
Комсомольське /ниття

Вузівський комітет перевірив стан сплати внесків на всіх факультетах. Безрадісною виявилась картина на факультетах автоматики і мікроелектроніки та обчислювальної техніки. Мало того, що на ФАМі не була проведена звірка членів комсомолу, що свідчить про недопустиму занедбаність обліку Дз 27 груп звірку не пройшли 11). Там виявилося, що, приміром, внески групи І-ПМП-86

Звичайно, комітет Л К С М У  інституту не міг пройти мимо цих грубих порушень комсомольської дисципліни. Дане питання стало предметом гострої і принципової розмови на його засіданні.Відтак І. Ільяшову (він працює секретарем к/к Ф АМ  трохи більше місяця) оголошено догану, його заступнику С . Твердохлібу, який працює 3-й рік, — сувору догану з занесен-
На порядку денному -  
внутріспілкова дисциплінане здавалися з травня минулого року, 2-ПМП-87 — з червня, на II, IV  і V  курсах не підтримують матеріальний зв’язок з Спілкою з початку навчального року. Перелік інших груп і курсів можна було б продовжити.Не кращі справи і на ФОТ: з 43 груп в 27виявлено теж недоплату внесків впродовж кількох місяців. Ц е, зокрема, стосується груп І-К ІВ - 87, 2-ЕОМ-87, 5-ЕОМ - 87, 1-КІВ-88 та інших.А сталося це тому, ип секретарі комітетів Ф АМ і ФОТ І. Ільяшов і Ю . Олівко, їх  заступники, члени факультетських комітетів, групко- мсорги безвідповідально ставляться до виконання найпринциповіших вимог Статуту спілки. Іншими словами, у них притуплено почуття обов’язковості перед тими, хто їм довірив лідерство в комсомольських осередках.З аналогічним критерієм слід підійти і до таких фактів грубого порушення спілчанської дисципліни, як порушення статутних вимог ш проведенні звітно - виборної кампанії, зрив висунення кандидатів до складу розширеної вченої ради інституту, що мало місце на факультеті обчислювальної техніки, неявку без поважних причин на засідання вузівського комітету, заступника секретаря комітету ФАМ С. Твердо- 
хліба.

ням до облікової картки, колишньому секретарю М . Загрії і;— сувору догану. Таке ж суворе стягнення отримав і Ю . Оливко — секретар комітету ФОТ.Щ о ж  потрібно зробити комітетам Л К С М У  Ф АМ  і ФОТ для виправлення становища, зміцнення внутріспілкової дисципліни, поліпшення організаційної роботи?Насамперед, комсомольському виборному активу факультетів слід ще раз звернутися до Статуту В Л К С М , інших нормативних документів, засвоїти їх  вимоги і положення. Н у і, звичайно, в якнайкоротший строк повсюдно ліквідувати заборгованість по членських внесках.Варто, щоб заступник секретаря комітету комсомолу вузу І. Борисен- ко, якій доручено займатися оргроботою, посилила контроль за до триманням в факультетських організаціях організаційно - статутних вимог* Зрештою, потрібно більше бувати в низових осередках, частіше спілкуватися з активом, рядовими комсомольцями, краще працювати з спілчанською молоддю. А позитивні наслідки, повірте, не забаряться. Це і буде конкретним внеском у перебудову інституту.
В. ПОПОВ,

заступник секрета
ря комітету Л К С М У
інституту.

Комсомол і студентствоТакою, в основному, була тема розмови на зустрічі секретарів: обкому комсомолу Марини 
Коваль, міськкому — Олександра Домбровського, Ленінського райкому — Надії Галієвої зі студентами факультету обчислювальної техніки, які запросили до себе цих комсомольських лідерів.Дискусія, діалог, гострі репліки, суперечки — всі ці усні «жанри» гласності й демократизму використовувались учасниками зустрічі, котрі говорили про наболіле відверто і принципово, скаржились і радили, критикували і намагались знайти спільні точки зору з того чи іншого приводу.В принципі, не було вирішено нічого, але зустрічі такі, безперечно, корисні,навіть дуже. І насамперед тим, що виносять на люди «кабінетні секрети», дають змогу нашим ватажкам бути ближчими до маси, краще знати її потреби, запити, настрої і можливості.

Про з в іт  р е к т о р а28 грудня І. В. Кузь- 
мін звітував перед представниками колективу і розширеним засіданням вченої ради інституту про дванадцять років своєї діяльності на посаді ректора В П І.В обговоренні звіту взяли участь В. Огоро
дников, В. Шолохов, 
В. Погосян, І. Матвеев, 
Д . Соболь, В. Кузьмі- 
нов, М. Вальдман, В. Че- 
рній, Г. К. Корчинський,

В. Кожем'яко, А. Бан
ников, О. Пальчук, 
М. Філинюк, заступник 
начальника управління 
керівних і підготовки на
уково - педагогічних ка
дрів Мінвузу У Р С Р . 
В. І. Наливайчук.

Розширена рада таємним голосуванням прийняла рішення про про
довження повноважень 
ректора. За таке рішен
ня голосувало 69 чоло
вік, проти — 62.

НА ПЕРШУ МОДЕЛЬ
госпрозрахунку з 1 
чеірв'ня нового року пе
реходять підрозділи нау
ково - дослідної частини 
і наукових кафедр інс
титуту. Проте вчені і спі
вробітники кафедри 
АІВТ, СКТБ «СПЕКА», 
лабораторії ТЕД і ЕМС з 
1 січня 1989 року вже 

розпочали працювати за 
статусом другої моделі 
господарського розрахун
ку* .0

Питання про впроваджен
ня фінансово - еконо-

в  п л а н а х  вузу
мічвих методів в органі
зацію науково - дослід
них робіт обговорено на 
розширеному засіданні 
вченої ради нституту 28 
грудня минулого року. З 
інформацією з цього 
питання виступив про
ректор по науковій робо
ті С. Й. Ткаченко.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І 
ВИКЛАДАЧІВ 

у республіканському ви
робничо - поліграфічному

об’єднанні «Укрвузполіг- 
раф» в цьому році вихо
дять з друку, підготов
лені вченими ВПІ, гоідру- 
ЧНИРИї і посібники. ї х  
авторами є доценти В. Д. 
Дель, В. О. Поджаренко, 
М. С. Сапон, професор 
А. О. Шарейко, три гру
пи науковців лід керів
ництвом професорів О. П. 
Страхова, Д. Б. Налбан- 
дяна і доцента В. П. Ко- 
жем’яки.

В СКТБ «МОДУЛЬ»
розпочнеться будівництво 
інженерно - лаборатор
ного корпусу на 4 тисячі 
квадратних метрів. Коле
ктив науковців бюро 
включиться в роботу се
кції комп’ютерів Фібонач- 
чі в міжнародному ком
п’ютерному клубі, розгор
не діяльність в рамках 
комплексного наукового 
проекту відновно-тривких 
обчислювальних систем, 
який виконується нині 
Академіями наук країн 
РЕВ.

В РЕКТОРАТІ2 січня на засіданні ректорату звітував про свою роботу на Всесоюзному з’ їзді працівників народної освіти професор В. А. Огородников,
який був одним з делегатів від Вінницької області. Він ділився враженнями від перебування на з’їзді, розповів про основні напрямки перебу-

дови, що стосуються вищої освіти, про головні проблеми, що порушувались.На засіданні ректорату заслухано і уточнено проект спільного наказу ректора і начальника об

ласного управління народної освіти про розширення шефських зв’язків між нашим інститутом і школами обласного центру з метою поліпшення профорієнтаційної роботи.

МІСЦЕ СТАЖУВАННЯ -  НЮНХЕН— Насамперед відзначу зразкову організацію стажування. Для мене були створені всі необхідні умови для ус- ' пішної роботи По вивченню динаміки і міцності машин, приладів і апаратури. Університет виділив окрему робочу кімнату, персональний комп’ютер. Бібліотека вузу щотижня надсилала у ксероскоповому виконанні найостаннішу інформацію з обраної мною наукової теми, що вид- рукована в періодиці і виданнях промислово-розвинутих країн світу.Безпосереднім місцем стажування стала група надійності конструкцій, очолювана Рудігером Раквіцем, який, до речі, був моїм науковим керівником.За час перебування в мюнхенському університеті я мав змогу ознайомитися з особливостями підготовки інженерів в цій країні.Одразу зауважу, що тамтешні студенти отримують м;іцні наукові знання і солідну практичну підготовку. Вона дає їм можливість по закінченню навчання, яке триває тут шість років, претендувати не лише на інженерні посади в будівельних фірмах, а й займатися науковою д іяльністю.Н а відміну від нашої вищої школи, де існує принцип планування набору і випуску, і в за-

33-х річний доцент кафедри теоретичної ме® 
Каніки, кандидат технічних наук С. М, НАБОЙ- 
Щ ИКОВ, нині докторант ВП І, нещодавно повер
нувся з технічного університету, що в м. Мюн
хені (Ф РН), де він протягом 11 місяців проходив 
наукове стажування, організоване в порядку об
міну науковими кадрами на основі угоди між 
Держкомітетом по народній освіті С Р С Р  і Ака
демічною службою наукового обміну Мюнхен
ського технічного університету.

На прохання редакції Сергій Михайлович ді
литься окремими спостереженнями і враженнями 
від перебування у західнонімецькому вузі.

або як готую ть інженерів у ФРНлежності від цього встановлюються штати і посадові оклади, в західнонімецьких вузах штатний розклад визначається сумою коштів, асигнованих інституту чи університету. Однак формування набору, а тим більше випуску, носить спонтанний характер. Міняються часи, міняються погляди молоді на ту чи іншу професію, її престижність, коливається рівень оплати спеціаліста, зрештою, авторитетність учбового закладу.Тому співвідношення між набором і випуском, якісний склад вступників, строк навчання — є величини динамічні.(Приміром, за десять останніх років набір до будівельного інституту Мюнхенського техуніве- рситету становив в середньому близько трьохсот чоловік, (а в 1987— 171, 1988 — 167). Тим часом, число випускників, які захистили дипломні роботи, не перевищувало 50—70. Середній балл по дипломному проекту складав 2,7 —2,9. (У Ф РН  шкала

оцінок така: 1 — 1,2 бал- ли — відмінно, 1,3— 1,5— дуже добре, 1х6—2,5— добре, 2,6— 3,5 — задовільно, 3,6— 4 балли— незадовільно, що призводить до відмови у видачі диплому). Строк навчання коливається від 11,7 до 12,7 семест- ра.Поскільки я стажувався в одному з інститутів університету, який готує інженерів - будівельників, то мав змогу спілкуватися з багатьма студентами і випускниками.Спад набору в 1987 і 1988 роках вони пов’язують з втратою престижу спеціальності, різким скороченням обсягів капітального будівництва в країні. І в(се ж  бі- льша частина випускників, отримавши хорошу загальну інженерну підготовку, влаштовується на роботу у крупні науково - виробничі не будівельні фірми і спеціалізується там в різцих напрямках механіки, обчи- - слювальної техніки, технології або проектних розробок.Вище я наводив сере- дньооціночний бал по дипломних роботах. Він досить красномовно сві-

ДЧЙТЬ про високу вимогливість при їх захисті. Відмінну оцінку отримують тільки дуже обдаровані і всебічно підготовлені випускники. Таке трапляється тут не часто.Кілька слів про організацій-) навчального процесу. Зішлюсь на випус-' кову кафедру масивних конструкцій. Н а ній читаються лише спеціальні і наукові курси. Постійний викладацький склад невеликий. Середня на- вантаженість викладача не перевищує 300—350 годин на рік. При цьому професори й доценти читають тільки ті курси або їх розділи, в яких вони є науковими спеціалістами. Не випадково, що такі лекції насичені останніми науковими даними, положеннями* висновками.; О бмежена аудиторна на- вантаженість наставників пояснюється тим, що велика кількість навчального матеріалу опрацьовується студентами самостійно.Для читання розділів і курсів, по яких кафедра не має наукових спеціалістів, тимчасово запрошуються викладачі з інших вузів, висококваліфіковані практики. Такий підхід до навчання майбутніх інженерів забезпечує сучасний науковий і виробничий рівень лекційних курсів. І якщо до цього додати, що згадана вище кафедра має угоди з крупними будівельними фірмами, що дозволяє організовувати ефективну виробничу практику студентів, повчальні екскурсії, то не важко уявити ступінь професійної підготовленості вихованців університету.



2 стор.«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» s

-і а 
-» ка- .ганцій, ^коїла иє- приладів лого контролю . електромереж, рава в тому, що іс- у ючі типи приладів, які встановлені на лініях електропередач, зокрема у Вінницькому регіоні, були непридатними для діагностики, не давали картини пошкоджень, які в основному виникали через однофазне замикання електроструму _ на землю. Ц і пристрої не виконували свого безпосереднього призначення — не попереджували енергетиків Про можливість замикання. Д о того ж вони не були позбавлені чутливості і при визначенні місця аварійної ситуації у ранній стадії розвитку.А коли так, то при першому — ліпшому замиканні лінії на землю воно у багатьох випадках . переходило у двофазне і цим створювалася небезпека для людей, сільськогосподарських тварин. І все через те, що при замиканні грунт стає хоч і слабким, але провідником струму. Проте, маючи опір, він поступово нагрівається, просихає, і створює видимість відсутності фактичного пошкодження мережі'.Пильність чергових змін енергетиків — оЄКС- плуатаційників ліній і на місцях споживання енергії притуплялася, хоча аварійний стан насправді існував. Бо й сухий грунт не гарантував безпеки. Та варто було випасти хоч невеликому дощеві, як тут же виникало замикання струму на землю, а ураження від нього непомірно зростало. Від завчасно не знешкоджених замикань гинули люди,* не перелічити травмованих. А скільки перевелось електрообладнання, великої і малої рогатої худоби, кіоней.Збитки непоправні. А все тому, повторюю, що донедавна існуючі прилади контролю ізоляції були неспроможні виконувати своїх діагности-

ОПОРА
чних функцій. Та коли до цього ж додати послідовне розширення електромереж, щорічне зростання кількості споживачів струму, то відсутність надійних високочутливих приладів по запобіганню подібних пошкоджень і пов’язаних з ними людських жертв, вже не можна було віднести До су- путних і незворотних явищ.Такі з кожним роком збільшувані випадковості поступово переросли у народногосподарську проблему, розв’язання якої вимагало конструктивного втручання досвідчених вчених — енергетиків, висококваліфікованих спеціалістів по контролю ізоляції електромереж.У Вінницькому політехнічному інституті таким виявився В. М . К у тій. Він і започаткував розробку принципово нового приладу, який би гарантував точний і безперервний діагноз замикання на землю на всіх без виключення лініях. Були у той же час у Василя Михайловича і виховані ним, і навчені ним однодумці, — прихильники цього новаторського задуму,..ІЦе в студентські роки, навчаючись на ене- ргофаці Олександр Коби- лянський привернув увагу доцента Кутіна тим, що всерйоз захопився дослідженнями перехідних процесів в пристроях релейного захисту і автоматики. їх- актуальність не викликала сумнівів у викладачів кафедри. Студента підтримали, допомогли, надали потрібну апаратуру. Результати досліджень лягли в основу дипломної роботи, яку він блискуче захистив, а на всесоюзному конкурсі вона була відзначена дипломом першого ступеня. З повним правом Кутін міг поділити успіх свого учня і в подальшому покластись на нього в розробці такого пристрою.Та Олександра призвали до армії. Служив він на совість, за що і отримав короткочасну відпустку додому. Це

буваючи у ній, сержант в один з таких відпускних днів завітав на кафедру до свого учителя.— Поки служба йде, не облишай рідну енергетику. Подаю ідею...Зводилась вона до того, щоб різко підвищити чутливість приладу по безпосередньому контролю ізоляції в меж ах напруги 6—35 кіловат.Існуючі такого типу прилади були неспроможні попереджувати пошкодження електромереж і. Отже, постало завдання створити принципово новий контрольний прилад, надавши йому і функції діагностики, пошуку точних місць аварії.Пропозиція наставника захопила Кобилянського. У вільні від армійської служби години сідав за галузеві журнали, перечитував технічну літературу. Збагачувався знаннями, виношував * підходи до розв’язання поставленої 4 перед ним проблеми. Мріяв про аспірантуру.А коли зняв сержантські погони, впритул підійшов до створення приладу. І тема його кандидатської дисертації. теж була підпорядкована захисту електроустановок від замикання на землю. Захистився в 1985 році на вченій раді Київського політехнічного. На той час двадця- тисемирічний кандидат

технічних наук вже працював на кафедрі Кутіна, з допомогою вінницьких енергетиків П. І. Ванжули, В. П . Бондар- чука, В. П . Бегуна приступив до промислового випробування сконструйованого нового приладу. На помііч не раз приходили співробітники кафедри. Дослідний зразок приладу довів свою працездатність на Гнівансь- кій підстанції.В подальшому винахідницька робота О. В. Кобилянського була пов’язана зі створенням приладу для пошуку місць пошкодження в мережах постійної напруги. Тут молодий винахідник тісно співробітничав з О. Є . Рубанен- кд. Випробування проходили на Вінницькому підприємстві електромереж і Дністровській Г Е С . Результати перевершили найкращі сподівання.Нині О. В. Кобилянсь- кий — заступник декана енергофаку по науковій роботі. Він автор 19 винаходів, 12 раціоналізаторських пропозицій, готується до захисту докторської дисертації. Темі не зраджує. Власне, вона є продовженням і поглибленням кандидатської. Позаторік йому було присвоєно звання «Кращий молодий винахідник У Р С Р ». Він дипломант В Д Н Г  республіки.Є у ВГІІ ще один молодий вчений, який теж удо

стоївся таких же престижних звань. Це — Тим- ченко Леонід Іванович. Один з провідних спеціалістів вузу в галузі нового напрямку розвитку сучасної комп’ютерної техніки — оптоелектрон- них обчислювальних улаштувань логіко - часового типу.В його особистому архіві вже нараховується понад сімдесят авторських свідоцтв на винаходи і позитивних рішень на них. І це в тридцятирічному віці! Заслуговує уваги винайдений ним спосіб паралельного складання групи часових інтервалів, який дав поштовх розвиткові нової перспективної наукової тематики, яка займається створенням оптоеле- ктронних паралельних обчислювальних комп’ютерів. На її остаточне оформлення науковець під керівництвом доцента, завідуючого кафедро^ машинної графіки В. П . Кожем’яко витратив кілька років. Зате зараз швидкість обробки інформації зросла непомірно, істотно поліпшилась ефективність виконання обчисленьВ співавторстві з В. П . Кожем’яко Леонід Іванович підготував монографію, яка вийшла торік у видавництві «Наукова думка». Праця молодого науковця стала цінним посібником для фахівців з оптоелектроніки. Ідеї книги народжувалися в пошуках найбільш оптимальних рішень, в дискусіях зі знавцями цієї справи. Зате вітчизняна комп’ютерна наука вийшла на принципово нові інформаційно-обчислювальні засоби, які не поступаються кращим світовим зразкам....Розповів про досягнення лише двох молодих науковців В П І. А їх сьогодні, думаючих, допитливих, обдарованих, не один десяток. Вони — надія і опора технічного прогресу. їх  повсякденна діяльність націлена на прискорення впровадження у виробництво перспективних винаходів.
Б. Д ЬЯ К О Н О В .

На знімку: кандидати 
технічних наук, кращі 
молоді раціоналізатори 
України Л. І. ТИМЧЕ-
НКО і О. В. к о б и л я н -
СЬКИЙ діляться твор
чими задумами.БУДЬМО ПИЛЬНИМИДармоїди і хабарники, злодії і спекулянти — це ті, хто зневажає принципи, соціалістичної справедливості, ті, хто метою свого життя поставив отримання нетрудових доходів. Але є ще одна категорія здирників — шахраї.Минулого року такі злочини, а саме — заволодіння особистим майном громадян або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання, набули в місті поширеного характеру. Зареєстровано 59 кримі- нально-покаруваних ша- храйств або в 2,3 рази більше, ніж за 11 місяців 1987 року. Кожен шостий злочин залишився не викритим, кожен п’ятий — скоїли особи, що раніше притягались до судової відповідальності.Проведений органам^

прокуратури аналіз, показав, що шахраї використовують довір’я потер,- пілих, котрі в свою чергу, самі сприяють злочинній діяльності таких елементів. Нерідко потерпілі намагаються в обхід закону, встановлених правил набути блага: отримати квартири і з цією метою користуються «послугами» сумнівних осіб.Ось деякі приклади. Жителька Віінниці Мусі- єнко Ф. Р . зривала об’яви громадян, котрі шукали житло для найму, потім дзвонила їм і пропонувала для найму свою квартиру на два роки. Гроші брала наперед, але строки здачі квартири під різномані-

тними приводами відкладала. Таким способом Мусієнко обдурила 14 потерпілих на суму більш ніж 11 тис. карбованців.В даний час органами міліції розшукується Кі- оркіян А . І,, вона ж Гедзенко, котра обіцяла громадянам надати «послугу» в придбанні квартири, за що отримала від них поінад 40 тисяч карбованців.Під приводом надання допомоги в придбанні автомобіля «Волга», а також імпортних товарів жителька Староміського району міста Вінниці Алимчук Е. М . шляхом обману виманила у десятьох потерпілих близько 15 тис. карбованців.

Інший «стиль» шахрайства в подружжя Каш- прук Л . Л . і Кашпрук Д . А. Вони зробили фіктивну ощадну книжку з лишком внеску на 48 тисяч карбованців. Цю книжку показували громадянам, у яких брали гроші в борг, демонструючи свою «високу платоспроможність». їм же вони залишали замість отриманих грошей фіктивні доручення на одержання в банку значно більших сум, ніж взяті в борг. Брали Кашпруки гроші і під надання послуг по придбанню дефіцитних товарів, збут ювелірних виробів, а також використовували інші способи отримання нетрудових доходів.Займався шахрайством також колишній юрисконсульт автопідп- риємства 10554 Гойна В. К. Замість того, щоб

відшкодувати збитки, завдані підприємству авто- аваріями, втратами при перевезенні вантажів, він вимагав від винних грошей, але документально 
ЦЬОГО не оформляв, пояснюючи, що здає їх  у касу підприємства. Т аким чином Гойна привласнив більше 2,7 тис. карбованців. Розслідування цієї справу буде закінчено найближчим часом.Інформуючи населення міста про причини, що сприяли росту таких злочинів, як шахрайство, звертаємося до вас, товариші, з проханням бути пильними, спільними зусиллями дати відсіч шахраям і пройдисвітам.

С. Б УР Д ЕЙ Н И Й , 
прокурор міста Він
ниці, старший рад
ник юстиції.

В бібліотеку 
інженера

Бібліотека інженера 
створюється не за один 
місяць і навіть не за 
один рік.

В принципі* наукову 
біібліотеку доводиться 
збирати все життя, але 
чим раніше ви це почне
те, тим краще для вас 
же. Зручно робити це під 
час навчання в інститу
ті — легший доступ до 
інформації про ту чи ін
шу книгу, та. власне, й до 
самої книги.

Беру на себе сміливість 
сказати, що значною під
могою у вашому навчан
ні і майбутній роботі ста
нуть книжки, які є сьо
годні в продажу у мага
зині N2 14 по вулиці Ле
ніна, 101. Ось їхні наз
ви: «Контактные взаи
модействия элементов обо
лочечных конструкций», 
Моссаковский В. И. и 
др., К;, Наукова думка, 
1988; Гавриленко В. И. 
«Оптические свойства по
лупроводников». К., Нау
кова думка, 1987; Ландау 
Л. Д., Лифшиц В. М . 
«Теория упругости» Том 
V II. М., Наука, 1987; Ти- 
кадзуми С. «Физика фер
ромагнетизма. Магнитные 
характеристики и прак
тические применения», 
М.;, Мир, 1987; «Теория 
случайных процессов», 
выпуск XVI, К., Науко
ва думкаі, 1988; Макс имей 
И. В. «Имитационное мо
делирование на ЭВМ ». 
Радио и связь. 1988. «Ко
мпьютер и нелинейные яв
ления» (под редакцией 
Самарского А. А.), М.» На
ука, 1988; Ландау Л. Д., 
Лифшиц В. М., «Гидроди
намика», Том VI, М., 
Наука, 1988; Постни
ков М. М. «Гладкое мно
гообразие». Семестр і II, 
М., Наука, 1987; Гнеден
ко Б. В. «Курс теории 
вероятностей», М., Нау
ка, 1988; «Компьютеры, 
модели, вычислительный 
эксперимент» (авт. пред. 
А. А. Самарский), М., 
Наука, 1988; Кондратюк
A. А. «Ряды Фурье и ме- 
роморфные функции», 
Львов, Вища школа, 1988; 
«Вычислительная и при
кладная математика», вып. 
62, К.. Вища школа, 1987; 
Гребешков Е. А. « М е 
тод усреднения в прикла
дных задачах», М., На
ука, 1986; Грирко В. Л. 
«Спектральная теория 
случайных матриц». М.. 
Наука, 1988; Азиров 
Т. Я., Иохвидов И. С. 
«Основы теории линей
ных операторов в прост
ранствах с индефинитной 
матрикой», М., Наука, 
1986; Амелькин В. В. 
«Диференциальные ура
внения в приложениях», 
М.. Наука, 1987; Бухара- 
ев P. Т., Еникеев А. И. 
Макаров И. И., «Инстру
ментальные диалоговые 
системы», Издательство 
Казанского университе
та, 1987; Рыбасенко
B. Д., Рыбасенко И. Д. 
«Элементарные функции. 
Формулы, таблицы, графи
ки». М., Наука, 1987.

А. РЯДИНСЬКИЙ, 
доцент кафедри ТОЕ, 
член комітету сприян
ня розповсюдженню 
технічної літератури 
магазину № 14.

Редактор
І. В О Л О Ш Е Н Ю К .



Зимова екзаменаційнаЯк кому, а для старшокурсників зустріч Н о . вого року спресувалась до кількох годин. Гаяти час було ніколи — вже 2 січня розпочалася в інституті зимова екзаменаційна сесія. Вузівські жнива, як образно називають її між собою ті, хто з дитинства виходив з батьками на росянисті хлібні лани, не з телевізійного екрана, а впритул, на власні очі, бачив ту гарячу пору, її на
пругу, її благодатний труд.«Тихо! Йдуть екзамени», — угамовує черговий факультету групу біля дверей навчального кабінету.В один з цих неспокійних днів ми поцікавилися, як-то кажуть, кінцевими результатами двох іокзаменів, що їх вже склали групи факультету обчислювальної техніки. )В деканаті диспетчер Г. Денисенко «познайомила з відомостями.Як свідчила одна з них, 4 січня в З-ЕОМ-84 екзамен з наукового комунізму приймав доцент Ф. М . Журавльов. Підсумки, прямо скажемо, радують. Студенти С . Барановська, А. Денисюк, Р. Крушевська, Л . Фаїна, Л . Царок, Дайананд Дешпанде, П . Сумал та інші (всіх п’ятірок 11) показали відмінні знання. Ц і юнаки і дівчата глибоку засвоїли основні теоретичні положення предмету, вивчили першоджерела. І тому їх відповіді були тісно пов’язані з соціальною практикою, новим політичним мисленням, чіткою класовою, інтернаціоналістською позицією, зрілими оцінками суспільних явищ.Відбулися екзамени з схемотехніки в групі З ЕОМ -85. Знання студентів оцінював зав. кафедрою, доцент О. Д . Азаров. Відмінні оцінки тут отримали Б. Годунов, С. Захарченко, О. Писарчук, С. Солопчук. Н а четвірку оцінені знання чотирьох студентів, на трійку — п’ятьох. А ось О. Бедзь, Л . Лінник, І. Попова, С. Олійник отримали «незадовільно», І це на третьому курсі, коли студент зобов'язаний мати вже міцний запас знань з обраної спеціальності. Більше того, Ж , Ле- вицька і С . Шаповалюк взагалі не були допущені до складання екзамену через академічну заборгованість, а І. Дмитрук і В. Белецький не прийшли на екзамени.Як повідомили в учбовому відділі, станом на 7 січня показники екзаменаційної сесії в інституті такі.В екзаменах взяли участь 1994 студенти. З а гальна успішність складає 81, а якість — 58 процентів, тобто, на «добре» й «відмінно» здали 1164 студенти, 453 — отримали задовільну оцінку, 203-м виставлені двійки.

Останнім часом у Вінниці з’явився довідник кооперативів, які створені і діють в обласному центрі. Серед них і два наших. інститутських, «Електрон» і «Експрес». Обидва не дуже великі, не обтяжені кадрами,але обидва встигли набути авторитету в замовників.«Електрон» очолює сту- денц 5 курсу радіотехнічного факультету Сергій Хабаза. Основний кістяк кооперативу — десять умільців, котрі мають досвід роботи з радіотехнічною апаратурою, вміють її полагодити, вдосконалити, змонтувати світло- музичне пристосування. Можуть електронівці виконувати і досить складні замовлення, скажімо» спроектувати і здійснити озвучення залів, комп’ютерне їх обслуговування.

А якщо труднощі з чим- небудь, то студентам на договірних умовах допомагають висококваліфіковані професіонали.Розташувався «Еле
рошенням користуватись послугами «Електрона». Але міський архітектор знайшов, що це не найліпша окраса для того району, в якому знаходить

ДІЛА КООПЕРАТИВНІктрон» у двох невеличких кімнатах при гуртожитку № 5. Тут тіснувато, не таке, як хотілося б, оснащення, але з цим ще якось миритись можна. Значно більше допікаєкооператорам відсутність телефона. Стримується потік замовлень. Виклики через адміністраторів і чергових ГУР
ТОЖИТКІВ породжують масу хоч і дрібних, але неприємних конфліктів.Кооператори вивісили на гуртожитку з виходом на вулицю Келецьку свій рекламний плакат з зап

ся гуртожиток, і наказав рекламу зняти.В п’ятому гуртожитку перебуває також і штаб «Експрес», очолюваний п’ятикурсником факультету автоматики й мікро- електроніки Ігорем Саранчуком. Це кооператив ремонтно - будівельного спрямування, який займався і займається, в основному, спорудженням гаражів і дачних будиночків переважно з матеріалів забудовника.«Експрес» — невеличкий. У  ньому п’ять чоловік. Це, так би мови

ти, спеціалістів. А  якщо треба, то на допомогу кличуть підсобників з своїх же товаришів.В кооперативу вже і авторитет, і досвід, і навіть деякий «капітал». Нещодавно він, скажімо, придбав собі автомобіля марки У А З .Хто отримав садово- городню ділянку чи місце під гараж, може звернутись до послуг «Експреса», і не пошкодує. Хлопці вміють працювати і швидко, ііі якісно.Ну, а щодо проблем, то цьому кооперативов] теж хотілося б кращої реклами, але з нею покищо сутужно. Хай же ця замітка послужить сврє- рідною рекламою і для «Електрона», і для «Експреса», бодай, у межах політехнічного інституту.О. П Л А К И Д Ю К , член комітету комсомолу В П І.
В АУДИТОРІЯХ 

ВПІ
підвищать кваліфікацію у 
цьому році близько 1200 
керівних кадрів енергети
ки країни, — повідомила 
методист Ф П К Р. М. По
бережна. Навчання здійс
нюватиметься за двома 
програмами.

Так, заступники! голові- 
нжів електромереж, нача
льники електротехнічних 
служб високовольтних 
мереж, служб ізоляції, на
дійності і техніки безпе
ки, технічних відділів об’є
днань і підприємств М ін
енерго СРСР вдосконалю
ватимуть свої знання і 
практику в галузі виконан
ня робіт під напругою.

Курс дисциплін, пов’я
заних з розподільчими 
мережами, сучасними ме
тодами їх проектування, 
експлуатації і ремонту,

вивчатимуть заступники ге
неральних директорів об’є
днань, заступники голов
них інженерів підприємств 
електромереж. В програму 
їх навчання увійде також 
«Автоматика і телемехані
ка розподільчих мереж».В ПЛАНАХ ВУЗУ
СТАНЕ НОВОСЕЛОМ
у четвертому кварталі 
1989 року енергетичний 
факультет. Його кафедри і 
лабораторії переселяться 
у новоспоруджуваний ни
ні навчально -  лаборатор
ний корпус, загальна пло
ща якого складатиме 12 
тисяч квадратних метрів. 
У внутрішньому двопове
рховому приміщенні є три

зали для поточних аудито- 
рних занять: один на 200 
місць, два — на 100.

— Радість нашого ново- 
алля, — сказав декан 
енергофаку А- Б. Налбзи- 
дян, — поділять й викла
дачі та співробітники ка
федр суспільних наук. 
Увесь четвІртий поверх 
корпусу віддається в їх 
розпорядження. Там роз
містяться предметні, мето
дичні і службові кабіне
тні

ЗДОБУДУТЬ ВЧЕНУ 
СТУПІНЬ

кандидата технічних наук 
понад двадцять аспіран
тів і претендентів - прак 
тиків. В цьому ж році очі
куються рішення ВАК про 
присвоєння вченого Сту
пеня доктора технічних 
наук шести науковцям на
шого вузу, — сказала зав. 
аспірантурою А  Г. Цісар.

Коротко
К ОМІТЕТ комсомолу 

ВПІ, не зважаюди на 
те, що надворі ще зима, вже 
почав попереднє форму 
вання студентських буді
вельних загонів на наступ
не літо. Передбачіаєть 
що кількість їх зросте до 
п’ятдесят Вперше органі
зовуються загони з слу
хачів підготовчого відді
лення, які зможуть виїздии 
ти на об’єкти в липні, 
одразу після складання 
вступних екзаменів.

Втім, 5 загонів уже 
сформовані (до речі, ще в 
ті дні, коли надійшла 
звістка про трагічні події 
в Вірменії)... З середини 
лютого в Спітакському ра
йоні на відбудові сіл поч
не трудитись команда Ва
силя Захарова з енергети-

про різне
чного факультету. Через 
місяць ї ї  змінить загін 
Ахмета Дасехажієва з 
машинобудівного. Робота4 
триватиме безупину вах
товим методом. В Спітак
ському районі комсомоль- 
відродити три зруйнова- 
цям Вінниччини належить 
них села.

• *  *  *

■у ФОНД Вірменії наді- 
ъ йдуть кошти од того 

двогодинного концерту, що 
його влаштував учора клуб 
політехнічного інституту, 
в одному з санаторіїв мі
ста. Виступили танцюва
льна група, жіночий во
кальний ансамбль. Цей 
концерт можна розгляда
ти також, як одну з вирі
шальних репетицій пер' 
майбутньою поїздкою цих

колективів до братньої 
Польщі. *  * *
О  АВЕР11ІИВ роботу пі- 

онерський табір, що 
вперше був організований 
на час зимових канікул 
для дітей співробітників 
інституту. Одним з остан- 
нх заходів цього табору 
було відвідання Будинку 
дитини, де влаштували 
великий концерт, а інсти
тутський штаб будівель
них загонів подарував ви
хованцям Будинку дев’ять 
велосипедів.* * *
У ДИСКОКАУБІ «Зоді

ак» другого гурто
житку минулого ТИЖНЯ ві
дбулися великі українсь
кі вечорниці з традицій
ними колядками, варени
ками, кутею, обрядовими 
піснями. Вечір, по суті, пе
ретворився на прекра 
свято утвердження націо
нальної культури.

ленінський стипендіат

Не поспішаючи, впевнено, він підійщов до столу екзаменатора. Неквапливо подав Євгену Вікторовичу замкову книжку, а вже потім взяв білета.— Д ев’ятий, — спокійно повідомив доцента. А сам заглибився у зміст. «Так. Технічна характеристика ту

рбогенератора. Вибір тран. сформаторів...».Володимиру Скачко, четвертокурснику енергофаку, знадобилося щось більше хвилини на обдумування екзаменаційних питань. В пам’яті враз виникли т о р е , тичні установки, схеми, в уяві — останні нові зразки електроприладів, вивчені ним не лише по підручниках, але й під час практики.Відповідь була лаконічною, коли словам тісно, а живій, логічній, аргументованій мові дано простір. Співбесіда доцента Є . В. Аніщенка зі Скачком тривала хвилин з десять. Але їх вистачило, щоб екзаменатор переконався у відмінній підготовці студента.Так у заліковій книжці Володимира появилася перша на нинішній сесії п’ятірка з предмету «Електрична частина станцій і підстанцій». Власне, першою її  вважати не можіна. Бо з пе

ршого курсу Володимир йде на майже одних п’ятірках.Працелюбність, наполегливість майбутнього інженера- енергетика помітили одразу. Серед своїх однокурсників він з перших місяців навчання вигідно відрізнявся грунтовністю, а точніше — самоорганізованістю. Д ар ма, що за плечима був диплом техніка - електрика з відзнакою, який він отримав у Вінницькому політехнікумі ще до армійської служби. Д о того ж  мав піврічний стаж роботи на Т Е Ц  Кирнасівського цукрозаводу. Цей «капітал» він залишив про запас, а сам всерйоз взявся за вузівські підручники, пунктуально відвідував лекції, семінари, лабораторні заняття.Потяг до досконалості інженерних знань, особливо до тих. які складають серцевину професійного реноме енергетика, став суттю його ставлення До щоденних сту

дентських обов’язків.— З навчальної програми вибираю все те, що мені потрібно знати і сьогодні, і в майбутньому, — говорить Володимир. , Учбовий матеріал досить об- ширний, увесь важко охопити. Потрібні маневр, вибірковість... Не байдужий я до цікавого кінофільму, хорошої телепередачі.На третьому курсі Володимир отримував «ректорську» стипендію. Щ о й говорити: дов’яносто карбованців — не п’ятдесят. На четвертому курсі його сумління, здібності, повторюю, працелюбство здобули найвищу оцінку: з 1 вересня минулого року Володимир став Ленінським стипендіатом. Таких в інституті — одиниці.Скажемо й так. Д уж е не просто вийти на рівень засвоєння знань, щоб держава щомісяця виплачувала студентові, вважайте, повну інженерну ставку — 130 карбованців. Рація тут далекоглядна: за одного добре навченого сім ненавчених дають. Іншими словами: ві

дмінно підготовлений спеціаліст завжди замінить кількох «середнячків». Це з давніх-давен неперехідна закономірність. І дуже добре, що виявляє вона себе ще у вузівських стінах, подаючи наочний приклад того, яким хоче бачити суспільство молодого інженера, лікаря чи педагога. Ну, а для студентів Ленінський стипендіат — живий орієнтир, зразок для наслідування, своєрідний соціальний і інтелектуальний еталон.Недарма Володимир Скачко третій рік обирається членом факультетського комсомольського комітету. Торік був комісаром будівельного загону. Сам беручкий до будь-якої робіоти, подавав запальний приклад товаришам на кладці, штукатурці корівників в Агрономічному, наукову - дослідній сільськогосподарській станції, що у Вінницькому районі. Трудилися хлопці від роси до роси. У  строк і якісно звели два тваринницьких приміщення. Загін виборов перше місце в обласному змаганні студент

ських загонів. Та й заробітки теж тому свідчення — по дві тисячі карбованців. Солідна прибавка до бюджету....Переді мною сидить ни- жчесереднього росту, міцно збитий двадцятип’ятирічний брюнет. Чистою добротою світяться його розумні очі. Проглядаються непоказна скромність, прихована в глибинах його неговіркої натури стриманість. Звісно, це від батьків — С ергія Дмитровича і Євгенії Федорівни — простих, роботящих трударів з кинашівсь- кого колгоспу «Україна», що під Тульчином.Мине ще рік-півтора.1 Роки біжать наперегінки, наче весняні струмочки. Де їм зупинитись! І обов’язково діждуться батьки свого сина Володю з дипломом інженера — блискуче освіченого, обдарованого, талановитого працелюба. Саме т а кі, молоді, повні сил і сміливих задумів, потрібні для оновлення не на словах, а на ділі, нашого життя.Д . Б О Р И С О В .



! «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 2 стор.

В И Р О Б Н И Ц Т В У
Як вже повідомлялося 

з нашій газеті, в числі пе
рших наукових підроз
ділив інституту на другу 
модель господарського ро
зрахунку з початку но
вого ооку перейшов ко
лектив науково -  дослід
ної лабораторії технічної 
електродинаміки і елект
ромагнітних суміїсіностей 
(ТЕД і ЕМС). Впровад
ження цього прогресивно
го методу організації на
уково - дослідних робіт 
дозволить співробітникам 
лабораторії швидше і ефе
ктивніше працювати над 
створенням розробок, при
ладів і пристроїв в га
лузі прогнозування і за
безпечення електромагні
тної сумісності радіоеле
ктронних засобів різного 
призначення, що викори
стовуються у народному 
господарстві країни. Очо
лює цей дружний колек
тив науковців і співробі
тників кандидат фізико- 
математичних наук, доцент 
Девон Наріманович Гей- 
вандов.

Про роботу працівни
ків лабораторії ТЕД і 
ЕМС. їх наукові здобу
тки і плани читайте в од
ному з наступних номерів 
газети.

С п  о
Для спортсменів нашого інституту минулий високосний рік був наси_ чений значними спортивними подіями. Одним з важливих змагань року стали зональні ігри Спартакіади Української ради В Д Ф С Т  профспілок, зокрема, команд сцорти- вних клубів вузів республіки-. Понад сто п’ятдесят інститутів виявили бажання взяти в них участь. Наш вуз представляли команди легкоатлетів і борців, кулеви- ків і стрільби з лука, ігрові команди.Але сьогодні мова йтиме про збірну ЧіОЛОВІЧу команду з гандболу, яку  готують старший викладач кафедри фізвихован- ня М. І. Петренко І В. Б. Ходи рев.Цілеспрямовано і творчо працюють'ці спеціалісти. Щорічно до нас у вуз поступають випуск, ники середніх шкіл, які мріють стати хорошими інженерами. І ось серед них тренери команди зна. ходять обдарованих спортсменів, здатних на високому рівні захищати спортивну честь інституту. Тащ сьогодні в кома, ндах майстрів вищої і першої ліг з успіхом

ПЕРЕМОГА ГАНДБОЛІСТІВграють А. Кузьменко (ІБФ ), А. Душенюк (Еч на приміті і деякі інші наші гандболісти.Для команди стало доброю традицією закінчувати календарний рік вагомими перемогами. Згадаємо, що 1988-й гандболісти зустріли у званні чемпіонів України, переможців республіканської Спартакіади «Юність». І ось новий успіх. На цей раз у суперництві з іншими командами треба було завоювати право участі у фіналі Спартакіади, де буде представлена еліта студентського гандболу України. Жереб ви б; у суперники нашим хлопцям команду Запорізького держнуиіверситєту в складі майстрів спорту вищої ліги (команда З П І) . А сама вже назва команди Львівського інституту фізичної культури свідчила, що там грають справжні професіонали. Трохи, але не набагато слабше виглядали студенти Вороши- ловградського машинобудівного, Ждановського металургійного і Краматорського індустріально-

го інститутів.Найбільший інтерес викликала гра з львів’янами, де вирішувалася доля другої путівки, поскі- льки одну досить net конливо завоювали запоріжці. Давно вже спортивний комплекс не бачив такої кількості глядачів. Потужній команді львів’ян політехніки прютипоказали жорстку, гру в захисті і надшвид. ку — в нападі. Блискавично мінялася ситуація і важко було зараня віддати комусь перевагу. Вміло керував діями сво їх товаришів на майданчику /каштан команди п’ятикурсник машинобудівного факультетуВ. Сербиновський, Не шкодували себе і його молодші товариші В. Либа (М БФ ), І. Бе. ліков (ІБФ ), Ю . Гав- шин (РТФ ). Але вище будь-яких похвал зіграли І. Жураковський другокурсник РТФ, і воротар О. Іваник. Перший, граючи в захистії, начисто виключив головного бомбардира львівської команди, він забивав голи. Всього у цій грі на рахунку Ігора їх 11 з

34.— Воротар — це пів- к,оманди, — кажуть гандболісти.Цю істину своєю грою підтвердив О. Іваник. Високий, підтягнутий, зовні, наче, флегматичний, він у хвилину небезпеки буквально мінявся. Важко перерахувати всі ті моменти, коли Ігор гасив майже очевидні голи.Перемігши з рахунком 34:27 грізного суперника, гандболісти ВІТІ, незалежно від останньої гри, вийшли у фінал. Чудовий результат, за яким — величезна праця, щоденні тренування по 2— З години, недосипання, адже це так непросто поєднувати навчання з активними заняттями спортом. Додамо до цього неминучі пропуски у зв’язку з виїздами на змагання в інші міста. Але ніхто з них не ш укає послаблень від викладачів. Всі гандболісти хороші студенти.М. П Е Т Р Е Н К О , голова Вінницької обласної федерації гандболу.
Газета виступила. 

Щ о зроблено?
У номері 41 від 16 

грудня 1988 року була 
опублікована замітка сту
дентки гр. ЗАТ-86, ФАМ 
Аціни Качаніївської під 
назвою «Горе - фізкуль
тура». в якій автор зви
нувачує кафедру фізвихо- 
вання, деканати в тому, 
що вони не прикладають 
зусиль до організації за
нять фізкультурою для 
дів.чат у спортзалі.

Проблема, безумовно, є. 
Хотілося б, особливо взи
мку, займатись в спорт
залі і не тільки, дівчатам. 
Але якщо нема бази, то 
вибирати не доводиться. 
Неможливо в один спор
тивний зал помістити од
ночасно 10 груп.

Суть ось у чому. А, Ка- 
чанівська пише, що за
няття по фізкультурі на 
свіжому повітрі дівчатам, 
крім грипу, нічого не при
носять. Але мені, здаєть
ся, аби дівчата відвіду
вали заняття регулярно, 
починаючи з сонячних 
осінніх днів, то. по-перше, 
організм кожної цілком 
адаптувався б до зимніх 
погодніх умов, а по-друге, 
— не довелося б зараз 
відробляти на холоді всі 
пропущені пари. Далі ав
тор замітки пише: «Добре 
хлопцям. Для них — фут
бол, волейбол... в спорти
вному залі. А дівчат у 
спортзал пускають тіль
ки тоді, коли треба під

логи мити...». По-моєму, 
таке може написати лю
дина, яка заняття по фі
зкультурі відвідує нерегу
лярно, бо хлопці грають 
у футбол на стадіоні, то
м у ‘ грипом і не хворіють.

А, втім, не будемо пе
реконувати А. Качанівсь- 
ку в корисності занять 
фізичною культурою і 
загартовуванням'.

Просто хочеться поба
чити наших дівчат струн
кими і худенькими, з ве
селою усмішкою на вус
тах і рожевими щічками, 
але рожевими не від 
рум’ян і гриму, а від 
активних занять фізичною 
культурою хай і на мо
розному,але свіжому по- 
вітрі5,

А. ГОНЧАРЕНКО, 
інструктор з китай
ської гімнастики, сту
дент гр. 1ЕПП-86.
Від редакції: Відверто 

кажучи,ми сумнівалися —

друкувати чи не друкува
ти цю відповідь Аліні Ка- 
чанівській... І не тому, 
що не з усім погоджує
мось, а просто з етичних, 
джентльменських мірку
вань — чоловіки завше 
переносили холод легше, 
ніж жінки, і їм, з нашого 
погляду, не личить цим 
хизуватись. Невже в спо
рті інші етичні норми?

Олександр Гончаренко, 
інструктор з китайської 
гімнастики у-шу, наполіг 
на публікації... Фізична' 
культура займає в його 
Житті особливу питому 
вагу. Він — спортсмен. 
Але Аліна Качанівська — 
не спортсменка. Так са
мо, як і більшість ї ї  по
друг, які себе в спортс
мени не готують.

Хотілося б почути як
раз їхні думки з приводу 
замітки «Горе - фізкуль
тура».

Вікно в природу
Ждеш його не діж дешся, а коли починає падати з неба, то не так, як хотілось. Уявив собі, що потече нарешті густо і навально, світу не буде видно, думатиму, що це хтось подушки порозпорював та й сипле пір’ям і пухом залюбки, безупину, щоб аж надокучило, щоб просилось на язик: «Чи там у тій небесній конторі сидить п’яний завгосп, що забувся міру, чи, може, там взагалі ніякого порядку?»Але все це фантазії. Сипало благенько, ледве накриваючи дрібною манкою стежки і темні залисини на Бугу. П охмуро жовтіли під берега-

мнє. Д уж е помітно проступали зморшки, щоки мали землисто - сизий відтінок, очі набрякали сліізьми... Так мені, принаймні, здалося.Ноги жінки роз’їж - джались на слизькому суглобові стежки, Віона тицяла паличкою на всі боки і боялася рушити з місця, щоб не впасти.Я взяв її  за руку, вивів на сніжок під прикриття будинку, допоміг нести сумку і вона, згадавши свої літні казки і моє захоплення ними, сказала, що бачила сьогодні вітер. Не чула, а саме бачила. Таке бачення приходить до неї уже вдруге в житті.— Перший раз було

ми острівці пожухлрї осоки, безрадісно каркали і чубились між собою чорні ворони, деінде ниділи стражденно зігнуті постаті рибалок, що сиділи на св,оїх сундучках.Години через дві, правда, посипало густо, до того ж не прямовісно, а в різних напрямках, один струмінь задувало поперек, щоб учинити колотнечу, і в глибокому колодязі нашого двору між дев’ятиповерховими будинками крізь білу колотуху справді не було видно ні землі, щ вікон, навіть будинки бовваніли, як привиди, розмито й волохато. Але снігопад швидко закінчився, навіяло небагато, боковини бордюрів, неприкриті снігом, бачились виразно і рельєфно, як сумна облямівка
вузького ДВіОру, який від 
цього починав здаватись ще вужчим і меншим.За будинками, на відкритих місцях, гуляла несмілива поземка, досить проте, шпарка і дошкульна. Стара знайома жінка у теплих валянках, з паличкою і баульчиком у правій руці прикривала щоки лівою. їй було холодно.Знаю цю жінку з літа. Вона любила сидіти на сонечку під липою і розповідати внукам, що 
СОНеЧКО ВЛІТКУ СОЛіОДКЄ, як баньката груша, дощик світлий, як голова кульбаби, а трава зелена, як добрий і веселий крокодил Гена, бо він не той крокодил, що їсть антилюп, кіз і навіть бе- ремотів, Гена живе на одному очереті. Мені подобались оці нехитрі вигадки, з них струменіла теплота людяності, обличчя жінки було нена_ пружене, лагідне, якесь дуже розпогоджене і, сказати б, літнє.А зараз воно було зи-

в евакуації під Оренбургом. Ми жахливо голодували. Я понесла до міста золотий мамин годинник, проміняла його на кілограм масла і дві пари панчох, тримала це в авосьці, а шпана в поїзді авоську вихопила, кидала через мою голову з одних рук в інші, кла зовсім. Холодна й сміялась і нарешті вте- голодна, зійшла я на побула зелена _ зелена нудьга і дивна байдужість лустанку, в душі моїй до всього. Пішла через степ, уже сідала ніч, да- еко _ далеко затужили вовки, але я чомусь не боялася, опосів мене дивний настрій і саме тоді. я побачила віїтер. Був він маленького росту, якийсь дуже кучерявий, тендітний і сумний. От ніколи не думала, що вітер сумний. Лютий, ЛИ
ХИЙ, навіжений, веселий, але не сумний ні в якому разі. А він прийшов до мене саме в такому обрані.— Ви могли б його намалювати?— Якби вміла... Це були б тонкі, нескінченні спіралі, дуже заплутані і хаотичні. Дивлячись на них, мав би відчувати сум і чути, як виють вовки.,.— Сьогодні ви це бачили і чули?— В тому то й річ... І дуже виразно. Достоту, так, як і тоді... І ще мені захотілося їсти. Теж так само сильно, як і тоді... Чим це пояснити? Невже тим, Що холод і сніг?— То ж нема снігу.— От і помиляєтесь, — сказала жінка.І справді — між будинками знов звіялось і завертілося млинком клубкувате біле мево, заступило; небо. Хотілось, щоб надовго. Бодай, на одну добу...

В. ІВЧЕНКО.

Редактор І. ВОЛОШЕНКЖ



Як проходить сесія
До складання екзаменів приступили студенти 

2, 3. 4, 5 курсів, Як повідомила старший інс
пектор учбового відділу С. М. Козяр. станом на 
14 січня склали екзамени 2520 студентів, їх 
успішність складає 71 процент, а якість — 42 про- 
центи, тобто п’ятірки і четвірки отримали 1070 
студентів. 571 студент отримав двійку.

Першість з успішності ведуть студенти ФОТ — 
91 процент, друге місце займає ФАМ — 84, тре
те енергофак —- 83 проценти. Останні місця 
посідають вечірній та інженерно - будівельний 
факультети, де успішність складає відповідно 62 
і 63 проценти..
# Серед курсів лідером став V курс ФОТ, де ус

пішність вийшла на 95 процентів, за ним йдуть 
четвертокурсники ФОТ і ФАМу — 88 процентів. 
Найгірші показники мають студенти четвертого 
курсу ІБФ — 57 процентів, другого курсу вечі
рнього факультету — 41 процент.

РОЗДУМИ 
ПІСЛЯ АТЕСТАЦІЇ

атестація, як захід 
иціш\п исиипстисп, ЬлЗ 
п с іч а є  д и 'іи ь у  К ааЛ іц п К сі 
дии ЛЮДНІШ. Ь р а л и ь у Є
юся, як правило, її но
Л 1 І Й 4 И И И  р и вВ п Т и К , 1НТЄ
лептуаЛоВі здіонисТі. по 
осАіпла та шш і якості

о найти ооєктнвні кри
Т е р п , ЯКі ДОоВОЛЛЮТЬ ОЦІ
вита осоолстість в усьо 
му її оагагсші, неаов 
торності і суаеренлйвос' 
ті, дуже важло. і все ж
Є МОЖЛИВІСТЬ ВИДІЛИТИ
наиоільш характерні
ОСООЛйВОСТІ, ЯКІ ПОВНИШ
оути властиві певши 
групі людей, що займа
ються Діяльністю одного 
змісту і трудомісткості, 
результати такої діяль
ності, якість а  дозволя
ють більш - менш досто
вірно дати порівняльну 
оцінку внескові кожно
го члена колективу, що 
і служить основою ате
стації*

по цьому шляху й 
пішли деканат, партбю- 
ро, комсомольська і про
фспілкова організації на
шого факультету. Біль
ше року знадобилося 
для вироблення методи
ки атестації студентів. 
Нині вона апробована 
під час атестації п’яти- 
курсників для отриман
ня ними характеристик 
і встановлення чергово
сті розподілу молодих 
спеціалістів. Ця ж мето
дика використовується 
профбюро факультету 
при оцінці підсумків со
ціалістичного змагання 
між групами і курсами, 
стала основою атесту- 
вання третьокурсників, 
як обов’язковий елемент 
контролю якості підго
товки майбутніх інже
нерів.

отже, вже в цьому 
році ібб студентів при
йому 1985 року пройш
ли атестацію. В ній, зо
крема, оцінювалася ус
пішність, участь в нау
ково - дослідницькій ро
боті, громадська актив
ність і дисципліна кож
ного студента. Найвища 
шкала оцінок — двад
цять баллів. А які ж 
фактичні результати ате- 
стування третьокурсни
ків?

Максимальний, найви" 
щий атестаційний балл 
(15,7) отримала студен
тка групи І-ЕОМ-85 Іри
на Іщенко. А ось сту
дентка групи 5-ЕОМ-85 
Інна Дяченко спромог
лася вийти на мінусовий 
показник (*—0,3 бала). 
Досить скромними вия
вилися показники по 
всьому курсу: середній 
балл склав трохи біль
ше десяти. З незначним 
перевищенням цієї циф
ри були атестовані лише 
42 студенти, тобто 40 
процентів. Решта 60 
процентів не подолали 
навіть посередній бар’єра

Студенти Дяченков

А. Максименко, А. Сав
чук, ъ. і/ійскж та і. 110- 
ішьа иули взагалі не 
атестовані, носкільки не 
наорадй мінімальної кі
лькості балів •— б. ІДе 
двадцять студентів не 
зуміли отримати вісім 
Оаллів 1 їх ми вимушені 
була атестувати умовно.

п а  сумні роздуми на
водять атестацшні ма
теріали. Абсолютна бі
льшість наших вихован- 
ців пасивні у грбмадсь- 
кш роооті і в наукових 
дослідженнях. Б графах, 
де виставляються оцінки 
по цих видах студентсь
кої діяльності, здеоіль- 
шого нулі або одиниці, 
Не випадково, що серед
ня оцінка курсу з нау
ково - дослідної роботи 
склала лише 6,2 або чо
тири проценти від мож
ливого.

І тому будуть безгру
нтовними всілякі розмо
ви про активне залучен
ня студентів до науки, 
про підготовку інженера 
через науку. Переконли
вим свідченням цього 
стали результати недав
ньої атестації.

Мабуть, саме тому один 
з керівників вінницько
го підприємства з гірко
тою говорив: «Ваші сту
денти поняття не мають, 
з чого і як виготовляє
ться обчислювальна ма
шина, що вона собою яв
ляє. Би відстали в яко
сті підготовки, в прище
пленні знань сучасного 
устаткування років на 
п'ятнадцять».

Ось яких ми готуємо 
інженерів!

Але ще сумнішим є і 
те, що громадська акти
вність нашого студента, 
майбутнього організато
ра виробництва, зашка
лена близько нульового 
покаоника. Його соціаль
ну індеферентність мож
на оачйти на кожному 
кроці. Наслідки атеста
ції мовою цифр тільки 
стверджують цю незрозу
мілу інертність, яка ви
являє себе в ставленні 
до колективу, до подій 
в групі, на факультеті, 
в інституті і навіть в 
країні. Іншими словами, 
атестація об'єктивно 
ставить діагноз, дає чіт
ку відповідь на «хто є 
хто».

Проведений нами цей 
неординарний захід став 
індикатором роботи 
студентів і викладачів. 
Він показав, що безкі
нечні сентенції з приводу 
якості навчально - ви
ховного процесу, підго
товки спеціалістів через 
науку, активізації гро
мадської діяльності сту
дента, залишаються поки 
що безрезультатними ро“ 
змовами.

Ю. ДАНИ ЛЮК»
професор, декан, фа
культету обчислюва
льно! техніки.

Автори монографій— вчені ВПІ
Рясним урожаєм різ

номанітних публікацій 
розпочався 1989 рік для 
науковців Вінницького 
політехнічного інституту. 
Ще не скінчився навіть 
січень, а вже надійшли 
повідомлення про те, що 
видано п’ять монографій. 
Дві з них «Ленінські 
уроки змагання» і «Ефе
ктивність соціально-еко

номічних досліджень», 
що належать перу кан
дидата економічних наук 
А. С. Афоніна (кафедра 
ТОЕ) депоновано в од
ному з інститутів Акаде
мії Наук СРСР. Великий 
каталог - довідник «Гід” 
равлічні агрегати трак
торів і сільгоспмашин» 
видав кандидат техніч
них наук з кафедри

ТАМ І. А. Немировський 
з групою інших науков
ців.

Кандидат педагогічних 
наук В. В. Чижик вид
рукував у Московському 
видавництві «Просвеще
ние» монографію «Пе
дагогічна інформатика».

Засновник нашого ін
ституту Р. Ю. Кігель по
чав трудовий 1989 рік з

виданої монографії «Об
лізе особливостей органі
зації навчального проце’ 
су в вузах різноманіт
ного профілю при виз
наченні нормативів чи
сельності професорсько- 
вцкладацького складу по 
денному навчанню і пи
таннях теорії і практики».

3. САВУЛЯК, 
старший інженер 
науково - дослідної 
частини.

ЩОБ НІЯКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Попередніми роками 

наш інститут було гост
ро критиковано на різних 
рівнях за велику кількість 
правопошурень серед ви
кладачів, співробітників і 
студентів. Нині, з почат- 
ком року 1989-го, підво
димо приємний підсумок 
—■ зусилля, вжитії адміні
страцією, парткомом, 
профкомами, комсомоль
ською організацією, да
ли, нарешті, хороші пло
ди. Кількість правопору
шень з 56-ти у 1987 році 
зменшилась до 28-ми, то
бто, наполовину, у ми
нулому році. Хотілося б, 
звичайно, щоб їх  взагалі 
не було, щоб політех най 
Ать не фігурував у мілі
цейських списках, щоб 
про якіїсь правопорушення 
в його колективі не йшла

навіть мова. На жаль, до 
цього поки-що далеко. 
Однак треба висловити 
щиру вдячність керівни
кам і громадським органі
заціям енергетичного фа
культету, факультету авто 
матики й мікроелектроніки, 
де впродовж року панував 
зразковий порядок і ди
сципліна. В цьому, зви
чайно, першочергова зас
луга деканів Д. Б. Налба- 
ндяна І А. С. Васюри.

Чимало виховних зу
силь в цьому напрямку 
було вжито також на 
машинобудівному й ін
женерно - будівельному 
факультетах, внаслідок 
чого становище різко по
правилось.

Дуже добре працювали 
керівники адміністратив
но _ господарської час-

тини. Якщо у 1987 році 
тут зареєстровано 15 по“ 
рушень, то торік уже т і
льки одне.

Гирші справи на факуль
теті обчислювальної тех
ніки: ріст з одного випа
дку до шести. Не було 
різкого зменшення право
порушень на радіотехні
чному факультеті, майже 
незмінною залишилась 
картина в СКТБ «Модуль».

Основною причиною 
всіх правопорушень в 
дев’яноста процентів ви
падків знову ж таки була 
горілка. Отже, виховання 
тверезого способу життя, 
увага до високої мора
льності викладача, співро
бітника і студента повин
ні й надалі перебувати в 
центрі нашої виховної

профілактичної роботи. 
Очевидно, слід і надалі 
практикувати зустрічі гро
мадськості з працівниками 
правоохоронних органів і 
медиками.

Вважаю, що на право
порушення реагуємо 
ще не досить гостро. Ска" 
жімо, з 20 студентів, які 
минулого року побували 
в міліції, лише ОДИН ОПИ
НИВСЯ за порогом інсти
туту, ніхто не 5ув притя
гнутий до відповідально
сті по лінії комсомолу. 
Якщо потрапляв у вит* 
верезник комуніст, його 
виключають з партії. Чо
му ж  тоді така поблаж
ливість до комсомольців?

Недостатньою є також 
діяльність товариських су 
діїв (розглянуто на їхніх 
засіданнях тільки два ви
падки).

М. ВЕСЄАОВ,
юрисконсульт ВПІг

нтп—
ВИРОБНИЦТВУ
В числі перспективних 

і вкрай потрібних наро-

дному господарству на
уково - дослідних роз
робок, чільне місце посі
дають лазерні пристрої 
відображення інформації. 
В цьому важливому на
прямі науково - техніч

ного прогресу помітних 
успіхів досягла група на
уковців і співробітників 
кафедри автоматизації 
проектування. Зараз тут 
повним ходом йде робо
та над однією з таких

розробок.
Під керівництвом про* 

фесора, доктора техніч
них наук М. А. Філиню- 
ка ведуться добір і ви
бір рідинно - кристале- 
вих (РК) індикаторів, 
розробляються розгорну“ 
ті улаштування високого 
розв’язання.

Замовлення на вигото
влення лазерного прист
рою виводу графічної ін
формації вже розміщено 
на Львівському заводі 
«Електрон». Але пошуки 
найбільш вдалих еконо
мічно вигідних, теоре
тично і технічно обгрун
тованих рішень тривають. 
З метою кращої і ефек. 
тивнішої організації пра
ці група М. А. Філинюка 
переходить на орендний 
підряд.

Безпосередню участь у 
створенні нового типу 
лазерного пристрою відо
браження інформації бе
руть молодший науко“ 
вий співробітник кафед
ри АП В. В. Мотигін та 
інженер Я . К. Мукоїд, 
яких ви бачите на зні
мку.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Ленінський райком Компартії України м. Він

ниці повідомляє, що на черговому пленумі, який 
відбудеться в третій декаді лютого ц. р., буде 
розглянуто питання, «Про завдання первинних 
партійних організацій району по розвитку внут
ріпартійної демократії та ініціативи комуністів,

зміцненню дисципліни і організованості в пар
тійних лавах у світлі настанов XIX Всесоюзно? 
партійної конференції».

Райком партії звертається до комуністів, усіх 
трудящих району з проханням внести свої про
позиції та побажання щодо поліпшення цієї ро
боти в організаційний відділ райкому партії пи
сьмово або передати по тел.: 6-62-42, 6-68-42.

Ленінський райком Компартії України,
.................   * 'Т~"ГГТПП"тттг,ггГ"~гГгяті. -------- ---------------------- - -



ДО ЕЛЬДОРАДО ЧЕРЕЗ КЛОНДАЙК
Не знаю, чи зустрічав я 

в кого - неоудь роооче 
місце, котре о так оага- 
то і так виразно могло 
говорити про свого ха
зяїна,- як говорить каоі 
нет t/іевона і еиваНдива. 
Ьеличезпа кількість ре
чей, ідо скунчилась тут, 
створює враження не ті
сноти, а хатньою зати
шку и люоові до того 
діла, яким людина зай
нята.

пема сумніву, що Ле
вон парнманооич при
ходить сюди не відоу- 
вати служоу, а жити, 
що рооота, яка почина 
ється з цього каошету
— найкраща і найулю
бленіша з усіх рооїт, 
котрі є на землі.

ґіевмируще, оагатоді- 
тнє заняття його науко
во-дослідної лабораторії
— проблеми електрома- 
гнітно,і сумісності раді
оелектронних засобів. 
Важкуватий академізм 
цієї назви дивовижно 
пасує до зовнішності Ге- 
ивандова — зразу ду
маєш, що таку серйозну 
справу неодмінно мусять 
рухати вперед саме ось 
такі ділові, енергійно^ 
наступальні, щедро об
даровані люди, як гос
подар цього кабінету, 
всуціль набитого стела
жами, магнітофонами, 
мудрими висловлювання
ми, настановами, афори
змами. Я повиписував 
деякі з них.

Над головою Гейван- 
дова висить, очевидно, 
найголовніший — «Ду
май І»,
. Другий: «Наука сильна 
своєю несподіваністю і 
незаданістю. Без ризику, 
що опирається на дале
козорість знання, з дій 
нічого серйозного не 
зробиш».

«Науці потрібні норо
висті рисаки і здібні жо
кеї. На звичайній кобилі 
їхати легше і спокійні- 
ке, але перегонів на ній 
не виграти».

«Все проекты зело 
исправны быть должны, 
дабы казну зряшно не 
разорять и отечеству 
ущерба не чинить. Кто 
проекты станет абы как

ляпать, того чина лишу 
и кнута дать велю». 
Петр 1.

...Як, здається, далеко 
ця весела мудрість від 
теорії радіофізики і, во
дночас, як.., близько. 
Близько тим, що олюд
нює, робить живою, су
часною і саму науку, і 
тих, хто їй служить. Як 
на мій погляд, то Ле
вон 1 ейвандов може бу
ти еталоном того інте
лігента, якого нині пови
нен готувати кожен те
хнічний вуз.

Велика приємність 
слухати його мову.

— Гумор у мене чор
но-білий. Постійно тлу
мачу своїм хлопцям: 
«Наша дорога до чарів
ної країни Ельдорадо 
лежить через Клондайк». 
Всі вони знають мою 
мрію — вибрати якесь 
літо й повести лаборато" 
рію у водно - туристич
ний похід. Коли нервуєш 
чи перевтомишся так. що 
аж охота стати малень
ким чоловічком, сховати
ся за чию - небудь спи
ну, то я додаю спересе
рдя — ...і втопити вас... 
Може, хтось поскаржи
ться в інстанції — є пі
дстава...

Гейвандов сміється 
красиво й білозубо, з 
тією розкованою легкіс
тю, що примагнічує лю
дей і схиляє до довір’я.

— Хочеться жити так, 
щоб було бажання перед 
самим собою знімати к а
пелюха,;

Якщо говорити чесно, 
то він належить до... як 
би це сказати по украї
нську.. (втім, прошу 
пробачення в рідної мо
ви) на російській це 
звучить точніше — ба
ловней судьбы,.. Наро^ 
дився в сім’ ї офіце
ра, викладача військової 
академії, виховання здо" 
був чудове, школу за 
кінчив блискуче, Харкі
вський університет — з 
червоним дипломом. Все 
йому давалось просто і 
легко, контактність і 
комунікабельність були 
винятковими, всі його 
любили й обожнювали, 
в усьому везло..,

— Потім була пора, 
іцо я сам, — говорить 
Левон Нариманович з 
властивою йому відвер
тістю, — добре «попсу
вав собі зачіску».

Для багатьох не сек
рет, — що стоїть за 
цим загадковим обра

зом, Молодий і компані
йський, частіше, як мо
жна і треба, почав про
відувати ті прилавки, 
з-за яких подавали дещо 
міцніше, ніж воду і квас. 
Згодом він подарує рек
тору інституту одну з 
своїх книжок і напише 
при цьому: «І. В. Кузь- 
міну з вдячністю за кри
тику, майже завжди жо
рстоку, але, в основному, 
справедливу.^.

Гумор і визнання сво- 
їх помилок — зброя пе- 

еможців, Схилімо го- 
ову перед силою волі, 

що зборола слабкість. Це 
було нелегко, одначе в 
стилі Гейвандова. Од
ного разу в одному мі
сті він «кайфував» са
мотою, потім поряд ста
ли четверо, але налили

тільки три склянки — 
одному не наливали.

— А ви чому не з 
компанією? — запитав 
Левон. '

— Я з компанією, але 
вже 12 років у губи не 
беру. Випив свою норму.

— І як це вам вда

лося?
— А дуже просто. 

Набрався при оказії так, 
іцо вранці сам себе не
навидів. Подивився в 
дзеркало і плюнув на 
свою фізіономію — така 
вона бридка здалася. 
Потім пішов до магази
ну, рівно о десятій ви
пив на похмілля і сказав 
собі: «Все, друже! Остан
ня порція в житті».

— І відтоді — ніде, 
ні разу, «і крцплі?

— Ніде, ні разу, ні 
краплі.

Гейвандов подивився 
на; нього, подумав: «А 
я хіба гірший?» — і з 
того часу теж — ніде, 
ні разу, ні краплі.,. Хоча, 
уявіть собі, і досі г— 
душа всіх найвеселіших 
компаній.

Не знаю, чи буде Ле
вону Наримановичу при
ємною згадка про не 
найкращі дні його життя, 
але ображатись він не 
стане, бо, відколи живе, 
сам сповідує правду. В 
його лабораторії гово
рять: «Найбільше наше 
багатство в тому, що 
Гейвандову можеш легко 
сказати все, що думаєш, 
і не постраждаєш від 
цього ніколи»,

З ним, мабуть, нелег
ко працювати — багато 
дозволяючи, ще більше 
вимагає. З ним треба 
працювати напружено: 
«До Ельдорадо через 
Клондайк»,

— За що люблю Мі- 
чуріна? За фразу: «Не 
чекати милостей від 
природи». Шукати треба. 
Я 15 років ходив на 
плотах гірсько-тайгови
ми ріками, був капіта
ном обласної збірної, 
пройшов велику школу. 
Туризм гартував мене 
не тільки для спорту, а 
й для науки. Не один 
раїз розповідав своїм 
хлопцям гречану притчу, 

А було так. Командор, 
призначивши мене кухо
варом, дав завдання:

— Левон! Завтра уве
чері ми відпливаємо. До
стань мішок гречки.

-— Де я тобі його діє. 
тану?

—А це не моє діло. 
Завдання одержав? Ду_ 
май!

І я той мішок дістав. 
Як?

Секрет фірми. Проте, 
не сидів, склавши руки, 
діяв, шукав виходу. З 
тих пір і в науці шаную 
бадьорість духу і інтен
сивний пошук. Не має 
значення, як і коли ти 
працюєш. Має значення, 
чи є результат. Нега_ 
тивний? Ну і що? Це 
теж результат, з якого 
можна робити висновки.

Лабораторія Гейван
дова першою в інституті 
перейшла на другу мо
дель госпрозрахунку. Це 
означає повну свободу 
розпоряджатись ідеями 
і грішми.

— Іншими словами, — 
пояснює Левон Нарима
нович, — вільне плаван
ня. Одного тільки боюсь 
—. щоб не тримали за 
ноги. Діло нове, ні в 
кого ніякого досвіду. 
Притримуюсь думки, що 
треба брати на озбро
єння венчурні форми 
(венчур, по-англійськи, 
пригода), тобто, безбо
язно шукати найсміли- 
віші рішення, допускаю
чи, що частина з них 
може дати нульовий 
ефект, частина, можли
во, збиток, але 20 про
центів мусять бути на 
рівні відкриття. Тоді 
наука різко піде вперед. 
Можливі, звичайно, не
вдачі, неприємності. Але 
один гуморист сказав, 
що неприємності — це 
те, чого не можна діста
ти по блату, а можна 
заробити тільки чесною 
працею.

Все це Левон Нарима
нович говорить з тією 
веселою бадьорістю,' ко
тра не полишає сумніву, 
що він готовий твердо 
стояти на своїх позиці
ях і згоден, тільки на од
не — на перемогу!

*  * *

На фото: в турпохо
ді. Крайній праворуч — 
Л. Гейвандов.

В. ІВЧЕНКО

СИНИЦІ ЗА ВІКНОМ
Вони внадились у наш кабінет неспо

дівано. Йдучи на обід, я залишив відчи
неною верхню фармугу і через неї зале
тіли дві синиці.

Коли я вернувся, вони шугнули під 
самісіньку стелю, але не вдарились гру
дьми у скло, як це завше буває, а вп’я 
лися тонкими пазурцями в дерево рам 
і зирили звідти, як мені здалося, без
боязно і навіть шельмувато, вивертаючи 
голівки так, щоб вивчати мене по черзі 
то правим, то лівим оком.

Гонити я їх  не став —  вони й самі 
вилетіли через одчинену фармугу спокі-

ПРИРОДА І МИ

йно і впевнено, наче вибирались цим 
пляхом уже не раз.

Потім оці «зальоти» стали нормою. 
Я не зачиняв фармуги, вони влітали без 
страху, сідали на друкарську машинку, 
стіл, бильця стільців, не звертаючи на 
мене ніякої уваги, але й не наближаючись. 
Ніяк не можна було збагнути, що їх  сюди 
вабить, що їм так сподобалось?

Я робив спробу пояснити поведІнк\/ 
птахів тими ж мотивами, що й поведінку 
людини. На стінах кабінету було виві
шено ряд пташиних портретів з натура
лістичного журналу» Барвисті, яскраві’, 
дуже виразні, вони вабили око. Я, грішним 
ділом, подумав, що синички літають в 
гості до цього мальованого пташиного 
царства. Мені вже навіть здавалось, що, 
упавши з вікна на машинку, вони див
ляться тільки на малюнки і все набли
жаються й наближаються до них, ніколи, 
правда, не сідаючи поручи..

Так було всю торішню зиму, а влітку 
під час ремонту «портрети» птахів прий
няли, але синички все одно, як тільки 
відчинена фармуга, а особливо тоді, ко
ли погана погода з снігом, приліітають, 
падають на машинку, стола і стільці.

Яким магнітом тягне їх  сюди?
Все з ’ясувалось несподівано і просто. 

Прибиральниця пояснила, що в нашому 
кабінеті раніше працювали Дівчата, котрі 
щодня в обідню перерву відчиняли фар
мугу і залишали на столі для синиць жме
ню пшона або соняшникових зернят.

П. БАТЮК.

На Вінниччині діє ві
сім міжрайонних бюро 
подорожей та екскурсій.

Сотні різних маршрутів 
пропонують вони труді
вникам міста і села. 
Крім подорожей, що 
пролягають майже в 
усі союзні республіки, 
розроблено чимало ціка~ 
вих краєзнавчих екску
рсій.

Центральна рада по 
туризму та екскурсіях у 
Москві видала спеціаль-

Запрошуємо
При Вінницькому ко

оперативі «Інформсер. 
віс» створено службу 
«Відпочинок», ика зай
мається організацією ту
ристичних подорожей та 
лікувально - оздоровчих 
мандрівок.

Під час студентських 
канікул пропонуємо вам 
поїхати у Карпати. Там 
можна добре відпочити, 
покататись на гірських

ний довідник, в якому 
висвітлено тематику мі
ських, музейних, вироб

ничих і заміських екску
рсій, котрі пропонують 
туристські організації 
країни. Серед них —-
майже двісті екскурсій 
по орденоносній Віннич
чині.

Ось лише деякі з
них: «Г. І. Котовський 
в Ободівці», «Шляхова 
— академія передового 
досвіду», «Бузькі поро-

в Карпати
лижах і санках, здійсни
ти захоплюючі екскурсії 
у мальовничі місця Кар
патських гір.

П’ятиденні групові 
автобусні чи залізничні 
поїздки будуть організо“ 
вуватися 26 січня, 6, 16 
та 26 лютрго. Орієнтов
на вартість путівки — 
43—53) крб.

ВАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

ги — мальовничі місця 
Вінниччини», «Декабри
сти в Тульчині», «Все
союзна бальнеологічна 
здравниця — Хмільник», 
« В елики й Жовтень- у
Вінниці» та інші. Під 
час таких екскурсій ту, 
ристи не тільки знайом
ляться з історичними та 
архітектурними пам’ят
никами, але й зустріча
ються з очевидцями, ба
гатьох подій.

«Новини Поділля».

Є також шести та 
.дванадцятиденні індиві
дуальні путівки з 26 сі
чня та 13 лютого. їх 
вартість — 60 та 118 
крб.

Чекаємо на ваші заявки 
по тел. 5-13-97 з 17-30 
до 21 год.; в суботу — 
з 12.00 до 18.00.

Наша адреса: вул.
Фрунзе, 56. Кооператив 
«Інформсєрвіс».

Служба «Відпочинок».

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

Вінницькі маршрути
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ЦЕЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ВИПУЩЕНО 
НА ЗАМОВЛЕННЯ ЛЕНІНСЬКОГО 
РАЙК0МУ“ К0МПАРТІЇ УКРАЇНИ. 
ПЕРЕБУДОВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ € 
ВАЖЛИВОЮ СФЕРОЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАРТІЙНИХ І РАДЯНСЬКИХ ОРГА

НІВ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРОМАДСЬКО
СТІ РАЙОНУ.

Ні в кого не викличе заперечень, що всесоюзна педагогічна рада стала широкомасштабним обговоренням концепції дальшого розвитку середньої і вищої школи, намітила ключові компоненти оновлення всієї системи народної освіти. З ’їзд показав, що далеко не всі невідкладні проблеми перебудови розв’язані, і їх потрібно вирішувати вже сьогодні.* Розпочну *3 дефіциту учбових місць. Так, в даний час 7,5 тисячі школярів нашого району навчаються у другу зміну. І це триває на протязі* довгих семи років. Особливо в скрутному становищі перебувають 10, 15, 25 і 26 школи. Введення в дев’ятому мікрорайоні н ф о ї школи на 1176 місць, намічуване спорудження ще однієї школи за рахунок дольо- вої участі підприємств, звичайно, не ліквідує дефіциту.Становище ускладнюється й тим, що перех базових підприємств на госпрозрахунок і , самофінансування істотно скоротив їх дотації на потреби народної освіти. Приміром, в 1988 р. вони склали четверту частину від .рівня попереднього року.На нашу думку, слід створити єдиний фонд коштів, які спрямовуються на потреби народної освіти, надходять від підприємств, громадських організацій, окремих громадян, інших джерел. Цей фонд, перебуваючи у віданні районної Ради народних депутатів, можна було б використовувати цілеспрямовано, планомірно і ефективно.Іншою злободенною проблемою є перевантаженість на 1580 місць, дитячих дошкільних закладів, що є наслідком

відставання району в соціально - економічному розвитку. Коли в садковій групі понад ЗО дітей, вести мову про їх виховання, підготовку до школи не доводиться. А мок тим запавненість груп повсюдно складає до 40 осіб при нормі щонайбільше 25.Вимагає докорінного поліпшення навчально- виховний процес в школі. Гострою проблемою є різке падіння інтересу до навчання учнів середніх і старших класів. Основна причина — пер ева нта ж єн ість п р ог- рам, якість викладання. Вихід бачиться в диференціації навчання, наданні можливості учням вибору програм з фізико - математичних, хіміко - біологічних або гуманітарних предметів. Слід відзначити, що, у цьому напрямку у нас вже дещо зроблено. Нині в школах району працює 57 класів з поглибленим вивченням окремих предметів, що вдвічі більше проти минулого навчального року.Збільшуючи і надалі кількість таких класів, необхідно всіляко враховувати бажання батьків, природні обдарування учнів, заохочувати їх вже в середніх класах до участі в .різноманітних гуртках, секціях, студіях, факультативах.Реальне ж становище таке, що, крім дискотек, учням середніх і старших класів сьогодні запропонувати ми нічого не можемо. У  цьому плані у більш вигідних позиціях перебувають діти мсіло- дшого шкільного віку, для яких функціонують Палац піонерів, станція юних техніків, кімнати Ж Е Д , спортивні школи- Вкрай необхідно, як підкреслювалось на з’ї зді, створити мереж у аероклубів, моток-

лубів; гуртків дельтапланеристів, де підлітки могли б стверджувати себе, випробуючи здібності, волю і характер. І не тільки в таких романтичних нефоріМаль- них об’єднаннях, а й в різних творчих спілках і колективах. В цьому плані маємо позитивний досвід в школах №№ 18 і 25.В ході перебудови суслі льст;ва громадсдастіь району стала більше і глибше цікавитися історією, культурою і мовою українського народу. Як реагують на цей процес освітяни? Зараз у нас працює 4 школи з українською мовою викладання. З початку нового

навчального року в 3-х школах з російською мовою викладання відкриті перйіі класи, а в дитячих дошкільних закладах організовано 84 групи, де спілкування вчителів і вихователів ведеться на українській мові. В 1989 році заплановано ввести школу- новобудову, в якій навчання здійснюватиметься на україінській мові. Безсумнівно, подібні заходи сприятимуть кращій постановці інтернаціонального виховання підростаючого покоління,. |І нарешті, про основну рушійну силу перебудови, про наших вчителів. Адже від їх педагогіч

ної майстерності, новаторства,, пр о ф ес і о н і{л із м у високої духовності і моральності \з а лежить успіх оновлення школи. Нині вчительська громадськість зорієнтована на досвід роботи Н. С. Ві- тковської. М . П . Они- щука, Ю . Я. Пасіхова. Л . П- Даценко, Ю . Я. Мрищук, інших майстрів педагогічної справи, чиї здобутки у навчанні і вихованні школярів відомі далеко за межами нашої області,.Позбавившись давніх стереотипів, заскорузлих стандартів в методиці викладання, творчо трудяться цілі педагогічні

колективи таких шкіл, як №№ 2, 15, 17, 23, 25. Тут діють за принципом: «Немає методики єдиної для всіх. Ксщен вчитель повинен стати творцем, відшукати власні підходи до викладання, які б відповідали його суто особистим якостям».Такий принцип стає основоположним в діяльності вчителів. З цією метою ,в районі, крім традиційних методичних об’єднань, утверджуються семінари - практикуми, динамічні творчі групи, чсихолого - педагогічні і проблемні семінари. О кремі методоб’єднання практикують свої заняття' на базі шкіл, щоб наочно бачити, як використовуються елементи передового педагогічного досвіду.Як наслідок, половина вчителів району вже озброєні сучасною методикою навчання, вони позитивно впливають на професійне становлення молодих педагогів.Однак, слід відзначити, що перебудова стилю і методів навчально- виховної роботи йде ще повільно. Не в усіх школах в цьому плані досягнуто рішучих зрушень.Звичайно, багато проблем висунуто життям пер»?.д установами народної освіти. В їх  розв’язанні ми .покладаємось також і на шкільні ради, які об’єднують вчителів, школярів і батьків, і які повинні отримати найширші повноваження, зробити посильний внесок в переміну у сфері освіти.
В. ЗУ Л И Н СЬ К И Й , 

завідуючий відділом 
народної освіти Ле
нінського райвикон
кому.

На фото: в кабінеті інформатики С Ш  № 1* * * І. * * І.
В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ19 січня 1989 р ш у  відбулось чергове засідання парткому, в якому взяли участь секретарі цехових парторганізацій, декани, проректори. Розглянуто питання про хід виконання своєї постанови від 26 грудня 1988 року «Про звіт ректора інституту Кузьміна І. В.».,Партком відзначив, що в звіті відображені досягнення трудового колективу під керівництвом ректора за період з 1976 року по даний час. Разом з тим звіт не відповідав вимогам, викладеним у постановах Ц К  К П Р С  і Р а д и ’Міністрів С Р С Р  по перебудові вищої школи, рекомендаціям з’їзду працівників народної освіти. В звіті не висвітлені проблеми, які стоять перед інститутом, шляхи їх розв’язання, не поставлені перспективні завдання, не дана концепція розвитку вузу, відсутня критика осіб, котрі відповідають за конкретні напрямки роботи, не самокритично показана роль керівника у вирішенні завдань, які стоять /перед вузом,Не »було також принципової партійної оцінки недоліків роботи ректора, допущених за звітний період, на що неодноразово вказували партком

ті партійні збори інституту. Не розкрито, які ж висновки, як керівник - комуніст зробив, товариш

Кузьмін Г. В. після притягнення його до партійної відповідальності бюро Ленінського райкому партії і парткомом інституту в ,  1986— 1987 рр. Не відображена в звіті його роль в роботі з кадрами і їх вихованні, як керівника, члена виборних партійних і радянських органів- Не підготувала співдоповідь про роботу ректора й комісія по підготовці звіту, ніхто з її членів не взяв участі в обговоренні.Партійний комітет також відмічає, що члени парткому не провели достатньої роботи по роз’ясненню комуністам, членам трудового колективу про недоцільність голосування, не відстог ювали свої рішення, не взяли участі в обговоренні звіту. Доцільно було б вислухати думку проректорів, деканів про роботу ректора, а тому виступи по звіту були практично в дусі застійних часів і носили характер вихваляння.В них не дана принципова оцінка особистого внеску в розвиток інституту, наявним недолікам, як з боку ректора, так і керівників низових підрозділів. Проведений звіт показав, що в колективі склалась не зовсім нормальна обстановка, нема єдності дій, багато недоліків у вирішенні складних питань роботи інституту.Враховуючи все це, а також вимоги постанови Ц К  К П Р С  і !Ради Міністрів С Р С Р  «Про вдосконалення добору й розстановки керівних кадрів у вищих учбових закладах» від 15.12.87 р. № 1424

партком звернув увагу комісії по підготовці зві ту (голова т. Бабій В. М.) на низький його рівень і вирішив порушити питання перед вищестоящими партійними органами і Мінвузом У  P C P  про перебування тов. Кузьміна І. В. на посту ректора після досягнення 65-річного Віку.Враховуючи виробничу необхідність, зобов’язано комуніста Кузьміна І. В. використати чергову відпустку після вирішення питання в Мінвузі У Р С Р  про його подальшу роботу і призначення виконуючим обов’язки ректора одного із проректорів.Партком інституту розглянув також питання про резерв кадрів на керівні посади- Запропоновано в резерв на посади: ректора — Ткаченка 
С. Й., Стахова О. П., Мокіна Б. L, Шкодіна М. М.; на посаду проректора Карпова Ю. А. — Мельника
І. Г., Буреннікова Ю. А.; на посаду проректора 
Шкодіна М. М, — Філінюка М. А., Васюру А- С.; на посаду проректора Ткаченко С. Й. — Кутіна 
В. М., Азарова О. Д.; на посаду проректора 
Іванова М- Є. — Рудоміна Г. А „ Леонтьева В. О., 
Степуріна B-В.; на посаду проректора Свердлова 
В. Д , — Набойщикова С. М., Сердюка В. Р.; на посаду npopeKTOjpa Таранухи О. І. — Шинка- 
рука М. І., Мальованого І. А.
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Перебудова вищої осовіти, зокрема, підготовки інженерних і наукових кадрів, немислима без здійснення нерозривного зв’язку «школа—вуз». Йдеться про створення ефективної системи профорієнтації, відбору школярів, учнів технікумів і профтехучилищ, які мають необхідний інтелектуальний потенціал для навчання у вищих учбових закладах.Особливо це актуально для такої пріоритетної спеціальності, як обчислювальна техніка.Вимоги до наших вихованців ставляться жорсткі і тому відбір абітурієнтів- набуває першочергового значення. Таких юнаків і дівчат слід виявляти ще зі шкільної парти.

З цією метою на кафедрі працюють чотири гуртки інформатики і обчислювальної техніки^ секція ОТ Малої Академії наук (М А Н ). Зараз в них навчається понад 150 учнів обласного центру, а найбільше з СНІ № 10, № 15. № 22.Заняття в гуртках сприяє росту комп’ютерної грамотності, розширює поняття про кібернетику, її  зв’язок з математикою, допомагає бачити перспективу застосування комп’ютерів, розуміти суть програмного забезпечення роботи ЕО М .Аналогічні знання отримують і члени М А Н  (учні 8— 10 класів), але вони під керівництвом викладачів і наукових співробітників кафедри

виконують водночас посильну науково - дослідницьку роботу.Хорошими наставниками майбутніх інженерів зарекомендували себе викладачі О . Д . Луцяк, співробітники кафедри Ю . Н . Клименко, О. І. Христюк, студентка Н. В. Маценко.Д о послуг гуртківдів — лабораторія персональних комп’ютерів, дисплейні класи, аналого- цифровий обчислювальний комплекс. Використовується також техніка обчислювального центру інституту.І коли сьогодні запитати колишніх випускників вінницьких шкіл О. Косюк, І. Радомисе- льського, В. Чепорнюка, В. Борчука, Є . Камінсь-

кого, багатьох товаришів, що допомогло їм вступити до В П І, вони неодмінно зішлються на чіткі профорієнтаційні установки, отримані в шкільні роки в стінах нашого інституту. Віриться. іцо з них сформуються компетентні, широкоос- вічені спеціалісти в галузі обчислювальної техніки.Але на такий рівень можна вийти при умові активної участі студента в науково - дослідній роботі, починаючи вже з першого курсу.Велику роль у цьому відіграють наукові колективи, очолювані професорами О. П . Стаховим, Ю . С . Данилюком, доцентами А. М . Петухом, М . А . Соляниченко, В. Л . Лужецьким, Н . М . Па- нічем, іншими науковцями кафедри.В ході Н Д Р  студенти залучаються до фу

ндаментальної науки, беруть участь в розробці реальних приладів і систем, виступають на наукових конференціях і семінарах, студентських олімпіадах. Досить сказати, що за останні десять років наші вихованці отримали понад 200 авторських свідоцтв на винаходи, неодноразово виходили переможцями олімпіад.Найбільш обдаровані і підготовлені випускники, які виявили здібності до науково - педагогічної діяльності, залишаються працювати в інституті.Таким чином, створюється спадкоємність у формуванні викладацького складу. Ця тенденція поглиблюється й тим, що на кафедрі для підготовки спеціалістів вищої наукової кваліфікації створено аспірантуру.

Зараз в ній навчається близько 30 аспірантів і претендентів на вчену ступінь. Активно працюють над докторськими дисертаціями Ю . С . Д а- нилюк, А . М . /Петух,М . А. Соляниченко, В. А. Лужецькйй, Р. Г. Таде- восян.Разом з тим в системі підготовки інженерних і науково - педагогічних кадрів на кафедрі ОТ Ще не повною мірою використовується наявний ін- і телектуальний потенціал. Немає поки що міцних, сталих і прямих зв’язків з замовниками спеціалістів, зі школами, технікумами, П Т У  м. Вінниці і області, іншими регіонами республіки і країни.
О. АЗАРО В , 

доцент, завідуючий 
кафедрою обчислю
вальної техніки.

«ТЕРМ ІНАЛ» і в з р т а : Д В І Д УМ К И  з  
О Д Н О ГО  П РИ В О Д У

Районний комітет партії попросив керівників двох провідних промислових підприємств району Ю . П . Пайова і Й . В. Родіонова відповісти на такі запитання:— У  вас працює багато випускників Вінницького політехнічного інституту. ПрРсимо висловити думку про рівень

їхньої підготовки.— На ваших підприємствах діють філіали кафедр політехнічного інституту. Чи можна говорити про ці кафедри, як про помічників у справі поліпшення роботи підприємств, чи вони ще не стали частиною виробництва і поки-що тільки заважають?Ю . П , П А Н О В , генеральний директор виробничого об’єднання «Термінал».— У нас організовано три фцпалхі чотирьох кафедр т і ї  автоматики и тформацшно- вимірювальноі техніки 
) та автоматизованих систем управління І. А СУ) В 1У04— 6D навчальному році; автоматизації проектування (Дії) в іУбО— б/-му; кафедри вищої математики їв поточному 1988 —-89 навчальному році.Відкриття філіалів посилило творче співробітництво аченйх вузу, аспірантів і студентів з заводськими спеціалістами, піднявши ефективність їхньої праці. В філіалах вузу на в/о «Термінал» навчаються студенти, як з відривом, так і без відриву від виробництва. В програмах курсів — актуальні питання інженерної діяльності, технічної творчості, автоматизації інженерної праці з застосуванням засобів обчислювальної техніки. Щ об піднести інтерес студентів до навчання, застосовуються активні методи, влаштовуються екскурсії з демонстрацією нової техніки і технології, лабораторні і практичні роботи проходять безпосередньо і на обладнанні цехів і відділів. Студенти мають доступ до всіх обчислювальних {комплексів і засобів автоматизації. Зняті також всі обмежена по залученню до викладацької роботи на принципах сумісництва у вузах та інших учбових закладах провідних спеціалістів об'єднання.Студенти виконують реальні дипломні проекти і роботи у відповідності з інтересами об’єднання і захищають їх безпосередньо на виробництві. В ході виробничої практики намагаємось прищеплювати їм організаці-

йні навички і «смак» до виховної роботи, вчимо розробляти й застосовувати управлінські і господарські рішення, аналізувати й передбачати тенденції розвитку підприємства.^гудспіи, що мають направлення ца- фоооту в оо єднання, проходяча переддипломну практику і виконують дипломне проектування на місцях своєї майбутньої роботи.У зв’язку з договірною, цільовою системою підготовки спеціалістів, к о мпенсацією частини затрат на навчання студентів для швидшої адаптації молодих спеціалістів у підрозділах, це положення треба поглибити. Вважаємо, зокрема, що слід розширити коло курсів, котрі читаються — ввести на філіалах окремий курс з економіки, якості продукції, ширше залучати до керівництва дипломним проектуванням провідних спеціалістів. На мій погляд, всі види практики студент повинен проходити на місці майбутньої роботи і залучатись до активної участі в житті підрозділу ще навчаючись в інституті. Вважаю, що1 В П І слід налагодити регуляр" не проведення семінарів тю обміну досвідом роботи викладачів і філіалів у цілому.
В. В. Р О Д ІО Н О В , 

директор ВЗРТА.— Загальна середня оцінка випускників стаціонару В П І, котрі починають працювати на заводі, не церевшцує «З». Віддача починається після трьох—п’ятироків практики. Цей час затрачається на переучування і адаптацію до виробництва. Отже, за часом — ще один строк учбового закладу- В еликі втрати коштів, часу, науково -  технічного прогресу.Вихід зі становища бачу в тому, щоб розподіл студентів по під-

нриємствах здійснювати з другого семестру першого курсу і далі всі елементи навчального процесу, виробничу практику, дипломне проектування вести тільки на цьому підприємстві. З авод мусить знати, за кого і скільки йому платити, а випускнику по тому не доведеться втрачати роки на адаптацію, переучування і пошуки «себе» на виробництві.З учбового процесу потрібно вилучити непотрібні дисципліни, по деяких скоротити програму, щоб більше працювати на виробництві. Випускник поівинен захищати диплом^ маючи розряди з деяких робочих професій залежно від спеціальності. Інженер повинен вміти працювати руками!Окрема мова про заочників і вечірників — їх потрібно всемірно скорочувати. Диплом, в переважній більшості, не додає інженерних зді” бностей.— Ц і кафедри, галузеві наукові лабораторії здебільшого зайняті «рвацтвом», вибиванням госп- договірних тем і грошей, ніж турботфо про кінцевий науковий продукт.Щ о робити?Якщо коротко, то трудівників науки потрібно змусити працювати на загальне благо, а не на власний науковий ступінь. Учених мужів в країні — хоч рреблю гати, а наукового прогресу немає- В вузах, науці найбільше бюрократів, як за кількістю, так і за «якістю». Тут треба робити не перебудову, а революцію з «атомним вибухом». Нічого не зміниться до тих пір. поки в країні не введемо, як мінімум, чотириступеневої форми підготовки інженерних і наукових кадрів

ПРОПОНУЄ «РОВЕСНИК»

/іД я  и р и ф іе А у ч ^ ііг іщ апершорядна проолема — як готувати сучасного робітника?Наш колектив, особливо останнім часом, працює над цим завданням наполегливо і енергійно. Шляхи пошуку різні. За три останніх роки в училищі організовані чотири нових майстерні — дві перукарських і дві взуттєвих, а дві майстерні і фото- павільйон реконструйовано.Переходячи до підготовки учнів на базі 8 класів, оформили кабінет хімії, фізики, історії, іноземної мови, клас інформатики, де вивчаються першооснови комп’ютерної техніки. Але найбільша наша гордість —ч молодіжне підприємство «Ровесник», створене влітку 1986 р., яке займається виготовленням наймодніших виробів. Основа його життєдіяльності — угода про співробітництво з Вінницьким універмагом самообслуговування.Яка ж структура роботи «Ровесника»?Учнівський будинок моди, ентузіасти учбових груп пропонують зразки одежі. Колекція виставляється в школах, училищах, на підприємствах, в самому універмазі. Те, що найбільше

сііодииалесь, рекоменду
ється до виготовлення. Випускаємо 10—20 одиниць дослідної партії. Якщо новинка користується підвищеним попитом, торгівля одразу, подає нам замовлення на виготовлення більшої партії,,Так було, приміром, з' чотирма видами блузок з шовку, дитячими комбінезонами, сарафанами, 118 тисяч карбованців — такий сьогодні баланс реалізації в «Ровесника».Для виготовлення нормативно - технічної документації попервах користувались послугами конструкторської групи облпобутуправління, але це було невигідно г економічно, і за строками виконання. Мода міняється швидко і документація за нею не встигала. Тепер маємо свою конструкторсько - технологічну групу.Як і все нове, «Ровесник» не був визнаний зразу навіть у нашому колективі, зате тепер шити для нього хочуть всі групи. Насамперед не тільки тому, що тут можна виявити творчість. Коли річ користується успіхом, швидко реалізується, у молодої швачки виникає почуття великого морального

вдоволення, тим більше, що її прізвище, номер групи вказані на ярлику.Шиють для «Ровесника» учні II і III  курсів. Причому, не кращі з кращих, а всі. Слабші просто підтягуються до рівня кращих.У «Ровесника» є проблеми- Важко з-., фурнітурою, яка не відзначається різноманітністю або и відсутня взагалі, імалий асортимент тканин, пропонований базою «Укртексти льторг».Хочеться сказати т а кож і про те, що учні наші- живуть, як то мовиться, не хлібом єдиним, дбаємо про гармонійний їх розвиток. Працює багато гуртків. Хоровий, фольклорний, театральний колективи здобули звання народних. Репертуар театральної студії «Діалог» широко відомий в школах і на підприємствах, фольклорний ансамбль «Кобзарі» побував у Польщі, в багатьох кінцях республіки.
І. М О РО З, 

майстер виробничого 
навчання СП ТУ № 15.На фото: відмінниця навчання С . Переверта йло за роботою.

Редактор І. ВОЛОШіНЮК.



В основних напрямках економічного 
і соціального розвитку країни на X II 
п’ятирічку і до 2000 року поставлено 
завдання активного впровадження ін
форматики і електронно - обчислюва
льної техніки в навчальний процес ву
зів.

Важливого значення в цьому плані 
набуває поліпшення якісного складу 
науково-педагогічних кадрів, які володі. 
ють методами використання ЕОМ, ін
форматики, обчислювальної техніки в 
цілому.

В нашому інституті тривалий час 
ведеться робота по комп’ютеризації на
вчального процесу, як засобу освоєн

ня різних предметів, оволодіння навич
ками програмування і досконалого ви
вчення ЕОМ, формування у студен
тів системи розумових дій.

З метою вдосконалення розробки 
методичних, психологічних, технологіч
них проблем комп’ютеризації в ВПІ 
стала традиційною щорічна науково, 
методична конференція з питань без
перервної підготовки студентів в га
лузі застосування обчислювальної тех
ніки.

Цього року вона відбудеться 8— 9 
лютого. Про ряд актуальних проблем, 
які обговорюватимуться на конферен
ції, розповідається сьогодні в нашій 
газеті.

Проблеми комплексного 
застосування

Звичайної, йдеться про за
стосування ЕОМ в навча
льному процесі, а конкрет
но — на кафедрі автомати
зації проектувння- Виходимо 
з того, що світова тенденція 
вдосконалення учбового про
цесу спрямована вже три
валий час на поглиблення 
комп’ютеризації всіх видів 

навчання. Враховуючи це.

колектив кафедри виділив 
основні напрями комплекс
ного впровадження ЕОМ.

Для успішного розв’я
зання цієї проблеми ГОЛОВ
НОЮ передумовою є най
швидше досконале оволоді
ння кожним студентом од
нією чи двома мовами про. 
гримування і операційною 
системою ЕОМ.

КАТАЛ ІЗАТО Р  НТП
Інформатика, обчислюва

льна техніка, персональний 
комп’ютер, програмування 
— ці слова сьогодні на ву
стах у школяра і студента, 
інженера і вченого, госпо
дарського керівника і бу
дь-якого адміністратора. І 
справа зовсім не в данині 
моді.

Обчислювальна техніка 
увійшла міцно в життя і 
діяльність сучасної людини 
і служить потужним каталі
затором науково-технічного 
прогресу. Суть в тому, що 
як замітив академік М. Мо- 
їсєєв «надзвичайно важлива 
ознака нинішньої фази 
НТП —* це принципово пре
цизійний характер вищих 
технологій. Нову техніку на 
коліні не зробиш — тут 
ніякий лівша не допоможе»

В сучасних технологіях, 
як відомо, рахунок йде на 
мікрони і долі секунди. При- 
родньо, що ці мікровеличи- 
ни можна відчути лише з 
допомогою техніки, яка зда

тна в долі секунди сприй
няти інформацію, перетво
рити її і видати Найбільш 
доцільне рішення.

Відтак, підготовка сучас
ного інженера повинна зді
йснюватися з урахуванням 
широкого використання 
електронної і обчислюваль
ної техніки. Стосується це, 
насамперед, проектних і 
конструкторських робіт, 
наукових досліджень, упра
вління технологічними про
цесами і виробництва. А 
взагалі сьогодні немає такої 
сфери економіки, соціаль
ного життя, де б комп’ютер 
не був адекватним справж
ньому інтелектуальному 
прогресу.

Але для цього необхідно 
чітко усвідомити, що ком
п’ютеризація навчання — 
це не тільки і не скільки об
числювальна техніка, а перш 
за все абсолютно нова кон
цепція включення в інфор
маційний процес передачі і 
сприйняття знань, тобто ко

нцепція своєрідного поси
лювача розумової діяльно
сті. Це — включення в нав- 
ча^ний процес небувало 
потужної моделюючої сис
теми, що дозволяє відтво
рити явища, які ще вчора 
описувалися емпірично, при
близно. Це, зрештою, тех
ніка, яка дозволяє опера
тивно і якісно перебудову
ватися, адаптуватися до 
користувача, перетворю
ючись в гнучку систему 
тренажера.

Погодьтеся, що все це ста
вить перед нами до того ж 
і серйозні проблеми мето
дичного характеру. Викладач 
повинен чітко з ’ясувати 
суть і характер прив’язки 
обчислювальної машини до 
своєї предметної галузі, до 
тих завдань, які можна і 
потрібно розв’язувати з ви
користанням ОТ. Крім того, 
він, викладач, повинен, на
самперед, повірити у ком
п’ютер, подолати боязкість 
організаційних труднощів,

тих великих навантаженьг 
які, хоч ненадовго, але ля
жуть на нього. При цьому ва
жливо підкреслити, що у ви- 
кл а^ча на перших порах 
можуть виникнути й невро
тичні реакції відчуженості, 
недовір’я і навіть страху 
перед обчислювальною ма
шиною, а ще психологічний 
стан, який не так вже й 
легко подолати.

В рівній мірі це притаман
не і студенту. І тут перед 
вузом стоїть кілька завдань.

По-перше, необхідно нав
чити майбутнього спеціалі
ста вільно спілкуватися з 
ЕОМ. Зробити це нелегко, 
тому, іцо у нас немає єдиних 
установок використання 
обчислювальної техніки в 
навчальному процесі, хоча 
така в інституті є. Крім 
того, програмне забезпечен
ня ЕОМ, насамперед, персо 
нальних, поки-іцо недос
татнє.

По-друге, необхідно нав
чити студента дивитись на

завдання будь-якої предме
тної галузі через призму 
алгоритму і програми. І 
тут вступає в силу особ
ливість його мислення, яке 
далеко не завжди носить 
алгоритмічний характер.

Початковий етап засвоєн
ня програмування грунту
ється на розв’язанні досить 
простих завдань. В той же 
час це не дає підстав очікува. 
ти впевненого володіння 
принципами програмування 
при розв’язанні реальних за
дач, які виникають при вив
ченні загальноосвітніх, зага- 
льнотехнічних і спеціальних 
дисциплін.

Отже головним завданням 
вузу є створення умов без
перервного використання 
студентами ОТ при вивченні 
різних предметів і в НДР.

Це завдання не може вирі
шити один викладач і наві
ть одна кафедра. Успіх 
буде забезпечено тоді, коли 
увесь викладацький колектив 
інституту усвідомить незво
ротність суцільної і безпе
рервної комп’ютеризації.

Ю. ДАНИЛЮК,
професор, декан ФОТ.

Як правило, цей етап в 
кращому випадку затягу
ється до завершення Друго
го курсу, що не дозволяє 
розвинути заплановану ка
федрою загальну модель 
комп’ютеризації навчання. 
Така пробуксовка пов’язана 
насамперед з учбовим пла
ном вузу. І скорочення часу 
на освоєння комп’ютерної 
мови бачиться в широкому 
використанні добровільних 
факультативних занять.

Паралельно з цим ми 
вважаємо за необхідне роз
робку і впровадження на 
всіх курсах автоматизова
них навчальних систем, які 
є ефективним засобом са
мостійної роботи студентів. 
На старших курсах (III—V) 
слід на кожному з них 
впроваджувати автоматизо
вані колегіальні учбові сис
теми, які реалізують ігрові 
ситуації.

Складовою комп’ютериза. 
ції є також створення бан
ків даних (в майбутньому- 
банків знань) і банків 
програмного забезпеченння.

Разом з тим, варто від
значити, що практична реа
лізація цих вкрай необхід
них заходів можлива лише 
при наявності сучасного 
технічного забезпечення.

При цьому слід мати на 
увазі, що одним з найваж
ливіших критеріїв при до
борі парку обчислювальнних 
машин є їх програмна су
місність.

М. ФІЛИНЮК, профе
сор, завідуючий кафед
рою АП.

+  СУЦІЛЬНА КОМП ЮТЕРИЗА- 

ЦІЯ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ — 

СКЛАДОВА ПЕРЕБУДОВИ.

+  КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВ

ЧАННЯ Є НОВОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ 

ПОСИЛЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬ

НОСТІ СТУДЕНТА.

Викладачі кафедри вищої математики 
систематично проводять ділові ігри з 
використанням обчислювальної техніки,

які здобули широку популярність серед 
студентів. На знімку: асистент кафедри 
В. А. Петрук за проведенням ділово"1’ 
гри.

+  АКТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАТИКИ І е л е к т р о н н о  

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС— НЕВІД

КЛАДНЕ ЗАВДАННЯ ВИКЛАДА

ЧІВ.

•
+  НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ — 

СТВОРЕННЯ УМОВ БЕЗП ЕРЕРВ. 

НОГО ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕН

ТАМИ ОТ ПРИ ВИВЧЕННІ РІЗ

НИХ ПРЕДМЕТІВ І В НДР.

Комп’ютеризація навчання —  важливий 
фактор якісної підготовки спеціалістів



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» і 3 лютого 1989 року.

ЕОМ І КУРС 
«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

Перед вузами, як відомо, 
стоїть завдання: забезпечити 
підготовку спеціалістів, ви
хованих і навчених на акти
вному й інструментальному 
застосуванні ЕОМ, тобто, 
здатних ефективно викорис
товувати обчислювальну і 
мікропроцесорну техніку в 
різних галузях народного го
сподарства.

При вивченні курсу «Елек
тричні машини» застосування 
ОТ здійснюється в двох нап
рямах: з одного боку, з ме
тою зменшення трудомісткос
ті обчислювальних робіт, а 
з другого —  для постановки 
нових завдань, котрі немож
ливо розв’язати без викори
стання сучасних комп’ютерних 
засобів.

Так, зокрема, вирішується 
завдання оптимального транс
форматора у курсовому про- 
екті. У цьому випадку з др. 
помогою ЕОМ розраховують
ся кілька десятків варіантів 
трансформаторів і відшукуєть
ся таке співвідношення між 
його основними розмірами, 
якому відповідає мінімум ва-

ртості активної частини.
Всі розроблені для ЕОМ 

програми- можуть експлуату
ватися як в пакетному режи
мі, так і в діалоговому. 
Останній є більш конструк
тивним, так як оперативно 
усуває помилки у вихідних 
даних і здійснює їх корек
цію.

Відтак, наші вихованці от
римують поглиблені знання з 
електромашин і їх характе

ристик, вирішують реальні за“ 
вданнія проектування, набува. 
ють навичок безпосередньо
го спілкування з комп’ютера
ми. А як це важливо в їх 
майбутній роботі на потуж
них ДРЕС, ГЕС, АЕС!

І ПАВАОВ. В. НАГУЛ, 
доценти кафедри електри
чних систем.

С Р С  у д и сп л е й н о м у  
к л а с і

Самостійна робота сту
дентів на кафедрі обчислю
вальної техніки проводиться 
в дисплейному класі ЕОМ 
ЕС—1055 М, починаючи з 
жовтня 1987 року, зокрема 
студентами третього курсу 
по системному програмуван
ню, а з весни 1988 року — 
по програмуванню першо- 
і другокурсниками.

Восени, наприклад, СРС 
проходила з 16 до 22 го
дин. Кожній групі виділяв
ся певний час роботи. 
На студента в тиждень при
пала одна година дисплей
ного часу.

Та для виконання СРС 
і раціонального використан
ня ресурсів ЕОМ викладачі, 
котрі ведуть заняття в дис
плейному класі, ретельно

вивчили конкретну діало
гову систему, підготували 
відповідні методичні вказів
ки. Було розроблено нове 
завданя по курсовій роботі 
з урахуванням особливостей 
діалогового режиму спіл
кування з ЕОМ 

В даний час займаємось 
впровадженням нової опера
ційної системи. Вона га
рантуватиме економне ви
трачання ресурсів комп’ю
терів, підвищить ефективні
сть СРС.

А наслідки маємо такі: 
студенти засвоїли програ
мування на мовах Ассем- 
блер і Фортран.

В. СЕМЕРЕНКО, 
ст. викладач,

Р. ТАДЕВОСЯН, 
доцент кафедри ОТ.

ОТ: ЛАБОРАТОРНИЙ 
ПРАКТИКУМ

На кафедрі обчислювальної техніки 
розробляються і оновлюються методики 
лабораторних і практичних занять сту
дентів на електронно _ обчислювальних 
машинах. На знімку: професор кафедри 
О. П. Стахов, завідуючий кафедрою, до

цент О. Д. Азаров, доцент М. О. Соля. 
ниченкс*. заступник директора СКТБ «Мо
дуль», доцент В. А. Лужецький за обго
воренням планів методичної роботи з 
використанням ЕОМ.

ДИСПЛЕЙ, М А Т Е М А Т И К А ,  
ПРО БЛ ЕМ Н І С И Т У А Ц ІЇ

Застосування ОТ в лабо
раторному практикумі з 
фізики, як свідчить досвід, 
дозволяє істотно розширити 
можливості експерименту, 
прискорити і підвищити то
чність обробки отриманих 
даних.

На кафедрі нині розгля
нуто теоретичне завдання, 
метод проведення дослід
жень, виявлені можливості 
застосування ЕОМ для об
робки результатів вимірю-

вань, доведені блок-схеми 
і алгоритми програми роз
рахунку для СМ-4 на мові 
Бейсик. Дана робота приз
начена для лабораторного 
практикуму з загальної 
фізики.

Проводячи заняття з до
помогою комп’ютера на 
основі діалога студента з 
машиною, викладач може 
ставити суміжні завдання 
студентам. Головна мета 
їх — складати блок-схему

окремі фрагменти, розв’язу. 
вати завдання з допомогою 
вказаної машини, якщо, до 
речі, є для цього можливо
сті

А взагалі розрахунки, про. 
ведені на СМ-4, реалістич
ні, вони набули практичного 
значення і для викладачів, 
і для студентів.

О. ХРУЩАК, П. ГЕЛЬ, 
доценти кафедри загаль
ної фізики.

Ясна річ, що для підвищення якості 
знань необхідне раціональне поєднання 
різних методів навчання. І якщо йдеться 
про проблемний підхід, який доцільно 
застосовувати при введенні нових понять, 
розробку нових методів, розв’язання, ос
мислювання нових закономірностей при 
обов’язковій умові створення проблем
них ситуацій, то робота зі студентами в 
дисплейному класі відкриває великі 
можливості.

Для цього, по-перше, використовуєть
ся спеціально складена програма, яка 
дозволяє викладачу здійснити оператив
ну перевірку підготовленості студентів 
до сприйняття нового матеріалу.

По-друге, для усвідомлення проблем
ної ситуації потрібен певний психологіч
ний настрій аудиторії. І тому, як по

казує досвід, сам факт роботи з відео
терміналами підвищує активність студе- 

. нтів, стимулює їх інтерес до навчання.
Проблемні заняття в дисплейному кла

сі дають можливість більш повно вия 
вити індивідуальні особливості сприй
няття студентом ситуації, врахувати їх 
і своєчасно скорегувати.

На кафедрі складена спеціальна пр 
грама з деяких тем розділів «Інтеграль
не числення». З її допомогою успішно 
створюються і роА ’язуються проблемні 
ситуації, що служить підвищенню ЯКОСТІ 

знань майбутніх інженерів.

І. к у з ь м ін ,
професор,

Н. ФУРДІЯК,
асистент кафедри вищої математики.

Комп’ютер в інженерній 
геодезії

Програмою курсу перед
бачено виконання 8 розраху
нково - графічних завдань 
(РГЗ), пов’язаних зі значною 
обчислювальною обробкою 
результатів вимірювань.

Проте інженерна геодезія 
вивчається на молодших ку
рсах, коли студенти ще не 
повною мірою оволоділи об
числювальною технікою. Вра-

ховуючи цю обставину, на 
кафедрі прийнято такий ал
горитм застосування ЕОМ.

По-перше, як правило, при 
виконанні РГЗ використову. 
ються клавішні ЕОМ, для 
яких з участю студентів роз
роблені блок - схеїии, алго
ритме і програми розрахунків 
в програмованому і просто
му режимах. Обробка даних

польових вимірювань під час 
учбової геодезичної практики 
здійснюється на СМ-4. Про
грами для них на мові 
Бейсик розроблені нами, 
рівно як і відповідне мето
дичне забезпечення застосу
вання комп’ютерів.

Результативність: підвищу
ється ефективність навчання 
студентів, зростають їх пра
ктичні навички використання 
ЕОМ, скорочується час на 
виконання розрахунків.

Г. РАТУШНЯК, 
доцент кафедри БКіА.

Студент V курсу факультету обчис
лювальної техніки Віталій Чорний 
бере активну участь в науково - дослідній 
роботі на кафедрі АП. Він, зокрема, ус-

пішно працював над створенням пере- 
декранної панелі для введення інформа
ції в комп’ютер.

ЕОМ: РОЗРАХУНКОВО-  
ГРАФІЧНІ РОБОТИ

Формування навичок ма
шинного вирішення оптима. 

льних завдань є стрижнем 
комп’ютерної підготовки 
сучасного інженера. І тому 
типовим завданням техно
логічної оптимізації. є ба- 
гатокритерійне завдання, 

яке має багатовріантне 
розв’язання.

Так, наприклад, часткові 
завдання вибору технологій' 
ного способу, виду загото
вок, матеріалу, обладнання, 
режиму обробки і т. п. З В О 
Д Я Т Ь С Я  да одного, зна
менника — вибору об’єкта з 
гіевцої і дужр широкої їх 
сукупності.

Умовою оптимальності є 
відповідність системі вимог

Стрижень підготовки
технічного, економічного- со
ціального і екологічного ха

рактеру. Ефективним мето
дом розв’язання такої про" 
блеми є розстановока прі
оритетів. Його суть поля
гає в отриманні комплекс
них пріоритетів об’єктів від
повідної сукупності на осно
ві їх порівняності по сис
темі критеріїв окремо, і кри
теріїв відповідно поставле

ної мети проектування. На 
цій основі приймається до
стовірне рішення з багатьох 
можливих варіантів.

Веду все до того, що ме-

тодична розробка, виконана 
на кафедрі технології ме
талів, дає вибір раціональ
них способів отримання за 
готовок шляхом розстанов
ки пріоритетів з допомогою 
ЕОМ типу СМ-14 на мові 
Бейсик. Розробка викори
стовується студентами, які 
вивчають курси «Проекту
вання і виробництво загото
вок» та «Технологія маши
нобудування».

Б. СУХОВІЙ, доцент 
кафедри ТКМіХ.

Виконання розрахунково - графічних 
робіт (РГР) при вивченні курсу теоре
тичної механіки сприяє більш глибокому 
засвоєнню програмного матеріалу. В 
останні роки при здійсненні Рі Р вико
ристовуються великі ЕОМ. Але для цьо
го потрібна особлива методика, наскі
льки студенти не завжди правильно орі
єнтуються і спроби їх задіяти обчислю
вальну техніку закінчуються безрезуль
татно.

Запропонована нами методика включає* 
насамперед, чітко розроблене завдання 
по РГР, в якому сформульовані головні 
його етапи з умовами і питаннями. Да
лі *— отримання і складання алгоритму,

визначення програми для ЕОМ. Обов’яз
ковим є вихід на одну з ЕОМ, обробка 
отриманих результатів, їх оформлення, 
звіт про РГР,

Досвід дворічної роботи по такій ме
тодиці показав, що 60 процентів сту
дентів працюють з інтересом, без ускла
днень долають всі труднощі, п'ята час
тина — виконує роботи важко, як пра
вило, потребує постійної допомоги, і 
кожен десятий — з завданням не справ^ 
ляється.

}

В. п р и я т е л ь ч у к ,
старший викладач кафедри ТМ, кан
дидат фізико .  математичних наук.

Назустріч виборам
В читальному залі сус

пільно - політичної літера
тури вузівської науково- 
технічної бібліотеки до 
послуг агітаторів, студен" 
ті в 1 викладачів створено 
стіл довідкової інформації, 
де виставлено твори Мар" 
кса, Енгельса, Леніна про 
демократію, матеріали

XXVII з’їзду КПРС. X IX  
Всесоюзної партконферен- 
ції, Законні про зміни і 
доповнення Конституції 
СРСР,Закон СРСР про 

вибори, народних депута
тів, інші виборні матеріа
ли.

А в нульовому корпусі

при інститутському клубі 
почав діяти агітаційно- 
пропагандистський центр 
«Діалог». Затверджено 
план його роботи. Масрві 
заходи проводяться в се
реду, суботу і неділю.

А. КАБИШЕВА, 
старший бібліотекар 
читального залу.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



В парт комі інституту

Проф- 
орієнтацію - 
на новий 
рівень

Партком інституту за
слухав інформацію про 
ефективність тієї робо
ти по профорієнтації мо
лоді і організації набору 
у 1989 році, яку прово
дять ректорат, деканати 
і кафедри. В інформації 
члена парткому І. Г. Ме
льника узагальнено та
кож всю цю роботу за 
попередні роки. Відзнак 
чалось, що її наслідком 
стала стабілізація кон
курсу в середньому по 
інституту на рівні 1,5— 
1,6 людини на одне міс
це. Найнижчий конкурс 
(1,3—1,4 на місце) має 
інженерно - будівельний 
факультет. Сюди, а та
кож на факультет радіо
техніки, йде найменше 
медалістів (11—12 про
центів), тоді, як на інші 
факультети 18—25 проце
нтів.

Майже 90 відсотків 
вступників —- це випуск
ники шкіл. Цікава геогра
фія абітурієнтів: 75—80 
процентів заяв надходять 
від мешканців обласного 
центру і Вінницької об
ласті (приблизно порів
ну з міст І сіл).

Таким чином, в ціло
му підготовчу профорієн
таційну роботу можна 
вважати задовільною. 
Але це не означає, що в 
ній нема недоліків. Ска
жімо, кількість абітуріє
нтів з нашої області не 
пропорційна кількості 
сільського населення, 
не відповідає вона та
кож економічному й на
уково - технічному по
тенціалу Вінниччини в 
порівнянні з Вінницею. 
В місто і область розпо
діляються 30—40 проце
нтів випускників, 60—70 
процентів отримують при
значення за їхні межі. 
Це теж не зовсім нор
мально, адже абітурієн
тів з інших областей до 
нас приходить менше 25 
процентів.

Підготовка абітурієнтів 
до вступу в інститут ве
деться в основному че
рез заочну математичну 
школу, Малу академію 
наук і підготовчі курси 
різної тривалості. Най- 
масовіша форма — під
готовчі курси, на яких 
навчалося у 86—87 р.р. 
1539 чоловік, у 87—89 р.р. 
1385 чол. 75 процентів з 
них подали заяви в інс
титут.

Підготовчі курси є 
також найефективнішою 
формою роботи.

І все-таки якість під
готовки абітурієнтів за
галом недостатня. Про 
це свідчать результати 
вступних екзаменів, «ну
льових» контрольних ро
біт з математики й фі
зики, наслідки перших 
екзаменаційних сесій. 
ЗО—50 процентів тих, що 
закінчили середню шко
лу, показують незадові
льну підготовку з мате
матики й фізики. Най
більш підготовлений ко
нтингент абітурієнтів Іде 
на факультети обчислю
вальної техніки, автомат 
тики й мікроелектроніки, 
дещо слабший — на ра
діотехнічний, найслабший

— нл інженерно - буді
вельний і машинобудів
ний.

В оцінці знань спосте
рігається певний суб’єк
тивізм. (Приміром, на 
інженерно - будівельному 
факультеті результати зи
мової сесії за 87 рік \ 
за абсолютними, і за які
сними показниками вдві
чі вищі, ніж при «нульо
вій» контрольній роботі. 
У 88 році це розходжен
ня зросло ще більше. В 
цілому по інституту до
брим рівнем знань за 
середню школу з фізики 
і математики володіє ті
льки кожен четвертий 
першокурсник.

Годі й доводити, що 
це не той рівень, котрий 
має відповідати ниніш
нім завданням кадрово
го забезпечення перебу
дови. Таким чином, ни
нішня система профоріє
нтаційної роботи серед 
молоді, котра забезпечує 
набір до інституту, явно 
недосконала, її треба 
докорінно поліпшувати.

Виходячи з цих мір
кувань, партком зобов’я
зав ректорат розробити 
положення про профоріє
нтаційну роботу з молод
дю, яке б визначило основ
ні цілі і завдання, фор
ми і методи, структуру 
управління, критерії оці
нки діяльності в цьому 
напрямку кафедр та ін
ших інститутських під
розділів, роль громадсь
ких організацій.

Кафедрам вищої ма
тематики, загальної фізи
ки і російської мови до
ручено розробити і реа
лізувати систему підви
щення якості підготовки 
абітурієнтів. Головною 
формою при цьому має 
бути організація очно- 
заочної фізико - матема
тичної школи зі створен
ням у районах Вінниці, 
Вінниччини та сусідніх 
областей центрів (консу- 
льтпунктів) фундамен
тальної підготовки абі
турієнтів.

Рішенням парткому 
передбачено з вересня 
89 року заснувати при 
інституті спеціалізовану 
школу - інтернат для ві
дбору і навчання найта- 
лановитішої молоді з 
області. Ректорат спіль
но з деканатами і випу
скаючими кафедрами по
винен розробити систе
му підготовки інженерно- 
технічих кадрів за пря
мими угодами, в тому 
числі систему цільової 
інтенсивної підготовки 
представників середньо
го технічного персоналу, 
які позитивно проявили 
себе на виробництві і в 
громадській роботі.

Запропоновано також 
переглянути кадровий 
склад викладачів Малої 
академії наук, винести 
на обговорення рад кон
кретні заходи деканатів 
по профорієнтаційній 
роботі в школах, техні
кумах, ПТУ, СПТУ Він
ницької області і Поділь
ського регіону.

Контроль за виконан
ням цієї постанови пок
ладено на члена партко
му І. Г. Мельника.

26 березня -  Д ень виборів народник депутатів  СРСР

ЗА ЙОГО В У ЛЕМ 0ГОЛОСУВЙТИ?
6 ЛЮТОГО відбулися 

збори представників тру
дових колективів нашого 
міста, де (зареєстровано 
кандидата в народні де
путати Радянського Союзу 
по Вінницькому виборчо
му округу № 404,

За кого ж ми будемо 
голосувати?

Ім’я кандидата назва
не —  Валентина Степані
вна Бавула, контролер 
відділу технічного конт
ролю виробничого об’єд
нання «Жовтень».

Вперше вибори кандиг- 
сдата проходили не за 
гладеньким «відполіро
ваним» сценарієм, у яко
му єдиною особою була 
одна кандидатура. Цього 
разу трудящі міста вису
вали десятьох кандидатів, 
кожен з яких мав свою 
програму і обстоював ї ї  
в полеміці з «супротив
никами».

Останній раунд бороть-

би відбувся 4 лютого на 
окружних зборах, де ек
замен на громадську зрі
лість перед своїми* май
бутніми виборцями три
мало троє переможців 
попередніх раундів. Це 
були муляр тресту «В ін ' 
ницяпромбуд» Т. С. Чо
рна, апаратниця хімзаводу 
Г. С. Дейлик і контролер 
відділу технічного контро
лю виробничого об’єднан
ня «Жовтень» В. С. Ба
вула.

Найкращою, найреаль- 
нішою, найдорожчою лю
дям виявилась програма 
В. С. Бавули, яка здобула 
326 голосів. Програма 
Т. С. Чорної сподобалась 
179 представникам, про
грама Г. С. Дейлик —  
78-міИ'.

Таким чином, Т. С. Чо
рна і Г. С. Дейлик не 
здобули необхідної кіль
кості голосів і з пода
льшої боротьби вибули.

Окружна виборча комісія 
зареєструвала тільки од
ного кандидата —  Вален
тину Степанівну Бавулу.

Довірені особи- харак
теризували ї ї ,  як чесну, 
принципову, наполегливу' 
трудівницю, котра вміє 
обстоювати справедли
вість і домагатись мети. 
Комуністи цеху, в якому 
вона працює, недарма об
рали ї ї  своїм ватажком.

Виступ Валентини Сте
панівни перед представни
ками трудових колективів 
був по-робітничому неба- 
гатослівніиімі:

—  Якщо мене оберуть 
народним депутатом 
Радянського Союзу, то я 
постараюся зробити все, 
щоб рішення XXVII з’їз 
ду КПРС і XIX Всесоюз
ної партконференції вті
лювалися у життя якомога 
наполегливіше і швидше.

В. ІВЧЕНКО.

В і т а є м о !

Ректору нашого інституту, доктору 
технічних наук, професору, Заслуженому 
діячеві науки УРСР, лауреату Державної 
премії УРСР .Івану Васильовичу Кузьміну 
виповнилось 65 років.

Вітаючи ювіляра, бажаємо йому довго
ліття, здоров’я, творчого натхнення і всі 
ляких успіхів на ниві науки і народної 
освіти.

Міжнародні 
зв’язки ВПІ

Болгарія. На запро
шення технологічного 
центру з електронно- 
променевої і плазмової 
технології і техніки в Со
фії з 22 по ЗО січня ни
нішнього року перебували 
проректор ВПІ по науко
вій роботі С. Й. Ткачен- 
ко і доцент кафедри мі
кроелектроніки А. О. Но
вино в.

Підписано протокол 
про розробку і дослід
ження джерел електро
нів високовольтного тлі
ючого розряду ДЕН
ВТР і їх технологічного 
використання. Передба
чено бартерний обмін
комп’ютерами «Правець- 
16» з болгарського боку 
і електронно - промене
вою гарматою з нашого. 
Болгарія і вчені політе
хнічного інституту роз
роблятимуть на цій осно
ві нову систему і нову 
технологію.

В кінці нинішнього і 
на початку наступного 
року відбудуться черго
ві зустрічі вчених, на 
яких вони обговорять 
наслідки цієї роботи, ві
дберуть оригінальніші 
рішення й розробки і 
випрацюють єдину тех
нологію виробництва си
стеми.

В перспективі перед
бачається будівництво 
спільного радянсько-
болгарського підприєм
ства з виходом нової 
продукції на міжнарод
ні ринки.

* *

Польща. З Польщі
вернулась делегація ВПІ, 
яку очолював голова сту
дентського профкому
B. Боднар. До складу 
делегації входили члени 
комітету комсомолу І. Са-' 
рвіра, - С. Адаменко,
C. Ковальчук. Адреса пе
ребування — Свєнтокши- 
цький політехнічний ін
ститут у Кельцях. Від
булось знайомство і з 
польським вузом і, зокре
ма, з фірмою «Студент- 
с.ервіс», яка працює на 
госпрозрахунку, має ве
лику популярність, вагу 
і авторитет.

Досягнуто конкретної 
домовленості щодо роз
витку програм подаль
ших взаємозв’язків між 
студентами обох вузів. 
У липні—серпні до нас 
прибудуть дві туристич
ні групи з Польщі, а дві 
наших відбудуть, у Ке
льне. По закінченню ве
сняної сесії обміняємось 
двома студентськими 
будзагонами по 15 чо
ловік у кожному; напри
кінці травня колектив 
художноьї самодіяльно
сті ВПІ виїде з концер
тною програмою в ПНР.



2 стер. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 40 лютого 1989 року.

Для вас, абітурієнти!
В інституті навчаєть

ся близько восьми тисяч 
юнаків і дівчат, в тому 
числі на факультетах 
денного навчання майже 
п’ять тисяч. Готуємо 
інженерів високої ква
ліфікації з 13 спеціаль
ностей на енергетично
му, машинобудівному, 
радіотехнічному, інже
нерно - будівельному фа
культетах і факультетах 
автоматики і мікроелек- 
троніки, обчислювальної 
техніки.

Робітнича молодь на
вчається на вечірньому 
й заочному факультетах.

В інституті працює 18 
докторів наук, професо
рів, 265 кандидатів на
ук, доцентів.

Заняття відбувають
ся в трьох навчально- 
лабораторних корпусах. 
Навчальні і наукові ла
бораторії оснащені су
часною апаратурою. Ма
ємо власний обчислюва
льний центр, крім того, 
на кожному факультеті 
і на більшості кафедр 
створені філіали обчис
лювального центру, дис
плейні зали.

Студентська молодь 
бере активну участь в 
наукових дослідженнях. 
Багато захищуваних 
дипломних проектів 
включають у себе нау

кові розробки.
При інституті є аспі

рантура для підготовки 
науково - педагогічних 
кадрів, до речі, не тіль
ки для нашого, а й для 
інших учбових і науково- 
дослідних інститутів.

Студенти живуть в 
п’яти гуртожитках. Тут 
працюють буфети, перу
карні, майстерні побуто. 
вого обслуговування. В 
кожному гуртожитку ді
ють студентські клуби- 
кафе. Маємо також сту
дентську їдальню на 
530 місць.

Органічно - невід’єм
ною частиною студентсь
кого життя став спорт. 
Серед наших студентів 
— тридцять сім майстрів 
спорту, сорок шість кан
дидатів у майстри, по
над двісті першорозря
дників. Щороку в інс
титуті проводиться Спа
ртакіада з 14 видів спо
рту і Всесоюзний легко
атлетичний меморіал 
Героя Радянського Сою
зу Лялі іРатушної.

На мальовничому бе
резі Південного Бугу в 
районі Ладижинського 
водосховища працює 
студентський спортивно- 
оздоровчий табір. При 
інституті функціонує 
студентський санаторій-

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
готує інженерів-електри- 
ків за спеціальностями: 
електричні станції; еле
ктроенергетичні систе
ми і мережі; електроза- 
безпечення (по галузях).

За спеціальністю «Еле
ктричні станції» випус
каються фахівці, що 
мають змогу застосову
вати свої знання в робо
ті на теплових, атомних 
і гідроелектростанціях, 
в організаціях, зв’язаних 
з монтажем і наладкою 
електрообладнання елек
тричних станцій, в про
ектних і науково - дос
лідних інститутах.

За спеціальністю «Еле
ктроенергетичні системи і 
мережі» випускаються 
фахівці, що трудяться в 
галузі експлуатації, про
ектування електричних 
систем і мереж, дослі

дження режимів роботи 
електросистем в різнома_ 
нітних службах і лабора
торіях управлінь об єд
наннями енергосистем, 
на підприємствах елек
тричних мереж і в нау
ково - дослідних інститу
тах, в проектно - конст
рукторських і електро
монтажних організаціях, 
на потужних підстанціях.

За спеціальністю «Еле- 
ктрозабезпечення (по га- 
лізях)» випускаються фа
хівці, які можуть пра
цювати не тільки на ін
женерних і керівних по
стах у відділах головно

го енергетика підприємств 
різних галузей народного 
господарства, в науково- 
дослідних і проектно- 
конструкторських органі
заціях, але і в суміжних 
галузях ' електроенерге
тичної промисловості.

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
готує інженерів зі спеці
альностей: радіотехніка, 
конструювання і техноло
гія радіоелектронних за
собів.

За спеціальністю «Ра
діотехніка» готуються 
радіоінженери. Випуск
ники працюють, як роз
роблювані електронних 
схем мікромініатюрної 
радіоелектронної апара
тури на промислових пі
дприємствах, в дослідно, 
конструкторських і нау
ково - дослідних органі, 
заціях, в установах «Ре- 
мпобуттехніка», в систе.

мі зв’язку і радіомов
лення.

За спеціальністю «Ко
нструювання і технологія 
радіоелектронних засо
бів» факультет готує ін
женерів - конструкторів- 
технологів радіоапарату
ри. Широкий профіль пі

дготовки спеціалістів дає 
їм змогу працювати в ко
нструкторських і техно
логічних відділах заво
дів, а також в науково- 
дослідних організаціях 
інженерами - розроблюва- 
чами засобів автоматиза
ції технологічних проце
сів.

ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ
готує інженерів за спе. 
ціальностями: електро-
забезпечення (по галу
зях); технологія машино
будування, металорізаль
ні верстати й інструмен
ти; автоматика й управ
ління в технічних систе

мах; обчислювальні ма
шини, комплекси, систе
ми і мережі; радіотехні
ка; промислове і цивільне 
будівництво; автомобілі 
й автомобільне господар
ство.

Ця сторінка присвячується вам, випускники 
шкіл, технікумів І профтехучилищ. Наше слово 
насамперед до тих, хто збирається здобувати 
професію інженера — запрошуємо вас до ближ
чого знайомства з Вінницьким політехнічним ін
ститутом.

Головний корпус інституту.

ФАКУЛЬТЕТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ

готує інженерів за спе
ціальностями: обчислю
вальні машини, компле
кси, системи і мережі; 
конструювання і техно
логія електронних об
числювальних засобів.

Випускники факульте
ту трудяться в проект
но-конструкторських і

науково - дослідних ор
ганізаціях, котрі розроб
ляють засоби обчислюва
льної техніки, на підпри
ємствах, що випускають 
обчислювальні машини 
і їхні блоки, а також 
центрах технічного й ма
тематичного забезпечення 
обчислювальних машин.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ й 
МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ

готує інженерів за спеці
альностями: автоматика 
і управління в технічних 
системах; мікроелект- 
рфіка і напівпровідни
кові прилади.

За спеціальністю «Ав
томатика і управління в 
технічних системах» ви
пускаються фахівці, ко
трі йдуть працювати в 
науково - виробничі ко
мплекси, що розробля
ють і випускають суча
сні засоби автоматики й

телемеханіки, також на 
великі підприємства ін
женерами з експлуатації 
сучасних телемеханічних 
систем, що керують ви
робничими процесами.

За* спеціальністю «Мі- 
кроелектроніка і напів
провідникові прилади» 
готуються спеціалісти в 
галузі мікроелектроні- 
ки. Випускники працю
ють в науково - дослід
них організаціях і на 
підприємствах електрон
ної промисловості.

ІНЖЕНЕРНО- БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

готує інженерів - буді
вельників за спеціальніс
тю «Промислове і циві
льне будівництво».

Випускники факуль
тету — спеціалісти ши
рокого профілю, котрі 
можуть трудитися в ба
гатьох галузях народного 
господарства: на будіве
льних і промислових 
об’єктах міністерств і

відомств, в сільському 
господарстві, інститутах 
архітектурно - будівель, 
ного і будівельного про
ектування, а також в на
уково - дослідних інсти
тутах, заводах метало
конструкції проектних 
інститутах, будівельно- 
монтажних організаціях 
«Стальмонтажконструк- 
ції».

ПІДГОТОВЧІ
На допомогу тим, хю 

бажає поступити до на
шого інституту, органі
зовуються платні підго
товчі курси з строками 
навчання вісім, шість, три 
місяці (вечірні і заочні), 
один місяць і два тижні 
(денні і вечірні). Поча
ток занять на восьмими 
сячних курсах 1—5 жо
втня, на шестимісячних 
— 1—5 грудня, триміся
чних — 1—5 березня, од- 
номісячних — 1 липня.

Програмами підготов
чих курсів передбачено 
проходження всіх дисци
плін, з яких проводяться

КУРСИ
вступні екзамени до 
В П І .

При кафедрі вищої 
математики з 1 жовтня 
щорічно працює заочна 
математична школа для 
учнів 8—10 класів. На 
базі ВПІ працює науково- 
технічне відділення Ма
лої академії наук, що 
об’єднує секції — раді
отехніки, фізики, мате
матики, обчислювальної 
техніки, електроніки, ене
ргетики, інформаційно- 
вимірювальної техніки, 
будівництва, машинобу
дування, хімії, суспіль
них наук.

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
готує інженерів - меха
ніків з спеціальностей: 
технологія машинобуду
вання (в т. ч., спеціалі
зація — технологія авто 
матизованого виробниц
тва); металорізальні ве
рстати й інструменти (в 
т. ч. спеціалізації — 
металорізальні верста
ти і верстатні комплекси 
гнучких виробничих си
стем; проектування за
собів) ;автомобілі і ав
томобільне господарство.

За спеціальністю «Те
хнологія машинобудуван
ня» (в т. ч. спеціаліза
ція —- технологія авто
матизованого виробниц
тва) випускаються фа
хівці для роботи на
машинобудівних підпри
ємствах, що забезпечу
ють всі галузі народного 
господарства, а також 
на підприємствах, що
використовують продук

цію машинобудування 
— машини, прилади, ін
струменти. Інженери ці
єї спеціальності Можуть 
працювати по експлуа
тації й проектуванню 
гнучких виробничих си
стем і автоматичних лі
ній, в проектних, конст

рукторських і технологи 
чпих інститутах.

за спеціальністю «Ме
талорізальні верстати й 
Інструменти» (в т. ч. 
спеціалізації — металб. 
різальні верстати і вер
статні комплекси гнучких 
виробничих систем; про
ектування засобів) випу
скаються фахівці для 
машинобудівних підпри
ємств, що забезпечують 
всі галузі народного го
сподарства; по експлуа
тації й прооектуванню 
обладнання з числовим 
програмним управлінням, 
котре входить до складу 
сучасних машинобудівних 
і приладобудівних заво
дів, для роботи в проек
тних, конструкторських 
інститутах.

За спеціальністю «Ав
томобілі і автомобільну 
господарство» випуска
ються фахівці для робо, 
ти на автотранспортних 
і авторемонтних підп
риємствах, станціях те
хнічного обслуговування, 
автомобільних заводах, 
а також на підприємст
вах агропромислового 
комплексу, зв’язаних з 
роботою автомобільного 
транспорту.

Спортом в інституті займається кожен.

ЗАОЧНИЙ
готує інженерів за спе
ціальностями: електро
енергетичні системи і 
мережі; електрозабезпе. 
чення (по галузях); те
хнологія машинобуду
вання; металорізальні 
верстати й інструменти; 
автоматика і управління 
в технічних системах;

ПІДГОТОВЧЕ

Для підвищення рівня 
загальноосвітньої підго
товки робітничої і сіль
ської молоді, створення 
їй необхідних умов для 
вступу до вузу при інс
титуті створено денне і 
вечірнє підготовче відді
лення. Сюди приймають 
осіб з завершеною сере
дньою освітою* котрі ма
ють дворічний робочий 
стаж і не менше одного 
року на підприємстві, ще 
направляє (учнівський

ФАКУЛЬТЕТ

обчислювальні машини, 
комплекси, системи, ме
режі; мікроелектроніка 
і напівпровідникові при
лади; радіотехніка; кон
струювання і технологія 
радіоелектронних засо. 
бів; промислове і циві
льне будівництво.

ВІДДІЛЕННЯ
стаж не враховується) 
і демобілізованих з рядів 
Збройних Сил СРСР.

Слухачам підготовчого 
відділення денної форми 
навчання виплачується 
стипендія в розмірі, ус
тановленому для студе
нтів І курсу.

Особи, які закінчили 
підготовче відділення і 
успішно склали випускні 
екзамени, зараховуються 
на перший курс без скла
дання вступних екзаме
нів.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



26 Б ЕР ЕЗН Я  -  ВИБОРИ Н А РО Д Н И Х  Д ЕП УТ А Т ІВ

АГІТПУНКТ 3А РОБОТОЮЦе затишне, охайно прибране приміщення розміщено в головному учбовому корпусі. Його номер — 201а. Тут розташувався агітпункт двох факультетів — ФОТ І ФАМ.На столах — виборна література, папки з брошурами і вирізками з газет, в яких опубліковані матеріали X X V IІ  з’їзду К П Р С , X IX  Всесоюзної партійної конференції, Закон про зміни і доповнення Конституції С Р С Р , З а кон про вибори народних депутатів. Є стенд, який повідомляє про день виборів.Днями тут відбувся семінар агітколективів ФОТ і ФАМ. Його учасники заслухали інструктивні доповіді завідуючої агітпунктом І. Д . Похило і завідуючого агітколективом О. М. Поволодького з питань організації агітаційно-масової роботи серед студентів, професорсько- викладацького складу і співробітників факультетів, ознайомилися з планом роботи агітколективу і агітпункту. Присутнім були дані консультації з питань змін і доповнень Конституції С Р С Р , наступних виборів народних депутатів країни.
Б. ГРИ ГА,

секретар парторганізації факультету обчислювальної
техніки.

За програмою будівництваВ передвиборному Зве- динок на 107 квартир-- рненні Ц К  К П Р С  наго- завершення робіт у тре- лошувалось на всебічній тьому кварталі 1990 ро- увазі до поліпшення со- ку.ціально-культурних і по- Госпспособом починає- бутових потреб народу, мо спорудження аудито- ІЦо робиться в цьому рного блоку кафедри плані у нашому інсти- К ІП Р А . Новий комплекс туті? з манежем і плавальним— Наприкінці ниніш- басейном чекає любите- нього року, — розповів лів спорту, фізкультури, проректор В П І, професор Початок забудови — В'. Д . Свердлов — 1991 рік. Вартість— бли- буде завершено споруд- зько 4-х мільйонів кар- ження корпусу енерго- бованців. факу. В жовтні буде Проектується такожздано новий гуртожиток гуртожиток на 445 місць Ф АМ на 265 місць. В з поліклінікою. Одержа- третьому кварталі нині- но дозвіл на споруд-*,шнього року спільно з ження 35 котеджів для інститутом кормів зак- викладачів і співробіт- ладається житловий бу- ників у За^рванцях.
Клуб молодого виборця

створено при агітпунк
ті гуртожитку номер 3.
Очолив його секретар ко
мітету комсомолу енер-( 
гетичного факультету Во
лодимир Богачук.

Клубом зроблено поки
що небагато —  оформле
но приміщення, підготов
лено списки, тих кому

випаде вперше брати 
участь у виборах, прове
дено з ними першу бе
сіду. А в планах робо
ти —  ціла програма зус
трічей, диспутів, бесід.

В. ПОПОВ, 
член комітету ком
сомолу.

Народний контроль діє27 січня цього року відбулось чергове засідання бюро головної групи народного контролю інституту. Обговорено матеріали перевірок, здійснених в січні учбовим і науковим секторами головної групи Н К , затверджено програми перевірок, котрі належить провести в лютому. З повідомленнями виступили керівники секторів В. А. Климчук та В. М . Кичак. Заслухано також звіт керівника сектору оргроботи і гласності В. І. Шолохова.В прийнятих на засіданні рішеннях наголошено на необхідності посилення відповідальності керівників секторів за . якість контрольних перевірок.Відзначено поліпшення діяльності сектора оргроботи і гласності. Вказано також на недостатню вимогливість цього підрозділу До окремих

народних контролерів, керівників секторів, голів цехових груп Н К  за виконавську дисципліну. Сектор не повністю забезпечує гласність, слабко використовує для цього стінну пресу і вузівську багатотиражку, не завжди оперативно координує організацію перевірок з залученням до них інших громадських організацій та адміністраціїРозглянуто організаційні. питання. Звільнено від керівництва науковим сектором В. П . Ко- мЧжо. Н а його місце затверджено і введено до складу бюро головної групи Н К  І. О. Сивака.Прийнято до відома, що головами груп народного контролю обрані: на ІБФ  — Олійник В. 3., на РТФ — Змієв- ський А. Н ., в А ГЧ  — Задніпрянець А. М ., на кафедрах суспільних наук — Арапов М. М.
Нагороди активістамНаказом ректора за успішну роботу в справі економії засобів і матеріалів, поліпшення д іяльності всіх підрозділів інституту відзначена група народних контролерів.Грамотами нагороджено В. І. Савуляка, В. М. 

Бурова, В. Д. Ляхваць- 
кого, А. М, Маргасина, 
І. О. Сивака, І. М. Ко
това* В. ї. Шолохова, 
М. О. Соляниченка, К. І. 
Кольцову, П. М. Кот
лярова, А. А. Львова,

Подяки оголошено Т. М. 
Афанасьєвій, Р. І. Ку- 
тькову, В. І. Татарин
цеву, А. А. Козлову, 
В. А. Климчуку, О. Г. 
О. Г. їгнатенку, О. І 
Тарасовській, І. П. Лоя- 
нич, М. В., Поліщук. Грошові премії будуть вручені 3. А. Безмощук, 
О. В. Король, В. В. 
Стронському, М. І. Ме
льнику, М. М. Вірнику, 
Г. У. Костенко, В. В. 
Науменку.

В. КУЛ ІБАБЧУК, 
член бюро ГГН К

Учбовий відділ інсти
туту підбив підсумки зи
мової екзаменаційної се
сії. Загальний показник 
успішності по вузу ста
новить 62,2 процента, 
якість навчання —  35 про
центів.

Це, по суті, те ж са
ме (відповідно 63 і 36 
процентів), що було на 
цей час і в минулому 
році.

Найкраще навчаються, 
студенти факультету об
числювальної техніки —  
процент успішності 73, 
якості —  45. На другому 
місці за цими показни-

як ми вчимося?
ками (67 і 33 процен
ти) —  енергетичний факу
льтет.

Серйозну тривогу вик
ликає якість навчання і 
особливо на інженерно- 
будівельному, машинобу
дівному, радіотехнічному 
факультетах. Так, на ін
женерно-будівельному фа 
культеті нинішньої сесії 
зірвалась, образно кажу
чи, справжня заметіль 
двійок —  їх  питома ва
га серед усіх інших оці

нок зайняла 47 процен
тів. 42,7 відсотка незадо
вільних оцінок на маш- 
факу, 40 —  на (радіотехні
чному.

істотно «попрацювали» 
на цю невтішну арифме
тику студенти не першо
го, як це інколи буває, 
курсу, а другого. Ска
жімо, на другому курсі 
машинобудівного факуль
тету процент успішності 
до смішного малий (25), 
а процент якості просто

анекдотичний —  сім. Сту
денти заробили дві п’я
тірки і вісім четвірок. 
Уявляєте: на 148 чоловік 
лише десять нормальних 
оцінок. Відмінна оцінка* 
на машфаку на вагу зо
лота чи що?

Учбовий відділ ще до 
кінця не з’ясував, у чо
му тут причина, але й 
так видно, що в навча
льному процесі допущені 
істотні збої, які треба'’ 
виправляти і чим швид
ше, тим краще.

В. ОМЕАЯНЧУК, 
начальник учбового 
відділу інституту.

КРАЩИЙ В І Н С Т И Т У Т ІСтудент Борис Розін— особа популярна. Знають його не тільки на факультеті обчислювальної техніки, де закінчує п’ятий курс за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини», а й в усьому інституті. Знають, як відмінника навчання (весь час отримував підвищену стипендію, а зараз — стипендію вченої ради) і як незмінного керівника студентського к л у б у  «Айвенго», котрий ПЙД керівництвом Бориса постійно завойовував при- Ізові місця в області і республіці.П ’ятий курс — це уже фініш. Але в даному випадку треба додавати «для більшості студентів». Для Бориса ж навчання продовжиться ще на один рік. Зважаючи на його успіхи і здібності, вчена рада вирішила, так би мовити, залишити студента в студентах, щоб він навчався за індивідуальним планом ще у вузах Л енінграда і Києва. Впродовж року Борис Розін буде поглиблено вивчати курс вищої математики, програмування, теорію кодування, вдоско

налювати практику дослідницької діяльності. До речі, з другого курсу він брав активну участь в науково-дослідній роботі в лабораторії доцента М. О . С оляниченка, виступав на різних конференціях, республіканських олімпіадах, публікував тези своїх доповідей, підготував ряд заявок на винаходи. Одне слово, уже визначився, як майбутній вчений.Можливо Борис Розін з числа тих обдарованих вундеркіндів, яких не так уже й багато?Зовсім ні. Він каже, що до восьмого класу був звичайним середнячком однієї з Київських шкіл. Коли поступив у фізико-математичну школу при Київському університеті, то була навіть думка відчислити його за слабку підготовку. Саме тут хлопцеві й прищепили любов до математики, навчили розуміти її, як безмежно цікаву науку.В інституті він почав непогано, але ще не знав, якою дорогою йти — практичної інженерії, чи науки.

— В армії мені довелось багатенько стояти в караулах. Отоді я й обміркував майбутнє, — говорить Борис, — І все більше схилявся до думки, що можу щось зробити в науці, якщо буду займатись нею наполегливо, повсякденно, не шкодуючи сили.Щ о він уже встиг?Захопила розробка фі- боначчієвого комп’ютера, якою займається його науковий керівник. До завершення робіт ще далеко, але, наблизившись до них впритул, Борис зрозумів, що це захопило, що це, мабуть, на все життя. Він задумується над тим, чи можна знайти відповідність між кодами золотої пропорції і їх біологічною інтерпретацією. С к а ж і-1 мо, у відповідності з нею розташоване листя на гілках дерева, спіралі насінин у соняшнику... Можливо, робота в цьому напрямі дасть поштовх новому науковому відгалуженню, котре він умовно називає біокібернетикою?Чи сповна він віддавався навчанню і науці?— Не сповна,]— мцлаі в нього посмішка. — За

той час, що потрачений на наш клуб «Айвенго», можна дисертацію написати. Одначе я не шкЮдую. Нам подоба-- лось тут працювати і працювати саме так, як ми працювали. Ми готували програми, які були для нас цікавими. Одна, приміром, півтора року заборонялась для показу, а потім її визнали переможцем республіканського конкурсу з питань контрпропаганди. На жаль, ось уже півтора року ми без приміщення. Ремонтуємось.І все-таки «Айвенго» знову відчинить свої двері. Сподіваємось, що трапиться це в першій половині березня...Оце і все, що можна поки-що розповііст# про цікаве, насичене життя Бориса Розіна, одного з кращих студентів нашого інституту. Доцент Соляниченко вірить, що він поступить до аспірантури прямо зі студентської парти. Х о четься від щирого серця побажати йому щ астя і доброї дороги в науці.
І  В. ІВЧЕНКО .

Положення про заочну фізико-математичну школу ВПі
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 

ЗФМШ1. Добір і професійна орієнтація учнів загальноосвітніх шкіл, П Т У , технікумів і робітничої молоді для підготовки інженерно-технічних кадрів для народного господарства Подільського регіону У Р С Р .2. Розвиток творчих здібностей учнів і робітничої молоді.3. Підвищення рівня підготовки з фізики і математики абітурієнтів, які поступають в В П І.
ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТИ ЗФМШД о заочної фізико-ма- тематичної школи В П І зараховуються учні 9— 10 класів загальноосвітньої школи, а також учні П Т У , технікумів і робіттнича

молодь, яка має освіту, або отримує її на час закінчення ЗФ М Ш .Строк навчання в ЗФ М Ш  — 2 роки;Зарахування в ЗФ М Ш  відбувається за результатами виконання першого контрольного завдання з фізики і математики.Всі види занять в ЗФ М Ш  проводяться викладачами в тісній співдружності з органами управліня системою народної освіти.Програма і повне методичне забезпечення ЗФ М Ш  розробляється викладачами В П І .Робота школи організована так. Чотири рази в рік учням розсилаються завдання з фізики і математики разом з теоретичними відомостями і

прикладами розв язання задач. Надіслані учнями контрольні роботи перевіряються і разом з оцінками та коментарями відсилаються учням.Не рідше двох разів у рік викладачі В П І проводять заняття і консультації з учнями ЗФ М Ш  на консультпун- ктах в райцентрах.В період зимових канікул учні запрошуються на тижневий збір в В П І для прослуховування лекцій з інформатики, фізики, математики і з інших дисциплін, для практичної роботи в обчислювальному центрі, знайомства з інститутом.З учнями Вінниці проводяться заняття один раз в тиждень в вечірніх консультативних пунктах В П І і деяких школах

(№ 4, № 7, № 17).Учні, які успішно пройшли повний курс навчання в ЗФ М Ш , допускаються до випускних екзаменів, що проводяться в червні в В П І і виїздними комісіями в районних центрах Вінницької області*.Результати випускних екзаменів з фізики і математики в ЗФ М Ш  зараховуються як вступні екзамени в В П І.Проект положення про ЗФ М Ш  підготовлено на кафедрі загальної фізики В П І старшим викладачем В. А. С Т А С Е Н К О М . Публікуючи даний проект, редакція звертається до читачів наДної газети висловити свої зауваження, пропозиції і побажання щодо змісту



У вересні сорок пер
шого року група бомбар
дувальників нашого пол
ку вилетіла на бойове 
завдання. Неподалік од 
села Сергіївка Курської 
області ДБ-ЗА, який об
служував я, військовий тех
нік 2 рангу, здійснив 
вимушену посадку. Діз
навшись про це, командир 
наказав технічному скла
ду швидко відремонтува
ти несправність і ввести 
бойову машину в стрій.

До літака група спеціа
лістів прибула наступного 
дня і зразу ж приступила 
до роботи. Полагодили 
шасі, замінили погнуті 
гвинти, випробували дви
гуни. Багато довелось по
возитися з правим кри
лом.

Як не спішили, на ре
монт пішло декілька днів. 
За цей час становище на 
нашій дільниці фронту 
ускладнилось. Гітлерівці 
наближались до Орла,. 
Бомбардувальник треба 
було перегнати на аеро
дром, але екіпаж все не 
прибував і не прибував. 
Бригада спеціалістів по
їхала назад, я залишився

один. Уже виразно луна
ла артилерійська канона
да. В небі часто з’явля
лись фашистські літаки. 
Відступаючі червоноар- 
мійці казали, що ворог 
захопив Кроми, а Сергі- 
ївка була од них за 20 
кілометрів. Гітлерівці 
могли з’явитись тут будь- 
якої хвилини. Я вже до
мовився з ополченцями, 
що при появі ворога зні
му кулемета, заберу боє
комплекти, підпалю бом
бардувальник і прийду на 
те місце, де збираються 
партизани.

Одного дня поблизу 
Сергіївки два ворожих 
винищувачі, пікіруючи, ве
ли вогонь по якійсь ЦІЛІ. 
Як потім з’ясувалось, це 
був У-2. Він ішов так 
низько, що я його навіть 
не бачив. «Месери» ма
шину підбили, а льотчик 
зостався живим. Поба
чивши мого ДБ, він прий
шов сюди і назвався п і
лотом Федором Кулико- 
вим.

Це був симпатичний 
лейтенант —  бадьорий, 
енергійний, рішучий, Я 
собі подумав, що з таким

подався назад, однак че
кати далі ставало • небез
печно. Вирішили наступ
ного ранку вилітати будь- 
якою ціною.

На душі було неспокій
но. Чесно кажучи, ми ма
ли один шанс із ста і, 
хто зна, що могло з на
ми статись. Чи злетимо, 
чи полетимо, чи добере
мось?

Свої настрої прихову
вали один від одного і, 
як тільки розвиднілось, 
Федір зайняв місце в ка
біні, а я за кулеметом.

—  Якщо з’явиться фа
шист і піде в атаку, бу
деш відстрілюватись, —  
сказав льотчик, по тому 
трохи порулював і пішов 
на зліт.

Машину несподівано 
розвернуло праворуч, 
повело на шосейну до
рогу, вздовж якої стояли 
телеграфні стовпи, Федо
ру вдалося ї ї  утримати й

відірвати від землі. Йшов 
літак з правим креном, 
ледь не зачепився крилом 
за один з стовпів. Була 
мить, коли я подумки 
прощався з світом, але 
нам удалось лягти на 
курс. ДБ так і йшов пере- 
хнябленим на правий бік, 
маніпулювання елерона
ми нічого не дало —  
з’ясувалось потім, що 
причина була в деформа
ц ії правого крила.

Федір Куликов виявив
ся справжнім талантом, 
народженим для неба. Він 
І долетів і посадив маши
ну. Всі були просто вра
жені, коли побачили, що 
з пілотської кабіни вихо
дить незнайомий льотчик 
—  за нами був посланий 
екіпаж Євгена Викова, 
якому належав ДБ. Він, 
до речі, бачив наш зліт, 
ми не дочекались його 
буквально півгодини.

Чому екіпаж таїк довго 
добирався до нас?

Змушений був обходи
ти дороги —  довкола ки- 
шма-кишіло темнозелени- 
ми мундирами фашистів, 
які вже встигли окупу
вати цей район. Євген

Биков бачив, як невдовзі 
після того, коли МИ П ІД 

НЯЛИСЯ в повітря, приле
тіли три ворожі літаки і 
викинули десант. Цілком 
ймовірно, що перед ним 
стояло завдання захопи
ти радянський бомбар
дувальник.

...Наступного дня наш 
полк перелітав на новий 
аеродром, а Федір Кули
ков, попрощавшись, від
правився до своєї части
ни. ДБ відремонтували, 
поставили в стрій і він 
брав участь у розгромі 
фашистів під Москвою.

За роки війни мені до
велось побувати на бага
тьох аеродромах, але Фе
дора Куликова я більше 
не зустрічав. І дуже про 
це жалкую.

Минуло відтоді багато 
літ, але й досі згадую хо
роброго, вольового льот
чика. Хочеться вірити, 
що він живий. А, може, 
на фронті чи в мирному 
житті його зустрічав та
кож хто-небудь з вас, 
дорогі читачі?

М. АРХИПОВ, 
підполковник у від
ставці.

Михайла Омельчука призвали до армії в один сонячних, теплих червневих днів 1987 року. Студент машфаку, він швидко оволодіває спеціальністю військового зв’язківця, а в грудні того ж року стає начальником радіорелейної станції.— Михайло Омельчук відразу показав себе дисциплінованим, старанним воїном, — характеризує його командир гвардійської роти П . Ко- курін — Штатну техніку зв’язку знає добре, експлуатує її грамотно і вміло.Сержанта знають у підрозділі, як вимогливого, сумлінного і чуйного молодшого командира. Будучи спеціалістом другого класу, Михайло охоче ділиться з молодими солдатами набутими знаннями і досвідом армійської слу-і жби.Михайло накріпко засвоїв вимоги військових статутів, службових інструкцій і завжди ретельно їх дотримується. Відтак, його підлеглі — солдати дисципліновані, завжди виявляють розумну ініціативу, витримку, стійко переносять навантаження на військових вченнях. А їх, між іншим, вистачає. Про це нас повідомив днями командир частини В. Кру- тоус, де служить Ми-

ГВАРДІЇ

хайло.У  своєму листі він пише, що студент машфаку Омельчук за х а рактером скромний, завжди надає допомогу старшим командирам у наведенні порядку, підтриманні високої військової дисципліни. І в той же час він скромний, завжди підтягнутий, бере активну участь в громадському житті підрозділу. За родом занять, як зв’язківець, пильно береже військову

СЕРЖАНТ

і державну таємниці, добре розуміє політику партії і держави.Щ о ж , таким сержантом можна пишатися. Він достойно представляє у військах наш, інститут, примножує його славні традиції. Словом, вірно служить Батьківщині, гідно зустрічає 71 роковини Радянської Армії.
Р. А СА Д О В , 

полковник у відстав
ці, начальник відді
лу ВП1.

Ця спартакіада прово- водиться без студентів, ї ї  учасники — викладачі і співробітники інституту. Мета спартакіади не в тому, об досягти високих спортивних успіхів, а зміцнити здоров’ї її учасників, за-

виділено спеціальний час в спортивному залі).Приємно, що серед переможців здебільшого ті, хто свого часу здобував освіту в нашому інституті, активно займався спортом, входив до складу різних студе-

тор Пурдик, Юрій М уляр (кафедра Т А М ), М икола Биков (А С У ), Євген Смольков (кафедра мікроелектроніки), Валерій Стукаленко (ГІОАВ).Ж аль, що цей список може вміститись у кілька газетних рядків. Фізкуль-
СПАРТАКІАДА „ЗДОРОВ’Я“

лучити до занять фізкультурою і спортом якомога більшу кількість людей, поліпшити якість учбово-тренувальної роботи в колективах. В програмі — змагання з волейболу, баскетболу, кульової стрільби, настільного тенісу, футболу, шахів, легкоатлетичний крос.Уже відбулися волейбольні і баскетбольні поєдинки. Серед факультетських колективів лідерство в загальнокомандному заліку посіли машинобудівники. Друге місце за збірними командами інженерно-будівельного факультету. Третіми серед волейбольних команд були фа- мівці, а серед баскетбольних — енергетики.Треба сказати, що викладачі і співробітники найкраще підготовлені з волейбола. Ц е наслідки регулярних тренувань (кожному факультету

нтських команд. Фізкультура і спорт стали постійними їхніми супутниками. Це, без перебільшення, потужна підтримка в роботі, сто- сіб зберігати високу працездатність. Завкафедрою автоматизації проектування доктор технічних наук, професор М. А. Філинюк свої досягнення в науці і педагогіці вважає невіддільними від занять спортом. Ось і зараз він виступив у складі волейбольної команди факультету обчислювальної техніки. Добрий приклад своїм підлеглим показує також завкафедрою нарисної геометрії і машинної графіки кандидат технічних наук В. П . Кожем’яко, чотири працівники цього колективу перебувають у складі волейбольних і баскетбольних команд. Серед активних спорсме- нів також науковці Вік-

тура і спорт, незважаючи на їхню безперечну користь для здоров’я і роботи, не стали ще масовим явищем. Серед учас- никіві спартакіади, на\ приклад, нема жодного голови факультетських профспілкових команд. 1 це багато про що говорить.Тим часом, спартакіада триває. Команди переможців нагороджені дипломами і цінними подарунками. Добре справились з організацією і проведенням волейбольних і баскетбольних поєдинків головні судді, старші викладачі кафедри фізкультури О. М. Змієвський та В. М. П у шкар.До кінця лютого відбудуться ще змагання з кульової стрільби, настільного тенісу і шахів. 
В. О Л ІЙ Н И К , 

ролова фізкультур
но-оздоровчої коми 
сії профкому.

ПОШТА ПРОФЕСОРАВ ці дні на ім’я професора, доктора технічних наук, директора СК Т Б  «Модуль» Олексія Петровича Стахова чисельним потоком надходять листи з різних куточків нашої і зарубіжних країн.Чим же викликаний цей посилений інтерес до нашого вінницького професора? А справа вся в тому, що 19 листопада газета «Правда» опублікувала нарис «Ось вам і Фібоначчі», в якому московський журналіст В. Реут докладно розповів про наукову діяльність Олексія Петровича в галузі нового напрямку

розвитку обчислювальної техніки, який грунтується на узагальненнях чисел Фібоначчі, а також узагальнень «золотої» пропорції».Беру за згодою О. П. Стахова перший — ліпший лист з груди, що розмістилась в одній з кабінетних шафів. Датований лист 7 грудня минулого, року. Його автор — кандидат фізико- математичних наук, співробітник інституту фізики Академії наук Естонської P C P , що в місті Тар-

ту Я. Лихмус. Вчений з братньої республіки пише про виняткове наукове значення досліджень і відкрить Олексія Петровича, бажає йому успіхів в практичному просуванні його чудових ідей.Професор кафедри гідроакустики з Таганрозького радіотехнічного інституту О. І. Солов- й ф , колишній колега О. П. Стахова по цьому вузу, зазначає, що «золота пропорція» є фундаментом сучасного сві

торозуміння». І далі додає, що математична модель одна для всіх — це ряд Фібоначчі.Наущ вець з міста Обнінська Калужської області О. І. Синицький запрошує професора взяти участь у Всесоюзному семінарі з питань методології математики, виступити на ньо^у з лекцією на тему: «Прогресивні засоби обчислювальної техніки», пропонує творчу співдружність в цій галузі.Пишуть професору О. П„

Стахову, до речі, і школярі. З одним з таких листів ознайомив мене Олексій Петрович. Він особливо близький серцю вченого, бо надісланий з Рівненської середньої школи Г енічеського районуХерсонської області, яку він закінчив ще у 1956 році.Окремо в папці лежать листи з закордонними штемпелями. Професор Мозамбіцького університету Пауль Гердес, просить прочитати курс лекцій для студентів африканської країни про «золоту пропорцію» в тео

рії вимірювань. Листи з академії наук Н Д Р , наукового журналу, що виходить в Нью-Йорку під назвою «Обчислювальна техніка і прикладна математика», висловлюються подяки за підготовлені О .П . Стаховим статті.Такий широкий діапазон листування свідчить про високий науковий авторитет вченого з Вінниці. про визнання його заслуг в розробці прогресивних засобів комп’ютерної техніки.
Д. БОРИСОВ.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

2 стор. сЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 17 лютого 1989 року.
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можна спробувати вря
тувати бомбардувальник, 
і Федір іна це погодився 
зразу. Правда, літав він 
тільки на . одномоторних 
машинах, але я розповів 
йому, як поводиться ДБ 
в польоті і при посадці. 
Федір слухав уважно, по
тім почав вивчати кабіну, 
обладнання. Все, по суті, 
залежало від нього і йо-

го майстерності —  як не 
як, а я лише технік.

Вирішили влаштувати 
тренування. Запустили 
двигуни. Федір рулював 
полем, працював важеля
ми висоти і повороту, а 
я спостерігав за його д і
ями, стоячи на крилі. Все 
йшло нормально і ми ви
рішили летіти на світанку 
наступного дня.

Але вранці раптом зіп
сувалась погода. Дове
лося перечікувати, а над
вечір з’явився «хейнкель» 
Правда, політав-політав і

Епізод ВІЙНИ



На засіданні парткому 16 лютого слухалась пи
тання про прийом в ряди КПРС, про хід підготовки 
до виборів народних депутатів- Вібулась також 
широка розмова про стан і розвиток кооперативно
го руху в і нашому вузі*

Партком доручив проректорам С- Й. Ткаченку 
і Ю- А. Карпову розробити чітку систему взаємо
відносин інституту з кооперативами, наголосивши 
на тому, що їхня діяльність повинна спрямовуватись 
на поліпшення навчального процесу, розвиток 
вузівської матеріально-технічної бази, вклад у фі
нансування фундаментальних і пошукових дослід- 
жень, широке залучення студентів в кооперативні 
і конкурсні роботи, публікацію спільних результа
тів.

Вирішено створити раду по керівництву коопе
ративним рухом, дбати про виховання членів ко
оперативів, звертаючи) особливу увагу на їхню уча
сть в навчально-виховному процесі, звіти про ро
боту заслуховувати на засіданнях кафедр.

Секретарям партійних бюро доручено взяти це 
питання під неослабний контроль.

І

РЯДЯТЬСЯ ВЕТЕРАНИ
їх — ветеранійв війни, 

армії і праці в нашо
му інституті понад 270 
чоловік. Маючи за пле
чима великий життєвий 
досвід, досконало воло
діючи спеціальністю, ко
жен з них на довіреній 
ділянці роботи вносить 
вагомий внесок в підго
товку інженерних кад
рів.

Йдеться про професо
ра, доцента, викладача, 
начальника відділу, про 
завідуючого лабораторі
єю, рядового інженера, 
робітника з числа обслу
говуючого господарсько, 
го персоналу.

Днями в актовому за
лі відбулися звітно-ви
борні збори ветеранської 
організації вузу. Зі звіт
ною доповіддю виступив 
голова ради ветеранів 
В. М. Говоров. Допові
дач і виступаючі Р. А. 
Асадов, А. М. Баннікоз, 
А. О. Пермінов, О. Ю. 
Співак, В- С. Крижанів- 
ський відзначили, що 
ветеранська організація 
поряд з певними здобу
тками за звітні два ро
ки на ниві виробничої 
і громадсько-політичної 
діяльності, має й істот
ні недоліки, Особливо

це стосується участі 
ветеранів в громадській 
роботі. А між тим, май
же кожен з них має в 
цьому плані неабиякий 
досвід, відповідну під
готовку.

Далеко не всі виявля
ють бажання зустрітися 
зі студентами в навча
льній групі, гуртожитку, 
взяти участь в оборон, 
но-масовій роботі, в 
загальноінститутських за
ходах, котрі проводить 
рада ветеранів разом з 
іншими гром а дським и
організаціями вузу.

На подолання цих 
упущень намічені захо
ди, що увійшли в рішен
ня зборів. Встановлено 
строки і відповідальні 
за їх виконання.

Обрано новий склад 
ради ветеранів ВПІ з 16 
осіб. Головою ради зно
ву обрано В. М. Гово
рова, його заступниками 
— В. С. Буличова4 і 
В. І. Чорного.

В роботі зборів взяв 
участь і виступив секре
тар парткому В. М. Ба
бій.

В. КРУГЛОВ,
підполковник запабу, 
старший інженер ві
дділу інституту.

Місячник оборонно-м асової...
З 23 січня проходить 

місячник оборонно-масо
вої роботи, присвячений 
71-й річниці Радянської 
Армії, в якому беруть 
масову участь виклада
чі, співробітники, студе
нти нашого інституту. 
Влаштовуються різні за
ходи, зустрічі молодих 
з ветеранами війни і 
Збройних Сил, прохо
дять спортивні змаган
ня. Посилилась діяль
ність секцій ДТСААФ, 
серед яких і такі, як 
парашутного спорту, де
льтапланеризму, підго
товки радіотелеграфіс-

тів, автомотоспорту.
В двох наших тирах 

на 25 і 50 метрів (до 
речі, кращих в області) 
відбувся тиждень стрі
лецького спорту під де
візом «Всі - -  на вог
невий рубіж».

В багатьох підрозді
лах по ходу місячника 
влаштовані куточки 
ДТСААФ, стенди, виста
вки літератури, присвя
чені героїчним подвигам 
наших воїнів під час 
війни.

А. ПЕРМІНОВ,
голова комітету 
ДТСААФ.

У  Н А С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я
1—3 березня в інституті проводиться науко

во-технічна конференція професорсько-викладаць
кого складу за участю керівних, інженерно-тех
нічних і наукових керівників підприємств обла
сті за підсумками наукової діяльності в 1988 
році.

На першому пленарному засіданні 1 березня 
о 14 годині ЗО хвилин в актовому залі виступ
лять з доповіддями секретар обкому партії О. М. 
Царенко, ректор І. В. Кузьмі н, генеральний ди
ректор Калинівського в/о «Харчомаш» А. М* 
Плахотний, директор центру НТІ В. Г. Мельни
ченко, директор ПКТІ «Гідроагрегат» В. А Ка- 
хно, генеральний директор Ладижинського біо- 
фармацевтичного об’єднання «Ензим» П. Ф. Сан- 
дул, заступник генерального' директора ДГІЗ-18 
П. А. Григорчук, начальник відділу в/о «Жов
тень» В. В. Севастьянов.

Секційні заняття відбудуться 2—3 березня. 
За наслідками роботи конференція виробить від
повідні рекомендації.

ОРГКОМІТЕТ.

КАНДИДАТ В НАРОДНІ

Валентина Степанівна Бавула народилася 1957 
року в м. Арцизі Одеської області. Українка. 
Член КПРС з 1982 року. Освіта середня.

Трудову діяльність розпочала в 1975 році ви- 
пробувачкою Вінницького радіолампового заво
ду. З 1977 року Валентина Степанівна — конт
ролер Вінницького заводу імені 60-річчя Жовтня.

В- С. Бавула працює на одній із важливих 
складальних дільниць. Має авторитет ділової, 
грамотної, принципової трудівниці, доброзичли
вого товариша. Неодноразово обиралася секре
тарем цехової партійної організації. Член парт
кому підприємства.

Трудовий колектив Вінницького заводу імені 
60-річчя Жовтня висунув Валентину Степанівну 
Бавулу кандидатом у народні депутати СРСР.

Окружна виборча комісія по виборах народ
них депутатів СРСР від Вінницького територі
ального виборчого округу № 404 зареєструвала 
Барулу Велентину Степанівну кандидатом у на
родні депутати СРСР.

В І Д З Н А Ч Е Н О  К Р А Щ И Х
Минуло десять років з 

того часу, як при Він
ницькому міськкомі ко
мсомолу створено опе
ративний комсомольсь
кий загін дружинників. 
До й|)го складу входять 
загоїш медичного, педа
гогічного і політехнічно
го інститутів.

Зе десять літ здійсне
на велика робота по на
веденню правопорядку 
та охороні соціалістич
ної власності у нашому

місті, по виявленню і 
попередженню крадіжок. 
У 83 році за підсумка
ми Всесоюзного' огляду 
міський оперативний за
гін був удостоєний Пе
рехідного Червоного 

Прапора ЦКВЛКСМ і МВС 
СРСР, £кий утримуєть
ся ним і донині.

Активно діє лінійний 
загін політехнічного ін
ституту, який бере 
участь у багатьох рей
дах і перевірках. Скажі-

мо, наприкінці минуло
го року затримано: пра
цівника центрального 
універмагу, який прода
вав дефіцитні товари за 
захищеними цінами, гру
пу, громадян, яка пере
куповувала речі в іно
земців, групу юнаків, 
котрі намагалися про
никнути опівночі в жіно
чий гуртожиток. Не мо
жна сказати, що ця «са
нітарна» робота — з най
приємніших, але зай
матися нею необхідно, 
вона очищає суспільст
во від потворних пере-

житків і робить його 
кращим. Нещодавно ак- 
тивіеті'в оперативного 
комсомольського загону 
дружинників нашого ін
ституту нагородженої 
грамотами Вінницького 
МК ЛКСМУ. Серед них 
В. Я рута, Ю. Федорен
ко, Н. Дудник, В. Ден- 
дерук. Крім того, від 
імієні МВС УРСР Федо
ренко, Дудник і Денде- 
рук одержали іменні 
годинники.

В. ГОЛІЙ, 
командир лінійного 
загону ВПІ.

Дідушку, Олександру 
Козаку, Василю Семеню- 
ку. Святославу Горобцю.

Побували в древній 
столиці Болгарії Велике 
Тирново. в Пловдиві, Со
фії, на ЇІІипці, .знайоми
лись з гостинним наро
дом і його історією в 
трудових колективах, 
музеях, концертних за
лах, багатьох пам’ятних 
місцях.

ДО ЮВІЛЕЮ 
Т, Г. ШЕВЧЕНКА

Йдучи назустріч 175- 
річчю уркаїнського ге
нія Т. Г. Шевченка, бі
бліотека нашого інсти
туту намітила цілий ряд 
заходів. Зокрема, кни
жковий фонд активно 
поповнюється творами 
Поета і літературою 
про нього, в щоденни
ках абонементу заведе

но спеціальну графу об
ліку шевченкіани, офо
рмлено папки вирізок, 
присвячених Т. Г. Шев
ченку, влаштовано вис
тавку його творів, декі
лька оглядів літерату
ри...

9 березня бібліотека 
спільно з клубом інсти
туту проведе літера
турний вечір «І мене в 
сім’ї великій...»

КАНІКУЛИ 
В БОЛГАРИ

Це була нагорода за 
невтомну роботу в бу
дівельних загонах — об
ком комсомолу вручив 
путівки на 10-денну по
дорож по Болгарії восьми 
студентам політеху — 
Віктору Козлову, Вале
рію Полтораку, Пантеле
ймону Козорізу, Василю

ДЛЯ ВАС, АБІТУРІЄНТИ МАШ ФАКУ
В поступальному русі 

'науково - техніч н о г о  
прогресу провідне місце 
займає машинобудуван
ня — галузь, яка завж
ди була і залишається 
серцевиною, основою 
промислової індустрії.

Сьогодні, як ній&ли, 
машинобудування потре
бує компетентних, висо- 
кокв ал і фікова них спеці - 
аліетів з широким' ін
женерним кругозором, 
здатних піднести цю ба- 
гатопрофільну галузь на 
світовий рівень.

Саме таких інженерів 
готує один з найстарі
ших факультетів ВІІІ— 
машинобудівний. Про 
те, що являє собою 
МБФ, які спеціальності 
можна отримати на ньо
му читайте на другій 
сторінці.

У ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ

ДЕПУТАТИ В. С . БАВУЛА
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ДЛЯ ВАС, АБІТУРІЄНТИ МАШФАКУ
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ІНСТИТУТУ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ З ТА
КИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 1201 —
ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 
(СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ТЕХНОЛОГІЯ АВ
ТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА: 
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ТЕХНО
ЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТО
МАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА; 
ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ. 
1202 — МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТА
ТИ І ІНСТРУМЕНТИ,
1505 — АВТОМОБІЛІ І АВТОМОБІ
ЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО;

1206 — ОБЛАДНАННЯ. І ТЕХНОЛО. 
ГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОС
ТІ І ВІДНОВЛЕННЯ МАШИН І АПА
РАТІВ.

ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ПО 
ЗАКІНЧЕННЮ ІНСТИТУТУ НАПРА
ВЛЯЮТЬСЯ НА РОБОТУ В ПРОМИ
СЛОВІ ЦЕНТРИ ОБЛАСТІ ТА РЕС
ПУБЛІКИ, ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСА
ДАХ ТЕХНОЛОГІВ, КОНСТРУКТО
РІВ, ОРГАНІЗАТОРІВ ВИРОБНИЦТ. 
ВА, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИЩУ ЛАНКУ УП
РАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ^ ТА 
НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.

ПРОФЕСІЯ -  МАШИНОБУДІВНИК
Машинобудівний факуль

тет —  це найстаріший фа
культет вузу. Перший ви
пуск його вихованців відбу
вся в 1969 році. Тоді це —  
одна невеличка група, а 
сьогодні ми уже приймаємо 
в рік по двісті студентів. 
Всього на факультеті тепер 
навчається майже тисяча чо- 
ловік.

В міру росту інституту 
змінюється, безперечно, та
кож кількість і якість ка
федр, що входять до складу 
факультету. Зараз їх у нас 
шість: технологія і автома
тизація машинобудування, 
металорізальні верстати і 
верстатні комплекси, техно
логія конструкційних мате
ріалів і хімії, автомобілі і 
автомобільне господарство, 
прикладної механіки й опо
ру матеріалів, проектування 
обладнання автоматизовано
го виробництва. На кафедрах 
факультету працюють понад 
200 співробітників, в тому 
числі три доктори й сорок 
шість кандидатів технічних 
наук.

Головна турбота виклада
чів і співробітників в умо
вах перебудови —  дальше 
поліпшення всього навчаль
но-виховного процесу, в яко
му широко використовують
ся електронно-обчислюваль
ні машини, технічні засоби 
навчання. Викладання дисци
плін ведеться з використан
ням інтенсивних методів

Наечання студентів поєд-* 
нується з виробничою прак
тикою. Всі студенти нашого 
факультету по закінченню 
першого курсу одержують 
відповідні робітничі розряди.

Результати науково-дослід
них робіт, виконаних на фа
культеті торік, характеризу
ються такими показниками: 
обсяг госпдоговірних робіт 
склав 962 тисячі карбован
ців, економічний ефект від 
їх впровадження у вироб
ництво складає 1 мільйон 60 
тисяч карбованців, з них— 205 
тисяч від впровадження ви
находів.

До речі, ми одержали чи
мало авторських свідоцтв на 
нові свої розробки, подали 
ще ЗО заявок. Підготовле
но дві монографії, захищена 
одна докторська і п’ять ка
ндидатських дисертацій. По
над 150 студентів теж за
ймаються науковою роботою, 
ними зроблено 85 допові
дей, на Всесоюзний і рес
публіканський конкурси на
правлено 18 робіт, ряд з 
них удостоєні допломів.

Прагнемо, щоб майбутній 
машинобудівник не став ну
дним технарем, обмеженим 
спецом, а був цікавою, все
бічно розвиненою людиною. 
Відтак студенти і працівни
ки факультету беруть акти
вну участь у різних гуртках 
художньої самодіяльності і 
спортивних секціях. При ін
ститутському клубі працю-

ють два колективи, яким 
присвоєно звання народних 
(хор викладачів і співробі
тників, ансамбль народного 
танцю).

Відзначу й таке: що од
ним з кращих в інституті 
визнано гуртожиток нашого 
факультету. Тут створені чу
дові умови для життя, на
вчання й відпочинку. Є за
тишні кімнати для занять, 
одна з найліпших ленінсь
ких кімнат, дискоклуб «Зо
діак» (на обласному конкур
сі його програма визнана 
за одну з кращих), клуби 
за інтересами.

Машинобудівний факуль
тет—-лідер в інституті зі 
спортивно-масової роботи 
серед студентів. Діє багато 
секцій. Якщо виявив бажан
ня, то займайся самбо і 
дзюдо, вільною боротьбою, 
стрільбою із лука, кулевою 
стрільбою, легкою атлетикою, 
баскетболом, волейболом, 
гандболом, плаванням, нас
тільним тенісом, лижами, 
альпінізмом, жіночим дзюдо 
тощо. Факультетські збірні 
з футболу, настільного тені
су, шахів, багатоборства ГПО, 
лижних гонок найоильніші 
не лише інституті. Вони не 
різ були переможцями мі
ської спартакіади ДСТ «Бу
ревісник».

Б. АІЩИНСЬКИІ/і,
декан машинобудівного
факультету,

ТАКИЙ
ПОТРІБНИЙ ФАХ

Наш інститут здійснює 
підготовку інженерів-автомо. 
білістів з 1975 року. У 
січні 1980 року було ство
рено кафедру «Автомобілі 
і автомобільне господарст
во». Багато її випускників 
зараз успішно трудяться на 
автотранспортних підприє
мствах Вінницької, Хмель
ницької, Черкаської, Черні
вецької, Житомирської, 
Тернопільської, Івано-Фран
ківської областей.

На кафедрі працюють до
свідчені викладачі, науков
ці. її лабораторії оснащені 
сучасним обладнанням для 
випробування паливо-зма- 
щувальних матеріалів, діа
гностики і технічного стану 
автомобілів, випробування 
автомобільних двигунів та 
інших агрегатів.

Створено філіал кафедри 
на базі підприємства Він
ницького обласного управ
ління автомобільного- тран

спорту. Силами студентів 
тут удосконалюється мате
ріальна база для підготовки 
висококваліфікованих спе
ціалістів-

Ведеться значна науково- 
дослідна робота. Участь в 
ній беруть і студенти. Голо
вний напрямок цієї роботи 
— підвищення еффективно- 
сті використання автотран
спорту, а для студентів — 
виявити свої творчі здібно
сті і реалізувати їх прак
тичними справами. 

Молодими, наприклад, ус
пішно вирішується питання 
підготовки і експлуатації 

ч автомобілів Камаз, впровад
ження бригадного підряду 
і госпрозрахунку в АТП 
області, застосування пласт
мас в автомооілебудуванні, 
удосконалення контролю за 
технічним станом автомобі
лів на Ліни, тощо.

Сказаного, мабуть, цілком 
досить, щоб переконатись: 
спеціальність інженера-ме- 
хашка автомобільного тран
спорту — популярна й 
почесна, Адже автомоиїльний 
транспорт залишається в 
числі провідних у єдиному 
транспортному комплексі 
країни.

М. САПОН,
завідуючий кафедрою 
Автомобілі і автомобіль* 

не господарство»*

«Металорізальний верстат, 
верстатний комплекс — 
металорізальні системи», за 
цією зміною термінології, 
діли? поняті відтворена сугь 
науково-технічного прогресу 
у верстатобудуванні і мета
лообробці-

Всупереч поширеній ду
мці, яка існувала в 70-х 
роках, про те, що метало
різальні верстати, мовляв, 
скоро відімруть, що під
вищення точності литва і 
штамповки з р о б л я т ь  
£ £ $ р о б д !у різан
ням в недалекому майбут
ньому не потрібною, мета
лорізальне обладнання ста
ло без перебільшення нарі
жним каменем розвитку 
найновішої техніки і тех
нології*
Все те нове, що ми бачимо 
в житті навколо себе з’яв
ляється на світ завдяки су
часній техніці металооброб
ки. Взяти хоча б обчислю
вальну техніку. По її дос
коналості часто оцінюють 
рівень розвитку країни в 
цілому. Але для виготовлен
ня деяких деталей сучасних 
ЕОМ потрібне устаткуван
ня, здатне знімати різцем 
шар металу товщиною в 
декілька атомних шарів, то
бто мільйонну долю мілі
метра. Це, так звана, на- 
нотехнологія. Отож, для 
неї і створено устаткування 
для її здійснення-

Між іншим, і звичайні 
верстати за останні роки 
докорінно змінилися. Якщо 
раніше для досягнення 
творчості обробки в 1...2 
мкм деталі треба було шлі
фувати, то зараз така точ
ність під силу фрезерним і 
токарним верстатам-,

Однак зараз спеціалісти 
кажуть не «верстати», а «ме„ 
талорізальна система». Чо
му? А тому, що сучасне 
металорізальне обладнання 
— це цілий комплекс різних 
улаштувань, це — об’єднані 
в єдине ціле і діючі як єдина

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
І СПЕЦІАЛІСТІВ

система: сам верстат, ро
бот для подачі заготовок, 
інструментальна система і 
вимірювально _ діагностична 
системи, обчислювальна 
машина для управління 
цим складним технічним 
організмом*

Природньо, для володін
ня такою новою технікою 
потрібні і нові спеціалісти, 
їх навчають по спеціально
сті «Металорізальні верста
ти. верстатні комплекси 
гнучких виробничих систем».

З урахуванням специфіки 
Подільського регіону нав
чальний план підготовки 
спеціалістів націлений на 
випуск інженерів по експ
луатації сучасного метало
різального устаткуваня і 
верстатних комплексів.

Студенти нашої (1202) 
спеціальності мають можли
вість не лише познайомитися 
з улаштуванням, принципа
ми дії верстатів, роботів, 
але й набути практичні на
вички в обслуговуванні і 
наладці обладнання. Крім

цього, студенти отримують 
підготовку, достатню для 
використання в інженерних 
цілях обчислювальної тех
ніки.

До послуг наших вихова
нців—устаткування, яке діє 
в лабораторіях, кафедри, ін
ституту. До того ж кафедра 
має свої філіали на провід
них підприємствах Вінниці, 
завдяки чому студенти зна
йомляться з найсучаснішим 
металорізальним устаткуван
ням.

Звертаючись, до тих мо
лодих людей — випускників 
середніх шкіл, робітників, 
колгоспників, — які люб
лять машинобудівну тех
ніку, які бажають трудити
ся в найпріоритетнішій галу
зі промисловості—поступайте 
в ВП1, на, його машфак, на 
нашу спеціальність. А ми, 
викладачі, не пошкодуємо 
сил для передачі вам всього 
того, що ми знаємо і вміє
мо-

Ю. КОМІСАРЕНКО,
завідуючий кафедрою

±  ВСІ СТУДЕНТИ МАШИНОВІУДІВ 
НОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПО ЗАКІНЧЕННЮ 1 КУР
СУ ОДЕРЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІ РОБІТНИЧІ 
РОЗРЯДИ.

±  НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НА МАШИ
НОБУДІВНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ — 1206 «ОБЛА
ДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНО
СОСТІЙКОСТІ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН І АПАРАТІВ». ВОНА ВПЕРШЕ СТВО
РЕНА У НАШІЙ КРАЇНІ ЗА ПОСТАНОВОЮ 
РАДИ МІНІСТРІВ СРСР.

ПРОЕКТУЄМО МАШИНИ
і Кафедра «Проектування 

обладнання автоматизованого 
виробництва» — наймолодша 
на машинобудівному факу
льтеті. Вона була створена 
у минулому році для підго
товки інженерів-технологів 
за спеціалізацією «Проек
тування засобів технологіч
ного оснащення автоматизо
ваного виробництва»* 

Підготовка фахівців.про- 
ектувальників сучасного об
ладнання автоматизованого 
виробництва в галузі маши
нобудування на кафедрі по
чинається з оволодіння ку
рсів теорії механізмів і ма
шин, основ конструювання 
машин та систем автомати
зованого проектування на 
базі обчислювальної техніки. 
У На лекціях, практичних 
та лабораторних заняттях 
колектив кафедри забезпе
чує підготовку високваліфі- 
коьаних інженерів, здатних 
вирішувати складні завдан
ня в умовах виробництву 
по проектуванню, виготов
ленню, впровадженню ма
шин і механізмів, устатку

вань тощо* На кафедрі — 
1 доктор і 8 кандидате тех
нічних наук.

Наш професорсько-викла
дацький склад разом з нау
ковими співробітниками зна
йомлять студентів з передо
вим вітчизняним та закор
донним досвідом та досягне
ннями науково-технічного 
прогресу в галузі.

Для поглиблення теоретич
них знань та набуття нави. 
ків практичної роботи за 
фахом студенти проходять 
виробничу практику на ба
зовому підприємстві кафед
ри — ДПЗ — 18. де й ство- 
но її філіал,

У нас відкрито аспіранту
ру за спеціальностями «Си
стеми приводів» та «Про
цеси і машини обробки тис
ком». Студенти, які успіш
но на протязі навчання по
єднували науково-дослідну 
та учбову роботи, після за
кінчення інституту дістають 
направлення до аспіранту
ри.
Р. ІСКОВИЧ-ЛОТОЦЬКИЙ, 

професор.

±  ПРИЙОМ ЗАЯВ НА ДЕННЕ ВІДДІ
ЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ДО 15 ЛИПНЯ*

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ 3 15 ЛИПНЯ ПО 
1 СЕРПНЯ З ТАКИХ ДИСЦИПЛІН: МАТЕМА
ТИКИ (ПИСЬМОВО), ФІЗИКА (УСНО), РОСІ
ЙСЬКА (УКРАЇНСЬКА) МОВА І ЛІТЕРАТУРА 
(ТВІР).

МЕДАЛІСТИ СЕРЕДНІХ ШКІЛ, ВІДМІННИ
КИ ТЕХНІКУМІВ І ПТУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ НА 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 1201, 1202 БЕЗ ВСТУПНИХ 
Е)КЗАМЕ|НІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕ- 
СІДИ._________________________________________

Редактор I. ВОЛОШЕНЮК.

Технологія
галузі

По-перше, зазначу, 
що наша випускова ка
федра ТАМ (технологія 
і автоматизація маши
нобудування) готує тех
нологів автоматизовано
го виробництва. На спе
ціалістів такої кваліфі
кації сьогодні дефіцит. 
Тому отримуємо багато 
замовлень на наших ви
пускників з підрри-: 
ємств Вінниці, Дніпро
петровська, Запоріжжя, 
Краснодару, інших міст 
країни.

Сучасний навчальний 
план, за яким ведеться 
підготовка майбутніх 
технологів, конструкто
рів, спеціалістів з авто
матизації, зорієнтовано 
на грунтовне засвоєння 
студентами найважливі
ших напрямків розвитку 
машинобудування, його 
автоматизації і комп’ю
теризації.

Висококваліфікований 
педагогічний і науко
вий колектив кафедри 
(12 кандидатів техніч
них наук) активно пра
цює над розвитком на
вчальної бази, Облад
нанням лабораторій з 
верстатами ЧПУ, робо
тами, персональними 
комп’ютерами останніх 
поколінь. Є сучасна до
слідна база для науко
вої роботи студентів.

М. ІВАНОВ,
доцент, зав. кафед
рою ТАМ.



ПЕРЕДВИБОРНА ПЛАТФОРМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ

Д ЕПУТАТИ В. С. БАВУЛИ
Від кожного з нас сьогодні чекають конкретних пропозиції, які будуть викладені в наших програ. мах. Можливо, поняття «передвиборна платформа» в моїх вустах буде звучати трохи пишномовно, тому скажу про те, з яким «вантажем» задумок, побажань, планів буду працювати, як депутат (якщо мене оберуть). У своїй програмі висуваю найпростіші й життєві питання, котрі сьогодні не вирішені.Багатотисячний колектив виробничого об’єднання «Жовтень», який висунув мене кандидатом у депутати, чекає від мене самостійності, незалежної думки, вміння твердо стояти на своїй позиції, а головне — відстоювати її . не лякаючись великих авторитетів-Як робоча людина, я буду боротися за порядок на виробництві, а це означає: планування повинно бути чітким, постачання обов’язковим, а договори з суміжниками — стати жорстким контрактом. У  масштабах всієї країни.Далі. Союз робітничого класу й селянства, союз Серпа і Молота нам треба зміцнювати не печатками на багатьох бюрократичних паперах, а поворотом до конкретних потреб хліборобів. І можливо, тоді ми зможемо вдосталь, досита нагодувати народ, без цього нам не зрушити, не осилити перебудову. Голодний робітник — поганий працівник, говорили наші прадіди- У  зв’язку з цим для успішного вирішення продовольчої програми вважаю за доцільне:— максимально сприяти розвиткові підсобних господарств;—домагатись, щоб поставки сільськогосподарських продуктів з ланів Вінничини в загальносоюзний і республіканський фонди не зростали з кож ним роком, а були стабільними. Адже сьогодні область відправляє 80 процентів м’яса від тієї кількості, що вирощена.Щ об поліпшити становище з цього питання, на мій погляд, необхідно сповна використати таку перспективну форму, як спілкування, укладення до говорів між трудовими колективами підприємств і колгоспами. Це буде сприяти: по-перше, забезпеченню сільськогосподарськими продуктами д аних підприємств, а по-друге, своєчасному наданню всебічних послуг по механізації, автоматизації, благоустрою доріг, газифікації сіл, збиранню врожаю. Приклади такого співробітництва вже є це — ДП З-18, завод радіотехнічної апаратури, за_ вод «Термінал», наш завод, «Вінницяпромбуд».При вирішенні продовольчої програми виникає надто складна проблема: транспортування й збе. рігання зібраного врожаю. На сьогоднішній день ці втрати складають понад 40 процентів по країні. Тому буду добиватися, щоб підприємства агро- прому разом з місцевими виконкомами повернулись обличчям до будівництва сучасних овочесховищ, а ефективність роботи спеціалістів, зайнятих в цій сфері, була прямо пропорційна результатам їх праці.Чого очікують від мене (якщо я стану депутатом) жінки-трудівниці, матері, дівчата — їх на нашому підприємстві працює понад 80 процентів, а в місті — 49,9?Наполегливості у вирішенні проблем вільного часу жінок. Вирішити це питання можна шляхом введення широкої мережі закритих культурних і спортивних споруд. Нестача 16 загальноосвітніх шкіл, п’яти тисяч місць в дошкільних установах, понад 50 процентів ліжок свідчить про те, що, якщо ми, як держава, присвоїли собі права д авати громадянам освіту,.житло, роботу, надавати їм медичну допомогу, то повинні взяти на себе й обов’язок робити це. Тому, коли мене оберуть депутатом, питання культури, освіти, охорони здоров’я будуть стояти в центрі моєї роботи.

Порушуючи одну з основних проблем в свої$ програмі, повернусь до історії рідного краю.У X V II  столітті на наші землі робили наскоки турецькі орди, і вийшовши до берегів красивої річки та випивши з неї води, вони виголосили «Ак-еу».  ̂ перекладі на наш} мову ц і означало «біла вода» Можемо ми сьогодні пити з цієї ж  річки Південний Буг неочищену воду? Н і. Бо тепер річка, що протікає через місто, більше схожа на стічну канаву. Сьогодні водопостачання міста повністю залежить від Південного Бугу. Очисні споруди водоканалу працюють з перевантаженням, а потреби у воді мешканців міста забезпечуються лише на 60 процентів. Про що свідчить ця цифра? Про систематичні перебої подачі води в усі райони міста. Тому в будь-яку хвилину дитячі садки, ясла, лікарні можуть залишитись без води, не кажучи вж<і про восьми- і дев’ятиповерхові житлові будин. КИ.Введеня в поточному році 50 тисяч кубічних метрів очисних споруд водоканалу не вирішить усіх проблем водопостачання міста. Д о того ж необхідно враховувати те, що наше місто з кож ним роком розростається, а проблема води вирішується надто повільно. І якщо керівники підприємств і організацій не змінять свого споживацького ставлення до річки, то ніякі очисні споруди не допоможуть. Боротьба з такими горе-керівни- ками повинна вестись безкомпромісно.До речі, забруднено у нашому місті не лише Південний Буг, а й повітря, яким  ̂ ми дихаймо. Воно бажає бути значно чистішим і винні в цьому, перш за все хімзавод, мій завод, м’ясокомбінат. На згаданих підприємствах далеко не все робиться для освоєння великих коштів, що виділяються державою для вирішення цих проблем. Тому захист навколишнього середовища в моїй громадській роботі є завданням першочергової ваги.При обговоренні гострих проблемних питань відмовчуватись я не вмію. Хто мене знає, підтвердить це. На повідку у когось не піду. При голо, суванні за той чи інший законопроект, перш ніж віддати свій голос, принципово все зважу. Одним словом, голосувати буду головою, серцем, а не тільки руками, як дуже часто бувало раніше з депутатами.Реальне життя знаю. Роботи не боюся. Досвід вирішення різного роду питань, пов’язаних з жит_ тям цеху, частково, заводу, у мене є. Звичайно, його не зрівняти з тим, що передбачено вирішувати у Верховній Раді С Р С Р . Якщо мене оберуть депутатом, то з вашою допомогою, виборці, навчусь вирішувати й інші складні і відповідальні завдання.Будучи комуністом, зобов’язуюсь захищати інтереси партії. Рішення X IX  Всесоюзної парт- Аонференції сьогодні, безперечно, є програмою дій для кожного комуніста, і я їх буду відстоювати й втілювати в життя. Хотілося б зробити все можливе, щоб авторитет нашої партії в очах народу значно зріс, Щ о для цього потрібно? Найголовніше, на мій погляд, щоб люди відчули про себе постійну турботу, і стали, нарешті, жити в достатку. Тут варто навести слова В. І. Леніна: «Член партії повинен бути останім на почесних місцях і першим на найважчих...».Оце і вся моя платформа.А ви, виборці, вирішуйте, чи можна мені дору. чати державної ваги справи, чи вірно я розумію використання повноти влади, чи маю моральне право представлляти вас, як народний депутат С Р С Р ,
В. БАВУЛА,

контролер заводу ім. 60-річчя Жовтня, кан
дидат в народні депутати С Р С Р .

ЗАПИТУВАЛИ-
ВІДПОВІДАЄМО

Ленінський райком партії відповідає на деякі 
запитання. що надійшли під час проведення 

єдиних політднів у трудових колективах.

— Які заходи вжи
ваються радянськими й 
партійним^ органам^ . 

ііоліпшенн.о забезпечен- 
ня населення м’ясними 
продуктами?

— Споживання м’ясо
продуктів на душ у на
селення в минулому році 
досягло 54-х кілограмів, 
з яких 31 за рахунок де. 
жавних ресурсів, решта 
купується на колгоспних 
базарах і через комісій
ну торгівлю.

Зараз вирішується пи. 
*т;ання про з оі лишеная 
оазарних фондів для мі
ста. (Уже першому 

кварталі нинішнього 
року, порівняно з анало
гічним періодом і Обе ро
ку, ці фонди по місько
му об’єднанню «Продто
вари» зросли на 450 
тонн, що дає змогу зна 
чно збільшити їх реалі
зацію в роздрібній тор
гівлі.

Дальшого розвитку 
наоувають підсоищ гос
подарства підприємств 
і організацій міста, М и 
нулого року вони реа
лізували понад ЮиО тонн 
м аса, іаких господарств 
у Ьінниці бо,, заводом  
радіотехнічної апаратури 
оиудоваяа перша черга 
ао вирощуванню брой
лерів, де ,і орік одержано 
і реалізовано олИзьКО 
чи тонн м яса. оараз Ве
деться реконсірукщд 
другої черги ферми, іди 
/ЩонОЛИТв ЗОїАаШИТИ ВИ- 
рооницівО орОИЛеріВ
ДО 1ZU ТОНН. При ІІаИоВШ 
участі Десяти підприєм
ств міста планує ідея
подальший роовиток 
МіСвкотр міжгосподарсь
кою підприємства «дку.
ШИНеЦЬКиИ» Зі ЗОїЛЬШсп- 
иям реалізації м ясолро- 
дуктів олижчим часом 
у півтора раза. Оетаточ. 
на його потужність скла
де т/сіи тонн.

— Чому виникли пе
ребої у торгівлі милом, 
пральними порошками?

— Заявки торговель
них організацій, складе
ні за запитами покупців на 
1969 рік, були забезпечені

І І С В Н І С х Ш  1 до другої 
ПОЛОВИНИ року В лист А
йшла безперервна торгі
вля милом і мийними 
засобами- Але цих то
варів оракувало в інших 
регіонах країни, значна 
частина їх скуповувалась* 
відправлялась носилкам«, 
й вивозилась за межі 
Вінниці, що й спричини
ло перебої. Не зважаю
чи на те, що продали 
понад .план 1 2  тонн туа. 
летного, /5 тонн госпо
дарського мила, У4 тонни 
порошків, гостроту пи
тання так і не вдало,ся 
зняти.

Н а нинішній рік фон
ди на мило і мийні засо.

би залишені на рівні ми нулого року. Вихід один — не скуповувати продукцію про запас, а ви- оирати п рівномірно, і в й /-му і в першій половини 58-го року серед, ньомісячна реалізація туалетного мила складала 2о тонн, господарського — б, порошку — /и. Б жовтні—грудні минулого року цифри реалізації шдстрионули зразу по туалетному милу до 65 тонн, по господарському ~  до 55, по порошках — до 120- Отже,, причини цілком зрозумілі і вихід теж ясний.
— Чи ведуться роботи 

по створенню в ооласті 
служои, здатної здійсню
вати екологічну експер
тизу промислових під
приємств та інших об §-
КГ1В?створено обласний комітет* по охороні природи, який прийняв на сеое функції Держконтролю і нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства з питань використання водних ресурсів, атмосферного повітря, грунту, зелених насаджень, як промшЦо. вами, так і іншими Підприємствами и організаціями, незалежно Від їх підлеглості. і\омітег має свою лаоораторію, вико, ристовує дані інших иіецлаиораторій, в т, ч. я санепідемстанцій, ира- дюютв у ньому висококваліфіковані спеціалісти,
-»До. а щ  р є а л Ь в О  ОЦІНИТИекологічну обстановку.

— КОЛИ розпочне! вся 
будівництво міського 
звалища для відхоДів 
виробництва?— іа кі оьалища вже є: ііоолизу сугадниці для ііооутових відходів, по- олизу комарова — для промнеловил- Радянська, ми і господарськими органами вирішується Питання, де будемо складу, вати відходи токсичні

— Чи не краще роз
почати будівництво но
вої іуДськлікарні в саду 
нсихлікарні Оіля ринку 
«Урожай», ніж розширя
ти існуючу І-шу лікарню* 
приміщення і територія 
якої явно не відповіда
ють своєму призначенню?— л а  території лікарні імені Ющенка планується здійснити будівництво міської лікарні номер 5 і міської оагато- профільної дитячої лікарні на 560 ліжок. Матеріально-технічна ба. за лікарні номер 1 буде зміцнюватись за рахунок коштів промислових під. приємств. Вж е ведуться роботи силами в/о «Він- ницяенерго» гіо добудові поліклініки.

Збори трудового колективуВідбулися збори трудового колективу інституту, на яких заслухано й обговорено звіт адміністрації і профкому співробітників по виконанню угоди по охороні праці і підсумки соціалістичного змагання за 1988 ріне- Збори затвердили умови соціалістичного змагання на раю нинішній.
Підсумни наукової діяльності

Підсумки наукової діяльності нашого інституту 
за минулий рік детально розглядались і обговорю
вались на науково-технічній конференції професор. 
сько-викладацнкого складу за участю керівних, 
інженерно-технічних І наукових працівників підпри- 
ємств області. В роботі конференції взяв участь 
секретар обкому партії О. М.Царенко.

Конференція виробила рекомендацї по дальшому 
розвитку основних напрямків наукової роботи в 
інституті.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» З березня 1989 року.

П О Л Е М І Ч Н И Й  Р А К У Р С
Недавно відбулась 11-а 

науково - методична кон
ференція інституту під 
досить гучною назвою 
«Комп’ютеризація нав
чального процесу студен
тів — важливий фактор 
якості підготовки спеціа
лістів». Сама назва 
наштовхує на думку, що 
комп’ютер — великий 
маг, який піднесе на нез
рівнянну висоту якість 
підготовки спеціалістів. 
Виникає запитання: «Чи 
так це насправді?».

Не зважаючи на ста
ранну підготовку конфе
ренції, участь у ній взя
ло дуже мало викладачів. 
Але навіть ті, що на по
чатку були присутні, ма
ло-помалу виходили і за
лишились в залі чоловік 
п’ятдесят «стійких
комп’ютерників».

без серйозного і всебіч
ного розгляду всіх ї ї  ас
пектів, вона може мати 
з г у б н і  наслідки...».

Чому ж ми не врахо
вуємо досвіду людей, які 
уже вивчали ефективність 
комп’ютерної техніки?

Гадаю, що все це — 
наслідок педагогічної не
освіченості і старих ме
тодів мислення, коли до
сить було оголосити, що 
кукурудза — цариця по
лів, щоб ї ї  почали сіяти 
від Чорного моря до 
Північного океану. Цей 
метод мислення вкорі
нився і в нашому вузі: 
«Якщо десь, хтось звер
ху сказав, що «проблем
ний метод» і «ділові іг
ри» — ефективні в нав
чальній роботі, то, не ро
зібравшись до пуття, ми 
уже кричимо: «Всім вик-

терний інтерес» — ко
роткочасний,;' ігрові ме
тоди навчання призво
дять до п с и х о л о г і ч 
н о ї  д е г р а д а ц і ї ,  осо
бистості учня: інфатиль- 
ність, безволля, спожи
вацьке ставлення до 
комп’ютера.

Справді, праця, тим 
паче розумова, — це 
переборювання пере
шкод, труднощів при ак
тивній діяльності мозку. 
В процесі подолання 
труднощів формується 
воля. Гра в навчання не 
формує волю!

Сучасний комп’ютер — 
не розвиває мислення. 
Пошук доказів зміню
ється пошуком програми 
або обчисленням, а це 
загрожує вихованню по
коління, яке буде зара
жено хворобою, від якої

професійно ерудований 
викладач, що володіє 
творчо всіма ТЗН, в то
му числі й комп’ютером, 
— це основний фактор, 
який вирішує якість під
готовки молодих спеціа
ліст ііе.

У читача може виник
нути думка, що автор — 
консерватор, що він про
ти комп’ютеризації в 
навчанні?

Ні. Я з 1960 року за 
комп’ютеризацію, але про
ти комп’ютерної нарко
манії!

Я «ЗА» професійну 
педагогічну компетент
ність викладачів. На за
питання: «Якою ви корис
тувались психологочпе- 
дагогічною теорією при 
складанні навчальної 
програми?», я почув від 
досить кваліфікованих вЧ И  ВСЕ МОЖЕ 

КОМП’ЮТЕР?
В чому ж причина? 

Невже викладачі не ба
жають до арсеналу своїх 
методичних засобів нав
чання долучити «найкра
щий засіб»? Відоме при
слів’я: «Для того, щоб 
взнати якість вина, не 
обов’язков о випити його 
цілу бочку — досить од
нієї склянки!».

Мабуть, і в нашому 
випадку високоосвічені 
люди вузу «нюхом» від
чули, що недоцільно дар
ма тратити свій час. І.,, 
це правильно!

Якби наш інститут на
віть мав можливість за
безпечити персональни
ми комп’ютерами всіх 
студентів, то ефектив
ність навчання від цього 
все одно б не підвищи- 
л а с ь .  І це не голослів
не твердження.

1980 р. у Франції по
чалась реалізація плану 
«Інформатика для всіх», 
яка передбачала впровад
ження ЕОМ у навчаль
ний процес. На це було 
виділено 2 м і л ь я р д и  
франків, за рахунок яких 
закупили для шкіл 120000 
мікрокомп’ютерів, нав
чили користуванню ними 
110 тисяч вчителів, скла
ли 700 навчальних про
грам. Комп’ютерами було 
забезпечено 80% всіх 
коледжів і ліцеїв. Почав
ся безпрецендентний 
навчальний експери
мент, який проводився 
протягом чотирьох років.
І чим же все скінчилось?

«Інформатика в школі 
— б е з г л у з д я !  Мова 
комп’ютерів перетворює 
дітей у д е б і л і в .  Буле 
б в 1 0 0  разів краще, 
аби їх навчили доскона
ло французької мови 
або математики і вони 
могли керувати машиною, 
а не бути ї ї  рабами». 
(З книги Бруно Ауссато 
«Виклик інформатики?». 
До речі, ця книга опублі
кована у нас, прочитай
те!).

Втім, можливо, що це 
тільки особиста думка 
зикладача школи мистецтв 
і ремесел Бруно Ауссато?

Але ось що пише, уза
гальнюючи результати ек
сперименту, асоціа
ція с у с п і л ь н о г о  
навчання і інформатики: 
«Ніщо не доводить, що 
введення інформатики 
являє собою безсумнів
ний прогрес. Прийнята

ладанам, з усіх навчаль
них дисциплін, при всіх 
формах навчання з а с т о 
с о в у в а т и  «проблем
ні методи навчання» та 
«ділові ігри»! Принцип: 
«Всі, як один, робіть так 
і тільки так...» шкідли
вий в будь-якій справі, а 
в педагогічній — тим па
че,!

Ще В. І. Ленін писав... 
«створити такий рецепт 
або таке загальне прави
ло..., яке б знадобилось 
на всі випадки життя, є 
б е з г л у з д  ям . Потрі
бно мати г о л о в у  на пле
чах, щоб у кожному ок
рему випадку вміти ро
зібратися». Ніякі мето
дичні рекомендації недо
пустимі без експеримен
тальної науково-обгрун- 
тованої їх, перевірки, 
вказання умов і меж за
стосування,

В чому ж п р и ч и н и  
низької якості навчання 
за допомогою комп’юте
рів?

Сучасний комп’ютер — 
це технічний пристрій і 
інструмент^, який лише 
прискорює виконання 
логіко-математичних пе
ретворень моделей, за
кладених людиною. Чи 
буде одержано б а ж а н и й  
результат, залежить від 
якості складеної люди
ною навчальної програ
ми. Створити ж програ
му, ефективну для в с і х  
студентів — Н Е М О Ж 
Л И В О .  Це суперечить 
закону ПРИРОДИ — за
кону необхідної і дос
татньої р і з н о м а н і т_ 
н о с т і.

Сучасний комп’ютер — 
не може забезпечити ін
дивідуальне навчання в 
«масовому порядку», ос
кільки не здатний реф-  
л е к с у в а т и ,  як це ро
бить досвідчений вчитель- 
репетитор.

Навчання за допомогою 
комп’ютера ведеться на 
« д е б і л ь н і  й» мові 
Алочки Людожерки! «Су
ха мова» комп’ютера не
спроможна викликати ін
терес до навчальної ро
боти. Досвід французь
ких вчених показує, що, 
учні, які навчались за 
допомогою комп’ютерів, 
твердили: «Ну, пограєш
ся кілька хвилин з ком
п’ютером, а потім ду
маєш: чим би зайнятись?». 
Всіма психологами світу 
досліджено, що «комп’ю-

вже страждають багато 
програмістів. Сучасний 
програміст, а їх зараз в 
СРСР 300 000, міркує 
приблизно так: «Ви хо
чете одержати такий то 
результат... зверніться до 
програми т2(кої-то. ...Як
що вас вона не влашто
вує, то використайте про
граму таку-то... і т. д.». 
Така логіка комп’ютера! 
За цих умов людський 
мозок може втратити 
здатність до аналізу, син
тезу, узагальнення, конк
ретного розгляду реаль
них об’єктів мислення. 
Творче мислення не буде 
розвиватись! Людина 
перетвориться в сорту
вальний механізм! Мозок 
людини формується на 
тих «харчах», що йому 
ми даємо. Якщо ці «хар
чі» складаються з «сухої» 
мови комп’ютера, то 
формування творчих здіб
ностей людини буде за
гальмоване і результати 
виховання будуть непо
правні.

Дехто з активних «но
ваторів» тЬердить: «Ком
п’ютер дає можливість 
студенту робити відкрит
тя». Ще ні один неук за 
допомогою комп’ютера 
не зробив відкриття! 
Він може полегшити від
криття тільки тій людині, 
яка засвоїла фундамен
тальні закономірності 
своєї професіональної 
діяльності, вміє їх вико
ристовувати для розв’я
зання конкретних профе
сіональних завдань. Та
кій людині комп’ютер — 
найкращий помічник, ос
кільки він може взяти 
на себе всю чорнову ро
боту: розрахунки, пошук 
необхідної інформації з 
банку знань, перегляд 
всіх можливих комбіна
цій, вибір засобів дій за 
заданим критерієм, напи
сання, редагування, сис
тематизація інформації 
та інш. А це — досить 
кропітка робота, яка у 
творчого працівника зай
має 80—90% часу.

З вищесказаного мож
на зробити висновок, що 
комп’ютер — допоміж
ний, технічний засіб в 
навчальньому процесі, по
дібно до слайдів, кіно, 
але з далеко більшими 
технічними можливостя
ми і областю викорис
тання.

Педагогічно освічений,

науковому відношенні 
викладачів таку відпо
відь: «Ніяких психолого- 
педагогічних теорій не
має! Ми алгоритмуємо і 
програмуємо матеріал і 
тільки! Ніяка психолого- 
педагогічна теорія нам не 
потрібна! Он вашу педа
гогічну Академію Наук 
розігнали і правильно 
зробили!».

Така відповідь свід
чить про професіональну 
педагогічну, м’яко вис
ловлюючись, некомпетент
ність!

Справді, навіть слю
сар, що хоче зробити 
якусь деталь, вивчає 
властивості матеріалу, з 
якого вона буде виготов
лена і в залежності від 
цих властивостей підби
рає інструмент, облад
нання, технологічний про
цес. А викладач, не зна
ючи психологічних особ
ливостей студентів, рів
ня їхнього розвитку — 
«алгоритмізує і програ
мує»! Чи можна таким 
шляхом досягти ефек
тивності в навчальному 
процесі?

Мабуть, ні!
Відносно «розгону 

Академії педнаук», то, 
як і скрізь, від низьких 
до високих рангів, є лю
ди професійно компе
тентні і професійно не 
компетентні. Однак без
глуздо твердити, що в 
педагогіці всі академіки і 
професори — дармоїди.

Якщо ми хочемо реа
лізувати перебудову в ін
ституті і досягти висо
кої якості підготовки мо
лодих спеціалістів, то не
обхідно всім викладачам 
підвищувати свою психо- 
лого-педагогічну квалі
фікацію; вести психолого- 
педагогічні досліджен
ня по виявленню дидак
тичної ефективності ме
тодів і засобів навчання. 
Для цього на всіх ка
федрах слід організувати 
групи дослідників педаго
гічних операцій (ГДПО), 
робота яких цінувалася б 
так, як і науково-техніч
на.

Якщо читачів цікавить 
проблема: «Які функції 
комп’ютера в навчально
му процесі?», то, за ба
жанням, відповідь можна 
одержати через газету.в. ЧИЖИК,

д о ц е н т , к анд и д а т
педагогічних наук.

МУЖНІСТЬТам, у Сатанові над Збручем — місця просто чарівні: річка, стави, гаї і гайочки, а ще вода знаменита, збручанська, що не в пляшках, а прямо з джерела, чиста, як сльоза, смачна і здорова. С ім ’я інженера Нікітіна приїздить сюди кожного літа. Без путівок і санаторних карток. Беруть з собою намета, посуд, продукти, ловлять рибу, збирають гриби, купують 
ОВОЧІ і фрукти в тутешніх дядьків і ТІТОК.Нема в Сатанові звич. ного курортного товариства, що групується в компанії. Хіба-що поряд, метрів за сто—двісті, розіб’є намета ще який-небудь любитель тиші і природи.У них теж був сусіда — інженер з Києва. П різвища його не) знали. Просто дядя Женя —̂ мовчкуватий, стриманий чоловік.Того дня погода стояла як на замовлення. Голубе небо, високе сонце, ніде й хмарини. Громом серед ясного дня впав дитячий крик:— Ой, Петя втопився!Несамовито лементува. ли і бігали дівчатка на греблі.Той, хто хотів продемонструвати перед нами свою хвацьку вдачу, на. родився все-таки в сорочці — Д ЯД Я Женя якоїсь миті устиг побачити бульки на тому місці, де його покинули сили.Київський інженер стрибнув у воду без роздумів, пірнув кілька разів і знайшов хлопчину на глибині двох З лишком метрів. Виштовхати нагору то виштовхав, але скоцюрбленого, нерухомого важко було утримати на воді, а тим більше правити до бере- га.

У  цей час прибіг Юрій Нікітін, кинувся на поміч дяді Жені і вдвох вони виволокли хлопця з води- Він був чорно- синій, без дихання і пульсу. Але йому повезло ще й у тому, що рятівники трапились досвідчені — знали, що робити за такої «оказії», як дихати ротом у рот, як покласти. як масажувати серце. Добре, що не наковтався води — вуста хлопцеві з переляку мов_ би_ замкнуло.Серце вони йому запустили через кілька хвилин — ледь вловимий пульс озвався під руками Юрія Нікітіна.Тим часом, проїздив на мотоциклі якийсь хлопчина, побачив біду і помчав у Сатанів за «Швидкою допомогою», яка, на щастя, теж не забарилась. Петя Ковальчук прийшов до повної свідомості аж через шість годин- Отже, аби його витягли з ВОДИ лише на декілька секунд пізніше або не вміли подати першої розумної допомоги на березі — хлопця вже не було б. А тепер, щасливий, навчається у Славуті Хмельницької області в десятому класі. Так може повезти тільки один раз у житті.Батьки не забули синових рятівників. 22 лютого інженерові кафедри ТАМ  Юрію Григоровичу Нікітіну, теж, до речі, батькові двох дітей, вру. чено медаль «За спасение утопающих».Вітаючи Юрія Григоровича з нагородою, бажаємо йому й надалі бути таким же безкорисливо-мужнім- Щастя і здоров’я вашим дітям, Юрію Григоровичу!
В. ІВ Ч ЕН К О .

якщо крадуть машиниНе секрет, що, залишений без догляду автомобіль, викликає гострий неспокій і позбавляє сну деяких любителів збагатитись за чужий рахунок. Прикладів маємо більше, ніж достатньо- Скажімо, минулого року громадянин Циганчук П. І к залишив коло хати свого ВАЗ-2101 за номером 04-30 В И У  і тільки його й бачив. Довгенько довелося працівникам Д А І поламати голову і попоїздити по всіх-усюдах, поки знайшли злодія. А він виявився персональний, прямо-таки хатній — машину викрав рідний син Олександр.А ось приклад з політехнічного інституту. Торік 20 грудня викладач В. Д . Казмірчук, не виключивши протиугінного пристрою, залишив машину під будинком. Троє «веселих і винахідливих» одразу це примітили і,, звичайно, не утримались від спокуси «спробувати щастя». Затримали їх уже аж в Комсомольському під Козятином- Добре, коли машина врешті- решт вертається додому, але буває, що й не вертається або ж вертається розбарахолена,

як то мовиться, до ручки. Тільки в Ленінському районі торік здійснено близько ста угонів і краж автомототранспор" ту і понад сімдесят розукомплектувань... Іншими словами, роботи вистачало.І тут виникає цілком правомірне запитання:«А навіщо ж стільки нервових, фізичних, матеріальних затрат і міліції, і власникам автомобілів, якщо є дуже простий вихід — кожну машину обладнати спеціальним пристроєм, а колеса — гайками з секретом, тримати свою власність в гаражі або на стоянці, що охороняється?»А для довідки називаю адреси платних стоянок: Ленінського Комсомолу— Стахурського, Стахурсь* кого — Квятека, Хмельницьке шосе — Барське шосе (завод В З Р Т А ), вул, Келецька (завод «Кристал»), вул. Пирогова (6Ґ ля комісійного магазину)-Отже, не ризикуйте дарма. І вам спокійніше, і автоінспекції менше клопоту.
В. ПЕТРИШ ИН,старший лейтенант, державтоінспекторЛенінського Р В В С

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

КУТОЧОК А В Т О ІН СП ЕК Т О РА



ЗУСТРІЧ З КАНД ИД АТАМ И 
В НАРОДНІ Д ЕП УТА ТИ
В ИБОРЧА кампанія 

вступила у заверша
льну фазу —  проходять 
зустрічі з кандидатами у 
депутати СРСР... 18 лю
того окружні передвибор
ні збори представників 
трудових колективів та 
громадських, організацій з 
трьох кандидатур обрали 
двох кандидатів у народ
ні депутати СРСР по Він
ницькому національно-те
риторіальному округу N2 
35 —  лікаря Калинівської 
центральної районної лі
карні Вікторію Вячесла
вівну Гнаткж та директо
ра Вапнярської середньої 
школи № 1 Валентину Ми
хайлівну Стангріт. Окруж
на виборча комісія зареє
струвала названі кандида
тами в народні депутати 
СРСР.

В. В. Гнатюк та В. М. 
Стангріт провели тур зу
стрічей з виборцями, пред
ставниками трудових ко
лективів. Минулої п’ятни
ці така зустріч відбулася 
в актовому залі заводу 
«Термінал,».

Перший секретар Ленін
ського райкому Компартії 
України В. І. Левкович, 
представивши кандидатів, 
надав слово їхнім довіре
ним особам, а затим і їм 
самим.

Лікар В. В. Гнатюк —  
спеціаліст високої квалі
фікації, хороший органі
затор лікувальної та про
філактичної роботи. Як 
медик - інтернаціоналіст 
працювала у радянському 
військовому госпіталі в 
Афганістані. Була важко 
поранена, рік лікувалася у 
госпіталі. Має медаль во- 
їна-інтернаціоналіста, ор
ден Дружби народів. Сум
лінно виконує обо
в’язки депутата Ради Со
юзу Верховної Ради 
СРСР.

Знайомлячи зі своєю 
програмою, В. В. Гнатюк 
виділила такі головні ас
пекти у своїй роботі —  
оберуть її депутатом чи

ні... Турбота про людину, 
підвищення життєвого рі
вня, безкоштовне лікуван
ня, зміцнення лікувальної 
ба£и охорони .здоров’я, 
впровадження в ній оренд
них форм, як у клініці 
С. Федорова, а не за ра
хунок пацієнтів; збільшен
ня капіталовкладень в охо
рону здоров’я, розвиток 
охорони дитинства і ма
теринства... Оплата*’ від
пусток матерям до випо
внення дітям 3-х років. 
Скорочений день жінкам, 
діти яких не мають 12 
років. Принцип: сильний 
витік —  могутня ріка. Про
блеми екології, пропаган
да в школі здорового спо
собу життя. Індивідуальне 
будівництво —  втілення 
ідеї малої батьківщини. 
Конкретна турбота про 
ветеранів війни і воїнів- 
інтернаціоналістів; вирі
шення національного пи
тання.

В. В. Гнатюк отримала 
багато запитань. Відпові
ді були чіткі і принципо
ві:

—  Вся влада —  Радам. 
Земля —  селянам у фор
мі оренди.

—  Загрозу СПІДу мож
на відвести методами 
профілактики, роз’яснен
ням здорового способу 
жцггя, переходом меди
цини на разові шприци, 
системи...

—  Дітям рано в 6 літ 
йти до школи.

—  У будівництві пере
вагу варто віддати від
родженню діл.

—  За кооперативи! Які 
насичують ринок не за 
рахунок доржави і трудя
щих.

—  Збільшити фонд бюд
жету на розвиток освіти 
і охорони здоров’я за ра
хунок згортання будів
ництва хімзаводів, атом
них станцій.

—  Реабілітаційний центр 
потрібен!

ПО ПРАЦІ І ЧЕСТЬ
Партком, профком спі

вробітників і ректорат 
підбили підсумки соціа
лістичного змагання під
розділів трудового ко
лективу інституту за 
1988 рік, визначили пе
реможців суперництва.

Перше місце в змаган
ні факультетів і гурто
житків зайняли колекти
ви енергофаку і гурто
житку № 2. Вони наго
роджені перехідним Чер
воним прапором і По
чесною грамотою вузу. 
Для заохочування пере
можців соцзмагання енер
гофаку виділені путівки 
вихідного дня на суму 
400 крб.

Друге місце зайняв ко
лектив факультету авто
матики і мікроелектро- 
ніки. Він удостоєний По
чесної грамоти і пере
хідного вимпелу, а також 
путівок вихідного дня 
на суму 200 крб.

Серед кафедр перше 
місце посіли колективи 
кафедр ТОЕ, ЕС, АІ В Т, 
фізики, наукового кому
нізму з врученням поче
сних грамот і вимпелів. 
Цими ж відзнаками від
мічені колективи навча
льного корпусу № 1, від
ділу постачання, групи 
обслуговування технічних 
засобів, а також НТ.В- 
410, конструкторського 
відділу, НТВ-010, радіо 
монтажної дільниці, які 
зайняли І-ше місце се
ред служб і виробничих

підрозділів СКТБ «Мо
дуль».

Друге місце присудже
но колективам кафедр 
ТАМ, АСУ, вищої мате
матики, ЕПіОП, політ
економії, навчального ко
рпусу № 3, гуртожитку
№ 3, ремонтно-будівель
ної групи, НТВ-110. їм 
вручено почесні грамоти 
ВПІ.

До в а н е с е н н ) я
на о б л а с н у  Дош
ку Пошани партком, про
фком І ректорат предста
вили завідуючого кафед
рою ПОАП, професора 
Р. Д і. Ісковича-Лотець
кого.

До Книги Пошани ін
ституту занесено ветера
на вузу завідуючого ка
федрою ЕС доцента В. М. 
Кутіна

На Дошку Пошани ін
ституту занесені декан 
ФАМ, доцент А. С. Ва- 
сюра, доцент кафедри іс
торії КПРС Л. П. Гро
мова, робітник СКТБ 
«Модуль» Я. С. Жигад- 
ло, газоелектроаварюва- 
льник В. О. Карасюк, 
завідуючий кафедрою 
НГ і МГ доцент В. П. 
Кожем’яко, маляр Г. С. 
Матвійчук, головний бі
бліотекар Т. Е. Приту- 
ляк та інші. Всього — 
17 членів трудового ко
лективу.

Н. НІКІТІНА,
(заступник голови
профкому співробіт
ників.

ДО УВАГИ ВИБОРЦІВПедагог В. М. Стангріт 
—  відмінник народної ос
віти УРСР, за успіхи у 
педагогічній діяльності на
городжена медаллю «За 
трудову відзнаку», почес
ною Грамотою ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВАКСМ. 
Член Томашпільського 
райкому Компартії Укра
їни, член виконкому Вап
нярської селищної Ради 
народних депутатів Томаш
пільського району.

Лозунг її діяльності 
«Все краще —  дітям», гу
манізація шкоди, комп’ю
теризація її. Поліпшення 
умов праці жінок, продо
вження відпустки по до
гляду за дитиною до 3-х 
років, зміцнення дитсад
ків лікарськими кадрами, 
створення садків-санато- 
ріїв. Відродження непер
спективних сіл, споруд
ження будинків престарі
лих у рідних їм селах; дер
жавна екологічна програ
ма з впровадженням еко
логічних паспортів міст, 
підприємств.

Програми кандидатів у 
депутати викликали жи
вий інтерес —  надійшло 
багато запитань, у висту
пах учасників зборів від
чувалась чітка позиція. 
Чимало запитань було пе
редано для присутніх на 
зборах керівників міськра
ди, міськкому та райкому 
Компартії України, які 
дали вичерпні відповіді 
з усіх питань.

4__________________

Нагадуємо, що, у від
повідності з Законом, 
при виборах народних 
депутатів СРСР від ви
борчих округів голосу
вання проводиться в день
виборів з 7-ї до 20-ї го
дини.

Кожен виборець голо, 
сує особисто, голосуван
ня за інших осіб не до
пускається.

Виборчі бюлетені ви
дають при пред’явленні

Саме такою була тема 
єдиного політдня, що 
відбувся нещодавно 1 на 
машинобудівному факу
льтеті. Студенти 1—4 
курсів взяли активну 
участь в обговоренні при
йнятого Закону про ви
бори народних депутатів 
СРСР. На зустріч з сту
дентами були запрошені 
зав. кафедрою наукового 
комунізму В. І. Бондар, 
доцент цієї кафедри П. X. 
Коваль, спеціаліст радян
ського права Г. В. Гор- 
шечніков. Студенти мали 
змогу детально ознайо
митися з нововведеннями 
в виборчій системі нашої 
країни, з порядком і ме
ханізмом висунення кан-

паспорта або іншого по
свідчення особи.

Звертаємо увагу. В день 
виборів кожному вибор_ 
цеві видаються два бюлет- 
ні: один білого кольору, 
для виборів депутата від 
територіального виборчо
го округу, другий — го
лубого, для виборів де 
путата національно-тери
торіального виборчого 
округу.

Якщо виборець голосує 
проти кадидата в депу-

дидатів у депутати. Було 
порушено чимало питань, 
пов’язаних з ходом пе
редвиборної кампанії. Зо_ 
крема, про те, чому бага
тотисячний колектив ін
ституту не висунув 
свого кандидата? Висло
влено побажання зустрі
тися з кандидатом в де
путати В. С. Бавулою. 
Всі зійшлися на думці, 
що на нинішньому етапі 
реформи політичної сис
теми необхідно підвищити 
соціальну активність мо
лоді, ширше залучати її 
в політичні процеси 
життя країни.

А. ЯРОВИЙ, заступ
ник декана машино
будівного факультету.

тати, він викреслює прі
звище цього кандидата.

Бюлетені, в яких при 
голосуванні залишено бі
льше одного кандидата, 
визнаються недійсними.

Обраним вважається 
кандидат в народні де
путати СРСР, який на 
виборах одержав більше 
половини голосів вибор.. 
ців, які взяли участь в 
голосуванні.

Детальнішу інформа
цію про порядок голосу
вання можна дістати в 
найближчому агітпункті.

Вибори: якими вони будуть

Х ОРОШИЙ ПОБУТ— ПІДМОГА В НАВЧАННІ
Профком студентів сис

тематично тримає в полі 
зору питання організації 
побуту, порядку в гурто
житках, створення нале
жних умов для про
живання і самостійної ро
боти.

Тим-то і викликаний 
був на черговому засідан
ні профкому звіт голови 
студради гуртожитку N2 1 
І. Мельника про тамтеш
ній внутрішній порядок і 
санітарний стан. Стан 
справ виявився невтішним. 
Не буду вдаватися в

деталі, бо мешканці цього 
гуртожитку про всі непо
добства знають добре.

Так ось, за погане ке
рівництво студрадою гур
тожитку, яка покликана 
суворо слідкувати за внут
рішнім порядком в ньому, 
дотриманням санітарних 
вимог, І. Мельнику проф
ком оголосив догану. 
Профбюро ФОТ спільно з 
студрадою запропоновано 
на зборах мешканців гур
тожитку оновити склад 
ради, порушити питання 
про п е р е б у в а н н я

І. Мельника на посаді 
голови студради.

Водночас профком на
мітив конкретні заходи 
по наведенню дисципліни 
і порядку в гуртожитку 
N2 1.

Зовсім інша картина 
з’ясувалася, коли заслу
хали звіт голови проф
бюро ІБФ М. Махмудова 
про умови навчання і по
буту сімейних студентів 
цього факультету.

Тут завдяки старанням 
профактивістів в гурто
житку будівельників ство-

рена дитяча кімната, діють 
кімнати для самопідготов
ки, встановлено контроль 
за роботою точок громад
ського харчування, справ
ністю обладнання спільних 
кухонь, чистотою і поряд
ком на поверхах і в кім
натах. Активно діє жіноча 
рада гуртожитку.

Відтак профком зобо
в’язав профспілкові бюро 
всіх факультетів інституту 
перейняти і впровадити 
схвалений ним досвід ро
боти профбюро ІБФ по 
поліпшенню умов навчання 
і побуту студентів.

В. БОДНАР, 
голова профкому сту
дентів.

Сьогодні, як ніколи, зрос. 
ли вимоги до сучасного ін- 
женера-механіка. Адже у 
наш час стрімко збільшує
ться обсяг технічної і еко
номічної інформації, зрос. 
тають навантаження на тех
нологів, конструкторів, по- 
скільки нині машина
і4тар<іє за свої,
ми інженерними рішеннями 
значно раніше її фізичного 
зносу А тому процес ство
рення нових систем машин 
повинен бути гнучким, ви
переджаючим, бо НТП, його 
кон’юктура безкомпромісно 
б’ють по відстаючому.

Вихід: на робоче місце 
інженера закономірно і не
минуче приходять комп’юте
ри, які полегшують його 
працю, і в десятки разів 

збільшують її продуктивність 
і якість. Поряд з цим з-за 
таких умов стає актуальним 
питання обов’язкового ско

рочення строків адаптації

АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКА
молодого спеціаліста, вчора_ 
шнього випускника вузу” 
який щойно залишив студен
тську аудиторію і посів 
штатну посаду в КБ або 
заводському цеху. Проблема 
не з простих, якщо брати 
до уваги нинішній рівень 
підготовки інженера.

На мій погляд, ця про
блема може бути значною 
мірою розв'язаній шляхом 
організації навчання студен_ 
тів за індивідуальними учбо
вими планами, тісно пов’я
заними з профілем їх май
бутньої роботи на підприє
мствах.

Такий метод навчання і 
був вперше реалізований ка
федрою металорізальних 
верстатів і верстатних ком
плексів ВПІ в НВО.

Зішлюсь на конкретні 
приклади. Зараз у нас не
безуспішно трудиться випус
кник інституту С. Лисенко. 
У порівнянні із іншими мо
лодими інженерами він 
швидко ОСВОЇВСЯ з специфі
кою виробництва, без потуг 
увійшов у його ритм. Інтен
сивній адаптації випускника 
сприяла багато в чому дип_ 
ломна робота, виконана за 
тематикою нашого підпри
ємства.

Нинішній п’ятикурсник 
мешфаку С. Гуменюк ще 
на третьому курсі отримав 
право на індивідуальне нав
чання, виконавши ряд зав
дань підприємства на рівні 
курсових проектів і робіт. 
Він пройшов у нас техно
логічну і конструкторську 
практику, а зараз перебуває

на переддипломній, і теж 
виконує дипломний проект 
за нашим замовленням. 
Розробки майбутнього інже_ 
нера, безсумнівно, дістануть 
у нас практичне застосуван
ня. А згодом сам С. Гуме
нюк, кажу впевнено, без 
особливих ускладнень після 
■закінчення інституту займе 
інженерну посаду

На мою думку, такому 
підходу до формування, 
підготовки спеціалістів ви
щої технічної кваліфікації 
слід надати всі приорітети. 
Ми готові створити випус. 
ковій кафедрі всі необхідні, 
умови для ефективного нав
чання студентів, всемірно 

сприяти розвиткові її філіалу 
на нашому підприємстві

В. ТРОФІМОВ,
головний інженер НВО

Готуючи цю інформацію 
до друку, редакція пере
дала парткому побажан
ня студентів машфаку 
відносно зустрічі інсти
тутського колективу з 
кандидатом у народні де
путати СРСР В. С. Ба- 
вулою. В той же день 
секретар парткому В. М. 
Бабій повідомив:

13 березня, о 16 годині, 
в актовому залі відбуде
ться передвиборна зуст
річ з кандидатом у на
родні депутати СРСР по 
Вінницькому територіаль
ному виборчому округу 
№ 404 Валентиною Сте
панівною Бавулою,
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Свят к ове інтерв‘ю

СКРІЗЬ ПОТРІБНІ ЖІНОЧІ РУКИ
Не з нашої вини ста

лося так, що цей номер 
газети вийшов не в пе
реддень, І В не Ві день 
Міжнародного жіночого 
свята — графік непору
шний. І тому ми не змог
ли сердечно, від усієї 
душі поздоровити наших 
трудових подруг з їхнім 
традиційним весняним 
торжеством. І все ж вирі
шили розповісти, бодай 
коротко про жіноцтво 
інституту, ЙОГО турботи, 
сподівання, його трудові 
будні.

На запитання редакції 
відповідає голова жіно
чої ради інституту, інже
нер обчислювального це 
нтру Л. Т. КОЛИЦЬКА:

— Насамперед, Люд
мило Тимофїївно, хотіло
ся б дізнатися, гадаємо, 
що цікавить це всіх, 
скільки ж сьогодні пра
цює і вчиться жінок і 
дівчат в інституті, що 
являє собою жіночий 
«корпус» вузу?

— Статистика, як ка
жуть, знає все. Нашої, 
так би мовити, слабкої 
статі понад 2500 осіб. 
Звичайно, менше, ніж 
чоловіків, але питома 
вага досить солідна. Су
діть самі. Лише 1140 жі
нок це викладачі, спів
робітники і технічні пра
цівники, близько 1400 — 
є студентками. Серед ви_ 
кладачів — 150 жінок“ 
вважайте кожна третя, 
52 — мають вчений сту
пінь кандидата наук. Ве
теранів праці, які нині 
трудяться, нараховується 
144 жінки, тобто, вони 
складають більше поло
вини ветеранської орга
нізації. Багато виклада_ 
чів, співробітників і сту
денток є комуністами. 
Ось такий наш соціальний 
розклад. При цьому 
зауважу, що немає жод
ного підрозділу у вузі, 
де б не працювали жін
ки. Словом, наші знання, 
руки, досвід потрібні 
скрізь.

— Варто згадати імена 
кращих трудівниць. По
вірте, вони завжди (не

лише в березневе свято) 
цілком і повністю цього 
заслуговують.

— Нещодавно в інсти_ 
туті підбили підсумки со
ціалістичного змагання 
за 1988 рік, зрозуміло, 
визначили і переможців. 
Виявилося, що серед на
городжених Почесною 
грамотою 28 жінок, біль
ше однієї третини, а се
ред тих, хто отримав 
подяку — 43, тобто, май_ 
же половина. На Дошку 
пошани занесено сім кра
щих трудівниць інститу
ту.

Серед них назву, при
міром, Валентину Анто
нівну Гарник, асистента 
кафедри вищої матема, 
тикц, члена профкому 
співробітників, яка, до 
речі, відповідає в ньому 
за роботу серед жінок. 
Мало сказати, що це 
відмінний працівник, 
вона до того ж активна, 
завжди ініціативна в 
громадській роботі, осо
бливо в жіночій раді. 
Це — добра, чуйна і 
принципова людина. Весь 
час у русі, в пошуках. 
Ми багато в чому зав
дячуємо їй.

В числі тих, хто сум
лінно, чесно і самовід
дано працює на доруче
них ділянках, слід наз
вати зав. лабораторією 
Г. П. Завальнюк, заступ
ника зав. НТВ — А. Я. 
Пащенко, доцента О. І. 
Марченко, прибиральни
цю В. І. Баран, друкарку 
Г. Л. Бондарчук, асис
тента С. В. Куленко, ви
кладача Л. П. Гончар, 
доцента Л. В. Маруи- 
чак, лаборанта Л. Г. Оч- 
курову... Зрештою, пере
лік жінок, передовиків 
виробництва, навчання 
набагато більший. І це 
радує.

— Коли зайшла мова 
про жіночу раду, то, 
погодьтесь, нашим чита
чам цікаво було б зна
ти, чим конкретно займа
ється цей представниць, 
кий орган. Тим більше, Що 
Ви вперше виступаєте на 
сторінках нашої газети.

— Наша жіноча рада 
обрана рік тому. Вже 
можна і треба говорити 
про зроблене. Для більш 
оперативного реагування 
на запити і пропозиції 
жінок встановили що
тижневе (кожен вівто
рок) чергування в проф
комі членів ради. В при
нципі вирішено питання 
про створення кіоску по 
продажу медикаментів. 
За нашою ініціативою 
організовано продаж ку_ 
лінарних виробів в пе
редсвяткові дні, працює 
гурток рукодільних ви
робів,

Звичайно, найперша турх 
бота — діти. Для них 
організували новорічний 
ранок, обдарували їх 
солодощами, запросили 
ляльковий театр. Дове
лось багато попрацюва. 
ти над створенням в дні 
зимових канікул піонер
ського табору, що діяв в 
стінах інституту. Завдяки 
старанням Г. В. Ашу- 
рової, Г. В. Масловоі, 
Г. А. Белянської, В. Я. 
Сокоринської понад 80 
дітей цік,аво і змістовно 
провели час у цьому та
борі. Ходили в зоопарк, 
відеотеку, брали участь 
в конкурсі малюнків і 
л \и .

Жіноча рада здійснює 
контроль за роботою га
строномів, підприємств 
громадського харчування, 
цікавиться побутом сту_ 
денток в гуртожитках.

Зрозуміло, без допомоги 
профкому, клубного зак
ладу рада не могла б 
зробити всього цього, як 
і без діяльної участі 
М. Т. Змієвської, Л. В. 
Касаткіної, Е. О. Готи, 
багатьох інших активіс
ток жіночого руху.

Але, скажу відверто, 
недоліків у нас більше, 
ніж здобутків. Слабко 
працюють жіночі ради 
факультетів за винятком 
хіба-що інженерно-буді
вельного. * Мало у ніас 
виробничої ініціативи, 
шкутильгає організатор
ська і виховна ррбота, 
особливо серед студенток.

ТВОРЧІСТЬ ДІТЕЙ
Малюнок «Лелека на 

даху», якого ви бачите на 
цій сторінці, належить 
пензлю Оленки Рудик, 
котра навчається в клуб
ній ізостудії нашого інс
титуту, а вірша «Мамон
ты» приніс до редакції 
доцент В. П. Кожем'яко. 
Він належить перу його 
8-річної доньки.

МАМОНТЫ
Вымерли гиганты,
Кто их поймет? 
Отпечатки лап 
История найдет.
Кости их в музее, 
Шкура на анализе, 
Но, а кто самих 
Их найдет?
Кто их убил 
И кости потрощил? 
Да неужто дикари? 
Если шкуру пуля 
Не пробьет?
Люди? Климат? 
Вымерли гиганты.
Кто их поймет?

Оксана КОЖЕМ’ЯКО

10 березня 1989 року.

Цій просторій, сучас
ної архітектурної форми 
двоповерховій будові, 
що поруч з «Модулем», 
пішов лише восьмий рік. 
Споруджена за ініціати
вою ректорату на кошти 
інституту, вона нині пе
ребуває, (звичайно, на 
договірних засадах) в 
розпорядженні районно
го харчокомбінату. Зов
ні будова нагадує рес
пектабельне концертне 
приміщення, а фактич
но — це вузівська їда
льня. Навіть увійшовши

ном? Особисто мені за 
довгі роки журналістсь
кої та іншої роз’їздної 
роботи не доводилось. 
Гадаю, що й іншим та 
кож.

Так ось, представляю 
нашим читачам: Віра 
Василівна і є тим самим 
кухарем, нелегкий і від
повідальний труд якої 
відзначений високим і 
шановним у народі ор
деном «Знак Пошани».!

Ефективно, сенсацій
но?

Не скажу! Бо за тим

готувати «для наших 
хлопчиків і дівчаток» 
(її слова) 250 порцій 
заливного м’яса...

— Молоді, ще встиг
нуть...

Скільки вчувалося в 
тій її інтонації добро
ти, сердечності до своїх 
молодих колег.

А, втім, пора і про 
них, про молодих ку
харів з нашої їдальні. 
Загальний соціаль ний 
портрет їх такий. Вік — 

вісімнадцять—двад ц я т ь 
років. Кожна закінчила,

д івчата  З НАШОЇ ЇДАЛЬНІ

до неї, на перших по
рах не покидає відчут
тя, що, дійсно, ти пе
ребуваєш у вестибюлі 

якогось престижного ку
льтурного закладу. Так 
затишно, ошатно тут» і 
коли б не оті столики 
та відвідувачі з харчо- 
торгівськими підносами, 
ніколи не подумаєш, що 
увійшов до рядової сту
дентської їдальні. При
наймні, у Вінниці не ві
дшукаєш такої.

Щодня вона приймає 
у своїх двох залах по
над 1500 членів інститу
тського колективу. Але 
їдальня за своєю орга
нізаційною структурою, 
то цілий комплекс, її «фі
ліали»—це ще дев’ять бу
фетів, розміщених в гур
тожитках і навчальних 
корпусах. Буфетні кліє
нти вже не піддаються 
обліку. Але достеменно 
відомо: рідко хто з сту
дентів, викладачів, інших 
працівників вузу не ко
ристуються їх послуга
ми. Тому найскромніші 
підрахунки показують*, 
що інститутський харчо- 
комплекс щодня відвідує 
щонайменше 3,5 тисячі 
чоловік.

— В штаті — одні 
дівчата, ударна комсо
мольсько-молодіжна бри
гада! — тепло посміха
ючись, якось по-сестрин- 
ськи, з неприхованою 
гордістю «за своїх», ро
зповідає головний мене
джер харчокомплексу 
(так і проситься на язик 
це іноземне слово), а по 
інструкції — завідуюча 
виробництвом Віра Ва
силівна Кучальска. — 
Якщо бути точною, то 
серед нас є кілька ро
бітниць віком побільше 
дівочого, але то одиниці.

Віра Василівна — ве
теран вузівської їдаль
ні. П’ять днів тому ми
нуло рівно двадцять ро
ків, як вона, дійсно, ві
рою і правдою служить 
студентській громаді. І 
хай не запідозрять мене 
у ювілейних, величаль
них перебільшеннях, як 
годиться, у таких випа
дках, але прошу зважи
ти лише на одну обста
вину. Чи часто хто з 
нас зустрічав кухарів від 
громадського харчуван

ня, нагороджених орде

знаком трудової відзна
ки не роки, а десяти
річчя щоденної, копітН 
кої, часто виснажливої 
(згадайте кіптяві, під
сліпуваті, наповнені їд
кою парою і чадом, на
ші недавньої пори кух
ні), повторюю, виснаж
ливої, нерідко і безвдя- 
чної праці.

— Це зараз маємо 
просторий, з відмінною 
вентиляцією і обладнан
ням кухонний цех. Не 
нафтові форсунки, як ко
лись, а електроплити, 
частина робіт механізо
вана, — задумливо ді
литься спогадами Віра 
Василівна.

Роки сумління завж
ди мають рівноцінний 
баланс. У Купальської 
він спресований у бага
тий виробничий досвід, 
глибокі, кулінарні знан
ня, майстровитість. її 
шлях, як професіонала— 
від учениці Тернопільсь
кого профтехучилища до 
випускниці Вінницького 
торгово-економічного ін
ституту. Звідси ще одне, 
далеко не риторичне за

питання: «Чи відшукає
те ви сьогодні у зви
чайних громадських їда
льнях зав. виробництвом 
з дипломом економіста 
вищої кваліфікації?»!

В конторах, на базах 
вони, в пригрітих, теп
лих містечках. Воронь 
боже, тушкувати те м’я
со, ліпити ті вареники, 
очищати ту картоплю, 
стояти впродовж бага
тьох годин біля розпе
ченої плити. Хоч і зав, 
хоч і дипломованій, але 
Вірі Василівні часто до
водиться займатися і 
такою прозаїчною робо
тою. Це поряд з орга
нізацією харчового кон
вейєру, зваженим і про
думаним складанням ме
ню, своєчасною достав
кою необхідних для ньо
го продуктів, їх надій
ним зберіганням, облі
ком і т. д.

Того надвечір’я, коли 
я бесідував з Кучальсь- 
кою, з поміж кухарів 
залишилось кілька, ре
шта розійшлися по до
мівках, години свої від
робили. А ось Віра Ва
силівна заходилася ще

як правило, технікум 
або училище громадсь
кого харчування, тобто, 
не практики, а спеціа
лісти зі стажем по 4— 
5 років, а, значить, — 
з досвідом. Звідси і по
казники.

Вони нині такі. По- 
перше, їдальня з буфе
тами перейшла на гос
прозрахунок. Крок впе
ред зроблено вагомий, 
що й дало за минулий 
рік на двадцять проце
нтів більше товарообі
гу. В зростанні його ба
гато значила допомога 
керівника дирекції № 8 
Н. В. Оболонік, яка, 
завдяки своїй підприєм
ливості, ініціативності 
забезпечує їдальню по
ширеним асортиментом 

продуктів, особливо м’я
сних, причому в достат
ній кількості, що у наш 
час ой як нелегко.

Відтак, кухня зараз 
виготовляє не одну, а 
5—6 м’ясних страв. За
галом від харчоблоку 
на прилавки буфетів 
надходить близько три
дцяти різних, переваж
но, калорійних, страв. 
Прейскурантом перед
бачено лише двадцять.

І все це справа рук 
і вміння, старанності 
таких, як адміністрато
ра Валентини Таранухи, 
Світлани Тюняєвої Ла
риси Мельник, Люди 
Петрук (вона ж комсорг 
їдальні), Раїси Епік, 
Катерини Голубович, 
Марії Гончарук, їх по
друг, які під наглядом 
і за порадами досвідче
ного кухара Ольги Яков- 
левої і зав. виробницт
вом обідів Марії Пала
марчук готують, а потім 
комплектують у порції 
згадані вище кілька де
сятків різних, в тому 
числі дієтичних смачних 
страв.

Тут пишаються свої
ми майстринями від ку
лінарії. Погодьтесь, не 
так вже й просто заво
ювати друге місце на 
обласному конкурсі мо
лодих кухарів. А саме 
з таким призом повео- 
нулись з нього Олена 
Гнидюк, Лариса Гогус, 
Жанна Фисько.

Б. ДЬЯКОНОВ.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



зустріч з кандидатом
13 березня в актовому залі інституту відбулася 

зустріч з кандидатом у народні депутати СРСР по 
Вінницькому територіальному виборчому округу 
№ 404 Валентиною Степанівною Бавулою.

Це була широка розмова про депутатські повно
важення і обов’язки, шляхи перебудови, про те, як 
народні депутати впливатимуть на поступальний 
розвиток нашого суспільства, про гострі пробле
ми сьогодення. На зустрічі виступили доцент полі
технічного А. Н. Гейвандов, доцент педагогічного 
інституту Б. І. Розумовський, представник вироб
ничого об’єднання «Жовтень» В. Г. Караванський.

В. С. Бавула, а також другий секретар міськко
му партії В. І. Юр’єв, який теж взяв участь у зу
стрічі, відповіли на багаточисленні запитання при
сутніх.

Запитання. Валентино 
Степанівно, у вашій перед
виборній платформі пору
шено багато проблем, які 
хвилюють всіх жителів міс
та. Як ви думаєте вирішу
вати ці проблеми, якщо 
вас оберуть народним де
путатом країни?

Відповідь. Сподіваюсь, 
що прав і можливостей у 
депутата буде більше, ніж 
тепер. Для вирішення зло
боденних проблем вико
ристовуватиму всі методи: 
депутатський запит, вис
тупи на сесіях Верховної 
Ради, вирішення питань у 
Верховній Раді в робочо
му порядку, періодичні 
зустрічі з виборцями тощо.

Запитання: Валентино
Степанівно, ви людина сі
мейна. Як у вашій сім’ї 
розподілені обов’язки?

Відповідь. Наша сім’я 
складається з трьох чоло
вік. Всі сімейні питання 
вирішуємо разом. Чіт
ко окреслених обов’яз
ків ні в кого з членів сім’ї 
немає. Можливо, тому те
пер, у час передвиборної 
кампанії, основний тягар
домашніх турбот дістався 
чоловікові.

Запитання. Як часто ви 
буваєте в міських продо
вольчих магазинах і на 
колгоспному ринку? Де ви 
берете продукти харчуван
ня для своєї сім’ї?

Відповідь. Наша сім’я
харчується лише тими
продуктами, мізерний ви
бір яких пропонують місь
кі продовольчі магазини, 
а також з колгоспного 
ринку. Продмаги відвідує
мо щодня, а на ринку бу
ваємо раз на тиждень.

Запитання. Де ви з чо
ловіком жили зразу після 
одруження, і де мешкаєте 
тепер? Як ви гадаєте, ко
ли ви станете народним 
депутатом СРСР, житлові

Відповіді кандидата в народні депутати СРСР 
В. С. Бавули на запитання нашого кореспондента

умови у вас будуть ліпші?
Відповідь. Після одру

ження деякий час ми жи
ли з батьками чоловіка, а 
це вже п’ятий рік мешкає
мо в заводському сімейно
му гуртожитку. Вважаю, 
що мандат народного де
путата СРСР — не підста
ва для пільгового отри
мання житла.

Запитання. Валентино 
Степанівно, ваші депу
татські обов’язки, без сум
ніву, відриватимуть вас 
від дому. Чи не позна
читься це негативно на 
ваших стосунках з чоло
віком, на вихованні ди
тини?

Відповідь. Якщо мене 
оберуть народним депута
том, то, звичайно, протя
гом року до трьох місяців 
буду в Москві. Не скажу, 
що це буде легким періо
дом і для мене, і для мо
єї сім’ї. Т-а все ж, думаю, 
сімейні взаємовідносини 
залишаться нормальними, 
виховання дитини я дові
ряю чоловікові, так само, 
як і він мені.

Запитання. Чи маєте ви 
вільний час? Якщо маєте, 
то як його використовуєте?

Відповідь. Вільного часу 
практично не буває. Робота 
Э цеху, обов’язки секре
таря пцрторганізації, май
же щоденні зустрічі з ви
борцями — такий ;мій робо
чий день. Додому приход
жу пізно. Після хатніх кло. 
потів, коли син засинає, пе
реглядаю газети і журнали, 
дивимося телевізор.

Запитання. Валентино 
Степанівно, як часто ви ба
читеся з батьками? Які 
стосунки у вас з ними?

Відповідь. Мої батьки 
живуть у місті Арцизі Одесь
кої області. При першій 
можливості стараємося про
відати їх. Чоловікові бать
ки живуть у Вінниці. З

ними у нас теж хороші 
стосунки. Батьки допома
гають нам у вирішенні ба
гатьох питань.

Запитання. На зустрічах 
з виборцями ваші довірені 
особи часто підкреслюють, 
що у вас багато друзів. 
Які якості ви найбільше ці
нуєте в людях?

Відповідь. Передусім, 
ціную в людях щирість, 
чесність, доброту, чуйність.

Запитання. Що ви читали 
останнім часом? Які філь
ми дивились? Які заходи з 
тих, що проводяться в міс

ті, вам найбільше подоба
ються?

Відповідь. У вільний час 
люблю читати «Огонёк», 
інші журнали, газети, ху
дожню літературу. Недавно 
дивилась «Злодії в законі», 
«Француз». З міських захо
дів мені найбільше подоба
ється відвідувати «Гумори, 
ни», які проводить міськ
ком комсомолу.

Запитання. Відомо, що 
народний депутат СРСР 
тривалий час буде відірва
ний від виробництва. Чи 
не призведе ваше тримі

сячне перебування у Моск
ві до послаблення ідеоло
гічної роботи в колективі 
вашого цеху, де ви — сек
ретар парторганізації. Чи 
ваші депутатські обов’яз
ки не перешкодять вам, 
робітниці, у виконанні зав
дань п’ятирічки?

Відповідь. Справді, на
родний депутат СРСР бу
де займатися депутатськи
ми справами у Верховній 
Раді країни до трьох мі
сяців на рік. В колективі, 
де я працюю, досить 
згуртована партійна орга
нізація. Сподіваюсь, що ко
муністи цеху, і в першу 
чергу партбюро, зроблять 
все можливе, щоб і за мо
єї відсутності морально- 
психологічний клімат, іде
ологічна робота у колек
тиві були на належному 
рівні.

Великі надії покладаю 
на досвідчених наставників, 
комуністів зі стажем тт. 
Семушеву, Шуман, Никро- 
тюка, Линька, Касьянова, 
Максимову, Поліщук, мо
лодих членів партії тт. 
Мазур, Каправчук, Хижук, 
Михайловську та багатьох 
інших.

А особисті завдання 
п'ятирічки постараюсь ви
конати, підвищуючи про
дуктивність праці та поліп
шуючи якість роботи, хоч, 
зрозуміло, добитись цього 
буде нелегко.

Запитання. Виступаючи 
перед виборцями, ви неод
норазово говорили про те, 
що найбільші забруднюва
чі повітря у Вінниці — хі
мічний завод та завод іме
ні 60-річчя Жовтня. На 
підставі чого ви це стверд
жували?

Відповідь. На одному з 
засідань парткому заводу 
імені 60-річчя Жовтня 
розглядали питання про 
екологію. Називали кон
кретні цифри і факти про

«вклад» нашого підприєм
ства в забруднення навко
лишнього середовища. Що 
стосується хімзаводу, то 
багато матеріалів з цього 
приводу друкувала «Він
ницька правда». Та й на 
зборах партійного активу 
і партконференціях району 
та міста це питання пос
тійно на порядку денному.

Запитання. Ви виступає
те за те, щоб встановити 
для жінок 6-годинний ро
бочий день. В чому ви 
вбачаєте резерви для пози
тивного вирішення цього 
питання? Чи відомо вам 
про подібний досвід?

Відповідь. Я пропоную 
встановити шестигодинний 
рабочий день лише для 
тих жінок, які мають ма
лих дітей. Резерв для по
зитивного вирішення цього 
питання вбачаю у переході 
підприємств на госпрозра
хунок. Знаю, що по 6 го
дин на виробництві заняті 
жінки в НДР і ЧССР.

Запитання Минуло
майже 4 роки перебудови 
в нашій країні. Депутати 
місцевих Рад народних де
путатів отримали манда
ти народного довір’я не в 
застійний, а в перебудов- 
чий період, однак належної 
віддачі не забезпечили.
Чи зуміють бути на рівні 
вимог часу народні депу
тати СРСР, яких ми неза
баром оберемо?

Відповідь. Таких демо
кратичних виборів канди
датів у народні депутати 
СРСР, які пройшли пов
сюдно, досі я не бачила. 
Думаю народними депута
тами СРСР будуть обрані 
люди, яким притаманна
турбота про конкретну лю
дину. Депутат, для якого 
характерна така якість, не 
тільки зможе, а й мусить 
виправдати довір’я своїх 
виборців.

В ректораті інституту
На засіданні ректорату 

13 березня заслухано 
звіт інститутського від
ділу кадрів, з яким вис
тупив йачальник відділу 
М. А. Булгаков.

Отже, кадрова картина 
за станом на 5 березня.

В інституті працює 
2268 чоловік: 554 — про
фесорсько - викладацького 
складу, 500 — адмініст
ративно-управлінського І 
обслуговуючого персона
лу, 328 — навчально-до
поміжного, 885 — в нау
ково-дослідній частині, 
550 — в СКТБ «Модуль».

У вузі навчається 8450 
студентів: на стаціонарі 
— 4813, на вечірньому

відділенні — 1124, на за
очному 1223, на загаль- 
нотехнічному факультеті 
— 1289.

Маємо двадцять док
торів наук, з яких 17 — 
на викладацькій роботі, 
316 кандидатів наук (ви
кладачами працюють 284). 
Регулярно виконується 
план підготовки виклада
чів. Плинність серед них 
незначна.

Маємо добрий резерв 
поповнення професорсько- 
викладацького складу. До
сить сказати, що тільки у 
Вищій атестаційній
комісії знаходиться на 
затвердженні п’ять захи
щених докторських дисер
тацій.

Недоліком, відзначалось 
на ректораті, є те, що 
значна частина викладачів 
не мають досвіду прак
тичної роботи на підпри
ємствах, не запрошуємо 
ми на роботу також спе
ціалістів високої кваліфі
кації з виробництва, які 
могли б значно піднести 
якість майбутнього інже
нера. Дуже мало і обе
режно, з зайвими перес
торогами висуваємо мо
лодь у резерв на замі
щення посад деканів, за
відуючих кафедрами і 
лабораторіями.

Чимало упущень в роз
поділі молодих спеціалі
стів на роботу. Йшлося, 
зокрема, про те, щоб за-

прошувати представників 
підприємств в інститут 
для укладання угод з сту
дентами на початкових 
курсах з таким розра
хунком, щоб майбутній 
фахівець наперед знав, 
де працюватиме, а під
приємство з свого боку 
знало, кого воно прий
має. За таких умов мож
на було б і практику, і 
стажування проводити 
цілеспрямовано, з біль
шою користю для обох 
сторін.

Ректорат заслухав та
кож Інформацію прорек
тора, професора В. Д. 
Свердлова про хід техні
зації навчального процесу.

ВІТАЄМО!
Приємне повідомлення 

надійшло з Вищої 
атестаційної комісії — 
доценту, кандидату тех
нічних наук, начальнику 
лабораторії діагностування 
електронної апаратури на
шого інституту Миколі 
Прокоповичу Байді при
своєно вчений ступінь до
ктора технічних наук. З 
чим його І вітаємо від 
щирого серця.

Миколі Прокоповичу — 
45 років. Він народився 
і виріс у Сибіру. Закін
чував Новосибірський 
електротехнічний інститут, 
аспірантуру Томського по
літехнічного. Там же за
хистився, був на викла
дацькій роботі.

У Вінницькому політеху 
він з 1974 року — спер
шу доцент кафедри об
числювальної техніки, по
тім — автоматизованих

систем управління. Нача
льником лабораторії з 
вересня минулого року.

Тема його докторської 
присвячена питанням ав
томатизації покомпонент
ного діагностування елек
тронної апаратури з за
стосуванням мікропроце
сорів та інших засобів 
обчислювальної техніки. 
Йшов він до захисту дов
гих 15 років, виповнених 
енергійною роботою, на
полегливістю і невтомні
стю.

Залишається тільки до
дати, що Микола Проко
пович має рясний ужинок 
не тільки на ниві науки. 
Він також один з найба- 
гатших батьків нашого 
інституту — в нього п’я
теро дітей. Хай вони ро
стуть вам, Миколо Про
коповичу, на щастя і до
бру долю.



ДО ПИТАНЬ ПЕРЕБУД ОВИ ВУЗУ
Поділяю думку доцента 

В. Чижика («31К» від З 
березня ц. р.) у тому, 
що формалізм будь-яку 
справу губить. І дійсно, 
застосування ЕОМ — це 
використання наявних за
собів прискореного пошу
ку розв’язання якоїсь на
родженої ідеї. А коли її 
немає, тоді комп’ютер ні
чого не дасть.

Я вважаю, що коли все
рйоз готуватися до вико
ристання програмованих 
засобів, то треба, насам
перед, підготувати будь- 
яку особистість до того, 
щоб у неї виникла усвідо
млена необхідність реалі
зувати свої пошуки з до
помогою ЕОМ або прог
рамованого калькулятора, 
водночас надати їй до
помогу в оволодінні 
к о м п’ю т е р н о ю те
хнікою при вирішенні ко
нкретних інженерних зав
дань, в т. ч. НДР. Це 
робота не тижня, а років.

Тому вважаю, що про
цес комп’ютеризації сту
дента слід розпочинати з 
перших днів його навчан
ня у вузі, причому продо
вжувати її гармонійно, з 
року в рік, розбудити 
особисту ініціативу, твор
че ставлення до цього 
предмету, активність. Тре
ба обов’язково навчити 
студента самостійно роз
робляти алгоритми (блок- 
схеми), пройти солідну 
практику.

Про практику скажу ок
ремо. Справа в тому, що 
години, передбачені уч
бовим графіком, дозволя
ють забезпечити лише за
гальну уяву, загальне зна
йомство з ЕОМ. Основна 
ж практика роботи з про
грамованими калькулятора^ 
ми, в дисплейних класах 
і безпосередньо на ЕОМ 
повинна бути тривалою. 
Такою, як і тоді, коли 
здобувають робочий роз
ряд. А його отримують 
тільки на основі тривало
го теоретичного і прак
тичного навчання. Тому 
необхідно не тільки ос
настити засобами навчан
ня, а й створити кожному 
студенту надійні умови для 
самостійної роботи. Чи 
зроблено все це в інсти
туті?

Звичайно, ні.
Тепер кілька слів з 

приводу перебудови і жи
вучості бюрократизму.

Здавалося б, що від 
переведення кращих сту
дентів на індивідуальне

навчання і вільне відвіду
вання лекцій слід було 
чекати найкращих резуль
татів. Але під лежачий 
камінь, як кажуть, вода 
не тече. Тому і цей над
звичайно важливий, новий 
підхід до організації на
вчального процесу, через 
лежачий на його шляху 
камінь бюрократизму, за
буксував, позитивних зру
шень поки що нема. Хо
роша справа ще в зарод
ку була приречена, оскі
льки в інституті зовсім 
мало виявилося новаторів 
перебудови, а керівна ла
нка зайняла позицію сто
роннього спостерігача і 
чекає, що з цієї перебудо
ви вийде..:

В цьому зв’язку варто 
порушити і таке питання; 
хто і як здійснює перебу
дову в нашому інституті?
Бо, як мені здається, у 
вузі не те що остаточно 
переміг застій, а запану
вав якийсь незрозумілий 
хаос в організації навчан
ня, якості підготовки спе
ціалістів. В керівничому, 
верхньому ешелоні немає 
єдності, створилася ситу
ація, подібна до крилов- 
ської байки про лебедя, 
рака і щуку. Взаємовід- 

осини між адміністра
тивними ланками і громад
ськими організаціями ча
сто -густо носять антаго
ністичний характер.

Можливо, я помиляюсь. 
Однак схоже на те, ніби 
хтось навмисне рубає сук, 
на якому всі ми сидимо. 
Судіть самі. З абітурієн
тами до цього часу на
лежна робота не органі
зована, а, між тим, через 
три місяці-— вступні ек
замени. Забуті нами уч
ні старших класів у шко
лах, немає контакту з 
найбільш здібними учня
ми профтехучилищ і те
хнікумів перших років 
навчання. Ставку, робимо, 
як правило, на десятик
ласників, робота з якими 
нагадує гастролерство, по
верхову рекламу вузу. Не
має глибокої профорієн
тації роботи і в лабора
торіях по лінії НДР, в 
СКТБ «Модуль».

Ось і виходить, що на 
вступних екзаменах зак
риваємо очі на все, аби 
хоч як-небудь виконати 
план прийому. В подаль
шому ' с т а в и м о
себе перед сумним фак
том: більшість^ першокур
сників до вивчення вузі- 
всього матеріалу не під-

готовлені. І тоді ректорат 
розпочинає боротьбу з 
деканатами за збережен
ня невстигаючих в числі 
студентів. Факультети по
ставлені перед альтерна
тивою виконувати інструк
ції мінвузу, чи далі «гна
ти брак», тобто, випуска
ти низькокваліфікованих 
спеціалістів. Свою частку 
в цю справу вносить і 
підготовче відділення, ви
пускники якого залишають 
вуз через неуспішність 
на 1—2 курсах, хоча їм 
з математики і фізики 
були виставлені вищі ба
ли.

Підтверджується це фа
ктичними даними про 
успішність студентів у 
зимовому семестрі 1988— 
89 навчального року.

Так, на другому кур
сі, де треба спиратися на 
шкільні знання з фізики 
та математики, лише ко
жний четвертий студент 
машфаку ледь справився 
з екзаменами, при цьому 
тільки 6,7 процента сту
дентів отримали п ’ятірки 
і четвірки. Майже анало
гічний стан справ і на 
ІБФ.

Наші кращі факультети 
ФОТ та РТФ домоглися 
якості навчання на цьо
му ж курсі лише 26—28 
процентів. Впала успіш
ність і знизилась якість 
навчання на 4—5-х кур
сах всіх факультетів.

На словах і в наказах 
адміністрації говориться, 
що факультетам надана 
самостійність у вирішенні 
питань, пов’язаних з за
тятими двієчниками. А 
насправді ми просто ко
ристуємося старими при
йомами окозамилювання, 
виявляємо повну безвід
повідальність, по суті, за
ймаємося балаканиною про 
перебудову.

Думається, є до чого 
докласти зусилля лабора
торії соціальних дослід
жень, розвінчати подіб
ний стиль, гідний хіба-що 
недоброї пам’яті застійних 
часів. Перед лабораторією 
слід поставити вимогу: 
дати конкретні рекомен
дації по викоріненню та
кого зла.

Нині всю перебудову на
вчального процесу у нас 
перекладено фактично на 
кафедри. А де навчаль
ний відділ з його чима
лим штатом, яку, запиту
ється, позицію займають 
наші декани з їх декіль
кома заступниками? Не

кажу вже про партійні, 
комсомольські і профспі
лкові бюро.

Разом з тим учбове на
вантаження на викладачів 
кафедр доведено до гра
ничної межі. Мабуть для 
того, щоб професори, до
центи і асистенти не ма
ли й хвилини вільної для 
перебудови. Та, коли пі
дійдуть строки, будьте пе
вні, спитають з тих же 
викладачів. Зарані чую 
докори: «Це ж ви не за
ймалися індивідуальним 
навчанням студентів, не 
потрудилися обладнати ла
бораторії сучасним уста^ 
ткуванням, не залучаєте 
підопічних до науково-до
слідної роботи, а звідси 
і якість навчання...»

Виникає цілком резон
не запитання: «А навіщо 
нам надто роздуті штати 
учбового відділу, методи
чного кабінету, деканатів, 
підрозділів НДЧ, кілька 
десятків різних лаборато
рій, які беруть участь в 
забезпеченні ефективного 
навчального процесу?»

Особисто я авторитетно 
стверджую, що поки-що 
цей багаточисельний за
гін адміністраторів, в ос
новному, збирає різні зве
дення, малює довжелезні 
стовпчики цифр, заносить 
їх в надумані і не потрі
бні нікому занудливі зві
ти, відомості, барабанні 
реляції у «верхи». Вони 
ж, чиновники від адмініс
трації, прискіпливо конт
ролюють, інспектують, пе
ревіряють, пишуть допові
дні, готують проекти на
казів, як дві краплини во
ди схожі на ті. що ми 
їх читали і п’ять, і десять 
років тому.

Що це, як не чистої 
проби бюрократизм?

В такій паперовій кру
говерті не до студента, 
не до викладача. А вони, 
між іншим, головні суб’єкти 
перебудови.

Або ще такий приклад 
оновлення вузівського жит
тя. Один високопоставле
ний керівник вже давне
нько віддав команду на 
закріплення аудиторного 
фонду безпосередньо за 
факультетами, наказав 
встановити таблички, вка
зати на них групи, які 
повинні відповідати за 
збереження майна і дот
римання порядку в ауди- 
торних приміщеннях. Таб
лички ще подекуди ви
сять. Подекуди тому, що 
після того наказу інший

керівник вже встиг поло
вин у  аудиторій перероз
поділити на цілі, абсолю
тно не пов’язані з нав
чанням студентів. Наслі
дком такого плюралістич
ного керівництва є що
денні пошуки деканатів, 
диспетчерської учбового 
відділу вільних аудиторій 
для того чи іншого кур
су.

Зникла стабільність за
кріпленості і виникла зно- 
осібка лекційних примі
щень. Не дивно, що нині 
важко відшукати незасмі- 
чену, незабруднену ауди
торію, в якій би не бу
ло спотворених парт, хо
ча перед початком навча
льного року всі вони ре
монтуються, фарбуються, 
а частина замінюється 
новими. На вітер летять 
тисячі карбованців наро
дних грошей, а за сплю- 
ндрованість аудиторій ще 
ніхто не поніс покарання. 
Відмовчуються студентсь
кі ради, профбюро, ком
сомольські комітети.

Дивна інертність і з 
боку АГЧ з її  багатопро- 
фільними службами, теж 
покликаними суворо пи
тати з тих, хто завдає 
інституту непоправних 
збитків. Спадає на дум
ку: чи не варто уважніше 
придивитися до розгалу
жених штатів госпчасти
ни? Раніше, пригадую, зна
чно менше було різних 
головспеців і їх помічни
ків, а порядку було наба
гато більше.

Напрошується резонна 
при теперішніх підходах 
пропозиція: передати в 
оренду студентам і кафе
драм аудиторний фонд, 
істотно скоротити обслу
говуючий техперсонал.

Як показує практика 
орендних відносин, таке 
нововведення дасть відчу
тну економію коштів і 
матеріалів, що так важли
во для госпрозрахунково
го вузу. З цього приво
ду у мене є детальні про
позиції, які за браком мі
сця не наводжу в даній 
статті.

Маю ще ряд зауважень 
відносно ходу перебудо
ви. Стосуються вони до
цільності функціонування 
деканатів вечірнього і за
очного навчання, стилю 
кадрової роботи нового 
складу парткому інститу
ту, структури управління 
нашим вузом. Але то те
ма для окремої розмови, 
яку я продовжу в одному 
з наступник номерів га
зети «За інженерні кад
ри».

В. ДЕМІШКО,
доцент.

Як працюється ремонтникам?
В числі багатопрофіль- 

них служб адміністрати
вно-господарської части
ни інституту вагоме місце 
посідають ремонтники. 
Радують їх виробничі 
показники за минулий 
рік. Окрім того, що їхня 

. частка праці в за
безпеченні нормальних 
умов для навчання сту
дентів, роботи викладачів 
досить відчутна, ремо
нтники успішно справи
лися з планом капре
монту — при завданні 
400 тисяч карбованців 
освоєно майже 426 тисяч.

Особливо відзначилася 
ремонтно - будівельна 
група, яку очолює А. М. 
ГІузаєнко. Вона посіла

друге місце в трудовому 
суперництві підрозділів 
вузу, нагороджена По
чесною грамотою.

При плані 29 тисяч 
карбованців відділ голо
вного енергетика (О. Г. 
Нікітін) виконав робіт 
на капітальному ремонті, 
лише госпепособом, на 
36 тисяч. Цей відділ за 
умовами трудової уго
ди забезпечив виконан
ні! заходів з урахуванням 
підрядних робіт на суму 
52 тисячі, тобто, більше, 
ніж у два рази проти на
міченого.

Трудовим здобуткам 
енергетиків сприяли пе
рехід їх на бригадний 
підряд, ініціативні дії

комуніста О. Г. Нікіті- 
на.

Добре слово варто ска
зати [ на адресу робіт
ників та службовців від
ділу головного механіка, 
яким керує О. П. Бень, 
технічного відділу, очо
люваного О. А. Крине- 
цем. Якщо перший своєю 
роботою не викликав за 
минулий рік жодної 
скарги, виробничу прог
раму виконав на 102 про
центи, то другий колек
тив своєчасно і технічно 
грамотно контролював 
якість ремонтних робіт, 
чітко здійснював інжене
рну підготовку капіталь
ного і поточного ремон
тів споруд і приміщень

вузівського містечка.
В міру зростання нав

чальних і житлових площ 
інституту водночас
збільшуються обсяги ре
монтних робіт, стають 
вищими вимоги до їх 

виконавців.
Так, у цьому році в 

нашу виробничу програму 
включено освоєння ново
го корпусу енергофаку, 
який вступить в експлу
атацію у четвертому 
кварталі. А це додатково 
ще 12 тисяч квадратних 
метрів з усіма інженер
ними комунікаціями.

Буде реконструйовано 
дах, замінено віконні 
блоки в навчальному 
корпусі № 1, долівки в

гуртожитку № 5 поміня
ємо на довгостійке пок
риття. Здійснимо капі
тальний ремонт фасадів 
навчальних корпусів л 
гуртожитків, м’яких по
крівель, В цьому році 

заасфальтуємо також про
їжджі і пішохідні ділянки 
території інституту, ка
пітально відремонтуємо 
опалювальну, водогінну 
та вентиляційну системи 
в приміщеннях вузу.

Зараз у нас йдуть 
підготовчі роботи. Адже 
незабаром фронт ремон
ту в корпусах і гурто
житках значно розшири
ться

І. МАЛЬОВАНИЙ,
головний інженер АГЧ.

Мови, як і люди, мають 
долю  ̂ Доля людська 
може залежати від об
ставин, а мова завше 
залежить від обставин і 
людей одночасно.

Не будемо вдаватись 
до історичних розвідок і 
пояснень. Констатуємо 

тільки факт: найвищого 
свого розвою українська 
мова досягла в двадцяті- 
тридцяті роки, коли до 
неї ще не дійшли утиски 
потужнього пресу ста- 
лінщини, коли великий 
Маяковський вигукував 
захоплено:

Разучите эту мову
На знаменах-

лексиконах алых,
Эта мова величава и 

проста.
«Чуєш, сурми заграли?
Час розплати настав!»

Досі на робочому столі 
в Кремлівській квартирі- 
музеї Леніна лежить сло
вник української мови, 
що завше був під рукою 
у нашого вождя.

На останній зустрічі з 
українськими письменни

ками М. С. Горбачов циту
вав вірші, які він вивчив, 

будучи ще пастушком у 
селі, з випадково знайде
ної книжки без палітурок. 
Це були вірші Андрія 
Малишка.

Склалося так, що рідна 
мова, особливо в містах, 
великих промислових ре
гіонах почала поступово 
виходити з ужитку, зда
вати позиції, перетворю
ватись на другорядну. 
Сьогодні це серйозно тур
бує народ і партію. Мо
ва просить допомоги.

З цією метою повсюдно 
створюються Товариства 
української мови. Мину
лої суботи, 11 березня, 
організація цього Товари
ства, що носить ім’я Т. Г. 
Шевченка, створена у Він
ницькій області. Устано
вчі збори, в яких взяли 
участь письменники, пра
цівники науки, культури, 
освіти, різних підпри
ємств, організацій, ус
танов, відбулися в обл- 
профраді. Схвалено ста
тут Товариства.

Дуже правильно ска
зав завідуючий ідеологіч
ним відділом обкому пар
тії І. Г. Мостовий:

— Річ не в тому, на
лежиш ти, чи не нале
жиш до Товариства, річ 
у тому, щоб ти був бій
цем за утвердження на
ціональної мови. Тільки 

за таких обставин спра
ва буде рухатись вперед 
і нова наша організація 

працюватиме на повну 
силу,

Головою обласної ор
ганізації Товариства ук
раїнської мови ім. Т. Г. 
Шевченка обрано поета 
Анатолія Бортняка, Осе
редок товариства буде 
створено і в нашому ін
ституті.

В. ЇВЧЕНКО.

Редактор 
І. ВОЛОШЕНЮК.

2 стор. сЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ* 17 березня 1989 ррку.

Підтримки
просить

мова
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ДЕПУТАТІВ СРСР

Наші кандидати до радянського парламенту

Б А В У Л А  
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА
Валентина Степанівна Бавула народилась 1957 року в 

м. Арцизі Одеської області. Українка. Член КПРС з 1982 
року. Освіта середня.

Трудову діяльність розпочала в 1975 році випробува- 
чкою Вінницького радіолампового заводу. З 1977 року 
Валентина Степанівна —  контролер Вінницького заводу 
імені 60-річчя Жовтня.

В. С. Бавула працює на одній із важливих складаль
них дільниць. Має авторитет ділової, грамотної, принципо
вої трудівниці, доброзичливого товариша. Неодноразово 
обиралася секретарем цехової партійної організації. Член 
парткому підприємства.

Трудовий колектив Вінницького заводу імені 60-річчя 
Жовтня висунув Валентину Степанівну Бавулу кандидатом 
у народні депутати СРСР.

Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів 
СРСР від Вінницького територіального виборчого округу 
N2 404 зареєструвала Бавулу Валентину Степанівну кан
дидатом ,у народні депутати СРСР.

Осередок української мови21 березня в нашому інституті створено осередок Т о в а р и с т в а  української мови ім. Т. Г. Шевченка. Обрано тимчасове керівництво в складі наукових співробітників обчислювального центру М . Д . Коваля, Г. М . Багдасаряна,, а також старшого викладача кафедри Т О Р  Ю . В. Крушевського.На зборах ініціативної групи йшли палкі розмови і дискусії щодо шляхів і методів діяльності. Вирішено, що найпершим і найосновнішим завданням осередку мусить бути ширше утвердження мови в стінах

ріднфго інституту. Так що прохання до викладачів; якщо найближчим часом до вас підійдуть3 запитанням, чи не бажали б ви вести свій предмет українською, сприймайте це без упередження і остороги — діють активісти новост- вореного осередку.Зусиллями ініціативної групи розраобляє- ться план подальшої роботи, ЯКИЙ буде обговорено на черговому зібранні, Що відбудеться4 квітня о 18.00 на кафедрі філософії (кімната 0260).
т. буяльська,

член парткому вузу.

Г Н А Т Ю К  

ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

С Т А Н Г Р І Т  
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

В. В. Гнаткж народилася в 1946 р. в смт. Томашполі 
Вінницької обл., в сім’ї службовця. Українка. Член КПРС 
з 1976 р. Освіта —  вища.

Після закінчення Тульчинської СШ з 1964 р. працюва
ла лікадем Тульчинської районної, Ольгопільської дільни
чної лікврень. З 1975 р. —  лікар Калинівської централь
ної райлікарнї.

Знаючий свою справу, ініціативний спеціаліст. Хороший 
організатор., Активна в громадському житті. Депутат 
Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання. Член 
бюро парторганізації Калинівської лікарні. Нагороджена 
орденом Дружби народів. Відмінник охорони здоров’я 
СРСР. !

Окружна виборча комісія по виборах народних депу
татів СРСР від Вінницького націанально-територіаль- 
ного виборчого округу N° 35 зареєструвала Гнатюк 

Вікторію Вячеславівну кандидатом у народні депутати 
СРСЧ.

В. М. Стангріт народилася в 1949 р. в с. Бабчинцях 
Могилів-Подільського району Вінницької обл., в сім’ї 
колгоспників. Українка. Член КПРС з 1974 р. Освіта —  
вища-і Трудову діяльність розпочала в 1968 р , після закі
нчення Немирівського педучилища. Працювала вчитель
кою Бабчинецької СШ, Ситковецької школи-інтернату. 
Вапнярської СШ N2 1. В 1978 закінчила Вінницький пед
інститут. Була директором Вапнярської СШ N2 2. З 1983 
року —  директор Вапнярської СШ N2 1.

Активна в громадській роботі. Член виконкому Вап
нярської селищної Ради народних депутатів. Член бюро 
парторганізації Вапнярської СШ N2 1. Нагороджена ме
даллю «За трудову відзнаку». Почесною грамотою ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. 
Відмінник народної освіти УРСР.

Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів 
СРСР від Вінницького національно-територіального вибо
рчого округу N2 35 зареєструвала Стангріт Валентину Ми
хайлівну кандидатом у народні депутати СРСР.

НА ДОПОМОГУ ПРОПАГАНДИСТАМ І СЛУХАЧАМ СИСТЕМ И ПОЛІТИЧНОГО І ЕКОНОМ ІЧНОГО
НАВЧАННЯ.

Житло; реальність і перспективиЩ об у Вінниці виконати програму «Житло 2000» ,себто, до 2000 року забезпечити кожну сім’ю окремою благоустроєною квартирою або індивідуальним будинком, за 3 п’ятирічки, враховуючи нинішню, необхідно збудувати 5,2 млн. квадратних метрів житла, в т. ч. 825,8 тис. кв. м.— в X II  п’ятирічці.За роки X II  пя’тирічки в місті здано в експуа- тацію 448, 7 тис. кв. м. житла — на 32,1 % більше, ніж передбачали на цей період. .Разом з тим за 1986-88 р. р,, на житлових об’єктах недоосвоєно 7,8 млн. крб.За останні роки черга на одержання квартири у місті зросла на 5,7 тис. сімей і досягла 32,2 тис. сімей,.Потребують поліпшен. ня житлових умов 716 учасників Великої Вітчизняної війни, 1195 багатодітних с і м е й .

Близько 800 сімей живуть в старих будинках, багато — в неблагоуст- роєних і комунальних квартирах.Щ об виправити таке непривабливе становище, треба працювати напру- женіше. І в першу чергу будівельним організаціям. Однак вони повільно нарощують обсяги. Деякі, як от БМУ-1, БМУ-2, навіть знизили їх.Більше можуть і повинні робити підприємства та організації. їх ній обов’язок — розвивати спорудження житла госпспособом. Розвиток госпспособу в 1987 р. розглядали на бюро, на пленумі міськкому партії, Визначили, що в нинішній п^ятиргчці госпспособом слід знести неменше 12 % житла, в кожній з наступнихп’ятирічок — до 30 %. На жаль, поки що питома вага госпспособу в житловому будівництві міста становить всього

8,2 %;Предметніше слід займатися розвитком індивідуального і кооперативного житлового будівництва. В нинішньому році обсяги кооперативного будівництва в місті зменшені більш, ніж втричі. Вони становлять 13,5 тис. кв. м. проти 45 тис. кв. м. в 1988 році. Доля кооперативного житла в загальному об’ємі будівництва становить лише 6,8 %. І це в той час, як на кооперативне житло на черзі при міськвиконкомі перебувають понад 4 тис. сімей, деякі ще з 1982 року.Слід всіляко підтримувати індивідуальних забудовників. Програма «Житло» передбачає до кінця п’ятирічки спорудити в приміській зоні 50 тис. кв. м. індивідуального житла.Нарощуючи обсяги житлового будівництва, не можна забувати про

збереження житлового фонду і реконструкцію будівель старого планування. За рахунок переобладнання комунальних квартир і гуртожитків ми повинні одержати 2,5 тис. квартир. Р азом з тим цю справу проводять повільно. За три роки капітального ремонту з переплануванням приміщень одержано Лише... 8 квартир. Комплексний капітальний ремонт стримує недостатня потужність промбази облрембуд- тресту .Немає необхідного фонду житла для відселення людей з будинків, які слід ремонтувати.Все це призводить до того, що на підприємствах, в організаціях і установах черга на одержання квар т и р  зростає.(За матеріалами Вінницького міськкомуКомпартії України.)
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єш, на що йдеш»,Анкетування вечірників проводилось у першому семестрі 1988—89 навчального року. Опитуванням було охоплено 365 чоловік, які брали участь у заняттях. Цифра, як бачите, сумовита — 40 процентів того контингенту, що числиться в списках деканату. Втім, найкраще відвідування на I II , IV , V I курсах — на заняттях були присутні 60 процентів слухачів, найгірше — на IV  курсі (20 % ),Годі й доводити, що таке відвідування нікудишнє. Правда, студенти неохоче погоджуються з цим висновком. Обстоюючи «честь мундира», вони, всупереч фактам і логіці, в 53 випадках із ста доводять, що пропускають зовсім мало занять, 67 процентів опитуваних не вважають пропуски великим гріхом і тільки 27 відсотків погоджуються, |ЩО це проблема дуже гостра і наболіла. Д о  речі, чим старший курс, тим ця стурбованість більша.Чим же пояснються пропуски занять?Н а перше місце (42 %) студенти виносять сімейні обставини. Особливо характерне це пояснення знову ж  таки для ста-

СОЦЮЛОГІЧНИЙршокурсників. Д уж е істотна причина — небажання адміністрації деяких підприємств, організацій і установ створити своїм вечірникам нормальні умови для навчання. В дні занять 32 проценти наших студентів їдуть у відрядження або одержують додаткові завдання після закінчення роботи. Різко порожніють аудиторії
вечірнього факультету в останній декаді кожного місяця.20—25 процентів опитаних зв’язують пропуски занять з поганим станом власного здоров’я і сім’ї, а також з проявами особистої недисциплінованості.Досить неприємний для інституту факт — 17 відсотків заявили, що окремих лекцій уникають свідомо — не задо- вільняє якість їх  проведення.Характерною «хворобою» вечірників є запізнення на заняття. Пояснення тут такі: погано працює міський транспорт (36 % ), далеко їхати від роботи до інституту (32 % ), сімейні обставини (23 % ), затримка на роботі (18 %).Якщо ж  говорити про успішність, то тут бачимо досить цікаве спостереження — вечір- ники вкрай несамокритичні щодо оцінки набутих знань. Скажімо, абсолютну успішність вони оцінили на 95 %, а сесія показала тільки 55, якість навчання вони визначили на 34 %, сесія — на 18. За наслідками першого семестру майже половина вечірників вчилась погано.Які ж  фактори віпли-

АСПЕКТвають на успішність?Лінощіі, нетерплячка, неуважність! Третина студентів зізнаються в цьому відверто. (Надто сильний вплив названих факторів на третьому курсі, де цей показник складає 60 %. З прикрістю доводиться говорити, що такій пасивності сприяє і низька вимогливість викладачів. Третина опитаних скар
житься також на погане забезпечення науковою й навчально-методичною літературою. 23 проценти опитаних вважають, що значний бюджет часу, який вони мали б тратити ,на навчання, «з’їдають» сімейні клопоти, велика завантаженість виробничими справами, погані житлові умови, недостатні особисті здібності,Але є, очевидно, фактори, які змушують вечірників продовжувати навчання, стимулюють їх  до цього?Так, є. Ц е — бажання стати хорошим спеціалістом, почуття власної гідності, інтерес до багатьох дисциплін. Питома вага цих факторів тим більша, чим старший курс навчання.Як оцінюють вечірни- ки роботу деканату?39 процентів опитаних — добре, 46 — задовільна, 4 — погано, 11 процентів не стали відповідати на запитання.Щ е одна приємність; 80 процентів задоволені встановленим в іституті початком занять, 65 — їхнім розкладом.

М. СИНЕЛЬНИК, 
Ж. ХЛИСТОВА, 

співробітники лабо 
раторії соціологічних 
досліджені.

Проблеми вечірнього факультету

Звітує профбюро
На черговому спільному 

засіданні президії проф
кому співробітників І адмі
ністрації інституту звіту
вав голова профбюро 
М. В. Проданчук.

В прийнятій постанові 
відзначено, що поряд з 
набутим досвідом діяль
ності цього виробничого 
профспілкового органу, в 
його роботі є окремі іс
тотні упущення. Профбю
ро ще мало приділяє ува
ги низовому профактиву, 
зокрема, профоргам, го
ловам профкомісій, пері
одично не заслуховує їх 
звітів, випускає з поля 
зору важливі питання іде
йно-політичного і мораль

но-правового виховання, 
допускає формалізм у 
плануванні, слабо займа
ється організацією відпо
чинку членів трудового 
колективу конструктор
ського бюро,.

Президія профкому зо
бов’язала п р о ф б ю р о  
;у с у, н у т и виявле
ні недоліки в стилі і ме
тодах його роботи, а го
ловам комісій профкому 
В. І. Олійнику, В. Г. 
Попову, Н. О. Гущинець 
—  надати практичну до
помогу в плануванні і 
організації роботи проф
бюро в світлі вимог 
ВЦРПС,

В травні цього року ви

рішено заслухати інфор
мацію М. В. Проданчука 
про хід виконання, прий
нятої постанови з дано
го питання.

Президія профкому за
слухала і обговорила по
відомлення начальника 
відділу охорони праці 
В. О. Компанця про стан 
охорони праці і техніки 
безпеки праці в інституті, 
голови профкому Ю. А. 
Буренікова —  про розви
ток оздоровчої роботи у 
вузі, а також розглянула 
квартирні питання.

Н. НІКІТІНА, 
заступник голови 
профкому співробіт
ників ВПІ.

ЗНАННЯ З ЦИВІЛЬНО! ОБОРОНИ -  КОЖНОМУ.

„У в а га —всім!“
В системі цивільної 

оборони країни введено 
єдиний сигнал оповіщен
ня; «^вага — всім і» його 
подають вмиканням елек- 
тросирен. Почувши звук 
сирени, ви зооов’язані 
включити радіо і теле
приймачі. які є поблизу, 
гучномовці, динаміки і 
прослухати інформацію, 
що передається про екс
тремальну ситуацію, яка 
наближається, і порядок 
необхідних дій. У мирний 
час це буде один із та
ких видів інформації:

—. про аварію на ато
мній станції і загрозу 
радіоактивного зарашен«

ня;
— про аварію на про

мисловому об єкті аоо 
транспорті з викидом 
(виливом) сильнодіючих 
отруйних речовин;

— про стихійне лихо, 
що наближається (бурю, 
ураган, повінь, землет
рус}:

— про дюжежу;
— з метою перевірки 

і з учбовою метою.
У воєнний час це буде 

інформація про загрозу 
і характер дії противни, 
ка таких видів:

— повітряна тривога;
— відбій повітряної 

тривоги;

— при загрозі хіміч
ного (бактеріологічного) 
зараження.;

— при загрозі радіо
активного зараження.

П інформації будуть 
дані рекомендації і роз
порядження щодо ваших 
дій і способів захисту в 
екстремальний ситуаціях 
які можуть бути, отри
ману інформацію ви зо
бов'язані терміново до
вести до всіх підлеглих 
і людей, які вас оточу
ють. і діяти у відповід
ності з цією інформацією.

ШТАБ ЦИВІЛЬНО! 
ОБОРОНИ ІНСТИТУТУ

Західніше КандагараВ актовому залі на цьогорічних торжествах з нагоди річниці наших Збройних Сил, зібралися чимало людей. То були в більшості своїй ветерани минулої війни — Великої, Вітчизняної, студенти і викладачі, співробітники, кожен з яких хто давно, а хто зовсім недавно поміняв гімнастерку або китель на різнофасонні і такі ж  різнобарвні костюми. З поміж них, нічим особливо не ВИДІЛЯЮЧИСЬ, сидів десь в середніх рядах зовсім молодий, з тихим, задумливим поглядом спокійних очей, стрункий, спортивної статури юнак. Знали його хіба що в першій групі першокурсників інженерно-будівельного факультету.Ділились спогадами учасники боїв на фронтах тієї кровопролитної, винищувальної і священної борні. Ьуло що згадати переможцям вікопомних сорокових, які й досі, через довгі десятиріччя пам'ятали гуркіт розпеченого металу, імена бонових друзів, що назавжди полягли в окопах Ста- лінграда при штурмі Кенігсберга, на Зеєловських висотах.Слухав їх і наш юнак, Микола, за прізвищем Ци- бульчак, котрий лише з півроку тому отримав військовий квиток старшини запасу. Не в примір багатьом своїм ровесникам, він-то добре знав, що стоїть за кожним орденом, за кожною медаллю, які райдужно, святково сяяли на грудях ветеранів.Ного зосередженість до слів фронтовиків часто і лише на мить відступала перед власними спогадами іншої, недавньої, майже десятирічної афганської війни, яка у цьогорічні лютневі дні тільки-но закінчилась. Бо п’ятнадцятого числа багатостраждальну землю Афганістану полишив останній підрозділ радянських воїнів інтернаціоналістів.Перед очима юнака, наче блискавиці, поставали в уяві гірські краєвиди провінції Кандагар, наші застави навколо одноіменного глинобитного міста, рейди його рідного мотострілецького батальйону на захід, в бік пакистанського кордону, звідкіля темною хмарою, наче ненажерлива саранча, напливали банди і цілі формування душманів, і яких треба було обов’язково знешкодити, аби не дати їм на звірячі тортури мирні селянські родини.Могилів - Подільський військкомат призвав Миколу до армії в середині травня 86-го, а вже 8 серпня того ж року, після кількамісячної військової підготовки в одній з частин С А Б О  вісімнадцятирічний юнак з Серебринець, який встиг лише закінчити Ку- кавську десятирічку, кілька місяців побути учнем токаря на машзаводі та пройти в цей час короткотермінові ДТСААФ івські шоферські курси, отримати права водія третього класу, стає... фронтовиком, бере участь в справжніх боях, щосекунди ризикуючи найдорожчим —власним життям, яке, по суті, лише схоже на раннє світання.І ось Коля Цимбалюк, звичайний сільський хлопчина, ніякий не спортсмен, тим більше — альпініст, в школі він встиг зробити лише два постріли з «Калашнико- ва», зовсім не пристосований до південно-азіатського, вкрай виснажливого клімату, після тримісячного!?, курсу молодогоо солдата,

потрапляє на війну з усіма випливаючими з неї суровими, оезжалісними вимогами і трагічними наслідками.Йдеться про тактику «ду- х(ів» (постріли з-за кутка, спека би — бб градусів, різкі перепади температур і розріджене повітря, часто- густо переважаючі сили вміло замаскованого, віроломного і маневреного противника ІІ іТ| д .).:У бій з ним належить вступати воїну, який пройшов всебічну фізичну, морально-психологічну, вогневу, тактичну, технічну підготовку.Так ось, того новобранця- солдата, якому належить воювати в горах, за короткий ртрок підготувати до активних, грамотних бонових дш неможливо.Навіть у ту минулу страшну війну, коли щоденно гинули в Діючій армії десятки, а то і сотні тисяч людей, коли в ротах після однієї наступальної операції залишалось по півтора десятки солдат, коли без поповнення й мови не було про подальше просування, навіть у ті важкі для фронту дні резерви готувалися ретельно.А  тепер уявіть, з яким військовим «багажем» і гартом прибув наш Коля Ци- бульчак у мотострілецький батальйон, в його взвод забезпечення, на посаду водія п'ятитонного «Уралу». А там вже не до сентементів. Йшли щоденні бої наших частин і частин збройних сил ь'А з формуваннями непримиренної опозиції, антиурядовими угрупуваннями, типу «ісламська партія Аф ганістан» (II1А), бойовиками, екстремістами, фанатиками різних мастей, що навалом йшли і досі пробираються з Пакистану.Мені нещодавно довелося зустрітися з Миколою дибульчаком. Хлопець, відверто кажучи, мовчкуватий. Не з тих, що за словом в кишеню не лізуть. У нього природна стриманість, вгадується і природне почуття власної гідності. Тут взнаки дається вже набутий життєвий досвід. Д ва роки, проведені у Афганістані, марно не пройшли. Відтак, Микола бачиться вже сформованою особистістю, що не завше можна розглядіти у його двадцятирічних ровесників.Зрештою, школа «Афгана» з її доленосним драматизмом, екстремальними випробуваннями на міцність характеру, зрілість, мужність, на справжнє чоловіче братерство, людяність, залишає глибокий слід. Так як і та минула війна, котру пережили десятки мільйонів наших співвітчизників. Вона зарубцювалася не лише на їх  поранених тілах, а й в їх  долях, світогляді. Так само, як і, «Афган» у нинішніх інтернаціоналістів.Чи може забути Микола той запеклий нічний бій минулорічного лютого у «зеленці». (Так називають місця засад і взагалі розташування духів в пришляхових камишах, деревона садженнях).А  трапилось ось що. Мотострілецька рота батальйону, в якому служив Микола, отримала завдання зайняти рубіж в «зеленці» і утримувати його до підходу урядової афганської частини, якій доручено було знищити в цій пришляховій смузі душманів.Першим пішов, які і вимагають положення Бойового статуту, розвідувальний взвод під командуванням

старшого лейтенанта Канів- ци. мухи не заставили се- 0е чекати довго, оав язав- ся бій, під час якого загинув і\атвець і з ним двоє солдат. іидіорати воигих світлим днем під безперервним автоматним і кулеметним вогнем, то значило приректи на смерть і поранення не одного оезвусого солдата.ічомандир взводу прапорщик t -рмолш прийняв єдине і вірне рішення: з настанням темряви групою виключно дооровольців заорати тіла воитих і переправити їх в район дислокації нашого мотострілецького батальйону.ься рота як один, визвалась на той нічним, далеко неоезіїе^нии пошук, прапорщик відіорав вісімнадцять, в тому числі і щиоульчака, який увійшов у групу прикриття.ллопці рушили в «зеленку». просувалися короткими переоїжками. Me минуло і кілька хвилин як супротивник, користуючись приладами нічного оачення, відкрив по дооровольцях прицільний вогонь, в дію вступила їх ня безвідкатна гармата.Наші, засікши вогневі точки духів, тут ж е почали прикривати групузахоплення автоматами і ручними кулеметами.Для Миколи, наче вчора стався той жорстокий бій у міцноморозну ніч. Десь більше півкілометра проповз він тоді під кулями. Разом з «товаришами подавляв автоматними чергами вогонь душманів.Ні, не залишили вони своїх бойових побратимів, що загинули там, в горахАфганістану,д е  лише один з епізодів афганської біографії М . Ци- бульчака. А  скільки він зробив тих стрімких рейдів своєю вантажною, достав ляючи нашим заставам боєзапаси, паливо, продовольство, рейдів по замінованих дорогах, через вогневі засади екстремістів. Для такої справи замало вміло водити автомашину, тут потрібні витримка, холоднокровність і фронтова майстерність. На кулеметні траси треба відповідати влучними пострілами, безпомилково і швидко орієнтуватися на місцевості, за будь-що виконати бойове завдання, наказ командира.Ось таку школу проходи ли молоді воїни,...В  мереживі цих спогадів Микола раптом почув своє прізвище, оголошене офіцером Ленінського рай- військкомату.— Старшина запасу М икола Васильович Цибульчак за мужність і хоробрість, виявлену при виконанні патріотичного інтернаціонального обов’язку в Республіці Афганістан, Указом Президії Верховної Ради Союзу P C P  нагороджений медаллю «За відвагу».Коли Микола, схвильований, зашарілий йшов до столу президії в залі звучали дружні оплески. Майор прикріпив до лацкана його піджака заслужену у нелегких боях сріблясту відзнаку — за особисту сміливість, військову доблесть, за відвагу.— Служ у Радянському Союзу, — твердо, по-сол- датськи відповів тоді М икола, колишній воїн, нині студент Вінницького політехнічного, майбутній інже- нер-будівельник.
Б. ДЬЯКОНОВ,

Редактор 1. ВО Л О Ш ЕН Ю К .

24 березня 1989 року,

На вечірньому факультеті нашого інституту навчається 1124 студенти, Це, звичайно, нелегка форма навчання. Люди приходять на заняття, як правило, відбувши зміну за верстатом чи трудовий день в установі, сили не ті, увага не та. Однак цим аргументом можна дещо пояснити, але не ви- равдовувати. В таких випадках говориться: «Зна-



В РЕКТОРАТІ
Коло гострих 

проблем
Ця розмова була цікавою в тому плані, що 

висвітила велику кількість проблем, котрі вису
ває перед навчальним процесом перебудова вищої 
школи- На ректораті звітували керівники кафедр 
суспільних наук і всіх деканатів. Йшлося про те, 
що робиться і що треба зробити, щоб Вінницький 
політехнічний не здав позицій і надалі перебував 
в першій вузівській категорії.

В особливо скрутному становищі перебувають 
зараз кафедри суспільних наук. Найбільші труд
нощі зв’язані з відсутністю нових підручників, 
їх нема і вони ще нешвидко будуть. Скажімо, на 
кафедрі історії минулого року довелось самим 
розробляти нову тему і програвати її на теоре
тичних семінарах. Ця робота триває і триватиме 
й далі. Наші історики одним з перших в респуб
ліці почали викладання розвитку історії партії на 
Україні і, зоїфема, на Поділлі.

На кафедрах суспільних наук більшість вик
ладачів уже поважного віку. Омолодження мо
жливе в основному за рахунок випускників уні
верситету, але вони опиняються в скрутних ма
теріальних обставинах. Зарплата низька, а виді
лити для молодого викладача бодай ліжк0 в гурь 
тожитку складно^

Виступаючи зі звітом деканату енергетичного 
факультету, Д. Б, Налбандян відзначив незадо
вільну ситуацію з одержанням дипломів з від
знакою. З року в рік їхня кількість не перевищує 
восьми процентів. Це не відповідає реальному 
станові речей. Повинні б за цим пильнувати ке
рівники профілюючих кафедр. Буває, що студент 
отримав трійку з якоїсь дисципліни на перших 
курсах і навіть не знає, що та оцінка може згодом 
вплинути на якість диплома, Треба тримати це 
на контролі і турбуватись про своєчасну перез* 
дачу.

Д. Б. Налбандян говорив про згубність тех- 
нократизації і необхідність кращої гуманітарної 
підготовки майбутніх інженерів. Для цього треба 
перейти на договірні умови з кафедрами суспіль
них наук, належить також матеріально відзначати 
кращих викладачів. Запропонував декан, у зв’яз
ку з переходом на госпрозрахунок, детально по
рахувати, в скільки обходиться інститутові підго
товка інженера і виставляти відповідну ціну тим 
підприємствам, на яких випускники працювати
муть).

Декан машинобудівного факультету доцент 
Б- Ф. Ліщинський наголосив на необхідності ене
ргійної науково-дослідницької діяльності і зв’яз
ків з підприємствами. Об’єм цих робіт на факу
льтеті становить за рік близько мільйона карбо
ванців. Це, образно кажучи, та живильна арте
рія, яка допомагає колективу вести власну еконо- 
номічну політику, забезпечувати нормальне функ
ціонування навчального процесу.

На факультеті нема росту якості навчання „ і 
успішності. Але це не тривожить. «Намагаємось, 
— відзначив тов. Ліщинський, — зберігати цей 
рівень і при наборі. Треба також зменшувати 
розмір навчальних груп з 25 чоловік хоча б до 
15 — це одразу дасть результат».

Йшлося також про те, що на МБФ вкрай не
обхідні зали курсового проектування.

Серйозна, сказати б, принципова проблема на
бору на ІБФ. Виробнича сфера не любить прий
мати на роботу дівчат з дипломами інженерів- 
будівельників,-Так, з минулого випуску досі не 
можуть розподілитись 26 душ. Це тривожить і 
тут треба вживати радикальних заходів.

Професор М. Ф. Друкований говорив також 
про недоліки в здобуванні робочих спеціаль
ностей. Тут, як говориться, не можна стригти 
всіх під нулівку, треба враховувати індивідуа
льні нахили.

Належить також серйозно подбати про під
готовку викладачів на комп’ютерах, адже деякі 
з них просто бояться машин.

Гостро поставив питання про стан навчання на 
вечірньому факультеті декан Ю. К. Пінчук. Він 
вважає, що ця форма в тому вигляді, що є за
раз, взагалі втрачає сенс. Особливо це видно на 
прикладі останнього набору. Прийнято на 
1 курс 225 чоловік, 50 з яких 1970—71 року на
родження, Іншими словами, це люди, які щой
но закінчили школу і опинились на вечірньому 
факультеті тому, що не пройшли за конкурсом 
на стаціонар, Тільки 145 душ мають виробничий 

стаж два і більше років, 153 працюють за спе
ціальністю,

Аналіз показав, що майже половина набору 
не має глибокої уяви про майбутню спеціаль
ність.

Товариш Пінчук вважає, що вступ на вечір
ню форму навчання повинен обов’язково санкці
онуватися керівником підприємства, на якому 
трудиться абітурієнт. Можна і треба укладати 
в цьому плані відповідні угоди з підприємства
ми, Можна піти навіть на те, щоб приймати 
таких абітурієнтів за направленням підприємств 
без вступних екзаменів, відповідно опрацювати і 

програми підготовки з більшою користю і для 
виробництва, і для вузу, і для того, хто вчиться,

На засіданні ректорату, котре тривало впро- 
дЬвж двох днів, поділились своїми думками й 
пропозиціями декани всіх факультетів. У заклю
чному слові ректора І. В. Кузьміна переважала 
основна думка: факультет, по суті, є маленьким 
інститутом, а декан — його ректором. Отже, бі
льше ініціативи, більше самостійності, більше 
ідей. Ідеї рухають вперед будь-яку справу.

З 23 січня по 18 лю
того на стаціонарі і з 
1 по 18̂  березня на ве
чірньому і заочному фа
культетах вперше було 
проведено державний 
екзамен з марксизму-ле- 
нінізму.

Не буду детально зу
пинятись на підготовці 
і ході цього екзамену 
Все було організовано, в 
основному, добре, а ви
явлені недоліки усува
тимуться згодом в робо
чому порядку.

Хотів би зупинитись в 
першу чергу на тих під
сумках і висновках, 
котрі викликають сумні 
роздуми.

Прикро мені слухати 
майбутнього інженера, 
загально-політичний роз
виток якого м’яко ка
жучи, мінімальний. На 
твоїх очах народжуєть
ся технократ, який за 
машинами, формулами, 
комп’ютерами «світу бі
лого не бачить» — не 
читає газет, журналів, 
свідомо чи не свідомо 
звужує свій кругозір і 
суспільно-політичний рі
вень. Тим часом, інже
нер — не продовження 
машини, не її придаток,

РОЗДУМИ ПІСЛЯ ЕКЗАМЕНІВ
а творча особистість з 
багатогранним колом ін
тересів, що обов’язково 
мусять виходити за ме
жі суто технічної гра
мотності.

Майже не було неза
довільних оцінок на ра
діотехнічному, зате по
середніх тут п’ята час
тина, а посередність—це 
посередність, за нею, як 
правило, нема фунда
ментальних знань.

Найбільшу кількість 
двійок на стаціонарі 
(10,7 %) набрали сту
денти інженерно-буді
вельного факультету. 
Трійок у них, до речі, 
теж найбільше — 36,6 
процента. А це ж випуск
ники, це рівень завт
рашнього фахівця! Як
що в нього такі знання 
з марксизму-ленінізму, 
то є великий сумнів, чи 
набагато вони вищі з 
спеціальних дисциплін.

Традиційно складало
ся так, що на вечірньо
му й заочному факуль
тетах, де навчаються лю

ди з більшим життєвим
ДОСВІДОМ!, відчувався 
помітніший інтерес до 
марксистсько - ленінської 
теорії. Нинішній держа
вний екзамен вніс у цю 
традицію гіркуваті ко
рективи: на вечірньому 
відділенні трійочників і 
двійочників — 52,9 про
цента, на заочному — 
49,2.

Чи треба дивуватись?
Ні для кого ж не є 

секретом стартовий рі
вень вступника на ці 
факультети. Йдуть сюди, 
переважно, не для того, 
щоб здобути знання, а 
тільки — диплом. Оче
видно, настала пора різ
ко скоротити набори на 
ці відділення 'і міняти 
сам порядок наборів.

Треба відзначити, що 
підвищився рівень підго
товки з марксизму-лені
нізму іноземних студен
тів. Якщо наш стаціонар 
дав загалом по екзаме
ну 23,8 % трійок, то 
іноземні студенти значно 
менше — 16. Це, зви

чайно, наслідки перебу- 
довних процесів у нашо
му суспільстві, які поси
люють інтерес до вивчен
ня його фундаменталь
них ОСНОВ,!

Кілька слів про голов
ні недоліки відповідей 
на державному екзамені. 
До них слід віднести 
поверхове знання пер
шоджерел, основних ка
тегорій суспільних наук 
(надто ж діалектичного 
матеріалізму й політе
кономії), слабку еру
дицію.

Дуже вплинула на 
якість і та обставина, що 
перед екзаменом на ог
лядові лекції було виді
лено тільки 24 години. 
Годі й доводити, що це 
вкрай мало.

Отже, все це треба де
тально проаналізувати 
на рівні кафедр, дека
натів, ректорату, парт
кому і вживати ради
кальних заходів.

В. БОНДАР, 
зав. кафедрою науко
вого комунізму.

І Василь Бузуєв, і 
Микола Чорний, яких 
ви бачите на цьому знім
ку, працюють на ка
федрі автоматизації про
ектування. Обидва нав
чаються в аспіранггурі'і 

обидва зайняті локальними 
обчислювальними мережа.
ми, обидва вже мають не 

по одній публікації на свою
тему, де дуже багато 
означає пошук, наполег
ливість, ініціатива, а ще 
взаємозбагачення, яке 
особливо плідне тоді, ко
ли колектив дружний і 
згуртований, як ось у 
них, на кафедрі АП.

З ВУЗІВСЬКОЇ ХРОНІКИ0 0  БЕРЕЗНЯ в клубі 
СЛз гуртожитку № 5 
зібрались ті, хто побіль
ше бажав дізнатися про 
життя, політичні і соці
альні структури, народи, 
економічні і географічні 
особливості країн афри
канського континенту, 
республік Радянського 
Союзу і, зокрема, Укра
їни, а також острова 
свободи — республіки 
Куба.

То був жвавий, заці
кавлений діалог між 
знавцями, ерудитами, 
країнознавцями і тими, 
хто волів поповнити 
свій інформаційний банк 
фактами, цифрами і 
просто детальною розпо
віддю про СРСР, Кубу
1 Африку.

Ініціатори цього вечо
ра назвали свій черго

вий захід — «Міст друж
би». І, дійсно, вечір в 
клубі гуртожитку став 
виявом дружби, взаємо- 
порозуміння між юнака
ми і дівчатами Ра
дянського Союзу, Рес
публіки Куба і країн 
Африки.
ОП БЕРЕЗНЯ засідала 

вчена рада нашого інс. 
титуту, яка розглянула 
підсумки екзаменів з 
марксизму-ленінізму, зи
мової екзаменаційної се
сії.
ї ї  РО хід виконання 
“  соціально-економіч

ної програми розвитку 
інституту доповів про
ректор О. І. Тарануха.

Рада вузу обрала 
атестаційну комісію,

затвердила теми дисер
тацій.

Вирішено питання про 
відкриття у ВПІ нової 
кафедри. Віднині в інс
титуті діятиме вкрай по
трібний для підготовки 
інженерних кадрів нау
ковий підрозділ, а назва 
йому така: «Кафедра
інформації і камп’готер- 
ного навчання.
9 0  БЕРЕЗНЯ науковці

^  Вінницького і Терно
пільського медичних, 
Вінницького політехніч
ного інститутів, спеціа
лісти Калинівської цент
ральної районної лікарні 
(Вінницька область) бу
ли учасниками семінару 
Вони обговорили пробле
ми застосування мате-

матичних моделей в ав
томатизованих системах 
управління клінічними 
і експертними досліджен
нями.
ІР АФЕДРА вищої ма- 
’■^■тематики ВПІ спільно 

з НДІ відеотермінальної 
техніки провели нещода
вно семінар викладачів 
вузу і працівників ВО 
«Термінал» на тему «Ме
тодика, алгоритмічні за
соби проведення ділових 
ігор «Стратег» в курсі 
вищої математики».

З основними доповідя
ми виступили кандидат 
технічних наук, доцент 
Вальдман М. Р., аспі
рант кафедри Шалінський 
Ю. П-, асистенти Пет- 
рук В. А. і Кокряцька 
Н. І„ директор НДІ ві
деотермінальної техні
ки Погомій В. М.
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ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРЕБУДОВУ ВУЗУ
Як і обіцяв в одному 3 

попередніх номерів газети, 
повертаюсь ще раз до 
концепції перебудови ву
зу, що була опублікована 
в листопаді минулого року 
Ця концепція, З МОГО  
погляду, носить міністер
сько-декларативний хара
ктер, має фрагментально- 
теоретичний зміст, влас
тивий кобінетному стилю 
роботи, не кличе до кон
кретних. практичних дій.

Ясно, що цю думку по
діляють не всі, але опо
ненти, на жаль, не спі
шать винести свої суд
ження на сторінки газети. 
Відгукнувся лише енер- 
гофак, але й там не було 
творчого, ділового обгово- 
ворення. Тому хочу ще 
раз зупинитись на дея
ких наболілих проблемах.

Загальну турботу вик
ликає неблагополучия на 
вечірньому й заочному 
відділеннях. Розширяти 
їх не можна. Треба зли
вати докупи. Може, роз
поділити заочників і вечір- 
ників на денні факульте
ти, щоб посилити контроль 
за навчанням цих, як ка
жуть, «позаштатних» сту
дентів? В усякому разі, 
питання вирішувати слід 
без відкладання в довгий 
ящик*

Хочу закинути докір і 
нашому парткому, який 
б’є тривогу в багатьох 
порушених проблемах пе
ребудови, але фактично 
підміняє адміністративну 
ланку. Гадаю, було б бі
льш доцільним, пильніше 
придивитися до цих ке
рівних ланок і допомог-

ти ректоратові добрати й 
розставити по місцях тих, 
хто насправді може і в 
подальшому буде енергій
но здійснювати перебу
дову. Настала пора про
водити розстановку кад
рів на основі конкретної 
системи. Як саме?

На посади проректорів 
і деканів призначати, 
перш за все, не тих осіб, 
що мають вчені ступені 
і звання, а тих, хто мо
же і вміє братись за кон
кретне діло і гарантувати 
втілення його в життя. 
Якщо ж умови контракту 
не виконуються. після 
звіту і рішення зборів 
трудового колективу, його 
треба достроково розри
вати.

За роботу по контракту 
слід виплачувати мінімум 
посадового окладу, а при 
своєчасному і якісному 
виконанні зобов’язань до
плачувати різницею до 
верхнього значення. При 
цьому буде стимулюва
тись результативність 
кінцевого фактора і не 
видаватимуться аванси 
за незароблене.

Ректор повинен нада
вати право проректорам 
проводити таку ж роботу 
в підвідомчих їм підроз
ділах, щоб усі ланки апа
рату управління працюва
ли на умовах контрактів.

Вважаю, що претенден
ти на ту чи іншу посаду 
ще до призначення повин
ні подавати свої програми 
для широкого обговорен
ня. Призначення без тако- 

г обговоренні ї підтримки 
програми більшістю ко

лективу відбуватись не 
може.

Строк дії програми — 
не більше трьох років. 
Звіт перед колективом 
про хід виконання ї ї  — 
не рідше одного разу на 
рік.

Якщо ж працівник доб. 
ре виконав попередній 
контракт, з ним можна 
укласти новий 

Про успішне чи неус
пішне виконання контрак
ту повинні бути записи в 
трудовій книжці. Приміром 
«Звільнений з посади в 
зв’язку з невиконанням 
договірних зобов’язань».

Якщо працівник буде 
зловживати довір’ям ко
лективу, порушувати за
кони, мусить нести від
повідальність в установле
ному порядку.

Хотілося б звернути 
увагу на те, що зараз 
проходить якась деформа
ція оплати праці в нау
ково-дослідній частині і 
кооперативах, де поки-що 
роздаються аванси — пра
цівник не маючи вченого 
ступеня, вченого зван
ня, стажу практичної ро
боти, може тут отриму
вати більше від того, хто 
все це має.

Нормальним порядком 
повинен стати той, при 
якому кожен, хто забез
печує учбовий процес, 
п е р е б у в а є  *в
прямій залежності від 
участі і конкретного вкла
ду. А виграють від цього 
наші спільні справи.

В. ДЕМЕШКО, 
ветеран праці й інсти
туту.

МОЛОДІЖНИЙ ЛЕКТОРІЙ
З березня студенти 

зустрілись з головним 
редактором обласного 
радіо Д. Г. Педоруком. 
Тема бесіди; «Ідеологіч
на боротьба і молодь».

Назвати цю зустріч 
звичним словом «захід» 
не наважиться ніхто. 
Обговорення було заці
кавленим і жвавим.

Загальна тема лекто
рію; «Проблеми молоді: 
цінності, орієнтири, куль
тура». Включає вона 
такі аспекти, як «Лю
бов, шлюб, сім’я», «Му
зика в боротьбі ідей», 
«Наркоманія — соціаль
не зло»» тощо.

Інформація, обговорен
ня гострих, конфліктних

ситуацій, дискусії, ціка
ві співбесідники — все 
це в планах моло
діжного лекторію. Зуст
річі відбуватимуться 
першої п’ятниці КОЖНО
ГО місяця о 13.50 в за
лі № 1.

М. ДОМБРОВСЬКИЙ, 
член комітету ком
сомолу МБФ.

в ПРОКУРАТУРІ ВІННИЦІ
Недавно в прокуратурі 

Вінниці відбулася коорди
наційна нарада працівни
ків правоохоронних ор
ганів обласного центру. 
Вона обговорила підсумки 
роботи прокуратури, мілі
ції, народних судів та 
завдання з поліпшення 
охорони інтересів держа
ви, прав громадян зміц- 
неня соціалістичної за
конності і громадського 
порядку в умовах форму, 
вання соціалістичної пра
вової держави. Доповідь 
зробив прокурор міста 
С. М. Бурдейний.

Наголошувалось, що 
процес перебудови в ді
яльності правоохоронних 
органів проходить пові
льно. Деякі працівники 
проявляють пасивність, 
формалізм в роботі. Не
рідко немає належних 
взаємодії і гласності. Не
достатню увагу приділя
ють попередженню пра
вопорушень і злочинних 
проявів. Все це призвело до
того, що кількість злочинів 
збільшилась на 9,8 про
цента. Викликають занепо
коєння зростання краді
жок, в тім числі, квар

тирних. поширеня кримі
нального рецидиву, зух
валих насильницьких та 
групових злочинів. Багато 
правопорушень серед не
повнолітніх, молоді стар
шого віку. Основна кіль
кість злочинів, як і в ми
нулому, пов’язана з пия
цтвом, самогоноварінням, 
паразитичним нетрудовим 
збагаченням.

Особливу увагу зверну
то на забезпечення дотри
мання Законів про дер
жавне підприємство, коо
перацію. Підкреслювалась 
необхідність, як надійної 
охорони прав коопера
торів, так і гострого ре- 
агуваня при порушенні 
ними радянських законів. 
Наголошу в а л о с ь, що 
слід п і д в и щ у в а т и  
р івень прокурор
ського нагляду за дотри
манням законності в то
ргівлі, службах комуна
льного та побутового об- 
слуговунання населення, а 
також в медичних закла
дах. Потребує поліпшен
ня нагляд за виконанням 
природоохоронного зако. 
нодавства. В цій справі 
необхідні зміцнював зт’я. 
зки з іншими контролю
ючими органами.

У вирішенні питань по
силення боротьби із зло
чинністю, попередженні 
правопорушень, як заува
жувалось на нараді, велике 
місце належить соціаль
ній профілактиці, що охо
плює ширшу сферу, ніж 
діяльність правоохоронних 
органів. Між тим, до ос
таннього часу не ца не 
звертали належної уваги. 
Тому назріла необхідність 
розширення комплексної 
програми «Правопорядок»
— складової частини сис
теми економічного та со
ціального планування в мі
сті, В ній слід передба
чити заходи з підвищення 
впливу трудових колекти
вів, навчальних закладів, 
сім’ї  та громадськості на 
виховання внутрішньої по
треби в дотриманні закон
ності, активного їх  впли
ву на стан правопорядку.

Дуже важливо і надалі 
розвивати гласність і де
мократичні начала в дія
льності правоохоронних 
органів міста. Жителі по
винні бути впевнені в то
му, що органи прокурату
ри, міліції і народні суди
— завжди на сторожі їх 
ніх конституційних прав.

КВІТНЕВЕ...
Ліс був непевний — 

ніби й світло у ньому, 
ніби й тепло уже, але 
зійдеш в улоговину чи 
пониззя і охота вибратись 
звідси на пагорб, бо внизу 
ще — і холод, і сирість, 
а ноги інколи роз’їжджа- 
ються навіть на задублих, 
нерозмерзлих суглобах, 
схованих під торішнім 
листям.

Найкраще такої пори 
на полянах. Тут уже — 
весна, молоденька трави
ця, а якщо поблизу — 
верби, то й — зелень, 
правда, якась неперекон
лива на густому фоні по
хмурих дубів і чорних 
грабів.

В сім'ядольці настрою
— зразу два боки; на 
одному — втіха, іншому
— дратливість: «Чого так 
довго оживає природа? 
Завтра вже квітень, а 
тут ще стільки вимерх- 
лого, сивого, темного?».

Солодка приємність; 
куди б не пішов, де б не 
спинився — сиплеться в 
душу мелодійне насіння 
синички.

і звідки в тому голосі 
стільки доброти? Де бе
реться сила в такої кри
хітки, щоб цілісінький 
день утішати світ?

В стоячій воді ставу — 
глибоке дно неба. Воно

ще не синє, але вже й 
не монотонно-білясте. Вже 
на ньому промоїни і опо
лонки блакиті, вже хма
ри бувають бавовняної 
м̂’якості, вже обрій не 
такий натомлено-відсут- 
ній і холодний... Пожух- 
лий очерет бачиться в 
плесі з рельєфним опти
мізмом — ніби чуєш, що 
він уже не одімре, Що в 
нього є майбутнє...

Переходячи долину, за
литу вичахлим конопля- 
пляником торішньої кро
пиви, ловиш оком неспо
діваний клин густої зелені 
над сонною биндочкою лі
сового струмка. Зриваєш 
ланцетний листок — різко 
пахне часником і цибу
лею. Перший урожай при
роди — черемша! Хто 
переніс цього далекого 
аборигена Сибіру аж в на
ші краї?

Спробуй дізнайся. Скі
льки людина існує, стіль
ки й намагається розгада
ти таємниці пророди але 
не розгадає до решти, 
мабуть, н!коли.

На пагорбі за долиною 
ясно спалахнула березова 
одіж- Один мій знайомий 
говорить, що граби для 
нього завше парубки, ду
би — старі діди, верби — 
ветхі баби, молоденькі 
ліси — дитячі садки, а

берези —  вродливі дів
чата в білих сукнях, що 
збіглись докупи, про щось 
балакають і ось-ось з 
реготом кинуться врозтіч.

Щаслива в цього де
рева доля. Стільки, як 
про нього, сказано, напи
сано і наспівано хіба що 
про найсвятіші калину і 
клена.

Берези були чисті, гост
ро білі, мовби скупані й 
помиті молодою весною. 
На одній з них при са- 
самісінькій землі хтось 
просвердлив тоненький 
отвір, встромив туди со
ломину і підставив слої
чка. Срібляста цівка бар
висто мінилась під сон
цем і дзвонила та й дзво
нила у слоїчок.

Я сперся на березу 
плечем, заплющив очі... 
Лагідне проміння падало 
на лице, гріло його, зли
валося з солодким дзвоном 
березового соку. через 
якісь фібри й капіляри 
проникало в серце... «І 
щедро Вітчизна поїла ме
не березовим соком*..»

Хто-зна, може, справді 
в такі ось хвилини, в 
такі ось секунди у кож
ному з нас зароджуєть
ся високе почуття до рі
дного краю, природи, Ба
тьківщини?

В. ІВЧЕНКО.

ВЕСЕЛІ ІСТИНИ
Якщо яка неприєм

ність має бути, вона 
обов’язково буде.

Коли справи йдуть 
добре, щось має стати
ся найближчим часом.

Будь-які пропозиції 
люди сприймають інак
ше, НІЖ той, хто їх вно
сить.

Якщо робота валить
ся, то будь-яка спроба 
врятувати її, тільки по
гіршує справу.

Все, що добре почи
нається, закінчується 
догано. Все, що почина
ються погано, закінчу
ється ще гірше.

Те, що ви довго бере
жете, можна викинути. 
Як тільки ви щось ви
кинете, воно вам зразу 
знадобиться.

Не можна наперед 
правильно визначити, 
який бік бутерброда на
мащувати маслом.

Завжди бракує часу, 
щоб виконати роботу 
так, як треба, але на те, 
щоб її переробити, час 
завжди знайдеться.

Дурень, який займає 
високу посаду, схожий 
до людини на вершині 
гори: все йому здається 
маленьким, а всім іншим

маленьким здається він сам
Х̂то може — робить. 

Хто не може — навчає.
Хто не може вчити — 

керує.
Будь-який наказ, який 

може бути невірно 
сприйнятим, сприймаєть
ся невірно

Ніколи не сперечайте
ся з дурнем — люди мо
жуть не помітити різни
ці між вами.

3/брав О. ПАСТУ- 
ШЕНКО, студент фа
культету обчислюваль
ної техніки.

Що таке гори?
Світ снігу і льоду, В ІЧ 

Н О Ї мерзлоти, холодних і 
суворих вершин. Світ 
снігових лавин. Світ не
безпек, непройдених мар
шрутів і неподоланих ру 
бежів.

Але що ж вабить сюди? 
Чому тисячі й тисячі 
людей покидають свої за
тишні квартири, віддають 
останні збереження і 
йдуть в гори, свідомо 
наражаючи себе на не 
зручності, ризик і важ
кий труд?

Мабуть, у місті ми 
втрачаємо деяке відчут 
тя людини котре зв’я
зує нас одного з одним.

робить наші вчинки взає 
мозалежними. На роботі 
транспорті, дома ми рідко 
стараємось зазирнути в 
в світ чужої душі, осяг
нути і зрозуміти його 
(просто ніколи). А опи
нившись наодинці з су
ворою природою, в ото 
ченні вершин велетнів 
почуваєш себе маленькою 
піщинкою і розумієш, 
як важливо мати поруч 
надійне плече товариша, 
по-іншому сприймати ко 
жен добрий вчинок, кож 
не тепле слово. А коли 
крок за кроком, переси
люючи втому, труднощі і 
небезпеки. піднімаєшся 
на вершину, і коли на

решті ці велетні, що не
давно так страхали тебе 
перетворюються в мале
нькі, непримітні пагор- 
бці — О Х О П Л Ю Є тебе від
чуття радості і захоплен
ня, яке навіть важко 
передати, але яке зали
шається в тобі назавше. 
Потім воно зринає і 
вдень, і вночі, на роботі, 
в дорозі, кличе тільки 
вперед, вгору, тільки До 
Сонця.

Е. МЕЛЬНИК, 
співробітник кафедри
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П А Р ТІЙ Н Е ЖИТТЯ

П Р ЕД М ЕТН А  РОЗМОВАВідбулсия збори нарторганізації адміністративно-управлінського персоналу інституту, на яких розглянуто підсумки зимової сесії і завдання комуністів по успішному завершенню навчального року. З доповіддю виступив начальник учбової частини В. П . Омелянчук, який відзначив, що перебудова учбово - виховного процесу відбувається повільно, істотного повороту в підвищенні якості навчання не сталось.Тим часом, колишні наші випускники вказують,Що загальними недоліками інженерів є недоста. тні знання організації управління виробництвом в умовах госпрозрахунку і самофінансування, слабка спеціальна підготовка, * мало практичних знань в галузі аналогової схемотехніки, використання засобів обчислювальної техніки.Саме з цих недоліків і повинні випливати основні завдання поліпшення навчально - вихов. ного процесу.Товариш Омелянчук детально проаналізував наслідки зимової сесії, особливо наголосивши на упущеннях в методичній роботі, яка на деяких кафедрах є чимсь другорядним у порівнянні з наукою і кооперацією.Серйозні проблеми в практичній підготовці — низька її якість, недостатній контроль.Гостро невистачає учбово - лабораторних площ, які під різними приводами постійно скорочуються.Щ е гострішим стане це питання восени в зв’язку з відміною призиву студентів до лав армії, адже треба розмістити додатково 400 студентів, які Демобілізуються.Доповідач висвітлив цілий ряд інших момен. тів, котрі гальмують навчальний процес, висловив ряд пропозицій щодо їх усунення.Виступаючи в обговоренні доповіді, комуніст, проректор М . М. Шкодін зауважив, що інституту бракує інтеграції з виробництвом. А це особливо важливо при переході на госпрозрахунок, коли підприємства змушені будуть виплачувати вузові 3 тисячі карбованців за кожного інженера. Товариш Шкодін висловив побоювання, що ми можемо не одержувати цих сум, що подекуди наших  ̂ спеціалістів не захочуть брати й безплатно. Біда в тому, що наш інженер не готується, як керівник, він дуже слабкий в знаннях культури, соціальної й інженерної технології.На питаннях виховання інженерів зупинився у своєму виступі і комуніст М . Д . Коваль. В середовищі студентів побутують грубощі, безкультур’я. Чому, досі в нас нема музею, який став би центром професійного і патріотичного виховання? Чому на день святкування Радянської Армії в залі сиділо кілька десятків чоловік, а при відзначенні 175-річчя Т. Г. Шевченка —- менше, ніж у президії?Комуніст В. С . Ярошенко зупинився на тому, як студенти використовують дорогоцінний час навчання в обчислювальному центрі — грають на комп’ютерах в очко, пишуть листи, вірші. Я сно, що тут недоробляють викладачі.Ректор інституту І. В. Кузьмін висловив занепокоєння тим, що дуже повільно приживаються у нас різні новинки, що на цьому шляху дуже багато тертя і опору. Ми готуємо зараз спеціаліста такого, як можемо, а треба такого, який з перших днів роботи уже багато вмів би.Чи не найголовнішим навчальним посібником у нас і досі залишаються дошка і крейда. Без трійок навчається 10 відсотків студентства. Треба терміново розв’язати багато завдань, переходити від багатопредметності на послідовність навчання. 8 ’екзаменів і 2 заліки під час сесії — це профанація. Мусимо обов’язково перейти з восьми годин ,сидячки за партою, до чотирьох.Це крайня необхідність.Якщо ми не перейдемо на новітні форми навчання, то не будемо розвиватись перспективно.Партійні збоди адміністративно-управлінського персоналу прийняли розгорнуте рішення, спрямоване на усунення цих недоліків.
В. ІВЧЕНКО.

Пам'ятний візитТого дня, коли М . С. Горбачов прилетів у Га„ вану, всі ми, громадяни Куби, які навчаються у Вінницькому політехні. чному інституті (а нас тут 70), сиділи біля телевізора. Це було свято — бачити свою далеку Батьківщину, сотні тисяч наших земляків, які ви. йшли зустрічати доро. того гостя.Нема сумніву, що цей вдзит — ще одна пам’ятна віха в історії дружби двох народів. Для нас, кубинців, ця дружба має особливе значення, тому що допомагає будувати соціалізм, підтри. мувала і підтримує у важку хвилину. Позна- читься вона, без сумніву, і на дальшому утве. рдженні миру в Латин, ській Америці,

Радянський Союз — наш брат. Особливо проявилося це в той час, коли Михайло Сергійо. вич змушений був відкласти свій попередній візит на острів Свободи в зв’язку з великою трагедією у Вірменії. Ку_ бинський народ сприйняв це горе, як власне. Фідель Кастро першим здав кров у фонд Вірменії, а вслід за ним її здавали тисячі.Звичайно, наша країна маленька. Але в біді має значення не розмір допомоги, а готовність прийти на поміч негайно. У  відносинах між Кубою і С Р С Р  так було, так е, так буде завжди.
І Л А С А Р О  Х Е С У С

А М А Д А Р М О РАН,
студент гр. 2 ПГС-86.

З 10 березня в комсо. мольських групах інституту почалась звітно- виборна кампанія. П еред цим комітет ком. сомолу провів спеціальне навчання активу. Для посилення зворотного зв’язку між первинними, організаціями і інститутським комітетом комсомолу був установче, ний порядок участі членів комітету і бюро в звітно - виборних зборах груп. Ми нікому не нав’язували дат проведення " — групи встановили їх самі, а потім ці строки затверджувались на засіданні комітету. Одним словом, все будувалось на принципах самоініціативи, але, на жаль, це не стало основою чіткого порядку.Скажімо, недавно на Засіданні комітету комсомолу іринесено сувору догану комсоргу II курсу факультету обчислювальної техніки Ользі Березовській, а секретарю факультетсь. кого комітету Юрію Олі. вко — догану з занесенням до особової справи. Причина — безвідповідальне ставлення до про_ ведення звітно . виборної кампанії.Д уж е багато зривів і піренесень зборів на факультеті енергетики

та інженерно-будівельному.Збори уже відбулися більше ніж В половині первинних організацій. Можна зробити деякі попередні узагальнення.Якщо говорити відверто, то комсомольські зі-

КО М СО М О Л : ЗВІТИ І ВИБОРИ

закінчились. І вирішили визнати роботу комсорга..-. задовільною!Навіть не знаю, як цей факт коментувати.
ми прийдемо і подиви, мось. Тим часом, на організовані і підготовлені для них заходи комсомольці намагаються не прийти.

ПРАВО НАЗИВАТИСЬ КОМСОМОЛЬЦЕМбрання готуються слабко або й не готуються зовсім. Звідси й наслідки.Уж е стало звичним, що після звіту комсорга, ніхто не хоче виступати. Всі мовчать, наче сказати нічого, ніби не болить душа за масу недоліків і недоробок, за неакти- вність і власну політи. чну інфантильність. Не читають студенти газет, не дивляться телевізора, не слухають радіо?Важко в це повірити, але це факт і, на жаль, непоодинокий. Я, наприклад, була на зборах з завідуючою ідеологічним відділом обкому комсомолу Оленою Лутохіною в групі 2 ПМП-87 на ФАМі. Після звіту ком. сорга ніхто не обмовився й словом, після виступу Лутохіної — знов мовчання. Так збори й

У  відвертий фарс байдужості вилилися збори в групі З АТ-86 (знову ж таки на Ф А М і). Ніякої роботи комсомо. льська організація впродовж року не вела, а роботу комсорга постановили вважати задовільною.Коли зайшла мова про переобрання комсорга, ніхто не захотів узяти на себе цю ношу — всі виступили з самовід. водами. А в цій же групі навчається секретар факультетського комітету Ігор Ілляшов. Скінчилось тим, що обрали не комсорга, а тільки виконавця його обов’язків.Соромно і неприємно.Д уж е випирає тенденція стороннього спостерігача, як у кіно чи в театрі. Ви, мовляв, організуйте для нас, а

Звітно - виборна кам. панія в групах дає підстави .робити висновок, що нам треба ставити питання принципово — якщо ти не ВИЯВ
ЛЯЄШ належної активності, якщо ти не виконуєш Статуту, який є ос. новоположним докумен, том твоєї участі в громадських справах, то мусиш здати квиток. По-іншому не виходить.Мусимо пам’ятати, що через 10— 15 років на сьогоднішнього комсомольця ляже керівництво не тільки цехами, службами, підприємствами, а й державою. Якщо ти не хочеш займатись тією роботою, до якої зобов’язує тебе Статут В Л К С М , то яке право маєш називатися комсомольцем?

І. Б О Р И СЕН К О , 
за сту п н и к  секретаря  
к о м іт е т у  КОМСОМОЛуд

запрошує
ФОРУМ
МИРУ

21—22 квітня в інсти
туті проводиться тради
ційний ІІІ-й інтернаціо
нальний Форум Миру.

В програмі: мости
дружби, політбої, диспу
ти, зустрічі з цікавими 
людьми, ярмарки солі
дарності, концерти сту
дентських колективів 
Вінниці, Хмельницького, 
Києва, Харкова, Москви 
та інших міст Радянсь
кого Союзу, а також 
концертні номери кра
їн і народів планети, 
малий чемпіонат світу з 
футболу, тенісу, шахів 
і т. д., і т. п. Працю
ватимуть всі дискотеки 
! клуби В ПІ, влаштову
ватимуться карнавали і 
народні гуляння.

Запрошуємо взяти 
участь в підготовці і 
проведенні студентсько
го свята. Ентузіастів 
чекаємо в комітеті ком. 
сомолу зі своїми ідеями, 
цікавими пропозиціями 
і дискусійними думками 
щодня з 9 до 19 години.

Ласкаво просимо на 
Форум.

О РГКОМ ІТЕТ.

Ф о т о р еп о р т а ж

Факультет -  прапороносний

В комітеті Л К С М У  так і сказали: «Хочете написати поо кращих, відвідайте енергофак».І, дійсно, впродовж кількох років студенти, викладачі, співробітники енер. гетичного факультету інституту виборюють першість серед решти семи факультетів вузу.Нещодавно в інституті підбито підсумки соціалістичного змагання за 1988 о. Як і в попередні роки, перше місце зайняв енергофак. Він нагороджений перехідним Червоним прапором і Почесною грамотою вузу.
(Закінчення на 2 стор.).
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ВПІ -  НОВІ МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ
В середині березня ц. р. 

я, як представник кафедри 
автоматизації проектуван
ня, відвідав народну 
Республіку Болгарію. 
Візит, одразу скажу, ви
явився успішним. За тиж
день перебування в брат, 
ній країні була прове
дена значна робота по 
встановленню прямих на
укових і організаторських 
контактів між нашою ка
федрою АП і рядом нав
чальних закладів і під
приємств НРБ.

В Софії я був прийня. 
тий у Вищому електро
механічному інституті іме
ні В. І. Леніна. Мене ці
кавили питання спільної 
роботи з однопрофіль- 
ною кафедрою цього вузу. 
Такою виявилася кафедра 
обчислювальної техніки, 
якою керує доцент Мар. 
тинов. Результат наших 
спільних зусиль окреслив 
напрямки наукового спів
робітництва. Так, підго
товлено план роботи на 
1990 рік, яким передба
чено наукові публікації, 
обмін науково-технічною 
інформацією в галузі об
числювальної техніки і 
САПР, обмін стандарта
ми, спільне проведення 
наукових досліджень.

Основу закладено хорошу. 
Тепер справа за тим, 
щоб кожен пункт угоди з 
болгарським вузом був 
виконаний.

Наступним пунктом 
мого відрядження у Болга- 
гарію стало місто Аовеч, 
його електроінструмен. 
тальний завод. Вражає 
оснащеність підприємст
ва обчислювальною тех
нікою і засобами САПР. 
Болгарські друзі виявили 
великий інтерес до нау- 
вих розробок нашої ка
федри. З начальником 
сервісної лабораторії ло
вецького заводу була до. 
сягнута попередня домов, 
леність про поставку нашо
го табло колективного ко. 
ристування, обговорено 
комерційний бік справи.

Та найсильніші вражен
ня залишились від від
відування широковідомого 
в Болгарії і за ї ї  межами 
заводу «Правець», який 
займається виготовленням 
персональних комп’юте
рів. Підприємство це за 
своїми виробничими поту
жностями невелике, бо, 
як мені розповіли, і в 
самому місті Правець 
мешкає лише близько 
трьох тисяч жителів. Але 
це не значить, що завод

надто провінційний. НТР 
залишила тут помітний 
відбиток. Зараз на кон. 
вейєрі стоять дві моделі 
сучасних ЕОМ, а до кінця 
нинішнього року в серію 
вступить ще один персо
нальний комп’ютер з 
числа останніх моделей 
американської фірми 
«Ай-Бі-Ем».

У розмові з головним 
технологом я прозонду
вав можливість закупки 
партії персональних ЕОМ 
для потреб нашого інс
титуту. Болгари позити
вно поставились до про
позиції. Вигідно для них, 
вигідно і для нас. Адже 
ціна цього класу ЕОМ 
дуже доступна.

Загальне враження від 
поїздки в НРБ таке: ви
сока оснащеність пере
важної біль.шості підп
риємств і навчальних за. 
кладів обчислювальною 
технікою світового рів
ня, бездоганна культура 
виробництва, а ще — 
загальна комп’ютерна 
грамотність робітників, 
інженерно - технічних 
працівників цієї соціалі
стичної країни.

В. МАРЦЕНЮК.
заступник завідуючо
го кафедрою АП.

Ф от орепорт аж

Факультет -  прапорокосний

( Початок на
1-й стор.).Нині тут здобувають інженерну підготовку з трьох провідних енергетичних спеціальностей понад 700 студентів. Щ ороку до пультів управління Д Р Е С , Г Е С , А Е С , кульманів проектних і приладів науко, во-дослідних інститутів різних регіонів країни стають 150 випускників факультету, не рахуючи 30— 40 молодих інжене- рів-енергетию^ які навчалися тут з країн Л а тинської Америки, Близького Сходу, Південної Азії, Африканського континенту.Багато зусиль, справжнього творчого підходу до навчання і виховання майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації докладають декан факув льтету професор Д . Б. Налбандяи, його заступник доцент Н . П , Сви- ридов, секретар парт-

б ю р о  В. В . Сте- пурін. Вміло спрямовують навчальну, науково- методичну роботу викладачів і студентів завідуючі кафедрами ене- ргофаку професор Ю . А . Карпов, лауреат Д ер жавної премії С Р С Р  доцент В. М . Кутін, до. центи Б. С . Рогальський Б Г . МеЛіьник, І. Ф. Павлов, чимало рядових викладачів — справжніх майстрів педагогічної справи, активних поборників науково-технічного прогресу в галузі вітчизняної енергетики.Незабаром факультет стане новоселом — його кафедри і лабораторії переїдуть у новоспоруд. жуваний нині навчально- лабораторний корпус. Його загальна площа складатиме 12 тисяч квадратних метрів. В будівництві корпусу найактивнішу участь беруть студенти - енергетики. Майже весь цикл робіт

виконується їхніми руками.Ми у той день побували в одній з навчальних груп енергофаку — у 2 Е С  (електростанції) , в якій готуються фахівці, що мають змогу застосувати свої знання на електростанціях, їх ^монтажі і наладці.В групі йшли лабора. торні заняття з промислової електроніки. Фото- обєктив зафіксував саме ті хвилини, коли стар, ший викладач кандидат технічних наук В. І. Родинков консультував (на знімку, 1 стор., вгорі) лівійця Алі Ешті_ ба і ангольця Антоніо Джеронімо.А ще через кілька хвилин увагу привернуло усміхнене обличчя студентки. Виявилося, що Наталія Овчар вже виконала лабораторне завдання, хоча до кінця пари часу залишилося чимало.(знімок на 1 стор, внизу).Під час перерви секретар комсомольського комітету факультету В олодимир Богачук, який навчається у цій же групі, вирішив поцікавитися справами О К О Д . Зав’язалася ^бесіда з його командиром, комсомольським активістом Олександром Мурованим (знімок на 2 стор.).Д о речі, про В. Бога- чука. Він —  відмінник навчання. Винятково здібний студент. Бере участь у науково-дослідній роботі, Та, незважаючи на академічну завантаженість, успішно справляється з обов’язками секретаря комітету комсомолу. І в тому, що факультет є передовим у вузі* є ча* стка його організаторських зусиль*Фото В. Осьмушка.

ФПК на госпрозрахункуУ відповідності з постановою Ц К  К П Р С  і Ради Міністрів Союзу P C P  «Про перебудову системи підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства» з ініціативи декана інженерно- будівельного факультету професора М . Ф. Друкованого з березня . 1988 року на базі ІБФ  підвищують кваліфікацію керівні працівники і спеціалісти Украгробу- ду.Як показала практика, підвищують кваліфікацію не тільки слухачі Ф П К, але й викладачі, робота яких оцінюється анонімним анкетуванням самих слухачів. Враховуючи, це, факультетом підібраний

стабільний викладацький контингент з числа професорсько-викладацького складу, а також з керівників і головних спеціалістів провідних будівельних організацій Вінницького ^регіону.В 1988 році підвищен. ня кваліфікації було організоване на повному самофінансуванні і самоокупності згідно укладених угод. Це допомогло зекономити 17 тисяч, з яких близько 8 тисяч перераховані в фонд інституту і тисяча карбованців — дитячому відділенню 4-ї міської лікарні у Вінниці.Нинішнього року фа. культету підвищення кваліфікації надано юридичний статус, він першим у системі Мінвузу

У Р С Р  почав роботу за другою моделлю госпрозрахунку і планує ство_ рити фонд науково-технічного і соціального розвитку в сумі понад 6000 карбованців. На факультеті вже підвищили кваліфікацію 325 чоловік, в тому числі 35 начальників і головних інженерів БМ У , 24 головних енергетики будівельних трестів.На перспективу Укр_ агробуд планує цільове виділення фінансових засобів для р о зв и т к у  матеріально-технічної бази факультету в сумі 300 тисяч і на придбання обладнання 50 тисяч карбованців.
В. С Е Р Д Ю К , 

доцент.

ДО УВАГИ АРХІТЕКТОРІВ І БУДІВЕЛЬНИКІВ

Такі будиночки, як на цьому знімку, виготовляються В Бахчисараї Кримської області. Це, звичайно, не архітектурні шедеври, але якби вони раптом

з'явились у Вінниці, то можна уявити, який би ажіотаж почався між тими ентузіастами садівництва і городництва, котрі останнім часом одержали земельні ділянки. Нема сумніву, що тисячі людей захотіли б придбати ці будиночки. Іншими словами, той, хто взявся б за їх виготовлення, міг би мати великі прибутки.Гадаємо, що в умовах госпрозрахунку ці прибутки не завадили б і нашому інститутові. Може, архітектори і будівельники В П І попробували б виготовити свій проект на основі місцевих будівельних матералів (скажімо, тих відходів, що териконами громадяться довкола Ладижинської Д Р Е С ) і в кооперативі з іншими організаціями створити щось подібне, або й краще*Таким чином, це інформація для під. приємливих і ініціативних.
Конкурс на емблему

Осередок товариства 
української мови імені 
Т. Шевченка при Вінни
цькому політехнічному ін
ституті оголошує конкурс 
емблеми осередку. До 
участі в конкурсі запро-

шуються всі, хто бажає. Проекти подавати го. 
Підсумки будуть розгля- лові осередку Ковалю
нуті на зборах товарис. М. Д- (к. 104 на ОЦ) або 
тва. Переможець одер- в редакцію газети «За
жить подарунок або гро- інженерні кадри» (к. 
шову винагороду. 0220)-__________ _________ _

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО АС П ІР АН ТУР И
на 1989 рік з спеціаль
ностей: (з відривом і без 
відриву від виробництва): 

матеріалознавство в 
машинобудуванні; систе
ми приводів; процеси і 
машини обробки тиском; 
дорожні та будівельні 
машини; теоретична еле
ктротехніка; прилади та 
методи контролю навко 
лишнього середовища, ре 
новин, матеріалів і ви
робів; інформаційно-ви
мірювальні системи; еле
менти пристроїв обчис
лювальної техніки та си
стем управління; управ
ління в технічних систе 
мах; теоретичні основи 
радіотехніки; обчислюва
льні машини, комплекси, 
системи і мережі; засто
сування обчислювальної 
техніки, математичного мо. 
делювання і математич
них методів у наукових 
дослідженнях; промисло
ва теплоенергетика; еле
ктричні станції, мережі, 
електроенергетичні систе
ми та управління ними; 
технологія і організація 
промислового та цивіль
ного будівництва.

До аспірантури прийма
ються особи з закінче
ною вищою освітою не 
старші ЗЬ років, заочної 
— не старші 45 років, 
які виявили здібність до 
науково _ дослідної робо
ти і мають досвід прак
тичної роботи з спеціаль
ності не менше двох ро
ків після закінчення ви
щого учбового закладу.

Для вступу до аспіран
тури подаються такі до
кументи: заява на ім'я 
ректора; копія диплома 
про закінчення вищого уч
бового закладу з витя
гом із залікової відомос
ті; характеристика з ос
таннього місця роботи; 
особистий листок по об
ліку кадрів і 3 фотокарт
ки; автобіографія; перелік 
опублікованих праць або 
реферат на тему обраної 
спеціальності; витяг з 
протоколу засідання ра
ди для осіб, рекомендо
ваних до аспірантури ра
дами вузів безпосередньо 
після закінчення вищого 
учбового закладу; поевн 
дчення (форма 3.2) про

складання кандидатських 
екзаменів, передбачених 
з даної спеціальності, для 
осіб, які повністю або 
частково склали кандида
тські екзамени; витяг із 
трудової книжки, завіре. 
ний за місцем роботи; 
медична довідка про стан 
здоров’я.

Особам, які допущені 
до складання екзаменів, 
надається відпустка на Зи 
календарних днів із збе
реженням заробітної пла
ти за місцем роботи.

Особи, які вступають 
до аспірантури, здають 
такі конкурсні екзамени: 
з спеціальності, маркси
зму - ленінізму, іноземної 
мови в обсязі програм 
вищих учбових закладів.

Прийом заяв до 15 се
рпня, вступні екзамени 
з 1 вересня по 1 жо
втня. _

За довідками зверта
тись: 2*6021, м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 95, 
Вінницький політехнічний 
інститут, відділ аспіран
тури*

РЕКТОРАТ.

Редактор І. ВО Л О Ш ЕН Ю К .



Завтра -  
Комуністичний 

суботник
Два дні тому — 12 квітня виповнилося рівно 

сімдесят років, як в депо Москва—Сортувальна 
Московсько - Казанської залізниці тринадцять 
комуністів і двоє співчуваючих залишилися в це. 
ху після своєї зміни, щоб безкоштовно відремон
тувати три паровози. Володимир Ілліч Ленін, ді
знавшись про Цю подію, побачив в ній живі па
ростки нового комуністичного ставлення до праці. 
Ініціативу московських залізничників засновник 
нашої партії і держави назвав «великим почи
ном».

Вже у перші роки існування молодої респуб
ліки Рад комуністичні суботники за прикладом 
москвичів набули широкого і повсюдного насліду
вання, глибокого державного смислу, як доброві
льного, безкорисливого труда мільйонів трудящих,

В нинішньому році комуністичний суботник бу
де проведено завтра, 15 квітня. В інституті, як 
і в усіх трудових колективах, складено і доведе
но плани та обсяги робіт, котрі належить вико, 
нати в день «червоної суботи».

Так, наприклад, студенти, викладачі і співро
бітники енергофаку працюватимуть на споруд
женні свого навчально - лабораторного корпусу, 
радіотехнічного — в лісопарковій зоні, ФОТу 
— по вулиці Артоболевського, на укладці 
пішохідної доріжки, що веде від гуртожитку № 5 
до вул. Порика. Машинобудівники упорядковува. 
тимуть фасадну частину інституту по Хмельниць
кому шосе до вул. Артоболевського. Колектив 
ФАМу надаватиме допомогу будівельникам на 
спорудженні гуртожитку № 6, де у недалекому 
майбутньому поселяться студенти цього факуль
тету.

Певний обсяг робт виконають службовці, робіт
ники і техпрацівники адміністративно - господар, 
ської частини. По-перше, переважна більшість з 
них працюватиме на своїх робочих місцях. Ра
зом з тим, частина персоналу АГЧ трудитиметь
ся на загальновузівських і закріплених за інсти- 
тутом міських об’єктах. Так, робітники ремонтно- 
будівельної групи під керівництвом О. А. Кри- 
неця відремонтують лавки в лісопарку, біля нав
чальних корпусів і гуртожитків, приведуть в по
рядок трамвайну зупинку «Студентська» і тур. 
нікети, що розміщені напроти неї.

Група головного механіка здійснюватиме буді
вельні роботи в теплицях, встановлюватиме тру
бопроводи, засклить рами, упорядкує навколиш
ню територію. А ось групі головного енергетика 
заплановано полагодити освітлювальну апаратуру 
в усіх навчальних корпусах.

Обслуговуючий техперсонал братиме участь в , 
благоустрої студмістечка, висадці квітів, приби
ранні сміття, наведенні санітарного порядку в 
приміщеннях. Звичайно, останнім видом робіт за. 
йматимуться і співробітники всіх кафедр.

Що стосується безпосередніх організаторів на- 
* мічуваних робіт, то їх обов’язок забезпечити уча

сників суботника необхідними матеріалами, ін
струментами, інвентарем, чітко визначити кож
ному денне завдання.

Ось так стисло можна охарактеризувати обсяги 
і напрямки робіт на цьогорічному комуністично
му суботнику. При цьому доречно зауважити, що 
частина їх була виконана, особливо факультета
ми, у попередні дні.

Коротко формулюючи основне завдання ювілей
ного комуністичного суботника, слід насамперед 
відзначити, що він покликаний гідно продовжити 
естафету великого почину москвичів - залізнич
ників, довести свідому відданість кожного ЙОГО 
учасника великій справі оновлення, перебудови, 
дальшого розвитку нашого соціалістичного су
спільства.

О. ТАРАНУХА, 
проректор по АГЧ.

Всі-на „червону суботу!“

Зустріч з проректором
6 квітня відбулась зустріч студентів з проректо. 

ром по учбовій роботі Ю. А. Карповим, в якій взя
ли участь студенти, члени вченої ради та комсомо
льсько-профспілковий актив.

Проректор проаналізував наслідки зимової ек
заменаційної сесії, ознайомив з деякими новими 
документами. В процесі діалогу з обох сторін бу. 
ло висловлено багато цікавих пропозицій по вдос
коналенню навчального процесу.

Товариш Карпов дав відповіді на запитання про 
можливість читання лекцій з однієї дисципліни к і
лькома викладачами, про комп’ютеризацію навча
льного процесу, використання в ньому обчислю
вального центру, присутність на екзаменах і захис
ті курсових проектів членів комітету комсомолу і 
студентського профкому, про вільне відвідування 
лекцій, проходження виробничої практики, доці
льність впровадження диференційованого заліку 
з фізвиховання тощо.

Наступна зустріч студентів з проректором — у 
травні. Запрошуються всі, іхто бажає.

В. БОДНАР, 
голова профкому студентів.

ПРОФСПІЛКОВЕ
життя

На черговому засіданні 
президії профкому співро
бітників заслухано звіт 
голови жіночої ради А. Т.

ституту, організувати пе
ревірку виконання в під
розділах законодавства по 
охороні праці жінок, залу
чивши до цього юристів, 
спеціалістів у галузі пра
ва.

гартування, оздоровчого 
бігу.

Президія профкому ви
знала за доцільне жіночій 
раді всіляко зміцнювати 
і поширювати вже набуті 
форми і методи роботи з

заслухано також звіт ін
шої громадської організа
ц і ї— Товариства винахі. 
дників і раціоналізаторів. 
З інформацією виступив 
голова первинного осеред
ку С. Г. Аютворт.

Звітують громадські організації
Капицької про роботу ра
ди з питань підвищення 
ї ї  активності в житті ву
зу.

Визнано за необхідне 
провести загальні збори 
жінок трудового колекти
ву інституту, на яких 
обговорити підсумки ро
боти ради за рік ї ї  д і
яльності. Вирішено на пре
зидії профкому заслухати 
стан шефської роботи з 
жінками — ветеранами ін_

Жіночій раді рекомен
довано організувати ог_ 
ляд - конкурс озеленення 
території вузівського мі
стечка, розробивши поло
ження про нього, заохочу, 
вати переможців змагання.

Звернуто увагу ради на 
посилення фізкультурно- 
масової роботи серед жі- 
нок-викладачів, співробіт. 
ш к ів . обслуговуючого пе
рсоналу, створення в інс
титуті секцій аеробіки, за-

дітьми членів трудового 
колективу, регулярно орга
нізовуючи як у підрозді
лах, так і в вузі виставки 
дитячого малюнка, спор
тивні і культурно-масові 
змагання з участю батьків, 
сприяти придбанню сімей
них путівок в будинки ві
дпочинку. профілакторій, 
санаторії, туристичні по
їздки.

На засіданні президії

Президія вказала на не
достатню роботу низових 

ланок товариства на ФАМ і, 
СКТБ «Модуль», відсут
ність гласності в діяльно
сті членів ВТВР. Оргмасо- 
вій комісії профкому (го. 
лова В. А. Огородников) 
доручено надати допомо
гу раді вузівської органі
зації товариства в поси
ленні організаторської ро
боти в підрозділах і 
навчальних групах.

ХРОНІКА ІНСТИТУТСЬКОГО Ж ИТТЯ
О КВІТНЯ відбулись пе- 
** рші установчі збори 

клубу воїнів - інтернаці
оналістів. Обрано раду 
клубу до якої увій
шли Д. Пророчук, С. Оно. 
фрійчук, І. Новицький, 
І. Аитвинюк, В. Аашко. 
Головою затверджено сту
дента інженерно - будіве
льного факультету Мико
лу Цибульчака.

• *  *  *

З А ІНІЦІАТИВОЮ ка
федри російської 

мови в інституті з 10 по 
15 -квітня проводиться 
Ленінський тиждень.

В його програму увій
шли: малий фестиваль, 
читацька конференція на 
тему «Маяковський — 
поет революції», колек

тивний перегляд кінофільму 
«Комуніст», ознайомлен
ня з одним з господарств 
Вінниччини* олімпіада з

російської мови.
Учасники Ленінського 

тижня візьмуть участь в 
конкурсі читців під наз
вою «Батьківщина бать- 
ківщин», у святі російсь
кої мови і літератури, ві
двідають столицю Украї
ни, проведуть засідання 
інтерклубів, а на завер
шенні! програми тижня 
покладуть вінки до па. 
м’ятника В. І. Леніну в
обласному центрі'.

*  *  *

і р  КВІТНЯ в актовому 
залі відбулася дис

кусія викладачі^, студен. 
тів і співробітників на 
тему «Народовладдя: про
блеми, судження і ШЛЯ
ХИ утвердження», яку про" 
вів партійний комітет ін
ституту.

* *

О  ИНІШНЬОГО тижня 
* *  в нашому інституті

перебувала делегація з 
Свєнтокшицької вищої 
політехнічної школи (місто 
Кельце). В складі деле
гації проректор з міжна
родних зв’язків Аешек 
Гавасті, проректор з нау
кової роботи Аех Рудін- 
ські, перший секретар 
парткому школи Єжі Ко. 
морнічак.

Уточнялися деякі умо
ви загального договору по 
співробітництву з нашим 
інститутом і угоди на 
1989 рік, йшла мова про 
обмін науковими співро
бітниками, студентськими 
будівельними загонами, 
групами відпочинку, тощо.

,■* *  *

Ц ІКАВО і змістовно 
пройшов 12 квітня 

вечір відпочинку і профе

сінної солідарності викла
дачів та співробітників 
ФОТ. Його організа
торами стали профспіл
кові активісти факультету, 
який відзначив своє 29- 
ліття,

* * *

І З  ЕСНЯНА екзаменаці 
* *  йна сесія для 15 

студентів енергетичного 
факультету почнеться на
багато раніше встановле
ного строку — з 18 кві
тня, а приймання заліків, 
курсових робіт | проектів 
уже закінчується.

Справа в тому, що тут 
організовується студентсь. 
кий будівельний загін 
«Мир», який 4 травня ви 
їздить на відбудовчі ро
боти до Вірменії. Очо
лить загін один з най- 
енергійніших студбатівців 
Василь Захаров.

ВИНОСИТЬСЯ НА ОБГОВОРЕННЯ

Перебудова: стимулювання праці викладача
Головна мета перебу

дови роботи вузу *— 
підвищення якості нав. 
чання студентів. Д це 
можливо при умові, ко
ли викладачі і асистенти 
будуть досконало володі
ти ефективними метода
ми навчання, будуть еко
номічно і морально заці
кавлені у запроваджен
ні цих методів на прак
тиці.

На превеликий жаль, 
поки що працівники ву
зу в основному не заці. 
кавлені в підвищенні сво
го психолого - педагогі
чного рівня підготовки, 
поскільки його заробітна 
плата залежить не від 
якості підготовки спе
ціаліста, а від вченого 
ступеня, стану роботи та 
посади, Якщо ми хоче
мо активізувати фак
тор, то потрібно оп
лату праці викладачів 
вести за принципом «від 
кожного за здібностями, 
кожному по праці».

Для того, щоб здійс
нити цей основополож
ний принцип соціалізму 
в педагогічній діяльнос
ті, необхідно одержати 
відповідь на два запитан- 
я:

«Чи можна оцінити 
об’єктивно трудовий 
вклад викладача?». «Як 
використати закон роз
поділу по праці, щоб 
стимулювати викладачів 
до активної педагогічної 
діяльності?».

На перше запитання 
педагогічна наука — 
кваліметрія — дає по
зитивну відповідь: якість 
роботи викладача і сту
дентів можна виміряти 
кількісно, якщо визнача
ти інформаційну потуж, 
ність студентів після ви
вчення курсу певної на
вчальної дисципліни за 
допомогою науковообгру. 
нтованих тестів. Саме 
вони дають можливість 
ліквідувати суб’єктивізм

в оцінці знань студентів.
Така перевірка прово

диться викладачем і чле
нами експертної комісії, 
тобто викладачами, які 
будуть навчати даних 
студентів у майбутньо, 
му. Результати роботи 
комісії оформляються 
«Актом експертизи», де 
вказуються атестовані 
студенти, які мають до
статню підготовку для 
подальшого навчання. 
Неатестованих студентів 
викладач повинен довчи
ти протягом сесії, а тих, 
що неспроможні продов. 
жувати навчання — ви
ключити з інституту.

Оскільки процес нав
чання є двостороннім, то 
якість навчання залежить 
не тільки від викладача, 
а значною мірою і від 
активної пізнавальної ді
яльності студентів!.
Це означає, що вони 
повинні високоякісно і 
своєчасно виконувати

всі завдання викладача, 
при цьому зауважу, що 
така вимога є, насампе
ред, показником якості 
його методики.

Водночас головним 
показником роботи сту
дентів теж є високоякі
сне виконання всіх на
вчальних завдань неза
лежно від того, чи від
відує студент лекції, чи 
ні.

Що пропонується для 
цього?

По-перше, викладач 
повинен мати право за 
несвоєчасне виконання 
практичних, лаборатор
них та інших видів робіт 
у будь-який час навча
льного року самостійно 
звільняти невстигаючих 
від стипендії на один— 
два тижші, на місяць. 
Основою для цього є 
відмітка старости в жу
рналі про відсутність сту
дента на занятті без

Продовж, на 2 стор.
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ДІЄ ОСЕРЕДОК ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
4 квітня відбулося че. 

ргове засідання інститут
ського осередку Товари
ства української мови 
імені Тараса Шевченка.

Всі, хто зібрався цього 
разу — викладачі і на
уковці, студенти і доцен. 
ти — не залишалися ба
йдужими при обговорен
ні головного питання: 
як розшйрити сферу фу. 
нкціонування української 
мови в нашому інститу
ті?

Найбільш непокоять 
нас проблеми, пов’язані 
з навчальним процесом. 
Треба зробити так, аби 
студенти, котрі навчають
ся на рідній землі, не 
змушені були б перехо. 
дити на російську мову, 
щоб наш інститут вико
нував свій головний обо
в’язок — готувати кадри 
української технічної ін_ 
телігенції. Найперше, що 
перешкоджає цьому — 
брак підручників та ме
тодичної літератури. Не 
на всіх кафедрах є та
кож необхідна кількість 
викладачів, що володі. 
ють українською мовою. 
Нарешті, необхідно, щоб 
іноземні студенти, які 
приїжджають вчитися на 
Україну, вивчали саме 
українську мову на під

готовчих курсах. А поки 
що викладання україн
ською мовою ведеться 
лише поодинокими енту. 
зіастами — викладача
ми окремих дисциплін. 
Але саме завдяки їм ми 
сподіваємося зрушити з 
місця цю проблему. Мо
жливо уже з наступного 
навчального року вдасть, 
ся створити кілька груп 
на деяких факультетах 
з переважним викладан
ням українською мовою. 
Важливо встигнути під
готувати методичні по. 
сібники, термінологічні 
словники, відповідним 
чином підготуватися й 
викладачам. Це нині од
на з головних турбот 
осередку Товариства.

Але основні надії ми 
покладаємо на наступні 
роки. Тому вже зараз 
частина членів нашого 
товариства розробляє ан
кети для опитування сту. 
дентів і викладачів, щоб 
мати більш конкретну 
інформацію про потреби 
і можливості введення 
найближчим часом украї
номовного навчання. Спо
діваємося на підтримку 
викладачів і студентів, 
аби таке опитування дало 
об’єктивні дані. Водночас 
сподіваємось, що на всіх

кафедрах з розумінням 
поставляться до необхід
ності впровадження вик
ладання українською мо
вою, визнають найголо. 
внішим завдання напи
сання і переклади підру
чників методичної та до
відкової літератури ук
раїнською мовою з усіх 
дисциплін.

Для оволодіння укра
їнікою мовою всіма вик
ладачами і співробітника
ми необхідно відкрити 
в інституті постійні ку

Завдяки старанням викла
дачів, громадських організа
цій енергофаку тут створені 
всі необхідні умови для ус
пішного навчання студентів 
— іноземців. На знімку: гро.

мадянин Республіки Куба, ві
дмінник. студент третього ку
рсу Франсиско Грійо Годрі. 
гес (ліворуч) та його однокур
сники Володимир Нагорний і

Борис Дворницький обмінюю
ться думками щодо виконаних 
ними лабораторних робіт з 
промислової електроніки.

Фото В. ОСЬМУШКА. І

в усіх службах і грома
дських організаціях, у 
внутрішньому діловодстві 
й па зборах. І тут є чи
мало проблем і перешкод, 
але, на нашу думку, вже 
зараз багато чого мож
на зробити. Чому, нап. 
риклад, всі ологошення 
пишуться російською мо. 
вою? А вся наочна агі
тація, стенди кафедр, де
канатів? Це стосується 
зокрема, й парткому, — 
кому, як не йому, в пе
ршу чергу, слід викону
вати настанови ЦК КП

України? То ж сподіва
ємося, що незабаром бу
демо читати «Дошка по
шани», «Розклад занять» 
та ін.

Подбали ми і про свій 
стенд. Поки що він не ду
же виразний, оформлен
ня його триває, але вже 
зараз ви можете у вес
тибюлі «нульового» кор
пусу ознайомитися з ос. 
новними документами 
Товариства та рядом ці
кавої інформації.

Дуже приємно було 
дізнатися, що бібліотека 
ВПІ передплачує украї
нські «товсті» журнали. 
Адже скільки цікавого й 
корисного можна зараз 
дізнатися зі сторінок 
«Вітчизни», «Києва», 
«Дніпра», «Жовтня», 
«Прапора». Тут — і 
твори визначних істори. 
ків М. Грушевського і 
Д. Яворницького, й за
боронені донедавна, хо
ча і відомі всьому світу

романи В. Винниченка, 
і страшні своєю правдою 
розповіді про голод на 
Україні 30-х років та 
багато іншого.

На нашому стенді ми 
будемо періодично інфо
рмувати про всі цікаві 
новинки української пе
ріодики.

Чимало проблем з ук
раїнською мовою почина
ється ще зі школи, і 
навіть з дитсадка. Зараз 
кількість таких закладів 
з українською мовою 
явно не відповідає кіль

кості українського на. 
селеная міста. Тому ми 
звернулися ДО обласного 
та міського Товариства 
української мови з про
ханням наполегливо про
водити заходи з метою 
відкриття нових дитячих 
садків, шкіл і класів ук
раїнською мовою.

Не залишаються поза 
нашою увагою й культу
рно - мистецькі заходи. 
Ми готуємося до прове
дення свята української 
мови, яке республікансь
ка конференція нашого 
Товариствва запропонува
ла затвердити зк держа
вне свято з занесенням 
його до календаря. Бу
дуть у нас організовані 
зустрічі з вінницькими 
письменниками, художни
ками, артистами, істори
ками, краєзнавцями.

На зборах йшлося та
кож про необхідність 
налагодити тісні контак
ти з аналогічними осере. 
дками в іщних вузах та

закладах міста, з місь
кими організаціями То
вариства «Меморіал», 
краєзнавчого — «Поділ
ля» та ін. Це дасть мо
жливість грунтовно під
готуватися до кампанії 
по виборах до республі
канської та місцевих 
Рад.

Вже зараз ми відчува
ємо потребу в окремому 
приміщенні, де можна 
було б зібратися для 
вирішення поточних пи
тань, зберігати докумен
ти, мати свою оргтехні
ку. Сподіваємося, що 
після вступу в експлуа
тацію корпусу енергофа
ку нам буде виділена 
окрема кімната.

Як бачите, задумів у 
нас багато. Справа на
ша благородна, хоча й 
нелегка. То ж, Ще раз 
запрошуємо всіх, кому 
не байдужа доля укра
їнської мови, — прихо
дьте до нас на збори, 
вступайте до нашого 
товариства.

А чергові збори відбу
дуться у вівторок 18 
квітня о 18.00 в ауд. 
0415.

Ви можете також при
нести свої зауваження, 
пропозиції в редакцію 
«ЗІК», чи до голови 
нашого осередку Коваля 
М. Д. в ауд. 104 голов. 
,ного корпусу. Незабаром 
на нашому стенді з’яви
ться й скринька для ли
стів. Чекаємо на всіх!

Г. БАГДАСАРЯН, 
заст. голови осеред
ку Товариства укра
їнської мови.

Т Е , Щ О Н АЗ РІЛ О

Після
прем’ єри

В неділю 9 квітня на
шими викладачами і сту
дентами був влаштований 
култьпохід в музично-дра
матичний театр на прем’є
ру вистави Афанасьєва 
«Кетч , або хапай, як мо
жеш». Перед культпохо
дом проводилась значна 
організаційна робота з

боку парткому, профко
мів, комсомольського ко
мітету. Було придбано 220 
квитків.

З ініціативи театру ку
льтпохід мав стати неор
динарним. Було вирішено 
по закінченню вистави 
влаштувати дискотеку, зу
стріч з режисером, вза. 
ємне обговорення прем’є
ри.

Саме така реклама, по 
суті, й привабила людей.

Але ось вистава закін.
чилась...

— Буде дискотека, зус
тріч, обговорення?

Ніхто нічого не знає.
Одне слово, з вини те

атру не відбулось те на
йголовніше і, безперечно, 
найцікавіше, що мало ві
дбутись. Тим часом, наші 
стосунки з муздрамом 
складаються непросто, 
люди на вистави йдуть 
неохоче. Не знаю про що 
думали керівники театру, 
якими міркуваннями керу
вались, не виконавши то

го, що обіцяли?
Хочеться почути відпо

відь на це питання зі 
сторінок нашої газети.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА,

Перебудова: стимулювання праці викладача
(Продовження, Початок 

на 1-й стор,).

поважних причин і під
пис викладача. Будь-які 
поважні причини відсу
тності студента на занят
тях не звільняють їого 
від обов’язку виконати 
завдання в строки, які 
вкаже викладач, а не 
деканат.

Заробітну плату вик
ладач, асистент одержу
ють залежно від кілько
сті годин, прочитаних 
протягом місяця, та про
фесійного рівня (доцент, 
професор, викладач з 
вищою освітою). Ставку 
викладачу виплачують 
лише тоді, коли він ре
ально вичитав ](був в 
контакті з студентами) 
норму навчальних го
дин. В разі невиконання 
цієї норми, йому оплачу
ються тільки прочитані 
години.

За високу якість під
готовки студентів вик
ладач, асистент, одержу
ють надбавку рівно на 
стільки процентів, на 
скільки процентів рівень

підготовки його студен
тів вищий середньопро
гресивного рівня їх пі
дготовки в навчальному 
році. Надбавку за якість 
підготовки студентів ви
кладач одержує на про
тязі року, але до насту
пної тестової перевірки 
якості навчання студен
тів.

Викладач і,(професор, 
доцент), якому доручено 
вести підготовку студен
тів, самостійно добирає 
асистентів, лаборантів, 
навчає їх, веде атестацію 
їх підготовленості до 
роботи зі студентами. 
Однак за систематичне 
невиконання асистента
ми, лаборантами своїх 
функціональних обов’я
зків викладач має право 
звільнити їх від роботи 
в його бригаді та прийня
ти на їх місце інших пра
цівників, або особисто 
виконувати їх обов’язки 
і одержувати належну 
їм заробітну плату.

Якщо викладач протя
гом двох років підряд дає 
низьку якість підготов
ки студентів, то його

ставка заробітної плати 
зменшується на стільки 
процентів, на скільки зме
ншився рівень ПІДГОТО
ВКИ студентів порівняно 
з середньокафедральним 
показником. Якщо у да
ного викладача рівень 
підготовки студентів за
лишився і на третій рік 
нижчим середньокафед- 
рального, то йому вип
лачується половина ста
вки.

Це має бути сигналом: 
дальше його перебуван
ня на даній посаді без 
поліпшення якості робо
ти — небажане. У ви
падку «проміжного шку
тильгання»: один рік 
якість підготовки висо
ка, а на другий — низь
ка, цей метод не засто
совується.

В ГДПО кафедри вхо
дять педагоги - дослід
ники з даної спеціально
сті, які вміють проводити 
НДР з педагогічних про
блем. Оплату їх роботи 
проводить НДЧ, як за 
госпдоговірну тему. За 
впровадження у навчаль
ний процес ефективних

методів навчання члени 
ГДПО, що це здійснили, 
одержують додаткову 
оплату по НДЧ в зале
жності від проценту при
росту інформаційної по
тужності студентів. (Ос
новою для такої додат
кової оплати є акт ек
спертизи, підписаний ви
кладачем, якого навчи
ли новому методу нав
чання, експертами та зав
кафедрою. Член ГДПО 
кафедри, який протягом 
року не дав жодн ої 
цінної рекомендації, з 
ГДПО звільняється і з 
оплати по НДЧ знімає
ться.

Зав. кафедрою, парт
орг, профорг матеріаль
но заохочуються, якщо 
якість підготовки всіх 
студентів, яких обслу
говує кафедра, вища яко
сті підготовки студентів 
в минулому навчальному 
році. Підвищення їхньої 
зарплати повинно відпо
відати коефіцієнту — 
темпу росту.

Викладачів, які досяг. 
ли високої якості нав

чальної роботи, ніхто не 
має права критикувати, 
робити їм зауваження, 
йти до них на заняття 
без їхнього дозволу. У 
випадку низької якості 
підготовки студентів зав. 
кафедрою зобов’язаний 
доручити ГДПО вивчи
ти її причини, зобов’я
зати викладача опану
вати ефективні методи 
навчання і домогтися їх 
реалізації.

Пишу ці рекомендації 
щодо стимулювання пе
дагогічної активності ви
кладачів після вивчення 
і аналізу організації на
вчального процесу у ву
зах за рубежем: в Анг
лії, Франції, США, Япо
нії. Твердо переконаний, 
що ці рекомендації ма
ють раціональне зерно. 
Однак мене турбує, як 
сприймуть це викладачі.

.. В 1985 р, один 
з інститутів в Ленін
граді зробив велике 
відкриття: розробив ме-

виноситься
НА ОБГОВОРЕННЯ

тодику одержання ді
тей з наперед заданими 
якостями: біленьких, чо
рненьких, красивих, та
лановитих. Щоб переві
рити етичну сторону ме
тодів генетичної інжене
рії, до інституту запро
сили 2000 жінок. Після 
емоційних, науково-об. 
грунтованих доказів з 
боку вчених Ж ІНОК ПОП
РОСИЛИ дати відповідь на 
одне запитання: «Як во
ни ставляться до впрова
дження методів генети
чної інженерії в практи
ку?». Жінки подумали, 
подумали і дружно від
повіли: «Нехай діти
народжуються без нових 
методів генетичної інже
нерії!».

Автор сподівається, 
що викладачі і керівни
ки нашого вузу не такі 
консервативні, як жінки...

в. чижик,
кандидат педагогіч
них наук.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

рси мови, які вели б 
б досвідчені педагоги. 
Це питання сподіваємо
ся вирішити найближчим 
часом. Необхідні також 
гуртки української мови 
для студентів на факуль
тетах.

Звичайно, розширення 
функціонування україн
ської мови — це не тіль
ки використання її в 
навчальному процесі. Не
обхідно створити укра
їномовне середовище, щоб 
українська мова в інс
титуті невимушено зву
чала і використовувалася



Завтра — 119-та річниця
від дня народження 

В. і. ЛЕНІНА

З жестом суворим і простим,
З усміхом мудро-ласкавим,
Гордим, небаченим зростом 
Зріс він над світом іржавим.

Так, він титан, бо «титанів»
Скинув з золочених тронів;
Глянув, дихнув — і розтанув 
Лід їх  застиглих законів.

Такг він титан, бо на крові 
Бою двох сил непримирних 
Склав підмурівок будові 
Подвигів творчих незмірних.

Звідки ж набрався він сили?
Звідки той порив червоний?
Мозок його запліднили 
Рук мозолястих мільйони.

Всім злидарям він і гнаним 
Кинув потужне: боріться!
Тим же й горить, як зоря нам 
Жест огняної правиці.

Максим Рильський.

РОЗПОВІДЬ ПРО ЛЕНІНСЬКОГО СТИПЕНДІАТАїх , Ленінських стипендіатів, в інституті шестеро. Вважайте, на кожну тисячу студентів денного відділення по одному. Не густо, але й здобути право на одержання такої почесної і підвищеної матеріальної винагороди (розмір стипендії 130 крб. на місяць), справа далеко не з простих. По-перше, хоча б тому, що претенденти на цю стипендію повинні мати на перших двох курсах по всіх навчальних дисциплінах лише одні п’ятірки, по-дру- ге, виявити вміння в громадсько - політичній роботі у студентському колективі, а по-третє, — зарекомендувати себе людиною високих моральних якостей, з твердою громадянською переконаністю.Так що деканати і ректорат, перш, ніж надіслати представлення у Мін вуз республіки, глибоко і всебічно зважують кожну кандидату

ру. Помилки тут не допускаються.В цьому я переконався в один з квітневих днів, коли готувався цей номер газети, і мені довелося зустрітися з Се-
ницьку середню школу. Виріс у сім’ї дипломованих інженерів. Батько, Михайло Григорович, і мати — Галина Яківна ; — колишні випускники Київського політехнічно.

В ЗАЛІКОВІЙ -  
ОДНІ П’ЯТІРКИргієм Захарченком — Ленінським стипендіатом, студентом четвертого курсу факультету обчислювальної техніки....|В редакційну кімнату увійшов стрункий, високий юнак. Одяг спортивного, молодіжного покрою, підкреслена підтягнутість і стриманість, не напускні зосередженість і серйозність. Відтак наш діалог одразу набрав ділового тону.Сергій з золотою медаллю закінчив шість років тому 25-ту він-

іо . їхньою дорогою вирішив іти і Сергій, хоча батьки надали йому право вільного вибору майбутньої професії. Ніхто з них не наполягав, щоб обов’язково поступати у В Щ . Основну профорієнтацію він пройшов у школі, займаючись ра- діомонтажною справою.Перший вступний екзамен з математики склав на «відмінно» і одразу був зарахований на ФОТ.— Важкувато було на першому курсі. Інститут — не школа. Довелось

певний час адаптуватися до вузівської системи навчання, — розповідає Сергій Захарченко. — Одр а к на всіх екзаменах отримував п’я- тіірки.В нього- загострене почуття відповідальності, особистої гідності, самоповаги. Раз узявся за що-небудь, доведи до кінця, роби все на совість. Він хоче бачити себе добре професійно підготовленим інженером. Це — головне, що складає коло його інститутських турбот. Улюбленими предметами для Сергія стали «Механізми, прилади і влаштування обчислювальних систем», «Програмування», практичні заняття на комп’ютерах. Власне, вони складають серцевину технічної компетентності інженера ЕО М .Нині Захарченко переходить на індивідуальний план навчання. Для організованого, дисцип-(Закінчення на 2-й стор.)

Суботник
машмобудівників

Активну участь в су- 
ботнику взяли викладачі, 
співробітники, студенти 
машинобудівного факу
льтету. Тут було створе
но штаб, який оператив
но вирішував питання за
безпечення необхідними 
матеріалами, інструмента
ми, чітко визначав кож
ній студентській групі, 
підрозділу денні завдан
ня.

ків;‘ спортивних майданчиків, стадіону. Чимало учасників суботника трудилися на будівництві навчально - лабораторного корпусу, гуртожитку, прибиранні учбових і жилих приміщень, бла- ^гоустфЬЇ- лісопаркової зони, вулиць, що оточують містечко вузу.Відвідавши місця, де проводилися опоряджувальні роботи, фотокор Р. Кутьков зробив ряд знімків, які й пропонуємо вашій увазі.Знімки, як бачите, безіменні. Сказати, що хтось працював краще, а хтось відставав в темпах, важко. Всі трудилися в одному ритмі, за єдиним вузівським планом, колективно, спільно. А головне — Д|руг жно.. Така вже багато-

Значна частина робіт 
була виконана студента
ми у попередні дні. Ма
шинобудівники впорядку
вали фасадну частину ін
ституту з Хмельницько
го шосе до вул. Артобо- 
левського, прибирали сміт
тя, навели санітарний по
рядок в аудиторіях і 
лабораторіях, на кафед
рах.

Керуючись почуттям 
милосердя, машинобудів
ники взяли участь в бла
гоустрої дитячого буди
нку «Малятко» — саджа
ли дерева, копали грядки, 
прибирали сміття.г

Вся ця робота велась 
добровільно, після занять.

Хочеться відзначити чі
тку організованість всіх 
кафедр факультету, а та
кож студентських груп 
2 ААГ-86, ЗТМ-88, 4 ТМ- 
88 та інших, які показа
ли найкращі результати.

І. ПИЛИП ИШІ/ІН,

В. КР И В О В ’ЯЗИЙ,
студенти, члени шта
бу суботника.

Багатотисячний колектив студентів, викладачів і співробітників вузу взяв активну учисть в Комуністичному су- ботнику, присвяченому 119-й річниці від дня народження засновника Радянської держави і Комуністичної партії, нашого геніального вождя і вчителя Володимира Ілліча Леніна.З приводу свята праці перед ГУКом, відбувся мітинг, на якому 'виступили В. М . Бабій, О. І. Тарануха. А  після нього інститутське містечко, його нрвоспоруджу- вані будівлі, всю територію заповнили люди в робочому О Д Я ЗІ. К ож ному знайшлася конкретна справа.по впорядкуванню пішохідних доріжок, багаторічних зелених насаджень,1 квітни-
річна традиція в інституті. . •А коли підбили підсумки суботника, то виявилося, що в /ньому

взяли участь понад п’ять тисяч, чоловік. Серед них — студенти і пенсіонери, доценти і аспіранти, професори вузу.

На черговом у засіданні р екторату, крім  ін ш и х п и тань, було засл у хан о  звіт Б. П. К остильова про роботу галузевого цен тру НТТМ.Центр засн овано в червні минулого р оку. За цей час заверш ен о роботу за 20 угодам и і трьом а етапами на сум у  157300? к ар б о в ан ців. З 20 зав ер ш ен и х р о біт 8 вп ровадж ені у  ви робництво. Головні зам овн и ки центру — науково -до слідні інститути, інститутські каф ед р и , пром ислові п ід при єм ства регіон у та ін ш и х міст:.При центрі НТТМ с ф о р мовано 39 творчих кол ек тивів, до скл ад у я к и х  у в ійш ло 188 чоловік (з них 94 — віком  до 35 років. 41 студент і аспіран т). С а м о стійно п рацю є груп а с т у дентів по розробці м атем атичного забезпечен н я у п равл інського завдання для ЦНТТМ . Ф ін а н сую ться  т а кож  роботи по М алій А к а дем ії Н ау к , створю ється д іагн ости чн а лабоаторія ст у дентів к аф едри  А А Г .В ід зн ачал о сь, щ о в д іяльн ості цен тру є багато трудн ощ ів. Н а деякі зам овлення не вдається сф о р м у вати групи виконавців . Центр має тільки одну в л а сну р озр обку, хо ч а завдань чим ало, особливо по тов а р а х  наропного сп о ж и в ан ня і м ед ични х при л ад ах. Влазливим  м ісцем  в роботі цен тру є той Ф акт, щ о до т ехн іч н о ї творчості за л у ч е но недостатню  Кількість стм пентської молоді. Не м о ж н а пояснити: рівень р о з робок високий, а студент- с ,к а  к в ал іф ік ац ія  ц ьом у р івню поки-щ о не відп овідає. Тут треба щ е п р ацю вати  і працю вати.Не р о зв’язано поки щ о й питання з прим іщ ен ням  для цен тру — він п е р е се лився у ж е  три рази.Р екторат прийняв п о ст анову по дал ьш ом у п о л іп ш ен ню  роботи ЦНТТМ ,

СТУДМІСТЕЧКО, 15 КВІТНЯ
В ректоратіінституту



2 crop. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 21 квітня 1989 року.

(Закінчення.Початок на 1-й стор.)лінованого студента такий порядок відкриває широкі можливості поглибленого самостійного вивчення предметів з спеціальності, набуття сталих практичних навичок в роботі з електронною технікою, розвитку загального кругозору. Інтенсивніше формується інженер, інтелігент в прямому розумінні.Він вже перечитав майже всього Артура Хейл І. Його «Остаточний діагноз», «Колеса», «Міцнодіючі ліки», «Аеропорт» справили на юнака сильне враження, так само як «Білі одежі» О . Дудинцева, як твори Е . Хемінгуея, як лірика С . Єсеніна. Сергій постійний читач «Роман - газети», «Ровесника», «Студентського меридіану».Варто підкреслити, ідо четвертокурсник захоплюється ще й театром. У вихідні дні він вирушає до Києва. З столичних театрів перевагу віддає іванофранківцям. В останні роки не пропустив майже жодної прем’єри академічного. Його хоббі — сучасна рок-музика у виконанні кращих вітчизняних і зарубіжних груп.Веду до того, що Захарченко зовсім не затятий «зубрила», котрий з дня у день тільки й тим займається, що сидить за підручниками. Щоправда, день у нього спресований. Окрім академічних занять, під керівництвом завідуючого кафедрою ОТ, доцента О. Д . Азарова бере участь в розробці елементів аналого-цифрових і

цифро - аналогових перетворювачів. Госпдоп> вірна тема стала провідною для науковців і співробітників кафедри, а для Захарченка своєрідним полігоном для випробування дослідницьких здібностей, особистих даних для наукової роботи.— Виключно сумлінний студент, багагообі- цяючий, перспективний, — говорить про свого

учня Олексій Дмитрович. — Оформили його на пі- вставки.Отже, ВИХОДИТЬ, 1ЦО Захарченко, ще не закінчивши інституту, отримує 180 карбованців, включаючи, зрозуміло, й стипендію. Як кажуть, по праці і честь. Не меркантильні інтереси ке. рують Сергієм у цьому випадку. Він, єдиний син, з забезпеченої сім’ї — батько головний інженер науково - дослідного інституту, мати — інженер в проектному інституті. Але гроші Сергій кладе в загальну сімейну касу. В розумних потребах батьки не обмежують його. Для виховання самостійності, розуміння ціни трудового карбованця це дуже важливо, особливо, коли тільки-но вступаєш у життя.Ціну копійки Сергій пізнав, працюючи студ- загонівцем в селі Ілля- шівці Тростянецького

району. Там став І му- ляром, і бетонником, виконував підсобні роботи на спорудженні агропромислових об’єктів. Не білоручкою зростає майбутній інженер. А якщо до цього додати дворічну службу в армії, з її  суворою регламентацією, щоденною фізичною завантаженістю, то стане очевидним, що за свої 23 роки Сергій встиг пройти непогане

моральне і фізичне загартування.Чи не тому у цього, так би мовити, елітного студента склалися якнайкращі взаємовідносини з однокурсниками, викладачами. Безвідмовно допомагає товаришам по навчанню. В нього спокійний, урівноважений характер і ні на гран самозадоволення.— Читав твої характеристики в особовій справі. Жодного негативу. Чи так все це?— Ні! Так я не вважаю. Не вистачає інколи рішучості навіть в простих питаннях. Б агато дечого беру під сумнів. Часто відчуваю, що стаю розумним заднім числом...Щ о ж , такі, з точки зору Сергія, «огріхи» властиві багатьом. Брати під сумнів — то ознака, здебільшого, чесності і порядності, аналітичного мислення.І зовсім не випадково,

коли перед студентами факультету постало питання, кого делегувати до складу вченої ради інституту, всі зійшлись на тому, що саме Сергій Захарченко достойно представлятиме їх інтереси.А вони нині такі. Власне, це програма-міцімум члена вченої ради. Сергій стоїть на тому, щоб суспільні дисципліни читалися на двох мовах— російській і українській. Вибір — добровільний. Дати ширший доступ студентам в обчислювальному центрі для практичних занять иа ЕО М . Відмінити диференційований залік з фізвиховання...Престижна Ленінська стипендія. Але воднораз вона вимагає від стипендіата жорсткого самоконтролю, не допускає розслаблення впродовж безкінечних тижнів і багатьох семестрів. Ленінський стипендіат— це згусток, насамперед, працелюбства, а вже потім здібностей, талановитості, громадянської обов’язковості. С а ме такі риси уособлює сьогодні Сергій Захарченко. * •* *Наша довідка: УВінницькому політехнічному інституті стипендію Володимира Ілліча Леніна крім С . Захарченка, отримують зараз: Володимир Скачко (ене- ргофак), Олег Головко (Ф АМ ), Леонід Несен (ІБ Ф ), Олександр Савчук (РТФ ), Костянтин Груздьов (М БФ ).Д . БОРИСОВ.

В ЗАЛІКОВІЙ -  
ОДНІ П’ЯТІРКИ

Наука—виробництву

В лабораторії КрилачаСвого часу це було ім’я будівельного лідера Вінгндцької області, що, символізуючи неспокій, діловитість, напругу, пошук — керував трестами сільського, промислового будівництва. Люди, які прийшли у ці сфери після Володимира Михайловича, називають його своїм учителем і батьком. Причому, називають з любов’ю, намагаючись наслідувати не тільки його ділові якості, а й ту високу людинознавчу філософію, яку він сповідував; доброзичливість і увагу, з якими ставився до кожного, хто приходив зі своїми болями й турботами.Нині Володимир М ихайлович, як то мовиться, на заслуженому відпочинку. Втім, якби так «відпочивали» всі пенсіонери Радянського С о юзу, то в нашій країні було б набагато більше пуття і порядку, ніж є зараз. Неспокійна душа в пенсіонера Крилача. Не так давно очолив на кафедрі будівельних конструкцій і архітектури науково - дослідну лабораторію, а вона уже встигла так багато, іцо про неї говорять. Всі ці успіхи переважно не на терені нових відкрить/ а на терені запровадження в практику того, що відкрите давненько, але не реалізовано на

будівельному об’єкті. Керівник кафедри професор В . Д . Свердлов говорить, що з появою Крилача, зразу відчулось, що кафедра енергійно прилучилась до розв’язання тих практичних завдань будівництва, які вкрай важливі для нашої області.В лабораторії, наприклад, створено стенд для випробування на міцність будівельних панелей і блоків з допомогою гідравліки. Раніше на заводах залізобетонних конструкцій ця операція проводилась примітивними, недосконалими засобами, як правило, з помилками і допусками на «авось». Тепер же стало можливим випробувати навіть фундаменти будівель і визначати найдоцільніші параметри їх розміру і фізичного складу.Володимир Михайлович Крилач здійснив давню свою мрію, до якої руки не доходили, коли керував трестом «Він»ни- цяпромбуд» — з його ініціативи вченні і спеціалісти лабораторії спробували відмовитись від традиційних бетонних паль, якими давно і терпляче набиваються котловани будівель. Для кількох приміщень уже спробували трамбувати котловани спеціальними установками, «набивати в лунки щебінь, а потім

заливати їх бетоном. Н а віть недосвідченій людині зрозуміло, наскільки спрощується, здешевлюється  ̂ і прискорюється цей, мабуть, най- марудніший процес будівництва. Д о речі, його знову ж таки не треба було відкривати (відкритий давно), треба було запровадити, що й зробив успішно шановний «цаш Володимир Михайлович.А на днях в лаборато- Ірії Крилача нам показали бетонні блоки, не дуже великі, розміром, певне, сантиметрів 40x40 і запропонували підняти. Я думав, що це жарт, але спробував, і цей бетон виявився напрочуд легким, його мож«на було утримати навіть однією рукою. Щ о це за диво?— Ніякого дива нема, — пояснив науковий співробітник кафедри С ергій Олександрович Пушкін. — Це золошла- кобетон, виготовлений з тих відходів Ладижинсь- кої Д Р Е С , якими залито всі навколишні яри, долини, старі кар’єри, про які стільки говоримо в зв’язку з їхнім негативним впливом на екологічну ситуацію в цьому куротному регіоні. Цих золошлаків довкола Ладижина не десятки, сотні , тисячі центнерів, а 25 мільйонів то'нр. Шлакові Хібіни, справжня кара господня, а якщо точніше, то наша, рукотворна кара — наслідок злочинного бездум’я високопоставлених чиновників від енергетики. 3«нали ж , що

будуть гори відходів, але не подумали, куди їх діти, що з ними робити?Практичній душі Крилача ті Ладижинські Х ібіни давно не давали спокою. Втш, не одного Крилача. Ц е ж — гори чудового будівельного матеріалу, легкого, дешевого, доступного.Ходили легенди, що в ньому шкідливі дози радіації.Зараз, коли з цього золошлаку виготовлені будівельні блоки і неодноразово перевірені, виявилось, що найшкідли. вішою була «радіація інертності» тих, кому не хотілось зайвого клопоту і зайвої роботи. Нащо мати діло з шлаками, коли є фонди на пісок і щебінь? Це ж — організовуй виборну, навантаження, приймання...Одне слово, лабораторія Крилача успішно перетворила мертві ЗОЛОШ- лаки в прекрасний будівельний матеріал. На Д П З-18 з них ось-ось будуть готові перші панелі. Наука і виробництво роблять спільне діло.До речі, цей спільний експеримент кладе початок новій справі. У  1990—91 рр. в райоїні Д П З  з ’являться перші золошлакові житлові будинки, — легкі, зручні, теплі і... дешеві (золош- лак коштує втричі менше, ніж цегла). Немаловажне значення матиме й те, що п’ятиповерховий 60-квартирний будинок споруджуватиметься дуже швидко — 
впродовж 11 — 12 МІСЯЦІВ.

В. ІВЧЕНКО.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ ГАЗЕТИ

Право на пошук
В N2 14 газети від 7 

квітня 1989 р. було вмі
щено статтю заступника 
секретаря комітету ком
сомолу І. Борисенко «Пра
во називатись комсомо
льцем», в якій гостро кри
тикувалось проведення 
звітно - виборних збо 
рів в групах на Ф АМ і. 
І, як приклад, наводи
лися збори в групі 3-АТ- 
86, які було названо «фа
рсом».

Можливо, щодо інших 
груп І. Борисенко має 
рацію, тому заперечува
ти не будемо. Але от з 
висновком про те, що в 
нашій групі збори були 
«фарсом», ми ніколи не 
погодимось. Так, недо
ліків було чимало. Але, 
якщо комсорг у своєму 
звіті не став розхвалюва
ти все, що проводилося 
у групі, а загострив ува
гу на тому, що не вдало
ся, то це не значить, що 
група не має права ви
знати його роботу задо
вільною. І якщо навіть 
повторне голосування не 
змогло виявити нового 
комсорга групи й було

вирішено відкласти пи
тання на розгляд засідан
ня бюро групи, то хіба 
можна це назвати «фар
сом»? В цьому, на наш 
погляд, якраз навпаки 
проявилась небайдужість 
комсомольців до того, 
хто буде їх лідером. До 
речі, І. Борисенко сама 
на цих зборах не була, 
а заступник секретаря 
комітету комсомолу з іде
ології В. Попов, зі слів 
якого вона писала, на 
жаль, не досить об’єкти
вно ставиться до нашого 
факультету.

Ми молоді. І саме в 
комсомолі вчимося полі
тичній роботі, демокра
тії, пошуку нових форм 
і методів такої роботи. 
Цей процес не може обі
йтися без помилок і не
узгоджень. Треба тіль
ки правильно їх врахову
вати і своєчасно випра
вляти. А комітет комсо
молу ВПІ повинен нада
вати допомогу не на сло
вах, а на ділі.

За дорученням групи
З-АТ-86 І. ІЛЬЯШОВ,
А. КУЦ ИЙ.Чий клуб?

Хочу поділитися своїми думками і спостереженнями з приводу роботи студентського клубу- кафе «Прометей». Юридично цей клуб належить студентам енергетичного факультету, керує ним теж наш товариш Ю ра Крикливий. Але три вечори на тиждень у ньому господарюють гості — вінницькі хлопці і дівчата, які приходять з усіх усюд, платять за ті послуги, які для них влаштовуються. Гроші йдуть не на баланс енергофаку — ними розпоряджається інститутський клуб.Якщо говорити відверто, то в ці вечори нема мови про якесь спрямоване виховання, про якісь продумані, ^змістовні програми. Все підпоряд.. ковано одній меті: заробити копійку. Нам це не подобається. Якщо клуб студентський, то він повинен бути в повному розпорядженні студентів. Можемо і мусимо використовувати його не для одних лише танцюльок, не для однієї лише грошової вигоди.Д о речі, так уже зробили в четвертому гуртожитку і не шкодують.,
П. ГУСЛЯКОВ.

голова студради енергетичного факультету.

Оголошення
Студентська група в складі Сеня Д. П , Техеди 

X. І., Слободянюка І. В. на замовлення центру 
науково - технічної творчості молоді виконує робо, 
ту з математичного забезпечення рішення завдань 
управління НДР. Робота дуже цікава, перспектив
на, зівпадає з завданням дипломних проектів.

Запрошуємо всіх студентів ВПІ активно вклю
читися в наукову роботу через центр НТТМ .

ЦЕНТР НТТМ .

гарантована охорона
Якщо ви бажаєте забе

зпечити надійну охорону 
особистого майна: ква
ртири, дачі, гаража, ав
томобіля засобами охо
ронної сигналізації, про
тиугінного пристосуван
ня, користуйтеся послу
гами відділу позавідомчої 
охорони при Ленінському 
РВВС. На його озброєн

ні —  сучасні електронні 
прилади.

За довідками зверта
тися на адресу: вул. 600- 
річчя, 22, тел. 6-40-19, 
6-40-37, 6-41-19, 6-43-46.

Відділ позавідомчої 
охорони при Ленінсь
кому РВВС.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



Хай живе 1 Травня-День міжна
родної солідарності трудящих!

Комсомольці, юнаки і дівчата! 
Наполегливо оволодівайте знан
нями, навичками трудової і гро
мадської діяльності! Беріть 
активну участь у перебудові!

В нашому інтерклубі
С ТУДЕНТСЬКА організація Прогресивної Со

ціалістичної партії Лівану І актив земляцтва 
спільно з радянськими студентами 23 квітня від
значили 40-річчя утворення ПСП Лівану,

І АВТРА, 29 квітня, відбудеться вечір радянсь- 
*К0-ІНДІЙСЬКОЇ дружби.

О АКВІТН Я  в актовому залі інституту зберуться 
студенти, викладачі, співробітники для відз

начення Дня Республіки Афганістан. Він пройде 
під знаком солідарності з афганським народом в 
його боротьбі за національну і державну незалеж
ність своєї країни.

Так, це вже третій фо
рум. це — вже традиція, за
початкована вузівським ком
сомолом. Організатори такої 
громадсько - політичної і 
культурно -  освітньої акції 
набули вміння І  досвіду, сфо
рмувався актив з числа сту
дентів — добровільних по

лів молоді, треба прямо ска
зати, знайшли своє якнай
краще втілення в інститут
ських форумах. До речі, 
кожний з них завжди був 
наділений своєрідністю, не- 
заштампованістю, носив ві
дбиток міжнародного політи
чного клімату року. Але не-
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з малого футболу. Любителі 
і шанувальники рок-музики 
мали змогу познайомитися з 
творчими колективами міста 
Вінниці «Чорний хід», «Ак
ція», «Ешафот». В гурто
житках працювали дискоте
ки.

В іншому плакаті засуд
жується збройна агресія 
Ізраїлю проти народу Па
лестини. «Колектив Вінни
цького політеху висловлює 
свою підтримку і солідарність 
з справедливою боротьбою 
палестинського народу за

багатостраждальній землі]».
В той день відбулися збо

ри, присв’ячені 119-й річни
ці від дня народження В. І. 
Леніна. Змістовною була 
культурно - спортивна прог
рама: юнаки і дівчата брали 
участь у півфінальних зма
ганнях з малого футболу, 
стали глядачами театру ес
традних мініатюр «Гротеск».

В останній день форуму 
телемережа транслювала дру
гу серію відеофільму «Чужі», 
а спортсмени розіграли фі
нальні зустрічі. В клубі ви
ступав студентський театр 
естрадних мініатюр ВПІ.

21 квітня з програмою дня 
ознайомили передачі телес- 
тудії. V вестибюлях заряс
ніли плакати зі звертаннями 
до ООН, уряду США.

«Радянські і іноземні сту
денти, викладачі ВПІ, — 
читаємо одне з них, — звер
таються до уряду США з 
вимогою припинити неоголо- 
шену війну проти народів 
Нікарагуа і Панами. Втру
чання у внутрішні справи 
цих країн є грубим порушен
ням міжнародного права».

мічників комітету АКСМУ і 
молодих громадян з Афри
ки, Латинської Америки, Пі
вденно-Східної Азії, що ни
ні навчаються у ВПІ.

Вони — не сторонні спо
глядачі, а найактивніші уча
сники всієї підготовчої ро
боти і безпосередні викона
вці всіх пунктів обширної 
програми інтернаціонально
го форуму. Головна мета 
його — продемонструвати 
непохитну волю молоді до 
миру, дружби між народа
ми на нашій планеті.

А тепер більш детально 
розповімо про це свято^ д і
тей різних народів. Його 
витоки йдуть від перших 
Післявоєнних років, конкре
тніше — з празького фести
валю молоді, звідки й про
лунав на весь світ широко
відомий «Гімн Демократич
ної молоді». Пам’ятаєте, 
«Дети разных народов, мы 
мечтою о мире живем»... I 
далі — «Песню дружбы за
певает молодежь, молодежь. 
Эту песню не задушишь, не 
убъешь...»

Ідеї всесвітніх фестива-

ОДМІННИМ для вузівських фо
румів було і залишається 
те, що вони відбуваються в 
останню декаду квітня, коли 
прогресивне людство відзна
чає день народження В. і. 
Леніна, готується до Першо
травня — Дня міжнародної 
солідарності трудящих, і 
тому форуми завжди спів
звучні з цими урочистими 
подіями, проходять під їх 
впливом.

4 -Десь о десятій ГОДИНІ 
20 квітня запрацювала інс
титутська телемережа. Вста
новлені в навчальних корпу
сах, гуртожитках телевізори 
сповістили про початок Ф о
руму миру, познайомили з 
його програмою. А невдовзі 
на площі перед ГУКом — 
короткий мітинг, тут же — 
ярмарок солідарності.

Знову запрацювала вузі
вська телестудія. На голу
бих екранах вона показала 
першу серію американсько
го відеофільму «Чужий».

В другій половині дня в 
клубі розпочався концерт 
художньої самодіяльності, а 
на спортмайданчиках відбу
лося відкриття чемпіонату

свою свободу, незалежність 
держави».

«Вимагаємо покласти край 
режиму терору і насильства 
з боку ПАР, припинити аг
ресію проти народів Анголи. 
Мозамбіку, інших суверенних 
держав Африки. Свободу Не
льсону Манделі, іншим по
літв’язням!» — полум'яніють 
слова на черговому плакаті.

Росіяни І українці, ефі
опи і ліванці, палестинці і 
індуси, афганці і бразільці, 
всі, хто заходив у цей час 
в нульовий корпус, ставлять 
під плакатами свої підписи.

Приймається послання Ге
неральному секретареві ООН 
X. Пересу де Куельяру. «Ми, 
афганські студенти, які нав. 
чаються в м. Вінниці, сту
денти з інших країн, як і 
всі радянські люди, хвилю, 
ємося за долю народу Аф
ганістану... Просимо Вас, 
спираючись на авторитет 
ООН, вплинути на США і 
Пакистан з метою виконан
ня ними Женевських угод, 
надати допомогу Афганістану 
у відновленні миру на цій

Закінчився форум миру ін
тернаціональним концертом, 
в якому взяли участь земля
цтва, що діють в Інституті.

Слід сказати І про органі
заторів цього пам’ятного за
ходу — неординарного, на
сиченого знахідками, ініціа
тивними діями молодих. Це 
— секретар вузівською ком
сомольського комітету О. Ян- 
ченко, його заступники І. Бо- 
рисенко і В. Попов, студен
ти К. Бурковська, А. Димо
ва, А. Качановська, А. Ко
валь, Г. Супрун, А. Рябий, 
і. Чайка...

Хорошу, потрібну справу 
зробили комсомольці і сту- 
денти-іноземці. їх  девізом 
в дні форуму були «Мир», 
«Дружба», «Братерство». З 
такими словами, виписани
ми на кумачевих транспа
рантах, вийдуть вони через 
два дні на Першотравневу 
демонстрацію, що символізує 
солідарність трудящих всіх 
країн світу в їх боротьбі за 
мир, демократію, соціальний 
прогрес.

Д. БОРИСОВ, 
Фото А. Рябого.
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В ОСТАННІ дні квітня 
в аудиторіях кафедр і

Я льтетів проходила 
:на студентська на. 

уково . технічна конфе. 
енція. Головний її зміст 

— студент і перебудова, 
місце і роль технічної 
інтелігенції в науково- 
технічному прогресі, оно
вленні соціально-еконо
мічного життя- Відбули
ся творчі конкурси, те
матичні виставки, прог
линуто відеофільми.

О І КВІТНЯ комсомо- 
льський актив інс

титуту мав зустріч з 
співробітниками управлін
ня Комітету держбезпе.

Інститутська хроніка
ки УРСР по Вінницькій
області.

*  *  *

ОО КВІТНЯ відбувся 
“ “  «круглий стіл» уча
сники якого перший се
кретар Вінницького мі
ськкому Компартії Ук
раїни І. І. Сорока, голо
ва виконкому міської 
Ради народних депутатів 
Ю- І. Іванов, проінфор
мували членів комітету 
ЛКСМУ, бюро факульте
тських комсомольських 
організацій інституту про 
політичну, економічну і 
екологічну обстановку у 
місті, про підсумки і

перспективи виборів на
родних депутатів.

*  *  *

о  ІНСТИТУТІ продо-
"  вжує роботу респу

бліканська науково-ме
тодична конференція 
«Посилення світогляд
ної спрямованості вик
ладання загальнонауко- 
вих і профілюючих ДИС
ЦИПЛІН в технічному ву
зі». Розглядаються різ
номанітні аспекти вихо
вання майбутріього ін
женера, не тільки, як те
хнічно грамотної людини, 
а особистості з широким

колом інтересів, актив
ного учасника громадсь
кого життя.

З ОСНОВНИМИ доповіддя. 
ми на конференції вис
тупили професори І. В- 
Кузьмін, М. М. Шкодїн,, 
В. К- Шановський, О. П. 
Стахов, О- І. Кедровсь- 
кий- Працюють чотири 
секції. В конференції бе
руть участь також про
відні вчені Києва, Хар
кова, Львова. Одеси, 
Донецька, Дніпропетро
вська, Сімферополя, Во
рошиловграда, Луцька, 
Сум, Житомира. Крама
торська та іінших міст 
України.

ВІННИЦЯ-КЕЛЬЦЕ: ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ
З  12 ПО 21 КВІТНЯ в 

нашому Інституті перебу
вала делегація студентів 
Свентокшицької Вищої 
політехнічної школи в 
складі Войцеха Плази, 
Януша Тутка, Ежі Гже- 
шика. Делегація познайо

милась з життям ВПІ, зу
стрічалася з студентами, 
здійснила екскурсію по 
місту, побувала в Софі- 
ївському парку Умані.

Підписано угоду про 
обмін студзагонами: в
червні нинішнього року*

25 наших представників 
працюватимуть в Кельце 
(їх прийме комбінат м і
ського будівництва) і 25 
польських — у Вінниці 
(будуватимуть піщано-су
шильний цех трамвайно- 
тролейбусного управлін-

ня).
Бюро послуг «Студсер- 

віс» і наш Центр Н Т Ш  
уклали договір про твор
чу співдружність.

О. ЯНЧЕНКО, 
секретар комітету 

комсомолу.

Стиль Саші Печорського...
Саші Печерському ві

сімнадцять років І біо
графія його коротенька, 
може ВМІСТИТИСЯ в кі
лькох рядках: середня 
школа № 9 м. Вінниці, 
золота медаль після неї, 
вступ до інституту з 
одного екзамена, всі ві
дмінні оцінки після пе
ршого семестру. Недав
но — ще одна віха: за
воював друге місце на 
республіканській міжву
зівській олімпіаді з Фі
зики-

Але навіть ці короте
нькі анкетні дані мо
жуть уже дещо сказати, 
вірніше, дати підставу 
для висновку, що усе в 
його житті відбувається 
під щасливим знаком 
«плюс».

Правда, коли ми по
говорили з самим Саш
ком, то побачили, що сло
во «відбувається» дещо 
неточне. «Відбувається» 
— це самоплив. Тим ча
сом, Олександр Печер. 
ський нічого на самоп
лив не пускає, життя йо
го цілеспрямоване. Хло
пець він, звичайно, зді

бний, але здібності схо
жі на багаття, яке може 
погаснути, якщо не під
кинеш в нього дров — 
своєчасно і відповідної 
якості.

Сашу з дитинства ці
кавили технічні науки, 
проте було й інше захо
плення: з другого класу, 
наприклад, він впродовж 
шести років навчався в 
хореографічній студії при 
клубі Вінницького елект
ротехнічного заводу. По 
закінченню студії його 
зачислили до основного 
складу ансамблю «Весе
лка», танцював 'натхнен
но, їздив з ансамблем 
на гастролі навіть за 
кордон.

Але в дев’ятому класі 
змушений був серйозно 
подумати; навчання чи 
ансамбль? Як не як — 
доводилось оддавати ре
петиціям тричі на тиж
день по 3—4 години.

Саме тоді він уперше 
прийняв 'нелегке рішен
ня — ансамбль треба за
лишити. Рішення прий
малося ПІСЛЯ ДОВГИХ ро

здумів, з сердечним бо
лем- Перевагу було від
дано не менш улюбле
ним фізиці й математи
ці.

Добрим словом згадує 
він учителя фізики Іго
ря Аркадійовича Лека- 
ря, математиків Руану 
Аркадіївну Шкляр і 
Фаїну Натанівну Брейд- 
бурд, які порадили всту
пити до заочної фізико- 
математичної школи ВПІ, 
спеціалізуватись в уч
бово - виробничому ко
мбінаті на оператора 
електронно - обчислюва, 
льних машин. Це дуже 
допомагало розширюва
ти технічний кругозір 
(систематично завойо
вував призові місця з 
фізики й математики на 
районних та обласних 
олімпіадах), привчало до 
постійної, напруженої 
роботи, зосереджувати 
зусилля на основному.

Цей спосіб роботи по
легшив Саші Печерсько
му навчання в інститу
ті, дозволив з перших 
днів прилучитись до на
укової роботи — на ка
федрі вищої математики 
він бере участь у роз
робці госпдоговірної те

ми «Математичне моде
лювання виробничих си
стем».

З П по 15 квітня в 
Донецьку проходила олі
мпіада з фізики, в якій 
взяли участь студенти 
всіх технічних вузів Ук
раїни і Молдавії. Було 
в Сашка 70 конкурентів. 
В першому турі розв’я
зували задачі на папе
рі. в другому — з до
помогою ЕОМ.

Після першого туру 
Печерський на одне оч
ко відставав від пред
ставника Одеського полі
технічного інституту, а в 
другому — переміг ЙО
ГО з запасом в один бал. 
Ось де позначилась пра
ктика, набута в учбово- 
виробничому комбінаті 
і при розробці госпдого
вірної * темиї

Саша Печерський здо
був три призи — за 
друге місце в олімпіаді, 
за друге місце серед по
літехнічних інститутів, за 
оригінальне рішення за
дач- Вітаємо його з ці
єю перемогою і бажає
мо, щоб вона була не 
єдиною, а першою в ря
ду багатьох наступних.

В. ІВЧЕНКО.

Народилась нова командаНема нічого ненадій
нішого, ніж прогнози в 
спорті. Ну, хто міг, на
приклад, передбачити, що 
дебютанти вищої студен
тської ліги України — 
гандболісти ВПІ зіграють 
на рівних з іменитими 
командами?

У першому турі, що 
відбувся в Донецьку, зу
стрічались з фаворитами 
ігр —■ студентами Донець
ка, Харкова, Луцька та 
інших міст- Природне хви
лювання новачків позна
чилось на результатах, 
але три очка здобули все 
одно.

Після цього 12 команд 
розділились на дві групи. 
Вінничанам випало зма
гатися з студентами За
порізьких держунівер
ситету та індустріально
го інституту, Київського 
інституту фізичної куль
тури, Ворошиловградсь- 
кого й Черкаського педін

ститутів, котрі мають та« 
культети фізвихованння.

Напруга другого туру 
зумовлювалась тим, що 
дві команди мали обов’я
зково залишити групу на- 
йсильніших. Зібрано й 
цілеспрямовано провела 
команда ВПІ зустріч з че- 
ркащанами. . Ініціатива за 
суперником була тільки 
на перших хвилинах, по
тім сильно зіграли Іван 
Беліков (1-й курс ІБФ), 
Віталій Диба (4-й курс 
МБФ), Ігор Жураківсь- 
кий (2-й курс РТФ). Ра
хунок 26:20.

Вінничанам явно бра
кувало майстерності в 
зустрічах з обома Запо
різькими командами. Це 
й зрозуміло — з запорі
зьких команд черпаються 
кадри для збірної СРСР.

Драматично складалася

гра також з ' ворошилово- 
градцями — дванадцять 
разів рахунок був нічий
ним. Тільки наприкінці зу
стрічі Ігорю Жураківсько- 
му вдалося нейтралізува
ти лідера суперників, дво
метрового А. Химченка —  
в результаті 26:25 на ко
ристь вінничан.

Справжні бійцівські 
якості були виявлені в 
двобої з киянами. Про
граючи по ходу зустрічі 
4—5 м’ячів, команда знай
шла в собі силу зрівняти 
рахунок. На жаль, за три 
секунди до фінального 
свистка був пропущений 
вирішальний гол 18:17* 
Будь-яка поразка непри
ємна, а така — тим паче. 
Але поразки теж загарто
вують.

Після двох турів ганд

болісти ВПІ мають 7 очок 
і займають місце в сере
дині таблиці. Попереду 
ще два тури, один з яких 
(23—29 травня) відбуде
ться у Вінниці, а заклю
чний з 29 червня — у 
Харкові.

Таким чином, у ВПІ 
народилася сильна коман
да, здатна гідно захища
ти спортивну честь вузу 
і області на змаганнях 
будь-якого рангу. В цьо
му найперша заслуга ста
рших викладачів кафед
ри фізвиховання М. Пет
ренка і В* Ходирєва. По- 
ки-що це лише вогник 
майбутніх успіхів, який 
важливо не погасити. За
вдання громадських орга
нізацій ВПІ допомогти 
тандбольній команді рос
ти і міцніти.

О. ТКАЧУК, 
голова ради обласної 
федерації гандболу.

ДІЄ ОСЕРЕДОК ТОВАРИСТВА 
УКРАЇНСЬКО Ї МОВИ

Щ О Б  Н Е  ІВ А Н А М И  
Б ЕЗ Р ІД Н И М И

Метою сталінської оп- 
риччини і брежнєвсько- 
сусловської адміністрації 
було вбити душу будь- 
якого народу «од молда
ванина до фіна», напло
дити бездумних, слухня
них яничарів, Іванів без- 
р.дних- котрі не знають 
отця і неньки, свого ко
реня, своїх витоків, які 
одноголосно тільки «одо- 
брям». Гвин-ти-ки! А для 
гвинтиків — належні пра
вила: що бачити — чого 
не бачити, що читати, 
слухати, хвалити, що має 
подобатись, а що — ні, 
чим треба обурюватись. 
Для гвинтиків — магази-к 
ни з напівпорожніми при-, 
лавками, кілометрові чер
ги за ковбасою, лікарні, 
в яких можна швидше за
хворіти, ніж вилікуватись. 
А ще — моральний кодекс 
будівника комунізму* ча
рівні казки про світле 
майбутнє, його осяйні 
вершини, загальна радість 
з приводу того, що «по
вертаєм ріки-води, роз
будовуєм заводи».*, , А 
потім — знову ж таки 
для гвинтиків: «Мой ад
рес — не дом и не улица, 
мой адрес — Советский 
Союз».

Покотилось перекотило* 
ле. І вже ти не росіянин, 
не білорус, не українець, 
вже «сформовавшаяся об
щность советских людей».
А в «общности», либонь* 
і культура має бути спі
льна, і мова — на зра
зок: «Варум, бабця, не 
паліла, бо не было хольц»*

І раптом — квітневий 
вітер перемін. Перебудо
ва!

А ми уже звичні, ми уже 
всього навчені. Посклада
ли плани, відрапортували, 
перебудувались. Хто за 
рік, а хто й швидше.

Ось тільки про душу 
людську забули*

Як ї ї  розбудити, чим 
сколихнути? Як із гвин
тиків знову людей поро
бити? Як збудувати пра
вову державу? Як забез
печити соціальну справе*- 
дливість для всіх суть 
живущих на «земле Рус
ской?». Як повернути всіх 
очима до рідного краю і 
рідного слова?

Може, послухаємо кра
щих наших синів? Ось 
що говорить один з фу
ндаторів Товариства ук
раїнської мови Імені Т. Г. 
Шевченка Дмитро Павли. 
чко:

«Треба, нарешті, зрозу
міти, що, коли виключа
тимемо з і  сво^ї програми 
життя — і продовольчої, і 
енергетичної, і якої хоче
те — пісню, а значить і 
любов до своєї мови, до 
культури, до матері, до 
рідної землі — ми не 
здатні будемо виконати 
жодного з накреслених 
завдань.*. Мова — це 
народ, нема мови — не
ма народу... Люди без 
рідної мови — це, як пра
вило, люди .без ідеалів. 
Найкращу техніку обернуть 
вони в металобрухт, на
йкращу систему життя — 
у застій»-

Пробудись, Людино!
Живи по совісті і пам’я
тай, хто ти, знай свої ви
токи, чиїх батьків єси! 
Рід свій не забудь і 
мову. Бо ж почуття ін
тернаціонального виховує
ться через національне.
Як можна любити іспан-

ську бабусю, не люблячи 
своєї? Як можна поважа
ти інший народ, знева
жаючи свій, свою мову, 
традиції, святині? Як, зре
штою, можна любити 
Батьківщину взагалі, не 
люблячи батька, матері, 
тієї місцини, де вперше 
з іп ’явся на ноги, де впе
рше побачив зорю, де 
вперше мріями полетів на 
край світу?

На жаль, у нашому ін
ституті не виконуються 
заповіти Ілліча з наці
онального питання, Пос
танови ЦК Компартії Ук
раїни і січневого (1987 р.) 
Пленуму ЦК КПРС в 
галузі національного й 
патріотичного виховання 
населення. На V III з ’їзді 
РКП(Б) Ленін говорив: «У 
нас є комуністи, які ка
жуть: єдина школа, то
му не смійте вчити ін 
шою мовою, крім росій
ської!», По-моєму, такий 
комуніст, це — великору
ський шовініст. Він си
дить у багатьох Із нас 
І з ним треба боротися».

Чому в нашому Інсти
туті не намічені заходи 
по переходу на двомов
ність, як це зроблено в 
інших вузах республіки 
— КДУ, КПІ, ЛДУ?

Чи, "може, в нас та*ої 
проблеми не існує?

Тоді, давайте, подумає
мо хоча б ндп тим, як 
доводиться першокурс
никам українськомовних 
шкіл в політехнічному ін
ституті, як тяжко їм ла
матись на нові терміни, 
поняття, правила, надто 
ж у фізиці і математиці. 
Чйму б не продовжити 
їхнє навчання українською 
й далі? Це ж не збиток 
був би, а пряма користь. 
Мова сама проситься в 
ужиток, а ми її  ігнорує
мо. Тим часом, саме 
мова є потужним елемен
том патріотичного вихо
вання.

Втім, про яке патріоти
чне й естетичне вихован
ня можна говорити, на 
яких традиціях його бу
дувати, коли в приміщен
ні нашого храму науки, 
виділеному під музей бі
льше року тому, і досі 
одні голі - голісінькі сті
ни? Коли в більшості ау
диторій соромно сідати 
за парти, розмальовані 
всілякою глупотою і не
пристойностями? Коли на 
святкуванні Дня Радян
ської Армії, 175-річчя з 
дня народження Т. Г. Ше
вченка в залі — не бі
льше 15 чоловік? Коли 
на двадцяти ватманських 
листах макростінгазети 
факультету обчислюваль
ної техніки висить одна 
фотографія в оточенні 
русалок і декількох на
писів?

Все це болить і на все 
це мусимо реагувати спі
льними зусиллями парт
кому, ректорату, профко
мів комсомолу, атакож 
громадськості інституту, 
до якої, ми звертаємось 
з проханням записуватись 
у наше Товариство, щоб 
разом розв’язувати набо
лілі, багаторічні завдання 
і проблеми.

М. КОВАЛЬ, 
голова осередку То
вариства української* 
мови ВПІ.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



СЬОГОДНІ ДЕНЬ ПРЕСИ

Нині наша» науково- 
технічна бібліотека для 
кращого задоволення 
запитів її відвідувачів 
в інформаційному нау-

Широкий
вибір

ковому матеріалі, вив
ченні і ознайомленні з 

громадсько-політичними 
подіями в країні і за 
рубежем, новинками ху
дожньої літератури і пу
бліцистики отримує 
1062 періодичних ви
дання, з них 43 газети, 
432 художніх, загально
політичних, технічних 

спеціальних та 616 
реферативних журналів. 

Г. ЧАЛОВСЬКА.

Книга-
англійською

Газета і її помічники
Дивне враження буває в той момент, коли 

газета, щойно підписана до друку, приходить 
на машину і починає жити самостійним життям, 
на яке уже не має впливу ніхто, навіть, як то 
мовиться, і сам господь. Отоді й здається, що 
газета нерукотворна, що оце пшоно чорних зна
ків, посіяне на шпальтах, виростає на папері 
само собою, як петрушка або цибуля.

Тим часом, кожен номер газети, навіть такої 
маленької, як «За інженерні кадри», — це труд 
багатьох людей, і, чим їх більше, тим газета 
цікавіша. Це все одно, що ріка: якщо багато до
вкола неї струмків і джерел, то повніша вода, 
прудкіша хвиля....

На жаль, ми не можемо похвалитися, що 
кожен номер нашої газети народжує хвилі емо
цій і роздумів, хоча й мріємо, що такий час 
коли-небудь настане. Втім, усе залежить не ті
льки від двох її штатних працівників, але й від 
вас. дорогі читачі. Пишіть нам, підказуйте теми, 
критикуйте і нас і ті недоліки, які вас оточують. 
Це допоможе газеті мати краще обличчя.

Ну, а те. яке вона має сьогодні, теж твориться 
за активної помочі викладачів і студентів, на
укових працівників і інженерів, доцентів і про
фесорів. Не будемо гучно називати їх позашта
тними кореспондентами, але назвемо їхні імена. 
Часто в редакції бувають Геннадій Сивак з ма
шинобудівного, Володимир Богачук з енергети
чного факультетів, Олександр Пастушенко з фа
культету обчислювальної техніки, Хассан Му- 
барак з інженерно-будівельного. І порадитись, 
і підказати, і щось написати — вони завше з 
великою охотою.

З почуттям вдячності відзначаємо принципову 
невтомність наших постійних авторів В. Б. Де- 
мешка і В. В- Чижика- Глибиною думки і теми 
завше відзначається те, про що пишуть Ю, С. 
Данилюк і В. І. Бондар. Безперечний вплив на 
життя інституту мають аналітичні статті керів
ника лабораторії соціологічних досліджень 
М. О. Синельника, які регулярно з’являються 
на сторінках багатотиражки.

Хочеться подякувати за невтомну пропаганду 
патріотичного виховання через газету полков
никові у відставці Р. А. Асадову, за постійну 
присутність на сторінках профспілкової теми 
Н- В. НІкітіній, В- Г- Попову, В. С- Бондарю, 
за активне висвітлення комсомольського життя 
Ірині Борисенко, Валерію Попову, Олегу Плаки- 
дюку, за стортивну інформацію В. І. Олійнику, 
за постійне ведення теми науково-технічної твор
чості молодих В- П. Костильову.

Проте мусимо сьогодні сказати відверто, що 
наша газета поки-що значнішою мірою виклада
цька, ніж студентська. Це основний її недолік. 
Просимо студентів не обминати дверей редакції, 
яка знаходиться в кабінеті 0220 нульового кор
пусу. На жаль, студент групи 1 ТМ-86 Валерій 
Матушко, який в інститутському комітеті ком
сомолу має відповідати за зв’язки з пресою, 
був у редакції тільки один раз ще тоді, крли 
його обрали і коли у нього під впливом свіжо
го засідання з’явилась краплина ентузіазму. Але 
невдовзі і вона, мабуть, випарувалась, бо відто
ді ми не бачили у себе ні Валерія., ні обіцяних 
ним активістів-

Певна річ, обходимося і без них, але це — 
не гордість наша, а предмет смутку. Сподіває
мось, що згодом становище все-таки поправить
ся з вашою ж допомогою, дорогі наші студенти.

А наприкінці кілька слів про тих, хто 
розділяє сьогодні з журналістами радість спі
льного свята. — про працівників друкарні. Най
перше хотілося сказати про лінотипістку Віру 
Костюк, золотими руками якої набирається кож
на буква в цій газеті. Це добра, дуже акуратна, 
до того ж вродлива жінка, висококваліфікова
ний професіонал. Завдяки прекрасній якості її 
набору, в газеті значно поменшало різних по
милок. Верстають нашу газету подружжя Воло
димир і Стефанія Яворські, Віра Малець, Ніна 
Ярова, відмінні майстри своєї справи, сказати б, 
справжні аси. і молодші їхні колеги Раїса Борт
ник, Валентина Герасимчук*

Всім їм щирий уклін і спасибі за хорошу ро
боту.

З усіх кінців 
світу

Біля газетного кіоска, 
що розміщений у нульо
вому корпусі інституту, 
зранку завжди людно. 
Серед покупців періодич
них видань чимало іно
земних студентів — ку
бинців, йєменців, сірій- 
ців, алжирців, афганців...

Справа в тому, що в 
кіоск для роздрібного про
дажу надходять: з Англії
— «Морнінг стар», з 
Франції «Юманіте», «Гра- 
нма» — з Куби, «Альба- 
ас» — з Сірії, зрештою
— понад 50 різних най
менувань газет І жур
налів, віддрукованих за 
межами нашої країни.

Звичайно, всіх цікав
лять новини, події, що 
відбуваються в Радян
ському Союзі. І щоб за
довольнити інформацій
ний «апетит» студентів і 
викладачів, в кіоску ви
ставляються для прид
бання ще 65 газетних і 
журнальних видань. Це
— центральні, республі
канські і обласні газети, 
громадсько - політичні, 
літературні та фахові 
журнали.

Старанним і активним 
розповсюджувачем ра
дянсько? і зарубіжної пе
ріодики є кіоскер МІСЬКО
ГО агенства «Союздрук» 
Ірина Михайлівна Плав- 
кова. Вона не обмежує 
себе роботою лише в к і
оску, а часто після ву
зівських занять заходить 
в гуртожитки, там пропо
нує газетну продукцію на 
кільканадцяти мовах, яку 
охоче розбирають росі
яни, українці, палестинці, 
ефіопи, індійці---

В день Радянської 
преси хочеться побажа
ти Ірині Михайлівні доб
рого здоров’я, успішної 
роботи на ниві розповсю
дження періодики, 

о. КОНДРАТЮ К, 
інспектор деканату ло 
роботі з іноземними 
студентами.

Уважніше придивив
шись до цього фото, ви 
зустрінете знайоме пріз
вище —  М. Філинюк. Бі
льшість з нас знає, що 
Микола Антонович Філи
нюк працює в інституті 
завкафедрою автоматиза
ції проектування. Він —  
доктор технічних наук, 
професор« автор цілого 
ряду наукових праць і 
винаходів.

На фото —  обкладин
ка нової книги Миколи 
Антоновича «Мікроелек- 
тронні пристрої і основи 
їхнього проектування» 
англійською мовою. Не-

задовго до дня преси ї ї  
випустило в світ москов
ське видавництво «Енер
гія»- Це цінний посібник 
для студентів та інжене
рів, котрі навчаються і 
працююють ‘в галузі 
мікроелектроніки.

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ В НАУЦІ
Останім часом ім’я 

професора Стахова все 
Частіше згадується в 
газетних публікаціях, 
його показує Централь
не телебачення, на ад
ресу Олексія Петровича 
йдуть потоком листи з 
різних кінців Радянсько
го Союзу, зарубіжних 
країн.

Чиїм же викликаний 
інтерес засобів масової 
інформації, співвітчиз. 
ників, вчених і видав, 
ництв з-за кордону?

Скажемо коротко: до
ктор технічних наук 
О. Стахов є родо
начальником нового віт. 
чизняного наукового на
пряму в галузі обчис
лювальної техніки, кон
кретніше — в теорії

розповідає Олексій Пет
рович.

— За кордоном до
велось побувати ще дві
чі, виступати перед вче
ними Йєнського, Дрез
денського, Карлмаркс- 
штадського технічних
університетів, в Берлін
ському академічному ін
ституті кібернетики. Ад
же німецькою володію 
вільно.

В ці дні минає 25 ро
ків науково-педагогіч. 
ної діяльності профе-, 
еора, колишнього учня 
звичайної сільської
школи, що на Херсон
щині, першого в ній 30 . 
лютого медаліста).

— З чого почався ваш 
шлях у велику науку? 
Вибачте, Олексію Пет.

мужнів Олексій Стахов. 
Ледь минуло тридцять, 
а він вже завідує ка
федрою, в тридцять три 
доктор наук. За чверть 
століття опублікував 
понад 300 наукових 
праць, серед яких 135 
авторських свідоцтв, 62 
зарубіжних патенти, 6 
монографій і навчальних 
посібників. Його друку
ють сьогодні провідні 
міжнародні журнали і 
збірники, що виходять 
в США, НДР, Польші, 

Та науковий , доробок 
Олексія Петровича цим 
не обмежується. Він 
добре зарекомендував 
себе як педагог, під ке
рівництвом якого підго. 
товлено одного докто
ра і 25 кандидатів тех

вимірювання, кодування 
і систем зчислення, що 
грунтуються на числах 
Фібоначчі і золотої про. 
порції.

Основні положення 
цієї теорії, запатентова
ної в США, Японії, 
ФРН, Англії. Франції 
та інших, Стахов роз. 
робив в Харківському 
інституті радіоелектро
ніки. де він закінчив ас
пірантуру під керівниц
твом професора О. В. 
Волкова, став кандида
том технічних наук, зго
дом завідуючим кафед
рою інформаційно-ци- 
мірювальної техніки Та
ганрозького радіотех
нічного інституту.

—- Пригадується дво. 
місячне наукове відряд
ження в Австрію: Ві
день, Г рац, Інсбрук. 
Було це в 1976 році. В 
тамтешніх університетах 
я вперше виступив з 
циклом доповідей по 
започаткованому міною 
науковому напряму. 
Особливим успіхом ко
ристувалася доповідь з 
питань алгоритмічної 
теорії вимірювань і за
сад комп’ютерної тех
ніки. Саме тоді наше 
посольство в Австрії за
пропонувало розпочати 
патентування моїх ос
новних технічних рішень, 
що грунтувалися на 
вищезгаданій теорії, —

ровичу, за тривіальне 
запитання, але наших 
студентів воно, звичай
но, цікавитиме, — зве
ртаємось до співроз
мовника.

— Спочатку я нав
чався в Київському по- 
літеху, продовжував ос
віту в Харківському 
авіаційному, на радіо
технічному факультеті. 
Там набув певних нави
чок дослідницької ро
боти- А вже, коли про
працював інженером в 
КБ, тут впритул зайня
вся наукою. Саме у той 
час в країні набувала гро
мадянства, на жаль, з 
великим запізненням, кі
бернетика. До нового, 
незвіданого завжди тя
гнеться молодь. Йшов 
мені тоді двадцять дру
гий рік...

То був час «фізиків». 
Юнацтво зачаровано 
вдивлялося в портрети 
акдеміків Курчатова, 
Корольова, Келдиша. 
Мріяло про космічні 
простори, кібернетичні і 
електронні машини, ми
рний атом. Технічні ву
зи, переживали свій 
«бум» — настільки збі
льшився потік до них 
молодих, неспокійних, 
здібних... Радянська на
ука і техніка наочно, 
зримо, вагомо демонст
рували свій пріоритет 
на авангардних рубежах.

В таку пору зростав,

нічних наук. Вихованці 
професора трудяться в 
вузах Вінниці, Донець
ка. Таганрога, Харкова, 
інших містах країни.

Сьогодні в білому 
залі інституту відбуде
ться науково - технічна 
конференція «Числа Фібо 
наччі і прикладення»- 
Учні, друзі Олексія Пе
тровича розкажуть ще 
багато дечого цікавого 
і повчального з його 
здобутків, як вченого, 
члена спеціалізованих 
рад по захисту дисерта
цій, голови кібернетич
ної секції і кері
вника семінару Ака
демії наук України. А 
ще — про пропаганди
ста, народного депутата, 
комуніста, людину з га. 
рячим серцем, розсуд
ливим розумом-

Привід для цього дуже 
знаменний, поважний; 
7 травня Олексію Пет
ровичу виповнюється 
рівно 50: розквіт сил. 
обдарування, старт для 
нових звершень в нау
ці.

На фото: професор 
О. ГІ- Стахов (в центрі) 
зі своїми учнями й пос
лі денниками — (завка
федрою обчислювальної 
техніки О. Д- Азаровим 
(на фото — ліворуч) і 
заступником директора 
СКТБ «Модуль» з нау
кової роботи В. А. Лу- 
жецьким.



2 crop. ■ «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 5 травня 1989 року.

9 ТРАВНЯ —  ДЕНЬ ПЕРЕМ ОГИ

ВІД ВОЛГИ ДО ВІДНЯ
Василь Компанець, хлопчина з села, 

що на Київщині, як і багато його ровес
ників передвоєнної пори* мріяв стати ко
мандиром Червоної Армії. Заздро го
ріли очі, коли приїздили у відпустку 
земляки, молодцюваті, гордовиті лейтена. 
нти з червоними «кубарями» на петлицях. 
Бажання стати офіцером було таким не
переборним, що поїхав до військово-ін
женерного училища з довідкою: «Комсо
молець Василь Компанець в основно

му пройшов десятий клас } має велике 
бажання стати військовим».

— Тобі ж і вісімнадцяти нема. Прися
ги прийняти не зможеш!

-  Я не підведу, товаришу полковник! 
Я старатимусь-

Йому повірили, зарахувавши курсантом. 
Правда,, умовно. Але було це 22 квітня 
41-го року, а вже 10 жовтня, коли вій
на підкотилася до Москви, він став лей
тенантом, командиром взводу саперно- 
підривної роти.

Справжня бойова біографія почалась 
у Сальських степах. Під натиском фаши
ста відступали до Волги* залишаючи по
зад себе щодоби по 10—15 кілометрів- 
Транспорту ніякого. Солдат брав дві мі
ни по п’ять кілограмів кожна, гвинтівку, 
повну викладку.

Жорстокі бої під знаменитою Бекеті- 
вкою за кілька сот метрів від Волги.
Ох, і поту там пролито, ох, і крові. Не 
один сапер-побратим востаннє бачив над 
собою Сталінградське небо- Під 
вогнем робили проходи для розвідників, 
ставили міни, вмирали, але виконували 
завдання. Не всі там витримували, а ста
ршого лейтенанта Компанця прийняли в 
партію і вісімнадцятилітнього (!) призна
чили командиром роти.

Потім була радість сталінградської пе
ремоги, наступ у донських степах* участь 
в Орловсько - Курській операції, визво
ленні Харкова, форсуванні Дніпра. Де
в’ятнадцяти років у вересні 43-го капі
тан Компанець стаз командиром окремо
го саперного батальйону, наступав під 
Яссами, Балатоном, Будапештом...

Найггам’ятнішим для нього виявився 
блискавичний бій біля містечка Рехніц 
південніше Відня в Альпах. Біди ніщо не 
віщувало.

І — раптом: кулеметний і мінометний

вогонь з власівської засади. Упав ма
йор Компанець. Там би йому й лежати, 
аби не солдати, які щиро любили свого 
двадцятилітнього майора.

" Можна сказати* що обома ногами 
був на «тому світі»- Лікарям її друзям 
спасибі, — говорить Василь Овсійович.

Виручила, мабуть, і молодість...* * *
Нині полковник у відставці, кавалер 

восьми бойових орденів В. О. Компа- 
нець, після 36-річної служби в Радянській 
Армії, працює інженером з техніки без
пеки в нашому інституті. Діяльний, ініці
ативний, доброзичливий, людяний, прин
циповий- Принциповість, надто ж для 
офіцера, багато важила на фронті. Не 
кожен ставав командиром частини в де
в’ятнадцять років.

Д* БОРИСОВ.

П о ет А натолій  П ортнян

Минулого року саме в ці дні Ана
толію Агафоновичу Бортнику відзна
чали 50. Високий, стрункий, статурний 
зовсім не показував на ці роки, здава
вся (та й нині здається) значно молод
шим. Тільки ота книжкова полиця, що 
за його спиною, з двома десятками 
збірок і тисячами публікацій в газетах, 
журналах та альманахах, засвідчують 
довгу дорогу і далеко не юначий вік.

Анатолій Агафонович закінчував фі
лологічний факультет Одеського уніве-

Який не є. я син твій, 
Україно.

І завжди пам’ятатиму 
що ти,

мені пісні співала
солов’їно,

мене ведеш у зоряні 
світи.

І хоч би у далекому 
міжзір’ї

чи від образ 
обм’яклий та жалю, 

перед тобою голову в
ДОВІрї,

неначе перед матір’ю, 
схилю.

У роздумах про тебе 
при нагоді 

подія пригадалася 
така:

29—30 квітня у Він
ниці за запрошенням 
земляцтв індійських 
студентів, котрі навчаю
ться у вузах міста, пе
ребував Надзвичайний 
і Повноважний посол 
Індії в СРСР Т. Н  
Кду л[.

На зустрічі, яка від
булася в міськвиконкомі, 
депутати міськради і 
члени виконкому роз-

НАШ ЛНТЕРКЛУБ
сказав він. відомі това
ри широкого вжитку, 
що випускаються Він
ницьким виробничий 
об’єднанням «Термінал» 
Хочеться, щоб їх було 
ще більше. Мабуть, і у 
вас був би попит на ба
гато індійських' товарів, 
які поки-що не знайшли 
дороги на радянський 
црилавок. Цьому могло 
б сприяти налагодження

ГІСТЬ З ІНДІЇ
повіли послу дружньої 
країни про історію, сьо
годнішній день і пер
спективи розвитку цей. 
тру однієї з найбільших 
областей Радянської 
України, про діяльність 
міського відділення То
вариства радянсько-ін
дійської дружби. Від
значалось, що у навча
льних закладах міста 
здобувають освіту пред
ставники багатьох країн. 
Для їхнього спілкуван
ня, співробітництва зе
мляцтв, зміцнення Дру
жби, спільного прове
дення культурних заходів, 
відпочинку створено інте
рнаціональний центр, при 
якому працює інтерклуб.

Т. Н. Каул цікавився 
соціальним розвитком 
Вінниці, можливістю бу
дівництва в місті спі
льних радянсько-індій
ських підприємств, зок
рема, готелів і ресто
ранів. В нашій країні,

прямих зв’язків між 
підприємствами. Посол 
також висловив поба
жання, щоіб Вінниця 
мала, місто-побріатима 
в його країні. Я готовий 
якнайактивніше сприя
ти порушенню цих пи
тань і їх здійсненню, 
заявив Т. Н. Каул.

Обговорювались та
кож можливості збіль
шення кількості ІНДІЙСЬ
КИХ студентів у ВІННИ
ЦЬКИХ вузах, прийому 
до Вінницького медін
ституту аспірантів із 
Індії, обміну виклада- 
чіаіми і студентами. В 
медичному і політехніч
ному інститутах посол 
Індії цікавився органі
зацією навчального про
цесу, виховної роботи, 
побуту студентів. Він 
провідав також музей- 
садибу видатного росій
ського лікаря ІМ. І. 
Пц рогова, обласний
краєзнавчий музей, інші

заклади культури, істо
ричні місця Вінниці. В 
клубі політехнічного
інституту відбувся вечір 
ра(д я цськ\о - і цді йсь кр ї 
дружби, в якому взяли 
участь студенти інших 
країн. На честь високого 
гостя учасники худож
ньої самодіяльності да
ли концерт.

Т. Н. Каул був при
сутній на відправі в че
сть великодного свята 
у Вінницькому кафед
ральному соборі, де 
звернувся до віруючих 
з промовою- В світі ба
гато релігій, сказав він, 
але спільною для всіх є 
одна віра — це мир і 
дружба, благополуччя 
і взаємодопомога людей.

В своїх бесідах з 
представниками, радян
ських і партійних ор
ганів, громадськістю
міста і області він осо
бливо наголошував, що 
дві великі країни спі
льно виступають з ба
гатьма ініціативами по 
зміцненню миру, нала
годжуванню міжнарод
ного співробітництва в 
усіх областях, за право 
народів самим вирішу
вати свою долю.

Посол Індії дав обід 
на честь викладачів і 
керів,ників Вінницьких 
вузів, представників ра
дянських і /партійних 
органів міста і обла
сті.

Є. ЗАХАР’ЯШ.

ЯК СТАТИ ІНТЕЛІГЕНТОМ?
Дійсно, що для цього 

потрібно? Освіту? Чи 
може щось більше? З цих 
неоднозначних запитань 
розпочався диспут аспі
рантів і працівників біб-

рситету, але вчителем' не працював. По
чинав у Тульчинській районній газеті, 
потім був редактором обласного радіо, 
з 74 по 87-й очолював Вінницьку пи
сьменницьку організацію, зараз на тво
рчій роботі, а заодно — голова облас
ної організації Товариства української 
мови ім. Т. іГ. Шевченка. Найвища з 
відзнак літературного таланту Анатолія 
Бортняка — республіканська премія 
імені В. Сосюри. Належить він до пер
шої поетичної шеренги і за рівнем об
дарування і за авторитетом, якого на
був серед письменницької громади — 
Анатолій Агафонович, скажімо, один з 
небагатьох, хто обраний до складу при
ймальної комісії Спілки письменників 
України.

В поетичній музі Бортняка постійно 
гучать дві майже несумні, полярно-про
тилежні грані — лірика й сатира і в 
обох він однаково *сильний.

У передмові до «Вибраного», що ви
йшли в зв’язку з 50-річчям поета, Кіри- 
тик Володимир Моренець пише: «Ві_ 
домо, що цілісність — риса таланту. У 
А. Бортняка вона не просто очевидна, 
а й по-людськи зворушлива і, запалений 
високими почуттями, обурений вадами, 
іцо  ̂ заважають жити, він лірик, робить 
свій художній мазок різким, викриваль
ним. Але ж керується при цьому почут
тями найкращими і намірами благород
ними. Тому й у викривальних розду
мах він може раптом змінити тон і 
стати довірливо-незахищеним»-

Для тих, хто не знайомий або мало 
знайомий з поезіями Анатолія Бортняка, 
друкуємо сьогодні деякі його вірші.

терпіння обірвавши, 
при народі 

по руцях мама
ляснула синка. 

Виховувати краще не 
рукамиї.

Та /гой малюк, 
білявий вередій, 

важлакав і припав. 
таки до мами,

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС

немов її
оскаржуючи їй. 

Живу £обою. Україно- 
мати,

з твоїми ворогами 
не в ладу. 

Але якщо захочеш 
покарати, 

то все одно до тебе 
припаду,.* * *

Дні полячки — 
радісні моменти! 

Тільки ж він — як 
ніби сам не свій. 

«Півзарплати йде на 
аліменти», — 

сумно підраховує 
Мусій.

До очей підкочує 
волога.

Скільки грошей 
тратиться дарма!

«У житті, — зітхає 
він, — нічого, 

за дітей дорожчого 
1 тема)».

*  *  *

Несе ріка потоки
тванг.

Слова пригадуються 
давні*

які прорік учений
муж, *—

що все минає в
протиріччі,

І ЩО, МОВЛЯВ, не
ступить ДВІЧІ 

ніхто В ріку одну і 
ту ж.

Стоять при березі
заводи.

Блищать в ріці масні 
розводи.

Досаду видихну гірку 
п перефразую давню 

фразу:
не те що двічі, а й ні 

разу
/піхто не ступить в 

цю ріку-

ліотеки інституту, що ві
дбувся днями в читально
му залі відділу громад
сько - політичної літера
тури.

Тривала вона дві годи
ни. І* як свідчать ї ї  уча
сники, в основному, дис
кусія досягла мети: дис- 
кутанти зійшлись на тій 
очевидній думці, що інте
лігентом можна стати ли
ше тоді, перефразовуючи 
відомий вислів В- !. Ле
ніна, коли збагатиш свою 
пам’ять знаннями, куль
турною і духовною спад
щиною, що виробили про
тягом століть кращі пре
дставники людства.

Крилаті слова про ін
телігентність і інтеліген
цію підкріплювалися фак
тами сьогодення з життя 
й діяльності викладачів і 
студентів- Гостро і безко
мпромісно говорилося, 
що нинішня система нав
чання і виховання в шко

лі, вузі ще не доросла 
до того, щоб в їхніх сті
нах формувався інтелігент 
в повному розумінні цьо
го слова — носій висо
ких моральних якостей* 
бездоганний, ерудований 
професіонал, всебічно ро
звинутий інтелектуал. 

Чого не вистачало ди
спуту? Компетентного ве
дучого, який би вміло 
спрямовував діалоги опо
нентів, надав би розмові 
тематичної цілісності, ло
гічної завершеності. І 
все ж, ті, хто були прису
тніми на диспуті, дізнались 
багато цікавого і повча
льного з виступів аспі
рантів Е. Коваленко,
М. Бабченко- М- Махині, 
Ю. Степейко, бібліографів 
— Н. Волинець, Т. Приту- 
ляк, О. Шевчук.

Т* КОНДРАТЮ К, 
завідуюча відділом
НТБ інституту.

Д ІЄ  ТОВАРИСТВО У К У Р А ЇН С Ь К О Ї М О ВИ

ВІДКРИТО „СВІТЛИЦЮ“
Осередок товариства 

української мови . ім. 
Тараса Шевченка нашого 
інституту, прагне встано. 
влювати контакти з ін
шими осередками* діяча
ми літератури і мисте
цтва. З цією метою члени 
осередку взяли участь 
у відкритті клубу шану
вальників української 
мови і літератури «Світ
лиця» в бібліотеці № 13 
на пр. Космонавтів.

З вступним словом ви
ступив голова обласного 
Товариства української 
мови ім. Тараса Шевчен
ка А. Бортняк. Секретар 
обласної письменицької 
організації М. Каменюк 
розповів про план робо
ти клубу на квітень — 
травень, який буде опуб
лікований у газеті «В ін.

ницька правда». Зокре
ма, запропоновані такі 
теми: «Відблиск сармат
ських багать», «Театр 
одного актора» (зустріч з 
артистами муздрамтеат- 
ру), «Обкрадені села». 
Відбудуться зустрічі з 
поетами і письменниками 
Г. Усачем, І. Волошеню- 
ком, М. Рябим.

Солісти студії «Берег» 
Г. Овсієнко і Р. Труш 
показали фрагмент з но
вої музичної - поетичної 
композиції. На завершен
ня М. Каменюк: і ДО. 
Стрельбицький анонсували 
свої виступи на наступ
ному засіданні, яке від
булось 28 квітня..

А. М ААИГІН ,
секретар осередку 

української мови*

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



КОМУ БУТИ РЕКТОРОМ?
Сьогодні • наш інститут переживає відповідальний 

момент. 11 травня на спеціальному засіданні вче
ної ради ректорату, парткому, профкомів та комі
тету комсомолу оголошено наказ Мінвузу УРСР 
про звільнення доктора технічних наук, професора 
І. В . Кузьміна з посади ректора в зв’язку з до
сягненням 65-річного віку. На адресу Івана 
Васильовича було сказано багато добрих слів.

Посаду ректора оголошено вакантною. Наказом 
Мінвузу УРСР затверджено комісію по організації 
і проведенню виборів ректора у складі: проректор 
М. Є. Іванов, секретар парткому В. М. Бабій, 
голова профкому співробітників Ю. А. Буренніков, 
голова профкому студентів В. С. Боднар, секре
тар комітету комсомолу О. Б. Янченко, декани — 
інженерно-будівельного факультету М. Ф. Друкова
ний, радіотехнічного — В. Я. Суп’ян, завкафедрами 
— історії КПРС В. Г. Балицький, прикладної 
механіки і опору матеріалів В. А. Огородников, 
заступник завідуючого ідеологічним відділом обкому 
партії Г. Г. Фесун, заступник Міністра вищої і 
спеціальної середньої освіти УРСР В. В. Сокол.

Просимо деканів факультетів, завідуючих ка
федрами, керівництво СКТБ «Модуль», секре
тарів партійних бюро, партгрупоргів підрозділів, 
комсомольські, профспілкові та інші організації 
провести збори колективів до висуненню канди
датів на посаду ректора, керуючись Положенням 
про порядок виборів ректора у вищому учбовому 
закладі.

Кількість кандидатур від одного колективу не 
обмежується.

При висуненні кандидатів доцільно також ке
руватися таким:

— кандидати повинні бути з числа висококва
ліфікованих працівників, як правило, професорів

докторів наук, що мають досвід педагогічної, 
наукової і організаторської роботи, бажано у 
віці до 50 років, здатних забезпечувати докорінне 
поліпшення якості підготовки спеціалістів, їх 
ідейно-політичне виховання, розвиток наукових 
досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази 
вузу; ефективно вирішувати питання перебудови 
вищої освіти, створювати в колективі обстанов
ку високої вимогливості і принциповості на ос
нові широкої гласності, демократії і самоуправ
ління;

— кандидатам, що висуваються, бажано мати 
досвід роботи в якості декана, проректора, або 
іншої самостійної керівної роботи, добре розумі
тися на питаннях господарської ’ і фінансової 
діяльності;

— кандидати повинні користуватися авторите
том в колективі співробітників і студентів. Поряд 
з високими діловими і моральними якостями 
володіти великою працездатністю*, ініціативою, 
високим ступенем відповідальності, рміінням тво
рчо працювати з кадрами в нових соціально- 
політичних умовах;

— кандидати повинні бути комунікабельними, 
вміти налагоджувати ділові стосунки з керівниц
твом промислових підприємств, партійними і ра
дянськими органами міста, області, міністерства
ми і відомствами;

— кандидати представляють колективу перс
пективну програму розвитку інституту,

Висунення кандидатів проводиться до 20 трав
ня ц. р. Пропозиції по висунутих кандидатах 
подавати секретарю вченої ради тов. Кирсанову 
Е В. (кімната № 210 ГУКу),

Комісія по організації і проведенню виборів
ректора інституту.

Н аш  інш ерклубЦе був один із заходів 
тижня російської МОВИ. 
Ми; група студентів 
політехнічного інституту 
з Куби, Бангладеш, Па
лестини, Конго, Зімбабве, 
Болгарії, Тунісу, Марокко 
В’єтнаму, Анголи, Мон
голії, Сурінаму, Пакиста
ну, Індії, разом з викла
дачами кафедри російсь
кої мови і представни
ками деканату по роботі 
з іноземними студентами 
на протязі двох днів 
гостювали в Бершадсь- 
кому районі. Пам’ятною 
видалась поїздка. Була 
вона насичена теплом 
сердець, дружби і при
язні.

Перша зустріч — з 
молоддю районного 
центру. Кільки годин 
промайнули, як одна хви
лина. Концерти, цікаві 
розповіді, квіти, жарти,

Розповім про Фаджі 
Масрі — мого однокур
сника, хорошого, чуйного 
товариша, сумлінного 
студента. Бо навчається 
на 4 і 5, наполегливо 
оволодіває спеціальністю 
інженера електростанцій, 
незмінно бере участь у ху
дожній самодіяльності, 
студентських диспутах.

Фаджі — 24 роки. На
родився він у фронтовому 
місті — Газа, що в Пале
стині. Змалечку спізнав 
найжорстокішу біду — 
війну, що ї ї  веде проти 
волелюбного і гордого па
лестинського народу ізраї-

сміх і атмосфера особ
ливої щирості, наче ко
жен з нас не в чужій 
країні, а у себе дома. 

Потім були колгоспи 
в селах Чапаєвці, Мань- 
ківці; Шляховій. Нам 
розповідали про мирну 
працю на землі, про свої 
успіхц (а вони тут прек
расні). Ці успіхи дозво. 
ляють не тільки заможно 
жити, а й енергійно 
дбати про освіту і куль
туру. В Чапаєвці, напри
клад, нам показали шко
лу, обладнану найсучас
нішим устаткуванням. В 
Маньківці побували на 
технічному комплексі.

ська воєнщина. В тій не
рівній борні палестинських 
патріотів з окупантами 
Тель-Авіву загинув батько 
Фаджі — Мохоммед Ма
срі, кадровий робітник 
одного з заводів Газа.

Далеко від нас Пале* 
стина, але Фаджі щоденно 
серцем з ї ї  гіркою долею.

Там проживають його 
четверо рідних братів, 
троє заміжніх сестер, 
племінники — велика 
арабська родина.

Мій товариш уважно 
слідкує за розвитком по
дій у світі, особливо на 
близькому Сході і в Па-

Тут же зустрілися з чле
нами клубу інтернаціо
нальної дружби, влашту. 
вали великий концерт, 
обмінялись сувенірами^
В Маньківці познайо
мились також з можли
востями сільської украї
нської кухні — для нас 
був приготовлений дуже 
смачний обід.

І ще про одне.
Г43 комсомольці Бер- 

шадського району вико
нували свій інтернаціо
нальний обов’язок в Аф
ганістані. Дев'ятеро з 
них полягли на полі бою. 
Бершадці не забули про 
них. На честь кожного

лестині. Він постійний 
читач журналів «Африка 
и Азия», «За рубежом», 
«Новое время», «Пробле
мы мира и социализма».

Фаджі, крім читання 
арабської літератури, 
глибоко цікавиться твор
чістю письменників нашої 
країни. Він віддає належне 
Достоєвському, Толстому, 
Шолохову, яких читає в 
оригіналі.

Син Палестини з розу
мінням ставиться до 
багато^ історії і культури 
нашої країни, ї ї  тріумфу 
і трагедії, старанно вив
чає історію КПРС, політ
економію, філософію, ма
теріали партії останнього 
часу.

— Я завжди буду щи-

загиблого в районі зас
новано іменне поле і спо
руджено пам’ятний знак. 
Ми бачили два таких 
знаки. Вони теж іменні, 
не схожі один на одного.

Справа героїв не вми
рає. В районі створено 
клуб інтернаціоналістів, 
який виховує молодь на 
прикладі тих, що не вер
нулись, дбає про їхні 
сім’ї, про інвалідів війни.

Два дні були в Бер- 
шаді, а вражень... На 
скільки, точно не скажеш. 
Але ясно, що надовго, а, 
може, й назавжди. Така 
пам’ять залишається в 
серці.

МУХАМЕД ГАССАН, 
студент ІІІ-го курсу 

(Палестина)

росердечно вдячним ра
дянським людям в особі 
викладачів і студентів 
ВПІ, що надали мені мо
жливість вчитися, здобу
вати професію інженера- 
енергетика, що так потрі
бна моїй сплюндрованій 
країні, — говорив Фаджі 
на тематичному вечорі 
«День землі Палестини», 
організованому земляцтвом 
та інтерклубом.

Мине ще два роки і 
він повернеться на Бать
ківщину — освіченим, 
ерудованим, з твердою 
вірою в щасливе майбуття 
свого народу.

В. СОЛОВЕЙ, 
студент III курсу ене- 
ргофаку.

СИН ПАЛЕСТИНИ

ПРОГРАМА РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УК Р А ЇН С Ь К О Ї МОВИ У ВПІ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
З 1 вересня 1989 року перевести діловодство 

в інституті на українську мову, зокрема:
—- накази і розпорядження по інституту, різні 
звіти тощо;

— листи і матеріали, що надсилаються до пар
тійних та урядових установ, Мінвузу УРСР, 
видавництв, підприємств та організацій, розта
шованих в УРСР;

— розклад занять, екзаменів, консультацій, 
графіки навчального процесу та інші навчально- 
методичні матеріали':

— документи приймальної комісії, науково- 
дослідної частини, всіх служб інституту, не по
в’язаних з навчальним процесом (з 1 січня 1990 
року);

— російською мовою готувати документи де. 
канату іноземних студентів та інші, пов’язані з 
підготовкою студентів іноземних країн, до пере
ведення їх на українську мову навчання;

— російською мовою готувати матеріали та 
листи, які надсилаються в інші республіки СРСР;

В міжнародних зв'язках використовувати в 
кожному випадку найбільш зручну мову. Для 
зв’язків з зарубіжними українськими громадяна
ми та організаціями використовувати українську 
мову.

Прийом громадян, розгляд заяв, скарг і про
позицій здійснювати українською або російсь
кою мовами за їхнім бажанням. Офіційні відпо
віді, довідки та ін. готувати українською мовою, 
а в разі подання їх за межі УРСР — російською 
мовою.

Проводити засідання вчених рад, зборів, на. 
рад, масових заходів українською мовою, зали
шаючи право виступу на них російською мовою. 
Забезпечити до кінця 1989—1990 навчального 
року заміну наочної агітації кафедр, деканатів*

служб і організацій інституту українською мо- 
вою. Всі оголошення з 1 вересня 1989 року го
тувати українською мовою.

Клубу та бібліотеці ВПІ разом з Товариством 
української мови ім. Т. Шевченка розробити до 
1 вересня 1989 року план культурних заходів по 
пропаганді української мови.

До 1990 року забезпечити всі підрозділи ін
ституту друкарськими машинками з українським 
шрифтом.

Створити курси та гуртки по вивченню украї
нської мови для викладачів, наукових працівників 
та службовців інституту,,

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
З метою поступового переведення інституту на 

українську мову викладання, починаючи з 1 
вересня 1989 року, запровадити:

— організацію навчання в паралельних пото
ках українською та російської мовами;

— за бажанням студентів проводити індивідуа
льні заняття, консультації, здійснювати керівни
цтво проектуванням та ін. українською або ро
сійською мовами;

— впровадити факультативне вивчення україн
ської мови та історії України, української ку. 
льтури на І та! Ц курсах;

— звернутися до Мінвузу УРСР з проханням, 
починаючи з 1991 р. на підготовчих відділеннях 
навчання іноземних студентів, які потім будуть 
розподілені до ВПІ, провадити українською мо
вою.

Для забезпечення навчального процесу під
ручниками, навчальними посібниками та навча
льно-методичною літературою українською мовою

розробити до 1 вересня 1989 р. план видання 
комплектів лекцій, посібників, методичних вка
зівок та термінологічних словників з усіх дисцип. 
лін українською мовою в першу чергу для І та 
II курсів; врахувати при цьому можливість ви
пуску їх на розмножувальній техніці СКТБ «Мо
дуль».,

Звернутися до Мінвузу УРСР та видавництва 
«Вища школа» з проханням створити колективи 
авторів для написання підручників з фундамента
льних та інженерних дисциплін українською мо
вою і випустити їх протягом 1989—91 рр. З ряду 
дисциплін можна видати переклади відповідних 
підручників. Заохочувати викладачів інституту 
до участі в цих заходах, сприяти їх участі у кон
курсі Мінвузу УРСР 1990 р. на кращий рукопис 
українською мовою з дисциплін загальнонауко- 
вої та загальноіженерної підготовки.

З метою впровадженя української мови в ком
п’ютеризацію навчання з 1990 р. закупляти для 
навчального процесу тільки таку обчислювальну 
техніку, яка або має вбудований український 
шрифт або дозволяє його запрограмувати. За
лучити обчислювальний центр та відповідні 
кафедри до створення математичного забезпе
чення навчальногр процесу україською мовою. 
Всі розробки АСУ—ВУЗ та інші програми і бази 
даних длж інститутського застосування виконува
ти з орієнтацією на українську мову.

Бібліотеці ВПІ за поданням кафедр поступово 
укомплектуватися необхідною кількістю навчаль
ної та методичної літератури українською мовою. 
Розширити передплату українських газет і жур
налів.

Пропозиції і доповнення до цього проекту 
просимо подавати в осередок Товариства украї
нської мови (кімната № 104 ГУКу) та в редакцію 
газети «За інженерні кадри».

пам 'я т на поїздка

( П Р О Е К Т )



: «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» ! 12 травня 1989 року.

. ИГАДУЄТЬСЯ тихе, 
* тепле липневе над

вечір’я 76-го року. До при
ймальної тодішнього голови 
Вінницького облвиконкому 
Василя Михайловича Кавуна 
зайшов стрункий, високий 
чоловік. На обличчі приємна 
посмішка, уважний погляд 
допитливих, добрих очей.

— Ректор політехнічного 
інституту Кузьмін, Іван Ва
сильович., — представився 
гість, міцно потискаючи мою 
правицю;.

В ту пору я працював 
помічником В. М. Кавуна і 
повинен був організувати 
за родом своїх обов’язків 
зустріч новопризначеного 
ректора з головою облви
конкому.

Наша розмова в кабінеті 
голови одразу набула ді
лового, як тепер кажуть, 
конструктивного характеру. 
Бо, відправляючись на цю 
аудиєнцію, Іван Васильович 
мав при собі цілий пакет 
пропозицій відносно розвит
ку вузу, його матеріальної 
бази, поліпшення науково- 
педагогічної і методичної 
роботи. Власне, то була прог
рама перебудови (ось коли 
вона почалася у нас!), роз
рахованої на тривалий час. 
І щоб приступити до її 
безвідкладного здійснення, 
інституту потрібна була сер
йозна фінансова допомога.

— Що ж, будемо ставити 
питання перед союзним 
урядом, — сказав тоді 
В, М. Кавун. — Звернемось 
до Олексія Миколайовича 
Косигіна.

Підготовлені професором 
папери на ім’я голови Ради 
Міністрів СРСР переконливо 
засвідчували необхідність 
позапланової дотації інсти
туту, який тільки-но недав
но вийшов з «пасинкового» 
статусу філіалу Київського 
політеху.

Буквально на другий день 
через фельд’єгерську службу 
зв’язку пакет з листом був 
направлений в Москву. А 
невдовзі вузівський рахунок 
в Держбанку поповнили 
п’ять мільйонів карбованців. 
Щоправда, Василю Михай
ловичу довелось ще й осо
бисто розмовляти з главою 
уряду.

— Гроші потраплять до 
хазяйських, надійних рук, 
— говорив він по ВЧ голові 
Ради Міністрів. — Новий 
ректор має всі необхідні 
дані і твердий намір вивести 
інститут на вищий щабель. 
СИБІРСЬКИЙ ХАРАКТЕР

У ВІННИЦЬКИЙ полі- 
тех Іван Васильович 

прийшов з неоціненним, 
солідним і багатим досві
дом наукової, господарсько- 
адміністративної діяльності 

Полковник-інженер мав за 
плечима двадцять дев’ять 
років служби в Радянській 
Армії. Починав з рядового 
солдата, закінчив військово- 
авіаційну школу, служив в 
ній інструктором. Як здіб
ного офіцера його рекомен
дують у Військово-повітряну 
академію імені Жуковсько
го іі там же — в ад’юнктуру. 
Після її закінчення молодий 
капітан здобув ступінь кан
дидата технічних наук, став 
викладати у Харківському 
вищому інженерному учи
лищі імені маршала Крило- 
ва. Згодом працював нача
льником кафедри цього вій
ськового вузу. Після звіль
нення у запас І. В. Кузь
мін стає завідуючим кафед
рою, проректором по нау
ковій роботі Харківського 
інституту радіоелектроніки. 
Такий основний його жит
тєвий ШЛЯХ і послужний 
список до призначення рек
тором ВПІ,

Шлях, сповнений пості
йного вольового напружен
ня, цілеспрямованих дій, 
наполегливості і самообме
ження у досягненні поста
вленої перед собою мети, 
кожноденної праці, повної

ВСЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛЮДЯМ
Вчора на спільному засіданні вченої ради, рек

торату, профкомів та комітету АКСМУ оголошено 
наказ Міністра вищої 'і спеціальної середньої 
освіти УРСР про звільнення доктора технічних 
наук, професора, зслуженого діяча наук Української 

PCP, лауреата Державної премії УРСР Івана Ва
сильовича Кузьміна з посади ректора ВПІ.

Такий управлінський акт викликаний “.не суб’єк
тивними причинами, а існуючими з грудня 1987 
року урядовими положеннями про добір і розста
новку керівних кадрів у вузах країни, де сказано,

що ректори, проректори, декани і завідуючі 
кафедрами можуть займати ці посади лише до 
65-річного віку>

В сьогоднішньому номері нашої газети вміщено 
повідомлення комісії по виборах нового ре
ктора. В ньому визначені конкретні вимоги до 
ділових і морально-політичних якостей претендентів 
на цей високий і відповідальний пост-

А яким же був ще донедавна наш ректор? 
Розповідь про це читайте нижче.

реалізації власних інтелек
туальних здібностей.

А це вже не що інше, як 
вияв характеру, прямий 
наслідок виховання в сім’ї і 
самовиховання не за один, 
а за багато років свідомого 
життя.

Дитинство пройшло його 
в селі Учеї Новосибірсь
кої області. Дід — Степан 
Кузьмін — за царських 
часів був засланий у тайгу 
за антиурядові політичні 
переконання. Батько — 
червоноармієць, учасник 
громадянської війни, робіт
ник. В такій родині форму
вався Іван Кузьмін, де по
над усе шанувалися праця, 
дух свободолюбства, чітка 
громадянська позиція, риси 
незалежності і принципо
вості. Словом, вилитий си
бірський характер, який і 
визначив подальшу долю 
«генерала від науки».

— Наукою став займатися 
з 1952 року, ще будучи 
слухачем академії. Старався 
завжди працювати багато і 
результативно. Захопився 
тоді проблемами кібернети
ки, — згадує професор роки 
своєї молодості.

Після захисту кандидат
ської дисертації в 1960 
році йому знадобилося 
лише чотири роки для під
готовки докторської. Факт 
неординарний. А через рік 
Кузьміна обирають профе
сором кафедри комплексної 
автоматизації підготовки 
складних об’єктів.

Будучи начальником ка
федри, Іван Васильович 
стає крупним спеціалістом 
в галузі математики, робо
тотехніки, інформатики, в 
тому числі і управління. 
Безперервним потоком ідуть 
наукові праці, винаходи, ав
торські свідоцтва. Його за
ймають теми фундамен
тальних, прикладних дослід- 
женц дослідно-конструкто
рська робота. Він стає 
відомим академіку С. П. 
Корольову, блискуче вико
нує його далеко не прості 
доручення.

Зростав і мужнів талант 
вченого, педагога, організа
тора. І коли почав труди
тися в Харківському інсти
туті радіотехніки, його, 
Івана Васильовича, не могли 
не помітити у мінвузі рес
публіки.
ПРОДОВЖЕННЯ
ДОСТОЇНСТВ

І £  РУДОВАНИЙ вчений, 
С  досвідчений лектор 

і методист, — сказав про 
Кузьміна тодішній міністр 
вищої і спеціальної серед
ньої освіти України Г. Г. 
Єфіменко, підписуючи п’ятогс 
липня 76-го року наказ про 
призначення його ректором 
ВПІ і водночас — головою 
ради інституту по розгляду 
і присвоєнню вчених ступе
нів і звань.

Ця, на перший погляд, 
супутня обставина мала 
далеко йдучі для вузу, 
скажу прямо, — доленосні 
наслідки. Згадаймо, Кузьмін

прийняв інститут, коли в 
ньом$ працювало лише чо
тири доктори і 109 канди
датів наук. Забігаючи трохи 
вперед, відзначу, що зав
дяки старанням ректорату 
нині в інституті трудиться 
20 докторів і 286 кандида
тів наук. Вони — золотий 
фонд вузу, його рушійна 
сила.

На початку публікації 
згадувалися ті перші міль
йони карбованців, що їх 
виділив уряд країни для 
прирощування інституту. 
Вони поклали початок його 
генеральній забудові і пере
будові. Минули роки. Нині 
на колишній західній околиці 
Вінниці вже виросло велике 
сучасне студентське містеч
ко;. Місто—сад! В порів
нянні з 1976 роком втричі 
збільшилися площі навчаль
них корпусів, гуртожитків, 
житлових будинків, об’єктів 
соцкультпобуту. За дві 
останні п’ятирічки на будів
ництво містечка витрачено 
25 мільйонів карбованців 
державних асигнувань. Вра
жаюча цифра. Скажу від
верто: рідко який вуз може 
виставити такий показник.

ОРГАНІЗАТОР НАУКИ

Ц  СІ РОКИ свого ректор-
”  ства Іван Васильович 

одержимо працював над 
удосконаленням структури 
науково-дослідних робіт, 
забезпечував максимальне 
використання інтелектуаль
ного потенціалу професор
сько-викладацького складу 
студентів, аспірантів. Відтак, 
їх основна увага прикута 
сьогодні до розвитку фун
даментальних і пошукових 
досліджень.

В цьому плані І. В. Ку
зьмін подає особистий, до
сить г^рвчальний приклад. 
Він вважається родонача
льником нового наукового 
напрямку, пов’язаного з ро
зробкою математичних мо
делей і з впровадженням на 
їх основі автоматизованих і 
робототехнічних систем са
моконтролю, діагностики і 
управління. В його науко
вих працях, винаходах (а 
їх кількість досягла вже 
майже 500) отримано ряд 
нових результатів по ста
тистичному аналізу і син
тезу складних автоматизо
ваних систем управління.

Професор розробив також 
математичні основи теорії 
потенціальних і реальних 
оцінок ефективності, якості 
і оптимальності складних 
систем. Ним обгрунтовано 
можливості сумісництва і 
автоматизації бортових і 
наземних систем в авіації 
і космонавтиці, про що у 
свій час досить докладно 
писав журнал «Советское 
раділо».

До безперечних достоїн
ств Івана Васильовича слід 
віднести і те, що він зумів 
сформувати і виплекати на
укову школу. Під його ке
рівництвом (включаючи 
зрозуміло, харківські вузи), 
підготовлено близько ста 
кандидатів і понад ЗО док
торів наук.

Наділений талантом спра
вжнього організатора науки, 
він домігся створення в ін
ституті розгалуженої нау
ково-дослідної частини, чо
тирьох спеціальних конст
рукторських бюро, дев’яти

галузевих лабораторій, по
тужного обчислювального 
центру, дослідного заводу 
— СіКТБ «Модуль». Торік 
організовано докторантуру, 
спецраду по захисту доктор
ських дисертацій. А це іще 
одна сходинка вверх по 
шляху підготовки науково- 
педагогічних кадрів. Нині 
обсяг НДР досяг дванадця
ти мільйонів карбованців, 
що в двадцять (!) разі]в 
більше проти 1976 року.

Широке поле наукових 
інтересів Кузьміна. Він 
вперше здійснив математи
чне і фізичне моделювання 
в процесі обробки інформа
ції. Вагомий його внесок у 
розвиток радіолокації, в 
створення основ цільової 
комплексної програми з 
урахуванням потенціальних 
і реальних моделей ефек
тивності, якості і оптиміза- 
ції.

Перу професора належить 
п.ять підручників і навчаль
них посібників, для сту
дентів ВТУЗІВ. А за один 
з них — «Основи теорії 
інформації і кодування» — 
удостоєний в 1981 році 
Державної премії УРСР.

Про інтенсивну науково- 
педагогічну діяльність док
тора наук яскраво розпові
дають підсумкові дані його 
роботи на посаді завідую
чого кафедрою АСУ. Беру 
на вибір одну з п’ятирічок: 
підготовлено двадцять ас
пірантів і претендентів на 
учену ступінь, видано три 
монографії і написано 21 
методичний посібник, 52 
друкованих праці, отримано 
11 авторських свідоцтв, під
готовлено лекційні курси з 
основ наукових досліджень 
і основ теорії складних си
стем. Кафедра виконала 
держбюджетні і госп дого
вірні наукові дослідження 
на суму 850 тисяч карбо
ванців, а їх економічний 
ефект склав 1 міільон 610 
тисяч карбованців.

Саме таких масштабів 
НДР він вимагав і від 
інших кафедр та лаборато
рій.

Якось, відповідаючи на 
анкетне запитання: «Щоб 
добитися успіху, що повинен 
робити вчений в умовах 
науково-технічної револю
ції?», Кузьмін написав: 
«Любити безмежно рідну 
Вітчизну. Любити людину, 
вміти робити їй добро. 
Вміти багато і ефективно 
трудитися в будь-яких, 
навіть у найважчих умовах».

Дійсно, працездатність 
професора дивовижна. За
вдячуючи їй, він разом зі 
своїми колегами по ректо 
рату, при підтримці парткому. 
деканів, завідуючих кафед
рами зумів вивести інститут 
в число кращих, провідних 
вузів країни і республіка 
А труд ректора за роки 
перебування його на цій 
посаді був відзначений

орденами Трудового Чер
воного Прапора, Дружби 
народів і Почесною Гра
мотою Президії Верховної 
Ради УРСР. А всього він 
має 17 державних нагород, 
включаючи військові.

Досить широкий спектр 
громадської діяльності В. І. 
Кузьміна. Неодноразово 
обирався депутатом обласної 
і мііської Рад, членом мі
ського комітету партії, го
ловою Вінницької регіональ
ної ради наукового центру 
Академії наук республіки, 
членом бюро наукової ради 
з проблем кібернетики, чле
ном правлінь Всесоюзного і 
Українського товариства 
«Знання», заступником го
лови регіональної ради 
ректорів... Обирався деле
гатом XXVII з’їзду Ком
партії України, є незмін
ним членом парткому інсти
туту. І це далеко не пов
ний перелік його громадсь
ких і партійних навантажень.

Однак вони не заважають 
знаходити час ще й для 
літературної творчості — 
пише вірші, оповідання. 
Його улюблені види спорту 
— плавання, лижі. Він рідко 
користується персональною 
службовою «Волгою» — за
любки ходить пішки, дола
ючи відстань від квартири 
до інституту порядку шести 
кілометрів. Повиростали 
діти: донька Ольга . син 
Андрій стали кандидата
ми наук, пішли по бать
ківській стежині.

— Залишаю кабінет рек
тора з почуттям виконаного 
обов’язку, хоча в період 
перебудови, життя висунуло 
чимало складних проблем, 
котрі потребують якнайш
видшого розв’язання, — 
підкреслив в одній із наших 
бесід Іван Васильович.

На його думку, в по
дальшу перебудову вузу 
варто закласти реалізацію 
ідеї спільної діяльності сту
дентів і викладачів, їх 
тісного творчого співробіт
ництва, формування захоп
леності в отриманні сталих 
знань. Студенти повинні 
брати участь в реальних 
процеесах життя і вироб
ництва, мати широку осві
ченість і культуру, ідейну 
переконаність, вмііти прий
мати оптимальні рішення в 
конкретних ситуаціях, мис
лити діалектично, нестан
дартно, навчитися по-но
вому думати, по-новому 
працювати, В цьому, ре
зюмує він, суть перебудови.

Н а с т у п н и к  і . в .
Кузьміна, якого не

забаром буде обрано, при
йме хорошу, міцну спад
щину. Сформовано працьо
витий трудовий колектив, є 
розвинута навчальна база, 
є умови для роботи викла
дачів, навчання студентів. 
Налагоджено їх побут.

За всім цим стоїть кож- 
ноденна праця людей, ящ\ 
останні тринадцять років 
трудилися під керівництвом 
професора Кузьміна, вті
лювали в життя його задуми, 

ініціативи, спільно і дружно 
працювали, виводячи вуз на 
передові рубежі науки і 
педагогіки, технічної твор
чості, підготовки кваліфіко
ваних інженерних кадрів.

А їх щороку інститут ви
пускає 1200...

Б, ДЬЯКОНОВ, 
член Спілки журналістів 
СРСР

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.
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НОТАТКИ ІЗ ЗУСТРІЧІ З ЗАСТУПНИКОМ 

МІНІСТРА ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ УРСР В. В. СОКОЛОМ

12 травня заступЦик 
міністра зустрівся в пар- 
ткомі з керівним скла
дом інституту. Його роз
мова присвячувалась де
яким питанням перебудо
ви вищої освіти і в тер
шу чергу якості навчання, 
«онкурентноспроможності 
інженерного диплома.

З п е р е х о д о м  на 
самофінансування і
г о с п  р о з р а х у н о к ,  
відзначив тов. Сокол, пла
ни прийому формувати
муться переважно на осно
ві госпдоговорів і, частко
во, держзамовлень. Таким 
чином, мають набрати 
особливої сили угоди на 
замовлення спеціалістів 
з боку підприємств. На 
жаль, цей механізм від
працьований недостатньо. 
Оплата за спеціалістів від
числяється іпоки-що на ра
хунок міністерства і ком
пенсується вузам шляхом 
технічного забезпечення.

Заступник міністра кон
статував, що заходи по 
перебудові на якість не 
дали належної віддачі, 
здебільшого, тому, що ми 
часто-густо боїмось рішу
чих кроків, боїмось від
мовитись від традицій, які 
багато в чому вже пере
жили себе. Навчальні про
грами, як правило, підга
няються під існуючий 
склад викладачів. Тим ча
сом, життя постійно вима
гає, а практика підказує, 
що чим менше студентів 
припадає на викладача, 
тим краща якість навчан
ня. В ідеалі цей коефіці
єнт повинен становити 1:8.

Отже, треба йти на схо
ронення надлишкових спе
ціальностей, віджилих 
форм, на зменшення к і
лькості прийому.

Товариш Сокол стурбо
вано говорив, що нема у 
нас яскраво вираженої 
престижності знання. Сту
дент, якому зменшили 
кількість лекційних занять 
і збільшили час на само
підготовку, не кинувся в 
науку, бібліотеку, в по
шук. Чому так сталося?

Очевидно, й тому, що 
він у цьому не дуже за
цікавлений. Яка, приміром, 
різниця між тим інжене
ром, що скінчив вуз на 
трійки, і тим, що одержав 
червоного диплома?

По суті, ніякої. Вироб
нича практика ставить їх 
в одинакові умови. Слід 
піднімати авторитет знань.

Повчальний досвід на
родився в Севастополь
ському приладобудівному 
інституті. Тут розробили 
спіціальну шкалу прести
жності, згідно якої інже
нер з червоним дипломом 
має право на краще опла
чувану роботу, на першо
чергове забезпечення жит
лом, дитячим садком і т. п.

Ця шкала уже почала 
працювати і дала помітні 
зрушення в якості навчан
ня.

Нема сумніву, що паро
стки таких новинок треба 
прищеплювати в кожному 
вузі. Якщо ми самі не пі
демо на це, то життя 
змусить.

Характерний випадок 
трапився на радіотехнічно
му факультеті Київського 
університету. Підприємст

во, на яке було направ
лено Ю випускників цього 
факультету, прислало своїх 
експертів. Вони детально 
порозмовляли з випускни
ками і від 4 відмовились. 
Це був досить-таки хо
лодний душ. При переході 
на повний госпрозраху

нок можливі в майбутньому 
ще гостріші прецеденти. 
І наш обов’язок попереди
ти, не допустити їх.

Заступник міністра в 
своїй бесіді зупинився та
кож на проблемі переходу 
викладання всіх дисциплін 
українською мовою. Ігно
рувати це питання ми не 
маємо права. Певна річ, 
для технічного вузу такий 
перехід пов’язаний з бага
тьма трунощами. Тут і 
специфіка технології, і ві
дсутність належних слов
ників, і багаторічний навик 
читання російською мовою

Питання повинна вирі
шувати рада вузу. Треба 
з’ясувати {можливості вик
ладачів, бажання студентів 
надати повне право пе
реходу навіть окремим фа
культетам. Слід запрова
дити факультативи вив
чення української мови, 
знайти для цього час в 
розкладі, запроваджувати 
вивчення історії України, 
національних традицій, 
культури. Іншими словами, 
не зволікати і не обводити 
гостроти проблеми, за яку 
не раз було гостро кри
тиковано Мінвуз УРСР.

Багато уваги приділив 
заступник міністра питан
ням формування світогляду 
студентської молоді. Му
сить і далі залишатись 
основоположним правило 
— кожен викладач є і 
буде найпершим вихова
телем студента. Не можна 
перекладати цього вели
кого вантажу на плечі од
них тільки кафедр сус
пільних дисциплін. Партком 
і ректорат повинні ство
рити спеціальні групи то 
випрацюванню нових під
ходів до виховної роботи. 
Студент сьогодні багато 
вимагає і багато в чому 
має рацію. Зокрема, не
безпідставні претензії до 
поліпшення його побуту, 
збільшення стипендій. На
віть профспілковий стаж 
студента не враховується, 
коли він приходить на ви
робництво.

Ці та багато інших 
причин зумовили народ
ження неформальних об’є
днань, до яких теж треба 
підходити тне з міркою 
огульних заперечень, а з 
увагою, розумінням і на
лежним тактом, щоб спря
мовувати їхню діяльність 
у вірному напрямку, на 
користь виховання і нав
чального процесу.

Віднині, наголосив за
ступник міністра, багато 
вузів зняли з себе право 
розпоряджатись особи
стим часом студента. На
віть на сільськогосподар
ські роботи його планують 
залучати тільки на договір
ній основі. Вирішується 
питання про створення в 
республіці спеціальної 
студентської ради.

Заступник міністра В. В. 
Сокол відповів на багато- 
чисельні запитання учасни
ків зустрічі.

НАСТАЛА ЛІТНЯ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНА
15 травня, згідно наказу ректора, в інституті 

розпочалася літня екзаменаційна сесія, яка трива
тиме до 2 липня.

Проходить сесія за графіком навчального процесу.
Встановлено поетапні строки ліквідації академіч

ної заборгованості. До 5 липня ї ї  здають студенти 
других курсів всіх спеціальностей денної форми 
навчання, а також всіх курсів вечірнього і заочного 
факультетів; до 11 червня — курси всіх спеціа
льностей денної форми навчання, крім третього 
курсу ІБФ,

Другий етап ліквідації академічної заборгова
ності тризатиме з 24 по ЗО серпня для всіх студентів 
всіх форм навчання.

В період літньої сесії читальні зали вузівської 
науково-технічної бібліотеки забезпечені достатньою 
кількістю учбової і довідкової літератури.

Порядок роботи НТБ встановлено такий: в ро
бочі дні з 9 до 21 годиш, в суботу — з 9 до 18, 
у неділю — з 9 до 16 години.

Відбулися ради факультетів і засідання кафедр, 
на яких обговорено завдання колективів з питань 
підготовки і організованого проведення літньої 
екзаменаційної сесії.

І. СТЕНЯКІН,
заступник начальника учбового відділу інституту.

18 травня, вівторокПрактично у цей день © інституті на всіх факультетах розпочалася екзаменаційна сесія. В навчальному процесі — це дуже відповідальний етап. Тільки здавши всі заліки і екзамени, передбачені учбовою програмою, студент здобуває право на перехід на наступний курс. В протилежному разі—або ліквідація екзаменаційної заборгованості, або відрахуван ня з вузу через неуспішність — (три двійки). Іншої альтернативи для перебування в інституті немає.Тим-то і викликана заклопотаність більшості сту центів: в коридорах рідко І  кого побачиш без діла. Юнаки і дівчата здебільшого тримають у руках конспекти, перечитують їх, взаємоконсультуються В читальних залах науково-технічної бібліотеки з ранку до вечора повно відвідувачів. Позатихали

гуртожитки. Сесія обумовила свій жорсткий розпорядок, свій напружений ритм. І все ж таки, як ідуть екзамени?Саме у цей день, 16 травня, довелось бути присутнім в одній з груп машинобудівного факультету, де студенти- четвертокурсники складали екзамен з «Організації планування і управління підприємством». Конкретно-група 1ТМ-85 екзамен в ній приймала старший викладач Т. С. Школьникова, яка, до речі, на протязі навчального року читала цей курс.В аудиторію зайшов тфді, коли Вадим Скляр був готовий до відповідей на питання поставлені в екзаменаційному білеті. Вони стосувалися рішень X X V II з’їзду з проблем розвитку науки і техніки

на сучасному етапі, організації їх роботи.На перше питання студент відповідав в основному правильно, але йому бракувало системності викладу. Зате на друге і третє - -  з знанням справи. Як не кажіть, аі майбутній п’ятикурсник — без п’яти хвилин інженер.[Щоб переконатися в міцності знань В. Скляра, Тамара Степанівна задала додаткове питання «Що таке життєвий цикл нової техніки?». Відповівши на нього, Вадим отримав заслужену четвірку.А ось Михайлу Зуб- чуку випало відповідати на одне з актуальних питань нашого сьогодення— про програмі установки К П Р С  в галузі підвищення добробуту, поліпшення умов праці і життя народу. Слід відзначити,

що стдент реалістично оцінює ситуацію, що склалася нині в країні, особливо з продовольством, товарами широкого вжитку, бачить шляхи подолання дефіциту, оздоровлення аграрного сектору. Грунтовною була його розповідь -про підсистеми технічної ПІДГОТО вки виробництва і про методи нормування праці ІТЛ та службовців. Оцінка — «п’ять».До нього аналогічну оцінку отримали С. Боря- чук і А. Прачук. Однак не обійшлося у цій групі і без слабких, малоар- г у м ентоваїн их в і д п о в і дей, дуже слабких знань: трьом студентам виставлено «задовільно», а В. Мужичуку — «двійку».Як повідомив декан ФОТ професор Ю . С . Данилюк, 16 травня екзамени пройшли в шес. ти академічних групах.Д . Б О Р И С О В ,

До звітно-виборної комсомольської конференції 
нашого факультету ніхто з членів ВЛКСМ не за
лишився байдужим. Хоч і обрано було в групах 150 
делегатів і майже всі до одного вони прибули в 
актовий зал, однак присутніх на конференції вия
вилося більше двохсот. Чимало рядових комсомоль
ців виявили бажання взяти участь у факультетському 
форумі.

Змістовною була допоідь секретаря комітету 
В. Богачука. Відзначивши певні досягнення комсо
мольської організації в навчально-виховному процесі, 
а саме те, що серед факультетів вузу енргофак за 
підсумками минулого року вийшов на перше місце, 
доповідач перейшов до критичного аналізу роботи 
комітету і організації в цілому.

Зокрема, вказано було, що багато комсомольців 
не займають авангардної ролі в навчанні і громадсь
кому житті факультету, не йдуть на рівні з від
мінниками, такими, як В. Цимбал, А. Видмиш, В. 
Скачков, П. Ситник, Т. Кравець, В. Отрошко, що 
являють собою приклад сумлінного і відповідального 
ставлення до навчання, виконання спілчанських обо
в’язків.

Комсомольці багатьох груп не працюють так, як 
1-ЕСС-86, де комсоргом Н. Панасюк, і 2-ЕС-86, 
котрі забезпечують високу успішність, порядок і 
дисципліну, активно та ініціативно ведуть внутрі
спілкову роботу.

Чимало недоліків, вказувалося у доповіді, до
пускала за звітний період комсомольська органі
зація першого курсу (секретар А. Данилюк). Тут 
рідко збираються збори, а якщо такі й відбува
ються, то на них не обговорюються актуальні 

питання комсомольського життя. Особливо тривожний 
стан склався в групі 2-ЕПП-88 (колишній комсорг 
Е. Куролан).

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Гострій критиці було піддано діяльність студради. 
його голови В. Руслякова, зокрема, за слабке ке
рівництво соцзмаганням за здоровий побут, чистоту 
і порядок в гуртожитку.

Багато критичних зауважень на адресу факульте
тського комітету було висловлено у виступах деле
гатів і запрошених осіб. Так, П. Федорчук вказав 
на незадовільно поставлену на випускових кафедрах 
науково-дослідну роботу студентів. Вони мало залу
чають майбутніх інженерів-енергетиків до участі в 
госпдоговірних темах, а комітет не тримає ситуацію 
п!д контролем.

Член ВАКСМ В. Отрошко, п’ятикурсник, свій ви
ступ присвятив питанням якості навчання. Побувавши 
на переддипломній практиці, яку він проходив на 
Хмельницькій АЕС, промовець на собі відчув 
серйозні прогалини в професійній підготовці. Віктор 
закликав комсомольців наполегливо оволодівати 
навчальною програмою, ретельно готувати себе до 
практичної роботи на підприємствах і в організаціях 
енергетичної галузі^

На конференції звітували і члени факультетського 
комітету. Приміром, В. Нагорний розповів про 
інтернаціональне виховання в нашій комсомольській 
організації, П. Ситник — про навчально-вихозну ро
боту, В. Дверницький — про стан оргмасової 
роботи.

Змістовним був виступ заступника секретаря 
партбюро факультету В. І. Арапової, яка поста
вила конкретні завдання іпо поліпшенню роботи 
комітету, бюро курсів і групкомсоргів.

Загалом звітно-виборна комсомольська (конфе
ренція показала зрослу активність членів молодіжної 
комуністичної спілки, їх зацікавленість в підви
щенні ролі комсомольських виборних органів в житті 
факультету.,

Обрано новий склад комітету. Секретарем вдруге 
обраний В. Богачук.

В. СОЛОВЕЙ,
член ВАКСМ, делегат конференції?

АКТИВНО,
ПО-ДІЛОВОМУ
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Об *єкти третього 
семеструШтабом студентських будівельних загонів нашого інституту сформовано бойові підрозділи на період наступного літа. їх  нинішнього року буде сорок. (Перший у складі 15 бійців вилетів на відбудову зруйнованого землетрусом селища Мусае- лян, ідо розташоване у Вірменії між Спітаком і Ленінаканом. Очолили його бойові студзагонівці з енергетичного факультету Василь Захаров і Андрій Видмиш. 15 червня на зміну йому вилетить ще одна група під керівництвом Валерія Прище- пова і Олександра Тарасюка з інженерно-будівельного факультету.Знову відправиться загін з 25 бійців до братньої Польщі. Керуватиме ним доцент з інженерно-будівельного Євген Олександрович Вишневський. Строк перебування на об’єктах міста Кельце з 1 по 27 липня.Два загони •— один з радіотехнічного факультету (командир Віктор Скрипник, комісар Володимир Тіняков), а другий з факультету обчислювальної техніки (командир Леонід Головатюк, комісар Сергій Овдієнко) — поїдуть на все літо в Тюменську область.

О. П Л АК И Д Ю К , 
начальник штабу студентських будівельних 
загонів.

Вже традиційними ста
ли зустрічі з цікавими 
людьми міста, які про
водяться в рамках лекто
рію, організованого на ма
шинобудівному факультеті 
Студенти проявляють інте
рес до проблем політич
ної реформи, ідеологічної 
боротьби, морального вихо
вання. формування сім’ї.

Вітчизняної війни, про па
ртизанський рух на Поділ
лі. Було показано доку
ментальний фільм. І. О. Бе. 
зуглий розповів про важкі 
воєнні роки, про (подвиги 
партизан на землі Віннич
ч и н и .

Порушено ряд питань, 
зв’язаних з життям су
часної молоді. Іван Оксен-

Зустріч на 
машинобудівному

Гостями факультету вже 
були працівники міськкому 
партії, головний редактор 
обласного радіо Д. Г. Пе- 
дорук, науковці з ме
дичного інституту А. А. 
Чеснокова, В. Р. Санда- 
цян,

А нещодавно відбулася 
зустріч з учасником ви
зволення Вінниці, літера
тором Іваном Безуглим, 
автором книг «Таємниці 
Вервольфу», «Полювання 
на озброєнного вовка». Роз 
мова йшла про подвиги че_ 
кістів Вінниччини в роки

тійович особливо наголо
шував на більш активній 
участі студенства в гро
мадському житті, політич
них процесах країни.

В урочистій обстановці 
студенти, викладачі факу
льтету привітали ветеранів 
війни з святом Перемоги. 
Було зачитано наказ по 
інституту, вручені квіти 
ветеранам війни. А потім 
у клубі-кафе «Зодіак» 
відбувся вечір.

А. ЯРОВИЙ, 
заступник секретаря 
партбюро АЛФБ.
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П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ РЕКТОРІВ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ СРСР

1. Вибори ректорів вищих учбових закладів про
водяться з метою добору керівника, здатного забез
печити докорінне покращення якості підготовки спе
ціалістів, їх ідейно-політичне виховання, розвиток 
наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної 
бази вузу, ефективно вирішувати питання перебудови 
вищої освіти, сторювати в колективі обстановку 
високої вимогливості і принциповості на основі широ
кої гласності, демократії і самоврядування

2. Ректори обираються на розширеному засіданні 
вченої ради вищого навчального закладу таємним 
голосуванням з числа високваліфікованих науково- 
педагогічних працівників, як правило, професорів і 
докторів наук, що мають досвід педагогічної, наукової 
і організаторської роботи. їх  повинна відзначати висока 
професійність, компетентність, розвинуті організаційні 
здібності, високі політичні і моральні якості, активна 
громадянська позиція.

3. До складу розширеної вченої ради вузу входять 
члени вченої ради вузу, парткому, декани факультетів, 
завідуючі кафедрами, які не є членами ради вузу, 
представники профспілкової і комсомольської органі
зацій співробітників та студентів. При цьому студенти 
повинні складати до третини складу розширеної вче
ної ради.

Перелік учасників засідання вченої ради затверджує
ться спільним рішенням ректорату, партійного, проф
спілкових комітетів і комітету ВАКСМ вузу.

4. Вчена рада вузу за два тижні до проведення 
виборів повідомляє про дату розширеного засідання 
вченої ради. На цьому засіданні проводиться висування 
кандидатур на посаду ректора. Рішення приймається 
відкритим голосуванням простою більшістю і оформ
ляється протоколом.

5. Перелік кандидатур із вказаними посадою та
місцем роботи, вченого ступеня і звання вирішується у 
вузі за ,10 днів до виборів.

6. На засіданні вченої ради вузу по виборах ректора
спочатку проводиться обговорення кандидатур. Рішення 
про відвід і затвердження списку для таємного го
лосування приймається відкритим голосуванням
простою б і л ь ш і с т ю  г о л о с і в .  Всі канди
датури вносяться в один бюлетень для таємного
голосування.

Згода або незгода з кандидатурою висловлюється 
залишенням або викресленням в бюлетені відповідних 
прізвищ.

Для підрахування голосів розширена вчена рада до 
початку таємного голосування обирає відкритим голо

суванням лічильну комісію із складу тих, хто бере 
участь у виборах, — не менше 5 чоловік.

Лічильна комісія оголошує результати голосування 
по к о ж н ій  кандидатурі. Протокол лічильної комісії 
затверджується розширеною вченою радою відкритим 
голосуванням.

7. Рішення розширеної вченої ради дійсне, якщо в 
голосуванні взяло участь не менше двох третин його 
списочного складу. Обраним вважається кандидат, 
який отримав більшість, але ніе менше половини голо
сів, які брали участь у голосуванні. Якщо жоден із 
кандидатів у першому турі не отримав достатньої 
більшості голосів, проводиться другий тур виборів.

В бюлетні другого туру вносять кандидатури, які 
мали не менше третини голосів у першому турі. Об
раним вважається кандидат, який отримав більшість, 
але не менше половини голосів присутніх членів роз
ширеної вченої ради. При поділі голосів порівну 
проводиться повторне голосування на тому ж засіданні.

Якщ& жоден із кандидатів не отримав необхідної 
більшості голосів або кандидатура, обрана розширеною 
вченою радою, не затверджується вищими органами, 
проводяться нові віибори. Про мотивіи прийнятого 
рішення інформується розширена вчена рада вузу. У 
цих випадках міністерство (відомство) за підлеглістю 
вузу покладає обов’язки ректора на період до одного 
року на одного з проректорів з навчальної або нау
кової роботи. Повторні вибори проводяться у відповід
ності з цим Положенням.

8. Рішення розширеної ради про вибори ректора 
повідомляється в міністерство (відомство) за підлеглістю 
Е у з у .

Призначення на посаду ректора проводиться наказом 
міністерства (відомства) у ведені якого знаходиться 
вуз, ПІСЛЯ рішення колегії Міністерства ВіИЩОЇ і серед
ньої спеціальної освіти СРСР.

9. Ректор періодично після закінчення п’яти років 
роботи звітує на розширеному засіданні вченої ради 
вузу про свою діяльність. Рада таємним голосуванням 
приймає рішення про продовження його роботи на нас
тупний п’ятирічний строк. Інформація про звіт ректора 
направляється в органи керування вузами і Мінвузу 
СРСР.

При негативному рішенні розширеної вченої ради 
питання про дальше перебування на посаді ректора 
вирішується за представленням міністерства (відомства) 
за підлеглістю вузу колегією міністерства вищої і 
середньої спеціальної світи СРСР.

Керуючись Положенням про вибори ректора у вищому учбовому закладі, 15, 16, 17 травня в інституті проходили збори трудових колективів факультетів, кафедр і підрозділів по висуненню кандидатур на цю посаду.В. числі перших кандидатур відкритим голосуванням обрані: від колективів інженерно-будівельного факультету, факультету автоматики і міікро- електріоніки — декан ФАМу доцент Васюра А. С .; наук о во- д о с л і дн о ї л а бор ато р і Ї

В умовах гласностітехнічної електродинаміки і електромагнітної сумісності — начальник цієї лабораторії доцент Гейвандов 
Л. Н.; факультету обчислювальної техніки — декан цього факультету професор Данилюк Ю. С.; інженерно - будівельного факультету — декан цього факультету, доктор технічних наук, професор Дру" кований М. Ф.; адміністративно - управлінського персоналу, факультету обчислювальної техніки і обчислювального центру — про ректор по м і ж народи и х зв'язках, доцент Іванов

М. Є.; енергетичного факультету — проректор по навчальній роботі, доктор технічних наук, професор 
Карпов Ю. А.; адміністративно - управлінського персоналу — доцент Мельник 
І. Г., завідуючий кафедрою фізики; факультету обчислювальної техніки, адміністративно - управлінського персоналу, СК ТБ «Модуль» і «Спекл» — директор навчально - методичного  ̂ кабінету по вищій освіті М іністерства вищої і середньої спеціальної освіти У Р С Р , доктор технічних

наук, професор Мокін Б. І.; факультету автоматики і мікроелектроніки — (завідуючий кафедрою мікро- електронііки, доктор технічних наук, професор Осад- чук В. С.; інженерно-будівельного факультету — проректор по навчальній роботі, професор Сверд
лов В. Д .; СК ТБ «Модуль» — директор цього бюро, доктор технічних наук, професор Стахов О. П.; обчислювального центру, СК ТБ «Спекл» — проректор по науковій роботі, доктор технічних наук Ткаченко С<. Й.

Хто кращий лектор?Факультет громадських професій, партбюро кафедри суспільних наук провели конкурс на кращого студента-лектора нашого інституту. Мета конкурсу — виявити серед студентської молоді найбільш схильних до пропагандистської роботи, щоб у наступному готувати з них кваліфікованих лекторів Товариства «Знання».Талановитих і здібних виявилось багато. В фіналі взяли участь двадцять два студенти. Більшість виступила з цікавими лекціями в яких порушувалися актуальні питання політичної, економічної, соціальної і духовної' сфер нашого життя. Особливо сподобались членам жюрі лекції студентки групи З ЕОМ-85 Наталії Дубинської («Механізм гальмування і шляхи його подолання») та студента групи 4 РК-86 Михайла Присяжного («Ісус Христос — міф чи реальність»). Обоє вони й розділили перше місце в конкурсі.Цікавими були виступи Сергія Шевчука (група 1 ЕС-87) та Руслана Барабаша (група 1 РТ-86), яким присуджено другі місця.Приємний сюрприз — лекція палестинця Срейжа Хусейна (група 1 П Ц Б-87), який переконливо й емоціонально викладав проблеми Палестини і її багатостраждального' народу. Це третє місце в конкурсі. Щ е два третіх місця присуджено Оксані Ко- сюк (група 5 ЕОМ-87) та Леоніду Сулейманову (група 4 РК-87). Відзначено також лекції А. В а силишина, А. Ракитянської, М . Озеранського, Є . Харнак. Жюрі прийняло рішення атестувати всіх переможців конкурсу лекторами Товариства «Знання» і з цією пропозицією звернутись в бюро міської організації Товаристві.Конкурс з’ясував, що у нас є великий, талановитий резерв, здатний переконливо пропагувати ідеї перебудови, революційного оновлення суспільства. Успіх конкурсу зумовлений ДОВГОЮ , К О 
П ІТ К О Ю  роботою викладачів кафедр суспільних наук і, зокрема, Л . Ігнатова, Р. Урлапової, Є. Румеліді, Р. Сокирянської, М. Андреєвоц В. Ска- лянчука та інших. На жаль, цією справою покищо зайняті тільки суспільствознавці, а треба було б, щоб до неї широко залучались також викладаючі загальнонаукових і профілюючих кафедр, серед яких теж чимало хороших лекторів.

О. КО Л О С,
кандидат філософських наук, секретар парт
бюро кафедр суспільних нук.

Поповнення наукових кадрівНинішнього року ряди докторів наук в нашому інституті поповнились такими іменами: Ткаченко Станіслав Йосипович (кафедра Е С ), Литвинов Михайло Леонідович (А С У ), Байда Микола Прокопович (А С У ), Кор- чинський Григорій Антонович (кафедра конструкційних матеріалів і хімії).Докторську дисертацію нинішнього року захистив Іван Семенович Ткаченко з кафедри вищої математики.За чотири місяці року Істотно зросла шеренга кандидатів наук. Товариші і колеги щиро ПОіЗ- доровили з успішним

захистом В. О. Райниша і В. Д . Покраса (кафедра опору матеріалів), О. В. Корчемного (А СУ ), С. П . Кононова (РТУ), Д . Є . Едемського (А ІВ Т ), В. М. Бабія (кафедра політекономії), М. О. Голова- тюка (Е С ), В. В. Зам- чевського (СКТБ «М одуль»), О. В. Терещєнка (М Р В ), В. ІВ.. Біліченка (А А Г), В. В. Кришинець- кого (ААГ) В. М. Ла- гутіна . (ЕС).Щиро вітаємо нове наукове поповнення і бажаємо йому дальшого творчого зростання.
А. Ц ІСАР, 

завідуюча відділом 
аспірантури.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Вінницький політехнічний інститут оголошує 

прийом в докторантуру з таких наукових напря
мів: обчислювальні машини, комплекси, системи 
і мережі; застосування обчислювальної техніки, 
математичних методів і математичного моделюван
ня в наукових дослідженнях.В докторантуру приймаються кандидати наук віком до 40 років, які мають наукові досягнення в обраній галузі. Строк підготовки в докторантурі З роки. Особи, які (поступають в докторантуру, подають на ім’я ректора: заяву, особистий лист по обліку кадрів і автобіографію; розгорнутий план докторської дисертації; список опублікованих праць, винаходів і звітів з науково-дослідних робіт; характеристику-рекомендацію з місця роботи;

В ІД Д ІЛ  А СП ІР А Н Т У Р И .Д Л Я  С Т У Д Е Н Т ІВ  І А С П ІР А Н Т ІВ .
На кафедрі НГ і МГ є навчальний посібник 

«Оптоелектронна схемотехніка».
Цей посібник рекомендується для студентів і 

аспірантів всіх спеціальностей радіоелектронного і 
обчислювального профілю.

Редактор І. ВО Л О Ш ЕНЮ К.



КОМУ БУТИ РЕКТОРОМ?
29 ТРАВНЯ ЗАТВЕРДЖЕНО СКЛАД РОЗ

ШИРЕНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПО 
ВИБОРАХ НОВОГО РЕКТОРА. ВСЬОГО ОБ
РАНО 221 ЧОЛОВІКА. В ТОМУ ЧИСЛІ- ПРО

ФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 
111 ЧОЛОВІК, СПІВРОБІТНИКІВ — 44, СТУ
ДЕНТІВ — 66. ВИБОРИ РЕКТОРА — 7 ЧЕРВ
НЯ.

ДО ВСЕСОЮЗНОГО 
ФОРУМУ СТУДЕНТІВ

7—11 квітня в Москві( розглянуто і затверджено 
у Вищій комсомольській порядок виборів деле- 
школі працював підго- гатів, основні елементи 
товчий комітет Всесоюз- робочої програми, поло- 
ного студентського фору- Женяя про прес-центр І 
му. Схвалено положення план його роботи. Пуб- 
про підготовчий комітет, лікуємо

ЗВЕРНЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО КОМІТЕТУ

Ми дуже різні люди — ті, хто зібрався в під
готовчому комітеті: студенти і дипломовані спеці
алісти, неформали і комсомольці, профспілкові 
активісти, учні технікумів. Навряд чи застосуєш до 
нас збиту фразу про повну єдність рядів.

Студентський форум —  реальна можливість 
оголити багато проблем вузівської молоді, неви* 
рішених сьогодні^

Форум — можливість випрацювати і передати 
пакети наших пропозицій міністерствам і відомст
вам, ставлення яких до студента не влаштовує нас.

Форум — визначення програми студентських дій 
на підтримку перебудови, наша надія на зміни.

Ми розуміємо, що беремось за дуже серйозну 
справу. Ми розміємо, що успіх справи — в опорі 
на найширші маси студентів, на особисту зацікав
леність -кожного студента.

Обов’язок усіх, хто відчуває свою причетність до 
студентського руху, захистити його від небезпеки 
стати заформалізованим, обюрокраченим, забезпе
чити по-справжньому демократичний процес ви
сунення кандидатів на форум.

Чи потрібна нам єдина студентська організація? 
Якщо потрібна — то яка? Остаточна відповідь — за 
форумом, за всіма нами. Ми твердо переконані в 
одному: студентська політика повинна визначатися 
за ^участю більшості1 студентів!

Якщо ви хочете одержати якісну вищу освіту, 
вирішувати свої проблеми, відчувати себе реальною 
силою в сьогоднішній політичній боротьбі, якщо ВИ 
втомились від громадської бездіяльності, якщо ВИ 
здатні думати, діяти, боротись — включайтесь в 
роботу по підготовці Всесоюзного студентського 
форуму.

Адреса підготовчої комісії: 103982, м. Москва, 
вул. Хмельницького, 3/13, ЦК ВЛКСМ , студент
ський відділ. Форум,

ПІДПИСАНО УГОДУ
В середині травня в 

Кельце (ПНР) побувала 
делегація нашого інсти
туту в складі секретаря 
комітету комсомолу Оле
ксандра Янченка. секре
таря комітету комсомолу 
енергофаку Володимира 
Богачука, доцента інже
нерно-будівельного факу
льтету Євгена Олексан
дровича Вишневського 
і директора центру нау
ково-технічної творчості 
МОЛО(ДІ..

Делегація вивчала сис
тему організації і робо
ти підприємства «Студен- 
сервіс», його організаці
йні, економічні і науково- 
технічні взаємовідносини 
з Варшавським управлін
ням, організаціями і 
Свєнтокшицькою вищою 
політехнічною школою. 
З «Студент - сервісом» 
підписана двостороння 
угода на три роки.

Намічені шляхи спів*

робітництва і основна 
номеклатура розробок, в 
яких зацкавлені обидві 
сторони. Вивчені особ
ливості роботи будзагону 
Свентокшицької вищої 
політехнічної школц у 
Вінницькому трамвайно- 
тролейбусному управлін
ні, щоб своєчасно через 
центр НТТМ спроекту
вати об’єкт (піскосу- 
шарню) в ТТУ. Прове
дено Обмін ДОСВІДОїМ 
роботи центру НТТМ 
ВПІ з підприємством 
«Студент-сервіс».

Делегація ознайомилась 
з технічним оснащенням 
і механізмами шляхово- 
будівельного управління 
м. Кельце з метою впро
вадження в їх виробни
цтво тротуарно-заготіве
льної машини, І

В. КОСТИЛЬОВ, 
директор центру 
НТТМ.

Новий посібник
Навчально - методичний 

кабінет з вищої освіти Мін- 
вузу УРСР випустив у світ 
новий посібник «Високопро
дуктивні перетворювачі
інформації на основі надли
шкових систем зчислення». 
В ньому розглядаються 
питання створення самокоре- 
гуючих аналогоцифровихД 

цифро - аналогових перетво
рювачів на основі надлиш
кових систем зчислення. 
Викладено шляхи поліпшен
ня метрологічних характе
ристик АУП і ЦАП. Наводя
ться параметри високочас
тотних вітчизняних і зару
біжних перетворювачів ін

формації, аналізуються при
нципи їхньої будови.

Посібник адресується сту
дентам спеціальностей «Пе
ретворювачі інформації», 
«Аналогові і гібридні обчи
слювальні машини», «Схемо
техніка ЕОМ», «Прикладна 
теорія цифрових автоматів», 
а також спеціалістам в га
лузі розробки і застосування 
високопродуктивних перет
ворювачів інформації.

Посібник створила груп3 
вчених нашого інституту: 
— професор О. П. Стахов, 
кандидати технічних наук 
О. Д. Азаров, В. П. Марце- 
нюк, В. І. Мойсеєв. В. Я. 
Стейскал.

Й Д Е  л і т н я  СЕСІЯ

В один з останніх днів 
мені довелось приймати 
екзамен в групі 4АТ-86 
з курсу «Електромагні
тні і електромашинні 
влаштування автомати
ки)», Третьокурсникам 
читав лекції по цій важ. 
ливій навчальній дисци. 
пліні увесь рік, приймав 
заліки, курсові роботи, 
довелося керувати лабо
раторними заняттями.

Тому, як викладач і як 
декан, групу знаю добре. 
Загальна характеристика 
її така: цей низовий сту_ 
дентський колектив — 
працездатний. згурто
ваний і дисциплінований. 
Один з кращих на курсі 
і факультеті. Стабільно 
вчиться на «4» і «5». 
Жодного невстигаючого. 
Забігаючи трохи наперед, 
скажу, що група і на 
згаданому вище екзамені

ТОН ЗАДАЮТЬ ВІДМІННИКИ
підтвердила Цю харак
теристику. Десять юнаків 
і дівчат отримали п’ятір. 
ки і четвірки, троє — за
довільно. Тверді знання 
з предмету показав «'три
кутник»: староста В.
Дерев’янко, комсорг І. 
Карач і профорг В., Бог- 
данюк. Вони виявили 
чітке розуміння фунда
ментальних основ пред
мету, відмінностей, ула. 
штувань, які вивчалися 
протягом навчального 
року, методів їх прак
тичного застосування, 
перспективи розвитку 
автоматики в різних га
лузях народного госпо
дарства.

Активісти екзаменува-

лися в числі перших, вони 
і задавали тон всій групі 
Як кажуть, подали наоч
ний особистий приклад. 
Думається, що це одна 
з передумов хорошої ус. 
пшноеті ВСІЄЇ групи.

І все ж, викликають 
досаду трійки. Не обій
шлися без них. Приміром 
С. Хижняк не до кінця 
засвоїв елементи системи 
синхронних зв’язків. 
Слабо відповідала Н. 
Нікульшина на запитання 
про застосування аси- 
хронних двигунів, а В 
Туманій не розібрався 
досконально в принципах 
дії синхронних редуктор
них двигунів. «Задовіль. 
но» — іншої ОЦІНКИ я не

міг їм виставити.
Майбутні інженери в 

галузі автоматики, оче
видно, забули, що знан
ня курсу «Електромагніт
ні і електромашинні вла
штування автоматики» 
— це стрижень їх про
фесійної кваліфікації. 
Адже жоден виробничий, 
технологічний процес, 
жодне наукове досліджен
ня не обходяться без ви
користання електромаг' 
нітних елементів, а та
кож електромагнітних 
улаштувань які, до речі, 
мають найширше засто
сування в космічній, 
авіаційній і побутовій 
техніці, медицині, радіо- 
відеоапаратурі і т. д.

Гадаю, що студентам 
інших груп варто завжди 
пам’ятати пріоритетність 
цієї навчальної дисцип
ліни. Бо ж «тріечні» зна
ння. то найперша ознака 
посередності спеціаліста.

А. ВАСЮРА,
доцент, декан ФАМу.

На нинішній сесії за- 
вершальний екзамен з 
предмету «Промислова 
електроніка» здають 
третьокурсники енерго
факу.

НА ЗНІМКУ: старший 
викладач, кандидат тех
нічних наук Валерій Іва
нович Родинков приймає 
екзамен у студентки 
групи 2 ЕС-86 Інни Іва- 
шкевич.

Кожен третій-не екзаменується
І це дійсно так. В 

групі 4 РТ-85 з п’ятнад
цяти студентів четверо не 
допущені до екзамену з 
радіоприймальних прист
роїв. Для четверокурсни- 
ків такий процент нев- 
стигаючих — недопусти
мий. Мириться з тим, що 
С. Заїка, М. Зеленюк, І. 
Кучерук, А. Соляр своє
часно не склали заліків, 
не здали в зазначений 
строк курсових, деканату 
не м о ж н а .  П ро
ви вищеназваних прі-

звищ з ’явилась помітка 
«не допущений».

Цей факт, з нашого 
погляду, заслуговує при
нципового обговорення на 
комсомольських або про
фспілкових зборах.

Екзамен з курсу радіо
приймальних пристроїв 
(провідна дисципліна на 
РТФ) приймали доцент 
С О. Курков та його 
асистент О. М. Мацюк. 
Екзаменатори створили, 
прямо скажемо, обстанов
ку доброзичливості й

уваги, 3 кожним студен
том велась спокійна, гру
нтовна співбесіда.

Ось, наприклад, С. Да_ 
шко зі знанням справи 
розповів іпро розрахунок 
автоматичного регулюван
ня підсилення, особливості 
АРП приймачів і імпульс
них сигналів, про вимоги 
до смуги пропускання, а 
потім на прохання вик
ладача прокоментував 
схему радіоприймального 
улаштування. Оцінка — 
чотири.

Сергію Муржаку випав 
білет № 16. Відповідаючи 
на друге його запитан
ня, студент допустив по
милку, але в основному 
виявив добрі знання і от
римав відповідну оцінку.

В числі перших вийшов 
на п’ятірку О. Мазур. 
Йому випало розповісти 
про побудову системи 
автоматичного регулюван. 
ня підсилення приймачів 
безперервних сигналів, 
про інерційність, показати 
вміння читати схеми.

П'ЯТЕ КОЛЕСО ДО ВОЗА?
Випадково дізнався, 

що нинішнього року один 
наш студент Євген За- 
вальнюк буде захищати 
дипломний проект англій
ською мовою.

— А хто ж прийматиме 
цей захист? В державній 
комісії багато знавців 
англійської?

Той, хто повідомив цю 
новину, мало що міг 
додати до іне’Ґ. І тоді ми 
подзвонили на кафедру 
іноземних мов. х

— Чи часто в нас

бувають такі захисти?
— Часто — не часто, 

але бувають, — відповіла 
зав. кафедрою Марія 
Ауківна Осадчук.

Виявилось, що за її  
пам’яті (а вона на ка
федрі з 1966 року) деся
тьох студентів для захисту 
іноземною підготувала 
І. В. Приймачук, п’ятьох
— В. М. Аебенок, одного
— А. Я. Тараканова, двох
— сама Марія Ауківна. 
Отже, негусто. Кожен та
кий захист, це, по суті,

неординарна подія, мале
ньке диво, спектакль, на 
який добряче треба пошу
кати і глядачів і слухачів. 
Річ у тому, що навіть 
серед професорів і доцен
тів у нас іноземною воло
діють ОДИНИЦІ. 'ІНШИМИ 
словами, знання іноземних 
мов у Вінницькому полі
технічному — на рівні 
великої вбогості, або, 
якщо говорити м’ягше, то 
на рівні гострого дефіциту 

Втім, нічого дивного: 
як дбаєш, так і маєш.

Завітайте на нашу ка
федру іноземних мов і ви 
зразу побачите рівень цьо
го дбання. Бідна Попе
люшка жила в кращих 
умовах, ніж живе ця ка
федра, на якій, до речі, 
переважна більшість жінок. 
Весь без винятку студент
ський контингент прохо
дить через аудиторії ка
федри, а тут у вікнах 
немає навіть кватирок, 
духота і тіснота, бракує 
повітря, постійна півтем
рява висить в холодних 
коридорах, на перший, 
затінений з усіх боків^ 
поверх майже не прони
кає денне світло.

(Закінчення на 2-й стор.).
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ЗАМІСТЬ ПЕРЕБУДОВИ- 
ПАПЕРОВЕ КРЮЧКОТВОРСТВО
В процесі перебудови 

в країні стверджується 
стиль самостійної творчої 
праці. Скорочуються лан, 
ки бюрократичного апа
рату управління. В пра
ктику роботи входить 
безпосередня діяльність 
в масах, тобто, там. де 
здійснюються реальні 
справи. Працівник уп
равлінської сфери мис- 
литься нині як такий, що 
постійно живе турботами 
колективу. допомагає 
йому розвязувати назрілі 
проблеми, несе повну і 
пряму відповідальність 
за стан справ на дору
ченій ділянці. Бо його 
праця оцінюється тепер 
кінцевими результатами 
роботи низового колекти
ву. Це. як відомо, ви
мога Ідей перебудови.

Але. на жаль, цього не 
скажеш про верхній еше
лон колективу нашого ін
ституту. Тут не помічає
ться істотних змін на 
краще. До такого вис
новку я дійшов, розмов
ляючи недавно з заві
дуючим навчально-мето
дичним кабінетом 3. Я. 
Грозним, який перевіряв 
виконання планових за
ходів кафедри МР,В 
з методичної роботи за 
другий семестр ниніш
нього навчального року.

Особисто я проти таких 
перевірок, поскільки вони 
не справляють впливу на 
поліпшення методичної 
роботи, нічого не дають 
для перебудови процесу

навчання, підміняють зав 
кафедрами, 'підривають 
авторитет деканатів фа
культетів, обов’язок яких 
здійснювати компетент
ний контроль за мето
дичною діяльністю під
леглих кафедр. Скажу 
так: методкабінету не під 
силу вникнути п особли
вості методики викладан
ня на кожній кафедрі. 

На мою думку, метод- 
кабінету краще було б 
зайнятися організацією 
семінарів по обміну дос
відом покращення мето
дики, запросивши для 
цього к р а щ и х
доповідачів із інших ву
зів. До була б корисна 
і доцільна робота. її 
можуть забезпечити част
ково факультетські ме- 
тодичі ради, а краще 
щоб нею зайнялися пред
метно споріднені кафедри 
на респуліканському чи 
союзному рівні 

Або взяти «директиву» 
проректора М. М. Шко- 
діна про впровадження 
звітності, яка вміщує 
десять розділів по обліку 
навчальної і науково-ме
тодичної роботи кожного 
викладача.
Постає законне запитан
ня: навіщо тоді індиві
дуальні плани, які скла
даються щорічно? Адже 
вони охоплюють п’яти
річний період роботи 
викладача, в них є всі 
дані про її виконання. 
Ось і виникає паперове 
крючкотворство, за яким

немає часу займатися 
корисною конкретною 
справою.

Плодять ці і аналогічні 
їм папери, форми, різні 
рекомендації особи, які, 
м’яко кажучи, не відають, 
для чого потрібні такі 
форми, що вони дадуть 
і кому вони потрібні. 
Швидше заі все для того, 
щоб потім організувати 
ще одну перевірку, як 
вони оформляються і ЧИ 
своєчасно заповнюються. 
Тому і приходять викла
дачі в головну групу на
родного контролю зі ска
ргами на ці, чистої проби 
бюрократичні, «винаходи»

І ще один подібний 
приклад. Як відомо, у 
вузі створено відділ тех
нічних засобів навчання.

Так ось працівники 
ВТЗН щомісячно вимага
ють від кожного викла
дача заповнення форми 
з 18-ти граф. Вона абсо
лютно нічого не дає по
ліпшенню процесу нав
чання, представляє мертву 
статистику про викорис
тання наявних, в біль
шості своїй, морально- 
застарілих технічних за
собів)

Вважаю, що названі 
мною підрозділи варто 
примусити працювати на 
кафедри, а іне утриму
вати їх в якості обліков
ців якоїсь ревізійної 
надбудови.

В. ДЕМЕШКО,
голова ГГНК.

ЛЕКЦІЯ ПРО гол од
24 травня в актовому 

залі інституту відбулася 
лекція професора педін
ституту І. Г. Шульги 
про голод на Україні в 
1932 — 33 рр. Причиною 
голоду була кампанія по 
колективізації і розкур- 
куленню. що проводилась 
жорстокими репресивни
ми методами.

За даними ДПУ у Він
ницькій області того року 
померло 500 тис. чоло
вік. Смерть косила всіх

підряд: дітей, дорослих, 
українців, євреїв, поля
ків...

Не можна слухати без 
хвилювання листа учня 
7 класу Свергуна з с. 
Сальника Калинівського 
району голові колгоспу: 
«Кузьма Петровичі Тиж
день, як помер від голоду 
батько. Мати лежить хво
ра і вся пухла. Окрім 
мене, залишилось ще 
троє дітей. Вони попухли. 
На мою долю випало бути 
головою двору. Допомо

жіть, чим можете. У нас 
сьогодні на вечерю не 
залишилося й буряків. 
Рятуйте маму, дітей. Ми 
вступимо в колгосп і я 
буду так з мамою пра
цювати, щоб забезпечити 
цих малих дітей хлібом. 
Не відмовте, Кузьма Пет
рович. Невже я 7 років 
вчився, щоб померти го
лодною смертю?».

Професор відповів на 
числені питання присутніх 

І. МАЛИГІН,
інженер.

П'ЯТЕ КОЛЕСО ДО ВОЗА?
(Початок на 1-й стор.).
Жоден з підрозділів 

інституту не жде з таким 
нетерпінням благословен
них днів, осені, як жде 
його кафедра іноземних 
мов — буде переселятися 
в нове приміщення фа
культет енергетики і, мо
же, ї ї  переведуть повер
хом вище, може, хоч 
трохи полегшає. На ка
федрі говорять про це з 
тихою надією в очах, не 
дуже вірячи, що таке на
решті станеться.

— Нас вважають п’ятим 
колесом до воза, — сум
но всміхається Марія Ау. 
ківна. — Загляньте ли
шень у лінгафонні кабіне
ти. Таке усе старе, таке 
зношене, що на ньому 
вже й працювати не мож
на, а ми пробуємо й про
буємо його латати...

Невеселі діла. Вважаю
чи іноземну дисципліною- 
другорядною відповідно 
ставляться до неї й де
кани: тих, що вивчали в 
школі німецьку й фран
цузьку, змушують пере
ходити на англійську, як 
більш практичну і попу-

лярну. В результаті — 
одні збитки: забув ту, що 
вчив, і не вивчив тієї, на 
яку змусили перейти.

За принципом шагре
невої шкіри катастрофічно 
скорочується час на вив
чення іноземних мов. 
Було на першому курсі 
чотири години щотижня, 
тепер — дві. Через рік 
(диво дивне!) уже (ПРИПИ
НЯЄТЬСЯ вивчення ІМОВ 
зразу після другого кур
су. Щоб швидше забув їх 
студент, ЧИ ЩО? ,

Можна поспівчувати й 
оплаті наших мовників. 
Молодий викладач при 
повному завантаженні оде
ржує 125 карбованців, а 
той, хто нав)ть з 25и 
-річним стажем, вище 
160-ти все одно «не ско
чить». З оплатою, прав
да, є надія на уряд — 
обіцяють підняти. А як 
бути з постійними без
оплатними замінами ви
кладачів? В жіночому ко
лективі — більше хвороб, 
більша зайнятість дітьми, 
які теж частенько слабу
ють, доводиться виходити 
замість товариша, пере-

втомлюватись, а оплата 
при цьому не збільшує, 
ться й на копійку. Може 
цю проблему все-таки 
вирішить ректорат?

І ще одне.
Вартість викладача іно. 

земних мов тим вища, 
чим більше він спілкує
ться на німецькій з нім
цями, на англійській з 
англійцями і т. д. Одне 
слово, треба їздити за 
кордон, треба домагатись 
відряджень. Але, навіть 
власними коштами туди не 
добратись...

— Треба послати на на
вчання до ФРН 40 сту
дентів. З гуманітарних 
вузів ще якось набираємо, 
а з технічних... Якщо у 
вас є студенти зі знан
ням німецької —■ пошлемо 
хоч сьогодні, — говорив 
недавно в нашому вузі 
заступник міністра В. В. 
Сокол.

Відповісти не було чого. 
І не буде до тих пір, поки 
кафедра Іноземних мов 
не перестане відігравати 
в нашому інституті ролі 
п’ятого колеса до воза.

В. ІВЧЕНКО.

Випадок за кордоном
На ім ’я проректора 

М. Є. Іванова і секретаря 
парткому В. М. Бабія на
дійшла доповідна записка 
від завідуючого кафедрою 
фізкультури Я. І. Кулика 
такого змісту:

«З 5 по 11 травня 1989 
року, згідно угоди між 
Вінницьким політехнічним 
інститутом і Свентокши- 
цькою вищою політехніч
ною шклою В МІСТІ К еЛЬЦЄ 
перебувала наша спортив
на делегація. До ї ї  складу 
входив і студент II курсу 
факультету автоматики й 
мікроелектроніки член 
збірної з баскетболу 
Олександр Марчук.

В ніч іперед від’їздом 
з Келець 11 травня він 
обікрав польських студен
тів і був затриманий ор
ганами міліції. Серед 
краденого — дві пари ж і
ночих туфель {строк 
носіння 2,5 — 3 роки), 
старі куртки та інші речі. 
Все це оформлене відпо
відним протоколом.

Батько Олександра Мар
чука — майор міліції,, 
мати працює в секції ци
вільної оборони нашого

інституту. Марчук — член 
збірної України з гандбо
лу, в ї ї  складі неоднора
зово бував за кордоном, 
в тому числі і в (капіта
лістичних країнах.

Вважаю за необхідне 
суворо покарати винних: 
студента О. Марчука 
відчислити з інституту, 
тренеру баскетбольної 
команди А. Берестову 
оголосити сувору догану. 
Особисто для мене будь 
яке партійне чи адмініст
ративне стягнення буде 
недостатнім, якщо враху
вати, якого сорому і га
ньби довелося зазнати 
з-за цього вчинку всім 
членам делегації».

Минулого тижня цей 
вчинок розглядався на 
комсомольських зборах 
другого курсу ФАМу. 
Олександр Марчук на них 
не з’явився. Це можна зро
зуміти. Якими б очима 
дивився він в очі своїм 
товаришам? Ніхто про 
нього не сказав жодного 
доброго слова. Власне, 
на факультеті \ не знають 
його, як студента і това
риша, Він зовсім недавно

переведений сюди з ра
діотехнічного і займався, 
здебільшого, не за сту
дентською партою, !а на 
стадіоні. Це, до речі, 
теж тема для окремої 
розмови — студент не з 
інженерним, а спортивним 
ухилом.

Ніхто, звичайно, не 
проти спорту, але не по
винно бути так, щоб сту
дент стаціонарного від-' 
ділення був більше спор
тсменом, ніж студентом, 
щоб він не виховувався 
в своїй групі, відчував 
приналежність до якоїсь 
особливої елітарної ко
горти. Це, як правило, 
кінчається погано.

Фінал у нашої історії 
теж сумний. Комсомольці 
групи одноголосно зая
вили, що Олександру 
Марчуку не місце в ком
сомолі. Вони звернулися 
з проханням до ректорату 
відчислити ЙОГО З інсти
туту,

І. БОРИСЕНКО, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
ВПІ.

К о р о т к о  п р о  р і з н е
ІД  СЕРПНЯ ниніш. 

нього року 10 
співробітників інституту, 
переможців соціалістич
ного змагання, поїдуть 
на відпочинок у місто 
Закопане (ПНР). Це у 
відповідності до угоди 
про співробітництво між 
профспілковими коміте
тами ВПІ і Свентокши- 
ЦЬКОЇ (м. Кельце) ВИЩОЇ 
політехнічної школи.

10 співробітників цієї 
школи з 16 серпня від
почиватимуть в Немирів. 
ському санаторії «Аван
гард».

ІЯ ЛУБ інституту вла- 
** штував перед літніми 

канікулами звіт худож
ньої самодіяльності ді
тей, які навчалися в різ
них клубних /студіях. 
Юні хореографи про
демонстрували народні, 
бальні та інші танці. 
Школа естетичного ви
ховання виступила перед 
батьками з «піснями і вір
шами на англійській мові. 
Ізостудія влаштувала 
багату виставку малюн
ків,.

Під час канікул клуб 
теж не пустуватиме. Для

студійців та інших дітей 
тут організовується піо
нерський табір.
Г) БГОВОРЕННЯ під- 
^  сумків форуму Миру 

відбулося в комітеті 
комсомолу інституту. За 
безвідповідальне став
лення до своїх обов’язків 
заступник секретаря ко
мітету по роботі з іно
земними студентами Вік_ 
тор Марцонь виведений зі 
складу комсомольського 
комітету. Йому оголоше
но сувору догану з зане
сенням до облікової 
картки.

Вчора у Вінниці роз
почались гастролі Запо
різького ордена Трудо
вого Червоного Прапора 
українського музично- 
драматичного театру 
імені Щорса.

Очолює колектив на
родний артист УРСР 
О. П. К°Р0ЛЬ- У театрі 
працюють такі майстри 
сцени, як народна арти
стка УРСР Т. Мірошни
ченко, заслужені артисти

Проблему Батьківщини 
піднімає вистава «Вулиця 
Шолом Алейхема, 40»
A. Ставицького. Гірка 
доля У її героїні — ЖІН
КИ похилого віку. Вона 
не хоче покидати бать
ківщину. проте вимушена 
їхати за синами і це 
призводить до непоправ
ної трагедії в домі.

Хто не читав повість
B. Куніна «ІнтердівчиіН- 
ка»?

ТЕАТРАЛЬНЕ ЛІТО

одного з творів І. Не- 
чуя-Левицького нагадає 
музична комедія «Ой, 
сусідко!» Г. Аронова і 
В. Філіпенка. На тлі 
чарівної природи відбу
ваються сутички односе
льців — смішні, безглузді 
але тцпові.

За мотивами класичної 
п’єси англійського дра
матурга Б. Томаса «Тітка 
Чарлея» написана музич
на комедія В. Полякова

Гастролі запорізців
УР/СР Т. Вольська, А. 
Карпенко-, Г. Антоненко 
1. Просяниченко. В. Шин. 
карук, О. Гапон, В. Лу- 
к’янець Б. Чулімов, ар
тисти І. Смолій. В, 
Пронін, Г. Тимошенко, 
Н. Шиян, С. Плещун та 
інші*

Що ми покажемо на 
гастролях?

Першими назву ви
стави «Діти Арбату» А. 
Рыбакова та «Дача Ста
ліна» В. Губарева. Ці 
назви глядачам говорять 
багато і не варто пере
казувати сюжети творів. 
Театр доторкнувся боліс
них тем ВІТЧИЗНЯНОЇ 
історії, говорить про нас. 
лідки сталінізму в душах 
людей)*

Вона вразила темою, 
картинами життя тих 
дівчат, які зробили своє 
тіло дорогим продажним 
товаром. Потім В. Кунін 
написав і п’єсу, яку од
ними з перших в країні 
втілили щорсівці на своїй 
сцені. і*

В цашому репертуарі 
і п’єса іспанського дра
матурга А. Касони «Де. 
рева вмирають стоячи» 
про зіткнення гуманістич. 
ного ставлення до людини 
і жорстоких законів бут.

Карнавальний настрій 
панує у виставі «Багато
женець»- А. Даландика^ 
яка висміює лицемірів 
при владі«

Про класичний сюжет

і О. Фельцмана. Вона — 
для тих, хто любить на 
сцені веселе видовище, 
гумор; музику.

У гастрольному репер
туарі — також цікаві 
концерти «Душі натхнен
на ліра» про життя та 
творчість Т4 Г. Шевченка 
за сценарієм В.. Шинка, 
руїка і і «Уві сні та ная
ву».. Дітям пропонуємо 
виставу—казку «Черво, 
ненька квіточка».

Для першого знайом
ства, сподіваємося, до
сить вистав. Хочемо, щоб 
наші дорогі гості лиши
лися задоволеними.

М. ЗАХАРЕВИЧ; 
директор Запорізького 

театру ім. ІЦорса.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



На протязі кількох тижнів в інституті тривали ви
бори нового ректора. Колективом на цю посаду було 
висунуто 15 претендентів. 8 відмовились від участі в 
балотуванні. Три кандидати були відхилені засіданням 
вченої ради. В останьому турі брали участь 4 канди
дати. В процесі зустрічей у підрозділах зняв свою 
кандидатуру професор О. П. Стахов. 7 червня на 
засіданні розширеної вченої ради відмовився від 
подальшої боротьби професор М. Ф . Друкований. В 
списках для таємного голосування залишились пріз
вища М. Є. Іванова і Б. І. Мокіна,

Більшістю голосів (131 —  за, 74 — проти) ректо
ром обрано професора Б. І. Мокіна.

РЕКТОР ІНСТИТУТУ-БОРИС ІВАНОВИЧ МОКІН
Новообраний ректор 

В ПІ, доктор технічних 
наук, професор Мокін 
Борис Іванович народив
ся 3-го січня 1943-го 
року в с. Старі Бабани 
Уманського району Чер
каської області, в селян
ській родині.

Після закінчення се
редньої школи працює 
на місцевому цукроза
воді, потім — на ново- 
будов|ах Кривбасу: спо
чатку бетонником, а 
згодом — електрозварю- 
вальником на висотному 
монтажі.

В 1961—1966 рр. нав
чається на електротех
нічному факультеті Кри
ворізького гірничоруд
ного інституту, після за
кінчення якого був за
лишений тут для науко
вої роботи. Працював 
математиком — програ
містом ЕОМ^ асистентом, 
навчається в аспірантурі. 
В 1971 році захистив 
кандидатську дисерта
цію в галузі автоматич
ного управління.

Працюючи в ВПІ (1971 
— 1987 рр). Б. І. Мокін 
пройшов шлях від асис
тента до проректора з 
наукової роботи. В про
міжок займав посаду 
завідуючого кафедрою. 
В 1984 році захищає 
докторську дисертацію з 
проблем синтезу ерготич- 
ни систем управління. 
В 1986 році йому при
своєно звання професора.

Як здібного виклада- 
ча-методиста, організа
тора навчально-виховногс 
процесу в березні 1987 р. 
його висувають на поса
ду директора навчально- 
методичного кабінету з 
вищої освіти Мінвузу 
УРСР, де він працював 
до обрання ректором 
ВПІ.

В цей період науково- 
педагогічної діяльності 
Б. І. Мокіна НМК міні
стерства здійснює розро
бку програм перебудови 
вищої школи по широко
му спектру ключових 
вузівських проблем. Ка

бінет вчетверо збільшує 
обсяги видань підручни
ків, і навчальних посібни“ 
ків, забезпечує видав
ничі права всім інститу
там УРСР. Директор ка
бінету кардинально пе
ребудовує всі основні 
напрямки діяльності цьо
го підрозділу Мінвузу. 
Тут він обирався чле
ном парткому, працював  ̂
в секторі політичного 
керівництва перебудовок 
вищої школи, став експер
том комісії по висуненню 
підручників на здобуття 
Державної премії УРСР.

Б. І. Мокіним опу
бліковано понад 100 на
укових праць і винаходів 
Його монографія «Авто
матичні регулятори в 
електричних мережах» в 
1986 році удостоєна 
премії Мінвузу респуб
ліки, як краща науково- 
дослідна робота, а пра
ця «Математичні методи 
і моделі ц задачах кон
тролю і управління в 
енергетиці» в 1990 році

буде видана в Польській 
Народній Республіці.

Б. І. Мокін підготував 
5 кандидатів наук, в 
даний час є науковим 
керівником 5-ти аспіран
тів і 3-х претендентів на 
вчену ступінь кандидата 
наук. Його обрано чле
ном кількох спеціалізо
ваних рад, в т. ч. двох 
докторських — у ВПІ і 
в. Інституті електроди
наміки Академії наук 
УРСР. Він — головний 
редактор республікансь
кого збірника «Проблеми 
вищої школи», відповіда
льний редактор серії на
вчальних посібників «Нове
в науці і техніці — сту
дентам і викладачам».

Дружина В. І. Мокіна
— Тетяна Никифорівна
— працює викладачем 
Вінницького технікуму 
залізничного транспорту 
Виховує двох синів — 
Віталія і Олександра. 
Старший навчається в 
середній школі № 17 м. 
Вінниці.

СЛУХАЮЧИ ДЕПУТАТСЬКИЙ З'ЇЗД

— Ви слухали? Ви чули? на сполох у зв’язку з вла- 
Ви дивились? штуванням отого могильника,

Ці запитання в різних ва- що має розташуватись за 18 
ріантах можна сьогодн по- кілометрів від кордону нашої 
чути в автобусах, тролейбу- області в знелюділому хуторі 
сах, трамваях, інститутських Сали Деражнянського району, 
коридорах, власне, на кожно- Місця тут чарівні, поетичні, 
му кроці. Прямі трансляції заклечані легендами про сла- 
з Кремлівського палацу з ’ї- ветного Кармеля, який в цих 
здів, де працюють народні лісах жив і переховувався 
депутати, привернули най- разом з своїми побратимами 
пильнішу увагу всієї країни, Стурбувало Георгія Анто- 
всього світу. Такої відкри- новича насамперед те, що 
тості, гостроти, принципово- небезпечний могильник по-

П р о б л е м и
е к о л о г і ї

сті ми іще не знали і, від
верто кажучи, до всього 
цього не звикли. Суджень 
багато, думок — тисячі, ідей 
— сотні. А ідеї, як відомо, 
тручають суспільство вперед. 
Зміни мусять бути обов’яз
ково. зміни, що служитимуть 
народові, утверджуватимуть 
найсвітліші Ідеали соціалізму.

З великою симпатією сп
рийнятий виступ на з ’їзд і 
одного з делегатів нашої 
республіки, видатного поета 
Бориса Олійника. Ним по
рушено, зокрема, найактуа
льніші проблеми екології і 
захисту навколишнього се
редовища.

Згадувалось і про ту три
вогу, яку викликають чутки 
про створення могильника 
токсичних матеріалів на кор
доні Вінницької і Хмельни
цької областей.

Слухав цей виступ і доктор 
хімічних наук, професор ка
федри технології конструк
ційних міатеріалів і х ім ії Гео
ргій Антонович Корчинеь- 
кий. Він, до речі, є одним 
з тих, хто першим почав бити

винен розташуватись коло 
витоків річки Згар. Він спо
дівається, що після виступу 
Б. Олійника на з ’їзді депута
тів цій безглуздій ініціативі 
не здійснитись.

Однак проблема захороне- 
ння токсичних відходів зали
шається гострою і розв’язу
вати ї ї  треба неодмінно. У 
нашому місті, скажімо, на 
заводах радіотехнічної апа
ратури, ім. 60 річчя Жовтня 
нагромадилось чимало покла
дів важких металів, серед 
яких — свинець, олово, 
ртуть, хром, молібден. За
ховати їх  нікуди, а тримати 
на території теж складно: 
погіршують загальну
екологічну обстановку, з до
щовими стічними водами 
потрапляють у річки, на ву
лиці, чіпляються до взуття, 
одежі і т. д.

Як же бути в цій ситуа
ції?

—■ Тут повинні сказати своє 
слово ми, науковці,—говорить 
Георгій Антонович. — Треба 
випрацювати такі технології, 
щоб зробити токсичні пок
лади цілком безпечними.

Скажімо, залишки гуми 
можна перетворити на ки
лимки для автомашин, важкі 
метали—в дисперсійні порош
ки, які використовувати
муться в машинобудуванні,

— Чи зроблено у цьому 
напрямку якісь конкретні, кро
ки?

— В нашому інституті з 
нового року буде відкрите 
відділення Всесоюзного нау
ково-дослідного центру «Еко
логія». На це уже є принци
пова згода ректорату. Поч
немо спеціальні дослідження. 
Гадаю, що згодом відкриємо 
своє виробництво, яке, ціл
ком можливо, переросте 
згодом навіть в окремий 
НДІ, тим паче, що роботи на 
цьому терені хоч відбавляй.

— Наступають на нас не 
тільки токсичні відходи. На 
з ’їзд і депутатів лунають го
лоси також і про екологічні 
наслідки навального наступу 
на космос.

— Це правда. Якщо взяти 
запуск одного «Бурана», то 
він закинув у небо 200 тонн 
у вигляді різних речовин і 
їхн іх частинок. Там. на ве
ликих висотах, порушується 
рівновага атмосферного ста
ну, це дуже впливає на озо
нний шар, котрий захищає 
планету від шкідливих вип
ромінювань. З мого погляду, 
оті невластиві нашому клімату 
різкі перепади температур 
(7 градусів вночі, 25— вдень). 
велиі<і Щосухи, несподівані 
сніги або шалені бурі і грози 
в кінці весни безпосередньо 
зв’язані з нерозумним втру
чанням людини в космос. Це 
проблема світового, міжна
родного рівня. Думаю, що 
людство мусить опам’ятатись 
і сісти за стіл переговорів, 
виробити спільний план, як 
йому бути, як діяти далі. 
Адже в неба нема кордонів, 
воно одне на всю планету.

...Ось на які думки наштов
хують пристрасні розмови і 
гарячі дискусії, котрі трива
ють на нашому депутатсь
кому з ’їзд і.

В. ІВЧЕНКО.

Цього разу ми були 
присутні на третьому 
засіданні Державної ек
заменаційної комісії ене- 
ргофаку, яка приймала 
захист дипломних проек
тів від вихованців випус- 
ковбї кафедри Електри
чні станції».

Першою комісія запро
сила на такий публічний 
захист проекту «Рекон
струкція відкритого роз
подільного влаштуван
ня Ладижинської ДРЕС» 
Ірину Богуцьку (на фото 
ліворуч). Суть її роботи 
полягала в реконструкції 
головної схеми подачі 
електроенергії спожива
чам.

— Яким же буде еко
номічний ефект при здій-

сненні вашого проекту? 
— запитав член комісії, 
завідуючий кафедрою 
доцент В. М. Кутій.

— В межах двох-трьох 
тисяч карбованців.

Потім ще були запи
тання, побажання членів 
комісії щодо проекту. 
Адже до її складу, крім 
голови, генерального ди
ректора в/о «Вінниця- 
енерго», вводять заступ
ник генерального дирек
тора О. І. Кульматицький 
і начальник служби ек
сплуатації й ремонту 
цього ж об’єднання 
В. Г. Петров — досвід
чені. висококваліфіковані

ф о т о р е п о р т а ж

Захист проекту— 
вінець навчання

спеціалісти своєї галузі. 
Більше того, вони, як то 
кажуть, до гвинтика 
знають ДРЕС. Тим-то, 
й були слушними їхні 
зауваження, конструк
тивні пропозиції відносно, 
виконаного випускницею 

проекту оновлення відкри
того розподільного вла
штування одного з гіга
нтів вітчизняної енер
гетики.

На всі запитання І. 
Богуцька дала вичерпні 
відповіді. Оцінка дип
ломного проекту — «до
бре». Такої одностайної 
думки бул члени комісії 
(на фото — справа на
ліво) В . А . Король, В. П. 
Довгополов, П. К. Піс- 
ляров, В . М. Кутін.

Цього року кафедра 
«Електричні станції» пре
дставляє Державній ко
місії 36 випускників.

— Енергогосподарст-

во країни отримає ква
ліфікованих інженерів,
— сказав В. М. Кутін.
— Переважна більшість 
з них трудитиметься на 
АЕС. Чи варто говорити 
про нашу відповідальні
сть за якість спеціалі
стів такого профілю?

У старшого викладача 
кафедри Т. О. Федоро- 
вської ми поцікавились 
результатами захисту 
проектів, що вже відбу
лися.

— Захистилося 20 чо
ловік. Відмінні оцінки 
здобули В. Атрошко, 
Аль-ДвекАлі (Йорданія), 
І. Адамчук, А. Балезин- 
ський, А. Гриньов, В. 
Громадський, Зеллеке 
Ассеф (Ефіопія). В. Сен- 
чишин, П. Скоморовсь- 
кий, Ю. Нагорний.

В добру путь, молоді 
інженери!
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АЛЛО! ШУКАЄМО ТАЛАНТИ!
Погодьтесь, ЩО СЛОВО 

«ліцей» в нашому по
всякденному лексиконі 
давним-давно не вжива
ється, хіба-що, коли се
ред любителів літерату
ри заходить мова про 
юність великого російсь
кого поета. Ліцей, як 
свідчить словник С. І. 
Ожегова: «В  царській
Росії — чоловічий приві
лейований навчальний 
заклад». Ось так, і не 
інакше!

Але поскільки у корес
понденції вміщено це ар
хаїчне слово, то, по-пер- 
шу, поясню ідею його 
введення у контекст стат
ті.

Чим наповнене в ці 
дні життя деканатів, ка
федр, ректорату? Звісно, 
екзаменами, а ще — тур
ботами про набір нового, 
поповнення. Саме від 
нього, його якісного скла
ду багато в чому зале
жить рівень кваліфікації 
інженера, нашого випус
кника «зразка 1994 ро
ку».

Параметри, модель абі
турієнта вузу відомі 
давно: покажи свої здіб
ності в математиці і ф і
зиці, вияви справжню 
схильність до техніки. 
Здається, елементарно 
просто, але ой як нелег
ко ці задатки знайти у 
вчорашнього випускника

десятирічки чи ПТУ на 
вступних екзаменах. Р із
ні на місцях умови нав
чання, різні, далеко не 
вищої проби, там вчите
лі. А між тим, скільки є 
серед вихованців шкіл 
і училищ здібних, тала
новитих підлітків! І саме 
такі конче потрібні нині 
вищій школі. Вони є, їх  
лиш треба відшукати, до
помогти у виборі май
бутньої професії.

Так у нас виникла ідея 
піти в СПТУ-4, поспілку
ватися з тими, хто вчо
ра закінчив 8—9 класів, 
марить чудодійними 
комп’ютерами, в кого 
вже заіскрилося стрем- 
ління наблизитися до 
екрану дисплея. Мета: 
обдарованим, захопле
ним — дорогу у вуз! І 
не те, що припливе до 
берега. Без елітарного, 
гак би мовити, раннього 
відбору тут не обійтися.

Ось і визріла думка 
про створення в профг 
техучилищі N° 4 політех
нічного ліцею. Хай його 
вихованці ознайомляться 
з майбутньою професією 
інженера - програміста, 
фахівця ЕОМ, конст
руктора комп’ютера, по
глиблять свої знання з 
технічних дисциплін, точ
них наук, досконало ово
лодіють однопрофіль- 
ними робітничими про

фесіями. Саме з таких 
можна і необхідно кува
ти інженерні кадри.

Взялися за цю нову 
справу викладачі кафедр 
Ф О Т і інженерно-педаго
гічний колектив учили
ща. Суть: ще задовго 
до одержання середньої 
освіти зорієнтувати під
літків на факультет об
числювальної техніки, на 
здобуття диплома інже
нера ОТ. Так само, як 
готували майбутніх «клас
них чинів» держдепарта
ментів у часи О. С. Пу
шкіна, так само, як го
тують завтрашніх лейте
нантів у суворовських і 
нахімовських училищах, 
чи фізиків - теоретиків, 
математиків в середніх 
московських, київських 
спецшколах...

І щоб задум перетво
рився в конкретні діла, 
спільно з ПТУ ми при
ступили до розробки не
обхідних навчальних пла- 
нів і програм, визначен
ня лабораторних прак
тикумів, організації гурт
кової роботи  ̂ по профі
лю кафедр. Йдеться про 
спецтехнології, матема
тику, фізику, креслення, 
серйозну профпідготов- 
ку в цехах училища і на 
базових підприємствах. 
Створення умов, з вра
хуванням підвищених 
навантажень, для зміц

нення здоров’я, ідейно 
го, естетичного, мораль
ного виховання.

За власним вибором 
ліцеїсти прикріплюються 
до відповідних кафедр. 
Буде створено факульта
тиви з точних наук, ін
форматики, обчислю
вальної техніки. Більше 
того, добре встигаючі 
учні ліцею отримувати
муть від інституту над
бавку до стипендії по 
10—40 карбованців. Л і
цеїстам вручимо вузівсь- 
ків залікові книжки.

Звичайно, як вже від
значалося, навантажен
ня на них зросте. Адже 
в навчальний процес до
датково вносяться уроки 
технічної творчості, по
глиблене виробниче нав
чання, вивчення алгорит
мічних мов, виконання 
дипломних робіт, факуль
тативи з спеціальностей 
Ф О Т, історії техніки, ло
гіки, етики.

Весь курс навчання в 
ліцеї розрахований на 
три роки. Структурно 
він виглядає так. Перший 
рік охоплює загальноос
вітній і початковий ви

робничо - технічний цик
ли, елементи дипломної 
роботи. Вчорашні вось
микласники після скла
дання заліків і екзаме
нів отримують перший 
робітничий розряд і зна
ння за 9-й клас вечірньої 
школи. На другому році 
поглиблюються знання зі 
спеціальних, загальноос
вітніх і загальнотехніч-

них дисциплін. І як ре
зультат — другий робіт
ничий розряд і атестат 
за десять класів.

Закінчивши третій 
«курс» ліцею, його ви
пускники отримають ви
щу робітничу кваліфіка
цію, грунтовно підготу
ються до вступу на 
ФОТ, виконають і за
хистять дипломну робо
ту. І той, хто отримає з 
неї «відмінно», складе 
випускні екзамени в лі
цеї (училищі) на «4» і 
«5», і один конкурсний 
— в інституті, може вва
жати себе студентом фа
культету обчислюваль
ної техніки Вінницького 
політеху.

Ось така реальна пер
спектива для успішно 
встигаючого ліцеїста. 
Ну, а тим, хто виявить 
знання послабші, дове- 
детсья здавати всі екза
мени вже в інституті. От
римає позитивні оцінки — 

теж студент Ф О Т.
Іншою формою залу

чення здібної молоді для 
навчання у вузі ми вва
жаємо запровадження ре
петиційних екзаменів. Во
ни визначені з матема
тики, української (ро
сійської) мови для про
фесійно - зорієнтованих 
випускників вінницьких 
СПТУ4, технікумів елек
тронних приладів і полі
технічного, середніх шкіл, 
які отримали в міському 
учбово-виробничому ком

бінаті робітничу спе
ціальність по профілю 
Ф О Т. В цих екзаменах, 
як правило, беруть участь 
представники предмет
них комісій вузу.

Переваги таким абіту
рієнтам надаються знач
ні: оцінки, отримані на 
репетиційних екзаме
нах, зараховуються, як 
вступні на наш факуль
тет. При чому один кон
курсний іспит, як міні
мум, проводиться в ін
ституті. А ті юнаки і 
дівчата, хто не склав їх , 
переходять в загальний 
потік вступників.

Що ж, і така форма 
добору абітурієнтів дасть 
можливість відшукати 
шанувальників комп’ю
терної техніки, більш 
достойних вступників, на 
що маємо офіційну згоду 
Мінвузу республіки.

...1 вересня, в день по
чатку нового навчального 
року, наш факультет зба
гатиться ще одним уч
бовим підрозділом, на
дійним резервом попов
нення студентів. Ним 
стане фотівський ліцей, 
сформований із здібних, 
талановитих підлітків, 
учнів СПТУ. І це їх  єди
ний привілей. Інших кри
теріїв для вступу до лі
цею ми не визнаємо.

О. МЕЛЬНИК, 
доцент,

заступник декана фа
культету обчислю
вальної техніки.

ТЕОРІЯ, ДРУЖЕ МІЙ, СУХА... ЙДЕ ЛІТНЯ СЕСІЯ

Моє спілкування зі 
студентськими колекти
вами припинилося в 
80-му році — саме то
ді я отримав диплом 
про закінчення ВПІ. Да
лі — інженерно - кон
структорська робота в 
«Модулі». А оце торік 
кафедра ОТ запропону
вала вести лекційний 
курс з «Аналогових і 
гібридних обчислюваль
них машин», а заодно, 
звичайно, і лабораторні 
заняття, і прийняття 
курсових робіт, і залі
ків, і екзаменів. Власне, 
за сумісництвом я став 
викладачем. На протязі 
навчального року вів 
дві групи третьокурсни
ків ФОТ.

Часто запитують: «А 
чи змінилося студентст
во за ці останні десять 
років?». Відповідь моя 
тут однозначна: «Прин
ципових відмінностей 
не помітив». Дивлюся 
на моїх нинішніх вихо
ванців і бачу своїх ко
лег по навчанню *— та
ких же різних за ха
рактером, уподобання
ми, здібностями, рівнем 
знань і сумлінності... 
Особливих прогресив
них інтелектуальних 
зрушень, буду відвертим, 
теж не зафіксував. Хо
ча не раз чую: «Не той 
студент пішов». Особис

то я з подібним тверд
женням не згоден. В 
цьому мене переконує 
хай невеликий, але все 
ж-таки річний досвід 
викладацької роботи. І 
не в останню чергу -— 
екзамени, котрі приймав 
нещодавно від студентів 
підопічних мені' груп.

Суджу, насамперед, по 
результатах: двійок не
має, але і не густо з 
п’ятірками. їх отримали 
лише Світлана Гураль- 
ник, Ігор Денисов, Ок
сана Мазур, Анатолій 
Пасічник. І це — на дві 
групи. Мало й четвірок. 
Отже, переважна біль
шість — трійки. Як вик
ладача, така ситуація 
не може не хвилювати 
мене. Вона примушує 
до аналізу, до виснов
ків, якими й поділюся в. 
цій статті. І

Констатація одна: від
мінні знання показали 
ті студенти, котрі поряд 
з сумлінним вивченням 
теоретичного курсу, сис
тематично і послідовно 
займалися практичною 
науково - дослідною ро
ботою, тобто, брали 
участь у виконанні різ
них госпдоговірних тем 
на кафедрах. Успішно 
склали екзамен і ті, хто 
включився в роботу на
уково-виробничих коо
перативів. Слухати від

повіді таких студентів 
— одне задоволення. 
Мимоволі приходять на 
пам’ять слова В. Гете: 
«Теорія, друже мій, су
ха...».

Згадуються мої сту
дентські роки. Тоді, в 
середині сімдесятих, в 
нашому вузі мережа 
лабораторій. кількість 
госптем були обмежені. 
Не кожному з нас ви
падало вести науково- 
дослідну роботу. На ка
федрах існував своєрід
ний, досить жорсткий 
конкурс. Але тому, хто 
дуже волів, двері від
чиняли. НДРС була пре
стижною. В той же час 
вона вимагала подвій
ного напруження, яке 
згодом виправдало се
бе.

Приміром, мої одно

курсники О. Карпова, 
О. Романюк, О. ІІІепет- 
ко, які активно займа
лися НДРС, нині кан
дидати технічних наук, 
а В. Стронський — ви
йшов на захист дисер
тації.

Саме науково-дослід
на робота привчила їх

логічно мислити, вміло 
застосовувати теоретичні 
знання на практиці, 
творчо підходити до 
розв’язання дослідниць
ких завдань, що, зреш
тою, сприяло росту їх
ньої інженерної квалі
фікації. З повним пра
вом я можу сказати це 
і про теперішніх сту
дентів ■— прихильників 
НДР. Зовсім до недав
нього часу можливості 
виявити себе у цій сфе
рі діяльності для біль
шості студентів були до
сить широкі.

Щоправда, зараз, у 
зв’язку з переходом

НДЧ на госпрозраху
нок, кафедри і лабора
торії знову поступово 
переходять на конкурс
ний добір студентів для 
ведення НДР. Ясна річ, 
ставка робиться на най
більш здібних, працьо
витих, які вже набули 
певний практичний дос
від в роботах такого 
роду. Але є, на мою 
думку, інший вихід. Тим, 
хто бажає всерйоз під
готувати себе в стінах 
Інституту Д о  плідної ін
женерної ДІЯЛЬНОСТІ, 
варто вступати в нау
ково-виробничі коопе
ративи. До речі, участь 
в НДР і в кооперати
вах — то чимала до
бавка до студентського 
бюджету, то — набуття 
міцних практичних про
фесіональних навичок, 
без яких не відбудеться 
становлення спеціаліс
та вищої кваліфікації.

...З мого предмету 
студенти закріплених 
груп екзамен склали. 
Невстигаючих немає. І 
це при наявності відчут
них прогалин в прак
тичних навичках, про 
настійну необхідність 
яких я вів мову вище. 
Виручили оперативні 
контрольні роботи, що 
проводилися мною на
прикінці лекційних за
нять. Для цього розро
бив систему індивіду
альних карток. В кож

ній — по шість запи
тань. За 8 -Ю  хвилин 
студенту належить на 
них відповісти — 
«так» чи «ні». Питання 
здебільшого носять ха
рактер практичного за
стосування теоретич
них положень, викладе
них на попередніх лек
ціях. В залежності від 
правильності відпові
дей виставляються оцін
ки.

Такий методичний при
йом служить кращому 
засвоєнню навчального 
матеріалу, урізноманіт
нює лекційні години, 
посилює творчу актив
ність студентів на про
тязі всього семестру, 
прищеплює їм інженер
ну інтуїтивність. А ос
тання багато важить 
при прийнятті техніч
них, технологічних і 
конструкторських рі
шень.

Індивідуальні картки, 
зрозуміло, не панацея 
від зжиття недоскона
лості нашої системи ву
зівської освіти. Вони 
лише певною мірою ком
пенсують недостатність 
практичних вмінь сту
дента. Тому і повторюсь: 
«Теорія, друже мій...».

в. с т е й с к а л ,
кандидат технічних
наук.

На фото: йде екзамен 
з моделювання ЕОМ.

ОГОЛОШ ЕННЯ
Виконком міськради повідомляє, що 9-та 'сесія 

міської Ради народних депутатів 20-го скликання 
відбудеться 27 червня 1989 року о 15 годині в 
приміщенні міськвиконкому по вул. Леніна, 59.

Засідання партійної групи о 14.00.
На розгляд сесії виносяться питання «Про стан 

і заходи по зміцненню соціалістичної законності 
в місті».

Ваші пропозиції, зауваження, побажання з при
воду порушуваних питань просимо надсилати на 
адресу: 287100 м. Вінниця, вул. Ленна, 59 або 
передавати телефонами 2-19-43; 5-23-10; 2-29-95; 
2-70-11.

МІСЬКВИКОНКОМ.

Утворено „М ем оріал-2"
23 травня відбулися ус
тановчі збори товариства 
«Меморіал-2». Тимчасово 
в раду «Меморіалу-2» 
обрані Л. Гейвандов, О.

Нижник, В. Сапожинсь- 
кий.

1 червня товариство 
зареєстроване обласною 
координаційною радою.

А. МАЛИГІН,
інженер.

ПОПРАВКА

В кореспонденції «Гострі проблеми перебудови», 
надрукованій в газеті «За інженерні кадри» від 
19 травня 1989 року, рядок останнього абзаца 

першої колонки «Характерний випадок трапився 
радіотехнічному факультеті» сліїд читати: 

«Характерний випадок стався на радіофізичному 
факультеті одного з вузів Києва».

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

З ДОСВІДУ ПЕРЕБУДОВИ



В РЕНТ0РАТ1 ІНСТИТУТУ
На черговому засіданні ректорату інституту 

заслухано і н ф о р м а ц і ю  про серйозні не
доліки в виконанні вузами завдань республікансь
кої цільової комплексної науково-технічної прог
рами «Металомісткість». Розглянуто також питання 
про премії виконавцям деяких завершених науково- 
дослідних праць з фонду економії зарплати 1988 
року.

Заслухано повідомлення про те, що нинішнього 
літа почнеться прийом студентів у групи з навчан
ням українською мовою. В цьому зв’язку Мінвуз 
УРСР надав пріоритет при розгляді для видання 
тих підручників, що підготовлені українською  
мовою і особливо з дисциплін І—II курсів.

Ректорат розглянув деякі невідкладні надрові 
питання.

Іде перебудова’В И Б І Р  З Р О Б И В  К О Л Е К Т И В
•ДЕМОКРАТИЧНО І ГЛАСНО ОБИРАЛИ МИ СВОГО РЕКТОРА

На розгляд розширеної вченої ради, яка 
засідала 7 червня, було винесено три кан- 
дидатури — професора М. Ф. Друкованого, 
доцента М. Є. Іванова, професора Б. І. Мо- 
кіна. Кожного знають в інституті, про кож
ного довірені особи говорили тільки добрі 
слова, кожен мав повне право і відповід
ний набір достоїнств, щоб очолити великий 
колектив, вести його вперед і розвивати 
учбовий процес, науку й матеріально-технічну 
базу. Отже, перед вченою радою стояло 
відповідальне і надзвичайно серйозне завдання 
— зважити; всі «за» і «проти» і ні в якому 
разі не помилитись. Ї ї  рішення, говорили 
виступаючі, матиме для інституту значення 
прямо-таки доленосне. Адже питання полягає 
не тільки в тому, щоб не здати досягнутих 
висот, які останнім часом помітно захитались, 
а здобути нові, зробити рішучий поворот до 
всебічних і якісних змін в усіх галузях 
інститутського життя.

До складу розширеної вченої ради було 
обрано 221 представника, але в актовий за/т 
прийшло, певне, вдвічі бльше. Це можна засіданні вченої ради і, до речі, виконав 
зрозуміти — ректора в умовах повної гла- СВою роль з блискучою, чіткою легкістю, 
сності і демократії колектив обирає вперше, оголосив, що список виступаючих, зважаючи 
кожен, хто хоче, може сказати своє слово. на важливість події, не буде обмежуватись, 
Проректор Ю. А. Карпов, який головував на говорити можуть всі. Зрештою, виступило

26 чоловік. Ніхто нікого не перебивав, ніхто Завкафедрою охорони праці М. А. Кли
ні на кого не шикав, ніхто ні на кого не менко, характеризуючи програму претендента, 
намагався вплинути голосом чи якимсь ін- відзначив ї ї  реальність і чесність.*
шим способом. Приємний акт демократії!. Добре слово про’ Б. І. М о к і н| а

Відверто говорилось і про достоїнства пре- сказав начальник управління керівних і 
тендентів і про їхні недоліки. «Звичайно, — підготовки науково-педагогічних кадрів Мін- 
сказав один з промовців, — дуже добре вузу у р с р  в. П. Погребняк. Очоливши в 
було б, аби в одній особі поєднались гли- міністерстві навчально-методичний кабінет, 
бока грунтовність і працездатність Мокіна, який був тут на становищі другорядної слу- 
людинолюбство і дипломатичний хист Іва- Ж0И ̂ вщ різко підняв його авторитет і зна- 
нова, вулканічна енергія Друкованого. Але, ченнЯ) має свою думку, вміє принципово 
на жаль, мусимо з трьох обирати Стільки Г|. вщСТОювати і втілювати в життя, 
одного». ...Певна річ, демократизм обговорення не

В ході дебатів «шалька терезів» поступово стелив суцільних компліментів жодному з 
схилялась до кандидатури Бориса Івановича претендентів на посаду ректора. Була і Ді- 
Мокіна. Виступали і студенти, яких він учив лова критика, і конкретні пропозиції, і навіть 
і які нинішнього року уже стануть інжене- запитання не зовсім делікатного штибу, але 
рами, і його друзі, з якими починав і з жоден з претендентів при цьому не ухилився 
якими продовжує дружити. І ті, хто, не завше від прямих відповідай, 
поділяє його позиції й погляди. Скажімо, В процесі обговорення програм професор 
професор Г. О. Шарейко розповів, що часто М. Ф. Друкований сам зняв свою канди- 
сперечався з Мокіним, обстоював іншу то- датуру. В списки для таємного голосування 
чку зору, але Борис Іванович умів уважно були внесені прізвища М. Є. Іванова і Б. І. 
слухати, сприймати і знаходити компроміс Мокіна. В голосуванні взяли участь 205 
— немалозначна якість для керівника. Доцент членів розширеної ради. За Б. І. Мокіна 
В. О. Піджаренко відзначив високий рівень подано 131 голос, проти — 74. 
його лекцій — студенти і досі бережуть їхні Борис Іванович Мокін — ректор Вінниць- 
конспекти. Доценту Т. Б. Буяльській сподо- «ого політехнічного інституту, 
бався вихідний принцип програми претен- В. ІВЧЕНКО,
дента: все, що в інституті є хорошого, неод
мінно зберегти. Учень Б. І. Мокіна, нині 
заступник зав. відділом інституту кібернетики 
АН УРСР В. С. Мельник звернув увагу на 
високі людські якості свого вчителя — жив 
у двокімнатній квартирі і без роздумів помі
нявся на однокімнатну з колегою, в якого 
були гірші побутові умови. Професор Ю. С.
Данилюк висловив впевненість, що притаманне 
Б. І. Мокіну вміння точно розраховувати, 
тонко аналізувати, розробляти сучасну ме
тодику допоможе забезпечувати високу 
якість і конкурентоспроможність вінницьких 
інженерів на ринку збуту спеціалістів. «Мокін 
—людина перебудови», — сказала однознач
но доцент Р. С. Урлапова.

Професор Д. Б. Налбандян свого часу 
рекомендував Бориса Івановича в партію, хоча 
спершу був проти призначення його керів
ником однієї з кафедр енергофаку. Оцінив мо 
лодого спеціаліста в роботі — за короткий 
час він зробив відстаючу кафедру передо
вою, згуртував колектив, різко підняв об.єм 
госпдоговірної тематики, відкрив тут аспі
рантуру..

ПОРА ВІДПОЧИНКУ

У С Т У Д Е Н Т ІВ  денного відділення, котрі навчалися на 3 і 4 курсах, почалися літні канікули. Згодом час відпочинку настане і для молодших курсів.Цього літа в санато- рії-профілакторії, оздоровчому таборі вузу в с. Степашках Гайсинського району, в санаторіях «Сокілець» Немирівсь- кого району, Алушті, Єсентуках, Трускавці відпочинуть, наберуться

сил понад 400 студентів нашого інституту.Доречно згадати, що з січня по травень нинішнього року санаторій- профілакторій обслужив 543 студенти. Зимові канікули близько ста вихованців інституту провели в здравницях Рахова, що на Закарпатті, відвідали Ленінград.
М. ДЗЕВЕЛЮ К, бухгалтер студентського профкому.

КАЛЕЙДОСКОП НОВИН
ШКОЛА МОЛОДОГО БІБЛІОТЕКАРЯ

ЛЕКЦІЯ ПРО МОВУ

Ш АНУВАЛЬНИКИ 
української мови 

днями зібралися в одному 
із залів головного кор
пусу. їх  увазі була зап
ропонована лекція «З 
історії розвитку україн
ської мови», яку прочитав 
науковий співробітник об
ласного краєзнавчого му
зею письменник Григорій 
Мовчанюк.

Лектор відповів на ок
ремі запитання присутніх.

Ї* х у бібліотеці восьмеро. Ц е — І. Бала- нюк, В. Варфоломеева, І. Вітюк, Н . Кисилиця, Г. Лисенко, В. Пастухова, І. Прима, Н. Сло- бодянюк. Хто влітку, хто восени минулого року, кожна з| них влаштувалася на роботу у вузівську бібліотеку і водночас стала слухачем школи молодого бібліотекаря, бо не мала спеціа льної освіти.Старші, досвідчені

працівники НТБ стали в них викладачами і консультантами, вчили бібліотечній справі. А  оце днями в школі стався випуск, а в колективі відбулося посвячення молодих в бібліотекарі.Директор бібліотеки Г. В. Чаловська представила поіменно всіх «винуватців» цього професійного торжества,висловила впевненість,що молоді бібліотекарі всією душею полюблять цю шановану в народі професію, будуть чесно і сумлінно виконуватипокладені на них обов’язки, підвищувати кваліфікаційний рівень. З

напутнім словрм до молодих звернулась ветеран праці Г. Є . Сива.Ведучі вечора І. Дво- рецька, Г. Лавришина, О . Швець у віршованій формі тепло і сердечно говорили про достоїнства професії бібліотекаря, поздоровили дівчат з набуттям нової спеціальності. Іменинникам свята були вручені квіти, свідоцтва, стрічки, подарунки. Вечір закінчився піснею І. Дунаєв- ського «Марш ентузіастів».
Т. КОНДРАТЮК, 

завідуюча відділом 
НТБ.



2 стер. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 16 червня 1989 року,

Підсумки першого етапуЗакінчилися екзамени на 3-х і 4-х курсах. В цілому по інституту іспити складали 2370 студентів. їх  успішність становить 69 процентів, а якість знань 42 проценти. В ході сесії 1074 чоловіки отримали «4» і «5», 789 — двійки.Серед факультетів перше місце веде ФОТ. За станом на 7 червня успішність склала тут 83, а якість 58 процентів. Друге місце посідає ФАМ, де показники відповідно 80 і 43 проценти, третє — М БФ ; 71 і 46 процентів.

Наслідки екзаменів у у третьо- і четвертокурсників: на РТФ  — 69 і 48, ЕФ  — 68 і 41, ІБФ  — 49 і 32 проценти.Найвищої успішності домоглися студенти четвертого курсу М Б Ф  — 91 процент, середній бал склав 4,17, за ними йдуть третьокурсники ФАМ — 84 і 4,11, четвертокурсники ФОТ — 64 і 4,9 .5 червня розпочалися екзамени на 1 і 2 курсах.
В. ОМЕЛЬЯНЧУК, начальник учбового 

відділу.

ЙДЕ ЛІТНЯ СЕСІЯ

На знімках: екзамен приймає доцент В. В. Чижик; перед тим, як увійти до аудиторії. Фото Р . Кутькова.

ЗОРЯНИЙ ЧАС ДОКТОРА НАУКЙому добре, дуже добре запам’ятався цей день, третього червня позаминулого року. За три доби до свого сорокаріччя РостилавДмитрович захистивдокторську.Розпочався той день бузковим світанком в московському готельному номері і закінчився засіданням вченої ради М В ТУ  імєні Баумана. Рішення її членів було •.одностайним: за глибоку розробку нового вібраційного обладнання для виготовлення виробів з порошкових матеріалів присвоїти Р. Д . Ісковичу - Лотоцькому ступінь доктора технічних наук.— Багато цінного, ділового є в цій роботі,— розповідав мені згодом секретар парторганізації машфаку В. Б. Петров, давній, ще зі студентських років товариш молодого доктора.— Запримітьте, прошу, одну його характерну особливість. Ростислав Дмитрович любить владу. Саме так, але не владу над людьми, а владу над справою. Вона завжди його приваблювала — влада нйд дорученою справою, сам процес роботи над нею, сама робота.Щ о й казати, Ростислав Дмитрович любить працювати, вміє працювати і завжди хоче працювати. Але це не така вже й розповсюджена річ, як може здатися. Одні люблять працювати, але не вміють, інші вміють працювати, але не хочуть, треті не хочуть, не вміють і не люблять трудитися.А якщо говорити про Ісковича - Лотоцького, то він любить, вміє і завжди хоче працювати. Пристрасть до цього, власне, є стрижнем розуміння характеру доктора наук. Так-би мовити, фундамент, на якому його характер сформовано. В одній із бесід з Ростилавом Дмитровичем я запитав: «Хто вас особисто покликав в науку?».— Ніхто, бо з самого дитинства, школярських років мріяв про наукову, теоретичну роботу.А  коли вже навчався у В П І, то іншої альтернативи й не бачив.В перші студентські ' роки його здібності до точних наук відкрив доцент Ігор Борисович М а
твеев. Ц е за його ре-

комендацією Іскович- Лотоцький після одержання червоного диплому і! служби в армії був прийнятий на кафедру металорізальних верстатів інженером з науково-дослідної роботи, а згодом став асистентом. Через два роки, в 1974- му, Ростислав Дмитрович захищає кандидатську. Запропоноване в ній вїібропресове обладнання з гідроприводом удостоюється медалі В Д Н Г , а Броварський машзавод, що на Київщині, освоює серійне виробництво цього обладнання для виготовлення складних фасонних виробів. То був ривок у вітчизняному машинобудуванні. Його авторові ледь виповнилося тоді двадцять сім років. Збагачувався рахунок молодого винахідника, зростала кількість авторських свідоцтв.— Нині, — розповідає молодий професор, — є вже більше сімдесяти посвідчень. Майже всі вони стосуються гідравлічного, вібраційного та віброударногоустаткування. Цій же тематиці посвячені мої 130 друкованих праць і монографії.Вони плідно використовуються в порошковій металургії, у ливарному виробництві, виготовленні вогнетривких матеріалів, шляхово - будівельних механізмів, сільськогосподарському машинобудуванні і багатьох інших галузях.Минуло лише сім місяців, як Ростислав Дмитрович висунутий на посаду завідуючого но- воствореної кафедри проектування обладнання автоматизованого ви-

рбництва, що входить до машфаку. І тут деканат факультету задоволений роботою Іс- ковича-Лотоцького.— За цей, порівняно короткий час, Ростислав Дмитрович спільно з іншими працівниками і викладачами кафедри, — говорить декан факультету Б. Ф. Ліщинський, — зумів істотно підвищити ефективність навчального процесу, запровадити в ньому використання Е О М , створити дисплейний клас. Сьогодні кафедра виконує по госпдоговірній тематиці роботи в обсязі понад 250 тисяч карбованців. Замовники — підприємства Москви, Ленінграда, Києва, В інниці.Добре дався взнаки досвід, набутий вченим за роки його викладацької і наукової роботи. Зійшлюсь лише на 1982 -87 роки. Іскович-Лото- цькии за цей час прочитав 769 лекцій з курсів «Введення в спеціальність», «Гідравліка, гідромашини і гідропри- води», «Проектування металорізального інструменту», «Технологія інструментального виробництва». Його слухачами були студенти машинобудівного, заочного і вечірнього факультетів.. За цей проміжок часу професор здійснив керівництво 48 дипломними проектами. Його на- вантаженість, як викладача, склала більше 4000 годин.Ним були розроблені і освоєні нові лекційні курси, впроваджено в учбовий процес ряд мето., дичних вказівок з дипломного та курсового проектування, розробле

но сценарій ділової гри з курсу «Основи наукових досліджень», зроблено десять доповідей* на Всесоюзних науково- технічних конференціях, отримано 20 авторських свідоцтв, забезпечено керівництво п’яти госп- договірних тематик з значним економічним ефектом.Д о того ж, вчений регулярно виступав з лекціями перед трудящими Вінниці і області, проводив профорієнтаційну роботу серед школярів і учнів П ТУ, технікумів, підготував трьох кандидатів наук.Про його високу лекторську майстерність і методику викладання красномовно свідчить думка студентів. Торік, приміром, методом анкетування вони виставили Ростилаву Дмитрович^ середній бал 8. Це — одна з найвищих в інституті оцінок.І не випадково, коли поставало питання, кому доручити керівництво кафедрою П О А В , члени вченої ради вузу одностайно зійшлись на кандидатурі Р. Д . Ісковика-Лотоць- кого. Всі 43 «за», проти —жодного. Сталася ця помітна в житті доктора наук подія першого листопада минулого року. А вже весною нинішнього трудові заслуги завкафедрою були гідно оцінені обкомом партії і облвиконкомом. Біля входу в парк культури фотографія Ростислава Дмитровича красується на обласній Дошці Пошани. Такої честі удостоюються кращі з кращих переможців соціалістичного змагання орденоносної Вінниччини, їх  в області— 108 чоловік і серед них — завідуючий кафедрю В П І Іско- вич-Лотоцький.Д о речі, це далеко не перша п о ч е с н ав і д з н а к а  доктора наук. Є в нього Дипломи Всесоюзних конкурсів, грамоти Ц К  Л К С М У  і мінвузу.Зоряні години Ростислава Дмитровича тривають і сьогодні, продовжуватися їм ще довго. Бо є в нього і талановитість, завидне працелюбство, вміння всього себе віддавати роботі, такій потрібній і необхідний для країни, для нашого суспільство. То ж  хай щастить Вам, докторе!
Б. ДЬЯКОНОВ.

СПОРТ

Меморіал героїніШістнадцять команд з різних вузів республіки взяли участь у традиційному легкоатлетичному меморіалі комсомолки-підпільниці Героя Радянського Союзу Лялі Ратушної. Його започаткував шістнадцять років тому Вінницький політехнічний інститут. І відтоді у травневі дні щороку на стадіоні «Олімп» міряютьсоя силами найсиль- ніші студентські легкоатлети.Не ставі винятком і нинішній меморіал. На бігові доріжки і сектори виходили чотири майстри спорту міжнародного класу, двадцять майстрів спорту і чималий загін кандидатів на це звання. Тому й результати виявились високими. Особливо відзначились метальники. Двічі підіймався на п’єдестал пошани вінничанин Андрій Крижанівський. Він завоював найвищу нагороду у метанні диска з результатом 57 метрів 64 сантиметри 1 був другим у штовханні ядра. Д о речі, у метанні диска він разом з львів’янином Олексієм Цибко підкорив майстерський результат. Незаперечними були перемоги майстра спорту міжнародного класу Миколи Табака на дистанціях 1500 і 5000 метрів.В командному заліку перемогли студенти інституту фізкультури з Таджикистану. А господарі стадіону були третіми.
На приз флотоводця

У Херсоні проходили всесоюзні змагання зі 
спортивного скелелазання на кубок імені російсь
кого флотоводця Ф. Ф. Ушакова. Поборотись за 
почесні особисті та командні призи приїхало 
близько 250 горосходжувачів з сімнадцяти міст 
країни.

Відмінно проявив себе студент Вінницького 
політехнічного інституту Василь Гаркун. Він впев
нено подолав усі три найскладніші траси, діючи 
швидко і, головне, майстерно. Серед жінок однією 
з кращих була робітниця виробничого об’єднання 

«Термінал» Галина Дудкіна. Вона і отримала
срібну нагороду. У підсумку колектив вінницького 
турисько-альпіністського клубу «Одісей», що діє при 
політехнічному інституті, здобув головний команд
ний кубок.

Ямпільські ікариЯмпільські береги Дністра особливо придатні для розвитку дельтапланерного спорту. Це засвідчили спеціалісти і учасники багатьох престижних змагань, що відбулися тут. Угорські і західнонімецькі спортсмени відзначали: Ямпільські дельтадроми — найпридатніші для змагань і тренувальних польотів.Ось уже другий рік тут діє дельтапланерний клуб. Очолює його випускник інституту інженерів цивільної авіації, майстер спорту, капітан збірної республіки Олег Боднарчук. Цікаво, що саме у Ямполі Олег встановив всесоюзний рекорд польоту на дальність. Його досягнення — 134,5 кілометра. Ось уже котрий рік жодному дельтапланеристу не вдається перекрити цей результат.У  Ямпільському клубі тренуються чимало місцевих спортсменів. В. Гусаковський та П. Берко уже виконали нормативи першого розряду.Крім організації змагань, клуб планує також здійснити чималий обсяг робіт по обробітку посівів у господарствах.Ікари з берегів Дністра поповнюють лави талановитих дельтапланеристів.
«НОВИНИ ПОДІЛЛЯ»

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



ІД Е  ЛІТНЯ С Е С ІЯ  '16 червня друга Дер- комісія ФОТ на своєму черговому засіданні приймала захист дипломних проектів від випускників кафедри обчислювальної ‘ техніки.. .Після того, як буливиставлені креслення, довідкові таблиці, інші унаочнення, студент-заоч- ник М . В. Швець розпочав викладати суть виконаного ним проекту. Тема — «Розробка електричної схеми алгоритму програматора для ІМ С , яка програмується метричною логікою».Під керівництвом О . А. Докуніна він зі знанням справи обгрунтував дипломний проект, довів технічну доцільність своїх пропозицій, удосконалень, розрахуй-' ків. Впевнено відповів дипломник на запитання членів Державної комісії 
і — В чому Полягає процес програмування ГІЛМ? — поцікавився завідуючий кафедрою ОТ доцент О. Д . Азаров.— Чому програматор виконано по системі СМ  1420? — запитав начальник бюро АСУГІ

В ЗРТА  В. А. Нестерук Відповіді М . В. Ш вієця повністю задовольнили членів комісії.Під головуванням доктора технічних наук, завідуючого відділом
інституту Кібернетики Академії наук У Р С Р  О. Д . Беха комісія одностайно виставляє — «відмінно».Забігаючи трохи вперед, скажу, що це була єдина така оцінка. Решта в більшості своїй отримали «трійки», а один випускник у цей день взагалі не зумів захиститися. Зрозуміло, через слабку теоретичну і практичну підготовку^Приміром, І. В. Книжник, в якої тема проекту «Мікропроцесорне улаштування управління персональними ЕО М », на прохання доцента В П І Н. М . ІІаніча розповісти про призначення інтер- фейса 14а-1 нічого конкретного не могла сказати. Малоаргументова- ними були її відповіді

й на інші запитання.Оцінка, зрозуміло, ледь витягнута на «задовільно», *Аналогічною з якості знань, компетентності по темі «Модуль завдання
вихідних напруг» були ПЇдповіді дипломниці Л . І. Дучак, інших заочників, що представили свої роботи Д Е К .— Я вже чимало років головую на засіданнях Д Е К , — ділиться своїми враженнями Олександр Дмитрович Бех. — І сьогодні мушу констатувати, що успішність випускників на нинішній сесії погіршала у порівнянні з минулими роками.Судіть самі: з 57 дипломників, що захистилися за станом на 16 червня, 20 отримали «задовільно». Непомірно високий процент трієчників.В чому ж справа? Мені здається, що студенти факультету надто перевантажені побічними знаннями, але вони доси-

Захищаються заочника

НА ЕКЗАМЕНАХ
За станом на 17 черв- такі: успішність — 63 про-

ня загальні підсумки центи, яксть знань — 36.
проведених екзаменів, * 3 4121 студента денного 
включаючи і— IV курси, відділення п’ятірки отри

мали 335 чоловік, чет
вірки — 1130, трійки — 
1130 і двійки 896 сту- 
,о£нтв.

Зараз екзамени склада
ють студенти 1 і 2 -го 
курсів. їх  результати: на 
ФАМ і ФОТ; успішність 
74 проценти, яксть — від
повідно 48 І 47 процен
тів, Ці факультети сьогодні 
ведуть першість. За ними 
йде МБФ, де успішність 
69, а якість 39 процен
тів. Далі показники розпо
діляються таким чином: 
ЕФ — 65 141, ртф  — 54 
і 31, ІБФ — 45 І 31 про
цент.

Екзаменаційна сесія 
триває і в 1011 сту
дентів - в е ч і р н и к і в 
Тут успішність становить 
61, а якість 23 проценти. 
237 чоловік отримали 
п’ятірки і четвірки, 217 —

ть слабкі з основної спеціальності. З допомогою О. Д . Азарова доводилося буквально «витягувати» відповіді у випускників..Багото з них не в змозі поставити конкретні завдання і цілі в своїх дипломних роботах, часто без обов’язкових числових параметрів, що, ясна річ, не прикрашує професійну підготовленість інженера-системо- техніка, представника одного з пріоритетних напрямків науково - технічного прогресу.Такий далеко не оптимістичний висновок голови Державної екзаменаційної комісії, що працює на ФОТ.Щоправда, подібний аналіз не стосується О. Куцика, Н. Домбровсь кої, С. Квітко, Д е Сі- льва Суніна (Шрі Л анка): вони блискуче закінчили Вінницький полі- тех. їм  видаються червоні дипломи.
Н. М А РУН К ЕВИ Ч , секретар Державної екзаменаційної комісії.

двійки.
Аітня сесія вступила у 

завершальний етап. Трохи 
більше тижня залишилось 
ДО (ГЇЇ кінця.В. ОМЕАЬЯНЧУК,

Увага: нова спеціальністьНинішньогор року інститут організовує набір студентів на машинобудівний факультет за спеціальністю 12.06 «Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин та апаратів»# Ця спеціальність нова і для факультету і для інституту. Готуватимуться спеціалісти цього профілю не тільки для Вінниччини чи Подільського регіону, а для всієї країни, що зумовлено потребами різних галузей на- родногог осподарства.Для нашого ж регіону потреба в інженерах- механіках спеціальності

12.06 найвідчутніша на підприємства Мінавто- тракторсільгоспмаш. На машфаку в рамках нового профілю організована підготовка спеціалістів по ремонту й відновленню автомобільної і сільськогосподарської техніки, особливостями конструкції якої є тертя вузлі», що швидко зношуються. Тим часом, сучасні методи відновлення і поліпшення зносостійкості дозволяють в декілька разів продовжити строки служби деталей і забезпечити значний економічний ефект.Підготовку інженерів спеціальності 12.60 бу

дуть в е с т и  кафедри «Проектування обладнання автоматизованого виробництва» і «Технологія конструкційних матеріалів», в складі яких працюють три доктори і 18 кандидатів технічних наук, а також галузева науково-дослідна лабораторія «Зміцнення», науковим керівником якої є доктор технічних наук А. О, Жуков.Практичну підготовку майбутіні інженери зможуть набути на провідних машинобудівних підприємствах республіки, а в нашій області — Він

ницькому інструментальному заводі і ДПЗ-18. Випускникам спеціальності 12.06 присвоюватиметься кваліфікація інженера - механіка і вони будуть направлятись на роботу в систему автотехобслуговува н н я (станції техобслуговуван. ня), на авторемонтні підприємства, науково- дослідні інститути, проектні і технологічні організації й підприємства різних галузей машинобудівного профілю.
Б. Л ІЩ И Н СЬК И Й .професор, декан машинобудівного факультету.

В П Я Р Т К 0 М І

І Н С Т И Т У Т У
&

15 червня відбулось засідання парткому, на якому 
розглядалось питання про ставлення до самодіяльних 
громадських формувань та завдання парторганізації ВПІ по 
реалізації настанов квітневого (1989 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і травневого (1989 р.) Пленуму ЦК Компартії України.

Відзначалося, що абсолютна більшість комуністів своєю 
практичною діяльністю активно реалізують рішення пар
тії про розвиток демократії, гласності, сміло й гостро по
рушують питання, зацікавлено й вимогливо оцінюють дія
льність партійних організацій. Все це сприяє позитивним 
змінам в стилі їхньої роботи, благотворно позначається 
на перебудові діяльності, колективу інституту.

Однак стрімкий ріст громадської і політичної активності, 
громадянської свідомості людей, що особливо проявилось 
в ході підготовки І проведення виборів народних депутатів, 
спроби окремої групи створити, так званий, «народний 
фронт за перебудову на Вінниччині», аналіз статуту і про
грами «фронту», а також обговорення проекту програми 
ИРУ за перебудову і можливість його створення супро
воджувались напругою серед окремих членів колективу 
інституту, студентів і незначної частини комуністів. Члени 
«ініціативних груп», експлуатуючи тезу «плюралізму думок», 

вкладаючи в нього приватні і вузькогрупові інтереси, 
даючи при цьому волю власним амбіціям і намагаючись 
завоювати дешеву популярність, висували «широкодемок- 
ратичні», а, по суті, демагогічні, максималістські, одір
вані від реальностей, вимоги, що переходили нерідко в 
безвідповідальні заклики не підкорятись законам і офі
ційній владі, організовувати несанкціоновані мітинги.

Продовжуючи безоглядно ломитись у відчинені двері 
і відхиляючи заклики одуматись, ініціатори «фронтів і 
рухів» всіляко уникають конструктивних шляхів розв’я
зання ними ж порушуваних питань. Під прикриттям ло
зунгів про гласність.плюралізм думок, вони силкуються 
присвоїти собі монополію на критику, прово говорити від 
імені народу, виносити вердикти з тих чи інших питань.
В цих умовах ряд цехових парторганізацій, партгруп, 
частина виборного активу, окремі керівники, комуністи 
так і не оволоділи наукою і мистецтвом політичного ке
рівництва масами, перебувають у полоні старих підходів.

В цій обстановці партком одностайно висловився за 
консолідацію всіх громадських сил на принципах, викла
дених в рішеннях XIX Всесоюзної партконференції, по
становах ЦК КПРС і ЦК Компартії України, рішеннях 
народних депутатів СРСР. Зобов'язано посилити політич
ний вплив і зміцнювати зв’язки з колективами партійних 
організацій і партгруп, вживати дійові заходи для оздо
ровлення соціально-психологічної атмосфери, розгортати 
постійний змістовний діалог з усіма громадськими орга

нізаціями, забезпечувати випереджаючу наступальність в 
постановці гострих питань.

Визнано за доцільне провести в наступному півріччі 
збори в цехових парторганізаціях, на яких ішлося б про 
політичну відповідальність комуністів за долю перебудови, 
про особистий приклад кожного члена партії в житті і 
праці.

Ставлення комуністів до самодіяльних формувань по
винні випливати з того, на скільки їхня діяльність від
повідає ідеалам оновлення соціалізму. Підтримувати щирі, 
конструктивні позиції і давати рішучий бій демагогії й 
безвідповідальнності, а тим паче антипартійності і антира= 
дянщині.

Цеховим організаціям і партійним групам запропоновано 
регулярно заслуховувати звіти членів КГ1РС і в першу 
чергу комуністів — керівників про конкретний, вклад в пере
будову, рішення проблем, що хвилюють, посилювати їхню 
персональну відповідальність за морально-психологічний 
клімат в колективі.

Партком зобов’язав свій ідеологічний сектор, цехові 
організації постійно аналізувати громадську думку, знати 
настрої, інтереси і запити різних соціальних і вікових груп, 
прогнозувати тенденції розвитку політичних процесів і у 
Відповідності з цим будувати ідейно - виховну роботу. 
Особливо наголошено на необхідності систематичної ін
дивідуальної роботи з членами самодіяльних формувань 
і ініціативних груп, щоб залучати їх до спільних дій в 
інтересах перебудови.

Цехові партійні організації, комсомольські, профспіл
кові комітети, бюро зобов’язано рішуче обновити форми 
і методи масово-політичної роботи в колективах, студгру- 
пах, за місцем проживання, звертаючи першочергову увагу 
на політичні настрої в молодіжному середовищі. Забезпе
чити творчий підхід, бойовитість у постановці і роз’ясненні 
гострих питань соціально-економічної політики партії, 
міжнаціональних стосунків, демографії, екології, активно 
й аргументовано протидіяти політичним демагогам..

Комсомольський і профспілковий комітети інституту 
зобов’язано обговорити в організаціях позиції членів 
ВАКСМ і профспілки щодо складних перебудовних про
цесів у політичному житті країни. Треба налагодити інди
відуальну роботу з тими, хто опинився під впливом по
літичних спекулянтів і демагогів, повною мірою застосову
вати вимоги статутів ВАКСМ І профспілок до тих осіб, 
котрі порушують громадський порядок, трудову дисци
пліну, допускають негативні прояви.

Комуністів тиражної газети «За інженерні кадри» 
зобов&зано посилити відповідальність за об^єктивне 

висвітлення вузівських подій, дотримуючись гласності 
і плюралізму думок, забезпечувати високий рівень пар

тійності матеріалів, котрі виключають сенсаційність, прояви 
амбіцій різних груп і окремих осіб. Необхідно практикува
ти регулярні виступи керівників усіх рангів на сторін
ках газети, сприяючи цим роз’ясненню завдань їхніх 

ділянок, звітуванню про досягнуті результати.викоріненню 
виявлених недоліків.



2 стоп. В науково-технічній бібліотеці нашого інституту відбулося посвячення молодих працівників у бібліотекарі. На знімках: (ліворуч) директор бібліотеки Г. В. Чалов» ська, заступник директора А. С. Панченко і ветеран бібліотечної справи, Методист Г. Є. Сива; випускниці школи молодого бібліотекаря (зліва направо) О. Баланюк, В. Варфоломеева, І. Вінок, Н. Кислиця, Г. Лисенко, В. Пастухова, І. Пріма, Н. Слободянюк після вручення їм почесних стрічок, квітів, подарунків на честь пам’ятної події.Фото Р. Кутькова.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І КАДРИ» ‘ 23 червня 1989 року.

Посвячення в бібліотекарі

ПОДАЄТЬСЯ НА ІМЯ РЕКТОРА...25 червня приймальна комісія приступає до 
виконання своїх прямих і безпосередніх обов’язків: 
прийому абітурієнтів, організації вступних ек
заменів, а згодом — формування контингенту 
першокурсників.

До її складу входять 36 чоловік. Крім ректора, 
який є головою комісії, в ній репрезентовано по 
два викладачі від кожного факультету, є пред
ставники парткому, комітету комсомолу вузу і 
громадськості міста, зокрема, секретар Ленін
ського райкому партії В. П # Лютворт, голова 
обкому профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ І. С. Гамрецький, дру
гий секретар обкому комсомолу В. А. Грек.

Редакція газети «За інженерні кадри» попро
сила відповідального секретаря приймальної ко
місії В. О. Л ЕО Н Т Ь ЄВ А  розповісти про особли
вості і відмінності цьогорічних вступних екзаме
нів до нашого інституту.— Насамперед відзначу, що в цьому році нам належить прийняти на перші курси всіх факультетів стаціонару 1025 юнаків і дівчат, на вечірнє відділення 200 і на заочне — 400 чоловік. Отже, з кількох тисяч очікуваних абітурієнтів треба одібрати 1625 найбільш достойних.Робимо все на основі широкої гласності. Наша інформаційна служба сповіщатиме кількість місць, виділених тому чи іншому факультету, кі

лькість поданих за день заяв, а в ході екзаменів — прізвища абітурієнтів, котрі отримали двійки. Уважно ставитимемося до заяв і скарг абітурієнтів, їхніх батьків, але ні в якому разі і на йоту не порушуючи при цьому встановлених правил приймання до вузу. Всі рішення і оголошення комісії вивішуватимуться у вестибюлі ГУКу.Серед нововведень варто відзначити й таке: на ни. нішніх вступних іспитах на факультет обчислювальної техніки запроваджуються репетиційні екзамени для професійно зорієнтованих випускників середніх шкіл, технікумів і С П Т У . Вони складатимуть лише два екзамени: з математики і твору з української чи російської мов.Рішенням комісії встановлюються пільги для золотих і срібних медалістів середніх шкіл, осіб, які закінчили середні спеціальні заклади і С П Т У  з відзнакою. Пільги полягають в тому, що ви- щеозначені абітурієнти, які виявили бажання отримати професію інженера з електроенергетичних систем, технології машинобудування, металорізальних верстатів і інструментів, промислового й цивільного будівництва, зараховуються в ін

ститут без екзаменів за результатами співбесід з членами комісії.Для надання теоретичної і практичної допомоги в складанні екзаменів організовано короткотермінові підготовчі курси: з місячним строком навчання з 1 по ЗО червня, двотижневі — з 3 по 15 липня.Для абітурієнтів, особливо тих, . хто здобув середню освіту в попередні роки, така підмога просто необхідна. Зараз на курсах навчається чимало вступників. Потік заяв з кожним днем збільшується.25 червня рівно о 10 годині ранку ми розпочнемо прийом документів. І першим серед них буде заява вступника, яка подається на ім’я ректора.В ці дні в кімнаті № 219, де розташувалась приймальна комісія, багато відвідувачів — майбутніх абітурієнтів, їхніх батьків. Вони цікавляться умовами вступу до вузу, порядком складання екзаменів, побутовими умовами в інституті, спеціальностями, які він надає. Працівники комісії кожному дають необхідні довідки, консультації, поради.

Як уже повідомлялось, 27 стан законності, правопоря- 
червня цього року відбудеться д Ку  в місті і заходи по да-

сесія міськради двадця- ЛЬШОМу посиленню охорони 
того скликання. На и роз- 7
гляд винесено питання «Про держави і прав громадян».

Міською районними радами районах міста, але особливо 
народних депутатів обласного значний він у Ленінському, 
центру, їх постійними комі- Враховуючи ситуацію,
сіями і виконавчими коміте- це питання і виноситься на 
тами, громадськими орга- розгляд чергової сесії. Поста- 
нізаціями прийнято відповідні влено за мету глибоко і все- 
заходи по зміцненню дис- бічно проаналізувати стан 
ципліни, організованості, справ в місті, викрити при- 

посиленню боротьби із зло- чини негативних явищ, намі- 
чинністю, порушеннями за- ТИТИ і розгорнути широку 
конності і правопорядку. організаторську, політико-

Однак, помітних змін на виховну роботу по зміцненню 
краще не спостерігається, законності і правопорядку, 
Позитивні процеси, які на- перебудові правового вихо- 
мітилися після 1985 року, вання населення, 
закріпити не вдалось. На у  відповідності із статтею 
атмосферу в місті, настрої 30 Закону УРСР «Про мі- 
людей все більше впливає ську, районну (в місті) Раду 
нездоровий стан із дотримай- народних депутатів УРСР» 
ням законності і право- забезпечення соціальної за- 
порядку. Особливо хвилює конності, охорони державно- 
ріст злочинності. У минулому го j громадського порядку, 
році вона зросла на 9,8 про. Прав громадян покладено на 
цента. На кожні 10 тисяч місцеві ради, їх виконкоми 
міських жителів зареєстровано у  своїй практичній діяльно- 
39,3 злочини, В структуру CTj MjCbKa і районні ради цим 
злочинності кожен восьмий проблемам приділяли недо- 
злочин є важким, дві третіх статню увагу. Питання стану 
вчинені з корисливою метою, законності і правопорядку

Напругу викликає ріст кі- аналізувались і розглядались 
лькості крадіжок, розповсю- від випадку до випадку. На- 
дженість кримінального ре- лежного контролю за фак- 
цидиву, жорстоких актів на- Т|/|ЧНим виконанням прийня- 
сильства. Залишається вели- тих рішень не було налагод- 
кою кількість правопорушень жен0 з віти керівників і рад 
серед ПІДЛІТКІВ і МОЛОДІ, трудових колективів, громад- 
Основна маса злочинів по- ських формувань відділів 
в’язана з пияцтвом, самого- внутрішніх справ про їх ро- 
новарінням, паразитичним боту по зміцненню законості, 
способом життя. правопорядку практично не

Ще більше загострилась обговорювались. До цієї 
ситуація у нінішньому році, проблеми не залучені вуличні, 
Станом на перше червня квартальні, домові комітети, 
зареєстровано 715 злочинів жіночі ради, батьківські ко- 
або на 57,6 процента більше, мітети і т. д. Комплексна, 
ніж за відповідний період довготривала програма соці- 
минулого року. Ріст злочин- альної профілактики право- 
ності відзначається у всіх порушень, законності і право-

заходами.
о точки зору соціальної 

просрілакіики вимагає спе
ціального розгляду питання 
про залучення до суспльно- 
корисної праці тих, хто не 
працює, тих, хто повернувся 
з місць позбавлення волі.
Умови поглиоленого гос
прозрахунку породили труд
нощі їх ^працевлаштування, 

порядку в місті не розроб- Нерідко зустрічаються про- 
лена. Це знижує ефектив- яви бездушного ставлення 
ність боротьби з негатив- до них. ь результаті злочин
ними явищами. Ність не знижується, а, нав-

Тому міській і районним паки, зростає рецидив. З 
радам народних депутатів врахуванням інтересів міста
міста необхідно вивчати ста- необхідно конкретно визна- 
новище, тримати руку на митись у можливостях пра-
пульсі громадського життя, цевлаштування і закріплення 
чутливо прислуховуватись до їх в трудових колективах і 
думки трудящих і своєчасно переглянути систему оцінок 
впливати на процеси, які діяльності тих трудових ко- 
відбуваються. Потрібно не- лективів і керівників, які
гайно підняти роль у  ̂Цій добровільно взяли на себе
справі відповідних постійних важку місію оздоровлення 
комісій Рад, їх виконкомів, суспільства. Потрібно пере-
постійно пропагувати кращий глянути пільги і заохочення 
досвід. Необхідно розробити, таким колективам, 
прийняти і обов’язково здій- Не використовуються мож- 
ники комплексу програму ливості соціальної профілак- 
«Правопорядок». тики і в попередженні пра-

Головною складовою час- вопорушень та злочинів се- 
тиною такої програми по- ред неповнолітніх і молоді, 
винні стати організація со- В цій справі значно більше 
ціальної профілактики, під- сил повинні докласти орга- 
вищення її якості. У цьому ни народної освіти, колек- 
плані особливу увагу необ- тиви шкіл, профтехучилищ, 
хідно приділити питанням підприємств, культосвітні 
посилення боротьби з пияц- заклади, комсомол і проф- 
твом, самогоноварінням, нар- спілки. В основу повинна 
команією, під безпосеред- бути покладена індивідуаль
нім впливом яких здійсню- на виховна робота з кож- 
ється чимало злочинів. ним підлітком, який схиль-

Останнім часом гострота ний до правопорушень. Ін- 
боротьби з цими явищами тереси справи настійно ви
значно притупилася. Дорі- магають відміни незаконних 
кати тут потрібно всім. Си- рішень міськрайвиконкомів 
ли і засоби, які стримують про ліквідацію посад звіль- 
пияцтво і алкоголізм, зали- нених секретарів комісій у 
шаються тими, що були і справах неповнолітніх і
раніше — це органи міліції відновити їх. 
і наркологічна служба. Зав- В умовах кризи, котру
дання сьогодні в тому, щоб переживає наша економіка, 
поєднувати дальше упоряд- що проявляється в рості 
кування торгівлі спиртни- цін на продукти і промис- 
ми напоями з виховними, лові товари, в наявності де- 
економічними, медичними І фіциту, який нерідко ство- 
адміністративно - правовими рюється штучно, зростає

ЗЛОЧИННІСТЬ У ВІННИЦІ
Сьогодні подаємо тези до

повіді депутата міськради 
прокурора міста \ Вінниці
С. М. Бу^рдейного.

злочинність, пов’язана з 
нетрудовими доходами. Во
на займає понад 63 процен
ти від усіх зареєстрованих 
злочинів, сьогодні, крім кра
діжок, хабарів і зловжи
вань, порушень правил тор
гівлі, ми зіткнулися з нови
ми, незвичними проявами 
криміногенної ситуації — 
організованою злочинніс
тю, рекетом, різким зрос
танням спекуляції, «тіньовою 
економікою».

Важливо на ділі забезпе
чити справедливий розподіл 
житла і матеріальних благ, 
вижити бюрократизм, як 
явище несумісне з принци
пами і метою перебудови.

Особливу турботу слід 
проявити про охорону здо
ров’я громадян і навколиш
нього середовища, створен
ню безпечних умов праці і 
виробничої санітарії, змен
шити кількість аварій.

Центром соціальної про
філактики негативних явищ 
повинні стати трудові ко
лективи. Чимало їх, у тому 
числі — насіннєвого заво
ду, фабрик «Вінничанка» і 
«Динамо», СУ-26, автотран
спортного підприємства
10529, педагогічного і ме
дичного училищ, політехні
куму і технікуму електрон
них приладів нагромадили 
позитивний досвід об’єд
нання зусиль адміністрації, 
рад трудових колективів, 
громадських організацій для 
попередження правопору
шень.

Разом з тим, останнім ча
сом в багатьох трудових 
колективах ця робота поміт
но ослабла. Тому і невипад
ково найбільше правопору
шень допускається праців
никами заводів —■ електро
технічного, консервного, 
приладів газового аналізу, 
тракторних агрегатів, конди-

Редактор І. ВОЛ О Ш ЕНЮ К.

терської і взуттєвої фаб
рик, БМУ-1 і БМУ-2 тресту 
«Вінницяпромбуд», студен
тами політехнічного інсти
туту, учнями шкіл №№ 9, 
18, 24.

Втратили раніше накопи
чений досвід в організації 
зміцнення правопорядку 
трудові колективи ДПЗ-18, 
інструментального, радіо
технічного, хімічного заво
дів.

В цих та ряді інших ко
лективів не створена обста
новка нетерпимості навколо 
крадіїв, бракоробів, поруш
ників трудової і фінансової 
дисципліни, антиалкогольно
го законодавства.

Повсюдно послаблено ува
гу до профілактики право
порушень на місцях прожи
вання. Слід підвищити ефек
тивність роботи громадсь
ких пунктів охорони право
порядку, в об’єднанні зу
силь громадських форму
вань в боротьбі з негатив
ними явищами, індивідуаль
ній роботі з особами, що 
схильні до правопорушень.

Необхідно активізувати 
участь громадян в охороні 
порядку і боротьбі з пра
вопорушеннями. Працівни
ки трудових колективів об’єд
нання «Жовтень», інстру
ментального заводу, оліє-
жиркомбінату на зустрічах з 
працівниками правоохорон
них органів справедливо 
відзначили послаблення ді
яльності добровільних на
родних дружин.

Ними висловлені пропози
ції про можливість встанов
лення для дружинників ра
дами трудових колективів 
додаткових відпусток або 
доплат до тринадцятої зар
плати. Думається, що така 
ініціатива заслуговує уваги 
і схвалення.



в усі кінці країни

Серед 736 цьогорічних 
випускників стаціонару, 
дипломованих радянських 
інженерів, чимало отрима. 
ли призначення в інші рес
публіки нашої країни.

Вихованці ВПІ після 
відпустки розпочнуть ро„ 
боту на підприємствах 
Російської Федерації, Бі
лорусії, Грузії, Молдавії, 
Казахстану.

Однак переважна части, 
на випускників отримали 
призначення на підприєм
ства України, й зокрема, 
Подільського регіону.

Розклад спеціалістів, під. 
готовлених денним відді
ленням, такий: енергетиків
— 147, машинобудівників
— 150, спеціалістів з ав. 
томатики і телемеханіки — 
80, обчислювальної тех
ніки — ІОІ, радіотехніки
— 129, будівництва —-129 

Заочне відділення в
цьому році закінчили 365 
чоловік, вечірнє — 163.

Таким чином, інститут 
підготував для підприєм. 
ств, проектних організа
цій країни 1264 інженери, 
в т. ч. 38 — для роботи

на кафедрах, в лаборато. 
ріях і КБ ВПІ.

93 випускники отриму
ють червоні дипломи. 
Серед них В. Атрошко, В. 
Бучек, Е. Завальнюк, С. 
Квітка, С. Марков, С. 
Мельник та інші.

А. БУКОВСЬКА,
Н. ХИАІ/ІНЮК,

* * *

Як повідомила інспектор 
деканату по роботі з іно
земними студентами О. 
КОНДРАТЮК, в 1989 році 
інститут закінчили 74 
юнаки і дівчини з 17 країн 
світу.

Дипломи з відзнакою 
отримують Сахіле Зергау 
Балікер (Ефіопія), Вассам 
Нагабушанам, Дешпанде 

Дайананд і Наір Сурендран 
(Індія), Бахадур Анават 
(Маврикій), Де Сільва 
Сінул і Караносекера Ніл 
(Шрі Ланка), Рейес Фескас 
Павел (Куба).

На фото: випускники 
машинобудівного факуль
тету В. Бучек О. Рокиць- 
ка (ліворуч) і Г. Сивак та 
Кузьменко (праворуч).

Форо Р. Кутькова.

Т р е т ій  сем ест р

Братерство
Ці знімки доставив 

нам з далекого вірменсь
кого села Мусаелян, що 
поблизу сумнозвісного, 
дотла знищеного руйнів
ною силою землетрусу, 
Ленінакана, фотокореспо
ндент обласної молодіж
ної газети «Комосомоль- 
ське плем’я» Володимир 
Осьмушко. Він їздив туди 
у спеціальне відряджен
ня бо Мусаелян — це 
«вінницьке» село на вір
менській землі. ІН Ш И М И  
словами, відбудовують 
його представники трудо
вих колективів нашої 
області.

На наше прохання Во
лодимир Осьмушко про
відав у Мусаеляні будіве
льний загін «Мир» енер
гетичного факультету Він
ницького політехнічного 
інституту, командиром у 
якому студент Василь 
Захаров, а комісаром 
Андрій Видмиш (на гру
повому знімку обидва в 
першому ряду).

Наш загін трудиться 
так. що про нього 
тільки добра слава. Це й 
не дивно — Василь За
харов почав формувати 
добровольців ще тоді, 
коли надійшли перші по
відомлення про велику 
біду в братній республіці, 
довго домагався дозволу 
поїхати в цей край і на
решті домігся. Виїхали в 
середині травня.

Роботи в Мусаеляні — 
не на місяць, чи два. 
— на роки. На знімку 
видно, що село мовби 
присіло — деякі дахи 
прямо на землі. Хвиля 
землетрусу пройшла в 
глибині, будівлі осідали, 
але не падали й не ва
лились безладно — тому 
людських жертв нема.

Трудяться хлопці зран
ня до смеркання, так, як 
звикли в будзагонах, а 
ще їх тримає на рівні 
високої напруги пам’ять 
про загиблих і високе 
відчуття щирого братер
ства і,

Хлопці вирішили зали
шитись в Мусаеляні на 
все літо. В. ІВЧЕНКО,

Знову
в Лісничому

Закінчилася сесія. На
стає пора третього трудо
вого семестру. Від’їжд
жають на місце^ роботи 
студентські будівельні за„ 
гони. Виїхав і наш загін 
«Товариш», який буде 
працювати в селі Лісни
чому Бершадського райо 
ну.

Загін працює в цьому 
селі уже другий рік. Бу. 
дуємо ангари сільсько
господарсько! техніки. М и
нулого року поклали 500 
кубометрів цегляної клад, 
ки, 200 кубометрів бетону 
і закінчили будівництво до 
28 серпня.

Цього року починаємо 
такий же об’єкт. Справа 
складна і відповідальна, 
проте я впевнений — наш 
загін не підведе.

В. МАТУШКО, 
комісар загону «Товариш».

А б іт у  р  ген т - 8 9

ФІЗИК І ЛІРИК
Директор Вінницької середньої школи № 23 Г. І. Поліщук жартома говорить, що Вінницький політехнічний інститут .— то філіал цієї ніколи. І в цьому є частка правди, адже добрі шефські зв’язки давно єднають школу і вуз. Комомольська організація політехнічного — наставник шкільного комсомолу. На уроках і виховних годинах у нашій школі часто можна побачити і почути викладачів вузу. Вони розповідають про новини науково-технічного прогресу, ті професії, якими можна опанувати, ставши студентом політехнічного інституту.І випускники нашої школи охоче віддають перевагу політехнічному. Щороку понад двадцять юнаків та дівчат школи стають студентами цього навчального закладу. Серед них —' Віктор Поліщук, Ігор Дранчук, Сергій Уманець, Олександр Кіптюк, Таїсія Жученко, Олександр Рудницький, Лілія Радківська, Дмитро Семенов та інші май_ бутні інженери.Серед тих, хто в нинішньому році закінчив середню школу, теж чимало тих, хто мріє стати студентом саме цього вузу. Педагогічна рада школи дала направлення Олегу Майстренку. Олені Бевзюк, Олегу Світлану, Володимиру Шоломиць. кому, Руслану Демчуку, Тетяні Ковальовій, Олек. сандру Дяченку, Сергію Кучеруку, Юрію Задо- рожняку, Миколі Підлубному...Два випускники нинішнього року закінчили нашу школу з золотою медаллю. Один з них — Олег Майстренко. Русявий повновидний, неговіркий. Про політехнічний мрія народилися, ще тоді, як фізику у нашому класі почав викладати В. Ф. Башта — прекрасний знавець свого предме“ ту, людина невтомна, творча. Чимало сил, знань, вміння вклав цей учитель в обладнання шкільної телестудії, що стала гордістю школи. Оператором телестудії якраз і став Олег. Він озвучував і мон. тував передачі, разом зі своїми ровесниками не лише показували все те найкраще, чим пишається школа, а й висвітлювали недоробки, не обходили тих, хто байдикує, не дбає про знання.Уроки Башти запам’яталися на все життя не лише Олегові. Він пропагував у нас творців, філософів, навчав мріяти, шукати в собі високе.Звичайно, не минули марно і заняття в учбово, виробничому комбінаті, екскурсії в центральне конструкторське бюро інформаційної техніки. Отож вирішив твердо: Вінницький політехнічний, факультет обчислювальної техніки.— Живемо в комп’ютерний вік. Тому я хочу стати інженером-конструктором, мати справу з обчислювальними машинами. Це сьогодні передній край науки. А вінницькі науковці мають чимало цікавих розробок.Олег з захопленням розповідає, як це прекрасно і потрібно вміти працювати, спілкуватися з ЕО М , давати їй завдання. І додає:— Професія інженера, конструктора має статипрестижною. Кожен повинен бути не лише першокласним спеціалістом, а й патріотом. Нашівітчизняні обчислювальні машини не повинні поступатися перед японськими. Вони мусять ви. переджувати їх . Тоді, коли комп’ютери увійдуть в наше життя, в наш побут, як сьогодні радіо і телефон, житимемо набагато краще, довше, мудріше.Олег переконаний, що інженер, конструктор має знати не лише технічні дисципліни, жити у світі формул. Мати, вчителька української мови і літератури, з дитинства прищепила любов до книг, до поезії. Батько, що був політпрацівником Радя. нської армії, переконував, що сучасну молоду людину неможливо назвати освіченою без глибокого знання історії, іноземної мови.0  в Олега і своє захоплення — гітара. Отож, він мріє не лише успішно навчатися, а й брати участь в художній самодіяльності, під час роботи в студентських будівельних загонах, в туристичних поїздках тихим перезвоном гітарних струн робити молоді серця чутливішими і крилатішими.Отакий він, Олег Майстренко, абітурієнт політехнічного, фізик і лірик.

Т. к о в а л ь с ь к и й ,
випускник середньої школи № 23.

Свято випускнинів
1 ЛИ ПН Я О 10 ГО ДИ Н І НА ВУЗІВ СЬК О М У  

СТАД ІО Н І «ОЛІМ П» В ІД Б УД ЕТ Ь СЯ  УРО ЧИ 
СТИЙ ВИ П УСК  ВИ ХО В АН Ц ІВ  НАШ ОГО ІН
СТИТУТУ.

В ЦЕЙ Д Е Н Ь  1338 К О Л И Ш Н ІХ СТУД ЕН ТІВ  
ВУЗУ, ОТРИМ АЮ ТЬ Д И П Л О М И  ПРО ЗА К ІН 
ЧЕННЯ ВПІ И Н А ГР У Д Н І ЗН АКИ . IX  ВІТА
ТИМУТЬ П РЕД СТ А В Н И К И  РЕКТОРАТУ, П АР. 
ТІЙ НИ Х 1 ГР О М А Д СЬ К И Х  О Р ГА Н ІЗА Ц ІЙ  
ІНСТИТУТУ ТА О Б Л А СН О ГО  ЦЕНТРУ.

В Д О Б Р У  ПУТЬ, М О Л О Д І ІН Ж ЕН ЕРИ !



2 етвр. «ЗА ІНЖеНЕРНІ КАДРИ» ЗО червня 1989 року,

„З'їзд особливої ваги“
так вважає народний депутат СРСР,робітниця ВО,»Жовтень“  В.С.Бавула

Хоча З ’їзд народних депутатів СР С Р  закінчив свою роботу три тижні то
му, символічно він ще продовжується. 
Бо його атмосфера, завдячуючи широ
кій гласності, перенеслась у колективи 
— великі і малі, бо його учасники від
крито і схвильовано говорили про ті 
проблеми, котрі є болючими для кожного 
з нас, для всього народу. І ще продов
жуються гострі дискусії навколо оцін
ки результатів його роботи, і так са
мо, як і на З ’їзді, кожен відчуває се
бе політиком, економістом, громадяни
ном Країни Рад. І так само висловлюю
ться думки — суперечливі, протилежні, 
схвальні, але всіх їх, що особливо по

мітно, об’єднує одне, найголовніше — 
вболівання за долю перебудови, за до
лю країни і її народу.

Остаточні висновки стосовно З ’їзду 
— ще попереду, адже ще не опубліко
вано його основного документу. Виборців 
народних депутатів С Р С Р  у ці дні ці
кавить і те, як ті, кому вони найбільше 
довірили, виконують їхні накази, яку 
мають власну думку про форум депута
тів. Це особливо яскраво викреслило
ся під час зустрічі з народним депута
том СР СР  В. С. Бавулою.

У вступному слові Валентина Степа
нівна сказала:

— Приїхавши зі З ’їзду до Вінниці, я зустріла ту ж обстановку, що і в Москві. Дискусії виникають скрізь: на вулиці, в тролейбусі, кафе, під час обідньої перерви... Суперечки викликають думки, викладені доповідачами й виступаючими, і те, як велись засідання, як висувались кандидатури на той чи інший урядовий пост, і найбільше висловлюється запитань до мене як учасника З ’їзду,Тому вважаю своїм найпершим обов’язком на сьогодні звітувати перед вами як перед виборцями, так і як перед тими, кого хвилюють результати З ’їзду.Передусім, хочу сказати, що роботу він свою розпочав за два дні до фактичного відкриття. Н а засіданні па-, ртійної групи, на нараді представників від депутатських груп обговорювався порядок денний, накреслювались основні принципи його роботи. Засідання і нарада пройшли у діловій обстановці, і можна тільки шкодувати, що вона не перенеслась безпосередньо на сам З ’їзд. Адже ви бачили, що у перший день його роботи було немало, так би мовити, проколів.Слід наголосити, що засідання партійної групи було відкритим, і на ньому були присутнімимайже всі депутати. З а писалось на виступи 69 чоловік, а надали слово тільки 30-и, бо не вистачило більше часу.На нараді представників брати участь від дев’яти депутатів Вінницької області випала честь мені та голові колгоспу з Шаргородсько го району О. І, Подол я- ніній.Якщо говорити про перший день З ’ їзду, то стало помітно, як активно діяли московська та частково ленінградська групи. Вони разом з тим, що вносили чимало цін них пропозицій, стали настоювати на тому, щоб їм було надано більше місць у Верховній Р а ді, Більшістю учасників З ’ їзду це було розцінено як ущемлення прав Інших депутатських груп, що стало першою причиною антипатії до москвичів.Думаю, що деякі депутати дарма гостро виступали проти них, чим відкидали все, що вони пропонували. Адже можна було немало питань розв’язати шляхом компромісу.Зізнаюсь, що на З ’ їзді у деякі моменти мені

було важче, ніж під час передвиборної кампанії. Бо ж  не на словах, ана ділі справді відчула, що від мого голосу залежало те, яким шляхом піде наша країна далі.Варто вам знати і те, що депутати продовжували працювати і 'під час перерв між засіданнями. Тут розгорталися ще гостріші дискусії, ніж на засіданнях, висловлювалось сотні різноманітних думок.Не менше їх було і в листах та телеграмах, які надходили на адресу З ’ ї зду, у тому числі на мою.Та не тільки дискутували ми у перервах, а ще й працювали у повному розумінні цього слова. Кожен депутат мав накази від своїх виборців і спішив їх виконати.Мені, наприклад, довелося зустрітися з міністром однієї промисловості та заступником міністра іншої, щоб вони допомогли розв’язати питання безперервного постачання комплектуючих у наше об’єднання та на завод радіотехнічної апаратури. Крім того, довелося вести серйозну розмову з керівниками інших установ та організацій, і тепер я чекаю відповіді на сім депутатських за-

питів, — два у Раду Міністрів, два Генеральному прокурору, один — у комітет радянських жінок, два—у Верховну Раду.Окремо кілька слів хо чу сказати про мітинги, що проходили на стадіоні у Лужниках. І іа  них збігалося по 50—60 тисяч чоловік. Проходили вони здебільшого ВНОЧІ.  Уявіть собі, як може працювати вдень людина, коли перед цим вона цілу ніч мітингувала?А тим часом у країні усе гостріше постає питання зміцнення дисципліни. Бо дехто зрозумів розширення демократії, як уседозволеність.Відносно сьогоднішньої зустрічі, то думаю, що вона не остання. Певна, що звіти депутатів перед своїми виборцями стануть традиційними після кожного чергового З ’їзду та сесії Верховної Ради.Потім В. С . Бавула відповіла на запитання присутніх в залі. Д рукуємо частину з них.— Яка була дана політична оцінка колективізації на селі, ї ї  наслідків?— Ви прекрасно зрозумієте це, коли уважно перечитаєте звіти про З ’ їзд у пресі. Хочу тільки від себе оцінти ро

боту депутатів - аграрників, які найбільше зацікавлені у подоланні отих наслідків. Вважаю, що вони були найактивнішими на З ’їзді. Ц е вони першими створили і прочитали звернення до З ’їзду.— Чи завжди Ваша думка співпадала з думкою ' більшості депутатів?— Переважно. Але й були протилежні. По часі бачу, що були такі моменти, коли треба було приймати рішення після тривалих роздумів, детального виваження усіх «за» і «проти», але не було коли.— Як мотивувався відбір виступаючих від групи українських депутатів?— На її нараді. Адже депутатів немало — понад 260, тому не кожен, звичайно, міг брати слово.— Як вирішився Ваш запит про організацію шкідливого цеху на заводі радіотехнічної апаратури?— Чекаю на відповідь.— Чи правда, що буде «могильник» радіоактивних відходів на межі Вінницької та Хмельницької областей?— По телефону мені заввідділом Ради М іністрів, не пам’ ятаю йо-

го прізвища, відповів, що у нашій області його не буде. Тепер чекаю письмового підтвердження цього.
— Хто безпосередньо 

з вінницьких депутатів 
був обраний до Верхов
ної Ради?— Лікар з Калинівки В. Гнатюк,секретар Ц К  Л К С М У  В. Цибух, який балотувався по Могилів- Подільському виборчому округу, та ланкова з По- гребищенського району Г. Москаленко.

— Чи була надана мо
жливість Гдляну вис
тупити ще?— Гдлян не виступав, бо було вирішено, що поки не закінчить свою роботу депутатська комісія, не надавати слово ні йому, ні його опонентам з тим, щоб не розпалювати пристрасті.

— Як Ви думаєте, чи 
вистачає Вам освіти і 
досвіду для роботи де
путатом?— Я відповіла на це питання ще під час передвиборної кампанії. Якщо говорити взагалі, то у мене склалося таке враження, що на З ’ їзді депутати від робітничого класу не тільки критикували, а й вносили конкретні, вагомі пропозиції, і в їх  виступах, як у ніяких інших, звучала тривога за долю Батьківщини.

— Чому українська 
група була такою паси
вною?— Я так це думаю. Інша справа, що багато питань ми вирішували в межах групи, а не спішили виносити на трибуну. Так, вона не була досить підготовленою і не мала такого пакету пропозицій, як, наприклад, прибалтійці чи москвичі, але цю справу поправити можна. Тому наступного разу будемо готуватися окремо навіть ми. вінницькі депутати.

— Яке у Вас ставлен
ня до останнього висту
пу академіка Сахарова?— Д уж е вже часто він виступав, крім того ще п при відкритті та закритті З ’ їзду. А чи не краще йому було сформулювати свої думки в одному або двох виступах? В цілому він — прогресивна постать, але в деяких питаннях не зовсім послідовний.

— Яка була Ваша по
зиція при голосуванні 
відносно Єльцина у Ве
рховну Раду і затверд
ження Сухарева Генера
льним прокурором?— Голосувала проти Єльцина. У  мене була вже своя думка після

X IX  партконференції, і вона підтвердилась від його виступів на З ’ їзді, на численних мітингах у Москві. А  на одному з них він виступав, стоячи під царськими прапорами. Я й подумала, якце може політик, комуніст закликати до перебудови під стягами ладу, який повалили більшовики.Голосувала проти затвердження Сухарева.
— Чи пробували Ви

хоч раз виступити на
З ’їзді?— Двічі були спроби. При обговоренні доповіді Рижкова та при обговоренні його кандидатури на пост Голови Р а ди Міністрів. Та пробитися було просто неможливо. Ви ж знаєте, що на виступи записались 648 депутатів, а виступили тільки 91.

— Як Ви ставитесь до 
проблеми поіменного го
лосування на З ’їзді?— Коли 6 воно було запроваджено, це значно підвищило 6 відповідальність кожного депутата перед виборцями за свої рішення, бо вони знали б точно, що і кого він підтримує, яку політичну і життєву позицію займає. Я — за поіменне голосування.

— Чи буде прийнято 
якесь конкретне рішен
ня по скасуванню пільг 
для вищої ланки керівни
цтва?— Н а З ’ їзді окремі депутати гостро ставили вимоги по їх ліквідації, тому думаю, що до другого З ’ їзду вони будуть скасовані.

— Чи намічається бли
жчим часом скорочення 
робочого часу для жінок?— Як виявилося під час роботи З ’ їзду, з розмови з головою Комітету радянських жінок 3. П . Пуховою, у нашій країні на даний період відсутня для цього матеріальна база, вона ще не має відповідної економічної сили. Але у майбутньому, певна, це питання буде розв’язано.

— Як Ви плануєте пра
цювати у післяз’їздівсь- 
кий період?— Перш за все, буду намагатися реалізувати основні пункти своєї передвиборної програми. Звичайно, будуть зустрічі з виборцями, будуть їх нові накази, які та кож треба буде виконувати — це ж мій святий обов’язок.І, як уже сказала раніше, буду активно готуватися до наступного З ’ їзду народних депутатів, що має відбутися восени.

Записав 
Ю. Ц ВІРКУН .Фото Г. Нагеля.

Д ж е р е л о  з н а н ь
Добре відомо, що для 

успішного засвоєння сту
дентами певної Д И С Ц И П 
Л ІН И , одного конспекта 
мало. Щоб глибше вивчити 
матеріал, треба працювати 
з підручниками, котрі ре
комендує учбовий план. 

Гадаю, що окремим 
студентам стане в пригоді

також список тієї літера
тури, який публікується 
нижче І яку можна прид
бати у магазині № 4 по 
вулиці Аеніна, 101.

Якушев А. 1/1. и др. 
«Взаимозаменяем о с т ь ,  
стандартизация и техниче
ские измерения». М. Ма
шиностроение.

«Единый тарифно-квали
фикационный справочник 
работ и профессий рабо
чих». М. Экономика.

«Механика промышлен
ных роботов». Учеб, посо
бие для втузов в 3 кн. 
М. Высшая школа.

Васильев В. Н., Садов
ская Т. Г, «Организацией- 
но-економические основы 
гибкого производства». М. 
Высшая школа.

«Справочник по электро
химическим и электрофизи
ческим методам обработ.
ки» Под. ред, Волосатова 
В. А. А. Машиностроение 

Шутенко А. Н, и др. 
«Основание и фундамен
ты», Курсовое и диплом
ное проектирование. К. 
Высшая школа.

Якубович А. А. «Зада, 
ние по черчению для стро
ителей» Практ. пособие.

М. Высшая школа.
Шкелев А. Т. «Сопро

тивление материалов и 
основы строительной ме. 
ханики». К.; Вища школа.

Михалев С. Б. и др. 
«АСУ на промышленном 
предприятии: методы соз
дания». Справочник. М. 
Энергоатомиздат,

Аладьев В. 3. и др..

«Персональный компьютер 
«Искра‘226», Архитектура 
и программное обеспечение 
К. Глав. ред. УСЭ.

Колесниченко Б. В „ 
Петренко А. И. «Расчеты 
электрических сетей на 
программируемых микро
калькуляторах» К. Вища 
школа.

О. РЯДИНСЬКИХ,Редактор І. В О Л О Ш Е Н Ю К .



З НОВИН НЙВЧЙЛЬНИН РОКОМ ВЙС, ДРУЗІ!

*■

ЯКЕ ВОНО, НАШЕ 
ПОПОВНЕННЯ?

Нинішнього літа 2581 абітурієнт брав участь за 
право навчатися в нашому інституті. На денне від
ділення було подано 2025 заяв, на вечірнє — 142, 
на заочне — 437.

Згідно існуючих правил, після співбесіди 20 ме
далістів були зараховані на енергофак, 73 на ма- 
шино-будівний, 66 — на інженерно-будівельний фа
культети. Пенад 70 власників медалей і відмінників 
навчання середніх спеціальних закладів, котрі під
твердили свої знання з математики, були зарахова
ні студентами енергофаку, машинобудівного, факу
льтетів обчислювальної техніки, автоматики й мік- 
роелектроніки, радіотехнічного факультету.

Прохідною — 12 балів— виявилась «планка» всту
пу в інститут для осіб, котрі виявили бажання опа
нувати спеціальністю «автомобілі і автомобільне го
сподарство», «автоматика і управління в техсисте- 
мах», «обчислювальні машини, комплекси і системи 
мереж». На решту спецілаьностей прохідний бал 
становив 10, 11. До речі, у минулому році цей по
казник складав 9 балів, що свідчить про зрослий 
загальноосвітній рівень підготовки абітурієнтів з 
одного боку, і про ріст популярності нашого інсти
туту — з другого.

Блискучі знання на вступних екзаменах виявили 
випускники СШ № 4 м. Вінниці Олександр Човган 
і Володимир Пушкарьов, які набрали по 15 балів. 
По 14 мали Діана Гуманенко (СШ ГФ 9), Ольга Пг 
вторак (СШ № 18) і Сергій Детько (СШ ГФ 5). 
Винятково високі математичні здібності показав на 
вступних екзаменах Павло Фуксман, який у ниніш
ньому році закінчив вінницьку, десяту школу.

Певна річ, конкурс вдалося витримати далеко не 
всім. На денне відділення не пройшло понад сто 
двадцять вступників. План по стаціонару (1025 чо- 
кількість студентів вечірнього відділення укомпле- 
ловік) виконано повністю. Разом з тим запланована 
кількість студентів вечірнього відділення уком
плектована на 48,5, заочного — на 68,5 процента.

Недобір пояснюється насамперед зрослими ви
могами на вступних екзаменах до цих категорій 
абітурієнтів. Вони, власне, були такими, як і для 
вступників денного відділення.

Таким чином, першокурсниками всіх форм нав
чання в нашому інституті стали 1397 чоловік.

Залишається побажати всім їм успішного оволо
діння знаннями, стати висококваліфікованими інже
нерами, справжніми командирами сучасного виро
бництва.

6. Леонтьєв,
відповідальний секретар приймальної комісії.

Здійснена мріяЦьогорічна ^випускниця нашої школи Оксана Кушнір стала студенткою факультету автоматики й мікроелектроніки. Можу з повним правом засвідчити — політехнічний інститут в особі Оксани Кушнір має гідного кандидата на звання інженера в галузі автоматики і управління в технічних системах. Саме таку спеціальність обрала наша вихованка.Оксана закінчила середню школу з золотою медаллю і блискуче підтвердила набуті знання на вступному екзамені з математики, їй було виставлено п’ятірку і дівчина після цього екзахмена стала студенткою. Щиро переконана, що вчитиметься вона й далі відмінно. * В школі Оксану відзначала велика працездатність, самостійність суджень, творчий підхід до програмного матеріалу, нахил до точних наук, особливо до математики, фізики й інформатики. Контактна, скромна, витримана, чемна. Мала високий авторитет серед школярів, неодноразово обиралась комсоргом класу. Інтелектуально розвинута, ерудована, дуже вимоглива до себе, зібрана й дисциплінована. Це дозволяло не тільки відмінно вчитись, а й брати участь в предметних олімпіадах, активно зайіматися спортом-Але Оксана не належить до, так званих, елітарних родин. її батьки, Володимир Григорович і Тамара Валентинівна — звичайні робітники. Батько трудиться на м’ясокомбінаті, мати — на електротехнічному заводі. В тому, іцо дівчина стала студенткою політеху незаперечна заслуга родини, котра змалечку прищеплювала їй любов до праці, людяність, почуття власної гідності, повагу до старших і друзів.Хай же щастить тобі, Оксано, на н°вому місці.Т. Приходська, директор середньої школи № 3 ім. М- Коцюбинського, м. Вінниця.

ПЕРЕХОДИМО НА УКРАЇНСЬКУ МОВУЦікавий факт — наприкінці літа інститутська науково-технічна .бібліотека зафіксувала різкий попит на українсько-російські та російсько-українські словники. Зараз тут уже нема на видачі жодного екземпляра цієї літератури. Бібліотека шукає словників на базах і в книжкових магазинах, щоб придбати їх у кількостях якомога більших.Чим пояснюється цей специфічний бум?Насамперед тим, що тіщьки в нинішньому році Мінвуз У Р С Р  тричі надсилав документи, якими наказує розпочати активну підготовку па розширенню сфери використання національної мови в інститутському житті.Не можна сказати, що ці рішення сприйняті з однозначним захопленням. Дехго вважає їх помилковими, дехто — поспішливими, декого лякають труднощі, бо перехід викладання з

російської на українську — небезболісний. Але справа це необхідна, вона в дусі перебудови, в дусі нашого часу- Мусимо зважати також на реальний стан речей.Не секрет, що половина, а. може, й більше абітурієнтів, приходять до інституту зі шкіл з українською мовою викладання. Можна со̂ бі уявити почуття студента першого курсу, коли на уроках математики замість звичного «кута» доводиться говорити «угол», замість «дотична» — «касательная», замість «доданки» — «слагаемые» і т. д. Поки силкуєшся перекласти, втрачаєш на розумінні змісту.То ж і не дивно, що чимало викладачів на першому і другому курсах в силу необхідності читають математику, фізику та деякі інші предмети українською мовою, хоч це не вимагається і не стимулюється.Гадаю, що не варто

зайвий раз говорити про потребу переходу на українську мову в різних сферах життя. Про це зардз достатньо пише республіканська періодика. В цій справі треба від слів переходити до діла.Таким діловим і спрямовуючим документом для нашого інституту буде наказ, який на початку вересня підпише ректор, про роботу ректорату, деканатів, кафедр, відділів та служб по запровадженню української мови в навчальний процес. Передбачено до 1 жовтня відкрити факультативи по вивченню української мови для інститутських викладачів. З цією метою на умовах погодинної оплати будуть запрошуватися вчителі вінницьких шкіл. Робочий план і програму факультативу передбачено розглянути у вересні на засіданні методичної ради і затвердити на раді вченій.Наказ зобов’язує лабораторію соціологіч

них досліджень провести спеціальне опитування серед студентів і за їхнім бажанням до початку 1990— 1991 навчального року укомплектувати окремі учбові групи, в яких заняття оудуть провадитись українською мовою.Вже з 1 вересня почнеться поступовий перехід на національну мову діловодства, зборів, нарад і засідань, Господарській частині доручено до 15 вересня з’ясувати потребу часткового переведення на украДнський шрифт друкарських машинок, а до 25 вересня відправити заводові - виготовлювачу відповідне замовлення на придбання необхідних літер українського алфавіту.Вся ця робота буде поставлена під суворий контроль ректорату і парткому і вже в грудні особи, віповідальні за виконання наказу, звітуватимуть про те, що зроблено.
В- О М ЕЛ Я Н Ч У К , 

нач. учбової частини.

Наш студентський будівельний загін складався з 13 четвертокурсників енергетичного факультету. Працювали в плисківському колгоспі ім. Леніна Погребищенського району. З восьмого червня по двадцять шосте липня нами було вико

нано робіт на 85 тисяч карбованців. Іншими словами, договір, укладений між загоном і колгоспом виконано на 125 проц.Спорудили коробку банно-прального комбінату. реконструювали зерносховище, два корівники, завершили опоряджувальні роботи в будинку для молодих спеціалістів.Всі працювали сумлінно, з повною віддачею, але все - таки найвищої похвали заслуговують комісар за-

гону Павло Гусляков, боєць Володимир Ба- лицький, котрий буквально за лічені дні освоїв професію оператора розчинно-бетонного вузла, Віктор Цимбал, який зарекомендував себе класним муляром. Доброго слова заслужили і

Петро Ситник, і Гешау Белай Дебела, мій однокурсник з Ефіопії, і майстер загону Ігор Адамчук.Ясна річ. наше перебування в Плискові не обмежувалось тільки будівельними справами. В порядку шефської допомоги оновили сільський стадіон, впорядкували братську могилу солдат, загиблих при звільненні тутешніх Щсць від фашистів, брали участь в організації місцевої самодіяльності. А  ще

три дні працювали в рахунок фонду обласного штабу студзаго- нів, перерахувавшій туди 1950 карбован ців.Слід також сказати, що колгосп створив для нас непогані матеріально - побутові умови. Було де жити, було чим смачно і калорійно харчуватись, а після роботи — змі-

стовно відпочити.^ Сорок з лишком днів*, проведених у будівельному загоні, не минули безслідно. Ми набули на колгоспних риштуваннях досвіду і вміння, зміцніли, наговориться. і тілом і духом.
в. БОГАЧУК, 

командир загону 
«Енергетик»-Почерк

„Енергетика-89“
Впродовж літа наш фотокореспондент Рем Куть- 

ков побував у багатьох студентських будівельних 
загонах. Цей знімок він зробив у радгоспі «Олек- 
сандрівський» Тростянецького району. За роботою 
— бійці загону «Механік» машинобудівного факу
льтету В. Деркач, 1. Головатюк, О. Олексюк, А. 
Гончаренко.



2 crop, шЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І К АД РИ * 1 вересня 1989 року.

т р а г е еді їЦе було, як грім серед ясного неба — 4 липня, якраз у той день, коли новий ректор приступив до виконання своїх обов’язків, надійшло Повідомлення з села Чернятки Берша- дського району перебуваючи на виробничій практиці, тут загинув студент інженерно-бу дівельного факультете Анатолій Кравчук. Пішов після роботи куп̂  тися і, не знаючи броду стрибнув з висоти головою на те місце, де під водою був пень.Я чув, як коментувалась ця надзвичайна подія:— Дика випадковість. Таких трагедій в інституті не було півтора десятка років...А  через два з половиною тижні після не-. щастя в Чернятці прилетіла чорна в і с т ь  з села Іванівни Вінницького району — в загоні машинобудівного факультету «Авангард» смертельно травмований студент IV курсу Володимир Кушнір.— Як же це!? Адже там командиром Толя Ременяк. Комуніст, КО
ЛИШНІЙ афганець, хлопець твердого, навіть жорсткого характеру.

ТРЕТЬОГОЩось тут не те...І справді не те... Після роботи троє студентів на чолі з самим Ременяком (який, до речі, здобуває професію за курсом «Автомобілі і автомобільне господарство») за пропозицією колгоспного шофера сіли втрьох на одне вільне місце в кабіні і подались до сусіднього села на танці. Якоїсь хвилини водій, котрому було незручно правити машиною, чи то втратив пильність, чи взагалі не дуже про неї дбав — і машину поволокло в кювет, перевернуло. Всіх пасажирів скалічило, а травми Володі Кушніра виявились смертельними.Через декілька днів в молодіжній газеті «Комсомольське плем’я» з’явилась стаття «В результаті аварії»...Коли безпричинно вмирає молода, здорова людина, у її  смерті винні всі — і ті, хто її народжував, і ті, хто жив поряд, і ті, хто навчав, і ті, хто відповідав за її  пиеребуван- ня там, де настала смерть.Кореспондент докоряв Олександру Янчен- ку, як секретарю інсти-

СЕМЕСТРУтутської комсомольської організації, Олегу Плакидюку, як начальникові штабу інститутських загонів. Винні вони безперечно. Але ця вина здається мені чисто формальною, сказати б -— службовою... Не додивились, послабили контроль. Олександра Янченка звинувачено в тому, що він слабо знає життя будівельних загонів, буваючи там наскоками по декілька годин.Але хіба можна одній людині за два літніх місяці бувати в тридцяти восьми загонах по декілька днів?Вина Олександра Янченка (та й не тільки його), в тому, що командиром загону «Авангард» став Анатолій Ременяк.Втім, він не міг ним не стати — саме таких ми обираємо (читайте — призначаємо) у першу чергу, бо не в кожного така блискуча анкета, як у Ременяка. Ми звикли до анкет, як до охоронних грамот порядності і чистоти, але дуже часто забуваємо звірити ту анкету з думкою колективу.Тим часом, колектив,

як з’ясувалось пізніше, свого ватажка не поважав. Анатолій любив і наводив дисципліну для всіх — тільки не для себе. До себе він ставився з ’ особливою міркою, до себе прилаштовував правило: «Що попові можна, те дякові — зась!» Самоповага в Ременяка була настільки високою, що це було помітно кожному, хто знав його ближче, хто сидів за однією з ним партою.Знали про це і ті, хто висував його на командирський пост, але бралось до уваги насамперед вміння організувати й скомандувати. Надмірне ж самолюбство розглядалось, як дріб’язок, та&а собі іпостась моралі. А  воно виходить, що мораль — це та грань, яка в окремих ситуаціях може бути вирішальною, або й життєносною.Ременяк нікому не дозволяв нікуди відлучатись, а сам сів у кабіну машини та ще й посадив поряд двох товаришів. Це ж усупереч найелементарнішим правилам безпеки використання автомобілів... Тим часом Анатолій — майбутній інженер - автомобіліст.Одне слово, нема виправдання цій трагедії.Проте Олександр Ян- ченко розповідав, що в

будівельних загонах сприймали обидва трагічних випадки з гідним подиву спокоєм. Це, мовляв, недобре, це страшно, це жалко, але в нас такого бути не може, у нас все по-іншому. А  підеш на об’єкт, подивишся і бачиш — там стримить серед стежки дротина, на яку можна випадково наразитись і зостатись без ока, там «грають» клавішами дошки риштувань, там лежить на хиткому помості купа цегли і під нею ходять......Н а місця трагедії, на всі об’єкти виїздили комісії, шукали недоліки, напучували, попереджали, але не можна сказати, що ці розмови сприймалися так, як повинні б сприйматися. Дух благодушшя уже став стилем будівельних загонів і його не так ’просто позбутись. В такій атмосфері можливі нові неприємності. І вони цього літа покарали наш інститут ще й третьою трагедією. Цього разу біда сталась прямо на робочому місці в селі Серби- нівцях Жмеринського району.Котився дорогою віз, випадково обірвав еле- ктропровода, що подавав струм до бетонозмішувача. Всі це побачили. Командир заго

ну радіотехнічного факультету «Альфа» Василь Оранський сказав, що усе влаштує і псг дався шукати електрика. Студент п’ятого курсу Юрій Милаш вирішив сам підключити дрота, але підключив не так, як треба, струм пішов на корпус бетонозмішувача. Досить було торкнутись до нього рукою...Третій реквієм за літо. Небувале і страшне! Щось не так ^  студентських будівель них загонах. Ходять- множаться чутки, що їдуть сюди хлопці тільки задля того, аби будь- якою ціною урвати довгого карбованця...Щ е один темний бік медалі?Не хочеться вірити. Але коли біда — всі аргументи мають силу.Ясно одне — бійців для студентських буд- загонів треба добирати пильніше, а готувати — досконаліше, грунтовніше. Природне бажання студента поліпшити свій небагатий бюджет повинно в першу чергу ув’язуватись з високими професійними і моральними якостями, бездоганною дисципліною, винятково сумлінним дотриманням техніки безпеки.В. ХВЧЕНКО.
Як служите народові,На початку наступного року відбудуться чергові вибори народних депутатів до місцевих рад. Проходитимуть вони в тих умовам демократизації і гласності, що продиктовані перебудовою нашого суспільства. Ні для кого не секрет, що вибори попередніх літ надзвичайно спрощувались. Вони фактично були формальністю, голосуванням за ту єдину кандидатуру, котра висувалась дуже часто не за принципом громадської активності, принци-

повості й діловитості, а за мірою «послуша- нія» і бездоганності анкети.Не хочемо цим сказати, що обранці до місцевих рад від нашого інституту виявились саме такими. Швидше навпаки. 4 Депутатами Ленінської районної Ради на попередніх виборах (червень 1987 р.) стали директор СКТБ «Модуль», доктор технічних наук, професор

О. П. Стахов, старший викладач кафедри на- рисної геометрії і машинної графіки, кандидат технічних наук А . В. Шевченко, студентка ФОТ Т. В. Юрчук. До міської Ради нами були обрані доцент кафедри історії, кандидат історичних наук Л. П. Громова, студентка ІБФ М. В. Гулішевська, студентка енергофаку А . П. Тесленкио, до обласної Ради народних

депутати?депутатів наш колектив послав відмінницю навчання з факультету автоматики й мікроелект- роніки Світлану Кондрашову,Як же ці обранці виправдовують (Наше довір’я в Радах? Що вони там роблять, як представляють наші інтереси, виконують наші накази, які добрі справи на їхніх рахунках? Чим вони можуть похвалитися?

А  може не мають чим? Може вони тільки рахувались депутатами? Може не робили нічого? Таке теж буває.Про все це ми маємо право та, власне, й обов’язок запитати їх сьо. годні, в переддень нових виборів. Можливо, помилки цього депутатського складу стануть уроком для наших майбутніх обранців. Одне слово, редакція пропонує про все поговорити відверто на сторінках газети.Гадаємо, що під час цього обговорення ви

назвете імена, які, з вашого погляду, заслуговують права балотуватись на виборах, адже віднині депутатські списки формуватимуться не за дверима щільно зачинених кабінетів, а гласно, на підставі наших з вами суджень, міркувань, оцінок. Та ким чином, якість радянської влади залежатиме від нашої громадської активності. Оберемо зрештою тих, кого заслуговуємо.Отже, запрошуємо до розмови про роботу наших ^депутатів.
В готовності номер 1Так би я назвав стан навчальних аудиторій і кабінетів, інженерних комунікацій вузівського містечка, підготовлених до нового навчального року і до зими. З виділених на 1989 рік 400 тисяч карбованців для капітального й поточного ремонтів освоєно вже 286 тисяч.Працівники А ГЧ  спільно з залученими до ремонтно-будівельних робіт студентами спорудили шатрову покрівлю першого навчального корпусу, уклали плитову долівку на двох поверхах цього ж приміщення і на чотирьох поверхах гуртожитку номер 5, на двох поверхах їнстйтутської їдальні. Поновлені віконні рами в першому навчальному корпусі і дверні полотна в першому, другому та третьому гуртожитках. Замінені всі стояки подачі холодної й гарячої води в гуртожитку номер 5 і, частково, в гуртожитку номер 4- Промито котли котельної і всю тепломагістраль. Здійснено ремонт буфетних приміщень, розташованих в навчальних корпусах і гуртожитках. Скрізь проведено побілку стін і фарбування підлог, вікон, дверей тощо.Напередодні нового навчального року наш житловий фонд поповнився новоспорудженим гуртожитком на 265 місць, який дістає свій порядковий номер 6. Приміщення укомплектоване ліжками, тумбочками, полицями тощо.Наближається до завершення будівництво навчального корпусу енергофаку. Для нових лекційних залів, лабораторій, кабінетів придбано і доставлено понад дві третини комплекту меблів. О. Т А Р А Н У Х А .проректор по АГЧ.

Відпочивали у Степашках

ПЕРШІ КРОКИТри роки тому група студентів і співробітників нашого інституту, об’єднана любов’ю до підводного плавання, пройшла спеціальний курс навчання при Вінницьккій морській школі Д Т СА А Ф . їм видали посвідчення спортсменів .  підводників з правом занурення в будь- яких акваторіях С Р С Р . Так у нашому інституті народився клуб любителів підводного плавання.За перший рік придбали два акваланги, ще три купили за власні гроші, почали тренуватись у водоймищах області. Влітку, умовившись зг прикордонниками, подалися до Криму. Вивчали світ моря, допомагали місцевому колгоспу, котрий займається вирощенням мідій, проводили деякі роботи під водою.Це стало традицією — нинішнього року їздили до Криму уже втретє групою в 42 чоловіка. Велику допомогу подав міський центр НТТМ, який не тільки оплатив витрати на харчування й дорогу, а безкоштовно виділив на час поїздки вантажну машину, катер, кілька аквалангів. Багато допомагає нам також, арендуючи плавальний басейн СК А, спортклуб ВПІ на чолі з його головою О. ГІ. Мрищуком. А  серед ентузіастів підводного плавання найбільшою активністю відзначається асистент кафедри вищої математики Ю. П. Шалінсь- кий, доцент кафедри АП  Ю. П. Бурмистров, студент Ф АМ  М. Загрія.В перспективі на базі клубу підводного плавання буде проводитись навчання спорте- менів-підводників для служби в армії, зйомки фільмів під водою, різні археологічні роботи, але для цього треба ще чимало потрудитись,І. ЗЕЛ ЕН СЬК И И ,асистент кафедри ОТ.
Редактор І. ВО Л О Ш ЕН Ю К .
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В РЕКТОРАТІ
На засіданні ректорату 4 вересня слухалося ряд 

питань поточного інститутського життя —  стан го
товності кафедр до початку навчального року, по
селення студентів у гуртожитки, організація від
правки на сезонні сільськогосподарські роботи, 
явка першокурсників на заняття. Звітували деканати 
всіх факультетів.

Чимало уваги було приділено переходу вузу на 
викладання українською мовою, труднощам і переш
кодам, що виникають у цьому зв’язку. Загалом же 
колективами перехід сприйнято з розумінням важ
ливості проблеми, лекції з окремих дисциплін уже 
читаються українською мовою, на деяких факуль
тетах інтенсивно формуються відповідні студентські 
групи.

До речі, засідання 4 вересня ректор Б. І. Мокін 
вів українською мовою.

Висловлено прохання до деканатів і комітету 
комсомолу провести анкетування першокурсників 
на предмет володіння ними мовою республіки. Для 
тих, хто ї ї  не знає, або знає слабо, з 1 листопада 
влаштовується спеціальний факультатив. За попере
дніми даними доведеться навчати українській по
ловину викладачів —  для них факультатив розпочне 
роботу з 1 жовтня.

На ректораті повідомлено також, що найближчим 
часом буде обнародувано для загального обговорен
ня текст Статуту’) нашого інституту.

І ще одна, досить цікава й неординарна новина 
—  виникли можливості для прямих ділових зв’язків 
нашого інституту з республікою Кувейт. Якщо обидві 
сторони розроблять взаємоприйнятні умови для під
готовки спеціалістів, то ВПІ одержуватиме за свої 
послуги оплату іноземною валютою.

ПОСВЯЧЕННЯ В СТУДЕНТИ
31 серпня в інституті відбулося урочисте посвя

чення першокурсників денного відділення у студенти.
В актовому, залі до нового поповнення ФОТ і ЕФ 

звернувся декан факультету обчислювальної техніки 
професор Ю. С. Данилюк, який коротко ознайомив 
вступників з історією і традиціями вузу, охаракте
ризував його досягнення.

Випускник 1989 р. О. Куцик, проректор, доктор 
технічних наук С. Й. Ткаченко, декан енергофаку 
професор Д. Б. Налбандян, професор, доктор тех
нічних наук О. П. Стахов, професор, доктор істо
ричних наук В. Г. Балицький поздоровили першо
курсників з влиттям у дружну студентську сім’ю,

побажали їм успіхів в оволодінні інженерними спе
ціальностями, плідного і ефективного навчання в 
стінах ВПІ, висловили впевненість, що новоприйняті 
у вуз гідно нестимуть звання радянського студента.

Зі словом-відповіддю виступила Т. Трошкина. 
Від імені першокурсників вона запевнила професорів 
і викладачів обох факультетів, що нове поповнення 
виправдає і реалізує їх  сподівання та побажання.

Посвячення в студенти відбулося в цей день на 
ФАМ, РТФ, МБФ та ІБФ.

Всім першокурсникам урочисто були вручені 
студентські квитки.

В першій половині 
червня цього року 
Президія Акаде м і ї 
наук У Р С Р  заслухала 
доповідь доктора тех
нічних наук, професора 
О. П. Стахова на те
му: «Коди і комп’ю
тери фібоначчі: новий 
підхід до створення 
вимірювальних, обчис
лювальних і керуючих 
систем нових поко
лінь».

В прийнятій постано
ві Президія А Н  рес
публіки відзначила, що 
у Вінницькому політех
нічному інституті сфо

рмовано оригінальний 
патентно - чистий на
уковий напрямок в га
лузі обчислювальної 

техніки, результати 
якого створюють пере
думови для конструю
вання перспективних 
обчислювальних і ви
мірювальних систем 
підвищеної надійності.

В СКТБ «Модуль», 
сказано в постанові, є 
висококваліфікован и й 
науковий і інженерно-

технічний персонал, 
який веде практичні 

розробки з даного 
напрямку і який має 
можливості для прис
кореного застосування 
досліджень, що веду

ться тут. В той же 
час ізоляція цих роз
робок від теоретичних 

і прикладних дослід
жень по обчислюваль
ній техніці, які вико
нуються в установах 
Академії наук У Р С Р . 
стримує розвиток важ
ливих робіт і не доз
воляє повною мірою 
реалізувати серйозний 
науковий заділ вчених 
ВПІ.

Щоб істотно про-> 
сунути справу вперед, 
домогтися її реального 
втілення в життя, у 
виробничу практику, 
в середині липня на 
виконання постанови 
республіканського шта
бу науки президент 
А Н  Б. Є. Патон і мі
ністр вищої і спеціаль
ної освіти У Р С Р  В. Д.

Пархоменко видали 
наказ про створення 
спеціальної науково- 
дослідної лабораторії 
відмовностійких інфо
рмаційно - обчислюва
льних і керуючих си
стем.

Нова лабораторія ор
ганізовується в складі 
науково-дослідної час
тини ВПІ та Інституту 
кібернетики імені В. М. 
Глушкова А Н  У Р С Р . 
її офіційна назва «Ла
бораторія комп’ютерів 
Фібоначчі».

Основним призначе
нням нового наукового 
підрозділу стане ство
рення сучасних інфор
маційних арифметич
них і схемотехнічних 
основ самоконтролюю-

чих і відмовностійких 
високонадійних обчис
лювальних, вимірюва
льних та інформаційно 
реєструючих систем з 
використанням кодів 
Фібоначчі і золотої 
пропорції.

В обов|1язки колек

тиву лабораторії увій
дуть: розвиток теорії 
чисел Фібоначчі і їх 
використання в сучас
ній науці, включаючи 
кібернетику та інфор
матику. В центрі тво
рчих пошуків — роз
робка принципів побу
дови комп’ютерів Фі
боначчі для керуючих 
систем і систем оброб
ки сигналів.

Нова лабораторія 
займатиметься також 
підвищенням якості

підготовки спеціалістів 
на основі широкого за
лучення до науково- 
дослідної роботи сту
дентів з одночасним 

оволодінням ними ро
бітничими спеціально
стями в приорітетних 
напрямках ОТ. Науко
вці лабораторії вести
муть в інституті спец
курси і впроваджува
тимуть у навчальний 
процес результати на
укових досліджень, го
туватимуть кадри ви
щої кваліфікації.

Новостворювана ла
бораторія стане теоре
тичною базою ведення 
дослідно - конструкто
рських робіт в СКТБ  
«Модуль».

Науковим керівни
ком СК ТБ «Модуль» і 
лабораторії компГюте- 
рів Фібоначчі призна
чено професора О. П. 
Стахова, який водно
час очолюватиме орга
нізовану нещодавно на 
ФОТ кафедру прикла
дної математики і об-

числювальних систем.
Враховуючи те, що 

одна особа не може, 
займати дві адмініст
ративні посади, нака
зом], ректора О', Пі 
С тахов, згідно поданої 
ним заяви, звільнений 
з посади директора 
СК ТБ «Модуль».

В спільному наказі 
президента А Н  і Мін- 
вузу республіки для 
лабораторії визначенії 
державні бюджетні 

асигнування в сумі 60 
тисяч карбованців на 
рік. Встановлено та
кож обсяг виконання 
госпдоговірних робіт 
на суму 500 тисяч 
карбованців.

Створювана у вузі 
лабораторія з перспек
тивних напрямків роз
витку вітчизняної об
числювальної /техніки 
є другою на Україні. 
Перша, аналогічного 
характеру установа, 

діє в Ужгородському 
університеті.

Д. Б О Р И СО В .

ДРУГА НА УКРАЛИ

ПЕРЕБУДОВА: ї ї , ПОГЛИБЛЕННЯ І НЕОБОРОТНІСТЬ
ІЗ ЗБОРІВ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ

Це зібрання трудового 
колективу нашого вузу 
відбулося 29 серпня, на
передодні початку занять.

В офіційних оголошен
нях, що були заздалегідь 
вивішені у вестибюлях 
навчальних корпусів, зна

чилося: на цій авторитетній 
і представницькій інсти
тутській раді обговорюва
тимуться підсумки роботи 
ВПІ за минулий навчаль
ний рік та завдання ко
лективу в новому учбо
вому році.

На перший погляд, по
рядок денний віддавав 
тривіальністю, вивіреною 
офіційною традиційністю, 
нав’язаною плановою обо
в’язковістю. Думалося 
так багатьом учасникам 
цих зборів.

Але до с т о л у ,  що 
на сцені актового залу, 
підійшов голова профко
му Ю. А. Буренніков і 
сповістив, що президія не 
обиратиметься і доповіді, 
як такої, не буде, а рек
тор просто поділиться 
своїми думками щодо року

минулого і найближчих 
перспектив роботи та роз
витку вузу, а вже потім, 
хто виявить бажання, мо
же подати записку про 
надання йому слова. Мо
же й так підійти до мікро
фона, встановленого у 
залі, висловити свої про
позиції і зауваження. І 
якщо звучатиме діловий, 
конструктивний тон, то й 
не обмежувати часом 
промовців, так само як і 
кількість.

Ось так було зруйно- 
воно з самого початку 
десятиріччями накатаний 
процедурний стереотип.)

—  Я не зупинятимуся 
на багаточисельних циф- 
фрових даних про наслі
дки нашої спільної нав
чально-виховної, науко
вої і методичної роботи 
за минулий рік. Не вес
тиму мову про діяльність 
всіх факультетів, кафедр 
і служб, їхні досягнення і 
промахи, помилки, упу
щення. Все це представ
лено в підсумковому до
кументі на 54 /сторінках,

з яким кожен мав змогу 
задовго до зборів озна
йомитися, вивчати і зро
бити певні висновки.

Так розпочав ректор ін
ституту, професор, доктор 
технічних наук Б. І. Мо- 
Кін».

—  Рішення зборів про
поную не приймати. 
Основні його пункти ви
кладено у згаданому до
кументі. Остаточний ва
ріант рішення буде сфо
рмовано на черговому 
засіданні вченої ради з 
урахуванням пропозицій, 
внесених сьогодні на 
наших зборах.

Продовжуючи, ректор 
мав рацію, коли вивів на 
перший план своїх ко
ментарів якісний склад 
новоприйнятого контин
генту студентів. Дійсно, 
соціальний паспорт будь- 
якого вузу представляють 
його вихованці. І якщо 
хочеш добитися зламу, 
то про нього в умовах 
навчального закладу тре
ба дбати відтепер. «Веге
тація» розрахована на дов

гих і водночас таких ко
ротких п’ять років...

Результати приймаль
них екзаменів, відзначив 
Б. І. Мокін, нас задоволь
няють. При конкурсі 2,3 
абітурієнта на одне місце 
(а це найвищий показник 
серед втузів республіки) 
ми, без всіляких “натя
гувань, об’єктивно оціню
ючи знання вступників, 
відібрали найдостойні- 
ших. Про зрослий рівень 
наших вимог свідчить 
також недобір на вечір
ньому і заочному факу
льтетах.

Заслуговують схвалення 
робота деканату і кафедр 
ФОТ, де добір абітуріє
нтів розпочали безпосе
редньо в школах, СПТУ, 
технікумах, організували 
репетиційні екзамени, 
створили технічний ліцей. 
Досвід цього факультету 
слід поширити на всі уч
бові підрозділи, безпо
середньо на місцях вия
вляти обдарованих, здіб
них до навчання юнаків 
і дівчат, формувати з них

ядро студентського ко
лективу. Щоб не сталося 
так, як це трапилося, 
коли після перевірочних 
екзаменів половина сту^ 
дентів отримала погані 
оцінки з математики і 
фізики.

А взагалі нам серйозно 
слід підійти до посилення 
якості роботи, ролі і зна
чення в інженерній ОСВІ
ТІ кафедр фундамента
льних наук. Вивести з під
леглості факультетів ка
федри вищої математики, 
загальної фізики, відно
вити кафедру хімії. Ство
рити, так би мовити, асо
ціацію фундаментальних 
наук, їх  раду. Зорієнту
вати викладачів цих ка
федр на цілеспрямова
не профорієнтування 
студентів по обраній спе
ціальності, переглянувши 
зміст лекційних курсів і 
лабораторних занять. Для 
цього забезпечити роз
робку навчальних посіб
ників для самостійної ро
боти. підсобних інфор
маційних матеріалів, тіс

но пов’язаних з профе
сійною спеціалізацією 
студентів.

Потребує перебудови 
структура лекцій з фун- 
ндаментальних наук на 
перших курсах всіх фа
культетів. Вона передба
чає в першій третині лек
ційного матеріалу викла
дати основи дисципліни 
з подальшим розгалужен
ням конкретних понять, 
створення заділу для са
мостійної роботи і віль
ного відвідування лекцій. 
І тут багато залежить від 
педагогічної і лекторсь
кої майстерності викла
дача.

До найближчих органі
заційних заходів слід від
нести також переміщен
ня кафедри машинної гра
фіки і нарисової геомет
рії, створення випускових 
кафедр на інженерно- 
будівельному факультеті, 
організацію деканату сус
пільних наук, об’єднання 
вечірнього і заочного

(Продовження
на 2-й стор.).



ПЕРЕБУДОВА: ЇЇ ПОГЛИБЛЕННЯ І НЕОБОРОТНІСТЬ
(Початок на 1-й стор.).

відділень. Необхідно вже 
з другого семестру пере
ходити на навчання об
дарованих студентів за 
індивідуальним графіком.

Важливим елементом 
підготовки майбутніх ін
женерів є їх виробнича 
практика на підприєм
ствах регіону і кафедрах 
вузу, однак через без
контрольність проректора 
Ю. О. Карпова, деканів, 
навчального відділу літня 
практика студентів про
ходить неорганізовано, 
вона позбавлена належної 
ефективності. Переважна 
частина студентів вико
нує другорядні, мало- 
значущі, здебільшого, 
важкі фізичні роботи.

Далі перший керівник 
вузу зупинився на пи
таннях дипломного про
ектування. З метою ви
явлення дійсного стану 
справ на цьому заключ
ному і відповідальному 
етапі навчання студентів 
в інституті створюється 
комісія, яка покликана 
детально і принципово 
перевірити дипломні про
екти і роботи випускників 
цього року.

Для впорядкування, під
вищення якості і практич
ної доцільності, техніч
ної і технологічної цін
ності дипломних проек
тів запроваджуються 
конкретні кваліфікаційні 
вимоги до них, л визнача
ються критерії оцінок. 
Буде забезпечена багато- 
варіантність проектів, 
робота над ними з допо
могою ЕОМ, логічна взає- 
мопов’язаність всіх скла 
дових частин головної 
екзаменаційної роботи.

Замість рецензування 
проектів вводиться опо
нування їх  членами ДЕК. 
Створюється спеціальний 
зал, в якому будуть зо
середжені всі дипломні 
проекти з вільним досту
пом студентів І ВИКЛад.. 
чів до них.

Що стосується пода
льшої комп'ютеризації 
навчального процесу, то 
тут, як відзначив Ь. І. 
Мокін, необхідно йти по 
шляху впровадження бі
льш економічно вигідних 
вітчизняних ЕОМ, роз
ширення їх  бази, повного 
оволодіння всіма викла
дачами електронно-обчи
слювальною технікою. 
Лише за таких умов мож
на підготувати сучасного 
спеціаліста, який би ко
ристувався авторитетом 
на виробництві.

В цьому плані багато 
належить також зробити 
по гуманізації технічної 
освіти. Знання загальної 
та інженерної психології, 
соціології, історії культу
ри і мистецтв, етики і ес
тетики і т. д. повинні ста
ти невід’ємною частиною 
духовного і інтелектуаль
ного рівня інженерів, ос
новна трудова діяльність 
яких припадає на поча
ток XXI століття...

Ректор інституту окремо 
проаналізував діяльність 
НДЧ. Нині в ній працює 
950 чоловік з річним об
сягом робіт на суму 9,5 
млн. крб. І хоча тут збі
льшилася кількість гос- 
пдоговірних тем, підви
щено зарплату і премії 
співробітникам та керів
никам, однак наукова ак
туальність, технічний рі
вень, якість їх  роботи по 
суті іне зросли. Про це

свідчать лише окремі 
випадки участі вузу в ко
нкурсах.

пеоохідно, сказав ре
ктор, подоати про науко
вий авторитет інституту, 
постійно думати про 
заділ для нових прести
жних і перспективних роз
робок, економно витрача
ти" асигнування, навести 
суворий порядок в нара
хуванні зарплати. Ь звя- 
зку з цим виникає необ
хідність створення атес- 
таційної комісії по виз
наченню якості роботи 
керівників НДЧ. Істотним 
недоліком ї ї  діяльності є 
слабкий зв'язок зі сту
дентами, яких, на жаль, 
ще мало останнім часом 
залучають до виконання 
госптем.

Не може залишатися 
поза увагою адміністрації, 
громадських організацій 
вузу позиція керівників 
и К і Б  «Модуль» в питан
нях з інститутською нау
кою, прояви фінансового 
сепаратизму з боку ву
зівських кооперативів, на- 
ково-дослідних лабора
торій, раціональність ви
користання приміщень в 
НДЧ і взагалі в інституті. 
Потребує централізованого 
використання фонд науко
во-технічного розвитку 
кафедр, модернізація їх 
нього устаткування. Йшло
ся в коментарях про за
вершення будівництва 
корпусу енергофаку, по
чаток спорудження блоку 
РТФ, нового гуртожитку.

Ректор дав оцінку ро
боті проректорів, окремих 
служб вузу, пред’явив
ши особливі претензії до 
Ю. О. Карпова, служби 
впровадження, докторсь
кої ради. Зупинився на

переході інституту на ук
раїнську мову, ^остання 
проблема детально висві
тлена в нашій газеті за 
і вересня ц. р.;.

~Іак стисло можна було 
б викласти коментуючу 
промову ректора віднос
но підсумків роботи і 
завдань інституту на но
вий навчальний рік в 
умовах перебудови.

Дебати, які дружно 
розгорнулися в залі, були 
продовженням розмови, 
думок, висловлених Б. І. 
мокіним з трибуни збо
рів.

—  В питаннях прийому 
абітурієнтів давно треба 
було ВІДМОВИТИСЯ ВІД

дотримання цифр, —  ска
зав доцент В. Б. Демеш- 
ко. Він підтримав рек
тора в питанні про недо
пущення формального 
підходу до профорієнта
ційної роботи в середніх 
навчальних закладах, про 
повсюдне запровадження 
комп’ютерної технології 
навчання майбутніх ін
женерів.

Про реальні перспекти
ви переходу СКТБ «М о
дуль» на якісно новий 
рубіж науково-дослідних 
і експериментальних ро
біт в галузі обчислюваль
ної техніки, створення при 
ньому навчально-виробни
чого комплексу, як одні
є ї з баз підготовки ви
сококваліфікованих спеці
алістів, говорив у своєму 
виступі доктор технічних 
наук О. П. Стахов. Він 
відзначив своєчасність 
створення в інституті 
нової лабораторії комп’ю 
терів Фібоначчі, кафедри 
прикладної математики і 
обчислювальних систем, 
відкриття у вузі нової

спеціальності з програ
мування. Все це, сказав 
професор, реальні ознаки 
перебудови.

Старший науковий пра
цівник і. Б. Матвеєв під
креслив необхідність різ
кого поліпшення якості 
знань студентів, підви
щення вимогливості вик
ладачів, їх  професійно
го рівня. Слабка загаль
ноосвітня підготовка 
вступників негативно поз
начається на подальшому 
процесі їх  навчання. Вар
то більше уваги приділяти 
відстаючим студентам, по
силити індивідуальну 
роботу з ними. Для вдо
сконалення навчально-ви
ховної роботи слід під
вищити роль лабораторії 
соціологічних досліджень, 
перебудувати діяльність 
кафедр суспільних наук 
та іноземних мов.

Заступник декана РТФ 
доцент О. Т. Курков зна
чну частину виступу при
святив питанням навчання 
іноземних студентів. Не
обхідно покінчити з прак
тикою умовного переводу 
явно невстигаючих студе
нтів на наступні курси, 
поставити заслін тим. хто 
волів би без зусиль отри
мати диплом про закін
чення радянського вузу. 
Треба принципово під
ходити до видачі стипен
дій тим, хто умисно ухи
ляється від навчання, от
римує незадовільні оцін
ки.

Про підготовку спе
ціалістів, наділених висо
кими професійними і гро
мадськими якостями, на
стійну необхідність оно
влення програм суспіль
них наук, подолання сте
реотипів в розумінні ін

телектуальних, культурних 
і духовних запитів сту
дентів говорив викладач 
кафедри філософії О. !. 
Нижник.

Завідуючий науково-до
слідною лабораторією
A. Н. Гейвандов наголо
сив на настійній потребі 
поєднання викладачами 
наукової і педагогічної 
роботи. Так само як і на
укові працівники вузу' 
повинні обов’язково зай
матися педагогічною ді
яльністю. Без цього й 
мови не може бути про 
формування повноцінного 
сучасного спеціаліста. До
цент піддав критиці рек
торат за непропорційний 
розподіл площ відповідно 
до обсягів робіт лабора
торії та ї ї  штатів.

Питання вдосконалення 
викладання фундаменталь
них дисциплін, збільшення 
для них лекційних і лабо
раторних годин, рівномір
ного розподілу їх  на мо
лодших курсах —  така 
основна тема виступу 
завідуючого кафедрою 
загальної фізики І. Г. Ме
льника.

В обговоренн основного 
питання загальних зборів 
взяли також у ч а с т ь  
декан ІБФ, професор 
М. Ф. Друкований, до 
цент Б. Г. Кудрін, ви
кладач філософії В. В. 
Черній, старший науковий 
співробітник А. С. Афонін, 
інженер ОЦ М. Д. Коваль, 
доцент В. Д. Кондратович, 
доктор технічних наук
B. П. Кожем’яко.

В роботі зборів взяв 
участь і виступив заві
дуючий ідеологічним від
ділом обкому Компартії 
України І. Г. Мостовий.

ФРАГМЕНТИ ЛІТА

Нинішнього, на шаль, уже минулого літа на різних будовах області працювало 38 студентських будзагонів нашого інституту. Ще не підбито загальниг<грудовий баланс цього літа, скільки, чого, на які суми споруджено, але окремі повідомлення в редакцію долітають. Добре потрудився, наприклад, загін «Буревісник»^ з факультету машинобудування на спорудженні' паливного складу в Жмеринці. Хороша дисципліна, чіткий ритм, висока майстерність — основні складники його успіху.На знімках Рема Кутькова — окремі фрагменти з життя «Буревісника».

В И К Л А Д А Ч  О Ч ИМ А С Т У Д Е Н Т  А
Ш А Н О В Н И Й  Т О В А Р И Ш У !
Перебудова нашої країни вимагає всебічного 

підвищення якості підготовки спеціалістів для 
народного господарства. Відповідальність за 
реалізацію цієї вимоги несуть в першу чергу 
дві сторони-викладач і студент.

Згідно спільної постанови Мінвузу С Р С Р , 
секретаріату ВЦРГІС і ЦК В Л К СМ  від 17. 03 
87 року в новому 1989— 90 навчальному роц 
знову буде проводитись анкетний опит «Вик
ладач очима студента».

Оцінюючи роботу свого викладача, треба в ід 
повісти на такі запитання:

— учбовий матеріал викладає в доступній 
формі, зрозуміло і переконливо;

— уміє зацікавити студента в набуваєш • 
глибоких знань, заохочує до дискусії і творі із; 
роботи;

— використовує приклади, задачі, ілюстрацію,

які допомагають з’ясувати складні положення 
теорії і її застосування;

— матеріал предмету ув’язує з іншими ди
сциплінами і майбутньою роботою;

— при оцінці знань вимогливий, суворий, але 
об’єктивний;

— в спілкуванні простий, тактовний, без еле
ментів зарозумілості і недоступності;

— прихиляє до себе ерудицією, культурою 
спілкування і манерою поведінки.

Кожне з положень анкети треба оцінити в балах: 5 — якість проявляється постійно; 4 — 
проявляється часто; 3 — проявляється дуже 
рідко; 2 — якість не проявляється; 0 — не 
можу оцінити.Анкету можна не підписувати.

М. СИ Н Е Л Ь Н И К ,працівник лабораторії соціологічних дос
ліджень.

Вінницький міськвиконком прийняв рішення про введення пільг ветеранам Великої Вітчизняної війни з 1 липня нинішнього року. Тепер вони
П і л ь г и -

ветеранамможуть користуватись безкоштовно громадським транспортом — трамваєм, автобусом 1 тролейбусом. Це стало можливим тому, що міськвиконком винайшов кошти в місцевому бюджеті для того, щоб компенсувати Вінниц ь к о м у трамва й н о-тролейбус- ному депо і автопід- приємству 10529 200

тисяч карбованців.З 1 січня наступно- ного року категорія пільговиків буде розширена. Громадським транспортом зможуть користуватись і ті особи, які прирівняні до учасників Вел и к о ї  Вітчизняної війни. Саме про це наголошувалось на з’їзді народних депутатів у Москві.
Винахід сл уж и ть 

людямІм’я Олега Андрійовича Остапенка добре відоме в світі винахідників і конструкторів. Кілька разів він демонстрував свої д н 

ів  о-винаходи в передачі

Всесоюзного телебачення «Це ви можете». Телеглядачі бачили його амфібії, всюдиходи міні-тракторці. Демонстрував він навіть літальний апарат власної конструкції — дисколіт.Мрією талановитого конструктора було запустити бодай один зі своїх винаходів у серійне виробництво. Треба гадати, що ця мрія нарешті здійснилась. Останніми роками. Олег Андрійович створив і зареєстрував, як винахід, ліжко для тих інвалідів, котрі змушені весь час лежати. Ліжко Остапенко відрізняється від кра

щих аналогів, відомих у світі, тим, що воно майже на півцентнера легше — важить всього 75 кілограмів. Один рух важеля — і воно стає кріслом, облад,- наним всіма пристосуваннями, щоб стати робочим місцем для друкування на машинці, малювання на мольберті, нескладної ручної праці.Перша партія таких ліжок найближчим часом буде передана в Сакський будинок інвалідів для воїнів, котрі постраждали, виконуючи інтернаціональний обов’язок в Афганістані.
«Новини Поділля».

Редактор І. ВО Л О Ш ЕН Ю К.

сЗД ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»2 стор. 8 вересня 1989 року.



ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВ ІТИ  І В И Б О Р И ----------- ---------------
На нашому факультеті діє 10 партгруп, в тому 

числі на кафедрах — 6. В трьох з них вже відбу 
лися звітно-виборні збори.

Загальна оцінка така: зібрання комуністів прой
шли по-діловому, в обговоренні звітів партгрупор- 
гів взяли участь майже всі партійні. На відміну 
від попередніх років на збори булі запрошені і 
безпартійні працівники і викладачі кафедр. Чимало з 
них виступили, внесли ряд цікавих пропозицій і 
думок.

В цілому звіти і вибори в партгрупах пройшли в 
умовах повної гласності і відкритості, що стало 
помітним явищем в громадському житті машинобу
дівного факультету.

В умовах гласності 
і відкритості

Головним змістом як звітних доповідей, так і ви
ступів була принципова оцінка зробленого кожним 
конкретно комуністом в справі перебудови вищої 
школи, поліпшення якості підготовки інженерних 
кадрів, навчально-методичної і наукової роботи, 

Відзначався, як позитивний, досвід комуністів 
кафедри ААГ. котрі за ініціативою зав. кафедрою 
члена КПРС М. С. Сапона вже впродовж кількох 
років ведуть наставництво в навчальних групах, по
чинаючи з першого і до останнього, випускного 
курсів. М

Такий підхід до навчально-виховної роботи сприяє 
кращій спеціалізації студентів, набуттю ними твердих 
професійних знань, їх поглибленню.

Наслідуючи цей досвід, комуністи кафедри МРВ 
і ВК в нинішньому році теж взяли шефство над дво
ма групами, які навчаються по спеціальності «мета
лорізальні верстати».

Важливою темою розмови на звітних зборах 
стояли питання особистої ролі комуністів в ство
ренні нових лабораторій, оснащеності навчальних 
кабінетів засобами обчислювальної техніки, сучасним 
устаткуванням. Йшлося про те, що з цією метою 
використовуються тільки кошти, зароблені за ра
хунок виконання госпдоговірної тематики, а з за' 
гальновузівського фонду науково - технічного 
розвитку кошти не виділяються. Про що наголосив 
доцент В. Б. Демешко. критикуючи ректорат і пар- 
тком за їх недостатню увагу до потреб машино
будівного факультету.

Звичайно, турботи про дальше зміцнення мате
ріальної бази факультету не слід перекладати на 
чужі плечі. Основний тягар їх повинні взяти на 
себе викладачі і співробітники всіх кафедр, і особ
ливо випускових, що входять до складу МФБ. 
Такою думкою були пронизані виступи комуністів 
Ю. А. Буреннікова, і. А. Немировського, інших това
ришів. 1

Вносилися пропозиції і про поліпшення політичної 
освіти, зокрема про створення семінарів не за фа
ховою належністю, а безпосередньо на кафедрах, 
що дасть можливсть зсередити увагу викладачів і 
співробітників на розв’язанні конкретних питань 
перебудови навчально-виховного процесу.

Загальну думку учасників звітно-виборних зборів 
кафедр ААГ, ТАМ, МВР і ВК відносно їх оцінки 
висловив член КПРС А. А. Козлов: «Я не пригадую за 
час свого перебування в партії таких активних, діло
вих зборів, як цьогорічні. Вони пройшли у нас в 
дусі вимог перебудови».

В умовах альтернативності відбулися вибори парт- 
групоргів. На кафедрі ААГ парторгом знову обраний 
Ф. С. Кучанський, на МРВ і ВК — В. В. Сиркін а 
на кафедрі ТАМ вперше обрано О. І. Третяка

В. ПЕТРОВ,
секретар партбюре МБФ,

В РЕКТОРАТІНа Засіданні 11 вересня слухались звіти деканів про участь студентів у сільськогосподарських роботах. Відзначалось, що для них повсюдно створені нормальні побутові і виробничі умови, окремі недоліки усуваються в процесі роботи.На ректораті заслухано також повторну інформацію про явку на заняття студентів першого курсу, про те, як триває перехід на викладання українською мовою.Проректор В. Д. Свердлов виступив з детальним аналізом справ на завершенні будівництва енергетичного корпусу. На цьому об’єкті ситуація напружена. За 4 місяці, котрі зостались до кінця року, треба освоїти 600 тисяч карбованців. Це велика сума, зважаючи на рівень наших мож-

ливостей і на складності з житловим будівництвом в обласному центрі. В інституту нема сподівань на залучення значної кількості кваліфікованої робочої сили з будівельних організацій і доводиться розраховувати тільки на себе.Іншими словами, треба, щоб на пусковому об’єкті працювало щодня по 200—250 чоловік.На ректораті йшла розмова про можливу відміну державного екзамена зі спеціальності на заочному факультеті. Річ у тому, що неправильно сформовано програму цього екзамена. Щоб підготуватись до нього, треба скористатись мало не сотце^о .підручників,» якими інститут неспроможний забезпечити своїх випускників.

А ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УРСР ПРО МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ PCP

З ШАНОБОЮ ДО РІДНОЇ МОВИМова! Без неї не існує людина, без неї не існує будь-яке національне угрупування, без неї не може існувати людство. Це не тільки засіб взаємовідносин, це грунт, на якому зростає вся культура нації,В своєму повсякденні ми не дуже звертаємо увагу на мову, на її роль у житті. Мабуть, це стало однією з причин, які призвели до того, що національні мови, як і національне питання в країні, стали другорядними явищами, яким не має потреби приділяти уваги. В свій час М. С. Хрущов навіть казав, що чим швидше ми всі будем користуватися російською мовою, тим швидше побудуємо комунізм. Комунізм не побудували, а рідну мову почали забувати. «Прогрес» тут виявився досить цід- чутним.Іскри перебудови висвітлили цей занепад, ці гострі питання і поставили ї х на порядок денний в країні. Виявилося. що далеко не другорядним є питання регулювання суспільних відносин у галузі розвитку і вживання мови, шанобливе ставлення

до національної гідності людини, її культури в широкому розумінні слова.Нещодавно на всенародне обговорення Президія Верховної Ради Української P C P  винесла проект Закону Української P C P  про мови в Українській P C P , який опублікований в республіканських і обласних газетах. Це добротна основа Закону, в якому майже всі позиції обгрунтовані і зважені. Головне в тому, що «будь які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою неприпустимі». Людина може користуватися тією мовою, яка їй до вподоби, якою вона добре володіє і яку вважає рідною.Зрозуміло, що державна мова залишається державною. Це накладає на службових осіб обов’язок знати українську мову і користуг стуватися нею при виконанні службових обов’язків. Безумовно, що це положення викликає для багатьох певні труднощі, необхідність вивчати українську мову, але введення в дію положень закону не термінове. Мається на увазі, що людям

потрібен певний час для засвоєння мови в потрібному обсязі.Виходячи з цього, в інституті потрібно виконати досить великий обсяг робіт. Перш за все необхідно обговорити проект в студентських потоках, особливо на першому курсі. Адже першокурсники стануть фахівцями через п’ять років, тобто, якраз тоді, коли вводитиметься в діло положеная про обов’язксу- вість виконувати всі документи на державній мові — українській.Початок 1989/90 учбового року ознаменувався в інституті тим. що на ІБФ, на РТФ були організовані потоки на першому курсі, де викладання ведеться українською мовою. На інших факультетах є студенти, які могли б слухати лекції на українській мові, але... Це «але» дуже суттєве. В бібліотеках інституту і міста майже немає підоуч- ників, посібників іншої літеттуои. Студенти обгрунтовують своє небажання навчатися українською мовою дим негативним явищем. Дійсно, як вивчати математику. фізику, еле

ктротехніку, обчислювальну техніку та інші дисципліни, коли НІЯ
КОЇ літератури немає?Перед викладачами постало відповідальне завдання: якомога швидше приступити до написання посібників та підручників, лекцій та методичних розробок на українській мові.Важливим є і завдання по організації гуртків для вивчення української .мови викладачами і студентами, створення всіх умов для бажаючих вчитися в цих гуртках. Це потребує коштів, наполегливості від ректорату та розуміння необхідності з боку всіх членів колектив^.Закон про мови існує поки-що у вигляді проекту. Він буде обговорюватися, допов- ніюватмся пропозиціями і зауваженнями, але він буде і затвердженим. І які б не були внесені зміни, настане час. коли потрібно буде пей Закон виконувати. Ми всі повинні бути готові жити і діяти в умовах Закону, в умовах необхідності широкого і повсюдного використання vк^мoви.

Ю ДАНИЛЮ К,
професор.

Перший курс, перші заняття — все для нового інститутського поповнення тут вперше. Першим є також знайомство з викладачами.Цей знімок зроблено на радіотехнічному факультеті в групі 2РТ-89. Заняття веде викладач історії К П РС Н. А. Гущинець.Фото Р. КУТЬКОВА.

ДЕПУТАТСЬКІ НОВИНИ РАЙОНУ

1І^ В Е Р Е С Н Я  відбулась ^  сесія Ленінської райради народних депутатів, яка обговорила звіт про роботу виконкому з жовтня 88-го по вересень 89-го років та завдання райради в світлі вимог 1-го з’їзду народних депу- тів С Р С Р .СЕРП Н Я  відбулась позачергова 10-тасесія 20-го скликання, на якій головою виконкому Ленінської райради обрано Очеретного Леоніда Климовича, котрий працював раніше заступником голови виконкому. Новим

заступником став Олексій Іванович Крицький, 1953 року народження (був до цього секретарем парткому облрембудтресту).ЁЁ ІДДІЛ наросвіти ра- ^  йону повідомляє, що тут навчається в 17-ти школах 24 тисячі учнів. В більшості шкіл початкові класи переведено на п’ятиденний режим навчання, а в СШ  № 7, 16, 33 експериментують перехід на 5-тиденку десятих класів. С Ш  № 17 віднині має статус спеціалізованої математичної школи.

Укрмова: методичне забезпечення
Вузівська лабораторія методичного забезпечення 

навчального процесу на виконання наказу ректора 
по впровадженню в інституті української мови роз
робила конкретні заходи, здійснення яких дасть 
можливість більш оперативно і якісно перевести 
навчання студентів, діловодство на мову республіки, 

Намічено переведення укрмовою раніше виданих 
учбових посібників, підготовку і тиражування цією 
ж мовою методичних вказівок і рекомендацій.

В наших найближчих планах — заоезпеченн^ 
розробок видання навчальних посібників серії 
«Самостійне вивчення дисципліни українською 
мовою», переклад на українську мову матеріалів я 
активних методів навчання, як-то ділові ігри, проб
лемні заняття, тощо.

Будуть перекладені на укрмову зображувальні 
матеріали для технічних засобів навчання. Це сто
сується насамперед роздаткових матеріалів з тієї 
чи іншої дисципліни, слайдів, діапозитивів, фолей 
для кадропроектів, карток для телебачення, плакатів, 
схем,таблиць і таке інше.

З метою більш швидкого переходу навчання на 
українську мову лабораторія спільно з кафедрами 
підготують до видання тексти лекцій, в першу чергу 
з загально-наукових і загальноінженерних предметів- 
Намічено випускати масовим тиражем «Інструк
тивно-методичні видання».

Не зволікати цю важливу для навчального процесу 
справу, вже відтепер всі кафедри спільно з науково- 
технічною бібліотекою вузу повинні ретельно про
аналізувати наявність підручників і учбових посіб
ників, видрукованих українською мовою.

Звичайно, це далеко не повний перелік заходів 
з методичного забезпечення викладання укрмевою 
дисциплін, передбачених програмою занять в нашому 
інституті.

Вищееикладені заходи найближчим часом будуть 
обговорені, доповнені, уточнені по строках вико
нання на вченій раді вузу,

3. ГРО ЗНИЙ,
завідуючий лабораторією цетодичнего забез* 

і печення навчання.
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ЧИ ПОТРІБНА ГУМАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ?Середня культурна людина володіє 10 — 15 тисячами слів. Перевірка показує, що наш студент в своєму арсеналі має 1000 — 1500 активного запасу слів, досконало не володіє ні українською, ні російською мовами і на екзаменах йому бракує слів для викладу своїх думок. Отже, наших студентів необхідно вчити мовній культурі.З метою підвищення культурного рівня майбутніх інженерів їх слід знайомити з осві-. тою і вітчизняною культурою, формувати звички культурної поведінки. Відомо, що звички народів — це. їхні традиції. Дотримання цих традицій — вияв рівня людської культури. Так. наприклад, якщо гість в Китаї або Японії вихваляє якусь річ, що є в будинку хазяїна, то хазяїн дарує йому ту річ — цього вимагає ввіч

ливість. Коли ми буваємо у когось в гостях, то намагаємося з’їсти все, що покладено на тарілку, в Китаї до чашки сухого рису, який подають в кінці обіду, ніхто не доторкнеться, правила ввічливості вимагають показати, що ти вже ситий.Отже, студентів необхідно вчити не тільки мовній культури, а й етиці поведінки, соціології і сексології, бо незнаня елементів цих наук призводить до того, що людина виглядає «білою вороною» серед спільності людей, колективу.Інтенсифікація суспільного виробництва, створення складних технічних систем гостро поставили проблему «людина-машина». Виникли задачі підпоряд- куваня конструкції машини психолого-фізіо- логічним характеристикам людини. Цією про

блемою вже давно займаються в Японії, Англії, С Ш А , Франції. Виникли такі науки, як інженерна психологія, ергономіка, Однак в нашому інституті такі науки майбутні інженери не вивчають і студенти не мають уяви про те, як вибрати конструкцію, форму, розміри індикаторів, засрбц кодування інформації у дисплеях, як оцінити ергономічну ефективність системи «людина- машина», як досягти максимальної трудової активності, зменшити втому і т. п.Для того, щоб МИ не готували ергономічно не оцінених інженерів, необхідно ввести у нашому вузі з усіх спеціальностей навчальні к^оси «інженерна пси- л£)гія» та «ергономіка». Семестрові курси ергономіки та інженерної психології дадуть можливість студентам оволодіти мето

дами ергономічного аналізу технічних систем, здобути вміння та навички ергономічного мислення. В цьому проявиться інженерний гуманізм. Машинд, сконструйована інженером з врахуванням ергономічних закономірностей, стане для людей не тільки джерелом підвищення продуктивності праці, а й джерелом творчого натхнення і насолоди.Експериментальні соціологічні дослідження показують, що інженерові на виробництві доводиться 78 процентів свого робочого часу тратити на спілкування з людьми. Отже, інженер повинен вміти керувати колективом, вивчати потреби людей, їх здібності, розумно розв’язувати конфліктні ситуації тощо. Без знань «Наукових основ управління виробничим колективом» навряд чи зможе інженер інтуїти

вно керувати людьми. Мабуть, недарма 4 мільйони наших інженерів не бажають працювати в цехах, а намагаються сховатися десь в плановому відділі, конструкторському бюро та інших «тихих» місцях.Отже, якщо ми хочемо підготувати висококваліфіковані інженерні кадри, необхідно не тільки підвищити інженерно - економічний рівень їхніх знань, а й звернути увагу на гуманізацію всієї інженерної підготовки спеціаліста. Мабуть, невипадково в Японських вузах гуманітарним наукам відводиться 64 проценти навчального процесу!Колишній президент фірми «іНью-Иорк сен- трал рейл роуд» А . Сміт сказав, що «виробництво це на 85 процентів люди, на 100 _  матеріали і на 50 — гроші. Майже

всі проблеми бізнесу зводяться до проблеми людини. Втім, не настільки важливо те, в яку кількість відсотків оцінює А . Сміт людський фактор, як те, що без уміння інженера- керівника підбирати, навчати людей, стимулювати їхню діяльність перебудова неможлива!Айтор далекий від думки, що вивчення студентами вищезгаданих навчальних дисциплін зразу зробить з наших студентів висококультурних «інженерів людських душ». Автор має надію, що знайомство студентів з цими науками породить в їхніх душах «вогонь Прометея», бажання принести користь людям, вдосконалити свої моральні якості, людські відносини.
В. ЧИЖИК, _ 

доцент, кандидат 
педагогічних наук.
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НА ПІВДЕННОМУ БУГУЛірика Олександра Єнісеева
ИШУМі/ІТ под ногами 

листва,
Чі£-то шепчет ушедшее 

лето.
Это б іт и  ушедшей молва 
Что-то хочет сказать всему 

свету.
Что желает она расказать 
В чем открыться,

поведать былое, 
Может тайну большую?

Как знать,
В чем причина ее непокоя? 
А листва все шуршит 

и шуршит,
Словно молвит; не это, 

не это.
В жизни есть и закат 

и рассвет, 
Берегите же жизни

рассветы,
Шу-шу-шу,

Шу-шу-шу, — 
Говорит нам ущедшее 

лето
Заверяю, молю и прошу —■* 
Берегите же жизни

рассветы!

О т к р о ю  на миг я
окошко,

Взгляну в живописный

рассвет.
Мне нужно всего лишь 

немножко —
Весны чудодейственный 

свет.
А вот и сама нараспашку,
Как в солнечнй день

косари,
Стащила с зимы все 

рубашки,
Оделась в одежды зари,
Рассыпалась птичьей

гурьбою,
Басистою песней шмелей,
Шла вешнею бодро

тропою;
Ласкала раздолье

степей;
И словно кокетка наряды,
Меняла, чтоб были

подстать.
Без счету дарила

награды —-
Берите! Зачем их считать.
И там, где дотронулась 

взглядом,
Коснулася нежно рукой,
Земля одевалась в наряды
Подстать лишь царице 

самой.

ПРЕКРАСНО поле в 
час налива,

Чарует прелестью живой. 
И среди пшеницы,

словно диво, 
Осколок неба голубой, 
Совсем уж маленький 

цветочек,
А сколько прелести

земной.
Взглянул и словне бы

глоточек
Воды я выпил ключевой. 
Люблю я розы, лилий

чаши
И гладиолусов букет,
И все же их милей и 

краше
Мне васильков небесный 

Цвет
Как будто небе на

свиданье
Пришло, ресницы

НриНодняв, 
Любимой нежное

признанье,
Которого так долго ждал. 

Умчались годы, расстоянья, 
Из жизни многое ушло, 
Но васильков очарованье 
В душе надежду сберегло.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ
Якби мене запитали, яка 

людина найщасливіша, я 
б відповів: «Та, що здоро
ва».

В зв’язку з цим дозволю 
собі порушити непопуляр
ну тему, бо писати про 
куріння ніби й марна спра
ва. Нічого, крім недру
желюбних поглядів і несмі- 
шних жартів курців, тебе 
не чекає. І все-таки звер
таюся до теми тому, що 
куріння один з різновидів 
наркоманії, головна причи
на багатьох смертей. К і
лькість тих, що передчасно 
пішли з життя через ци
гарку перевищує нині ци
фру жертв від транспор
тних катастроф. Життя ку
рця скорочується в серед
ньому на 10 років.

Американці вважають, 
що з приблизно півмільйо- 
иа щорічних смертей 300 
тисяч спричиняє звичка 
вдихати кожного дня брид
кий і вкрай отруйний дим 
тютюну. З 87 тисяч випад
ків дитячої амертності 
4600 зв’язані з материн
ським курінням. Англійці 
з ’ясували, що материнське 
куріння підвищує смерт
ність дітей у шість разів.

Тим часом, куріння не 
вгамовує нервову систе
му, як це дехто думає, а 
порушує живлення голо
вного мозку, погіршує 
нормальне функціонування 
нервових процесів, спри
яючи ранньому атеро
склерозу головного моз
ку, послаблюючи пам’ять 
і сприйняття.

8 10 разів частіше у 
курця зустрічається рак 
легенів, швидше до нього 
«чіпляються» сердечно- 
судинні хвороби, розлади 
нервової системи.

Слід відзначити, що мо
лодий організм сприйнят
ливіший до пристрастей 
такого роду. З болем у

серці дивлюсь на наших 
студентів-хлопчиків, кот
рі здебільшого ще не ста
ли справжніми чоловіками, 
а вже смокчуть цигарки.

Достовірно встановлено, 
що четверта частина тю
тюнових продуктів при 
курінні згорає, скільки ж 
проходить через легені 
курця, а решта 50 проце
нтів диму отримує навко
лишнє середовище. Ці 50 
процентів вкрай небезпеч
ні для тих, хто не поділяє 
згубної звички. Ось чому 
категорично треба забо
роняти цигарку в місцях 
загального користування.

Якби було можна за
боронити куріння взагалі, 
то насамперед це мало б 
стосуватися жінок, про
довжувачів роду людсь
кого. Зараз медицина 
впевнено говорить, що від 
жінки, яка палить, народ
жується неповноцінне по- 
томство. Більше того, 
дефекти такого потомства 
можуть передаватись у 
спадок. Спеціалісти дій
шли висновку, що кожна 
п’ята дитина була б жи
вою, якби мати під час 
вагітності не мала справи 
з цигаркою. Отже, куріння 
жінки — ,злочин.

Є ще одне джерело от
руєння дітей — це курі- 
ріння поряд з ними. Мало 
того, що при цьому мо
жуть хворіти грудні ма
лята, вдихаючи «тютю
новий коктейль», виявля
ється, що вони звикають 
до диму, у них розвиває^ 
ться тютюнова наркома
нія,

То чи не пора подумати 
курцям про близьких, 
рідних і знайомих, зрозу
міти нарешті, що куріння 
найгірше з того, що ви
найшла людина за свою 
довгу історію, насичену

багатьма нерозумними 
вчинками.

Знаю по собі — чим ра
ніше кинеш курити, 
тим більша користь. Це, 
звичайно, не просто, але 
і не найтяжче. Залежить 
від бажання, а інколи й 
від стимулів. Скажімо, у 
ФРН в філіалі американсь
кої фірми «Атарк» про
вели експеримент. Варто 
було вести додаткову ше
стиденну відпустку для не
курящих, як від цигзрки 
на роботі відмовилось 
зразу 70 процентів спів
робітників.

Парадокс полягає в то
му, що молода людина 
може відмовитись від дур
ної звички порівняно лег
ко, але ще не розуміє до 
решти ї ї  шкідливості, а 
людина старшого віку вже 
добре розуміє а,вірніше, 
чує на здоров'ї, але вона 
уже хвора, їй бракує 
сили волі перемогти хво
робу.

Однією з перших ви
рішила позбутись «сірого 
джина» Норвегія. Меди- 
цинська асоціація країни 
поставила за мету звіль
нити норвежців від ку
ріння до початку наступ
ного століття. Вживши 
цілий ряд заходів, домог
лись за останні десять 
років скорочення куріння 
на 11 процентів серед 
чоловіків і на 20 — серед 
жінок. Чудовий приклад 
для наслідування!,

Люди! Цінуйте чисте 
повітря, впивайтеся ним, 
не дозволяйте отруювати 
його. Зберігаючи здоро
в’я, ви продовжуєте три
валість життя,

Б. ЗЕМЛЯКОВ,
кандидат Технічних
наук.

Редактор 1. ВОЛ О Ш ЕНЮ К.
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С Т А Т У Т  ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Вінницький політехнічний інститут здійснює 
свою діяльність на підставі примірного Положення 
про вищі учбові заклади СРСР, затвердженого нака
зом Державного комітету СРСР по народній освіті

5оо від 7 липня 1989 року.
2. Вінницький політехнічний інститут створено з 

метою підготовки високваліфікованих спеціалістів 
для промисловості та науково-дослідних установ з 
глибокими теоретичними і необхідними практични
ми знаннями з спеціальності, володіючих марксист
сько-ленінською теорією, найновішими досягненнями 
вітчизняної і закордонної науки і техніки, вихованих 
у дусі високої комуністичної свідомості, радянського 
патріотизму, дружои народів і пролетарського інтер
націоналізму, володіючих навиками організації ма-

в^во-політичної і виховної роботи; на нього покладе. 
о також виконання ряду інших важливих завдань, 
таких як:

а) виконання науково-дослідних робіт, які сприя
ють науково-технічному прогресу та вирішенню зав
дань комуністичного будівництва в тісному зв’язку 
з навчальним процесом;

б) створення високоякісних підручників і навча
льних посібників;

в) підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації для забезпечення навчального процесу 
та наукових досліджень;

г) підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою 
освітою, зайнятих у відповідних галузях народного 
господарства;

д) виховання у студентів почуття обов’язку та го
товності до захисту соціалістичної Батьківщини;

е) фізична підготовка студентів і виконання за
ходів по її  зміцненню;

є) розповсюдження економічних, юридичних, еко
логічних, наукових та політичних знань серед на
селення.

3. Вінницький політехнічний інститут здійснює 
міжнародні зв’язки по культурному і науково-тех
нічному співробітництву з вищими навчальними 
закладами організаціями та фірмами іноземних дер
жав.

Інститут має право вступати в асоціації для встано
влення зовнішніх економічних зв’язків з метою ТОР
ГОВОЇ реалізації за кордоном наслідків науково-дос
лідних та науково-технічних розробок, продажу л і
цензій, послуг типу інжиниринг; участі в прямих 
зв’язках з організаціями та підприємствами країн — 
членів РЕВ, міжнародного технічного співробітни
цтва; створення спільних підприємств.

4. Вінницький політехнічний інститут здійснює 
підготовку спеціалістів з таких спеціальностей:

10.01 — електричні станції; 10.02 — електроенер
гетичні системи та мережі; 10.04 — електропоста
чання; 12.01 — технологія машинобудування:
12.02 — металорізальні верстати та інстру
менти; 12.06 — обладнання та технологія підвище
ння зносостійкості та поновлення деталей машин та 
апаратів; 15.05 — автомобілі та автомобільне госпо" 
дарство; 21,01 — автоматика та управління в тех
нічних системах, 20.03 —* мікроелектроніка та на
півпровідникові прилади; 22,01 — обчислювальні 
машини, комплекси, системи та мережі; 22.05 —
конструювання та технологія виробництва елект
ронних обчислювальних пристроїв; 23.01 — радіо
техніка; 23.03 — конструювання та технологія ви
робництва радіоелектронних пристроїв; 29.03 —
промислове та цивільне будівництво.

При необхідності з дозволу Держкомосвіти 
СРСР вуз має право здійснювати підготовку спеці
алістів з інших спеціальностей.

РОЗДІЛ 2.
СТУДЕНТИ ІНСТИТУТУ

5. Правом вступу до Вінницького політехнічного 
інституту, користуються громадяни СРСР, які ма
ють закінчену середню освіту.

На навчання з відривом від виробництва прийма
ються особи віком до 35 років, на навчання без

відриву від виробництва —- без обмеження віку.

6 Навчання планового контингенту студентів у 
Вінницькому політехнічному інституті здійснюєть
ся безкоштовно, незалежно від раси, національності, 
статі, майнового і соціального стану, віросповідання, 
на основі широкого розвитку національної за фор
мою і соціалістичної за змістом культури народів 
СРСР.

7. Студенти Вінницького політехнічного інституту 
користуються правами і несуть обов’язки, які вста
новлені Положенням про вищі навчальні заклади, 
затвердженим наказом Деркомосвіти СРСР № 565 
від 7.07.1989 року.

8. Студенту Вінницького політехнічного інституту 
видаються студентський квиток і залікова книжка 
встановленого Міністерством вищої та середньої 
спеціальної освіти УРС Р зразка. Студентам, які 
навчаються по денній формі, виплачується стипен
дія в установленому розмірі та порядку. Іногородні 
студенти забезпечуються гуртожитком. .

9. Студенту, який захистив дипломний проект, 
рішенням Державної екзаменаційної комісії при
своюється кваліфікація інженера у відповідності 
одержаною спеціальністю і видається диплом про 
закінчення Вінницького політехнічного інституту і 
нагрудний знак зразка, встановленого для техніч
них вищих учбових закладів.

10. Особи, які закінчили Вінницький політехніч
ний інститут, забезпечуються роботою по спеціа
льності у відповідності 5 Положенням про персона
льний розподіл молодих спеціалістів затвердженим 
Державним комітетом СРСР по народній освіті на
казом № 286 від 22.08.1988 року.

11. Молоді спеціалісти, які закінчили Вінницький 
політехнічний інститут з відривом від виробництва, 
зобов’язані працювати не менше трьох років за при
значенням.

12. Громадяни іноземних держав, які проживають 
на території СРСР, приймаються до Вінницького 
політехнічного інституту на загальних підставах.

13. Громадяни іноземних держав, які прийняті до 
Вінницького політехнічного інституту, користують
ся всіма правами і несуть всі обов’язки студентів, 
встановлені цим Статутом і Положенням про вищі 
учбові заклади СРСР.

У тих випадках, коли міжнародними угодами, ук
ладеними СРСР з відповідною іноземною держа
вою, передбачено інше, застосовуються правила 
міжнародної угоди.

14. Студенти, які творчо і якісно опановують спе
ціальність на денному відділенні, мають право 
одночасно опановувати д р у г у  спеціальність 
їм зараховуються оцінки,4 одержані при виконанні 
навчального плану першої спеціальності по спів
падаючих дисциплінах.

15. Талановиті студенти мають право навчатись 
по особистому плану, починаючи з другого курсу.

16. Одержання другої освіти особами, які закін
чили Вінницький політехнічний інститут або інший 
вуз раніше, здійснюється на основі договорів з ци
ми особами або організаціями, де вони працюють. 
В договорах обумовлюється часткове відшкодуван
ня затрат на одержання другої освіти.

Щ  договірній основі з відшкодуванням річних 
затрат здійснюється також повторне навчання на 
тому чи іншому курсі студентів, які без поважних 
причин не виконали навчальний план, але бажа
ють продовжити навчання.

р о з д і л  з.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ 
СКЛАД, УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ 
ТА АДМІНІСТРАТИВНО- 
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ

17. У  Вінницькому політехнічному інституті 
встановлюються штатні посади професорсько-викла
дацького складу і учбово-допоміжного персоналу: 
завідуючий кафедрою, професор, професор-консуль.

тант, доцент, асистент, старший викладач, викладач, 
головний науковий співробітник, провідний науко
вий співробітник, старший науковий співробітник, 
науковий співробітник, молодший науковий співро- 
бітник, інженер по навчальному процесу, учбовий 
майстер, завідуючий лабораторією, старший лабо
рант, лаборант, старший препаратор, препаратор 
та інші.

18. Заміщення вакантних посад професорсько- 
викладацького та наукового складу у Вінницькому 
політехнічному інституті проводиться за конкур
сом і здійснюється вченою радою вузу (зав. кафед
рами, професори, доценти) або радою факультету 
(ст. викладачі, викладачі, асистенти) в установле
ному порядку, згідно з Положенням про заміщення 
вакансії та атестації професорсько-викладацького 
складу.

19. Звільнення штатних працівників з числа 
професорсько-викладацького складу у зв’язку з 
скороченням обсягу роботи може проводитись тіль
ки після закінчення навчального року.

20. Професорсько-викладацький та науковий склад 
Вінницького політехнічного інституту:

а) користується правами:

— вибирати та бути обраним в раду та вчену ра
ду інституту, (факультету);

— брати участь в обговоренні найважливіших 
питань навчальної, наукової, творчої та виробничої 
діяльності на раді інституту, факультетів;

— користуватися лабораторіями, кабінетами, 
аудиторіями, бібліотеками, читальними залами, а 
також послугами обчислювального центру;

— вибирати методи та засоби навчання, які най
більше відповідають його індивідуальним здібнос
тям та забезпеченню високої якості підготовки спе
ціалістів;

— бути висунутими на здобуття почесних звань 
та державних і відомчих премій.

б) несе обов’язки;

— забезпечувати високу ефективність педагогіч
ного процесу, виховувати у студентів комуністичну 
свідомість, розвивати в них самостійність, ініціати
ву, творчі здібності;

— поважати особисту гідність майбутніх спеціа
лістів, проявляти турботу про їх культурний та 
фізичний розвиток;

— вести наукові дослідження, забезпечувати висо
кий науковий рівень змісту освіти, активно залучати 
до них студентів;

— постійно підвищувати свій професійний, ідей
но-політичний та загальнокультурний рівень, регу
лярно, не менше одного разу в 5 років, проходити 
різні форми підвищення кваліфікації;

— виконувати правила внутрішнього розпорядку;

— розробляти та впроваджувати в навчальний 
процес комп’ютерні технології навчання;

— вносити вклад в розвиток лабораторного та 
методичного забезпечення навчального процесу.

21. Заміщення посад учбово-допоміжного і адміні
стративно-господарського персоналу Вінницького 
політехнічного інституту та його наукових і вироб
ничих підрозділів проводиться наказом по інституту 
у відповідності з штатним розкладом.

Права і обов’язки учбово-допоміжного і адмініст
ративно - господарського персоналу визначаються 
правилами внутрішнього розпорядку і посадовими 
інструкціями.

РОЗДІЛ 4.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ

22. Підготовка спеціалістів у Вінницькому політех
нічному інституті проводиться за такими формами 
навчання:

а) з відривом від виробництва (денне); б) без від
риву від виробництва (вечірнє, заочне);

Перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів 
проводиться по договорах з підприємствами та орга
нізаціями з відривом від виробництва.

(Продовження на 2— 4-й стор,).
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23. Навчальна робота у Вінницькому політехніч
ному інституті проводиться відповідно до затвердже
них в установленому порядку Державним коміте
том освіти СРСР навчальних планів і програм.

24. У Вінницькому політехнічному інституті вста
новлюються такі основні види учбових занять:

лекція; лабораторні, практичні заняття і семінари; 
виробнича практика; курсове проектування (курсова 
робота); дипломне проектування; консультація; 
контрольна робота; колоквіум; самостійні заняття 
студентів.

25. Навчальний процес для талановитих студен
тів, яких переведено на особисті плани, організує
ться по трьох напрямках: науковий співробітник, 
конструктор, менеджер.

26. Починаючи з другого курсу студентам нада
ється право вільного відвідування лекцій, в зв’язку 
з чим кожний лектор зобов’язаний будувати свій лек
ційний курс таким чином, щоб в першій третині його 
визначався становий хребет дисципліни та основний 
кістяк її головних положень, що дасть змогу здібним 
студентам, прослухавши лише третину курсу, само
стійно засвоїти всю дисципліну без зайвих втрат 
часу.

27. У Вінницькому політехнічному інституті ство
рюються всі умови для одержання вищої освіти на 
державній мові та мові міжнаціонального спілку
вання. З цією метою навчання в інституті проводи
ться російською та українською мовами за бажанням 
студентів та з врахуванням можливостей кафедр.

28. Інститут забезпечує студентів безкоштовно 
навчальною літературою, технічними засобами нав
чання, комп’ютерною технікою.

29. Виховні заходи здійснюються в спільній нав
чальній, науковій, творчій, виробничій та суспільній 
діяльності студентів і викладачів.

30. Виробнича практика студентів Вінницького 
політехнічного інституту здійснюється у відповід
ності з затвердженим Міністерством вищої та се
редньої спеціальної освіти СРСР Положенням про 
практику.

Для проходження практики за Вінницьким полі
технічним інститутом закріпляються у встановленому 
порядку, як постійні бази, підприємства, організації 
та установи,

31. Для всіх видів учбових занять, крім виробничої
практики на підприємствах, організаціях і установах’ 
академічний час встановлюється тривалістю — 45
хвилин, до 15 хвилин якого викладач може вико
ристовувати для організації самостійної роботи сту
дентів одноразово чи систематично. Перерва між 
лекціями — 10— 20 хвилин.

лення педагогічної майстерності професорсько-вик
ладацького складу, розробку наукової організації 
навчального процесу з використанням сучасних 
технічних засобів.

РОЗДІЛ 5.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА І ТВОРЧА 
РОБОТА

37. Основними завданнями науково - дослідної 
роботи Вінницького політехнічного інституту є:

— розробка теоретичних проблем;

— розв’язання найбільш актуальних наукових та 
технічних проблем для народного господарства;

— вивчення і узагальнення досвіду комуністич
ного будівництва;

— написання монографій, підручників та учбо
вих посібників;

— виконання дослідних робіт науково - методи
чного характеру;

— підвищення якості підготовки спеціалістів, 
завдяки впровадженню результатів НДР в навча
льний процес.

Вінницький політехнічний інститут бере участь 
у впровадженні в народне господарство результатів 
своїх досліджень, а також пропагує досягнення на
уки, техніки і культури.

38. Науково - дослідна робота у Вінницькому 
політехнічному інституті ^організовується і прово
диться відповідно до затверджених Держкомітетом 
по народній освіті СРСР, Міністерством вищої та 
середньої спеціальної освіти У PCP, Міністерст
вом вищої та середньої спеціальної освіти УРСР 
положень про науково - дослідну роботу і діяль
ність наукових підрозділів вузів, положення про 
організацію роботи НДЧ Вінницького політехнічно
го інституту в нових умовах фінансування і гос
подарювання.

39. Науково - дослідна робота здійснюється згі
дно з тематичним планом, який розглядає рада і 
затверджує ректор інституту. Найбільш важливі 
науково - дослідні і дослідно - конструкторські ро
боти Вінницького політехнічного інституту включа
ються до планів важливіших робіт Міністерства ви
щої та середньої* спеціальної освіти УРС Р та Дер
жавного комітету СРСР по науці і техніці.

40. Науково - дослідна робота фінансується за 
рахунок:

— коштів державного бюджету;

32. Навчальний рік при денній і вечірній формах 
навчання визначається навчальним планом, при цьо
му лабораторно-екзаменаційні сесії проводяться кіль
кома потоками, з чергування по спеціальностях, кур
сах або учбових групах.

Для студентів, які навчаються по денній і вечір
ній формах навчання, два рази на рік встановлюють
ся канікули загальною тривалістю від семи до де
сяти тижнів, а для студентів — заочників один раз 
на рік тривалістю від восьми до десяти тижнів. Кон
кретні строки і тривалість канікул визначаються 
навчальними планами в залежності від спеціальності 
студента.

33. Успішність студентів визначається такими 
оцінками: «відмінно», «добре», «задовільно», «не
задовільно».

Оцінка по дисципліні може виставлятись як після 
іспиту, так і по результатах поточного контролю 
знань студентів протягом семестру. Не згодним з 
оційкою, одержаною по результатах поточного кон
тролю, надається право поліпшити її під час іспиту. 
Для дисциплін і видів навчальної роботи, по яких 
формою кінцевого контролю є залік, встановлюється 
якісна оцінка «зараховано», «незараховано».

Переведення встигаючих студентів з курсу на 
курс здійснюється наказом ректора відповідно до 
Положення про курсові екзамени та заліки.

Студенти, які мають на 31 серпня екзаменаційну 
заборгованість, на наступний курс не переводяться, 
а відраховуються або залишаються при поважних 
причинах на повторний курс.

34. З метою систематизації знань, одержаних по 
різних дисциплінах протягом всіх років навчання та 
оцінки якості спеціальної підготовки, кожний студент 
складає державний іспит по спеціальності, який но
сить творчий характер і за результатами якого випу
скаюча кафедра виносить рішення про допуск студен
та до дипломного проектування.

35. Студент, який склав екзамени з оцінкою «від
мінно», не менше як п° 75 % всіх дисциплін навча
льного плану, а по решті дисциплін з оцінкою «до
бре», і який пройшов підсумкову Державну атеста- 
стацію з оцінкою «відмінно», одержує диплом з 
відзнакою.

36. У Вінницькому політехнічному інституті про
водиться науково-методична робота, спрямована на 
підвищення якості підготовки спеціалістів, удоскона-

— коштів по господарських домовленостях з 
підприємствами та організаціями, для яких ця ро
бота виконується;

— коштів науково - технічного і соціального ро
звитку вузу і відповідного централізованого фон
ду Міністерства вищої та середньої спеціальної ос
віти УРСР, виділених на конкурсній основі.

РОЗДІ 6.
ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО- 
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

41. Вінницький політехнічний інститут здійснює 
підготовку та підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних кадрів за такими формами:

—- докторантура; перехід кандидатів наук на по
саду наукових співробітників для підготовки доктор
ських дисертацій; аспірантура; прикріплення до 
вищих учбових закладів для складання кандидатсь
ких екзаменів та підготовки кандидатських дисерта
цій; творча відпустка для завершення роботи 
над дисертацією; стажування на підприємствах, в 
науково-дослідних інститутах, конструкторських бю
ро та в інших вузах, як вітчизняних, так і зару
біжних; підвищення кваліфікації на спецфакульте- 
тах та в спеццентрах.

42. Інститут веде підготовку аспірантів та дос
лідників з таких спеціальностей:

01. 02. 04. — механіка деформованого твердо
го тіла; 05. 02. 01. — матеріалознавство в маши
нобудуванні; 05.02.03.— системи приводів; 05.02.04
тертя і знос в машинах; 05. 03. 05. __ процеси і
машини обробки тиском; 05. 05. 04. — дорожні 
та будівельні машини; 05. 09. 05. — теоретична 
електротехніка; 05. 11. 13. — прилади та методи 
контролю навколишнього середовища, речовин, ма
теріалів і виробів; 05. 11. 16. — інформаційно-ви
мірювальні системи: 05. 12. 01. — теоретичні ос
нови радіотехніки; 05. 13. 01. — управління в те
хнічних системах; 05. 13. 05 __ елементи пристро
їв обчислювальної техніки та систем управління; 
05. 13. 13. — обчислювальні машини, комплекси, 
системи та мережі; 05. 13. 16. - -  застосування 
обчислювальної техніки, математичного моделюван-

ня і математичних методів у  наукових досліджен
нях; 05. 14. 02. — електричні станції, мережі, 
електроенергетичні системи ~ та управління ними; 
05. 14. 04. — промислова теплоенергетика;
05. 23. 08. — технологія і організація промислово
го та цивільного будівництва.

По мірі визрівання умов інститут буде відкрива- 
вати підготовку аспірантів і по інших спеціально
стях.

РОЗДІЛ 7. ■ПРАВА ВІННИЦЬКОГО 
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

43. Надані Вінницькому політехнічному ін
ституту права здійснюються ректором і по встанов
леному розподілу обов’язків — проректорами, а 
у випадках, передбачених діючим законодавством, 
— за погодження^ або з участю профспілкових ор 
ганізацій і радою інституту.

44. Вінницький політехнічний інститут в галузі 
учбової, науково - дослідної і науково - методич
ної роботи, капітального' будівництва і капітально
го ремонту, фінансів, праці і заробітної плати здій
снює свої права на основі розділу . V II Положення 
про вищі учоові заклади СРСР, затвердженими на
казом Держкомосвіти СРСР № 565 від 7 лип
ня 1989 року, основними із яких є:

— розробка своєї організаційної структури, ви
значення форми організації та .стимулювання пра
ці; _____ ____________ : ____^

створення на своїй базі навчальних комплею 
сів, які включають школи, 1ІТУ, ССУЗИ і ПК;

— затвердження штатних розкладів та посадових^ 
окладів в уіежах діючої схеми та виділеного ф.г 
ду оплати'праці без дотримання середніх окладів,

— визначення форми та системи оплати праці. 
ІІри цьому розміри заробітної плати працівників 
вузу (керівників включно) максимальним розмі
ром не обмежуються;

— передача з балансу на баланс та реалізація 
устаткування, приладів та матеріалів, потреба в 
яких відпала; списання основних засобів, що вий
шли з ладу або застаріли;

— організація госпрозрахункових підприємств і 
кооперативів для надання платних послуг громадя
нам та установам;

— розвиток соціальної бази.

РОЗДІЛ 8.

СТРУКТУРА ВІННИЦЬКОГО ^  
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

45. Вінницький політехнічний інститут має в сво* 
єму складі:

а) факультети та відділення:

енергетичний; машинобудівний; автоматики та мік- 
роелектроніки; обчислювальної техніки; радіотехні
чний; інженерно-будівельний; вечірній; заочний; під
вищення кваліфікації керівних працівників та спе
ціалістів Міненерго СРСР; підвищення кваліфіка
ції інженерно-технічних працівників «Украгробу- 
ду» при інженерно-будівельному факультеті; загаль- 
новузівський деканат по роботі з іноземними сту
дентами; суспільних та гуманітарних наук; підго
товче відділення;

б), кафедри;

історії КПРС; філософії; наукового комунізму; 
політичної економії; електропостачання промисло
вих підприємств, міст та сільського господарства; 
електричних станцій; електричних мереж; теорети
чних основ електротехніки; загальної фізики; тех
нології та автоматизації машинобудування; метало
різальних верстатів та верстатних комплексів; про
ектування обладнання автоматизованого виробницт
ва; технології конструкційних матеріалів та хімії; 
прикладної механіки та опору матеріалів; автомо
білів та автомобільного господарства; обчислюваль
ної техніки; автоматизації проектування; економі
ки промисловості та організації виробництва; ви
щої математики; прикладної математики та обчис
лювальних систем; автоматизованих систем управ
ління; автоматики та комп’ютеризації навчально
го процесу; теоретичних основ радіотехніки; радіо
технічних пристроїв; конструювання та виробництва 
радіоапаратури; фізичного виховання; іноземних 
мов; будівельних конструкцій та архітектури; охо
рони праці; нарисної геометрії та машинної гра
фіки; теоретичної. та технічної механіки; російсь
кої мови.

При необхідності окремі кафедри можуть бути 
переорієнтовані, а замість деяких з них — відкри
ті нові.

(Продовження на 3-Й—-4-Й стор.),



З стор. «ЗА  ІНЖ ЕНЕРНІ К АД РИ » 22 вересня 1989 р.

Проект С Т А Т У Т  ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
(Початок на 1— 2 стор.).

в) підрозділи та служби:
навчальний відділ; відділ кадрів; бух

галтерш; науково - технічна бібліотека; обчис
лювальний центр; канцелярія та архів; 
спеціальне конструкторське бюро «М одуль»; відділ 
матеріально - технічного достачання; планово - фі
нансовий відділ; господарчий відділ; студентська 
їдальня; підготовчі курси, транспортний відділ; 
головний адміністративний корпус; учбові корпуси 
і\'ь 1, № 2, № 3; гуртожитки №  1, jNq 2,
JNb 3, №  4, № 5, № 6; відділ капітального та по
точного ремонтів.

46. Факультети, відділення, кафедри, підрозді
ли та служби Вінницького політехнічного інституту 
здійснюють свою діяльність згідно з відповідними 
положеннями, затвердженими Міністерством вищої 
та середньої спеціальної освіти у PCP та Державним 
комітетом СРСР по народній освіті.

47. Структурні підрозділи Вінницького політех
нічного інституту утворюються і ліквідуються за 
наказом ректора у встановленому порядку.

Затвердження нових спеціальностей, з яких по
винна вестися підготовка спеціалістів, проводиться 
за поданням інституту, погодженим з Міністерст
вом вищої та середньої спеціальної освіти УРСР,  
Державним комітетом СРСР по освіті.

48. Всі зміни в структурі Вінницького політех
нічного інституту вносяться до Статуту.

РОЗДІЛ 9.
КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТОМ

49. Вищим органом управління інститутом є рада
інституту, яка здійснює функції ради трудового ко
лективу. ______

Рада інституту вибирається строком на 5 років 
установленим порядком. Кількісний склад ради ін
ституту вибирається вченою радою інституту, ос
тання складає 50 % першої. Члени ради інституту, 
які не входять до вченої ради, обираються на загаль
них зборах інтегральних структурних підрозділів 
інституту, таких, як факультет, НДЧ, АГЧ  та інші 
пропорційно кількості їх членів, виходячи з Поло
ження про вузи, що професорсько-викладацький 
склад повинен становити 35%, студенти та аспіранти
— 30%, наукові співробітники та працівники НДЧ 
25 %, інші категорії працівників — 10 %.

Рада інституту збирається на засідання два рази 
на рік — в грудні та в червні місяцях.

Кожного року в червні замість вибулих вибира
ються нові члени ради інституту.

50. Рада інституту:

— розглядає та затверджує Статут інституту і за 
згодою з професійним комітетом — правила його 
внутрішнього розпорядку;

— обирає ректора (обраний ректор є головою 
ради інституту);

— підбиває підсумки календарного та навчального 
років;

— заслуховує щорічно звіти ректора;

оЗ. Керівництво всією діяльністю інституту ЗГІДНО 
З 1ЮЛоЖсННЯМ про пупи оДШСШОЄ ректор, ОО̂ сШПИ 
рсідшо інституту на о років та затверджений дщрж- 
иенітою сТ О Ґ . гектор несе повну відповідальність 
оа результати роооти вузу. Шн діє згідно з існуючим 
законодавством від імені інституту, представляє 
його в усіх органах, установах, підприємствах, роз
поряджається майном вузу, складає договори, видає 
доручення, відкриває в оанку рахунки інституту.

межах компетенції та прав винницького політехні
чного інституту ректор віддає накази та вказівки, 
ооов язкові д ля  всіх членів колективу.

Ректор призначає іа  звільняє проректорів, виз
начає їх конкретні ооов язки та відповідальність, 
призначає та звільняє головного бухгалтера. Ректор 
приймає на роооту та звільняє робітників і службов
ців вузу, а також заоезнечує додержання встановле
ного порядку заміщення досад професорсько-викла
дацького складу та наукових сшврооїтннків затвер
джує керівників науково - дослідних, конструк
торсько - технологічних та інших підрозділів 
інституту, визначає їх компетенцію, вирі
шує питання преміювання співробітників, включно 
проректорів та керівників структурних підрозділів.

54. Заступниками ректора з головних напрямів 
діяльності інституту є 5 проректорів, першим із 
яких затверджується згідно з основною функцією 
вузу проректор з навчальної роботи.

55. Перший проректор — проректор з навчальної 
роооти здійснює оезпосереднє керівництво навчаль
ною, методичною роботою інституту. Його основні 
ооовязки:

— планування, організація, управління навчаль
ним процесом та контроль за його якістю;

— керівництво роботою по підвищенню ідейно- 
теоретичного рівня викладачів, співробітників та 
студентів;

— контроль за виконанням навчальних планів, 
розкладу занять, консультацій, екаменів;

— організація роботи по забезпеченню навчального 
процесу підручниками та навчальними посібниками, 
керівництво роботою бібліотеки;

, — організація роботи по методичному забезпе
ченню навчального процесу, керівництво методич
ною та видавничою радами інституту, контроль за 
якістю навчальної та методичної літератури, яка 
видається за планами вузу;

— організація розробки та впровадження в навча
льний процес комп’ютерних технологій навчання;

— організація всіх видів практики студентів та 
контроль за їх проходженням;

— організація та контроль дипломного проекту
вання, державних екзаменів, комплектування та 
контроль за роСютою ДЕК;

— керівництво фізичним вихованням та спортив
но-масовою роботою в інституті;

— керівництво роботою по зв’язках з підприєм
ствами. Контроль за роботою філіалів кафедр на під
приємствах;

— планування, організація та контроль за підви
щенням кваліфікації викладачів, організація запро
шення вчених для обміну досвідом навчально-методи
чної роботи;

— організація вивчення передового досвіду роз
витку науки в інших вузах та втілення його в інсти
туті, в тому числі нових форм госпрозрахунку;

— контроль за станом техніки безпеки в наукових 
лабораторіях.

57. Проректор з заочного та вечірнього навчання 
здійснює оезпосереднє керівництво підготовкою спе
ціалістів по вечірнй та заочнй формах навчання.
його основні обов’язки:

— керівництво роботою підготовчого відділення та 
та виховною роботою на заочному та вечірньому 
факультетах;

— контроль якості підготовки спеціалістів по за
очній та вечірній формі навчання;

—- розробка спільно з кафедрами та деканатами 
нових учоових планів для підготовки спеціалістів 
оез відриву від вирооництва;

— керівництво роботою підготовчого відділення та 
підготовчих ,курсів;

— організація виробничих та переддипломних 
практик по заочній та вечірній формах навчання:

— керівництво роботою факультетів по підвищен
ню кваліфікації спеціалістів народного господарства;

— організація роботи по розширенню зв’язку фа
культетів з підприємствами, установами та орга
нізаціями з питань заочного навчання;

— керівництво роботою по розширенню мате
ріальної бази інституту, будівництву нових навча
льних на наукових корпусів, житла для співробіт
ників та студентів, об’єктів спорту та культури.

58. Проректор з міжнародних зв’язків здійснює 
безпосереднє керівництво організацією навчання, ви
ховання іноземних студентів та здійснення міжна
родних зв’язків інституту. Ного основні обов’язки:

— організація роботи по прийому іноземних сту
дентів у відповідності до встановленого плану;

— керівництво роботою професорсько-викладаць
кого складу по навчанню і вихованню студентів, ас
пірантів закордонних країн:

— організація роботи по вихованню іноземних 
студентів в процесі навчання у вільний час, в період 
канікул;

— безпосереднє кервництво роботою деканату по 
роботі з іноземними студентами;

— забезпечення виконання іноземними студента
ми радянських законів, проживання та пересування 
на території СРСР, а також правил внутрішнього 
розпорядку;

— організація виконання наказів Держкомітету по 
народній освіті та Мінвузу УРСР по підбору та 
оформленню спеціалістів та студентів для відряд
ження за кордон, своєчасному представленню на 
них виїзних документів;

— контроль проведення всіх видів практики сту- 
дентів-іноземців;

— організація роботи інтертабору в Немирівсь- 
кому будинку відпочинку «Авангард»;

— організація зв’язків інституту з зарубіжними 
фірмами та установами для налагодження взаємови" 
гідного співробітництва в різних сферах.

— розглядає основні питання економічного та со
ціального розвитку інституту;

визначає напрямки використання фондів виро
бничого та соціального розвитку.

51. Для розгляду основних питань діяльності ін
ституту при ректорі і під його головуванням ство
рюється вчена рада в кількості не більшій 120 чо
ловік. До її складу входять:

~- >за Положенням ректор (голова), проректори, 
декани факультетів, директор СКТБ «М одуль», пре
дставники парткому, профкому співробітників та 
студентів, комітету ЛКСМУ;

— завідуючі кафедрами;

— керівники основних підрозділів АУП.

Інші члени вченої ради (50 % складу),' в тому чи
слі 25% — студенти, обираються на загальних збо
рах факультетів. Строк повноважень вченої ради 
— 5 років.

52. Вчена рада інституту:

•— розглядає питання організації навчально-вихов 
ного процесу та визначає перспективні напрями його 
вдосконалення;

— керівництво роботою учбового відділу, контроль 
за виконанням вказівок директивних органів, наказів 
Мінвузу УРСР та Держкомітету СРСР по народній 
освіті, рішенням вченої ради інституту по роботі нав- 
вчальній, методичній та виховній;

— організація свят, посвячення в студенти, уро
чистого випуску спеціалістів, виховної роботи в гу
ртожитках;

— організація навчально-методичних конференцій 
та семінарів;

— контроль за станом техніки безпеки в учбових 
приміщеннях та на базах практики студентів;

— при відсутності ректора перший проректор ви
конує його обов’язки.

56. Проректор з наукової роботи здійснює без
посереднє керівництво науково-методичною та нау
ково-дослідною роботою в інституті. Його основні 
обов’язки:

— безпосереднє кервництво роботою НДЧ вузу, 
включно і СКТБ «М одуль»:

— розробка проектів планів науково-дослідних 
робіт інституту;

59. Проректор з адміністративно - господарської 
роботи здійснює безпосереднє керівництво адмініст- 
тративно-господарською діяльністю Вінницького по
літехнічного інституту. Його основні обов’язки:

— безпосереднє керівництво роботою господарсь- 
ських і культурно'-побутових установ, забезпечення 
порядку і санітарно-гігієнічного стану аудиторій, 
лабораторій, кабінетів, учбово-спортивних баз, гур
тожитків. їдалень тощо;

*— забезпечення навчальних приміщень, лабора
торій, кабінетів, господарських і культурно-побутових 
установ обладнанням і матеріалами;

— проведення заходів по поліпшенню матеріально- 
побутових умов студентів і професорсько-виклада
цького складу;

— укладання договорів і представництво з фінан
сових і господарських питань за дорученням ректора;

— керівництво капітальним і поточним ремон
тами;

— планування роботи автомобільного транспор
ту та здійснення контролю за правильним і ефекти- 
вним його використанням;

— затверджує плани наукових досліджень;

— приймає рішення про відкриття, реорганізацію 
та ліквідацію лабораторій, кафедр, факультетів та 
інших структурних підрозділів;

— розглядає питання конкурсного обрання та 
переобрання на посади зав. кафедрами, профе
сорів, доцентів, завідуючих науковими лабораторіями 
НДЧ.

Вчена рада збирається на засідання один раз в 
місяць.

Рішення вченої ради вступає в силу після його 
затвердження ректором.

— організація виконання досліджень і розробок
кафедр, КБ та наукових лабораторій на сучасному 
науково-технічному рівні, забезпечення високої 
ефективності здійснюваних робіт, їх державної реє
страції, своєчасність і достовірність звітності по 
НДР; ' • ;

— організація втілення наслідків закінчених на
укових досліджень, підготовка пропозицій для вклю
чення інститутських розробок в державні замовлення;

— організація атестації наукових співробітників, 
спеціалістів НДЧ;

— організація нормальної експлуатації і своє
часного ремонту всіх жилих і нежилих будинків, 
споруд, інвентаря і меблів, утримання в задові
льному стані території, ї ї  благоустрій та озеленен
ня, контроль протипожежної безпеки всіх будин
ків, споруд, складів і інших об’єктів;

— розробка та здійснення заходів по забезпе
ченню безпеки при виконанні ремонтно-будівельних 
і господарських робіт при експлуатації техніки в 
підлеглих службах;

— керівництво патентно-ліцензійною роботою; (Закінчення на 4-й стор.).
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(Початок на 1— 3 стор.).

— організація пропускного режиму в навчаль
них корпусах і гуртожитках;

— організація побуту студентів в гуртожитках 
та роботи спортивно - оздоровчого табору.

РОЗДІЛ 10.
КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТОМ

60. Органом керівництва факультетом є рада 
факультету, головою якої є декан. Декан керує всі
єю діяльністю факультету, несе повну відповідаль
ність за наслідки його роботи. В межах своєї 
компетенції декан видає розпорядження та вказів
ки, обов'язкові для всіх працівників та студентів 
факультету, головою якої є декан. Декан керує всі
лу на роботу студентів, які закінчують навчання 
на цьому факультеті.

декан оонрається на засіданні вченої ради фа
культету строком на 6 років і затверджується на 
посаду релюром Інстутуту.

61. Рада факультету обирається строком на 5 
роыь. /ди складу ради входпіь декан факультету 
\голиьа ради;, його заступники, завідуючі кафед
рами, які входять до складу факультету, представ
ники партоюри, лрофоюри сіпврооггників та сту
дентів, комсомольського оюро — кількість ооов яз- 
кових членів не повинна перевищувати ои процен
тів. до складу ради входять також 2о процен
тів студентів, які обираються на загальних зборах 
курсів, та 2 о процентів викладачів, наукових спів- 
рооітників та працівників навчально - допоміжного 
персоналу, які ооираютцся на загальних зоорах пра
цівників факультету.

і^ада факультету вирішує всі питання організа
ції та вдосконалення навчального прицесу, методи
чної, наукової та ЬИХОШіиі росити. оо-еідсіННЯ ради 
факультету проводить один раз на місяць.

62. Керівництво діяльністю кафедри здійснює 
завідуючий, оораний вчепию радою інституту стро
ком на 5 років.

Завідуючий кафедрою несе повну відповідальність 
за наслідки роботи кафедри, організовує навналіп
ний процес з дисциплін кафедри, керує науковою 
роботою, підготовкою аспірантів та докторантів, 
сприяє розвитку наукових напрямів, не співпадаю
чих з власним, організовує методичну та виховну 
роботу, відповідає за складання договорів з під
приємствами та установами по підготовці спеціаліс
тів, їх розподіл та здійснення контролю за своє
часним прибуттям на місце роооти по розподілу.

Завідуючий кафедрою, який після закінчення 
п’ятирічного строку претендує на новий строк ви
борів, повинен довести, що в нього є науковий на
прямок, в руслі якого він підготував не менше од
ного кандидата наук. Якщо завідуючий кафедрою 
претендує на третій строк виборів, він повинен 
довести, що його науковий напрямок є перспек
тивним і в його рурлі за 10 років він підготував 
не менше трьох кандидатів наук. Після 15-ти ро
ків керування кафедрою на четвертий строк вибо
рів завідуючий моше претендувати тільки в то
му разі, якщо він підготував не менше п’яти кан
дидатів та одного доктора наук. Більше 20-ти ро
ків керувати кафедрою не повинен ні один заві
дуючий, не зважаючи на вчені звання та титули.

р о зд іл  п.

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ^  
ВИЩОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ

63. У Вінницькому політехнічному інституті гро
мадські і наукові організації, які об’єднують сту
дентів, аспірантів, професорсько-викладацький, уч
бово - допоміжний персонал та інших працівників 
діють на основі своїх статутів і положень.

Громадські організації інституту беруть участь у 
розробці і здійсненні заходів по покращенню нав
чальної, науково - методичної, наукової роботи в 
інституті, ідейно - політичного і культурно-побуто
вого обслуговування студентів та всіх категорій 
працівників вузу.

64. Студентські наукові товариства:

— організують разом з кафедрами студентсь
кі наукові гуртки, конструкторські і проектні бю
ро та використовують інші форми і методи орга
нізації і проведення наукової роботи студентів, в 
тім числі госпрозрахункові по типу центрів НТТМ. 
Студентські КБ, кооперативи та центр НТТМ по
винні у своєму складі мати не менше 50 процен
тів студентів;

— провадять активну роботу по залученню сту
дентів до науково-дослідної роботи;

— рекомендують кращі наукові роботи студен
тів на конкурси і виставки;

— пропагують наукові і політичні знання серед 
студентів і населення.

65. Студентські ради і інші студентські орга
нізації гуртожитків беруть участь в організації 
внутрішнього життя у студентських гуртожитках, в 
проведенні політико-виховної і культурно-масової 
роботи в них, турбуються про цілісність матеріаль
ної бази і благоустрій гуртожитків, про створення 
нормальних умов для самостійних занять студентів, 
несуть повну відповідальність за об’єктивність ви
рішення питань поселення в гуртожитки.

66. В інституті організуються студентські клуби, 
колективи художньої самодіяльності, спортивні і

інші добровільні товариства для проведення куль
турно-масової і спортивно-оздоровчої роботи се
ред студентів і працівників інституту.

РОЗДІЛ 12.
МАЙНО, ЗАСОБИ І кошти 
ВИЩОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ

67. Будинки, споруди, обладнання, реманент і ін
ше майно Вінницького політехнічного інституту є 
державною власністю.

Закріплене за інститутом майно знаходиться на 
балансі інституту, може передаватись іншим підприє
мствам, організаціям і установам у порядку, який 
встановлено законодавством СРСР і УРСР,

68. Джерелами фінансування діяльності Вінницького 
політехнічного інституту є:

— державний бюджет;
— кошти, одержані вузом із фондів міністерств та 

відомств за підготовку спеціалістів для їх їх установ 
та підприємств;

— кошти, одержані за рахунок госпрозрахункової 
діяльності по наданню платних послуг населенню, 
виконання соціальних та творчих замовлень, робіт 
по договорах з підпримствами та установами, а та
кож прибутків від реалізації продукції;

— кошти, одержані по міжнародних контрактах;

—, кошти, одержані від нестудентських кооперати
вів, розміщених на площах інституту (до 20% від 
їх прибутків);

— кредити банків;

— добровільні внески галузей, підприємств, ор
ганізацій, кооперативів, окремих осіб;

— інші надходження, які не йдуть всупереч за
конодавству.

Із коштів, що надходять з перерахованих вище 
джерел, інститут на основі затверджених нормативів 
формує фонд заробітної плати, матеріального заохо, 
чення та науково-технічного і соціального розвитку, 
використання яких обумовлено відповідними доку
ментами фінансових органів.

69. Вінницький політехнічний інститут може зда
вати в оренду іншим підприємствам, організаціям і 
установам за діючими у даній місцевості ставками 
орендної плати закріплені за ним і тимчасово неви- 
користовувані будівлі і споруди, виробничі і склад
ські та інші приміщення, а також здавати в оренду 
тимчасово невикористовуване обладнання і транс
портні засоби.

70. Вінницький політехнічний інститут надає в 
безкоштовне користування профспілковим органі
заціям вузу всі споруди, які знаходяться на балансі 
інституту і орендовані ним будівлі, приміщення, са
ди, парки, які призначені для ведення культурно- 
освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної 
роботи серед студентів, аспірантів, працівників інсти
туту і членів їх родин, піонерські оздоровчі табори, а 
також будівлі, приміщення, споруди, які призначені 
для ведення технічної пропаганди.

Господарське утримання, ремонт, опалення, осві
тлення, прибирання і обладнання вказаних об’єктів 
здійснюється за рахунок інституту..

У випадках.,, коли цими об’єктами користуються 
також робітники інших підприємств, організацій і 
установ, останні вносять свій пай в загальний раху
нок.

Інститут Може передати безкоштовно з балансу на 
баланс профспілковим і іншим громадським орга
нізаціям інституту культурно-побутовий і спортив
ний реманент, який отримується інститутом за раху
нок коштів, які залишились у відповідності з діючим 
законодавством у розпорядженні інституту.

71. Вінницький політехнічний інститут безкоштов
но надає приміщення:

— лікарсько-санітарному пункту з забезпеченням 
опалення, освітлення, водопостачання, охорони, при
бирання і ремонту цього приміщення;

— їдальням громадського харчування, які знахо
дяться на території інституту і обслуговують його 
колектив, з забезпеченням опалення, освітлення та 
водопостачання цього приміщення.

72. Зайві обладнання, транспортні засоби, прилади, 
інструмент, реманент, сировина, матеріали, паливо, 
що не використовуються в інституті, можуть бути 
продані інститутом підприємствам, організаціям і 
установам в установленому порядку.

Матеріали і інструменти та інші матеріальні цін
ності, включаючи цінності, які придбав інститут за 
рахунок місцевих заготівель, реалізуються інсти
тутом самостійно. Суми, одержані від продажу мате
ріальних цінностей, залишаються у розподядженні 
інституту зверх асигнувань, які передбачені бюд
жетом і використовуються на придбання обладнання, 
апаратури і матеріалів для навчальних і наукових 
цілей.

73. Працівники і студенти Вінницького політех
нічного інституту зобов’язані ощадливо ставитись 
до майна, здійснювати бережливу експлуатацію бу
динків, споруд і обладнання, додержувати суворої 
економії у витратах матеріальних і грошових засобів. 
Особи, винні у псуванні державного майна, що спри
чинило матеріальні збитки державі, несуть відпові
дальність у встановленому порядку.

74. Вінницький політехнічний інститут веде діло
водство, архів, бухгалтерський і статистичний облік 
і складає звіти і баланси у встановленому порядку.

75. Вінницький політехнічний інститут є юридич
ною особою, має печатку з зображенням Державного 
герба зі своєю назвою, штамп, самостійний баланс, 
здійснює свою діяльність у відповідності з Консти
туцією ь PCP, а також Положення про вищі навчаль
ні заклади, затверджені Державним комітетом СРСР 
по освіті jnq об5 від (  липня 1969 року.

Місце знаходження Вінницького політехнічного 
інституту — АЬЬЮ21, м. Вінниця— 21, Хмельницьке 
шосе, 153.

РОЗДІЛ 13.

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «МОДУЛЬ>.

76. СКТБ «Модуль» є підрозділом Вінницького 
політехнічного інституту, головним завданням якого 
є розробка конструкторської документації та вигото
влення пробних зразків і невеликих серій машин, 
приладів та пристроїв, які реалізують наукові ідеї, 
висунуті вченими інституту, для впровадження їх в 
народне господарство.

Другим важливим завданням СКТБ «М одуль» є 
активна участь його підрозділів в підготовці якісних 
спеціаліств для народного господарства через вико
ристання їх провідних працівників в навчальному 
процесі, надання можливостей проведення на їх  
площах та ооладнанні виробничих практик студентів, 
керівництво курсовим та дипломним проектуван
ням.

Третє важливе завдання СКТБ «М одуль» полягає в 
самостійній розробці актуальних тем фундаменталь
ної та прикладної науки, наукове керівництво якими 
спроможні нести вчені із числа його працівників.

Четверте важливе завдання СКТБ — це надання 
допомоги кафедрам та підрозділам інституту на умо, 
вах платних послуг у виготовленні лабораторного 
устаткування або його окремих блоків, розмноженні 
документації, комплектації та інше.

77. СКТБ «Модуль», входячи підрозділом в стру
ктуру інституту, одночасно є юридичною особою, 
має печатку з зображенням Державного герба і його 
назвою, штамп, самостійний баланс, володіє відосо
бленою частиною вузівської власності, переданої 
йому на самостійний баланс.

78. Керівним органом СКТБ «М одуль» є рада 
трудового колективу, яка вирішує стратегічні питан
ня розвитку, головою якої є директор, обраний згідно 
з власним статутом СКТБ. затверджений наказом 
ректора інституту після узгодження з Мінвузом 
УРСР.

Для вирішення повсякденних питань директор 
формує науково-технічну раду, кількість членів 
якої, повноваження, порядок виборів та затверджен
ня також обумовлюється власним статутом.

79. Як підрозділ інституту, СКТБ «Модуль» по
винен відраховувати в фонд науково-технічного роз
витку вузу частину своїх прибутків (до 20 %) або 
виконувати замовлення інших підрозділів інституту 
на пільгових умовах з істотно ^меншими накладними 
затратами порівняно з замовниками, які не входять 
до структури вузу. З тієї ж причини працівники 
СКТБ «М одуль» мають право на одержання житла 
за чергою інституту із його фондів, що вводяться в 
Дію. ;

80. СКТБ «М одуль» здійснює свою діяльність 
згідно з Конституцією СРСР, Конституцією УРСР, 
діючим законодавством, Статутом інституту, а також 
власним статутом.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК«



На вченій раді інституту
28 вересня відбулось засідання вченої ради 

інституту. Рада розглянула звіти про роботу до
цента 0> В. Зайцева, про підсумки роботи дер
жавної екзаменаційної комісії по випуску спеціа
лістів у 1989 році, про стан Науково-дослідної 
роботи студентів, про заходи по впровадженню в 
учбовий процес української мови, про з)иіни В 
організаційній структурі інституту. Рада представила 
до професорських звань Р. А. Ісковича-Аотоцького, 
Д. Б. Налбандяна; обрала за конкурсом: Б. С. Ро- 
гальськОго — завкафедрою електрозабезпечення 
промислових підприємств МІСТ І СІЛЬСЬКОГО іГОСПО- 
подарства, О. П. Стахова — завкафедрою інформа
тики і компютеризації навчання, В. О. Піджаренка 
— завкафедрою автоматики та інформаційно-вимі
рювальної техніки, В. С. Собчука — завкафедрою 
електричних станцій, АЛ. П. Байду — начальником 
науково - дослідної лабораторії.

Заслухано також інформації про зміну учбових 
планів, затвердження кошторису, положень, затвер
дження студентам ленінських стипендій І етилен- 
дій вченої ради, про виділення грошових засобів 
кооперативу «Радуга».

Ректор інституту Б. І. Мокін оголосив на засідан
ні вченої ради, що першим проректором призначає» 
ться Ю. А. Буренкіксв, а його заступником — А. С. 
Васюра* (

50 РОКІВ у  ПАРТИАркадію Михайловичу Банникову вручено по_ свідчення і значок ветерана Комуністичної партії Радянського Со_ юзу. Знаменна подія!З цієї нагоди ми взяли інтерв’ю в Аркадія Михайловича.
Які почуття викликав 

у вас цей ювілей?— З одного боку — подія дуже приємна, а з іншого —! вона нагадує про мої літа. Все-таки за плечима вже більше сімдесяти років. Пройдено довгу 
і тернисту життєву Д0-

що і обидва мої сини 1 дружина теж стали членами К П РС і наша сім’я — це своєрідна партгрупа Банникових.
А  як ви ставитесь до 

того, що нині чимало 
комуністів, навіть з ве
ликим стажем, здають 
партквитки?Факт, звичайно. при_ крий. Але я дотримуюсь думки, що той. хто покидає партію, ніколи не був справжнім комуністом. Отже, шкодувати нема за чим. Очищення в трудну хвилину тільки згуртовує партій.

рогу. Оглядаючись на неї ні за чим не шкодую. Було багато подій, справ, гарячої роботи. Мушу сказати, що пройшов я свою дорогу чесно. За 50 років — жодного стягнення. О Д НІ ПОДЯКИ.В партії я не займав високих посад, весь час на низовій роботі. Але це мені давало близький зв’язок з масами, я добре знав їх настрої, орієнтувався в обстановці і в силу своїх можливостей намагався впливати на настрій людей, спрямовувати їхню енергію. Головним для мене завжди було виховувати почуття патріотизму, дружби, любові і відданості Батьківщині.На мою долю випали і складні тридцяті, сорокові, п’ятдесяті роки, сумновідомі нині, при широкій гласності, масовими репресіями і несправедливостями. Але ми, рядові комуністи, в ті роки високо несли знамено партії і наша совість перед народом чиста, до репресій у, нас ніякого відношення не було. Я вірив, вірю і до кінця буду вірити в ідеали партії , її  провідну роль і справедливість. Гордий з того,

ні. ряди. Комуністами залишаються т*. хто не боїться відповідальності, хто готовий і далі відстоювати ідеали, проголошені В. І. Леніним. Я виріс і виховувався партією так, що «зловживав» у своємуЖ ИТТІ ТІЛЬКИ ОДНИМ “ іроботою. Незважаючи на вік, і далі продовжував брати активну участь в діяльності парт- організації. є нештатним членом партійної комісії міськкому.Вважаю, іцо нині ми дещо послабили внутріпартійну роботу, дисципліну. не надаємо належної уваги дотриманню комуністами вимог статуту і посиленню їхньої відповідальності за виконання ними функціональних обов’язків. Викликає жаль і тривогу й  Т£, що частина комуністів (навіть керівників) виступають проти партії, беруть участь в різних неформальних організаціях, що ослаблює керівну роль партії. Тим часом, справжній комуніст повинен діяти навпаки, всі сили і здібності спрямовувати на всемірне підвищення її авторитету.

На нашому факультеті завершилися звітно-виборні збори в усіх десяти партгрупах. В цілому вони пройшли організовано, при належній активності комуністів.Так, наприклад, члени К ПРС кафедри охороніг праці висловили ряд критичних зауважень на адресу партгрупорга В. П, Якубовича, котрий недостатньо займався питанням навчання комуністів. безпартійних співробітників кафедри в системі політичної освіти. Партгрупа не повною мірою використала свої можливості в перебудові навчально - виховного процесу на всіх факультетах вузу.Партгрупорг кафедри, говорили комуністи, мало питав за стан роботи свого заступника Ю. К. Корольова, не

знайшов за потрібне знайти постійне доручення Ж. О. Наумову, який, до речі, не відвідував і політзанять. Досить змістовною була звітна доповідь партгрупорга кафедри
теоретичної і будівельної механіки А . С. Линника. В активі цього осередку комуністів — плідна діяльність в перебудові навчання і виховання студентів ІБФ, тут уже впроваджено в учбовий процес модульну систему, забезпечено хороший морально _ психологічний клімат в колективі кафедри, викладачі і співробітники багато часу віддають індивідуальній роботі зі студентами.Партгрупорг, відзначалося на зборах, спільно з завідуючим ка.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:федрою В. О. Федото- вим, творчо, серйозно підійшли до організації занять в системі політичної освіту в новому навчальному році.
Тепер комуністи і безпартійні працівники кафедри вивчатимуть курс «Інтенсифікація економіки: питання тео_ рії і практики», розрахований на два роки. Керівником цього семінару обрано завкафедрою, а його заступником партгрупорга А. С. Линника.По-діловому пройшли звітні збори в студентських партгрупах. Приміром, комуністи- п’ятцкурсники вказали своєму партгрупоргу Т. Охромій на слабке керівництво КОМСО-

ЗВІТИ І ВИБОРИ.мольською організацією, іншими громадськими організаціями курсу.Всі комуністи парт- груп факультету зійшлись на думці докласти більше сил, сумління длй підготовки висококваліфікованих ІН -  інженерів - будівельників, сповна озброїти їх глибокими теоретичними і практичними знаннями зі спеціальності, які б володіли марксистсько - ленінською теорією, найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, були виховані в дусі комуністичної свідомості і радянського патріотизму.
Д  ТО РШ ЕЧ Ш КО В,секретар партбюроінженерно - будівельного факультету.

ДІЛОВИТО, САМОКРИТИЧНО

Обговорюється проект Статуту ВПІПерегляд проекту Статуту Вінницького політехнічного інституту дає можливість зробити деякі на мій погляд, суттєві доповнення до його змісту.Пункт 25, гадаю, доцільно подати в такій редакції: «Навчальний процес для талановитих 
студентів, яких переведено на особисті плани, 
організовується по напрямах: науковий співро
бітник, конструктор, менеджер, винахідник і 
раціоналізатор, інженер по знаннях».Остання спеціальність — це спеціальність X X I віку. Зараз цей фах готують мало вузів в С Р С Р . але в 21 столітті, коли інтелектуальні системи матимуть широке застосування, попит на таких фахівців буде незмірно великий.В пункті З і не слід вказувати, що викладач повинен 15 хвилин відводити на організацію самостійної роботи студентів під керівництвом викладача. Пропоную записати: «Академічний 
час виклдач розподіляє так, щоб мінімум часу 
витрачалось на інформаційне повідомлення і 
максимум на активну пізнавальну самостійну 
роботу студентів під його керівництвом».Немає потреби регламентувати час викладача, бо формаліст може на всіх занятттях, осо., бливо ж коли присутній ректор, чи інший керівник, тільки 15 хв. відводити на самостійну роботу. Час на самостійну роботу повинен відводити сам викладач, залежно від мети, змісту матеріалу, методу навчання тощо.В пункті 33 між абзацом першим та другим слід сказати: «Перед іспитами викладач, разом 
з викладачами, що будуть навчати студентів 
на наступному курсі, проводять атестацію 
підготовленості студонтів з даної навчальної 
дисципліни (базові знання), які дають змогу 
судити про можливість успішного засвоєння

студентом навчальних дисциплін на наступно, 
му курсі. В разі «незадовільної» оцінки знань 
студента, студент до іспитів не допускається 
до тих пір, поки не буде атестований оцінкою 
«задовільно».Такий вихідний контроль дасть змогу підвищити відповідальність студентів і викладача за якість навчання.В пункті 55 доцільно внести такі зміни: 
«Перший проректор — проректор по навчаль
ній роботі здійснює безпосереднє керівництво 
навчальною, методичною та науково-дослідною 
педагогічною роботою інституту».Підпункт шостий цього пункту слід подати в такій редакції: «організовує розробки та впро. 
вадження в навчальний прецес науково.обгрун. 
тованих продуктивних технологій навчання: 
активні форми організації навчально-виховного 
процесу, використання ЕОМ в навчанні та уп. 
равлінні навчальним процесом та педагогічними 
дослідженнями; підготовку інформації для 
автоматизованих навчаючих систем.».Доцільність такого формулювання пункту замість «організації розробки та впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій навчання» мотивується тим, що у вищевказаному формулюванні визначено пріоритетні напрямки комп’ютерної технології навчання. В разі прийняття позиції, що є в проекті Статуту, викладач, який використовує калькулятор на заняттях, може сміливо твердити, що він впроваджує в навчальний процес комп’ютерну технологію навчання, хоч ця технологія» насправді має дуже далеке відношення до справжньої навчальної технології.

В. ЧИЖИК,
доцент, кандидат педагогічних наук.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ КОМП’ЮТЕРІВ
З 25 по 29 вересня в 

головному навчальному 
кррпусі інституту прохо
див семінар-показ польсь
кої обчислювальної тех
ніки, представленої на
уково-виробничим об’єд
нанням систем управління 
«Мерастер», \ (м, Като
віце), торгово-виробни
чим підприємством «М ік- 
рокомп’ютери» (м. Вар„ 
шаваї) і торгово-технічним 
центром, що у м. Києві, 
підприємства зовнішньої 
ТОІРГІВЛЇ «Метронекс»,

Для участі в семінарі-

показі обчислювальної те
хніки наших польських 
друзів прибули спеціаліс
ти з Москви, Києва, Ль
вова, Хмельницького, Чер^ 
ніівець, інших міст краї
ни, а також з підприємств 
Вінниці,

В роботі семінару взя
ли участь директор з 
економічних справ фірми 
«Мерастер», кандидат 
економічних наук Піотр 
Фраус, директор москов
ського віділення торгово- 
виробничого підприємства! 
«МІкрокомп’ютери» Алек~

сандр Шипович, дирек
тор торгово-економічного 
центру фірми «Метро- 
некс» Внуш Хоростовсь- 
кий, провідні спеціалісти 
вищеназваних організацій, 

Для відвідувачів вистав
ки польських ЕОМ експо
нувались персональні 
комп’ютери, ЕОМ мереж 
І систем, контрольно-ви
мірювальна техніка систе
ми «КАМАК»,

В ході семінару відбу
лося засідання координа
ційної ради з автоматизо
ваних систем наукових

досліджень (АСНД), заслу
хані доповіді спеціалістів 
ВПІ з питань створення 
систем АСНД, організова
но виставку-показ досяг
нень ВП! в галузі елек
тронної обчислювальної 
технііки.

Під час роботи семі
нару представники радян
ських підприємств, зокре
ма, вінницьких заводів 
«Термінал», газоаналізато
рів, «Аналог» уклали тор
говельні угоди на при
дбання польських ком
п’ютерів.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 6 жовтня 1989 р.

Свого часу газета «Комсомольська правда» писала про те, як Олександр Андрухін, перебираючи в хатній кладовці зношені речі, наткнувся на старі жінчині чоботи, придивився до них пильніше і вигукнув раптом:— Слухай! Я знайшов мільйон.Олександр Олексійович тепер підсміюється з цієї журналістської натяжки, бо було воно не зовсім так. Ідея пустити в діло старі зношені речі та відходи виробництва з ’явилась у нього, ще тоді, коли й власної квартири не мав. Однак реалізація ідеї справді обіцяла мільйони.Працюючи доцентом кооперативного інституту в Білгороді і маючи, природно, тісні зв’язки з торгівлею, Андрухін підрахував, Що в нашій країні кожного року зношується і викидається на смітники близько 80 мільйонів пар жіночих чобіт.Але ж ці чоботи не стерлись на порох, не перетворилися в ніщо. У них, як правило, ціла шкіра, зберігся метал «блискавок»,почасти — хутряна підкладка.. Простий арифметичний підрахунок давав картину пропажі фантастичного багатства: якби, скажімо, розстелити шкіряний

матеріал 80 мільйонів пар чобіт, то він би зайняв смугу довжиною 12 тисяч кілометрів і шириною один метр. Якби виплавити одні лише латунні ; «бли. кавки», то було б близько тисячі тонн. АІ ще ж — хутро, яке,

очах вогонь непідробного подиву.— За який час можна було б розпочати масове виготовлення всього цього?— Якби приватним шляхом, то через півроку, а якщо через Держплай, то...

СКТБ створили. але без приміщення, без копійки грошей. Субси. дії пообіцяли тільки на 13-ту п’ятирічку. Та й то невпевнено. А ди_ ректорові СКТБ уже;, сорок -гри. Ждати він не може і не хоче. Тим паче, що нереалізовані

Н АУКА -чому вони знаходяться в тому чи іншому місці, не виконує В ІД П ОВІДН ОЇ геодезичної роботи, не розробляє нормативів захоронения. Треба розробити такі нормативи, щоб підприємству невигідно було возити відходи на звалище, щоб шукало шляхів їхньої пере.Що ноже підприємливий?після відповідної де- зинфекції могло б іти на пошиття різних капців і тапок; а ще ж литі Підошви, з яш іх можна виплавляти стовпчики для огорож. Широкий діапазон застосування могла б мати шкіра, латіунь.Втім, Олександр Андрухін не тільки рахував — він почав діяти , виходити на різні рівні, привертати увагу до проблемного питання. В інституті була створена експериментальна лабораторія. Все, іцо могло вийти з відходів, у ній робили примітивним, кустарним способом, але це були красиві вироби. Отоді й приїхали кореспонденти з «Комсомолки». Пішов Іроз- голос по всьому Союзу. Викликали Ан- друхіна в Держплан С Р С Р . Він подався туди, як дід Мороз, з цілим мішком різного добра, вивалив усе це перед очі високого начальства і бачив у тих

Не став говорити далі, але натяк, хоч і делікатний, був настільки прозорим, що вони засміялись і погодились, що треба якнайшвидше- створювати СКТБ і розробляти технологію. Тему ввели в координаційний план наукових робіт.А після цього почалось ходіння по муках, Одинадцять місяців збирались підписи у відомствах, організаціях, установах — хто за СКТБ? Підписався, зрештою, навіть перший заступник голови Р а д и  Міністрів РРФ СР. Андрухін за цей час протер стільки взуття на всіляких високих порогах, Що ви_ працював хватку справжнього штурмовика бюрократичних цитаделей. У  вересні 87-го року папір був підписаний першим заступником Голови Ради Міністрів Союзу P C P  Мураховським. В середині 88-го року

до кінця ідеї обростають новими планами й задумами.Л }В кінці нинішнього літа Олександр Олексійович вирішив повернутись до рідної Вінниці. Жаль, звичайно. того, що зроблено в Білгороді, але жаль і часу. Життя коротке. Треба спішити. Андрухін сподівається, що вдасться реалізувати свої задуми на базі Вінницького політеху. 15 вересня його призначено директором но- воствореного інститутського навчального науково-виробничого центру «Інженерна екологія». В цьому центрі 14 чоловік.Чим вони зайняті?Відповідаючи на це перше запитання нашої розмови, Олександр Олексійович говорить про значення чистоти навколишнього середовища. На словах за неї всі, а на ділі... Навіть звалища відходів не проектуються, ніхто не обгрунтовує,

робки, а за користування звалищем платило гроші. Центр «Інженерна екологія» має насамперед узятись за розробку нормативів заіхоронення.Олександр Андрухін виношує думку не- -вдовзі налагодити масову паспортизацію відходів усіх підприємств. Це дозволило б організувати диспетчерський облік: те. що є відходом на одному підприємстві, могло б використовуватись у технологічному процесі другого. З іншоґо боку — це спосіб бачити загальну картину і вживати заходів для утилізації того, що поки-що пропадає марно. ^Скажімо, на взуттєвому об’єднанні щороку викидають до 200 тонн гумової вирізки. ТОДІ як з неї легко можна виготовля. ти тисячі бризговиків, килимків, підстилок тощо.Андрухін має уже технологію цієї пере-

ВИРОБНИЦТВУробки, але головне для нього зараз — база. Питання, правда, вирішується партійно- господарськими органами, котрі зацікави-. лись його ідеями. Ви_ хід уже ніби-то й намічається, проте Олександр Олексійович не хоче пРо це говорили. Щоб не зурочити! Гіркий досвід привчає до обережності і стриманості.Є думки і щодо створення спільних підприємств з капіталістами. Одного, приміром, зустрів на раді експертів по переробці В ІД ХОДІВ у Москві. Палко зацікавився пошуками Андрухіна. У жовтні приїде сюди з Ф РН на більш предметну розмову.А в Польщі є один знайомий, котрий робить з макулатури туалетний папір. Згоден продати свою технологію нашій країні не за валюту, а за макулатуру., Людину Спопеляють спрага діяльності і невтомних пошуків. Так хочеться ввірити, що великий її задум нарешті зрушиться і попливе на широкий простір, де не буде Н ІЯК И Х перешкод ініціативі. Побажаємо ж Олександру Олексійовичу Андрухіну великої удачі.
В ІВЧЕНКО.

І СМАЧНО, І ЗАТИШНО...
Колектив вузівської' 

їдальні, як годиться, чіт
ко і злагоджено запрацю
вав з першого дня ново
го навчального року. А 
щоб це саме так сталося, 
тут з допомогою кухарів 
робітники АГЧ провели 
необхідні ремонтні і мон
тажні роботи. Налагоди
ли машини для миття по
суду, виготовлення млин
ців, відергулювали елек
тром’ясорубку, встанови
ли ванни в мийному від
діленні, змонтували ще 
одну лінію роздачі страв, 
заново вклали в коридор
них долівках плитки типу 
«брикічія», виконали чи
мало опоряджувальних 
робіт (фарбування, очист
ка залів, кухонних, під
собних, складських при
міщень, тощо). Було зро
блено потрібні“ запаси 
різноманітних продукто
вих товарів.

Отож, коли перед по
чатком занять першого 
вересня студенти прийшли 
до їдальні, там все було 
»готово для обслуговуван
ня відвідувачів-з£мовни_ 
кір.

Приємний сюрприз че
кав викладачів інституту: 
для них організований 
окремий зал. Не для то
го, щоб відгородитися від 
«рядових» вдівідувачів, а 
для того," щоб забезпечи
ти більш оперативне об
слуговуваний я. Відтак, 
їдальня нині має 530 
місць, що на третину біль
ше від попередніх років. 
Черги в обох залах зве
дені до мінімуму. А 
як це багато важить в 
економії напруженого, до 
хвилин спресованого нав
чального і робочого дня.

Перед написанням цьо
го матеріалу мені довело
ся розмовляти з багать
ма студентами, виклада
чами, співробітниками ву
зу. Оцінка роботи кухо
варів, буфетниць-роздат-

ниць, обслуговуючого 
персоналу їдальні одно
значна: задоволені всі.
Задоволені, насамперед, 
якістю і розмаїттям страв, 
чистотою в приміщеннях, 
ввічливістю працівників, 
затишком в залах. А який 
тут декор! Не в кожному 
ресторані такий побачиш.

Цікавлюсь меню. Ком
плексний сніданок, як 
правило, подається на) дру
гому поверсі, є гарячі 
страви. Обід готується в 
двох варіантах: комплекс
ний (міняється щоденно), 
і на замовлення — два 
перших блюда, 3—4— 
других, 1—2 — третіх, 
плюс 4—5 видів холод
них закусок. Про їх смач- 
ність, калорійність, йшло
ся вище. Окрім цього в 
'їдальні є дієтзал. Стрази, 
там, звичайно, специфіч
ні, окремого гатунку. До 
речі, в ньому, хто виявить, 
бажання, можна й пове
черяти. Середня ціна обі
ду 60 копійок. Мимоволі 
згадується вартість страв 
у звичайній їдальні, десь 
по тому ж Хмельницько
му шосе. Куховари трудя
ться від п’яти ранку до 
пізнього вечора.

Це, таїк би мовити, ві
зитна картка вузівської 
їдальні. В пору познайо
мити і з „тими, хто забез
печує такий зразковий 
харчоторгівський сервіс. 
Бо сьогодні при дефіциті, 
обмеженості багатьох про
дуктів, не без серйозних 
зусиль і ускладнень мож
на досягати подібного 
урізноманітненого іменю, 
домогтися відміннної якос
ті виготовлення страв. А 
що це саме таік, перекон
ливо засвідчують нещо
давні перевірки (є акти) 
райсанепідстанції і дер
жавної торговельної ін
спекції.

— Кадри у нас стабіль
ні, працюємо на госпроз
рахунку. Одним словом,

всі дівчата стараються. 
Більшість має спеціа
льну освіту, — розповідає 
завідуюча виробництвом 
В. В. Купальська).

— І все ж, люди повин
ні знати тих, кого вони 
по обіді згадують доб
рим словам. 1 1 ■

І тут Віру Василівну я 
поставив в дещо скрутне 
становище. Не Хотілося 
їй кого-небудь з підлег
лих обійти. Після трива
лої паузи вдалося дізна
тися про цайсумлінніших, 
найстаранніших, найдос- 
відченіших. )

Це — кухарі з чималим 
стажем, справжні профе
сіонали О. А. Яковлева, 
Р. І. Епік, їх молоді 
колеги — Р. Мельник, О. 
Гнидюк, робітниця залу 
А, С. Куценко, буфетниця 
А. Корнійчук, адміністра
тор В. Тарануха, зав. ви
робництвом дієтзалу М. 
і. Паламарчук...

А від себе додам. Ось 
вже двадцять років тру
диться у їдальні ВПІ Віра 
Василівна Купальська. Во
на висококласний спеціа
ліст. Має вищу освіту. 
Здібний організатор хар
чового конвейєру? і ко
лективу. Зуміла підібрати 
у штат добросовісних, 
знаючих помічниць. Звід
си й порядок, і культура 
обслуговування. Звідси — 
і марка підприємства. За 
це й нагороджено ї ї  ви
сокою державною відзна
кою — орденом «Знак 
Пошани».

Днями проходжу мимо 
головного входу їдальні. 
Увагу привернули кілька 
молоденьких юнаків І дів
чат. Бачиться — далеко 
не студентського віку. 
Розговорилися.

— Навчаємося, хто в 
м’ясо-молочному, хто в 
технікумі електронних при
ладів. А харчуватися хо
димо до інститутської їда
льні. Д, БОРИСОВ,

К О М А Н Д А -П Е Р Е М О Ш Ц ЙНа цьому знімку ви бачите баскетбольну команду нашого інституту, яку тренує старший викладач кафедри фізкультури Л. О. Бе/- рестов. Ця команда має на своєму рахунку багато перемог і почесних титулів — чемпіон області, переможець ПО- літехніади 88, переможець 89 року серед вузів У Р С Р  II групи (що дало право виступати в першій групі), четверте місце на 14 спартакіаді Мінвузів У Р С Р . перемога над командою Све^

нтокшицького політехнічного інституту в П Н Р.В зв’язку з тим, що команда нашого інституту увійшла до числа 12 кращих на Україні, їй належить провести не менше шести офіційних змагань з відривом від навчання кожного разу по тижню. Повідомляємо це до уваги деканів, щоб вони не чинили опору, аджё йдеться про виїзди, на яких відстоюватиметься спортивна честь ВПГ. До речі, з такими ж від- дривами виїздитимуть

СПОРТі команди з гандболу та волейболу.
І останнє. Вчора; в спортзалі медичного інституту розпочався турнір чоловічих команд вузів С Р С Р  з Білгоро- да, Сімферополя, Кривого Рога, Тернополя, Львова і Вінниці, присвячений комсомолу. Наша команда теж бере в ньому участь. Хочеться, щоб і з цих змагань вона вийшла переможцем.

О. МРИЩ УК, 
працівник кафедри 
фізвиховання.Фото Р. Кутькова,

ІЖ Ш іПОПРАВКАПри публікації проекту Статуту Вінницького політехнічного інституту в №№ ЗО— 31 допущена помилка. Пункт 60 десятого розділу треба читати в такій редакції*:
60. Органом керів

ництва факультетом є 
рада факультету, голо.

вою якої є декан. Декан 
керує всією діяльністю 
факультету, несе 'пов
ну відповідальність за 
наслідки його роботи. 
В межах своєї компете
нції декан видає розпо
рядження та вказівки, 
обов’язкові для всіх 
працівників та студен
тів факультету. Декан є

головою комісії по ро
зподілу на роботу сту
дентів, які закінчу
ють навчання на цьому 
факультеті.

Декан обирається на 
засіданні вченої ради 
ди факультету строком 
на 5 років і затверджу
ється на посаду ректо
ром інституту.

Редактор І. ВО Л О Ш ЕНЮ К.



ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

ГЛИБОКО І  ГРУНТОВНОВідбулися збори комуністів адміністративно- управлінського персоналу, на яких заслухано квіт про роооту з із  вересня і Узз року по З жовтня ІУЗУ року. В доповіді секретаря па- ртоюро Р. А- Асадива відзначалось, що за звітний період у вузі істотно оновився зміст освіти, поліпшилась теоретична підготовка спеціалістів, розширились їхні знання в області проблем економіки, зросло застосування обчислювальної техніки, мікропроцесорів, систем автоматизованого виробництва на загально- технічних і спеціальних дисциплінах, активізувались розробка і впровадження ефективних методів і технічних засобів навчання. На базі передових підприємств організовано 17 філіалів кафедр, широко використовується практика укладання угод на підготовку спеціалістів, зміцнюється матеріальна база інституту.Та головну увагу в доповіді було зосереджено не на успіхах і здобутках, а на тих проблемах, питаннях і завданнях, які ще треба вирішувати, адже рівень навчально-виховної роооти, наукової діяльності, стан матеріально- технічного забезпечення не повністю відповідають зрослим вимогам перебудови вищої школи, не завжди цей процес супроводжується енергійною діяльністю партійного бюро. Бракує методичних матеріалів, не завше задовольняє рівень базової підготовки з обчислювальної техніки, реальний час навчання за дисплеєм в більшості спеціальностей не перевищує 24 годин. Щ е не так, як треба, налагоджено розподіл кадрів, значна частина випускників одержують право на самостійне трудовлаштування. Багато претензій до підготовки кадрів без відриву від виробництва, чимало вечірників і заочників працюють не за спеціальністю-Не повною мірою відповідає сучасним вимогам організація наукових досліджень, повільно здійснюється перехід вузівської науки на господарський розрахунок, на деяких кафедрах застаріло учбове і наукове обладнання, слабкими є і темпи його поновлення.В звітній доповіді глибоко і грунтовно аналізувались всі аспекти діяльності партійного бюро, участі комуністів у перебудовних процесах. В обговоренні доповіді взяли участь члени партДї А . М, Банников, 3. Я. Грозний, В- І .  Шолохов, Р. В, Куколевська. Висловлено побажання, зауваження, пропозиції щодо даль- того поліпшення роботи всієї парторганізації
А  У 11.

В РЕКТОРАТІРекторат 9 жовтня почався зі зворушливих хвилин. Ректор інституту професор Ь .  І .  Мокін ВИГОЛОСИВ теплу промову на честь В. и. шлоусова та А .  1УІ. Тхорівського, ЯК І були одними з перших фундаторів Вінницького політехнічного, довгий час успішно очолювали заочний та загальнотех- нічний факультети, котрі тепер зливаються в факу_ льтет заочного навчання. ї х н і  керівники переходять працювати на кафедри. З Цієї нагоди, крім побажань здоров’я, щастя та подальших творчих успіхів, В. С. Білоусову та 
А- М. Тхорівському були вручені грамоти і грошові винагороди за помітний вклад в розвиток вузу.Б. і Мокін інформував учасників засідання також про деякі, прийняті останнім часом, рішення, йшлося, зокрема, про призначення першого проректора  ̂ його заступника * та їхні функціональні обов’язки. Ю, А . Буренніков нестиме відповідальі-ність за організацію на. вч.ального процесу, методичної роботи, комп’ютеризацію навчання, виконуватиме обов’язки ректора в час його відсутності. Зважаючи на таке велике завантаження, Ю . А . Бурениікову призначено заступника А . С. Васю- 
РУ з функціями проректора і правами приймати рішення. Він відповідатиме за всю виховну роботу, розподіл площ між всіма службами, в його підпорядкуванні перебуватиме обчислювальний центр.Розширено обов’язки проректора В. Д. Сверд.дова, котрий відповідав за комплексний розвиток інституту. Тепер на нього покладено також відповідальність за навчальний процес і методичну робо-

О Б Г О В О Р Ю Є Т Ь С Я  П Р О Е К Т  С Т А Т У Т У  ВПІ

Пропозиції т р у д о в о г о  к о л е к т и в у  СКТБ „КВАНТРОН"

ту на заочному й вечірньому відділеннях.Ректор інституту особисто вестиме всі питання прийому і випуску, кадрів і фінансів.і с т о т н і  зміни намічаються і в керівництві факультетами. Оголошено конкурс на декана ФАМ , подав заяву про звільнення за станом здоров’я декан ФОТ Ю. С. Данилюк, закінчується виборний строк у декана МБФ Б. Ф . Лі- щинського, буде обиратись новий - декан РТФ, виконує обов’язки керів-і ника факультету заочного навчання В. О. Леоно в ,  створюється новий факультет еуспільнознав- чих і гуманітарних наук, вилучаються з факультетів і переходять в підпорядкування першого проректора фундаментальні кафедри математику, фізики, хімії, нарисної геометрії, охорони пращ, 'економіки, фізвихованнг% 19 жовтня відбудуться вибори директора СКТБ «Модуль».Новинки будівництва. У 1990 році спільно з інститутом кормів починається спорудження житлового будинку, про- е к т у в а т и м е т ь с я  спорудження нового Г У Р ТОЖ ИТКУ, буде закладено блок РТФ. Виділено кошти на спорудження квартир для відселенців, котрі мешкають на місці майбутнього МШК. Завершуються роботи на корпусі енергофаку- Ректор впевнений, що НОВОСІЛ Л Я  відбудеться В К ІН ЦІ року., Ректорат заслухав деякі питання щодо складу вченої ради, роботи з іноземними студентами, впровадження в учбовий процес української мови, зміцнення співробітництва з Свентокшиць- кою вищою політехнічною школою в ПНР.

Розглянувши проект 
статуту ВПІ, співробітни
ки СКТБ «Квантрон» про
понують зміни окремих 
його пнктів і розділів. Зо. 
крема, розділ 3 сформу
лювати: «Професорсько- 
викладацький, учбово-до
поміжний, науково-дослід
ницький та адміністра
тивно - господарський 
склад». *

В пункт 17 цього (Ж 
розділу ввести слова «та 
науково - дослідницького 
складу».

До розділу 3 пропонує
мо також внести умови 
звільнення працівників 
науково . дослідницького 
складу; до пункту 20-А в 
перші два речення —  сло

ва «та НДЧ»; до шостого 
речення пункту 20-6 —  
слова «та науково-дос
лідницького персоналу», в 
пункт 45-в —  «НДЧ».

Розділ 5 наш колектив 
хотів би бачити з таким 
доповненням: «Науково- 
дослідна робота в ВПІ 
виконується лабораторія
ми СКТБ «Квантрон», 
СКТБ «Спекл», а також 
окремими лабораторіями 
НДЧ, Для допомоги про- 
ректорату в організації 
роботи НДЧ створюється 
рада НДЧ на правах ради 
трудового колективу під
розділу підприємства, яка 
розглядає положення про 
організацію роботи НДЧ, 
організовує один раз в

5 років вибори проректора 
по НДР ВПІ, розглядає 
проекти планів НДР НДЧ, 
бере участь в атестації 
с п е ц і а л і с т і в  
та наукових співробітни
ків НДЧ, вирішує питання 
розподілу ФНТР між ла
бораторіями СКТБ та 
НДЧ.

До складу ради НДЧ 
входять керівники або пре
дставники кожної лабора
торії СКТБ «Квантрон», 
«Спекл», кожної окремої 
лабораторії НДЧ, а також 
наукової, керівники СКТБ 
та представники адміні
страції НДЧ.

Рада НДЧ є представни
ком НДЧ в складі ВПІ. 
Рада НДЧ разом з вче

ною радою ВПІ затверд
жує плани наукових дос
ліджень.

Як підрозділ ВПІ НДЧ 
відраховує в ФНР вузу 

частину своїх прибутків 
(по 20 в залежності 
від фінансового станови
ща).»

В пункті 63 пропонує, 
мо таке доповнення: «Для 
посилення впливу грома
дських організацій на 
роботу НДР створити 
профспілкову та партій
ну організації НДЧ (як 
окремого підрозділу ВПІ)».

За дорученням СКТБ 
«Квантрон» голова ради 
трудового колективу М. 
КАР МАЛІ ТА, профорг 
Н. ХАРИНА.

ЛИСТ З АФГАНІСТАНУ
Здрастуйте товариш 

редактор газети «За ін
женерні кадри». Я, Фар- 
хад Мухаммед Касем, ви
пускник факультету об
числювальної »техніки 
Вінницького політехніч
ного інституту з Афгані
стану, а також кандидат 
в аспіранти, уже 9 міся
ців служу в народній 
армії Афганістану в штаті 
управління ракетного 
дивізіону.

Вирішив написати вам

листа і через газету по
дякувати всьому профе
сорсько- викладаацькому 
складу інституту за те, 
що дали мені знання. 
Зараз працюю на неве
ликому обчислювальному 
центрі в армії. Завдяки 
викладачам, особливо з 
кафедри ОТ, у мене нема 
проблем з експлуатацією 
ЕОМ.

Трохи про обстановку 
в Кабулі. Останнім часом 
душмани стріляють ра-

кетами по мирних жи
телях Кабула. На протязі 
двох тижнів загинув 141 
чоловік, понад 400 пора
нених. Більшість з них — 
жінки і діти. Це — «по
дарунок» цивілізованої 
Америки і вільного світу, 
як називає себе Захід, 
Оскільки він уже не може 
прямо воювати проти на
родної армії. В Джела- 
лабаді та в інших містах 
він зазнав поразки. Ми. 
афганці, дякуємо СРСР і

радянським людям за під
тримку нашого народу.

Хочу ще раз подякува
ти через вашу газету ви
кладачів, деканат по ро
боті з іноземними студен
тами, всіх вінничан за ту 
допомогу, яку вони . по
дали мені в період нав
чання у Вінниці.

На цьому закінчую. 
Жду вашого ласта.

Ф АР Х АД  М У ХА М М ЕД  
КАСЕМ.

НОВА МАШИНА Н  а у па—виробницт вуЦя машина існує по_ ки-що в єдиному екземплярі. Називається вона автомобілем=кон_ тейнеровозом для доставки балонів із зрідженим вуглеводневим газом- В принципі, подібні газовози уже є давно, але з погляду автора новинки, старшого наукового співробітника центру «інженерна екологія» Андрія Івановича Колівашка, вони конструктивно складніші, металомісткі, не зовсім зручні в експлуатації. Конструкція ж пропонованого двоба_ рабанного контейнера, устатковується в на'д_ рамннку, жорстко закріпленому на шасі автомобіля, дозволяє максимально завантажили машину, поліпшити зручності при видачі балонів споживачу, забезпечити механізацію завантаження — розвантаження контейнерів на газонаповнювальній станції, включити контейнер в технологій чний процес цієї станції. Нова конструкція в порівнянні з тими, що вже існують, може Т Р О ХИ не вдвічі скоротити кількість автотранспорту, що потрібен для доставки балонів споживачам. Економічний

ефект досягається за рахунок скорочення затрат на експлуатацію автотранспорту.Залишається додати, що А. І. Колівашку допомагали створювати перший зразок машини працівники виробничого об’єднання «Вінниця-

газ», заводу радіотехнічної апаратури, а складали її в цехах СКТБ «Модуль».На знімку (зліва направо): заступник # директора центру «Інженерна екологія» Є. П. Ларюшкін, старший науковий співробітник

центру А . І. Колівашко передають нову машину на промислове випробування головному механіку виробничого об’єднання «Він- ницягаз» О. М. Ботіну-
Фото Р. КУТЬКОВА.



2 стор. «ЗА  ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И » 13 жовтня 1989 року.

АВТОМ АТИЗОВАНІ НАВЧАЮ ЧІ КОМ ПЛЕКСИ
ДО МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВНА; 
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИМатематична підготовка сучасного інженера в даний час є явно недостатньою для розв’язання складних конструкторських .технологічних та організаційних проблем, котрі зобов’язаний вирішувати спеціаліст на виробництві.У зв’язку з впровадженням в інженерну практику обчислювальної техніки у вузах посилюється

•т окрите ріальній постанов, ці.Саме тому сьогодні вимагається істотна реорганізація математичної підготовки спеціалістів. Діючий у нас курс вищої математики, на жаль, досі ви. кладається за старими класичними канонами. М і. сце проведення занять — клас, аудиторія. Основні технічні засоби навчання — крейда, дошка, рідше —

Дослідження розподілу товщини металізації дру
кованих плат.комп’ютерна підготовка спеціалістів. Але дефіцит часу покривається за рахунок скорочення курсів фундаментальних наук і, зокрема, вищої математики,. Подібна тенденція - -  небезпечна- Вона не враховує посилення математизації стандартів і нор_ мативно-технологічної документації, яким у нас взагалі не приділено ніякої уваги.Комп’ютерна ейфоріянароджується збільшенням кількості вузівських аудиторій, оснащених інформаційно- обчислювальною технікою, зростаючими потоками студентів бі_ ля екранів дисплеїв, програмуванням багатьохпредметів.Зрозуміло, я не противник розвитку комп’ютеризації навчального про. цесу. Але, погодьтесь, що нинішня ситуація в нашому вузі нагадує будівництво енергоустановок без забезпечення їх пали, вом...Вкрай потрібен збалансований комп’ютерний розвиток навчального про цесу і він повинен здійсню, ватися тільки на основі посилення математичної підготовки майбутнього інженера, особливо в галузі математичного моделювання.Адже самі по собі математичне моделювання, обчислювальний експери. мент якнайповніше дозволяють виявляти закономі. рності функціонування складних систем в найріз. номанітнішиу умовах. А вони, ці умови, не завжди можуть відтворюватися в лабораторії, на виробництві або в експлуатації. Це, насамперед, питання живучості, надійності, ефективності і якості систем. Це, зрештою, проблеми автоматизованого проекту, вання, тісно пов’язані з розв’язанням складних 6п- тимізаційних задач в бага.

плакати або примітивні наочні посібники- Відтак, думка наших випускників, старшокурсників одностайна: викладання вищої математики у ВПІ процес скучний, с т е р е о т и п н и й ,  студент не відчуває в математиці її безпосередньої причетності до фаху інженера, можливос. тей застрсування «цариці наук» в майбутній прак. тичній роботі. Зламати цей консерватизм покликана нова методологія навчання, котру ми будемо обговорювати на науково.мето. дичній конференції.Варто зупинитися і на науково-дослідній роботі студентів, як невід’ємній частині вузівського учбового процесу. Вона нащ більш об’єктивно відображає основний науковий напрямок вузу. Та кафедрі вищої математики в цих дослідженнях відводиться, як правило, другорядна роль. Вона позбавлена самостійної тематики в пла. нах НДР, а тому результати наукових досліджень кафедри в ході викладання математики практично не використовуються.Вихід бачиться в тому, щоб рішуче виправите! пе_ рекоси в математичній під. готовці студентів, істотно підвищити її рівень за рахунок активізації і професіоналізації навчального курсу- Зробити це можна лише на основі впровадження в навчальний процес автоматизованих навчаючих комплексів, оснащених сучасними інфор. маційно- обчислювальними засобами. А  ще — розвитком на кафедрі самостійних комплексних госпдо- говірних і бюджетних при. кладних досліджень. Слід надати кафедрі статус ви. пускової, яка б повною мірою готувала спеціалістів з підвищеною підго. товкою. М. ВАЛЬДМАН, 
кандидат технічних 
наук, доцент.

17 — 19 жовтня ц- р. в нашому інституті 
відбудеться міжвузівська науково-методична 
конференція на тему: «Проблеми створення і 
застосування автоматизованих навчаючих ко
мплексів в курсах вищої і прикладної матема
тики».

Організатори конференції — Мінвуз УРСР, 
кафедра вищої математики ВПІ і Вінницький 
обласний Будинок науки і техніки спілки нау
ково-інженерних товариств країни.

На пленарних засіданнях учасники цього 
представницького наукового форуму заслу
хають і обговорять 52 доповіді і повідомлення, 
з якими виступлять вчені і провідні наукові 
співробітники інституту, інших вузів респуб
ліки, представники промислових підприємств.

Нижче подаємо матеріали, підготовлені ка
федрою вищої математики з основоположних 
питань наступної науково-методичної конфе
ренції.

ОСНОВА-ТВОРЧКЙ союзВсе нове як в житті, так само, звичайно, і в навчальному процесі народжується в наполегливих пошуках. Так сталося з проозицією доцента М. Р. Вальдмана, котрий ще в 1980 році став ініціатором застосування ділових ігор при освоєнні курсу вищої математики. Не було методичних розробок, викладачам бракувало досвіду в цій далеко неординарній справі.

методики організації і проведеня ділових ігор, на нашій кафедрі була розроблена гра «Стратег», її мета — опанування теорією ймовірностей і математичної статистики на основі творчого союзу вузу і виробництва.Так, за імітовану ситуацію в грі «Стратег» було прийнято систему уп_ равліня виробничим об’єд_ наням. В ній вдало поєдналися навчально-пізна-

НАВІЩО ПЕДАГОГУ КОМП'ЮТЕР?
Аксіома сьогоднішнього дня —  комп’ютеризація нав

чального процесу. Бо без оволодіння Б ОМ неможливо 
досягти точності в обгрунтуванні* інженерних рішень, Д О - 
оитися ефективності управління виробництвом, мати хо
рошу алгометричну культуру.

З впровадженням у вузі, власне, у навчальний процес 
комп’ютерів докорінних змін потребує і методика викла
дання майже всіх предметів. Щоправда, поки що серед пе
дагогів нашого інституту не всі схильні до застосування 
ьО'М. Є серед них і критики цього нововведення, і скеп
тики, і оптимісти. Останніх дедалі більшає, поскільки жит
тя вимагає не відставати.

Практика свідчить, що варто, хоч трохи поспілкуватися 
з комп’ютером, як він буквально полонить вас. Це стосує
ться в рівній мірі як викладача, так і студента Навіть 
традиційна «галочка» починає виявляти ініціативу.

Такі позитивні зрушення можна було спостерігати на 
заняттях з вищої математики зі студентами інженерно- 
будівельного, радіотехнічного, автоматики і мікроелектро- 
ніки факультетах, а також під час приймання екзаменів з 
допомогою ЕОМ.

Перші результати показали велику перспективність ви
користання комп’ютерів як надійного помічника викладача.

Сучасні ЕОМ стали технічною базою так званого про
грамованого методу навчання, який на мій погляд, набув 
сьогодні другого дихання, що призвело до створення авто
матизованих навчаючих систем (АНС). З їх  допомогою 
учбовий матеріал набуває структурної форми і викладає
ться за певним алгоритмом, який включає контроль і оцінку 
знань, в ході занять надає допомогу студенту в нагро
мадженні ним статистичної інформації..

Якщо АНС високого технічного рівня, то в цьому разі 
час на піготовку автоматизованих навчальних курсів ско
рочується майже вп’ятеро у порівнянні з використанням 
алгоритмічних мов програмування. Застосування АНС вдвічі 
скорочує учбовий час при засвоєнні ряду предметів. А 
розроблені АНС для комп’ютерів з сучасними засобами 
відображення інформації (колір, трьохмірна графіка та 
інші] дозволяють сгюена реалізувати найбільш ефективні 
сторони традиційних форм і методів навчання.

Ясна річ, не йдеться про заміну викладача навчаючими 
комплексами. Він завжди був і залишається центральною 
фігурою в навчальному процесі, його безпосереднім орга
нізатором. Насамперед, тут важливо визначити місце ком
п’ютера, як одного з видів технічних засобів навчання.

Ці та інші проблеми вдосконалення і перебудови нав
чального процесу перебувають в центрі уваги викладачів 
і співробітників кафедри вищої математики. Перші авто
матизовані учбові курси, розроблені нами спільно з нав
чальним сектором обчислювального центру, випробувалися 
на заняттях, підтвердили свою ефективність. Адже сильний 
бік комп’ютеризованого навчання полягає в тому, що 
студент стає рівноправним учасником учбового процесу, 
він вчиться, а не відсиджує академічні години.

Звичайно, слід враховувати і можливі негативні наслідки 
застосування комп’ютерів, які поки що мають місце у 
нашому інституті Пояснюються вони ненадійним функці
онуванням апаратних і програмних засобів, недостатньою 
кількістю робочих місць в дисплейних класах. Але віриться: 
їв недалекому майбутньому комп’ютер стане звичним ро
бочим інструментом викладача, а для студента— надійним, 
мудрим наставником. 1

В. КАОЧКО,
1 Лія&ж и доцент кафедри вищої математики.

СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС
Центр НТТМ ВПІ оголошує студентський 

конкурс на науково-технічні розробки і про
позиції з усіх напрямків основних технічних 
кафедр інституту.

З тематикою конкурсу можна познайомитись 
в центрі НТТМ ВПІ. Пропозиції приймаються 
в письмовому вигляді з коротким їхнім описом 
і ескізами. Строк подачі пропозицій з 1 жовт
ня 1989 року до 1 лютого 1990 року. За кра
щими розробками і пропозиціями будуть офо. 
рмлені угоди з підприємствами на повне вико
нання замовлень з виплатою винагороди вико
навцям.

Центр НТТМ ВПІ.

Математичне моделювання виробничих параметрів,Зе реалізацію ігрових вальні, психолого-педагр_ методів навчання взялися гічні і виховні моменти, М. Ю. Фурдіяк, Н. І. Ко- що дало змогу витрима_ кряцька, інші викладачі, ти професіональну спря- Під керівництвом профе_ мованість, забезпечити сора І. В. Кузьміна і розвиток творчого мислен- М. Р. Вальдмана було ня у студентів, проведено кілька прак- Головною, і на наш по- тичних занять в ігровій гляд, істотною перевагою формі з математичної юта- нового варіанту гри є тистики на потоці АТ-80. факт використання ін_ Результати виявилися по- формаційних систем і ма- зитивними: активізувався тематичних моделей А С У  процес навчання, підви. «Надійність» і «Страте. щилась якість знань сту_ гічне управління». В них дентів. 1 закладено різноманітні па-В першому варіанті гри раметри, якими оперують «Статистичне моделюван- системи: від часу напра. ня складних систем» за цьовування до відмови імітовану ситуацію було складних електронних ви- взято квартальну роботі робів. В цих моделях пе. науково.дослідного сек_ редбачені технологічні па- тора. Було передбачено раметри сучасного прила- використання ЕОМ для добудівного підприємства, підготовки вихідних да- й о г о  виробничі показники, них і контролю розрахуй- соціальні і економічні лаків характеристик стати- Ні. нагромаджені на ЕС стичної моделі в двох па- 1055.раметрах- При проведенні гри миПробні заняття на ос_нові ділових ігор були П1ШЛИ Двома паралель- проведені на ФАМ І. Під. ними шляхами —форімува- сумки виявилися нерівно- ли варіанти завдань з значні. банку даних, поповнювалильноЄ в Г Г с ЯТиТОпДіб Дл ш ; недостаючу інформацію в ний підхід до розробки структурі А С У . загального алгоритму по- Коли розробляли зав_ будови математичної мо_ дання для ділової при, делі навчальних парамет- спільно з головним інже- рів, зроблено перші кроки нером і провідними С П Є Ц І- наближення ділової гри алістами об’єднання «Тер. до потреб виробництва* мінал» при участі студен. Поряд з цим залишалося тів ми провели нараду, на нерозв’язаним питання якій й виявили техноло- підвищення умінь і нави. гічні ділянки, котрі найбі- чок студентів при вико- льше впливають на якість нанні ними задач вироб_ продукції. Студенти, до ничого змісту, формулю- речі, брали також участь ванні висновків на підста_ у визначенні оптимально- ві отриманих результатів, го режиму функціону- Давалися взнаки наяв- вання технологічної опе- ність великої кількості рації і ставали, таким чи_ інструкцій, форм звітно- ном. відповідальними осо_ сті, нереаліУ-їі ситуації, бами, бачили конкретну які до того ж були відіР- мету, діяли в умовах спра- ваиі від майбутньої спе_ вжнього виробництві ціадьності студентів, відсутність чіткої роботи автоматизованого комплексу, тощо.Враховуючи нагромаджений досвід в розробці
В. ПЕТРУК,

асистент.

Ю. Ш АЛІНСЬКИИ, 
аспірант.

Редактор І. В О Л О Ш Е Н Ю К .



В парткомі ІнститутуНа засіданні партко- них залишені на пов- му 21 вересня поряд з торне навчання. Мало іншими заслухано та- уваги приділяється ін- кож питаний про ро_ дивідуальній роботі, боту партбюро радіо, залученню іноземних технічного факультету студентів до роботи по підготовці спеціалі. науково-дослідницької, стів для зарубіжних Так, в обласній науко- країн. во-технічній конферен.Відзначено, що фа- ції «Студент — пере« культет здійснив уже будові», кбтра відбу- 5 випусків, підготував- лася в квітні, брало ши 48 інженерів, в участь лише два іно- тому числі трьох з земних студенти фа- «червоними диплома- культету. ми», двох, яких прий- Декант, партбюро не нято до аспірантури, здійснюють належного Зараз тут навчається контролю за роботою 89 іноземних студен- кафедр, окремих вик- тів. ладачів з закріплени-Факультет приділяє ми земляцтвами і сту- увагу підвищенню яко- дентами. Практично не сті навчального проце» контролюється і не весу, організації ідейно, деться ідейно-виховна виховної роботи з сту_ робота э цим контин- дентами і земляцтва- тентом в гуртожитках, ми в позанавчальний що призводять до час- час. Слухалось це пи_ тих конфліктів між ратания на відкритих дянськими й іноземни- партзборах факульте- ми студентами, Інозем- ту, періодично виноси- щ не залучаються на дься на засідання вче_ літню пору в будіве- ної ради, кафедр. льні загони, не мають Проте партком біль, зв’язку з громадськи- ше уваги зосередив не ми організаціями, ком. на здобутках, а на упу_ сомолом, профспілка» щеннях і невирішених ми. проблемах. Дуже пи- Партійний комітет зькою залишається ус- інституту намітив ці» пішність іноземних лий ряд конкретних студентів факультету заходів, спрямованих (67,7 %). Шестеро з на рішуче поліпшення
П^ Т К О М  інституту доводить до відома кому

ністів, що на засіданні 11 вересая від обов’яз
ків заступника секретаря парткому в _ зв’язку з 
переходом на іншу роботу увільнено О. Й. Аеська, 
Олександру Йосиповичу висловлено щиру вдяч_ 
ність за багаторічну плідну діяльність на цьому 
посту, вручено, грамоту, і цінний подарунок.

Заступником секретаря парткому обрано Олексан
дра Івановича Медвецького, викладача кафедри 
іноземних мов. який останнім часом працював заи 
ступшком декана РТФ,

ЗМІНИ У КОМІТЕТІ 
КОМСОМОЛУ11 жовтня 1989 року відбулося засідання комітету комсомолу інституту, на якому були розглянуті організаційні питання.Комітет комсомолу задовільнив прохання 

Олександра Янченка і увільнив його від обов’язків секретаря в зв’язку з вступом до аспірантури. Секретарем комітету комсомолу ВПІ обрано Сивака Ге. 
щгадія, який в цьому році закінчив машинобудівний факультет і був секретарем комітету комсомолу. МБФ.Комітет комсомолу обрав студента факультету обчислювальної

техніки Наніка Абду
лаева заступником секретаря комітету з інтернаціональної робости. Валерій Попов звільнений від обов’язків заступника секретаря комітету комсомолу з ідеології за власним бажанням і в зв’язку з переходом на роботу по спеціальності.В роботі комітету комсомолу взяли участь секретар парткому Бабій В. М., член парткому Петров В. Б., перший секретар міського- комітету комсомолу О. Домбровський, завідуючий відділом обкому Л КСМ У Л. Ор- 
люк.Нагорода газеті

Президія Вінницької природних ресурсів та 
обласної організації Ук- екологічного виховання 
раїнського товариства колективу іституту на- 
охорони природи за ак- городила редакцію газе- 

тивну участь в пропаганді ти «За інженерні кадри» 
питань охорони і раціо- ггипломом першого сту_ 
нального використання пеня.

Запрошує
В приміщенні ВПІ від

булося чергове засідання 
міського клубу товариства 
української мови імені 
Т. Г. Шевченка «Світ
лиця». Члени клубу ра„ 
дилися відносно відкрит
тя нової середньої школи 
з викладанням українсь
кою мозою. Розглянули 
ряд питань, пов’язаних з 
функціонуванням держав
ної мови республіки в 
світлі проекту Закону 
УРСР «Про мови в Ук
раїнській PCP».

„Світлиця“
В засіданні клубу взя

ли уча’сть секретар Він_ 
ницького міськкому партії 
В. Юр’ев% заступник го
лови Вінницького міськ
виконкому М. Гунько, се
кретар президії обласного 
товариства А. Філонов, 
члени. Спілки письменників 
України А. Бортняк, М. 
Каменюк.

Стало традицією клубу 
«Світлиця»: свої зібран
ня він проводить кожного 
четверга в зал! засідань 
ректорам

Швидкоплинність часу, прискорюваний з кожним роком ритм нашого буття нікого вже не дивують. В обріях минувшини не те що місяці, а цілі роки виринають в пам’яті людській блискавичними спалахами. Десятиліття спресовуються у свідомості, спогадах наших хіба Що в кілька хвилин. Будні, клопітливі і неспокійні, затіняють прожиті роки і вкладені в них енергію, працю, розум. Так вже влаштоване наше кожноденне буття.Ось і цього разу, розмовляючи з доцентом, кандидатом технічних наук Віктором Сергійовичем Білоусовим, не міг, відверто кажучи, одразу осягнути сповна ті двадцять вісім років, котрі він віддав Вінницькому політеху. А  це ж, бо, вважайте, дві третини трудової біографії! Що за нею стоїть? Визначили, бодай, арифметично. Варто і обнародувати. Цифра виявилася досить «кругленькою» — 3250. Так, саме понад три тисячі інженерів різного профілю було підготовлено за цей же час при безпосередній участі і під керівництвом Віктора Сергійовича. Рахунок, звичайно, продовжуватиметься, наростатиме. І це тільки робить честь педагогу, вчителю в самому широкому розумінні цього слова.А  ^епер трохи історії. Не всі наші читачі, ясна річ, знають про те, що ВПІ стоїть напередодні свого тридцятиріччя. Ро- дослівна його бере початок від серпня 1960 року, коли на віддаленій південно-східній околиці Вінниці, у добряче пошарпаній і непривабливій будові колишнього енерго- технікуму, розпочав діяти заочний загальнотех- нічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості.Через рік до викладання. курсу загальної електротехніки тодішній да- кан Р. Ю. Кигель запросив молодого, тридцятитрьохрічного начальника енергоцеху хімкомбінату (так звалося тоді це підприємство) Віктора Біло- усова.Відтоді, власне, і розпочалася викладацька ра- бота колишнього випускника Київського політеху, якому суджено було ЗГО
ДОМ стати заступником декана, організатором і першим завідуючим нині діючої кафедри електричних систем.Ті шістдесяті, як і наступні роки, були сповнені напруженої, творчої праці. Білоусов стає кандидатом наук, доцентом. Останні десять років він очолював факультет заочного навчання, Але впродовж всього часу Віктор Сергійович незмінно читав лекції, вів лабораторні заняття на стаціонарі по курсу «Електричні мережі і системи» В його педагогія^ йому активі десятки аепВ

В І Р Н І С Т ЬВ У З О В Ірантів. Один з них став кандидатом технічних наук. Це — В. О. Леонтьев, який, до речі, сьогодні виконує обов’язки декана заочного Факультету. Що ж спадкоємність наяву: вчитель продовжується у своїх учнях. Так, здається, говорили древні...На другий день мав розмову ще з одним ветераном інституту Адольфом Максимовичем Тхо_ рівським. Енергійний, підтягнутий, зібраний, він аж ніяк не нагадував людину якій минає шістдесят другий рік. Доцент — жива, неповторна історія інституту.

вернувся з моря, ЯК ГОДИТЬСЯ, завітав до альма- матер. Зустрівся з деканом нашого фізмату Григорієм Филимоновичем Півнем. Він і запропонував посаду викладача. Так у двадцять п’ять років став педагогом вузу. До речі, Г. Ф. Півень — мій головний вчитель.— І все ж повернемось, Адольфе Максимовичу, до осені 1960. Що являв собою тоді заочний, загальнотехнічний?— Зараз, коли проходжу інститутським містечком, заходжу в лабораторії, бачу тисячні потоки студентів, часто зупиняю себе на думці: «Ні,

В. С. Білоусов— Пригадується, як сьогодні, 26 серпня шістдесятого... В кабінет тодішнього секретаря Вінницького міськкому партії Г. А . Лютворта зайшло нас троє — Р. Ю. Кигель, Л. І. Скрипник і я. Секретар партійного комітету проінформував про створення у Вінниці за- гальнотехнічного факультету, попросив дати згоду працювати в ньому. Іншими словами, стати фундаторами цього ново-, го в республіці за своєю формою навчального закладу, Відтрді безперервно труджусь в стінах нашого вузу. Без десяти місяців — тридцять років. Увесь час на загально

А. М. Тхорівськийнавіть у найсміливіишх планах не міг уявити тоді, у яку монументальність, масштабність перетвориться наш загальнотехнічний».— Смішно згадувати: в енерготехнікумі нам відвели кімнату десь у дванадцять квадратів. По-,, тім тро£ш розширилися. Самі ремонтув_али приземкувате приміщення. Треба було, хоч би як скромно, але гідно зустріти перших студентів.Так починався ВПІ. Кілька викладачів, кілька десятків студентів — заочників. Щоправда, він- ничани-горожани тричі на тиждень відвідували вечірні заняття. Так що фа-

я згадуваа. Комуніст- фронтовик Р. Ю. Кигель у перші два чи три тижні життя факультету очолив парторганізацію. В ці ж дні його призначили деканом, а партійний «портфель» Роман Юрійович передав А . М. Тхорівсько_ му, який потім кілька років бездоганно ніс це відповідальне навантаження, поєднуючи його з викладацькою роботою.— Якщо бути об’єктивним, то ви, Адольфе Максимовичу, по суті, є першим партійним ватажком майбутнього політеху. Чи не так?1— Не зовсім, але фактично, так. Через рік у нас вже було бюро, парт, оргаиізація росла. Набували досвіду, збагачувалася практика партійної роботи, її  арсенал. Багато зробив у цьому напрямку И. Т. Солейко — кадровий партпрацівник. Підходимо до тридцятиріччя організації, а що ми знаємо про її історію...Ветеран інституту має рацію. Давно пора систематизувати трьохдесяти- літній шлях комуністів вузу, зібрати документи, фотознімки, спогади людей, що стояли біля витоків парторганізацдї і взагалі інституту. На порядок денний слід принципово і по- діловому поставити питання про створення і обов’язкове відкриття до ювілею вузівського музею.Таке побажання ветеранів, такої ж думки їх молодші колеги. Чи варто, доводити в колективі, де сотні педагогів, виховате лів і наставників молоді, про непересічне значення традицій, спадкоємності* 1, надихаючи фактів, авторитетних імен у формуванні тих же інженерних кад.1 Рів.Думається, що конче настала нора діяти не на словах, а на ділі всім громадським організаціям інституту і насамперед раді музею, яка роками нічим про себе не дає знати.Примірно у такому ключі завершилася моя бесіда з А . М. Тхорівським, На закінчення запитав його: «Тридцять шість років покладено вами на олтар науки, віддано виучці спеціалістів. Що ж головне на вашу думку в цій діяльності?».Бути завжди у всьому людяним. Я рішучий супротивник диктату. Моє кредо т- довір’я, гуманність, доброзичливість.
Д, БОРИСОВ.технічному. Останні шістнадцять 'г— декан.— А  взагалі, ви мали намір працювати у вищій школі? Це було вашим покликанням?—- Навіть будучи сту  ̂дентом Вінницького педагогічного і в подумк^х не уявляв себе за кафедрою. Після закінчення інсти

туту служив два роки у Балтфлоті, А  коли по.

культет прийняв статус заочно-вечірнього.А  тепер уявіть, з якими труднощами матеріально- технічного, методичного порядку зустрілися фундатори інституту. Ні тобі приладів, ні лабораторій. ні аудиторій. Перебивалися не позиченому і на позичках, І все ж! І все ж наперекір всьому люди Трудилися. їх  імена вище

• Як ми вже писали, 9 
жовтня ц, р. ректор ін 
ституту професор Б. І. 
Мокін на засіданні ренто 
рату повідомив про злит 
тя заочного і загальнотех» 
нічного факультетів. В. С. 
Білоусов і А, М. Тхорів» 
ський переходять працю» 
вати на кафедри. Ветера- 
нам вручено грамоти і гро
шові винагороди за сум
лінну працю, за вірність 
інституту.



2 стор. <ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 20 жовтня 1989 року.

З часу створення в ін
ституті лабораторії' со
ціологічних досліджень 
минуло шість років. За 
цей період працівники 
лабораторії спільно з де
канатами, громадськими 
організаціями вузу про
вели 27 анонімних анке
тувань. Стосувалися вони 
актуальних питань інсти
тутського життя, про що 

учасники опитування, так: 
само як і читачі газети, 
добре інформовані.

А взагалі соціологічне 
анкетування, опитуван
ня громадської думки —  
це невід’ємна ознака 
демократичності, а в ни
нішніх умовах —  настійна 
необхідність для перебу- 
довного процесу. Знання 
думки колективу —  то 
вірний компас у виборі 
методів і засобів впливу 
на вузькі місця, гарант 
передбачливого ставлення 
до назрілих або назрі
ваючих проблем, що їх 
висуває, диктує життя.

Цього разу предме
том нашого дослідження 
стали правові питання. В 
числі їх  варто виділити: 
стан правового вихован
ня у вузі, оцінка курсу 
«Радянське право», ста
влення юнаків і дівчат 
до правових порушень, 
їх  пропозиції по боротьбі 
з негативними явищами. 
Знайшлось місце в анке
тах і для проблем, пов’я
заних з алкоголізмом і 
наркоманією.

Питання далеко не ви. 
падкові. Статистика сві
дчить: якщо в 1988 році 
в інституті було скоєно 
28 правопорушень, то 
лише за перше півріччя 
нинішнього року їх  За
раховується вже 22,

Опитуванням були охо
плені студенти 4-х і 5-х 
курсів, тобто найбільш 
зріла в інтелектуальному 
і життєвому плані молодь 
інституту, В анкетуванні 
взяли також участь мо
лодь обчислювального 
центру, науково-технічної 
бібліотеки, адміНістратИ”.' 
вного апарату. Лаборато
рія отримала майже 400 
заповнених анкет. Вони 
дають повну можливість 
для об’єктивного визна
чення громадської думки 
з порушених питань.

Передусім відзначу, що 
правове виховання в ін
ституті здійснюється на 
основі і у відповідності 
з перспективним комплек
сним планом ідеологічної 
і політико - виховної 
роботи на! весь період 
навчання студентів. Серед 
найбільш поширених і 
активних форм цієї робо
ти є вечори запитань і 
відповідей на правові те
ми,' зустрічі з праців

никами правоохоронних ор
ганів, конференції, дис
пути в політичних клубах 
факультетів і т. ін. При
міром, в кінці квітня у 
вузі відбувся «круглий 
стіл» з участю першого

секретаря Вінницького 
міськкому партії І. І. 
Сороки, голови міськви
конкому Ю. І. Іванова, 
інших відповідальних 
працівників міських
організацій.

Безперечно, ці та по
дібні їм заходи, а також 
вивчення курсу «Радян
ське право», як обов’яз
кової навчальної дисцип
ліни у вузі, сприяють 
росту правової культури 
студентів, їх  свідомого 
ставлення до виконання 
і дотримання радянського 
законодавства. Той факт, 
що дві третини майбут
ніх інженерів ''виявляють 
до нього посилену заці
кавленість, свідчить пірс 
певну результативність
правової пропаганди в 
стінах інституту.

Та1 коли підійти до

матичний, якщо брати 
до уваги соціальний 
склад респондентів. Ад_ 
же вони в недалекому 
майбутньому поповнять 
ряди народної інтеліген
ції. Слід думати, що по
дібний настрій і є пер
шою причиною всіх пра
вопорушень, які мають 
місце в інституті.

Логічним продовженням 
питань, що містила анке
та, було й таке: «Назвіть 
причини порушення ок_ 
ремими громадянами ра
дянських законів».

Результат такий: 36
процентів анКетованих 
називають егоїзм, кори
столюбство, ігнорУдання 
інтересів інших громадян, 
29 —  вважають, що пра
вопорушники, як прави
ло. через свою легковаж
ність не задумуються про

ОСЬ ТА К І ПИРОГИ
Або про правову 

вихованістьстудентів
оцінок стану поширення 
правових знань і право
вого виховання диферен
ційовано, то картина мі
няється і далеко не в 
кращий бік. Лише 14 
процентів респондентів 
задоволені цією роботою, 
кожен п’ятий вважає ї ї  
марною, а половина вза
галі не дає однозначної 
оцінки. Мовляв, все за
лежить від того, хто і як 
веде правову пропаганду.

Відтак, на запитання: 
«Що за Вашою думкою 
допомогло б підвищити 
правову культуру моло
ді?» близько ЗО процен
тів опитуваних запропо
нувало необхідність по
стійного привчення МО
ЛОДІ до самодисципліни, 
порядку, поповнення 
знанъ про законодавст
во. Близько 15 відсотків 
респондентів вказали на 
потребу * посилення ін
дивідуальної роботи, на. 
дання допомоги право
охоронним органам.

Цікавими і в той же 
же час тривожними ви
явилися судження про 
значимість радянського 
законодавства, його 
роль і місце в нашому 
суспільстві. Так, 32 про= 
центи опитуваних згод
ні, що закони СРСР охо
роняють їх  інтереси, а 
22 —  що вони в основ, 
йому служать для при
мусу і покарання грома
дян. І лише четверта 
частина молоді вважає 
своїм громадянським обо- 
вязком поважати закони 
нашої держави і неухи
льно їх  виконувати.

Факт досить симпто-

наслідки протиправних 
дій. 40 процентів рес
пондентів вказали на не
достатню загальну куль
туру наших людей, їх  
правову безграмотність, 
погану організацію доз
вілля, особливо молоді.

Систематизовані ра
ніше дані свідчать, що 
чотири п’ятих 'правопо
рушень, скоєких студен
тами і молодими співро- 
іробітниками вузу, пов’я
зані з зловживанням 
спиртними напоями. Неви
падково, що кожен дру
гий з анкетованих рішу
че засуджує пияцтво, як 
небезпечне соціальне зло. 
Однак, серед студентів 
машинобудівного факуль
тету цю думку підтри
мують лише 36 процентів 
юнаків і дівчат. До ре
чі, три роки тому против
ників вживання алкого
лю нараховувалося 1 в 
інституті 66 процентів. 
Як бачите, тенденція до
сить небезпечна. Вона 
посилюється ще й тим, 
що кожен п’ятий з чис
ла опитуваних виявив 
повну байдужість до по
ставленого питання. Бі
льше того, вважає, що 
правова відповідальність 
за пияцтво взагалі не 
обов’язкова!?

З приводу цього наве
ду ще один факт з да
них соціологічних дослід
жень, проведених в 1986 
році. Тоді лише 14 про
центів наших студентів і 
6 —  іноземних показали, 
що вони взагалі не вжи
вають спиртного. Отже, 
решта студентства у тій, 
чи іншій мірі причетна до

нього.
Висновок один: анти

алкогольна пропаганда у 
вузі залишається ни
зькою і малоефек
тивною Можна навести 
цікаві дані, пов’язані і з 
наркоманією. Приміром, 
83 проценти респон
дентів зійшлись на то
му, що причиною цїєї 
соціальної хвороби в 
країні є обмеженість ін

тересів і незадовільно по
ставлене дозвілля. Кожен 
п’ятий —  через високі 
ціни на міцні спиртні 
наГіої, бажання відчути 
новизну у сп’янінні,- За
те 86 процентів юнаків 
і дівчат наполегливо ре
комендують для бороть
би з наркоманією ліку
вання, ізоляцію від сус. 
пільства і лише десять 
відсотків стоять на пози
ціях профілактичної і 
виховної роботи.

І у всякому разі не 
можна обійти увагою і 
таке, з точки зору ду
ховності. моральності на
ших респондентів, питан
ня, як кажуть, на «за
сипку». «Ви дізналися, 
що Ваш товариш має на
мір скоїти небезпечне 
правопорушення, переко
нати його не вдається. 
Як Ви поступите в даній 
ситуації?» П’ята частина 
вважає за потрібне по
говорити з близькими ро
дичами, аби вони утри
мали його від злочину. 
Кожен п’ятий —  «Друж
ба вище всього і я мов
чатиму». 20 процентів опи
туваних сказали, що не
обхідно поставити до ві
дома відповідні органи, 
17 —  сповістити ту лю
дину, проти якої готує
ться правопорушення. А 
якщо воно стосується 
державної організації, то 
лише 3 проценти!., май
бутніх спеціалістів вищої 
кваліфікації проінформу
ють правоохоронні орга
ни. Ось такі, як кажуть, 
пироги.

Розклад досить роз
маїтий, мозаїчний. На
водить він на думки да
леко не оптимістичні. А 
ще —  спонукає до більш 
поглибленого вивчення 
причин соціальної інерт
ності молодих. Гадаю, що 
найближчим часом вив- 
чиМо і дану неординарну 
проблему.

Така в стислому вик
ладі картина останнього 
опиту громадської думки 
студенства з правового 
виховання у вузі. Ситу
ація не з втішних. Вона 
вимагає, не гаючи часу, 
розгорнути в усіх ніаїв- 
чальних групах, службах 
інституту5 наступальну, 
копітку, повсякденну ро
боту по посиленню пра
вового виховання молоді 
і не лише правового. 
Можливо, і не в останню 
чергу —  гуманітарного, 
громадського, етичного. 
Роботи— край непочатий.

М, СИНЕАЬНИК,

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВПІПРОПОЗИЦІЇ ЦЕНТРУ нттмКолектив ЦНТТМ уважно вивчив проект статуту ВПІ. Після обговорення всіх його розділів прийшов до висновку, що В РОЗДІЛІ 7, у п. 44 останній абзац сформулювати у такій редакції; «організація госпрозрахункових державних посе. редницьких, впровад- ницьких піприємств і...» далі за текстом..

Розділ 9., п. 56 вважаємо за доцільне доповнити: «керівництво НТТ студентів». Розділ 11. п. 64. назвати: «Громадські та наукові організації інституту», А  в кінці першого абзацу слова «...У своєму складі...» замінити «в складі творчих колективів інституту».Не менш важливим доповненням до Стату-

ту, його розділу 12 і п. 68, є на нашу думку таке: «Центру НТТМ п л о щ і  надаються безкоштовно в рахунок встановлених відшко_ дувань інституту в залежності від його прибутків». •За дорученням ко. лективу НТТМ —Г. К А С Ь Я Н О В А , профорг.

Оголошення
1 листопада о 15 го

дині відбудеться звітно- 
виборна профспілкова 
конференція працівників 
інституту. На порядок 
денний виноситься обго
ворення роботи за три 
попередні роки. З пропо

зиціями, зауваженнями, 

побажаннями прохання 

звертатися в інститутсь
кий профком.

ЗНАЙОМТЕСЬ: 
ВІКТОР БУРЛАКВіктор Бурлак поступав до нашого інституту в минулому році з тридцять третьої вінницької школи. У  школі він навчався «відмінно» і «добре». Вступ до вузу для нього був справою нескладною.Крім доброї УСП ІШ 

НОСТІ Віктор відзначався також помітними спортивними досягненнями, особливо у веслуванні на байдарках.

на змаганнях соціалістичних країн «Друж_ ба» в Пхеньяні, добре виступив у команді чоловіків, котрі боролись на водний трасах Угорщини. Отже, завидний «урожай» спортивний перемог. І це у 18 років!— Як же тобі усе вдається? — запитуємо Віктора — особливо ж з навчанням?— Мушу возити з собою підручники, єно

Навчання у нього пішло легко, зимову сесію склав тільки на «відмінно», весняну на «відмінно» і «добре». Наголошуємо на цьому спеціально, /бо це, по суті, зразок умілого поєднання навчання і занять спортом. Адже досить часто одне одному заважає.Тим часом, Віктор Бурлак за один рік перебування у ВПІ став майстром спорту С Р С Р , переможцем міжнародного турніру в НДР на дистанції 1000 метрів і першості країни на дистанціях 1000 і 500 метрів, срібним призером чемпіонату світу серед юніорів в Ґаліфаксі (Канада), переможцем

номити кожну хвилину, а на заняттях сповна віддаватись роботі, дуже уважно слухати, запам’ятовувати і консультуватись. Навантаження дуже великі, але до них уже звик. Часо|м, звичайно, буває так трудно, що мені хотілося б займатися чимсь одним. Одначе подобається і спорт 1 моя майбутня, надзвичайно цікава професія інженера-елек- троніка. Тому я думаю, що успішно закінчу інститут, не пориваючи зі спортом. Спорт дисциплінує і привчає до великої працездатності. А  працездатність у шитті ніколи не зашкодять, 
На фото: В. БУРЛАК.

ДЕНЬ ПІШОХОДААвтомашина — не розкіш, а засіб пересування. Цю крилату фразу може з повним правом сказати кожний автомобіліст. Що ж, в цих словах немає перебільшення. Але в зв’язку з тим, що КІЛЬКІСТЬ  власного автотранспорту у населення з кожним роком зростає, збільшується і кількість шкідливих ВИКИ
ДІВ у повітря. За підрахунками фахівців лише в обласному центрі за рік в атмосферу надходить 57 тисяч тонн шкідливих речовин. Це близько 80 процентів усього забруднення повітря.Як же боротися з цим явищем? Вінницький міськвиконком за прикладом чернівчан вирішив ввести

день пішохода. Раз на тиждень буде обмежено рух власного і службового автотранспорту. Будуть пе- ціально обладнані майданчики для стоянки машин які приїдуть з інших міст. Жителів Вінниці в цей день обслуговуватимуть тролейбуси, трамваї, автобуси ї таксі, як державні, так і кооперативні,Головні магістралі міста будуть розвантажені від вантажного автотранспор, ту, його рух взагалі буде обмежений. Контролювати ці заходи будуть працівники державтоінспекції та міської санепідемстанції«НОВИНИ ПОДІЛЛЯ»
Редактор І. В О Л О ІІІЕН Ю К .



НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ: 
ЗВІТИ І ВИБОРИВ ці дні в усіх громадських організаціях проходить звітно-виборна кампанія. Не обми, нула вона і народного контролю. Жовтень для наших цехових груп став періодом підбиття підсумків діяльності народних дозорців за 1986 — 1989 роки, вироблення напрямків контрольної роботи на наступні роки.Новим на виборах низових ланок народного контролю було те, що до них увійшли представники різних громадських інституцій вузу, Делеговані вони від цехових партійних, комсомольських;, профспілкових організацій, жі  ̂ночих рад, робітничого контролю, рад трудових колективів і ветеранів-Таким мислиться і склад головної групи народного контролю вузу, який буде обрано на загальноінститутській конференції НК. Конференцію намічено провести 15 листопада. Але вже відтепер необхідно, щоб кожен член колективу ретельно продумав свої пропозиції відносно нового складу ГГНК, поліпшення її діяльності. І не на віддалену перспективу, а вже у найближчий час Цього вимагають інтереси перебудови громадського і трудового життя, навчально-вихоЕного процесу в інституті,

В. КУЛІБАБЧУК.

В РЕКТОРАТІ
На засіданні ректорату 

23 жовтня відбулася зустріч 
з першим заступником мі
ністра вищої \освіти УРСР 
А. О. Каніщенком, котрий 
зупинився на деяких актуа
льних проблемах перебудови 
і відповів на численні запи
тання присутніх. Зацікавле
ний діалог, зокрема, йшов 
з приводу запровадження в 
учбовий процес української 
мови. Заступник міністра 
повідомив, що питання ста
виться однозначно: всі, хто 
навчався рідною мовою в

школ і, продовжувати муть 
навчатись нею і у вузі; *хто 
вчився російською, у вузі 
повинен вивчити українську, 
скласти залік і перейти на 
подальше навчання україн
ською.

На засіданні ректорату 
повідомлено, що неділя 5 
листопада у ВПІ буде робо
чим днем. Для тих працівни
ків, котрі не зайняті навча
льним процесом, вихідними 
оголошено 6, 7, 8, 9 ли
стопада.

Д ЕНАН МАШИНОБУДІВНОГО— 
В. Б. ПЕТРОВ

18 жовтня відбулося розширене засідання вче
ної ради машинобудівного факультету. При 66 го
лосах «за» і одному «проти» деканом МБФ обрано 
Віктора Борисовича Петрова, кандидата технічних 
наук, доцента кафедри ПОАВ.

 ̂ В. Б. Петров 1947 р. народження, член КПРС з 
1967 року. В 1970 р„ закінчив машинобудівний фа
культет нашого інституту. В тому ж році став пра
цювати на кафедрі ТАМ, з 1988 р. —  на кафедрі 
ПОАВ,послідовно займаючи тут посади асистента, 
старшого наукового співробітника , завідуючого 
НДА, старшого викладача, доцента.

З травня 1971 р. по травень 1972 р. Віктор Бо
рисович служив в Радянській Армії. В 1973— 1977 
РР- навчався заочно в аспірантурі нашого вузу. Май
же десять років (1966— 1975 рр.) В. Б. Петров очо

лював комсомольську організацію інституту, а з 
1975 р. по 1978 р. був заступником секретаря пар
ткому ВПІ Останні два роки В. Б. Петров секретар 

партбюро МБФ, з 1988 р. —  член парткому ін
ституту. Він також обирався членом обкому, міськ
кому і райкому ЛКСМУ. Нагороджений знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активну роботу в комсомолі», Почес
ними Грамотами ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ.

В. Б. Петров автор 38 наукових праць, в т.# ч. 
20 винаходів, три з яких впроваджені у виробниц
тво з річним економічним ефектом 2,4 млн. крб., 
нагороджений двома медалями ВДНГ СРСР, 
знаком «Винахідник СРСР»

Гість інституту -  канадськийнання інженерськихПрізвище канадця— Іван Вінницький. ара- цює на факультеті хімічної технології і металургії університету; «ьатерлоо» в однойменному місті Канади, професору 57 років, але енергія, спортивні сть, діловита Оадьо> рість роолять його зна- 4 но молодшим.Він приїхав до Радянського Союзу на запрошення дніпетровсь- кого металургійного інституту — впродовж тижня читав там лекції українською мовою, адже народився на Львівщині (родина виїхала до Канади під час війни). До нашого інституту за порадою Мінвузу У Р С Р  заїхав но дорозі до Чернівець і Львова, де теж матиме ділові контакти з науковцями свого профілю. У Вінницькому політехнічному Іван Вінницький з'ясовував можливості наукового співробітництва та взаємного обміну студентами й аспірантами.Ми взяли в професора коротеньке інтерв'ю про деякі особливості технічного навчання в канадській вищій школі.— Як досягається єдність навчального процесу і практичної підготовки майбутнього інженера у вашому вузі?— Слід сказати насамперед про те, що на факультет -ми приймаємо 750 слухачів, а випускаємо 500 спе

ціалістів. Вступних екзаменів нема. Якщо ти відчуваєш, що спроможний витримати учбО“ ве навантаження, будь ласка, подавай документи. Щороку влаштовується тестовий іспит з шести предметів. Треба дати відповідь на сто запитань з кожного предмета. Якщо відповідь правильна в середньому на 60 запитань, то переходиш на наступний курс, якщо — тільки на 50, зостаєшся повторно- Якщо і повторно маєш 50 відповідей — мусиш залишити вуз. Слабкі спеціалісти виробництву непотрібні.Як набуваються практичні навики майбутніх інженерів?Половина курсу з першого дня навчання залишається за партою, а половина одси- лається на виробництво. Влаштуватися на роботу в Канаді непросто, але в країні все- таки 700 фірм. Вуз має спеціальну службу координаторів, котрій оддає 2,5 процента свого бюджету. Координатори і займаються влаштуванням студентів на робочі місця. Спершу вони замітають територію, підносять інструменти кваліфікованим майстрам, а по мірі набування знань і вдосконалення організаторського хисту, поступово підступають і до вико-

обов'язків.Попрацювавши півроку, студент вертається за парту, а ті, що сиділи за партами, йдуть на виробництво на наступну половину року. Така практика вигідна ще й з іншої сторони—можна заробити за цей час в середньому 7—8 тисяч доларів, і розрахуватись за навчання і гуртожиток (за навчання в рік сплачується 1500 доларів, а за житло в межах 4 тисяч).— Чи заохочується у вас самостійна підготовка студентів? т— Це — основа. Ми не намагаємось напхати слухача знанням, як ото українець кишку фаршем. Даємо йому багато ініціативи. Але, будете певні, що він не спить.Тестовий іспит — суворе випробування.Ніяким вихованням викладач не займається. Йому невільно впливати на думки і внутрішній світ студента, нав'язувати ідеологію чи політику. Його найперший обов'язок — передати студентові свої знання в найдоступнішій і найбільш засвоюваній формі. А  виховувати він покликаний своєю поведінкою. Тому університет пильно займається відбором про- фесорату. Для того, щоб одержувати повну платню, мусиш невтомно трудитися впродовж п'яти років. За

професорцей час тебе, як то мовиться, «обнюхають» з усіх боків, побачать, що ти можеш, який у тебе рівень, чи здат* ний ти до викладання. Лише після цього ти уже повноправний член професури і звільнити тебе можуть тільки за невиконання обов'язків, але ні в якому разі з інших причин.— Якщо не секрет яка ж помісячна платня в професора Івана Вінницького?— Помісячно у насне рахують. А  за рік я одержую 7*0 тисяч канадських доларів. Канадський долар — це 85 центів американського. Маю власний будинок і біля нього близько гектара землі. В мене троє дітей. Донька Оксана захищає зараз докторську працю з вивчення української мови неукраїномовними дітьми. Менший син Михайло вступив до інституту — вивчає іс торію і політичні нау, ки, старший — Роман уже має свою фабрику запасних частин до комп'ютерів. Фабрика невеличка — всього 20 робітників, але працювати синові доводиться 24 години на добу. Щоб вижити і завоювати своє місце в житті, треба трудитись не покладаючи рук. Канада грошей даремно не платить; ледачому жити в Канаді не легко. Втім, гадаю, що ледачому скрізь погано. Чи може ви іншої думки? _ ;____
ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАТЕМАТИКІВ

. і.
17— 19 жовтня відбу

лась міжвузівська нау
ково-методична конфе
ренція з питань створен
ня і застосування авто
матизованих навчаючих 
комплексів в курсах ви
щої і прикладної матема
тики.

Вступним словом конфе
ренцію відкрив доктор 
технічних наук, профе
сор, завідуючий кафед, 
рою автоматизованих си
стем управління ВПІ І. В 
Кузьмін.

На пленарному засіда» 
нні виступили З ОСНОВНИ 
ми доповідями прорек
тор ВПІ, доцент Ю. А. 
Буїренніков, кандидат тех
нічних наук М. Р. Вальд- 
ман, кандидат фізико=ма- 
тематичних наук з інсти
туту кібернетики АН 
УРСР А. М. Іваненко, до= 
цент ВПІ Ю. І. Васеков,

В доповідях, як і в ін- 
формаціях учасників кон
ференції, були порушені 
питання розробки науко 
вих напрямків в галузі 
методів активізації вив
чення вищої математики

на основі застосування 
автоматизованих навчаю
чих комплексів і ділових 
ігор.

На засіданнях конфе
ренції виступили також 
професор Київського по
літехнічного інституту 
Т. Г. Стрижак, яка зупи
нилася на проблемах за
стосування комп’ютерної 
технології навчання з 
курсу вищої математи
ки, а П. М. Максинович, 
доценгг Челябінського по» 
літеху, доповів про за  ̂
стосування автоматизова
них систем «Діалог=2», 
«Фотон=5» їв процесі ви
вчення вищої математики

Цікавим був виступ 
професора Московського 
Вищого технічного учи* 
лища імені М. Е. Баума, 
на О. П. Крищенка про 
наукові напрямки на ка
федрах прикладної мате- 
матики в галузі комп’ю- 
теризаціїї навчального 
процесу.

Науковий співробітник 
Московського енергетич
ного Інституту Є. В. Чу6= 
ров доповів про методику

і програмні особливості 
навчаючих програм з ви
щої математики. Викла
дач вищої математики 
Братського індустріально
го інституту О. Г. Ааріо. 
нова повідомила про ме
тодичні розробки викори
стання автоматизованого 
комплексу у викладанні 
лінійної аїлгебри. Асистент 
кафедри вищої матема
тики ВПІ Н. О. Клочко 
головну увагу у виступі 
приділила формуванню у 
студентів вузу понять 
розв’язання лінійного ди
ференційованого рівняння.

Другого дня учасники 
конференції адслухали Ін 
формацію з проблем роз
робки і впровадження ді 
лових Ігор у навчанні сту
дентів »втузів вищій мате= 
матиці.

У співдоповіді Ю. П 
Шалінського, аспіранта 
ВПІ, говорилося про ор= 
ганізацію підготовчого 
етапу ділової гри «Стра
тег», математичне моде
лювання виробничих си
стем і застосування у грі 
стратегічного управління

якістю.
Особливий інтерес ви

кликали виступи профе
сора О. П. Крищенка, до
цента М. Вальдмана 
та інших учасників кон
ференції про застосуван
ня ділової гри виробни
чого змісту з прямим ви
ходом на виробництво, 
при вивченні теорії ймо
вірностей, математичної 
статистики.

В рішеннях науково 
методичної конференції 
відзначено, що наступний 
форум математиків з пи
тань навчання студентів 
на основі застосування 
різних автоматизованих 
комплексів і ділових ігор 
відбудеться у 1991 році.

З метою узагальнення 
і розповсюдження кращо
го досвіду викладання ви
щої математики з засто
суванням навчаючих ком
плексів при ВПІ створю^ 
ється інформаційний 
центр методичних розро
бок,*.

В. ПЕТРУ К,
аспірант кафедри
вищої математики.



2 стор. «ЗА І Н Ж Е Н Е Р Н І  К А Д Р И »  — 2? жовтня 1989 року

ДВІЧІ ДОКТОР^  О іи ір а ф і і ,  ЯК АЄ.СЄН-
----  і **К.| Н в о Ь И Ч і-И п І, ЩО

и у о с і  НЬ Л О і КО П ^ Ш р И і И  гі

•хню справжність.
коди минулої о літа ми

мохідь почув на машин6- 
оудшному факультеті, як 
ттрюфесор ЛНДрНІ илек\ 
сандрович Жуков, пере- 
оуваючи на м.жнародниму 
конгресі ливарників, диву
вав людей, вільно розмо 
вляючи без перекладача з 
німцями, англійцями, фра
нцузами, китайцями, то 
подумав, що це просто 
легенда або перебільшен
ня. Ну, може, й знає чо. 
ловік якусь іноземну, але, 
щоб цілу низку, та ще й 
досконало, то це вже ви
бачте. Це ж не гуманіта
рій, це доктор технічних 
наук, фахівець з технолог 
гії матеріалів, чавуну, 
сталі, сплавів, ливарного 
виробництва, хімії.

Проте з’ясувалось, що 
—  ніякої вигадки. Більше 
того, крім німецької, ан
глійської, французької, 
китайської,. Андрій Олек
сандрович володіє ще й 
чеською.

Чи не диво?
Втім, талант —  завше 

диво, а цьому талантові 
сприяла, ще й доля. Річ у 

дому, що народився Ан_ 
дрій Олександрович у Пра
зі, де тоді, 1928 року, 
жили його батьки, а ди
тинство і юність провів 
у Шанхаї, де навчався у 
французькій школі та в хі
мічному інституті —  зві
дти знання французької 
та англійської.

Росіяни, котрих соціа-

льні буревії закинули з 
ценір ьвропи, а потім до
м л і, сіраждали Від іялч- 
кої ностальгії, знаючи 
краще свого народу, що 
діється на Батьківщині,. 
адже газети рясн.ли ма
теріалами про репрес.і, 
розстріли, масові пере, 
селения, розкуркулення, 
все одно просились до
дому. Батьківщина, вим
ріяна і жадана, кликала 
до себе і не було сили, 
яка б могла цей поклик 
перебороти. Батьки, ін
женери з вищою освітою, 
набутою в Празі, і їхній 
син підтримували тісні 
зв’язки з радянським ко
нсульством у Шанхаї, бра
ли активну участь в ро
боті товариства «Грома
дяни СРСР в Шанхаї», у 
створенні Всесвітньої 
федерації демократичної 
молодії

Про ті роки, про поне
віряння росіян на китай
ській землі написала ві
дома письменниця Ната
лія Ільїна, з якою Анд
рій Олександрович приї
хав в СРСР одного й то
го ж, 1950-го, року і дру
жить по сей день. Цікаво, 
що вернувся він додому, 
радянським громадяни
ном, одержавши паспо
рта з гербом СРСР у ша~ 
нхайському консульстві, 
щойно виповнилось 16 
років.

Страшенно хотілось 
спробувати себе в ново
му суспільстві, нових 
умовах. Бра'в на себе 
стільки, скільки було мо
жна і ще понад це. Аа”

борант Московського ме
талургійного інституту і 
заодно його студент, ін
женер на Люблінському 
ливарно-механічному за
воді і заодно секретар 
комсомольського коміте
ту. Не робота —  полу
м’яне горіння.

Аспірант і водночас 
науковий редактор жур
налу «Ливарне виробни
цтво» —  помітили його 
ерудицію. Згодом —  ка
ндидатська дисертація, в 
сорок літ докторська в га
лузі металознавства і фі
зичної хім ії чавуну.

До речі, в цій галуз‘ 
Андрій Олександрович 
зараз —  один1 з провід
них фахівців країни: по
над ЬОО наукових пуб
лікацій, (в тому чис/\і 
10 книг і довідників], 52 

авторських свідоцтва, 23 
кандидати і доктори наук, 
підготовлених під його 
керівництвом. Двічі пе
ревидавалась монографія 
«Геометрична термоди
наміка сплавів заліза». 
Першим в країні розро
бив метод лазерного по
верхневого зміцнення ме
талів, здобув авторське 
свідоцтво, видав разом з 
іншими науковцями моно
графію «Структура V 
властивості сплавів, оп
рацьованих променем ла
зера».

До виступів Андрія 
Жукова прислухались на 
міжнародних конгресах, 
він входив до міжнарод
ного комітету технічних 
асоціацій ливарників,, бу
вав в Америці*, - Англії, 
Франції, .Швеції, Поль
щі, як провідний фахі
вець свого наукового 
профілю. Одне слово, 
блискуча біографія нев
томної, працьовитої, ще
дро обдарованої люди
ни,;

1982 рокУ професор 
Жуков переїхав до Він
ницького політехнічного 
інституту. Мила поділь
ська земля, мякий по- 
гідливий клімат, теплі вес
ни, чарівна природа' — - 
все це надихає і стиму
лює до Ще більшої праці.

Багато задумок, ідей, 
знахідок. І вирішив Анд
рій Олександрович захи
стити ще одну дисерта
цію —  на цей раз док
тора хімічних наук і зро
бив це з якоюсь прямо- 
таки граційною легкістю, 
мовби це для нього ні
чого не важило, а захи
щався ж у Ленінградсько

му технологічному ін
ституті імені Ленради. 
Перший двічі доктор у 
В ПІ.

—  Україна надихає 
росіянина? —  перепитую 
Андрія Олександровича-.

—  Ну, —  говорить він, 
сміючись.. —  Це ще тре

ба подумати, чи я переї
хав з Росії, чи вернув
ся туди, звідки починав
ся. Справа в тому, що 
мій пра-пра-пра... дід був 
турком, якого взяли в 
полон запорожці, але не 
стратили. а -пощадили, 
зробили християнином, 
наїрекли Іваном, а позаяк 
він був смаглявеньким, 
то дали прізвище Жук, 
оженили на українці і 
пішли від нього вродливі 
діти. В усякому разі, дві 
доньки Івана Жука вий
шли заміж за знаменитих 
Кочубея і Іскру. Це були 
мої пра-пра-пра... баби
і цьому є історичні під
твердження...

Що ти тут скажеш? 
Залишається тільки по

дивуватись з того, якими 
незвичайними бувають 
таланти і долі.

В. ІВЧЕНКО.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
Коли мені було 14— 15 

років, я дуже хотів, 
щоб у мене закохалася 
яка-небудь дівчина. Ос
кільки я був довготеле
сий (ріст 194 сантимет
ри), мовчазний та сором
ливий, то ходив завжди 
зігнутий буквою «Г». 
Без сумніву, ці якості не 

сприяли тому, щоб дівча
та до мене «липли».

Однак я багато читав і г 
вірив, що є методи, які 
дають змогу впливати на 
чарівну половину люд
ства. Зрештою надибав 
книгу М. Веллера «Як 
розвити особистий магне

тизм» 1905 року видан
ня, в якій доступно, кон
кретно описувалось, 'як 
стати привабливим. Я 
штудіював цю книгу, ро
бив нотатки, виконував 
вправи, як тримати руки, 
голову, губи... Коротко 
кажучу, намагався вихо
вати ‘у себе ті якості, 
про які говорилось у цій 
книжці;

Нині, переглядаючи но- 
нотатки 50-річної дав
ності, дійшов висновку, 
що деякі з правил можуть 
принести користь і су
часній молоді^ Тому ви
рішив написати цикл на
рисів на морально-етич
ну тему. Отже,

ПЕРШЕ ПРАВИЛО 
ВПЛИВУ НА ЛЮДЕЙ.

Практика-критеїрій іс
тини. Це я засвоїв з ди
тинства!. Отож, вивчивши 
«правила впливу на лю
дей» по Вел леру, почав 
залицятись до дівчат. 
Довгий час не таланило, 
але якось помітив, що од» 
на дівчина з старшого 
класу звернула на мене 
увагу: почала «стріляти 
очима», усміхатись, хо
дити зі мною в кіно, а я

проводжав ї ї  додому, 
довго сидів на лавці чи 
на присьбі біля ї ї  хати. 
Часто розмовляли про кі
но, школу, товаришів, 
про те, що я читав, а 
коли мій запас, заздалегідь 
наготованих розпо

відей вичерпувався, то ді
алог з дівчино_ю був до
сить простий:

Я: «Чи є у вас кури?» 
ВОНА: «Так, є». Мовчан
ка...

Я: «Чи ваші кури несу
ться?» ВОНА: «Несуться». 
Знову мовчанка...

З «правил» я знав, що 
мовчати не можна, пот
рібно діяти. Позаяк слів, 

щоб висловити свої по
чуття, мені бракувало, то 
я почав наближатись до 
дівчини і... поцілував ї ї  
так, що вона аж відсах
нулась: «Ти цілуєш, як 
слон хоботом... І взагалі 
ти не такий як ін ш і  —  не 
куриш, запах у тебе не 
чоловічий...» Добре, що 
було темно і вона не ба
чила, як я червонів од ї ї  
компліментів. Бажання 
далі сидіти з дівчиною 
миттю зникло і я готовий 
був провалитись крізь зе
млю від сорому за себе.

Я повільно плентав до-  ̂
дому, а в грудях було 
так «приємно», мов би 
хто чайник з горячою во
дою поставив на них.

«Що я зробив не так? 
Чому їй не подобається 
те, що я не курю? Мене 
ж хвалять всі вчителі, до
рослі, а' вона —  ні».

Після тривалих роздумів 
я пригадав одне україн
ське прислів’я: «Не взна
вши броду —  не лізь у 
воду». Звідси перше пра
вило: «Якщо ви хочете 
впливати на людину, то 
необхідно ВИВЧИТИ ї ї  по»

Інтереси —  психічна 
спрямованість людин’и на 
певний об’єкт і прагнен
ня ближче пізнати його 
або оволодіти ним.

Інтереси людини вини
кають під впливом су
спільних умов життя, про
цесу діяльності^ спрямо
ваної на задоволення 

тих чи інших потреб.
Звички —  це певні спо

соби діяльності людини, 
що виникли внаслідок 
багаторазових повторень 
і перетворилися В ПОТ- 

оебу. Звички —  досить 
стійкі. Недаром кажуть, 
що звичка. —  друга на
тура. Звички є позитив
ні і негативні. Чистити 

одяг, ласкаво говорити, 
бути ввічливим —  пози
тивні звички. Паління ци
гарок, пияцтво, грубість 
—  приклади негативних
звичок.

Виникає питання. «Чи 
досить знання першого 
правила впливу на люди= 
ну, щоб досягти бажаної 
мети?»,

Ні, цього мало. Це не= 
обхідна, але недостатня .

умова.
Що потрібно ще знати? 

Про це буде розмова в 
іншому нарисі.

В, ЧИЖИК, 
кандидат педагогічних 
наук.

ЯК ВПЛИВАТИ НА ЛЮДЕЙ?

НАЙБЕЗБЕРЕЖНІШЕ МОРЕ
ФЕЙЛЕТОНЛюдям давно відомо, яка ріка найдовша в світі, які гори найвищі, яке море найглибше. Ільф і Петров свого часу відкрили найглибше провалля. Ним виявилось фінансове, бо в нього можна летіти все життя. Однак людству довго було невідомо — яке море найбезбережні- ше?Виявляється, таке море є. Це море — бюрократична. В ньому теж можна проплавати все життя і не вибратись на сушу.В ньому є все, що має бути у справжньому морі. Останнє століття його каламутні води розсікають не сотні, а тисячі кораблів- ідей, що плавають під прапором науково-технічного прогресу. Нелегко і не завжди кораблям — ідеям вдається благополучно переплисти це море. Багато на їхній дорозі всіляких перешкод. Можна, приміром, наштовхнутись на айсберг і потонути, адже в цьому морі — не звичайні крижані айсберги, а ті, що цілком а бетону крижаного консерватизму.Можна сісти на мі-

, лину байдужості і роками, а то й десятиліттями ніхто не допоможе знятися з неї, а щоб якось врятуватись і вийти у відкрите море — потрібен дуже потужний буксир.Для кораблів небезпечно також зайти у бухту тяганини. Вітрила суден можуть напинати холодні вітри зневаги або суховії пустозвонства. Є в цьому морі і острів сирен. Горе тому, хто повірить їх брехливим голосам і причалить до цього підступного острова, Патока солодких пісень може стати смертю для будь-якої ідеї.Як і в інших справжніх морях, на хвилях бюрократичного трапляються піратські кораблі. Вони ждуть свою жертву, беруть на абордаж і вже під чорним піратським прапором, з новим іменем, вона довгі роки буде стикатись по світу невпізнанною. Захопленому в полон капітану пірати можуть зберегти життя, прийнявши в свою команду фільки рядовим матросом.Підступні хвилі бюрократичного моря про-

ковтнули сотні, а, може, й тисячі кораблів— ідей різних водо- тоннажностей і класів, які надовго поховані під багатометровою товщею хаосу.Були, звичайно, випадки, коли деяким кораблям везло — вони опинялись на гребені штормової хвилі і їх щасливо викидало на бажаний берег життя.Трапляються, безумовно, сильні і хоробрі капітани, які твердою, впевненою рукою ведуть свої кораблі наперекір стихії, і цілими й неушкодженими приходять до берегів Надії і Успіху. Але є й молоді, недосвідчені капітани. Сумний досвід попередників змушує їх задумуватись— чи варто випробовувати долю, чи варто виходити в море без гарантії досягти берега?Слабкі духом не ри зикують. Тільки сміливі, сильні, невтомні стають на шлях боротьби, запалюючи в ’туманній далині цього моря вогник, що є маяком на дорозі до берегів Прогресу. Світло його манить і кли-
О А Н Д Р У Х ІН ,кандидат технічних наук.Поїздка

. Три найактивніших уча
сники студентських бу
дівельних загонів, які від» 
значились на роботах 
під час трудового семе
стру минулого літа Во
лодимир БогаЧук І Олек
сандр Щербатюк з енер=

до Іспанії
гетичного факультету та 
Василь Криворучко з ра
діотехнічного були наго
роджені туристичними 

путівками до Іспанії Во
ни побували в семи міс~ 
тах країни, в тому числі 
в таких знаменитих, як

Мадрід, Толедо, Севілья, 
знайомилися з життям, 
побутом, культурою наро
ду.

—  Це були 10 пам’ят 
них днів. —  говорить Во 
лодимир Богачу к. — - Іс
панці ставились до нас 
дуже добре і особливо 
цікавились перебудовни- 
ми процесами

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК*

треби, інтереси, ЗВИЧКИ».
Потреби —  Це психіч

на якість, яка проявляєть
ся в незадоволенні, коли 
людина не має певних 
умов для життя і розвит
ку. Це те, що А. Райкін 
називав «дифцитом»! 
Людина без потреб гине, 
як людина. Потреби —  ру
шійна сила діяльності, 
стимул ' життя.



7 ЛИСТОПАДА -  72 РІЧНИЦЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ!
Велика Жовтнева со-» 

ціалістична революція 
стала важливою віхою 
в історії не тільки на,*“ 
родів нашої країни, але і 
всього людства. Наша 
країна пеіреживає зараз 
відповідальний перелом
ний період свого розвит
ку, вирішуючи складні 
завдання перебудови. Фу
ндаментом перебудови, 
основною її метою є гли
бокі перетворення а еко
номічній і соціальній сфе
рах. Головне в цій (роботі 
—  повернути економіку 
«обличчям» до людини, 
створити умови праці і 
життя, гідні радянських 
людей. Важливим заво
юванням перебудови стала 
широка демократизация1 
державного і суспільного 
життя країни. Переконли
ве тому свідчення —  ви-

борм народних депутатів 
СРСР та Перший З ’їзд 
народних депутатів, що 
проходили в нинішньому 
році.

Радянські люди своєю 
працею і суспільною ак
тивністю подають належ
ну підтримку тим револю
ційним перетворенням, 
що відбуваються. Цей про
цес іде через подолання 
значних труднощів, бо
ротьбу нового і старого. 
Потужним Імпульсом для 
розв’язання важливих 
проблем перебудови ста
ла робота Першого З ’їзду 
народних депутатів.

На протязі всієї своєї 
історії Радянський Союз 
веде невтомну бороть
бу за мир і роззброєння. 
Нове політичне мислення 
приносить відчутні реалії 
оздоровлення міжнарод-

ної обстановки. Нині до
сягнуті угоди про скоро
чення ядерних арсеналів, 
країни Европи приступи
ли до зниження рівня вій
ськового протистояння.

Однією з найважливіших 
історичних подій після 
перемоги Великого Жо
втня стало утворення сві
тової системи соціалізму. 
Світовий соціалізм пере
буває на новому етапі 
свого розвитку, що харак
теризується переходом 
від однієї його, історич
ної моделі до Іншої, 
котра відповідає сучасним 
вимогам і умовам.

За роки, що минули з 
часу Жовтня* зміни
лись всі складники світу: 
його матеріальна основа, 
політичне і духовне об
личчя.

І ЗНОВ -  ПРО МОВУ
Прийняття закону 

ДРО мови в Українській 
ПСР і про надання ста
тусу державної націо
нальній мові респуОлі- 
ки додає, безперечно, 
чимало турбот усім слу
жбам нашого інституту, 
адже навіть поступо
вий перехід на навчан
ня українською — це 
проблема з багатьма 
знаками питання, труд
нощами, перепонами 
об’єктивними і суб’єк
тивними. Ця проблема 
буде час від часу на
штовхуватись на одір 
консервативного мис
лення, нерозуміння, бай
дужість до народного 
болю. Однак сила за
кону в тому, що він під
лягає не обговоренню, 
а виконанню- 

На виконання нового 
закону і спрямовуються 
ті заходи, про які на за
сіданні ректорату ЗО 
жовтня оголосив ректор 
інституту професор 
Б. І. Мокін. Йшлось про 
введення української 
мови в навчальну про
граму першокурсників, 
як обов’язкової дис
ципліни. Проектом спе
ціального наказу рек
тора: передбачається
автоматично зарахувати 
залік з української 
мови тим студентам, 
які до вступу у вуз на
вчались в українській 
школі. Випускникам 
російськомовних шкіл 
залік вважатиметься 
прийнятим, якщо в ЇХ
НІХ атестатах, з україн
ської стоїть добра або 
відмінна оцінка- 

Для тих, хто не вив
чав української або 
має з неї трійку, спеці
альна комісія влаштує 
залік (диктант і спів
бесіду). Якщо його на
слідки виявляться не
задовільними, то сту
денти вивчатимуть мо
ву в обов’язковому по
рядку і знову склада
тимуть залік напровес
ні. Якщо ж знову, «дві
йка», то мова йтиме про 
відчислення з інститу
ту, або про повторне за
лишення на курсі.

Не можна сказати, 
Що оголошення проекту 
цього наказу на засі. 
данні ректорату було 
сприйняте однознач
но. Поки йшли не
офіційні, кулуарні ба
лачки про державність 
національної мови Ук
раїни, поки точилась 
полеміка — вітати це 
чи засуджувати, мірку
вання ні до чого не зо
бов’язували, були дові
льними й аморфними, 
а тепер інша річ — до
водиться погодитись,

Що період полеміки ми
нув, треба приступа
ти до ламання того т'и- 
ну, Що його ми впро
довж кількох десятиріч
пом°иДИЛИ ніби то й безпомильно, а, виявляє
ться, на шкоду одній з 
найстаріших і найбагат. 
ти х  національних ку
льтур.

Трудний це момент?
Пп Л і  усякого сумніву. Правда, в  децюго цге  
жевріє надія, що «бум» 
минеться, ентузіазм на
ціональної інтелігент
ської еліти вичахне і 
все зостанеться по-ста
рому. Є й міркування 
на1 зразок тЬго, що ко
ли інженер вчитиметь- 
сЯ українською мовою, 
то не зможе працювати 
за спеціальністю в ін 
шому кінці Радянсько
го Союзу.

Чому? Російську ж 
мову ніхто не заборо
няє, вона як вивчалась 
по всій Україні, так і 
буде вивчатись. Йдеть
ся хіба-що про її чисто
ту, щоб вона була спра
вді російською, а не він
ницько - якушинецьким 
діалектом.
Зринуло на ректораті 
й давно знайоме одіоз
не міркування про те 
Що впровадження укра
їнської мови в навчаль- 
ний процес не дасть 
економії, не збільшить 
кількості ковбаси, мо
лока і м’яса. Ніби цю 
кількість може Збіль
шити, скажімо, швед 
ська чи японська, за 
якими незаперечні до
статки і багатства?

Одне слово, мляві за
перечення проти укра
їнської мови диктува
лись швидше небажан
ням мати зайву робо
ту, ніж якимись ваго
мими аргументами-

Ректор Б. І. Мокін 
наголосив, що, не боя
чись звинувачень в на
ціоналізмі, при вису
ненні молодих на за
міщення за конкурсом 
на вищі посади він стави
тиме обов’язковою умо
вою знання українсь
кої мови. Треба повсюд
но вести роз’яснюваль
ну роботу, Що це не] 
примха, а ректорський 
обов’язок. Серйозний 
Діловий підхід до вив
чення рідної мови у 
ВИЩІЙ школі змусить 
серйозніше ставитись 
До цієї справи і в сере
дній. Іншими словами, 
піде позитивна ланцю
гова реакція.

Отже, Вінницький по- 
літех робить перші кон
кретні кроки після при. 
йняття закону про дер
жавність мови.

ВІННИЦЬКИМ ПОЛІТЕХОМ -  ЗАДОВОЛЕНІ!
Перед тим, як прибути 

до Вінницького політеху, 
ми навчались на підгото
вчих курсах при Іркутсь
кому політехнічному ін
ституті, Кожен з нас за 
кінчив у себе на батьків
щині —  в Йєменській Ара
бській Республіці —  се
редню 12-ріічну школу. А 
в сибірському місті ми 
вивчали насамперед росі
йську мову, опановували 
російську термінологію з 
математики, фізики, хімії, 
креслення, основ обчислю
вальної техніки в рамках 
радянської загальноосві
тньої школи. Вивчали та
кож і історію країни Ве
ликого' Жовтня.

Так що по приїзді до 
Вінниці вже відносно доб
ре володіли російською 
мовою, були в основнрму 
підготовлені, до слухання 
лекцій з фундаментальних 
І суспільних наук по про
грамі першого курсу ене
ргетичного факультету. Це 
і дало можливість одразу 
активно включитися у на
вчальний процес.

Наші особисті враження 
від перших тижнів пере
бування у ВІН, який від
нині став для нас альма- 
матер, якнайпозитивніші 
—  говоримо це від душі, 
серця.

Деканат зарахував нас 
до групи І-ЕС, в якій ра
зом з нами навчається 27 
юнаків і дівчат, в тому 
числі вісім іноземців. Ста
влення до нас з боку од

нокурсників І взагалі .ра
дянських студентів чудове. 
Скрізь, на заняттях, в 
побуті, у години дозвілля,, 
відчуваємо НУйінц, пова
жливе відношення,
розуміння нашогої
далеко не простого адап
тування до умов життя і 
навчання у вузі.

Взяти, приміром, Олек
сандра Савицького, з ко
трим ми мешкаємо в од
ній гуртожитковій кімнаті. 
Порядний, товариський, 
скромний хлопець. У пер
шу - ліпшу хвилину зав
жди прийде на поміч, 
дасть слушну пораду.

Або староста нашої 
групи Михайло Бондар. 
Це —  справжній лідер 
невеликого студентського 
колективу. Він перший 
протягнув нам руку дру
жби, започаткував спів
робітництво у навчанні. 
Зрештою, саме та,к по-1 
ступила вся група.

Слова вдячності при
носимо і викладачам за 
їх щедре, безкорисливе 
наставництво, виняткову 
людяність, яку ми, і,нюУ 
земці високо цінимо. Чого 
варті зусилля, наприклад, 
викладача іррсійської мови 
Алли Ігорівни Хмель. Як 
тактовно і разом з тим 
високваліфі ковано веде 
вона заняття, знайомлячи 
нас з новими пластами 
великої російської мови, 
збагачуючи наш словни
ковий запас. А  як це ва
жливо на перших порах

засвоєння складної вузів
ської програми.

Добре враження спра
вляє на нас і сама густо- 
зелена Вінниця —  славне 
місто над Бугом —  рікою. 
На заняттях ми дізналися 
про його багатовікову і 
багатостраждальну істо
рію. маємо чітку уяву про 
цей значний адміністра
тивний, промисловий і ку
льтурний центр подільсь
кого краю.

Та ми були б не від
вертими, коли б не ска
зали і про деякі незруч
ності, з якими зустрілися 
в інституті, в побуті.

Так, кілька лекцій з хі
мії нам довелося слухати 
на українській мові, яку, 
звичайно, ми не розуміємо.

Щоправда, потім ви
кладач перейшов на ро
сійську. Але матеріал тих, 
читаних українською* 
нами не засвоєно. То ж 
бажано організувати для 
нас щось на зразок кон
сультацій. з цих лекцій. 
Через недостатні зна
ння мови часто не!' всти
гаємо вести конспекту
вання,.

Якщо з підручниками 
все гаразд, то з зоши
тами сутужно. Варто, ма
буть, деканату по роботі 
з іноземними студента
ми щось вдіяти, аби ми 
мали можливість придба
ти зошити, так необхідні 
для повноцінного навчан
ня.

Дивують нас нудні і

Принизливі черги. Вони 
нагадують про себе у 
вузівській їдальні, в ма
газинах, де отоварюємо 
«мильні» талони. До ре
чі, того нормованого ми
ла не вистачає. Хто за
радить нам, —  не зна
ємо...

З цілковитим розумін
ням ставимось ми до не
легких проблем дефіци
ту, що з’явився у  вас 
останнім часом. Будемо 
гуртом долати його. Віри
ться, що у такій вели
кій, багатій країні, як. 
ваша, явище це тимчасо
ве,

І все ж, незважаючи на 
ці окремі, як кажуть ,у 
вас, недоліки, ми глибо
ко вдячні Радянському 
Союзу, йргої уряду за 
надану нам можливість 
навчатися у престижному 
вузі вашоїі країни, здобу
вати обрану нами про
фесію інженерагенергети-і 
ка і в майбутньому чесно 
і віддано служити нашій 
рідній Батьківщині — ЙАР.

МОХАММЕД НЯЖИ, 
АБДУЛ КЕРИМ ГААЕБ,

с т у д е н т и  1 - г о  к у р с у
е н е р г о ф а к у , !

Як повідомила нас ін
спектор деканату по ро
боті з іноземними сту
дентами О. А. Кондра
тюк на перші курси ЕФ, 
ФОТ, РТФ, ІБФ прийня
то 93 юнаків і дівчат з 
33 країн світу.

Засідання вченої ради
26 жовтня відбулося

чергове засідання вче
ної ради інституту під 
головуванням ректора,ї 
професора Б. І- Мокі- 
на;

Рада заслухала і об
говорила доповідь до

цента І. Б. Матвеева 
«Про якість підготов
ки спеціалістів на під
ставі аналізу диплом
них проектів, які за
хищалися в 1989 році».

Відзначено, що цьо
горічний випуск 1325

інженерів (110,3 про
цента До плану) ні в 
якому разі не знімає 
гостроти питання про 
забезпечення випускни
ків вузу належним про
фесійним рівнем.

Вибіркова перевірка 
дипломних проектів по
казала серйозне небла
гополучия в справі які
сної підготовки спеціа-

лістів- Так, проекти ви
пускників переванта-ї 
жені описовими матері
алами, в багатьох ви
падках в них відсутні 
розрахункові і конст
рукторські розробки те
ми проектів, що свід
чить про незадовільну

(Закінчення на
2-й стор\).



2 стор. »«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

РОБОТУ ВИЗНАНО ЗАДОВІЛЬНОЮ!?
НОТАТКИ ІЗ ЗВІТНО- ВИБОРНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вносячи у заголовок цьо
го матеріалу два суперечли
вих за своїм пунктуаційним 
призначенням знаки, я даю 
одразу зрозуміти читачеві, 
і в першу чергу делегатам 
конференції, що відбулася у 
другій половині дня 27 жовт
ня в актовому залі, звуже- 

об'єктивність, вйЫавле- 
ної ними оцінки діяльності 
вузівського комітету комсо
молу. Уточнюю: за більш як 
трьохрічний період.

Перед тільки-но обраним 
секретарем комітету Г. Си- 
ваком, що прийшов на змі
ну О. Янченку, стояло дале
ко не просте завдання: за 
дорученням і від імені ви
борного органу дати чіткий, 
принциповий і самокритичний 
аналіз проведеної під керів
ництвом комітету роботи по
над чотирьохтисячного заго
ну комсомольців інституту, і 
це, як було встановлено ре
гламентом, за якихось двад
цять п’ять хвилин.

Що ж, думалося, свіже 
око достовірно вичленить і 
здобутки і упущення. До
повідач зробить висновки, 
запропонує шляхи подолан
ня недоліків. Та коли минув 
відведений для доповіді час. 
а Геинадій зійшов з трибу
ни, як вмить із залу почу
лися вимогливі репліки: «А 
де ж звіт? Чим займався 
комітет?» Це. як виявилося, 
були слова Ю Оливка, сту
дента ФОТ. І не його одного.

Дійсно, зі слів секретаря 
важко було з ’ясувати на
прямки. методи, підходи в 
роботі інститутського комсо
молу. Щоправда, фрагмел- 
ментарно, побіжно повідом
лено про позитивний досвід 
комітету енергофаку, про 
вкрай занедбану роботу се
ред комсомольців обчислю
вального факультету, вибір
ково і куцо —  про деякі ін
ші спілчанські осередки.

І коли б мова йшла про 
рсобисту участь Г. Сивака 
в роботі комітету, то мож
на було б погодитися з та
кою інтерпретацією звітнос
ті. Але. повторюю, Геннадій 
виступав не в ролі приват
ної особи. І посилання на 
те, що я, мрвляв, «лише пів
місяця секретарем» —  не 
витримує критики. Бо йде
ться все ж таки про коле
гіальний орган керівництва, 
яким є, точніше, повинен 
бути комітет. Відтак, звіту, 
як такого, не сталося. З три

буни були представлені з 
короткими коментарями і від
ступами потрібні цілі пер
винної організації, її соціа
льно-економічні завдання, ві
хи навчальної, науковіо-до- 
слідної, культурно-масової 
і спортивної роботи. Ска
зано було і про будівельні 
загони, трудову зайнятість 
студентів, їх інтернаціона
льне виховання.

Немає потреби деталізу
вати кожен’ розділ наміток 
майбутніх дій нового складу 
комітету, бо ці програмні ус
тановки, викладені у 42-х 
пунктах постанови конфе
р е н ц ії^  проектом якої за
здалегідь були ознайомлені 
делегати, і яка, думається, 
після остаточного редагу
вання буде опублікована в 
«31К».

Тим паче, що більшість ви
ступаючих в унісон допові
дачеві акцентувала увагу на 
цьому документі. Обговорю
вався не звіт, якого I в по- 
мині не було, а проект по
станови.

І якщо видавати подібну 
процедуру організації і ве
дення звітно-виборного зі
брання за новизну, то, гадаю, 
це не краший прийом модер
нізації комсомольської ро
боти. Чому? Та тому, щ'о при 
всьому нестримному, нетер
плячому потязі декого до її 
оновлення, варто не забува
ти: йдеться про підсумки, ре
зультативність, усвідомле- 
ність зрЬбленого. Що в ХОДІ 
такої аналітичної розмови 
конче тр^ба відшукати па
ростки нового, утвердитись 
в розумінні того, що комсо
молу потрібно вже сьогодні 
і не лише завтра робити, 
аби позбутися застою, фор
малізму. пасивності і ще ба
гатьох болячок, які так зри
мо і часто підспудно дають 
про себе знати нині.'

Так, принаймні, тепер про
ходять комсомольські пле
нуми в Москві, Києві. Моло
діжна преса говорить про 
них гласно і гранично відвер
то, не приховуючи нічого. То 
чому ж духом тих форумів 
не пройнялися наші комітет
ники?

Думається, конкретну від
повідь дали окремі делегат 
ти. Вони компенсували те. 
чого не було в доповіді. Це 
—  секретар комітету МБФ 
Сергій Стра шевський і його 
колега Володимир Богачук з 
енергофаку. Взвяши слово.

перший з них розкрив «про
відну» роль вузівського ко- 
іМітету, «яка в основ
ному з в о д и л а с я  до 
розподілу квитків на масові 
міські заходи, рознарядки на 
обов’язкове відвідування лек
цій в будинку політосвіти. 
Де там до навчання активу 
—  прупкомсоргів, секретарів 
факультетських організацій, 
до командирів і комісарів сту- 
детських загонів? ІА це ли
ше невелика доля того, чим 
на ділі слід було займатися 
комітету, ПрргМую визнав 
ти його роботу незадовіль
ною».

—  Ще б пак! —  вторив 
йому Володимир. Богачук. 
Приглянемося, хто ж вхо
дить у наш керівний орган. 
Висували до нього інерт
них. малоініціативних людей, 
не здатних працювати з ком
сомольцями.! Вони не розу
міли. Янченка. а раніше —  
Чернікову. Не відшукався в 
комітеті справжній лідер. 
Звідсіля і всі наші біди.

—  Справді, —  наголошу
вав Олександр Пальчук, сту
дент РТФ, —  що уявляв наш 
комітет: створилися непоро- 
зумілі течії Янченка та ін
ших. Єдності дій —  ніякої. 
Приміром, взяти члена комі
тету з нашого факультету 
В. Совкова. Знаємо, що він 
відповідав за ДНД. Фактич
но, в ділі його ніхто» з нас 
не бачив. Віришили відізвати 
Валерія з комітету за пасив
ність. ризикнули всупереч Ін
струкціям. Але О. Янченко 
нічим не відреагував.

Вище вже говорилося, що 
багато пропозицій, критич
них зауважень прозвучало у 
виступах щодо проекту по
станови конференції. Секре- 
та(р партбюро ІБФ Г, В. 
Горшечников піддав сумніву 
рядки, де йдеться про отри
мання максимальної кількос
ті депутатських мандатів від 
студентів в місцевих і рес
публіканських органах дер
жавної влади, мотивуючи 
тим, що тепер Ради обирати
муться на п’ять років. Вра
ховуючи, що вірогідними кан
дидатами в депутати стають, 
як правило, студенти третіх- 
четвертих курсів, то кожен з 
них зможе представляти ін
тереси студентства лише по
ловину с т р о к у  пов
новажень. Він же обгрунту
вав недоцільність надання прав 
всім студентам у виборі тем-

пів вивчення навчального ма
теріалу.

Олександр Савчук, член
бюро Ленінського райкому 
комсомолу, звернув увагу на 
посилення пункту щодо ак
тивності ОтЬ'ДЄНТІВ̂  обданих 
до складу вчених рад інсти
туту і факультетів. Новооб
раному комітету, сказав він, 
необхідно підібрати лідера- 
координатора дій студентів 
—  членів вчених рад. А ось 
Наталія Зелінська гостре 
поставила питання про орга
нізацію дозвілля. «В проекті 
говориться про створення 
нових клубів. Відродіть, хоч 
ті, що Існували. Михайло Заг- 
рія зауважив: «Я не бачу різ
ниці між програмою комітету і 
обов’язками студентського 
профкому. Що може ВДІЯТИ 
в будівництві гуртожитків, 
комсомол, не маючи ні прав, 
ні матеріальних засобів, ні 
коштів».

Особисто я уважнЬ перед 
початком конференції про
читав проект плостанови, яка 
сьогодні вже вступила в 
площину практичних дій, ста
ла своєрідним законом, про
грамою комсомольского жит
тя інституту. До її опубліку
вання зараня скажу: в доку
менті проглядається чимало 
компілятивних положень, пун
ктів. Що ж, запозичити з ін
ших вузів, з фонду соціальних 
ініціатив /все добре, раціона
льне і корисне —  не забо
ронено. Та кидається у вічі 
(це не лише моя думка )над- 
мірна питомість соціально- 
економічних питань з одно
го боку І звуженість навча
льних, політико-виховних, Іде
ологічних —  з Іншого. Така 
пропорція збіднює зміст ді- 
яльністі масової політичної 
організації мЬлоді, якою є 
комсомол, тим більше вузів
ський. Отже, комітету в ХОДІ 
подальшої роботи варто на
повнити Цей документ, прий
нятий за основу, зваженими 
пунктами, що випливають з 
безпосередніх обов’язків пер
винної організації інституту.

Достеменно одне: найважли
віша ділянка її роботи -4  
це формування ноаїзпо 
мислення нового поколін
ня людей. І оспроба декого 
говорити, маніпулювати про 
минучість нашої ідеології, 
що можна якось обійтися 
без неї, це теж не ЩО' інше 
як ідеологія.

Думається, комітету слід 
насамперед зайнятися комсо-

мольськими справами, які у 
своєму, так би мовити, чисто
му виді вимагають кожноден
ної, кржногодинної уваги. 
Питання ІдейнЬї згурто
ваності ір я д і в ком
сомолу, звільнення його від 
баласту, поповнення активу 
бійцями-пропагандистами, фо
рмування комісарів, лідеріві 
і, перш за все »виховання у 
Молоді чіткої політичної по
зиції, вдосконалення стилю 
керівництва комсомольським 
життям — 1 ось головне, на чо
му слід зосередитися всім 
спілчанським осередкам на 
чолі з комітетом

І перед тим. як поставити 
крапку, хотілося б, дуже хо
тілося б вірити, що XV -з 
стане етапною, переломною 
подією в житті комсомольців 
інституту, на складному шляху 
її оздоровлення, оновлення, 
перебудови.

Д. БОРИСОВ.
В роботі XV-OÏ комсомоль

ської конференції ВПІ взяли 
участь І виступили секретар 
парткому В, М. Бабій, перший 
секретао Вінницького міськ
кому АКСМУ О. Домбровсь- 
кий. На конференції були 
присутні ректор Інституту, 
доктор технічних наук, про
фесор Б. І. Мокін, прорек
тори, декани факультетів, ве
терани партії, викладачі, сек
ретар Ленінського райкому 
комсомолу Н. Мармитко.
Делегати обрали новий склад 

комітету комсомолу в складі 
25 чоловік, а також делегатів 
на районну комсомольську 
конференцію. Ними стали в 
основному члени вузівського
і факультетських комітетів.

* * *

Відбулося організаційне за
сідання новообраного комітету 
комсомолу ВПІ. Секретарем 
комітету обрано Г. Сивака, за
ступниками: я питань оргро
боти —  С. Коцур&, студента 
РТФ. ідеологічної роботи —  
І. Боонюкіа. викладача кафед
ри історії КПРС, Інтернаціо
нального виховання —  Н, Аб- 
лулаева. студента ФОТ.

Директор С Н Т Б  
„М од ул ь “  —  
В . І .  Мойсеев

Збори трудового колек
тиву спеціального кон
структорсько - технологіч
ного бюро «Модуль» об
рали своїм директором Вя. 
чеслава Івановича Мойсе
ева.

Вячеслав Іванович Мой- 
сеєв народився 1948 року 
в Калінінграді. За націо
нальністю — росіянин. 
Безпартійний. Кандидат 
технічних наук.

Трудову діяльність роз- 
іочав у 1967 році робіт 
ником Вінницької конди
терської фабрики. Після 
закінчення в 1972 році 
Вінницького політехнічно
го інституту за спеціа
льністю «Електронні при. 
лади» І служби в Радян
ській Армії працював у 
Вінницькому філіалі про
ектного Інституту керів
ником групи, а з 1978 р. 
старшим науковим співро
бітником науково-дослід, 
ної частини ВПІ. З 1982 
року — завідуючий від. 
ділом СКТБ «Модуль».

Опублікував 40 науко
вих праць, серед яких 22 
авторських свідоцтва на 
винаходи.

Захистіть від чаду

Засідання вченої ради
> (Початок на
інженеру підготовку 
дипломників (ФОТ).

Були завищені за 
обсягом і методично 
необгрунтовані в бага
тьох проектах поясню
вальні записки з питань 
економіки і техніки 
безпеки. Випускники в 
своїх роботах ухиляли
ся від глибоких розра
хунків. Методичні вка
зівки часто виконували 
ся зі значними відхи
леннями. Виявлена, на
приклад, різниця в ДИ
ПЛОМНИХ проектах од
нієї спеціальності (ЕФ), 
зокрема, у графічних 
частинах майже у де
сять разів.

Констатовано масо
ве недотримання вимог 
до оформлення поясню-

1-й стор.):
вальних записок, особ
ливо на ФАМ і ФОТ. 
Значна кількість їх на
писана вкрай неохай
но (МБФ, кафедра 
ААГ). Явне неблагопо- 
луччя з цим і в конс
трукторських розроб
ках (МБФ). Вони, а та
кож ілюстративні лис
тки не мають належно
го уніфікованого об
грунтування за обсягом 
і змістом. Графічна ча
стина часто виконува
лась з листками, які фа
ктично не містили ін
формації, котра б ха
рактеризувала роботу 
дипломника- Виконува
лась вона лише для ви
димості обсягу (МБФ).

В дипломних проек
тах випусників 1989 ро-

ку, відзначалось у до
повіді І. Б- Матвеєва, 
мали місце недопусти
мі завищення обсягів 
перекреслювань завод
ських матеріалів (МБФ), 
кафедра MPC і СК) 
або використання ра
ніше розроблених ма
теріалів (ФАМ), що ві
дкривало можливості 
для зловживань.

Комісія по перевір
ці ДИПЛОМНИХ проектів ’ 
у складі провідних на
укових співробітників 
інституту М. П, Бай
ди, В. Д- Борисенко, 
Л. Н. Гейвандова. І. Б. 
Матвеєва, В. В- Степу- 
ріна, Л. О. Шарейко 
внесла на розгляд, 
вченої ради конкретні 
пропозиції по поліп
шенню якості диплом
них проектів, організа
ції і мет'одів роботи 
ДЕК.

Вчена рада на кон
курсній основі обрала 
деканом фекультету

заочного навчання В. О. 
Леонтьева, професором 
кафедри ТАМ І. А., 
Немировського, предста
вила до звання профе
сора доктора технічних 
наук В. ГІ. Кожем’яко, 
доцента — кандидата 
технічних наук А- М. 
Мироненко.

Прр вивчення укра-'ї 
їнської мови наперших 
курсах інституту ін-1 
формував проректор 
Ю. А. Буренніков, а 
ректор Б. І- Мокін — 
про надання статусу 
проректора ВПІ дирек
тору СКТБ «Модуль».

Рада затвердила по
ложення про надбавки 
в зарплаті співробітни
кам НДЧ. розглянула 
питання про висунення 
кандидатур на премію 
Президії Верховної Ра
ди УРСР, на звання за
служеного діяча науки 
і Ігехнікй і заЛ 
служеного діяча вищої \ 
школи УРСР.

Про те, що тютюно
вий дим шкідливий, 
особливо для осіб, які 
не палять, відомо всім. 
На відміну від попе
редніх десятиріч, люд
ство переорієнтувалося.

Наприклад, у СІЛА 
серед викладачів . та 
студентів вищих навча
льних закладів майже 
не знайти курців. Та й 
взагалі між ступенем 
розвитку цивілізації у 
тій чи іншій країні і 
кількістю любителів па
лити зворотня пропор
ційність А нам, на 
жаль, тут, власне» по
хвалитись нічим.

Історія боротьби з 
любителями «легкої на
ркоманії» в нашому ін
ституті дуже давня. 
Впродовж багатьох ро
ків декілька разів ого
лошувались накази, які 
забороняли палити в 
корпусах, включаючи й 
туалети. Був час, ко
ли там видщлися на
писи. «Не палити», а 
чергові навчальних при
міщень намагалися при
вести до порядку непр- 
слухів. У свій час рек
тор інституту І. В. Кузь- 
мін займав негативну 
позицію до любителів 
куріння 1 всіма доступ
ними засобами «пере
виховував» їх.

Та все це нині у ми
нулому. Сьогодні всі на 
тютюновий дим махну
ли рукою. Написи в 
туалетах зникли. Ні в

один з них на першому 
поверсі нульового кор
пусу під час перерви і 
після неї зайти немож
ливо.

Адміністрація, проф
коми, а також вузівські 
медики, які повинні пі
клуватися про наше 
здоров’я, схоже, цих не
подобств взагалі не по
мічають. Мало того, на 
стадіоні, в туалетних 
кімнатах можна угледі
ти і викладачів, і ке
рівників інституту з ци
гаркою. А громадські 
організації взагалі до 
такої «мізерної» про
блеми ще не дійшли і, 
мабуть, не скоро нею за
ймуться.

Щодо нас, працівни
ків філіалу обчис
лювального центру, в 
нульовому корпусі вза
галі наступили «чор
ні», дні. Бо в новий жі
ночий туалет сходять
ся палити дівчатка з 
двох чи трьох корпу
сів. Дим в коридорі 
стоїть такий, що виї
дає очі.

Так хто ж захистить 
нас від тютюнового 
чаду? Бо самотужки, 
здається, нам цього не 
вдасться. Хотілося б 
почути думку з цього 
приводу керівників 
інституту,

М. ПАВЛЕНКО, 
Н. ЗУБОВА,

працівники ОЦ.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

З листопада 1989 року.



У ПАРТКОМ І 
ІНСТИТУТУ

25 жовтня партком ін
ституту заслухав звіт ко
муніста Г. А. Рудоміна 
про роботу по підготовці 
спеціалістів для зарубіж
них країн і їх інтернаціо
нальному вихованню.

Відзначалося, що ни
ні в нашому інституті 
навчається 526 іноземних 
студентів з 67 країн сві
ту. Координатор і орга
нізатор навчання, вихо
вання і забезпечення на
лежних побутових умов 
— деканат по роботі з 
іноземними студентами.

Координаційна діяль
ність деканату в плані 
навчальної роботи з за
ступниками деканатів тих 
факультетів, де вчаться 
іноземні студенти, здій
снюється, переважно, ті
льки під час екзамена
ційних сесій. Тому дека
нат по РІС впродовж на
вчального року не воло
діє достатньою інформа
цією і не має змоги опе
ративно впливати на 
учбовий процес. В резу
льтаті цього загальний 
підсумок успішності з ’я
совується в ході сесії, 
або, як правило, після 
неї. Це — суттєвий недо
лік. )

За підсумками попе
редньої літньої сесії 64 
студенти виявились не- 
встигаючими, частина з 
них залишена на повтор
ний курс, для частини 
встановлені строки лік
відації академзаборгова- 
ності, частина перебуває 
в академвідпустках, трьох 
студентів з іБФ і одного 
з РТФ подано на відчис
лення. Крім того, двоє 
студентів з радіотехнічно
го факультету переводя
ться для подальшого на 
вчання в технікум елек
тронних приладів. Досі 
не здали академічної за
боргованості і «зависли» 
між курсами 8 студентів 
з РТФ, двоє з ЕФ, 21 з 
ФОТ.

Деканат по РІС не має 
тісних, діловитих контак
тів, не веде належної ін
формаційно - методичної 
роботи з тими виклада
чами, які навчають сту- 
дентів-іноземців. Тим ча
сом, багато викладачів 
мають дуже туманну уя
ву про специфіку цієї 
праці, не знають націо
нально-етнічних особливо
стей певних груп студен
тів. Все це спричиняє не
порозуміння, а то й кон
флікти.

Основний тягар вихов
ної і культурно-просвіт
ницької діяльності по ро
боті з іноземцями у на
шому інституті покладене 
останнім часом майже 
повністю на кафедру ро
сійської мови (3 1. 10. 
89 р. — кафедру рос. і 
укр. мов). Вона зайнята 
організацією і проведен
ням вечорів відпочинку, 
заходів, присвячених на
ціональним святг#7і. Але, 
як показує досвід про

відних вузів республіки, 
організаторами подібно
го роду заходів виступа
ють деканати по РІС. У 
нашому ж інституті пра
цівники деканату останнім 
часом, за винятком хіба- 
що декана Г. А. Рудомі
на, перестали бувати на
віть ,на тих заводах, на 
які їх запрошують. Різко 
впала координаційна дія
льність ДРІС з виклада
чами кафедр суспільних
наук в руслі ідейно-вихо
вної роботи з іноземця
ми, особливо в гуртожит
ках, абсолютно підупали 
зв’язки з кафедрою іно
земних мов, викладачі 
якої лише формально чи
сляться індивідуальними 
наставниками іноземних 
студентів.

Слабкою є також коор
динаційна діяльність ДРІС 
щодо правової роз’ясню
вальної роботи серед іно
земних студентів, що час
то призводить до виник
нення різного роду кон
фліктів, особливо в гур
тожитках.

У 1988— 1989 навчаль
ному році лабораторією 
соціологічних досліджень 
спільно з ДРІС і за учас
тю кафедри російської 
мови проведено анкету
вання половини інозем
них студентів. Це дозво
лило висвітлити майже 
всі аспекти життєдіяль
ності іноземних студен
тів у стінах нашого ін
ституту. Вперше з’ясова
но багато питань взаємо
зв’язків не тільки між ра
дянськими й іноземними 
студентами, а й між ок
ремими земляцтвами і 
національно - етнічними 
групами.

і все-таки треба визна
ти, що деканат по РІС зі 
штатом у 8—9 ■ чоловік 
неспроможний вирішити 
всі питання якісної під
готовки висококваліфіко
ваних спеціалістів для за
рубіжних країн. Майже 
повністю випала ця ро
бота з-під уваги адміні
страції факультетів і це
хових парторганізацій. 
Досить сказати, що це 
питання за поточний пе
ріод слухалось тільки на 
засіданнях партбюро ЕФ 
і РТФ. На жодному з 
ф а к у л ь т е т і в  навчаль 
но-виховна робота з іно
земними студентами не 
узагальнювалась на рів
ні методичних і вчених 
рад. Цілком самоусуну
вся від цих проблем ко
мітет комсомолу інститу
ту.

Партком констатував, 
що всі без винятку лан
ки адміністративних і 
громадських формувань 
значно недопрацьовують 
в плані добору і розета 
новки кадрів для роботи 
з студентами-Іноземцями.

Партком ухвалив цілий 
ряд заходів по усуненню 
недоліків і поліпшенню 
становища на цьому ду
же важливому напрямку 
діяльності.

ОГОЛОШЕННЯ
29 листопада о 16.00 в приміщенні куль

турно-спортивного комплексу «Маяк» (вул. 
Порика. 28) відбудуться загальні партійні 
збори інституту з порядком денним: «Про зав 
дання партійної організації інституту в умо
вах перебудови».

Пропозиції і зауваження просимо подавати 
в партком інституту.

ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ
студентів латиноамери

канських країн, які навча
ються у вузах Вінниці, про
ходить зараз на підприєм
ствах, в учбових закладах 
обласного центру.

14 листопада господарями 
ввестибюлю нульового нав
чального корпусу стали сту
денти ВІГІ з Куби, Болівії 
Нікарагуа. Коста-Ріки, До
мініканської Республіки, 
Венесуели, Колумбії, Панами, 
Еквадору. Молоді лати

ноамериканці представили 
відвідувачам цього своєрід
ного салону державні прапо
ри своїх країн, виготовлені 
там політичні плакати, су
веніри, зразки національного 
одягу, туристичні проспекти, 
книги, журнали.

У вестибюлі в цей день у 
звукозапису лунали націо
нальні мелодії регіону. Сту
денти з Латинської Америки 
давали консультації, пояс
нення щодо політичного,

соціально - економічного і 
культурного розвитку своїх 
країн.

Завтра, 18 листопада, у 
Будинку культури виробни
чого об’єднання «Терміал» 
відбудеться благодійний
концерт художньої самодія
льності латиноамериканських 
студентів для трудя
щих міста.

Гроші, зароблені на ньо)- 
му, ми одностайно вирішили 
перерахувати у радянський

Фонд Миру. Отож запрошує 
мо на концерт всіх шану 
валькиків наших культур.

Організатори фестивалю —• 
міська рада в справах іно 
земних студентів, комітет 
студентів латиноамерикан 
ських країн, які навчаються 
у Вінниці.

Х осе А н то н іо  О РЗ А . 
(Куба), сту д е н т ІІ-го  к у р с у  
е н ер ге ти ч н о го  ф а к у л ь т е т у , 
член о р гко м ітету по пр о 
веденню  ф е ст и в ал ю .

О б р а н і т р у д о в и м и  ко лект и вам и

ПІКАП ДЕКАНАТУ СУСПІЛЬНИХ 
І  ГУМАНІТАРНИХ НАУК В. І .  БАЛНЦЬКНЙ

У ВІДПОВІДНОСТІ Зі
Статутом вузу в нашо
му інституті створе
но деканат кафедр су
спільних і гуманітар
них наук (7 кафедр), 
до обов’язків якого 
входить вся сукупність 
роботи по гуманізації 
і гуманітаризації уч-

бового процесу, коор
динація навчально-ме
тодичної. науково - до
слідницької роботи на 
кафедрах, котрі в скла
ді деканату. Вчена ра
да тут складається з 
29 осіб, в тому числі' 
з семи студентів.

31 жовтня відбулось 
розширене її засідан
ня. Деканом одного
лосно був обраний Ві
талій Григорович Бали- 
цький, доктор історич
них наук, професор, 
зав. кафедрою історії

КПРС.
В. Г. Балицький 1933 

року народження член 
КПРС з 1955 ро
ку. В 1952 році 
з а к і н ч и в  Київсь
кий геолого-розвідува- 
льний, технікум і був

направлений на роботу 
на Далекий Схід. 1953 
року обраний секрета
рем Свободненського 
МК ВЛКСМ (Амурсь
ка область), а по за
кінченню Хабаровської 
ВПШ 1962 року зали
шений там на кафедрі 
— був асистентом 
старшим викладачем, 
доцентом. завкафед
рою, по тому— заступ 
ником директора ВПШ 

Останніми роками 
перед переїздом до 
Вінниці служив в 

*МВС. має звання пол
ковника, займав поса
ди професора, началь
ника кафедри, началь
ника факультету Хаба
ровської вищої школи 
МВС 3 1987 року — у 
ВПІ.

В 1956-му захистив 
кандидатську, а в 1975- 
му — докторську ди
сертацію з проблем іс
торії соціалістичного 
будівництва в раніше 
відсталих регіонах кра
їни. Написав понад сто 
наукових праць, в то
му числі 5 монографій, 
підготував 16 кандида
тів наук. Член двох 
докторських спецра/ 

Обирався членом мі
ськкому і обкому 
ВЛКСМ, міськкому 
КПРС, депутатом мі 
ськради. Нагороджений 
знаками ЦК ВЛКСМ, 
Всесоюзного товарист
ва «Знання» і Мінвузу 
СРСР. грамотами.

Нині є заступником 
секретаря парткому 
інституту.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИКИ 
І  МІКРОЕЛЕКТРОНІКИВ. М.

3 листопада відбуло
ся розширене засідай-

ня вченої Ради факу
льтету автоматики й 
мікроелектроніки. При 
22 голосах «за» і вось
ми «проти» деканом 
ФАМ обрано Василя 
Мартиновича Кичака, 
кандидата техніч ни х
наук,' доцента кафедри 
мікроелектроніки.

Кичак Василь Мар
тинович народився 1949 
року в селі Сопині 
Погребшценського ра 
нону Вінницької об
ласті. За національніс
тю українець. Безпар
тійний. Після закінчен-

ня Вінницького філіа
лу Київського політех
нічного інституту . в 
1971 році за спеціаль
ністю «Електронні при
лади» працював інже
нером - технологом на 
Армавірському прила
добудівному заводі, по 
тому рік служив в ар
мії, а з січня 1973-го 
—. у Вінницькому по
літехнічному інституті; 
молодший, старший на
уковий співробітник, 
старший викладач, до
цент.

Кичак В. М. — голо-

ва первинної організа
ції інституту і член 
президії обласного пра
вління товариства ра
діотехніки, електроні
ки і зв’язку імені О. С 
Попова, керівник сек
тору побуту головної 
групи народного кон
тролю ВПІ. Опубліку
вав 42 наукових праці. 
серед яких Ю авторсь
ких свідоцтв на вина
ходи. Нагороджений 
бронзовою медаллю 
ВДНГ СРСР та ди
пломом другого ступе
ня ВДНГ УРСР.

Н а  г р о м а д с ь к и х  з а с а д а х
При інститутському осе

редку товариства україн
ської мови їм. Т. Шев
ченка створена група 
консультантів, яка працює 
на громадських засадах 
і виконує такі замовлення: 

— консультації по пе
реведенню діловодоства 
на українську мову;

— допомога в складан
ні ділових паперів;

— допомога в перекла
дах з російської мови на 
українську методичних 
посібників та вказівок.

Замовлення приймають: 
безверхий Станіслав Оле
ксійович (голова групи

ауд, 0325, 0116, тел,
4-65-20; Волошенюк Іван 
Степанович — ауд. 0220 
тел. 2-68, 4-74-17; Багда- 
сар’ян Георгій Микола- 
йович 11,00— 17.00 ауд. 
104 ГНК, тел. 4*03, 
4-65-66. )

Всіх, хто бажає взяти

участь в роботі групи 
перекладачів, просимо по
відомити про себе за ОД' 
нією з вказаних адрес,

ПРАВЛІННЯ ОСЕ
РЕДКУ ТОВАРИСТ
ВА УКРАЇНСЬКО Ї 
МОВИ ІМ. Т. Ш ЕВ
ЧЕНКА.
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З В І Т Н О  - В И Б О Р Н І  П Р О Ф С П І Л К О В І  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

Студентського
колективу

31 жовтня в актовому 
залі відбулася звітно - 
виборна конференція сту
дентської профорганіза
ції. З доповіддю про ро
боту профкому за період 
з травня 1987 р. по жов
тень 1989 р. виступив 
головаї профкому В. С. 
Боднар,

Діяльність цього вибор
ного органу, як відзначив 
доповідач, була спрямова
на вдосконалення підго
товки спеціалістів, поліп
шення умов навчання, 
праці, побуту і відпочин
ку студентів, підвищення 
громадської активності 
членів профспілки.

Про це свідчить і ха
рактер питань, розгляну
тих на засіданні профко
му. Серед них — вдоско
налення студентського са
моврядування, навчаль
ного процесу, поліпшення 
харчування студентів, їх 
оздоровлення і раціональ
ного розміщення в гурто
житках та ряд інших, кот
рі тією чи іншою мірою 
аїрияли покращанню нав
чання, життя і побуту 
юнаків та дівчат. Особ
ливо у цьбму плані ак
тивно діяли профбюро 
РТФ. ФОТ і МБФ (голо
ви В. Полторак, С. Пе- 
тух, А. Далахажиєв).

Далі В. Боднар охара
ктеризував роботу інших 
осередків профорганіза
ції, зокрема* ІВФ, де 
головою М. Махмудов і 
який не виявляє турбот 
у розв’язанні питань роз
селення студентів в гур
тожитку. Профбюро ФАМ

у. Алексєев) не виста
чає діловитості, цілеспря
мованості.

А працювати є над чим. 
В доповіді наводилися 
досить насторожуючі даі- 
ні соціологічних дослід
жень. Так, половина ви
пускників незадоволена 
рівнем знань, отриманих 
у ВПІ. Лише кожен де
сятий студент волів би 
займатися громадською 
роботою і технічною 
творчістю. А йдеться, 
між іншим, 1 про майбут
ніх організаторів промис
лового виробництва, ін
женерів..,

Особливий інтерес де
легати виявили до тих 
розділів звітної доповіді, 
де профком критично і 
самокритично поставився 
до роботи науково-техніч
ної бібліотеки, організації 
дозвілля, оздоровчої і 
спортивно-масової робо
ти. житлово-побутових 
умов студентів.

Вказувалося, зокрема,, 
на наявність в бібліоте
ці застарілої літератури, 
особливо з питань авто
матики і ЕОМ, погану 
роботу молодіжних клу
бів, сумнівну комерційну 
діяльність відеоклубу. що 
в актовому залі. Говори
лося про занедбаність 
л ^дожньої самодіяльно
сті. Лише один аргу
мент: у Вінницькому пед
інституті успішно пра
цює шість колективів 
аматорів сцени., а у ВПІ 
тільки... одиц. Не чути 
театраї естрадних, мініа
тюр, який у свій час ко
ристувалися хорошою по
пулярністю в інституті.

Наповнення дозвілля, 
відпочинку студентів про
думаними, цікавими і 
масовими заходами по

винно йти перше за все 
на основі самодіяльної 
творчості і видумки мо
лоді, підкреслив допові
дач. — Кошти профспіл
ки для цього вкрай обме
жені. Досить сказати, що 
на придбання туристич
них ^путівок виділяється 
в рік щось не більше 6,5 
тисячі карбованців. І це 
на 5 тисяч студентів ста
ціонару.

Вимагає значного по
ліпшення робота по оз
доровленню членів про
фспілки шляхом залуче
ння їх до занять спортом, 
Слабо він культивується 
в гуртожитках, де прожи
ває дві третини студентів. 
Тут багато в чому не до
робляє спортмасова комі
сія профкому. Необхідно 
йти на розширення ме
режі спортивних кімнат, 
майданчиків, створити 
пункт прокату спортін- 
вентаря.

Доповідач детально 
охарактеризував житло
ві і побутові умови, стаїн 
громадського харчування 
студентства. В цьому від
ношенні добре працюва
ла житло-побутова комі
сія РТФ (голова С. Ши- 
кун). Однак анашогічна 
комісія профкому (М. Да- 
лаханжієв)’ часто самоу
сувалася від своїх обо
в’язків. Таку ж позицію 
займаїла і комісія ІБФ 
(М. Махмудов).

В доповіді були наз
вані люди, котрі незако
нно проживають в гур
тожитках. Це — викла
дач Лісіцин, співробітник 
Яровенко та інші. В той 
же чаїс третина студентів 
не мають житла. Щопра
вда, всім сімейним членам 
профспілки воно надано.

До кінця не розв’язано 
питання продажу студен
там дешевих страів і ви
робів, ще великі черги в 
ідальні і буфетах, не роз
винута виносна торгівля, 
в налагодженні якої ба
гато можуть зробити са
мі студенти. Варто б 
відкрити другу лінію в 
їдальні, переглянути час 
роботи буфетів в навча
льних корпусах.

Окремо доповідач зу
пинився на взаємовідно
синах студрад. як орга
нів самоуправління, з іно
земними студентаїми. Ок
ремі з них пиячать, па
лять в кімнатах, самові
льно вселяються в гур
тожитки, допускають ху
ліганські вчинки. Однак 
деканаті по роботі з іно

земними студентами (Г. А. 
Рудомін) на неодноразо
ві звертання студкомів з 
приводу дій порушників 
не реагує.

На конференції заслу
хано звіт ревізійної ко
місії профкому, з яким 
виступив М. Загрія.

Доповідь В. Боднара бу
ла доповнена і розвинута 
в дебатах делегатів. Так. 
студент п’ятого курсу 
С. Захарченко зупинився на 
активізації роботи студен
тів, обраних до складу вче
них рад вузу і факультетів. 
Вже нагромаджено ‘ певний 
досвід. В нинішньому році 
члени рад спільно з сту
дентським профкомом під
готували на обговорення 
питання «Вдосконалення 
навчального процесу очима 
студентів». Для поліпшен
ня цієї роботи промовець 
вніс пропозицію про ство
рення прямого взаємозв’я
зку між студентами і вче
ною радою інституту.

Про роботу оздоровчої

комісії профкому розповів 
її голова С. Онофрійчук.
Тричі в інституті проводи
лися донорські дні, один з 
них — у фонд допомоги 
потерпілим від землетрусу 
у Вірменії. Всі факультети, 
крім ФОТ, де найменше 
донорів, взяли активну 
участь в цих добродійних 
акціях. Комісія слідкує за 
оздоровленням воїнів-
інтернаціоналістів, студен
тів, котрі потребують са
наторно-курортного лікува
ння, дієтичного харчуван
ня. Налагоджено зв’язок з 
Донецьким політехом: в зи
мові канікули його студен
ти будуть відпочивати в 
«Супутнику» ВПІ, а влітку 
вінничани гостюватимуть в 
спорттаборі «Буревісник» 
на березі Азовського моря.

Серйозні претензії до по
рядків влаштування сту
дентів в гуртожитки висло
вив профорг групи 4 РТ-88 
О. Кришук. Вимагається 

багато зайвих довідок. Він 
же піддав критиці надання 
грошових надбавок до сти
пендії профспілковим акти
вістам. Цю дотацію вони 
отримують без врахування 
результатів екзаменаційних 
сесій і ефективності проф
спілкової роботи. Профко
му необхідно принципово 
підходити до такого роду 
пільг.

Гстрим і конкретним був 
виступ голови профбюро 
ЗФ П. Федорченка. Він не
безпідставно критикував 
профком за безконтрольні
сть в розподілі путівок в 
санаторій - профілакторій 
«Супутник». Замість студен
тів там можна побачити, 
як оздоровляються вчителі 
вінницьких шкіл, працівни
ки ВЗРТА, інших організа
цій міста. Голова профбю
ро справедливо вказав на 
необхідність передачі відео. 
магнітофона в розпоряджен
ня студентів. Адже клуб, 
фактично, обслуговує не їх, 
а молодь, підлітків, дітей 
мікрорайона, Студенти по
винні користуватися відео- 
технікою безкоштовно.

Член профкому І. Злот- 
ніков закликав присутніх

про всі випадки незадові
льної роботи, факти пору
шення правил торгівлі, ку
льтури обслуговування в 
точках громадського ікарі- 
чування повідомляти проф
ком, відповідну його комі
сію. Він же вказав на не
добросовісне ставлення ок. 
ремих працівників НТБ до 
своїх обов’язків.

В обговоренні звітної 
доповіді взяли участь та
кож головлікар «Спут
ника» П. П. Коба, дирек
тор НТВ Г. В. Чаловсь- 
ка, лікар здоровпункту 
Н. М. Андріїшина, голо
ва, профбюро РТФ І .  Мах- 
лін. зав. клубом Г. М. 
Севастьянова, ректор 
інституту Б, І. Мокін. 
член обкому профспілки 
працівників народної ос
віти і науки Г. К. Сав
ченко.

Роботу профкому за 
звітний період визнано 
задовільною. Затверджено 
звіт ревізкомісії. Конфе
ренція прийняла розгор
нуту постанову, спрямова
ну на поліпшення роботи 
профкому, його комісій, 
школи профактиву, сис
теми контролю за вико
нанням рішень, діяльно
сті ревізкомісії.

Обрано новий склад 
профкому, до якого увій
шли 21 чоловік. Делега
тами обласної конферен
ції галузевої профспілки 
обрано 25 чоловік.

Відбулося організа
ційне засідання новооб
раного профкому. Голо
вою профкому вдруге об
рано В. С. Боднара, його 
заступником — К. М. 
Дудко.

Співробітників 
і викладачів

Насамперед відзначи
мо, що замість 1-го лис
топада, через неорганізо
ваність і слабкий конт
роль профактиву, кон
ференція відбулася 3 ли
стопада. Перша спроба 
провести її з-за відсут
ності більш як третини 
щлегатів — не вдалася.

У звіті за період з 24 
жовтня 1986 р. по 1 ли
стопада 1989 р. сказано, 
що Профком провів чи
малу роботу по підвище-

нню ролі профспілкової 
організації в трудовому 
колективі вузу. Є реаль
ні наслідки демократи
зації життя цехових про
форганізацій, проф-

групі про що свідчать 
цьогорічні вибори активу, 
'к відмітив доповідач 
Ю. А. Буренніков до 
ього увійшиД люди ці
льні, здатні до розв’я

зання питань захисту 
прав членів профспілки, 
підвищення рівня їх ви

робничої, навчально-ви
ховної і наукової діяль
ності, зміцнення трудової 
дисципліни в усіх підроз- 
ділаїх інституту.

До чого конкретно зво
дилася робота профкому 
за звітний період? Перше 
за все в центрі уваги сто
яли проблеми, котрі пору
шувалися на наших зборах 
і конференціях. Вирішено 
спільно з адміністрацією пи

тання про створення по
ліклініки на першому по
версі намічуваного до бу
дівництва в 1991 році но
вого крила гуртожитку 
№ 5. Відкрито аптечний
кіоск. Запрацював побутовий 
комплекс Виділено примі
щення для збереження і 
прокату спортінвентаря,
формується фізкультурно - 
оздоровчий кооператив. До
сягнуто гласності в розпо
ділі ІГУЗІЕЮК ь санмтори і 
будинки відпочинку. Є пер
спективи для придбання 
путівок в Хмільник при
чорноморські райони.

однак ці напрямки ліку
вальної і оздоровчої робо
ти вимагають нового підхо

ду. Такі установи, як спорт, 
табір в Степашках. профі
лакторій «Супутник», здо. 
ровпункт, лабораторія ме- 
дикскбіологічних проблем, 
майбутню поліклініку, не
обхідно об’єднати в один 
комплекс.. Зміцнити в них 
матеріальну базу, збільшити 
асигнування на реконст
рукцію приміщень. Д3реп|. 
тою, потрібна обширна 
програма «Здоров’я», яку 
слід здійснити в найкорот- 
ший строк.

Далі доповідач зупи
нився на роботі комісій 
по охороні праці, вироб
ничо-правовому вихова
нню і житлово-побутовій. 
Йшлося про полегшення 
роботи викладачів — 
встановлення в аудиторі
ях зручних дошок, в лек
ційних заїлах — мікрофо
нів, забезпечення навча
льних приміщень венти
ляцією, нормальним ос
вітленням, відповідним 
температурним режимом, 
Звренуто увагу на спра
ведливий і гласний розпо
діл квартир, морацьно- 
психологічний клімат в 
колективах, профілакти
ку Правопорушень, зміц
нення дисципліни. З трьох 
останніх питань профком 
заслухав звіти профбюро 
РТФ і «Модуля», АГЧ, 
прийняв принципові рі
шення.

В доповіді були пору
шені й питання організа
ції дозвілля викладачДв 
та співробітників. Від
значався позитивний до
свід профбюро МБФ, 
ФОТ в проведенні масо
вих культурних заходів.

Ю. А. Буренніков са
мокритично визнав маїло- 
ефективну роботу проф
кому по підведенню під
сумків соціалістичного 
змагання, недосконалість 
преміювання. Розповів 
про деякі зрушення в за
безпеченні пенсіонерів сі-

льгосппродуктами, ' іні
ціативу ряду кафедр і 
Факультетів в заготівлі 
Фруктів.

поряд з помітним по
кращанням роооти ідаль- 
ііі і оуфетів, в доповіді 
визнано неповороткість 
профкому у відкритті бу
фету для працівників ІВФ. 
tie  розв'язано досі пита
ння про виділення для 
працівників інституту 

ділянок під індиві
дуальне житлове будів
ництво.

делегати конференції 
заслухали звіт голови ре
візійної комісії Л. Ь. се- 
менець.

В обговоренні звітів 
взяли участь профорг ка
федри хімії і. О. цисар, 
прифорг кафедри росій
ської мови і .  і. Козачен
ки, секретар партбюро 
деканату суспільних і гу
манітарних наук о. в. 
Колос, лаборант кафедри 
філософії М. Д. Прищик, 
голова галузевого обкому 
профспілки І. С. Гамре- 
цький, член профспілку 
і .  П. Скорюков, голова 
профбюро деканацу сус
пільних і гуманітарних 
наук О. І. Марченко, ін 
женер обчислювального 
центру А. М. Малигін. 
секретар иарткому інсти
туту В. М. Бабій, доцен
ти В. Г. Руцький, Л. Н, 
іейвандов.

В прийнятій конференці
єю постанові роботу проф
кому визнано задовільною. 
Делегати внесли цілий ряд 
істотних пропозицій, до
повнень і уточнень в по
становляючу частину цього 
документа.

Зокрема, було звернуто 
увагу на недопустимість 
випадків реалізації путівок 
в спортивно-оздоровч И £Й 
табір особам, які не пра
цюють в інституті, запро
поновано обладнати в кож
ному навчальному корпусі 
кімнати гігієни жінок, ви
користовувати вузівський 
автобус для туристичних 
поїздок, організувати про
даж дефіцитних товарів 
безпосередньо в інституті, 
домогтися поліпшення по
стачання промислових і 
продовольчих товарів, ство

рення столу попередніх за
мовлень, збільшити у 1,5 — 
2 рази долю коштів проф- 
бюджету для преміювання 
профактиву та ряд інших 
поправок і доповнень які 
були введені в текст роз
ділів постанови.

Делегати конференції 
прямим голосуванням об
рали головою профкому 
доцента кафедри ТАМ 
В. А. Дусанюка. В склад 
профкому обрано 27 чо
ловік, делегатами облас
ної профспілкової кон
ференції —- 14 чоловік.

Конференція висуну- 
лаі кандидатами до скла
ду обкому галузевої про 
фспілки В. А. Дусанюка 
і В. А. Оргороднікова.

ГОЛОВІІ ПРОФСПІЛКОВОГО 
КОМІТЕТУ В. А. ДУСАИЮК

На звітно-виборній кон
ференції ВПІ головою проф
спілкового комітету обраний 
Віктор Аркадійович Дусанюк.

В. А. Дусанюк народився 
1944 року в с. Медвеже 
Вушко Вінницького району 
За національністю — украї
нець, член КПРС, Кандидат 
технічних наук, доцент.

Трудову діяльність розпо
чав слюсарем управління 
Вінницького трамваю. Цього 
ж року став студентом зага- 
льнотехнічного факультету 
Київського інституту харчо
вої промисловості. З 1963 
року по 1966-й служив в 
рядах Радянської Армії. 
Після демобілізації —- нала- 
годжувач холодно-штампува
льного устаткування. Вод
ночас продовжував навчати
ся у вузі Після закінчення

його У 1970 році здобув 
спеціальність «Технологія 
машинобудування, металорі
зальні верстати та інстру
менти». Працював на ка
федрі технології машинобу
дування. Спочатку — асис
тентом, а після захисту в 1984 
му році дисертації — стар
шим викладачем, доцентом.
; 3 1974 по 1975 р.р. ке
рував виробничою практи
кою студентів в учбовій час
тині інституту, відповідав за 
підвищення кваліфікації ви
кладачів. Очолював також 
роботу секретаріату прийма
льної комісії. Неодноразово 
обирався партгрупоргом ка
федри, членом партбюро фа
культету, членом профкому 
інституту.

Доцент В. А, Дусанюк опу
блікував понад 40 наукових 
праць. і
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На початку цьогорічно
го червня завідуючий ка
федрою нарисової геомет
рії; і машинної; графіки 
нашого інституту . Володи
мир ЧірОКОПОВІІЧ Н'ОЖеМ1 Яг
ко- отримав багаторадісне 
повідомлення; - рішенням 
ВАК 'його затверджено 
у вченому ступені ДОКТи 
ра технічних наук. А не
вдовзі з (Москви надісла
ли довгожданий диплом. 
Так в інституті появив
ся ще один ДТН.

..Ще будучи зовсім мо- 
людим інженером, недав
нім випускником Львівсь
кого політехнічного Воло
димира Кожем’яко полони
ла одна зовсім неординар
на ідея, яка згодом була 
сформульована, як прин
цип квантування часу сві
тловим променем, що не
се у своїй тривалості ін
формацію.

Такий підхід молодо
го, обдарованого дослід
ника, який вже тоді зазі
хав на основні принципи 
теорії інформатики, був 
обгрунтований, поскільки 
часова вісь в умовах 
швидкості світла ставала 
дескретною. І це повністю 
узгоджувалося з класич
ною і фундаментальною 
теорією ймовірності гені
ального А. Ейнштейна

Саме у такому осново
положному напрямку по
чалась наукова діяль
ність молодого вченого.

електронних логіко-часови> 
середовищ в інформаційно- 
обчислювальній техніці. Тої 
на конференціях задава
ли вчені Вінницького по- 
літеху. Ними було зроб
лено більше третини до
повідей та повідомлень з 
таких проблемних пи
тань, як алгоритми сприй
няття, обробки і аналізу 
зображень, оптоелектрон
іці влаштування 1 систе-

Навколо вченого фор- мі обробки зображень. їх 
мується колектив нафжо- автЪри В. П. Кожем’яко, 
вих однодумців, по суті, Ю. Ф. Кутаев. В. Б, Бай- 
його учнів. Ними стають да. Г. Л. Лисенко, 
молоді вчені Л. і. Тим- Важко переоцінити пра- 
ченко, Т. В. Мартинюк, цю творців оптоелектрон- 
В. Г, Красиленко. Г. Д. ної схемотехніки особли- 
Дорошенко, які під керів- во у наші дні. коли Ш- 
ництвом В, іі. Ножем яко формаційно - обчислюваль* 
захищають кандидатські на техніка підійшла до 
дисертації, а Л. Тимченко критичного моменту. А він 
стає першим в інституті характерний тим, що тео- 

докторантом. ретичні і прикладні дослід
на кафедрі створюють- ження зробили очевидним 

ся новий науковий напря- обмеження в застосуванні 
мок в методах і засобах найпростіших послідов.но- 
аналізу, синтезу і оброб- покрапкових арифметич- 
ки зображень. Гіокли- них операцій в ЕОМ пер- 
канням вчених стає ме- ших чотирьох поколінь, 
та: на якісно новому рів- А нині, між тим, йдеться 
ні розв’язати проблеми вже про такі проблеми, як 
.сучасної інформаційно- створення «штучного» ін 
обчислювальної техніки, телекту, обробки зобра- 
А це можна здійснити жені, І розв’язати їх можна 
лише спираючись на ос- на основі оптоелектрон- 
танні досягнення в га- них логіко-часових сере- 
лузі паралельної (асоціа- Довищ. Власне, чим і за- 
тивної) обробки багато- ймається сьогодні Володи- 
функціональності, оптіо- МИР Прокопович спільно 
електроніки, тісно /пов’я- зі своїми учнями. Тоиває 
заних з розвитком логіки напружена творча наукова 
часо-імпульсних влашту- праця на рівні світового 
вань для розв’язання за- значення, їх принципові 
дач комутації і міжоб’єд- положення виклав В. П. 
нань в однорідних сере- Кожем’яко у своїй доктор- 
довищах. ськіщ якій надзвичайно

Працюючи в цьому нап- високу оцінку дали офіцій- 
рямку, Володимир Проко- ні опоненти на вченій раді 
пович вже підготував і ви- Київського інституту кі- 
дав шість монографій, два Лорнетики Академії наук 
навчальних посібники, зро- професори А. Ф. Тарасов, 
бив близько 300 авторсь- ^  Горохов, О. С. Сидо- 
ких винаходів. Ров- Сталося це торік,

На основі його теоре- четвертого грудня, 
ми обробки зображень та тичних досліджень і ви- в Д. БОРИСОВ,
їх ефективність, фізичні находів інженери В. П. Ка- На знімку стажер-дос- 
основи і технологія, ви чуровський і Г. Д. Доро- дідник С. В. Павлов, док- 
робництво оптоелектрон- .шенко сконструювали си- тор технічних наук, про- 
них приладів. стему представлення зоб- фесор, завідуючий кафед-

Саме у ці роки Воло- ражень логіко - часового рою НГ і МГ В П. Коже- 
димир Прокопович плід- типу, яка нині діє на про- м’яко і кандидат техніч
но трудиться над доктор- спекті Калініна у Москві, них наук старший науко- 
ською дисертацією. її те- Ведуться інтенсивні робо- вий співробітник В. Я.’ Ді- 
ма — «Основи теорії і ти по впровадженню біс- денко за обговоренням 
схемотехніки оптоелек- пін-приладу. як нової елеме- тематичних планів СКТВ 
тронних елементів і вла- нтної бази для квантронної «Квантрон» основне при- 
штування логіко-часово- схемотехніки. Зроблено значення якого— створен- 
го тиііу». перші корелятори в систе- ня оптоелектронної техніки.

Трохи згодом він захоп
люється оптоелектроні
кою, стає кандидатом 
технічних наук, продов
жує 1 теоретичні дослід
ження в цій новій галу
зі конструювання ЕОМ, 
послідовно підкріплюючи 
їх винаходами^ і впровад
женням останніх в елек
тронну промисловість.

Так в стінах ВПІ по
явилась перша в Радян
ському Союзі оптоелек-

тронна логіко-обчислюва- 
льна машина, яка привер
нула увагу науковців і 
конструкторів всієї краї
ни, зайнятих в сфері ви
готовлення ЕОМ.

І зовсім не випадково, 
що саме у Вінниці в 
1985 — 1987 роках від
булися ■ дві всесоюзних 
науково - теоретичний 
конференції і семінар з 
питань застосування опто-

На світанку людства Існу
вав і буде існувати пошире
ний метод впливу на людей—  
диктаторський. Метод, який 
примушував людину викону
вати те, що бажає керівник. 
Цей метод примусу, погроз 
позбавити засобів існування, 
свободи та життя 'широко 
практикується і в наш час. З 
ростом культури, освіти, са- 

, мосвідомості людей цей ме
тод стає малоефективним. В 
таких умовах стає більш ефе
ктивним другий метод: спо
нукання людини до того, щоб 
вона хотіла виконати те, що 
ви хочете. Єдиний засіб спо
нукання людини до виконан
ня певних дій —  це дати лю
дині зробити те, що вона хоче.

А чого ж хоче нормальна 
людина? Задоволення своїх 
потреб. Які ж загальнолюд
ські потреби? Таких природ
них потреб, які проявляються 
у людини у вигляді інстинк
тів, є п’ять:

—  інстинкт самозбережен
ня: збереження здо
ров’я Фа життя, задо
волення своїх фізіологічних 
потреб (сон, їжа, одежа, 
житло і т. п.).

— Інстинкт продовження ро
ду: сексуальні потреби, збере
ження і піклування про своє 
потомство, батьківські по
чуття.

— Інстинкт власності: потре
ба. в володінні предметами 
(одягом, Інструментами, кни
жками та живими істотами—  
твариною, дітьми, жінкою, 
чоловіком і т. п.). Ми з 
дитинства кажемо: «Моя ло
жка», «моя мати», «мій ба
тько», «моя дружина» і т. п, 

— Інстинкт стадності (колек
тивізму): приналежність лю
дини до певного соціального 
колективу, в якому вона живе, 
виховується, з думкою яко
го рахується 1 бажає, • 
колектив рахувався з ї 
думкою,

— Інстинкт честолюбства (са
молюбства): з того моменту, 
як людина .усвідомлює сама 
себе, вона вважає себе: та
лановитою, розумною, доб
рою, сміливою і взагалі най-

кращою людиною, подібною 
до великих, відомих їй, лю
дей і хоче, щоб люди знай
шли й оцінили ці якості в ній.

—  Інстинкт честолюбства—  
це риса, яка відрізняє людину 
від тварини, істинкт често
любства це внутрішній сти
мул до активної діяльності, 
духовна, психологічна пот
реба. Вчені встановили, що 
в людському мозку біологіч
но запрограмовані егоїстичні

одержати високий бал  ̂ на 
екзамені. Він добре знав, що 
будь-який професор, доцент 
—  це людина, закохана в 
свою наукову діяльність. 
Кожний вчений вважає, що та 
галузь науки, якою він зай
мається, є найціннішою для 
всіх і намагається навернути 
до своєї «віри» всіх! Сту
дент за місяць до екзаменів 
підходив до професора і 
говорив йому: «Я прочитав

Морально-етичний лекторій

Як впливати 
на людей?

Ш І

алгоритми: «для себе», «для 
роду», «ДЛЯ ВИДУ», (Ч; 
книгу М. Амосова «Природа 
людини».). *

З вищесказаного можна 
зробити висновок, що за 
своєю природою людина 
егоїст (самолюб) І Отже, 
впливаючи на честолюбство 
людини, можна спонукати її 
до активної діяльності в 
бажаному для вас напрямку.

Які ж існують засоби 
впливу на честолюбство? 
Один з способів, який на 
90 процентів дає офект —  
це похвала людини, роз
криття перед нею і перед 
іншими людьми її позитив
них, моральних, фізичних, 
професійних, розумових та 
інших якостей.

Один студент, який добре 
володів цим методом впли
ву на людей, досить вдало 
користувався для досягнення 
своїх студентських цілей,

Вашу статтю про «Псі фун
кції», але мені не зрозуміло: 
«Де можна застосувати цю 
функцію в моїй професіона
льній діяльності?».

Професору стало так при
ємно, що його роботою ці
кавляться навіть студенти, 
що він цілу годину тлумачив 
студенту про псі функції, а 
той лише усміхався та хитав го
ловою в знак згоди з дум
кою професора. Професор 
дав студенту ще кілька своїх 
праць, просив заходити до 
нього. Студент не дуже спі
шив на консультацію до 
професора, а з’явився ли
ше під час екзаменів і за
дав кілька запитань професо
ру, а той дав йому вичерп
ну відповідь і поставив оцін
ку за екзамен таку, яку 
хотів студент!

80 процентів розлучень

молодих сімей відбуваю
ться зараз з-за того, що 
молодий чоловік після ы 
сілля, перестає хвалити свою 
кохану дружину! Співати 
дифирамби своїй жінці після 
весілля —  це потреба осо
бистої безпеки! І

Якщо ви хочете добре 
харчуватись, ніколи не кри
тикуйте жінку за те, як во
на веде домашнє господар
ство /і не наводьте будь- 
яких образливих порівнянь 
між нею і вашою матір’ю. 
Навпаки, ви повинні постій
но хвалити її господарсь
кі здібності і всім тверди
ти, що ваша жінка об’єднує 
в собі якості Венери і 
ідеальної господині. Не 
скаржтесь навіть тоді, ко
ли вона зварила таке, що 
не лізе в горло. Прое, 
скажіть, що сьогодні обід не 
на звичайному для неї рів
ні досконалості, але їсти 
можна, і наступного разу 
вона зробить усе, щоб бу
ти гідною вашої уяви про 
неї. Якщо ж ви, хоч раз на 
місяць подаруєте дружині 
коробку цукерок чи букет 
квітів і з посмішкою та 
теплими словами обнімете 
її, то вона, будьте певні, 
запам’ятає це і оцінить.

Отже, якщо ви хочете 
впливати на людей, не ви
кликаючи у них неприязні 
до вас і почуття образи, 
слідуйте правилу —  почи
нати з похвали І щирого 
визнання високих особис
тих моральних, розумових, 
і професійних якостей лю
дини, з якою ви ведете роз
мову.

Якщо ви приймаєте гос
тей, то не досить приготу- 
в а т и  смачну страву, 
потрібно цю страву ще 
красиво подати. Це стосу
ється й похвали: похвала 
повинна бути висловлена в 
певній формі.

Яи це зробити? Це тема 
наступної статті.

В. ЧИЖИК,
доцент, кандидат педа
гогічних наук,

ДЕЛЕГАТ
ФОРУМУ

В ці дні у столиці на
шої Батьківщини прохо

дить Всесоюзний форум 
студентів. Серед півтора 
тисячі його учасників 

є і представник нашого 
інституту Володимир Бо- 
гачук. Він — студент 
четвертого курсу енерго-< 
факу, секретар його ком
сомольського бюро.

Перед від’їздом у Моск
ву, я запитав Володими
ра: «Якої ж програми ти 

особисто будеш дотриму
ватися на форумі?»

— По-перше, я обрав 
дискусійний центр «Ком_ 
сомол: шляхи перебудо
ви» і, звичайно, відстою
ватиму ідеї, вироблені на
ми, комсомольцями ВПІ 
в ході звітно-виборної кам
панії, що недавно завер
шилася.

— Стоятиму на пози
ціях докорінної зміни ор
ганізаційної стуктури ком
сомолу, за асоціацію йо- 
пгр студентських осеред
ків; наполягатиму на на. 
данні більш широких 
прав комсомолу в пере- 
будовчому процесі нав
чально-виховної роботи у 
вищій школі; і, нарешті, 
буду радикальним прибіч
ником ідейної чистоти 
рядів комуністичної спіл
ки молоді.

Знаю Володимира до б-* 
ре, бо четвертий рік на
вчаюсь з ним п  одній 
групі. Це справжній ком
сомольський лідер. Уваж
ний, ввічливий, чуйний і 
разом з тим принциповий

юнак. Незмінний коман
дир і комісар будівельно
го загону, член вченої ра* 
ди інституту. Але навіть 
такі відповідальні громад
ські ‘обов’язки не стали 
завадою в успішному опа
нуванні ним навчальної 
програми Володимир вчи
ться переважно на «від

мінно». Четвірки —  рід
кісні записи у його залі
ковій книжці.

В. Богачука, як кращо
го студента, партійна ор
ганізація факультету при
йняла цього року канди
датом в члени КПРС. 
Молодий -комуніст' особ** 

ливо відзначився на спо
рудженні нового примг 
щення енергофаку. Зараз 
тут щодня трудиться по 
над сто третьокурсників 
їх завдання—до кінця ро
ку здати корпус під ключ. 
Багато сил комсомольсь
кий ватажок віддає 

будівництву цієї спору
ди.

Хлопець завжди у русі, 
(нескінченних турботах 
про студентський колек
тив. І обрання Володими
ра делегатом Всесоюзно 
го форуму, його участь 
в цьому представницько
му зібранні радянського 
студентства не є випад
ковістю. Володимир ц Ш  
ком заслужив такого до- 
вір’я.

Б. ДВЕРЖИЦЬКИИ.
студент ЇУ курсу /
енергофаку.

Творець електронної техніки



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
Проблеми розробки ПО' 

тужних електростанцій 
слід розглядати в системі 
взаємозв’язаних екологі
чних. політичних, техніч
них: і соціальних проблем. 
Науковою основою такого 
рзгляду слугує загальна! 
теорія систем, в якій до
слідження властивостей 
соціальних систем узагаль
нені на системи будь-якої 
природи. Основні власти
вості систем такі.

Центральне домінування; 
складна система склада
ється з більш простих під
систем. Інтереси всієї си
стеми і її підсистем не 
зівпадають, однак інтере
си цілого домінують. Цен
тралізація; властивість ха
рактеризує силу взаємодії 
по вертикалі верхніх рів
нів ієрархії наї нижні. Чим 
вища централізація, тим 
простіша структура систе
ми. Однак при цьому ус
кладнюється завдання уп
равління системою, оскіль
ки наівіть незначні зміни 
на верхньому рівні ієрар
хії істотно позначаються 
на підсистемах нижчих рі
внів, викликаючи тривалі 
процедури узгодження. 
Структурна стабільність: 
здатність системи в сво
єму розвитку зберігати по
стійною свою будову, то
бто, більшу частину еле
ментів і зв’язків. Ціліс
ність: у системи є власти
вості, непритаманні еле
ментам, що її складають, 
Часткові не підсумовують
ся, а синтезуються в ціло
му з новою якістю. Керо
ваність системи також хаі- 
рактеризується рядом вла
стивостей. Неповноти ін

формації: неможливо одер
жати вихідні дані для 
однозначного визначення 
минулого, поточного або 
майбутнього стану систе
ми. Самоорганізованість: 

система за зміни зовнішніх

4 етор, -
Ділова гра: „ТЕС чи AEC?“

умов може самостійно ви
бирати рішення і реалізо
вувати їх для: збереження 
характеру взаємодії з 
навколишнім середовищем. 
Багатокритеріальність: е.фе 
ктивність функціонування 
і розвитку системи визна
чається кількома критері
ями, при цьому критерії 
управління підсистемами 
на різних ієрархічних рі
внях не зівпадають.

Зараз розроблено апарат 
системного аналізу, який 
дозволяє враховувати вплив 
перерахованих та інших 
властивостей системи і ви
значати її оптимальний 
стан. Однак в проектуван
ні електростанцій цей апа
рат застосовується недо
статньо. Очевидно, напри
клад, що функція якості 
проекту станції баїгйтокри- 
теріальна, а значна части
на вихідної інформації 
імовірнісного типу. Проте 
в нормативних проектних 
методиках для вього діа
пазону потужностей перед
бачено один критерій — 
затрати, а решта критері
їв або не враховуються, 
або враховуються як об
меження наї залежні змін
ні. Недостатньо викорис
товуються в реальному 
проектуванні методи при
йняття рішень в умовах 
неповноти інформації. Не
досконалість проектних ме
тодик послужила однією 
з причин консервації, пе- 
репрофілювання або ро
боти на нерозраїхункових 
режимах декількох стан
цій. Впровадженню бага- 
токритеріальної оцінки 
проекту електростанції пе
решкоджає необхідність 
при такій оцінці еквіваг 
лентування смертних ви-

падків в циклі від добуван
ня палива до виробництва 
енергії на ТЕС або АЕс 
іншим частковим критері
я м — капіталовкладенням, 
відчуджуваній території і 
інше.

Існує думка про непра
вомірність такого еквіва- 
лентування, що базується 
на твердженні про безцін
ність людського життя. Але 
це твердження, мабуть, 
справедливе при невичерп
них матеріальних ресурсах 
суспільства. Поки ж що 
суспільство, виходячи з 
рівня свого соціального й 
економічного розвитку Ф< 
рмує оцінку людського 
життя в деяких матеріаль
них еквівалентах. Ці оцін
ки періодично перегляда
ються законодавчими ор
ганізаціями і громадською 
думкою. Зараз, приміром, 
міняється покарання 3â 
економічні злочини, є про
позиції вважати невиправ
даним рятували з пожежі 
трактора ціною життя 
(«Комсомольська правда», 
№ 189, 17 серпня 1989 
року). При оптимізації па
раметрів електростанції 
необхідно також еквіваде- 
нтувати біологічний і со
ціальний вплив станції, 

професіональні захворюван
ня і відчудження терито
рії і т. д. Еквівалентуван- 
ня виконується експерт
ними оцінками, котрі ви
магають певних навиків. 
Такі навики можна набу
ти в діловій грі «ТЕС чи 
АЕС?»-, основаній на ме
тоді «аналізу рішень» 
X. Райфа і Р. Кіні. Мета 
ділової гри ( (ДГ) полягаїє 
у виборі типу електроста
нцій заданої потужності в 
складі відомої енергосис

теми і у визначенні місця 
її розташування в задано
му, районі. Задачі ДГ: ос
воєння методик багатокри- 
теріальної. оптимізації і 
прийняття рішень в умо
вах невизначеності вихід*« 
иої інформації, побудова 
математичних моделей еле
ктростанцій; оптимізація 
параметрів електростанцій 
на математичних моделях 
Гра проводиться в рам
ках’ ігрового проекту 
«Джерело», мета якого по
лягає у виборі джерела] 
енергозабезпечення про
мислового центру на осно
ві проектних проробок ва
ріантів ТЕЦ і АТЕЦ. Уча
сники гри — дві брига
ди по 4 студенти в ро
лях інженера, еколога, 
соціолога, математика. На 
роль допоміжних експер
тів залучаються студенти, 
викладачі, виробничники. 
В інформаційне і технічне 
забезпечення гри входять 
роздаточні матеріали з 
методикою і числовим 
прикладом обробки резуль
татів опитів експертів, ге
ографічні карти, довідни
ки народного господарства, 
програмуючі калькулято
ри, Критерієм оцінки ро
боти бригади слугує вели
чина функції корисності, 
що характеризує якість 
прийнятого рішення. Гра 
складається з двох етапів 
— ’«Майданчик» і «Ви
бір». Завдання першого 
етапу — визначення май
данчиків для ТЕЦ і АТЕЦ; 
завдання другого етапу — 
вибір типу електростанції. 
Основні ігрові ситуації 
першого етапу такі:

— визначення можли
вих майданчиків, які б 
задовольняли обмеження

на відстані до споживача 
енергії, джерела водопо
стачання» розломів земної 
кори, населеного пункту, 
на висоту над рівнем дже
рела! водопостачання, які
сть грунтів;

— призначення крите
ріїв оцінки майданчиків 
і інтервалів їх зміни. 
Можливі критерії — на
селеність в районі май
данчика, втрата риби в 
джерелі техводопостачан- 
ня, біологічний вплив 
станції, довжина ЛЕП. со
ціально-економічний вп
лив станції і ін;

— експертні оцінки 
ймовірностей ступенів 
кожного впливу майдан
чика і математична об
робка цих оцінок;

— визначення виду
функції корисності май
данчика і його розраху
нок. Аддитивна функція 
майданчика дорівнює су
мі похідних часткових фу
нкцій корисності врахову
ваних факторів на їх ва
гові коефіцієнти. Значен
ня кожної часткової фу
нкції корисності може 
перебувати в інтервалі 
нуль—одиниця. Число 
«1» присвоюється кра
щому, а число «0» —
гіршому рівню впливу 
фактора, що розглядаєть
ся. Числові значення ва
гових коефіцієнтів визна
чаються з співвідношен
ня між враховуваними 
факторами;

— прийняття рішення 
про кращий майданчик і 
оцінка його адаптованості 
до можливих змін зовніш
ніх умов шляхом дослід
ження стійкості рішення 
до змін вагових коефіці
єнтів.-

Етап «Вибір» проводи
ться за розглянутою ме
тодикою. Критеріями от 
ки; варіантів з ТЕЦ і 
АТЕЦ можуть бути кіль

кість смертних випадків, 
площі відчужуваних зе
мель, кількість випарову
ваної води, викиди сірча
ного ангідриду, попелу, 
свинцю, кількість радіо
активних відходів і на
працьованого плутонію, 
виробленні електроенергія 
і ін. Оцінка рівнів факто
рів визначається за ста
тистичними даними й ек
спертними оцінками. На- 
приклад, за американсь
кими даними серед 
нє число щорічних смер
тей від ТЕС і АЕС поту
жністю 1000 МВт стано
влять відповідно 80 і 0.5. 
Аналогічні вітчизняні да
ні—300 і 1. До цих даних 
входять наслідки травм і 
хвороб персоналу і насе
лення, спричинені палив
но-технологічними цикла
ми ТЕС і АЕС.

Якість вибору тиг 
електростанції залежить, 
як від достовірності й 
повноти статистичної ін
формації, так і від точ
ності екстраполяції в май' 
бутнє результатуючого 
вектора економічних, біо- 
логічних, екологічних і 
соціальних факторів. На 
думку дослідників неліні
йних біологічних, еколо
гічних і соціальних си
стем, майбутнє цих систем 
однозначно передбачати 
не МОЖНЕІ. Тому прогнозу
вання динаміки факторів, 
що впливають на на енер
гетичні об’єкти є до пев
ної міри мистецтвом, кот
ре базується на знанні і 
досвіді.

впровадження ділової 
гри «ТЕС чи АЕС?» да
сть студента^ початковий 
досвід розробок енерге 
тичних об’єктів. адапто
ваних до змін зовнішніх

умовд . ГОЛОВЧЕНКО,
Д. НАЛБАНДЯН.

і 17 листопада 1989 року.

М ІНЛИВИЙ
листопад

В листопада — кілька 
облич. Сьогодні він похму
рий і ревм атичний, як  ста
рий дід — Зі сльотою, тем 
ними хм арам и, сумним лі
сом, хворобливим рипін
ням гілляк; завтра  — я с 
ний вродливий, з ви разни
ми черленими і ж овтими 
барвами, що роблять цю яс 
ність гостро сприйнятною  — 
виповню ю чи душ у па, в ін 
ця. творять у ній свято — 
негучне, ласкаве, погідне, 
якраз під лагідний тон ко
льорів, під осінню їх ' стр и 
м аність,' під настрій, що н а 
вертається  вреш ті - реш т до 
думок про к інечність всього 
земного. Оцей огром краси, 
оце тихе пож арисько вроди 
— останній дарунок чар ів 

ного дивосвіту. За  ним 
третє обличчя листопада з 
ш урхотом опалого листя, 
вймерхлого і безж ивного, за- 
коцю рблим груддям землі, 
смутком перш ого інею на 
чорних зяблевих  піолях, 
близькою  зимою.

Втім, чи дуже близькою,?
Ще й досі з деяких виш е

ньок не опало листя. Ка
ж уть, що це в ірна прикм е
та припізкілих холодів.

А погожої днини над гу
стими куртинкам и всохло
го польового б у р ’яну табу
нами вибухаю ть комари. 
Хіба це на зиму?

Тужаво блищ ать вічка на 
бузку й смородині, деінде 

пробивається білий цвіт і 
червона ягода на рем онтант
ній суниці — око мимоволі 
ш укає того, що дає йому 
втіху і надію на тривкість 
теплого й сонячного?

Але природу не обдуриш. 
Яу, ще день. два. три, від 
сили — тиждень. А там... 
холодні тумани, короткі дні, 
ранні сутінки, глухі, ' ватні 
ночі, сльота, морок, одне 
слово, листопад в розпо- 
вені знайомої і, на ж аль, 
не найкращ ої натури.

В. ІВЧЕНКО.

НАШ СВІТЛОФОР
Навіть не спеціалістові сьогодні видно, що 

на дорогах Вінниці стає тісно. Досить сказа
ти, що тільки у Ленінському районі кількість 
легкового транспорту в населення збільшує
ться щороку на дві тисячі одиниць.

Певна річ, це зумовлює також і зростання 
кількості дорожно-транспортних неприємно
стей. Аналіз показує, що головна причина 
трагедій — безпечність і неграмотна поведін
ка пішоходів на вулицях, відсутність навиків 
реальної оцінки небезпеки в непростих до- 
рожних ситуаціях.

За дев’ять місяців нинішнього року^ в Ле
нінському районі сталось 50 автоаварій — 
троє людей заігинуло, п’ятедесят двоє пора
нено.

Ось окремі приклади. 1 жовтня електро
зварник ' ЖКК «Вінницяпромбуд» Павло Ва- 
сильович Зборовський 1968 року народження 
переходив зі своєю дівчиною вулицю Першо- 
травневу в районі парку ім. Горького. Зупи
нились на осьовій лінії, пропускаючи маши 
ни. Раптом Зборовський зробив різкий крок 
назад і був збитий автомобілем. Наслідок — • 
важка черепно-мозкова травма.

2 жовтня о 20-й годині шофер комбінату 
комунальних підприємств Григорій Андрійо
вич Слушний 1952 року народження перети
нав Хмельницьке шосе в нетверезому стані, 
не побачив автомашини «Жигулі». З перело- 
маним стегном, кісткою на тім’ї, травмою 
головного мозку доставлений у лікарню.

Кожному, хто постраждав, здається, що 
все сталось випадково. Кожному, хто чує про 
такі пригоди, здається, що з ним їх статись 
не може. Тим часом, причина одна і найголов

ніша — безпечність і неувага.
Швидко плине час, швидко міняється і 

ситуація на дорогах; сьогодні вона складні
ша, ніж учора, а завтра! буде складнішою, 
ніж сьогодні. Про це треба думати, до цьо
го треба звикати і робити відповідні висновки. 
Ми. працівники державтоінспекції, закликаіЄ- 
мо всіх вас, дорогі пішоходи — будьте пи
льними, будьте уважними, переходячи доро
гу, завше пам’ятайте, що тут кожного з вас 
може підстерігати небезпека, суворо дотри
муйтесь праівил вуличного руху!

С. КУШНІРЕНКО,
державтоінспектор Ленінського РВВС,
капітан міліції.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.



ВІД А Ф ГА Н С Ь К О ГО  Н А Р О Д У
Нещодавно воїнам-ін- 

тернаціоналістам, які пе
ребували у свій час в 
складі обмеженого кон
тингенту радянських вій
ськ в Республіці Афгані
стані вручено медалі <<Во- 
ину-интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа».

Золотаві державні на
городи, на лицевій сто
роні яких зображені в ко
льорі державні прапори 
СРСР і РА, і прикріпле
ні до прямокутних коло
док з голубою стрічкою,

вручив офіцер Ленінсько
го райвійськкомату О, Тка
чук.

Медалі, заслужені в бо
йових операціях, отрима
ли студенти А. Голуб, 
В= Кизима, С. Макарчук, 
підполковник запасу, ка
валер ордена Червоної 
Зірки В. І. Круглов та ін 
ші. А всього в інституті 
медалями РА нагороджено 
35 колишніх солдатів, 
сержантів і офіцерів.

Р. АСАДОВ, 
начальник відділу ін
ституту.

НА ЧЕСТЬ 65-оТ РІЧНИЦІ

НДР, Штральзунд, симпозиум
В жовтні цього року 

завідуючого кафедрою прик
ладної математики і обчи
слювальних систем професо
ра О, П. Стахова і автора 
цих рядків запросили взяти 

участь в 111-му Міжнарод
ному симпозиумі з муль- 
тимі'кропроцесорних систем, 
який відбувся в невеличко
му старовинному місті 
Штральзунд, що в Німець
кій Демократичній Респуб
ліці.

Ми увійшли також до 
складу делегації СРСР, яка 
брала участь в нараді, ор
ганізованій координаційною 
радою Академій *наук со
ціалістичних країн з питань 
нових поколінь обчислюва
льних систем.

Насамперед відзначу вик
лючно високий рівень обс
луговування, починаючи від 
прибуття у Берлін і впро
довж всієї роботи симпо- 
зиуму, який тривав п’ять 
днів з участю представників 
12-ти країн.

За цей час ми заслухали 
50 доповідей і інформацій. 
Більшість з них належала 
господарям симпозиуму. Всі 
повідомлення були представ
лені на англійській мові — 
офіційній мові подібних 
форумів. За ініціативою про
фесора Д. Хаммера О. П. 
Стахов розповів учасникам 
симпозиуму про нові резуль
тати, отримані на основі 
теорії надлишкових систем 
зчислення і застосування 
їх в обчислювальній тех
ніці. Ось тут я особисто 
переконався в необхідності 
вільного володіння кількома 
іноземними мовами для су
часного науковця.

Таке невимушене /спілку

вання вимагає значних емо
ціональних і інтелектуаль
них зусиль, Адже треба 
швидко схопили технічну 
або наукову «ізюминку» до
повіді, підтримати в кулуа
рах бесіду, вступити у д і
ловий контакт з вченим-ко- 
легою іншої країни,

Або взяти культурну прог
раму, якою завершувався 
кожний робочий день , сим
позиуму. Тут теж потрібен 
певний запас знань з історії 
культури і мистецтва. Ось, 
приміром, під час екскурсії 
по старовинному замку в 
невеликому залі вас зустрі
чають юнаки і дівчата, вони 
виконують для відвідувачів 

під акомпанемент клаве
сина середньовічні німецькі 
балади, народні пісні, оперні 
арії. В міській ратуші вам 
покажуть богату ‘бібліотеку. 
Запросто можеш взяти в 
руки фоліант в добротній 
шкіряній обкладинці, від
друкований ще в XIV віці. 
Вражають якість паперу, 
яскравість Ілюстрацій.

Бережливо, з повагою ста
вляться громадяни Штраль- 
зунда до історії свого міста. 
Свідченням цьому— портретна 
галерея. Вона експонує по
лотна з зображенням бур
гомістрів, видатних земляків, 
починаючи з XV віку до на
ших днів.

Побували ми і у древній 
кірхі (церкві). Слухали ор
ганну музику у чудовому 
виконанні екскурсовода, який 
до речі, займається цією 
клопітливою справою у ві
льний від основної роботи 
час.

Чим ще запам’ятався 
Штральзунд? Вище вже зга
дував про бездоганне об

слуговування, В очі не по
бачиш у міському готелі так 
звичних для нас команди
ровочних службових осіб, 
завжди надто пильних і не
чемних чергових на повер
хах, Вражає чистота вулиць, 
тротуарів, нарядність, дбай
лива обходженість будинків, 
Як з’ясував пізніше, така 
благоустроєність ) вларт,ива 
будь-якому населеному 
пункту країни.

Але повернусь до головної 
мети поїздки в НДР. Після 
тихого, гостинного, затишно
го Штральзунда нас чекав 
столичний Берлін. Тут в ін
ституті інформатики і об
числювальної техніки АН 
НДР відбулась нарада з 
питань відмовностійких об
числювальних систем (ком
плексний науковий проект 
№ 6). Обумовлена нарада 
була тим, що в даний час 
країни РЕВ визначили ряд 
важливих наукових проблем 
в галузі обчислювальної 
техніки і інформатики, здій
снюють координацію робіт 
в цьому напрямку.

Щодо нашого інституту, то 
він в КПК-6 представлений 
проблемною лабораторією 
відмовностійких обчислю
вальних і управляючих сис
тем АН УРСР і Мінвузу 
республіки. Крім ВПІ, в ком
плексний проект входять 
ряд наукових установ Мос
кви і Ленінграда, а також 
наукові організації'! НДР, 
СРР, НРБ.

На нараді в Берліні О. П. 
Стахов, як науковий керівник 
нашої проблемної лабора
торії, виступив з грунтовною 
доповіддю про хід виконання 
договору з питань КНП-6. 
укладеного між ВПІ і АН

НДР. До речі, це поки що 
єдина угода в рамках КИП, 

яка здійснюється реально.
Учасники наради, як свід

чить ї ї  протокол, дали ви
соку оцінку доповіді радян
ського професора, В розроб
лених основних напрямках 
робіт по КНП—6 і узгодже
них в той же день, створення 
інформаційно - теоретичних 
основ, відмовностійких обчи
слювальних систем з вико
ристанням кодів Фібоначчі і 
золотої пропорції, віднесе
но до одного з чотирьох го
ловних напрямків наукових 
досліджень в галузі ство
рення нових видів обчислю
вальної техніки. Для нас це 
робить честь і разом з тим 
виводить на вищий рівень 
відповідальності.

Одна подробиця. Новим 
членом по КНП-6 став 
цього разу Таллінський полі
технічний інститут, а заві
дуючий кафедрою ОТ цього 
вузу професор Убар другим, 
після О. П. Стахова, запро
шеним іноземним професором 
на кафедрі імені Баркхаузе- 
на секції інформаційної 
техніки Дрезденського тех
нічного університету.

Щодо запрошення для 
читання лекцій вчених з іно
земних в,узів, то подібну 
практику можна застосувати 
і у ВПІ. Наша кафедра вис
тупає ініціатором створення 
факультативу «Передові ру
бежі науки». Для читання 
такого курсу лекцій не зай
вим було б запрошувати 
провідних радянських і за
рубіжних вчених.

М, СОАЯНІЧЕНКО, 
доцент кафедри прик
ладної математики і об
числювальних систем.

Декан заочного 
факультету 

В. 0. Леонтьевотримує спеціальність чергового по станції і працює на цій посаді на ст. Хмільник Вінницької області. З 1968 по 1970 рр. служив в Радянській Армії, а з 1970 року — студент енерго- факу Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту.По закінченню з відзнакою інституту за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства» став працювати асистентом кафедри електричних мереж, В 1984 році _захшст/ив {кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті, Того ж року призначається старшим викладачем, а 3і 1986 р. обирається доцентом кафедри електричних мереж.В 1985 р був заступником відповідальної^ секретаря приймальної комісії а в 1986 та 1989 відповідальним секретарем цієї комісії. З 1987 заступник декана по роботі з іноземними студентами,В. О. Леонтьев автор ЗО наукових праць та винаходів.

Декан факультету 
обчислювальної техніки

0. М. Мельников14 листопада 1989 р. відбулося розширене засідання вченої ради ФОТ. При 47 голосів «за» \ 3-х «проти» деканом факультету обрано Олександра Микитовича Мельникова, кандидата технічних наук, доцента кафедри прикладної математики і обчислювальних систем.Родився він 11 листопада 1937 р. в с. Павлівна Алгинського району Актюбинської області. За національністю українець, член КПРС, В, 1964 р закінчив Одеський політехнічний інститут. В тому ж році приступив до роботи на Північнодо- нецькому приладобудівному заводі, перебуваючи на інженерних посадах. Там його обирають секретарем парткому НВО «Імпульс».В 1974 р. О. М. Мельни- кора переводять на Вінницький завод «Термінал», на якому працю вав начальником бюро обчислювальних машин. Без відриву від виробництва захистив в 1977 році кандидатську дисертацію.

28 жовтня відбулося засідання вченої ради інституту. При 76 гог лосах «за» і одному «проти» деканом заочного факультету обрано Ле онтьєва Василя Олександровича, кандидата технічних наук, доцента кафедри електричних мереж.В. О. Леонтьев народився в 1949 році в с. Жуківці Жмеринського району Вінницької області у робітничій родині. Після закінчення Жмеринської середньої школи № 3 навчався у Жмеринському залізничному профтехучилищі,

З 1979 р  на педагогічній роботі у вузах міста Вінниці, а з 1987 р, працює у ВПІ викладачем кафедри обчислювальної техніки, водночас і заступником декана ФОТ Автор 26 наукових праць. Нагороджений медалями «За доблесну працю. На ознаменування 100 років від дня народження В. І. Леніна» і «Ветеран праці».

Комуністичної партії Бабій, студенти ВПІ Лівану 19 листопада в ак- Асан Аль — Джаварі, товому залі відбувся інтер- Фейсал Авада, Б. Двер* національний вечір. Ного жицький та інші, учасниками були предста- Відбувся концерт ху- вники студентських зем- дожньої самодіяльності ляцтв арабських країн студентів ВПІ, ВМІ та уч- що навчаються у політех- нів технікуму громаден- нічному і медичному ін- кого харчування, ститутах м. Вінниці, радя- Аматори сцени виконали нські студенти, учні Він- революційні пісні народів 
ницького технікуму гро- Арабського Сходу, радян- мадського харчування. ські, російські і українсь* Вечір відкрився викона- кі народні пісні, пораду* нням гімну Компартії вали учасників вечора Лівану. Слово про КПЛ, національними ,  танцями, її історичний шлях виго- гумором, сатирою. . лосив Мухамед Сдрхаль(Ліван), студент ВМІ. З Омар КАДДУР,нагоди 65-х роковин зас- студент IV-ro курсу нування КПЛ виступили енергофаку, член Ком- секретар парткому В. М. партії Лівану.

ГОТУЮТЬСЯ АБІТУРІЄНТИНині у вузівській Малій слення, експериментальні Академії наук в її  вісьми дослідження. Власне, до секціях нараховується по- всього того, що відкриває над 200 учнів вінниць- шлях у науку. Профорі- ких середніх шкіл. Тих, єнтаційне значення М АН, хто виявив найбільше надання допомоги юнацт- здібностей до оволодіння ву до вступу у вузи важко точними науками. має переоцінити. Так само як схильність до технічної її  значення в доборі най- творчості, мріє про здо- більш перспективних абі- буття інженерної спеціа- турієнтів для нашого ін- льності. ституту.Навчають (Майбутніх Тим то і пояснюється абітурієнтів • вузів студе- досить плідна робота О. Д. нти старших курсів, спів- Луцяк_ яка працює з ма- робітники лабораторій, нівцями в секції обчислю- викладачі нашого інститу- вальної техніки. Добре ту. В ході занять і семі- заявили про себе у новому нарів слухачі М АН зна- навчальному році також йомляться з технічними керівники секцій АІВ Т  і засобами пошуку потріб- енергетики Г. Я. Чумаков ної інформації, методами і О. М. Головченко. розв’язання завдань в на- На жаль, цього не можна уково-дослідншцькій ро- констатувати в роботі сек- боті. Набуті навички і цій. хімії, фізики, маши- знання у Малій Академії нобудування. їх  груші 
ї ї  вихованці прагнуть за- повністю неукомплектован і стосувати у практичній за рахунок найбільш всти- роботі по оснащенню гаючих школярів. Та й шкільних навчальних ка- стосовно пробам не все бінетів сучасними при- гаразд — вони потребують ладами і посібниками. розширення і конкретиза-Школярів, які навчаю- ції у відповідності з по- ться у М АН, відрізняє од требами і вимогами ін- їх ровесників вміння ституту до кандидатів у сформулювати ту чи іншу студенти, наукову проблему, намітити шляхи її вирішення. С. ЧАЧИНАВони вже відтепер зорієн- співробітник НТТМтоващ на аналітичне ми- інституту.

ЗА НАКЛЕП- 
ПАРТІЙНЕ СТЯГНЕННЯУ партком надійшла за- безпечили обрання його у ява від завідуючого кафе- народні депутати, дрою історії К П РС, зас- Тов. Балицький просив тупника секретаря парт- партком провести партійне кому В. Г. Балицького про розслідування за фактом те, що на зборах виклада- публічного звинувачення чів інституту по обгово- комуніста Щербицького у ренню законопроектів про використанні свого служ- вибори до Верховної Ради бового становища при ви- У Р С Р  і в місцеві Ради борах народних депутатів народних депутатів кому- С Р С Р , ніст О, І. Нижник заявив На основі цього прохай* про те, що при прове- ня партком провів бесіди денні виборів у народні з комуністом Нижником, депутати С Р С Р  першого Підтвердити документаль- секретаря ЦК Компартії но свої звинувачення він України В. В. Щербйцько- не зміг. Посилався тільки го були допущені пору- на чутки і вигадки Таким шення. Член К П РС В. В. чином, всі ці звинувачень Щербицький для того, щоб ня носять, по суті, наклеп* набрати потрібну кількість ницький характер, голосів, ніби-то віддав За використання у пуб- розпорядженя провести на лічному виступі непереві- території його виборчого рених фактів і чуток пар- округу військові вчення, тком оголосив члену Саме голоси військово- К П Р С О. І. Нижнику до- 

службовців, мовляв, і за- ганув



2 стор, і « З А  І Н Ж Е Н Е Р Н І  К А Д Р И »

М А Т Е М А Т И Ч Н І  М О Д Е Л І  Т К А Ч Е Н К А
Ще й досі лихоманить транспортну систему ці - лих регіонів нашої великої. країни. Не. справляються залізничники з інтенсивним вантажопотоком. В морських портах простоюють тижнями танкери і сухогрузи саме через неповороткість автомобілістів і лоїкомотивни- ків. Залізничні вузли вщерть переповнені составами з зерном, лісом, вугіллям, харчюпродук- тами, взуттям і одягом, машинами і рудою... Часто на магістралях створюються тупикові 4 ситуації. Так, як це можна було бачити зовсім недавно на екранах телевізорів, в газетних фоторепортажах.Для Івана Семеновича Ткаченка подібними авральними заторами не здивуєш. Він — корінний донбасівець, виріс у родині кадрового робітника. в індустріальному Маріуполі. Після закінчення фізмату Бердянського педінституту працював в Донецькому НДІ гірничої справи і технічної кібернетики. В тому ж центрі шахтарського краю трудився старшим інженером територіального управління матеріального постачання.І ось вже тоді увагу молодого спеціаліста ЕОМ привернула проблема забезпечення шахт рухомим залізничним складом, власне, «порожняком». Суть її — відвантажити якомога більше добутого вугілля і своєчасно розвантажити вагони, уникнути їх скспичення, простоїв, кот

рі обходяться державі у досить круглу суму. Рахунок йде на десятки мільйонів, викинутих на вітер,Ця проблема і стала темою його кандидатської дисертації. Виконав Іван Семенович її  під керівництвом доктора фізико-ма- тематичних наук, професора Інституту кібернетики АН У Р С Р  Миколи Володимировича ЯрОВИЦЬКОіГО. В тому ж академічному інституті Ткаченко і захистився. Сталася ця важлива, тоді доленосна подія в житті молодого науковця, в лютому 1971 року. Тому іцо згодом він переходить працювати на кафедру економічної кібернетики і математичних методів в економіці, обирається доцентом,І, як кажуть, не переводячи подиху приступає до докторської. Але то вже був вищий щабель наукових ідей в гауіузі функціонування матеріальних ПОТОКІВ У  вироібни- ч о-екон омічних с ис т ем ах.Ясна річ, поширшали масштаби досліджень. їх поглибл шість. Вугільний Донбас з його розгалуженим багатопрофільним народногосподарс ь к и м комплексам давав докторанту багатющий матеріал. Але його потрібно було ретельно проаналізувати, узагальнити, визначити закономірності тих самих матеріальних потоків, нерівномірність яких через безгосподарність керівників, некомпетентні управлінські і диспетчерські рішення так

бОїЛІСНО б’ють ще й сьго- дні по економіці, країни. Взагалі транспортні непо- розумілості гостро позначаються на нервах господарського організму, а також, додамо відверто, — і людського. Ось що було тоді в полі пильного вивчення Ткаченком далеко і сьогодні не простої проблеми.

Те. Щ о  Іван Семенович, працюючи у Донецькому університеті, підготував майже чотири п’ятих докторської, у Вінниці мало хто знає. Зате його рекомендації по упорядкуванню потоків вирощених буряків у цукровому Донбасі црийшлися до двору. Ними скористалися цукровики г автотранспортники Вінниччини, на заводі «Кристал». І не лише тут, але й в Донбасі, Киргизії, в інших регіонах країни, в різних галузевих НДІ, котрі займаються раціональним транспортуванням вантажів.Формули вченого перетворювалися у математич-

ні моделі, які вводилися в ЕОМ, .-створювалися цілісні програми, а дисплеї обчислювальних центрів видавали варіанти управлінських - рішень. І все для того, щоб уникнути напруженості на сталевих магістралях і автомобільних трасах, що ведуть до полів, заводів і фабрик шахт і рудників.Щоправда, у не такі вже й далекі від нас роки, коли про госпрозрахунок, рентабельність, самоокупність не прийнято було говорити, аргументи Семена Івановича щодо прийняття рішень на основі математичних моделей, відшукані ним в ході детального вивчення і копітких наукових досліджень транспортних потоків, прямо скажу, мали обмаль прихильників.Та владне веління часу примусило господарників брати не олівець в руки, а йти на Діалог з ЕОМ. І тепер все більшає клієнтів у Івана Семеновича. Надто дуже потрібними стають його методи імітаційного моделювання дій товарних артерій. Тим то і цінність його наукових праць. А  їх на рахунку вченого, математика- кібернетика є понад 70. Вндруковані вони в столичних академічних і галузевих журналах, збірниках. Праці доцента ка- ф е д р и прикладної математики, доктора математичних наук (І. С. Ткаченко цю ступінь здобув у лютому 1989 року) дістали високу оцінку про

відних економістів республіки — докторів наук В. Н. Ка-льченка, К. А. Багріновського, О. П. Суслова. Всі вони з центрального штабу економічної науки України — із Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка.Ніколи б про це не дізнався з розмов з Іваном Семеновичем. А  їх було чимало, коли б не натрапив на журнальні публікації. Чоловік він., неговіркий, навіть дещо замкнутий. Сказано — математик. Але так можна думати, споглядаючи на нього ззовні. Та познайомившись ближче, дізнаєшся, що доктор наук ще й завзятий велосипедист, першорозрядник з цього динамічного виду спорту. Він не байдужий до художньої літератури, образотворчого мистецтва.Ці стійкі задатки, як і математичні він виховав у своїх синів — в Ігоре“ ві, київському студентові —філологові і шестикласника Мирослава, який вже відтепер марить кібернетикою. Власне, сини відчувають і материнський вплив. Адже дружина Ткаченка Валентина Андріївна — педагог-математик, викладає «матір наук» в СПТУ-4.Ну і як ще тут не додати: хто-хто, а вона пліч- о-пліч йшла з Іваном С е меновичем по крутій стежині довгими і нелегкими роками, які привели його, колишнього робітника, до високого вченого рангу—доктора наук.
Д, БОРИСОВ.

ДНІ
Д О Н О Р А

З 15 по 17 листопада в 
Інституті пройшли < тради
ційні «Дні донора», яким 
передувала значна роз’я
снювальна і підготовча ро
бота. Були підготовлені зал 
для забору крові, місця в 
їдальні для харчування 
донорів, організовано тор 
гівлю дефіцитними товара
ми, безкоштовний огляд 
відеофільмів. Серед інших 
пільг для тих, хто виявив 
бажання здати кров, слід 
відзначити також відміну 
відробок занять, практич
них і лабораторних робіт.

В «Дні донора» добре за
рекомендували себе профак- 
тивісти, зокрема, голова 
оздоровчої комісії проф
кому С. Онофрійчук, голова 
профбюро МБФ П. Крикли- 
вий, оздоровлювач цього фа
культету Б. Тимуш, голова 
профбюро П. Федорченко і 
і оздоровлювач ЕФ А. Ау- 
к’янчук та інші. Варто від
значити і організуючу роль 
декана МБФ В. Б. Петрова 
та заступника декана ЕФ 
М. П. Свиридова.

Однак пасивними в цій 
добродійній акції виявилися 
профактивісти ФОТ (голова 
профбюро С. Вернигора), 
РТФ (І. Махлін) та ІБФ 
(Б. Кікобідзе).

Звідси і конкретні резуль
тати. Серед машинобудів
ників кров здали 134 чо
ловіки, електриків—98. А 
ось вже на Ф А М —41, РТФ— . 
40, ІБФ —39, ФОТ — тільки 
29 осіб.

В. БОДНАР, 
голова профкому сту
дентів.

-24 листопада 1989 року,

ЗВІТНО-ВИБОРНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

народних контролерів ін
ституту відбулася 15 лис
топада. Зі звітом про робо
ту народних дозорців висту
пив голова головної групи 
В. Б. Демешко.

Конференція обрала новий 
склад комітету НК. До нього 
увійшли т. т. А. М. Банніков, 
А. С, Васюра, А. А, Дем’я-

нчук, В. А. Карпенко, С. Г. 
Кривогубенко, С. М. Ону- 
фрійчук, П. В. Ситник, В. 
В. Стронський, В. О. Фе
дотов.

Головою комітету народ
ного контролю інституту 
обрано В. О. Федотова, його 
заступником — С. Г  Криво- 
губченка,

Зупинюсь лише на двох фактах протиправних >дій колишніх студентів нашого інституту. Трапилися вони в другій половині цього року.
С. Косе.Фінал був таким, якого і треба було чекати. Вироком нарсуду Ленінського району від 26 вересня ц. р. ГІашковська і Зайцева

нікуму м’ясо-мол очноїпромисловості, де відшукали учня цього навчального закладу В. Рябоконя і, загрожуючи йому розправою, стали вимагати
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Голова комітету 
народного контролю 

В. 0. Федотовменти» працював інженером Вінницького Державного підшипникового заводу № 18.По завершенню служби у Військово-морському флоті, з лютого 1973 р. по даний час перебуває на роботі у ВПІ, займаючи посади інженера, молодшого і старшого наукового співробітника, асистента старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою теоретичної механіки.В. О. Федотов керівник групи в мережі політичної освіти старший наставиш: студентів третього КУР' су ІБФ, Ним опубліковано 39 наукових праць в т. ч. 5 авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ С Р С Р .

Валерій Олекасндро- вич Федотов народився в 1949 році в с. Рай- городськ Сватівського району Ворошиловград- еької області. За національністю — українець, безпартійний.Після закінчення Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту в 1971 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інстру-

Двадцятирічна О. Паш- ковська, яка ще донеавна була студенткою РТФ зі своєю подругою Е. Зайцевою білим днем завітали у Вінницький універмаг самообслуговування, одразу попрямувавши у відділ кооперативної торгівлі. Там в око впали їм черевички. О. Пашковська стала приміряти їх, прицінюватися Сподобалися черевички. Але от вартість їх виявилася не по кишені — 85 крб, а в Па- шковської наявними — 50.Подруги вирішили взагалі не оплачувати ті модні черевички а просто сховали їх у пакет Зайцевої скориставшись згруджениям покупців. ^Пройшли повз касу і вийшли з універмагу. Зробили ще кілька кроків, як злодійок наздогнала касирка відділу

засуджені по статті 81 ч. 11 Кримінального кодексу У Р С Р  до одного року позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. Щоправда, суд дав відстрочку виконання вироку на І рік.Наказом ректора від 1 листопада Пашковська за аморальний вчинок, який є несумісним зі званням студентки, виключена з вузу. Ще раніше. 16 жовтня, решениям комітету комсосолу її виключено з рядів ВЛКСМ.І про ще один кримінальний злочин, вчинений в середині вересня, тоді ще студентом ІІІ-гб курс; ІБФ В. Зініним.А  трапилось ось що. Він, Зінін. і студент Вінницького педінституту Р. Попик дісталися в цей день, 15 вересня, до тех-

700 крб.Рекетири продовжували свою злочинну діяльність. Вже 29 вересня вони визвали на вулицю учня того ж технікуму В. Чернюка і, застосовуючи насильство. вимагали у нього гроші. При цьому призначили час і щрце доставки грошей. А  на випадок непокори — збільшили суму до 1000 крб.Та в жовтні Зінін вже був заарештований і притягнутий Ленінським РВ В С до кримінальної відповідальності за здир- ництво (рекет).Наказом по інституту від 17 листопада Зінін відрахований з вузу. Р ішенням комсомольського комітету ІБФ його виклю чено з членів ВЛКСМ .
М. ВЕСЕЛОВ, 

ст. юристконсульт„ С р іб л о “  в ін н и ч а н
У селі Денеші на Жито

мирщині проходили пред“ 
ставницькі змагання з 
спортивного скелелазання. 
Тут мірялись силами коман
ди горосходжувачів з вісі
мнадцяти міст країни.
Добре виступила команда
альпіністського клубу «Оді- 
сей» Вінницького політех
нічного інституту, Інженер
Інна Жарікова впевнено пе

ремогла в Індивідуальному 
лазанні. Вона показала від
мінну техніку, неабияку 
сміливість поєднану з так
тичною холоднокровністю. 
Сергій Клепацький завоював 
срібну нагороду у багатобо
рстві. Непогано себе проя
вили і інші наші молоді аль
піністи.

У загальнокомандному за

ліку вінничани випередили в 
гострій суперечці збірні з 
Могильова, Києва та Сверд- 
ловська, які також претен
дували на місце на п’єдес
талі пошани І вибороли срі
бний кубок.

В. ВІНЧИНСЬКИЙ.

ЧИ СПРАВЕДЛИВИЙ 
ВИРОК?Після опублікування в газетах «Вінницька правда» і «Комсомольське плем’я» результатів судового розгляду кримінальної справи по звинуваченню Зарайковського, Статно. Жидоврза, Войтенко, Малахова, Соколовського та інших 12 осіб у скоєнні на території міста і області цілого ряду небезпечних злочинів проти життя і здоров’я, особистої власності громадян в органи прокуратури і внутрішніх справ! надходять багаточисленні звернення із запитом, чи погодилась прокуратура з вироком народного суду Ленінського району, яка позиція в цьому питанні засуджених і захисників?Відповідь у нас одна. Позиція державного обвинувачення відносно юридичної кваліфікації протиправних дій окремих засуджених і обрання їм міри покарання різко відрізняється від того, як вирішив ці питання народний суд. Тому прокуратура міста внесла на вирок народного суду протест, ставлячи питання про його відміну, оскільки міри покарання окремим засудженим не відповідають суспільній небезпечності скоєних злочинів.З Іншого боку ряд засуджених і їх  захисники внесли на вирок суду касаційні скарги, вважаючи його суворим

М. ХРАБ АН , 
заступник прокурора 
міста Вінниці, радник 
юстиції.

В, О. редактора Б. ДЬЯКОНОВ,



Завдання перебудови
29 листопада відбулися загальновузівські партійн-І'збо

ри. Комуністи інституту заслухали і обговорили доповідь 
секретаря парткому В. М. Іабія. «Про завдання парторга- 
иізації на сучасному етапі перебудови».

В дебатах виступили: О. Ф, Скнар,. І, Б. Матвеев, М. С. 
Степанов, М. А- Коваль, О. І. Нижник, В. Г. Балицький, 
В. В. Степурін, М. Ф. Друкований Б. І. Мокін, В. Я, 
Михайлищев, А. О. Шарейко.

В роботі зборів взяв участь заступник за- 
Бідуючого ідеологічним відділом обкому Компартії Укра
їни Г. Г. Фіесун.

Звіт про партзбори буде опубліковано в наступному 
номері «ЗііК».

Р о з п о в і д а є
д е л е г а т  ф о р у м у

— Володимире  ̂ розпоч
немо з традиційного у 
подібних випадках запи
тання: яке твоє особисте 
ставлення до форуму, Це, 
по-перше. * А  по-друге, 
враховуючи певне со
ціально-економічне - за 
гострення в країні, ко
ли на першому плані сто
ять далеко не прості про
блеми подальшого життя 
нашого суспільства в 
цілому, то чи доцільним 
був форум саме у цей 
час?

— Останній раз пред
ставники студентства 
збирались разом близько 
20 років тому. Дистанція 
між попереднім і ниніш
нім форумами досить ве
лика. Нагромадилося ба
гато назрілих питань, які 
хвилюють студентів, вима- 
вимагають якнайшвидшо
го розв’язання. І тому цей захід В самого початку 
носив соціальний, більше 
того, політичний харак
тер.

Не відкрию істини, ко
ли скажу: студентство 
завжди було однією з най
активніших соціальних 
груп. Але слалося так, 
що ця, на перший по
гляд, \ авангардна сила 
країни опинилася в стані 
громадської апатії, по
літичної інертності, ду
ховного розшарування. І 
це не може не викликати 
тривоги за майбутнє ін
телектуального потенціа
лу країни, долю розпоча
тих в ній перетворювань, 
Відтак, на суд делегатів 
були внесені підготовчим 
комітетом найакутальні- 
ш і питання життя і нав
чання студентів, життя 
країни. А  вони, ці питан
ня, завжди невід’ємні. Пи
таєте, чи потрібен був фо
рум, Як яа мене, то йо
го слід було провести ще

років зо три тому назад.— Як відомо, в першим день форуму перед його делегатами виступив з промовою керівник нашої партії і держави М. С. Горбачов. В перерві він не в приклад попереднім лідерам, просто, невимушено розмовляв з делегатами, на рівних дискутував з ними, відповідав на їх запитання.Отже, які враження залишилися в теОе від промови і такого спілкування з першою людиною країни?Дійсно, факт безпрецедентним, подюного в нашій історії за останні шістдесят—шістдесят п ять років не було. Не оуду коментувати зміст промови М. С. Горбачова, її всі слухали по радіо, ч и т а л и  в газетах. Своєю промовою М, С. Горбачов вніс цілковиту ясність в прооле- ми перебудови, зокрема, і підготовки спеціалістів. Що стосується його кулуарних бесід з нами, делегатами, то тут М. С. Горбачов, рівно як і М. і, Рижков, відповідали на десятки найрізноманітніших запитань; від місця нашої перебудови в загальному процесі розвитку світової цивілізації, перспектив побудови комунізму, конвертованості карбованця до нав- чання студентів за рубежем. Жодне запитання не залишилося без грунтовної, відвертої 1 переконливої відповіді. На мою думку, то досить повчальний приклад того, як сьогодні потрібно вести політичний діалог з людьми, особливо з молоддю.
— Форум тривав п’ять 

днів. Зрозуміло, кожен з
НИХ ЧИМОСЬ ВІДРІЗНЯВСЯ:
чи масштабністю диску
сій, їх змістовністю, чи 
неординарністю поставле
них на обговорення про
блем і т. ін. А  ось для 
тебе, Володя, який день 
найбільше запам’ятався?— Думається, що таким був другий день. Це робота в дискусійному центрі «Комсомол ~~ шляхи перебудови».Зверніть увагу на таку обставину. Вже вийшовши з залу, більше години в додаток з нами розмовляв кандидат в члени Політбюро, секретар ЦК К П РС Г. П. Разумовсь- 
кий.До речі, наш центр визнано найдискусійнішим. Висловлювання, пропозиції були різними. Траплялися пустопорожні, мак

В другій декаді листопада у Москві прохо
див Всесоюзний форум студентства. Його ро
боту висвітлювали центральні засоби масової 
інформації, республіканські і обласна моло
діжні газети. Гак що наші читачі в біль
шості своїй мають досить чітку уяву про зі
брання представників студентів вузів, учнів 
середніх спеціальних учбових закладів країни.

Серед тих, хто представляв студентську і 
учнівську молодь Вінниччини, був і студент 
четверокурсник енергофаку нашого інститу
ту Володимир Богачук. Після повернення з 
форуму, в ці дні, він зустрічається зі студен
тами інституту, делегатами комсомольських 
конференцій, розповідає про форум, прийня
ті на ньому рішення, рекомендації і, звичай
но, про свою особисту участь в цих представ
ницьких всесоюзних зборах молоді, котра ни
ні навчається у вузах і С С Н З .

Ще до виїзду В. Богачука у столицю з ним 
була домовленність: по приїзді з ВСФ  дати 
нашій газеті інтерв'ю, що днями і було зроб
лено.сималістські. Інші (а їх більшість) — конструктивні,реально взважені, А  взагалі, дуже важко давалися компроміси. За кожен рядок проекту «Який комсомол нам потрібен» доводилося вступати в гострі суперечки, відстоювати доцільні положення.Зійшлися на необхідності скликання X X I з’їзду ВЛКСМ , обговорення на ньому завдань комсомолу в нових умовах, прийняття Програми і нового Статуту Спілки.Те, що я виявив бажання працювати в комсомольському дискусійному центрі, не є спонтанністю. Адже я кілька років обираюсь секретарем факультетського бюро ЛКСМ У. Участь в такій секції форуму послужила для. мене хорошою школою перебудови комсомолу.

— Охарактеризуй, будь 
ласка, основні рішення, 
прийняті ВСФ , Що кон
кретно вони дадуть для 
оновлення вищої школи, 
громадсько-політичного і 
соціально - культурного 
життя студентів?— Насамперед, чи вистачить місця в газеті, бо аі всіх поставлених в нашій бесіді запитань, це — наймісткіше. В ньому концентрується мій звіт перед колегами по навчанню.

— Постараємось газет
ною площею ризикнути, 
бо не в кожному номері 
виступає учасник москов
ського форуму. Отже, роз
раховуй на вичерпність.Спасибі, старатимусь. Записуйте. ВСФ, не зва

жаючи на широкий діапазон порушених на ньому питань, прийняв рішення лише з тих, котрі потребують невідкладного розв’язання. Не торкатимусь в деталях політичної декларації, в якій йдеться про вдосконалення виоорчої системи, референдуми, міжнаціональні відносини, урізноманітнення форм власності, принципів набору на військову службу, звичайно, в інтересах студентства.Детальніше зупинюся на близькій мені темі — комсомолі і шляхах його перебудови.Иа форумі ознознач- но підкреслено, що комсомол є громадсько-політичною організацією, яка об’єднує молодь на пріоритеті загальнолюдських цінностей. Він консолідує юнаків і дівчат на ідей4 ній платформі марксизму- ленінізму. Мета Спілки — побудова оновленого соціалізму в ленінському розумінні цього слова, а її основне завдання —політичне виховання молодої зміни, забезпечення широкої участі молоді в управлінні державою і громадськими справами.Учасники форуму були одностайні в тому, що ВЛКСМ  повинна бути союзом (федерацією) самостійних ЛКСМ  союзних республік. Кожна ЛКСМ . яка входить у федерацію, має свою Програму і Статут. Зрозуміло, які не суперечать ооновопо,-ложним документам, вироблених ВЛ КСМ  на основі нерозривного зв’язку з політикою К П РС.Форум проголосував за надання повної самостій

ності комсомольських організацій у вирішенні внутрішніх питань, зняття контрольних функцій партії за діяльністю КСМ, за відмовлення від директивних вказівок парторга- нів будь-якого рівня по відношенню до комсомолу, за те, щоб ВЛКСМ  визнала право на існування інших молодіжних організацій, що діють в рамках Конституції С Р С Р .Досить розгалуженою виявилася соціально-побутова програма. Йдеться в ній про будівництво гуртожитків, навчальних корпусів, підприємств громадського харчування. Вони споруджуватимуться через систему держзамовлення під особливим контролем уряду і місцевих органів влади.Внесено пропозиції про встановлення таких стипендій, які б були адекватними прожитковому мінімуму з щорічною поправкою на індекс цін. Поставлено питання про забезпеченість стипендіями всіх студентів і учнів ССН З, звільнення їх  від прибуткового податку зі стипендії, про дозвіл на виплату стипендій студенткам матерям, які перебувають в академічній відпустці, зарахування часу перебування на навчанні у ВУ Зі в загальний трудовий стаж. ВСФ висловився за розширення пільг для студентів і учнів СС Н З  на транспорті, надання місць в дошкільних закладах дітям сімейних студентів, оплачування найму житла.Питаєте, за які кошти реалізуватимуться ці пільги і дотації? За рахунок бюджету Держосвіти країни, місцевих Рад. коштів вузів. Нововведення ці плануються в основному у X III п’ятирічці.Відносно перебудови вищої ШКОЛИ. Модель МИС’ литься тут така. Все, що стосується особливостей, структури, організації навчального процесу закріплюється в Статуті вузу. Тут його прерогатива, узаконена самостійність. А  вона зводиться до фінансово - економічної діяльності, підготовки спеціалістів на госпдоговірних умовах, інтеграції навчального процесу за системою завод—-втуз.Ми наполягали на наданні прав студентам у виборі викладачів, видів і форм занять, курсів, на гуманізації вищої освіти, грунтовній, екологічній підготовці відміні держек- замену з марксизму - лен нінізму для студентів всіх

спеціальностей, за виключенням суспільнознавчім, до розробки принципово нової і науково об~ грунтованої концепції вчення класиків.Ми висловилися також за скорочення кількості студентів в навчальних групах. Погодьтесь, там, де 25—ЗО чоловік, марно вести мову про індивідуальне навчання, зрештою, ефективність його в цілому.Неабияку зацікавленість учасників форуму викликала участь студентів в управлінні навчальними закладами. Ми констатували неготовність адміністрацій, викладачів вузів для передачі необхідних важелів управління студентським колективам і організаціям, а також небажання студентів брати відповідальність на себе в цій не простій справі. Тому і записали: студентське самоврядування— невід’ємна частина нової моделі вищої і Передньої спеціальної освіти. Що тут мається на увазі?Це насамперед передача в розпорядження студентського колективу частини стипендіального фонду, котрий виділяється для матеріальної допомоги і заохочення, створення правової і фінансової основ для переведення гуртожитків на самообслуговування і орендний підряд. Це— право студенті^ брати участь в організації, плануванні і стимулюванні навчального процесу, Н Д Р С, оцінці якості викладання, організації прийому у ВУЗ і в розпои ділі випускників, відраху» ванні студентів з ВУЗу і Т. д.Можна було б продовжити розмову на предмет рішень ВСФ, але, гадаю, і цього досить. До речі, багато з того, що започатковано на форумі, вже здійснено або перебуває в стадії свого розв’язання, або заплановано у на* тому інституті. Скажу точніше: чимало питань, порушених на ВСФ , багато в чому співпадають з передвиборною програмою нашого недавно обраного ректора — професора, доктора технічних наук Б. І. Мокіна, Це стосується, наприклад, участі студентів у виконанні госпдоговірних тематик, введення таких навчальних дисциплін, як екологія, створення гуманітарної кафедри, будівництво нових гуртожитків, вста* новлення підвищених стипендій.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ПРАГМАТИКИ? НІ, ЕНТУЗІАСТИ.

Перш ніж ввести у ма
кет газети цей фотозні
мок, вирішив ближче поз
найомитися з Жанною 
Степаненко (на фото лі= 
аоруч), з ї ї  роботою в 
лабораторії вимірювань 
неелектричних величин.

— Не одне покоління 
конструкторів, інженерів, 
механіків, автомобілістів 
і авіатор'гв, моряків і за
лізничників займає, точ
ні ше—-непокоїть проблема 
забрудженості паливно- 
мастильних матеріалів, — 
так розпочала свій ко
ментар до знімку молод
ший науковий співробіт 
ник. — А все від того, 
що на експлуатаційні 
властивості пальних рідин 
впливає і кількість твер
дих забруднювачів, і їх 
дисперсійний склад.

Що ж потрібно для спе
ціалістів з двигунів внут
рішнього згорання? Аб
солютна чистота пально
го. Приміром, через заб
рудненість бензину спра
цьовування автомобільних 
двигунів непомірно зро
стає водночас зі збі
льшенням середнього 
розміру часток забруднень

порядка до ЗО мікрометрів,- 
Однак при подальшому 
збільшенні цих часток 
більш крупні з них не 
потрапляють в проміж
ки контактів деталей, які 
перебувають в стані тер
тя. Позначається тут дія 
фільтрів.

Розвиваючи цю думку, 
Жанна сказала, що склад, 
характер і кількість за
бруднень, а також стадії, 
на яких виникає їх утво
рення, залежать від влас
тивостей робочих рідин і 
умов їх застосування, 
Тому для пального чи 
мастильних матеріалів 
встановлюються відпо
відні нормативи, які кон
че вимагають інструмен
тального контролю за 
концентрацією вже згада
них вище механічних до
мішок. Для цього потріб
на, причому по всій 
країні, єдина шкала вимі
рювань забрудненості 
ПММ.

Ось такою науково-тех
нічною проблемою зай
мається останні роки 
група науковців та інжене. 
рів лабораторії, де тру
диться Ж. Степаненко.

Колективом вже проведе
но аналіз існуючих у 
світі кінетично стійких 
систем для застосування 
їх, як стандартних зраз
ків повірки приладів ко
нтролю за концентрацією 
домішок в пальному, тоб 
то в робочих рідинах,

Так на основі здійсне
них досліджень, які по
лягали у виборі зразкових 
рідинних середовищ заб^ 
рудненостї шляхом зас
тосування суспензій фор- 
мазину, була розроблена 
методика приготування 
стандартних зразків кон
центрацій часток забруд
нення.

Запропонована групою 
методика дозволяє уник
нути вплив вихідних реак
тивів на ці зразки. Пог
рішності приготування їх 
не перевищують одного 
відсотка. Авторитетні 
вчені в галузі електрон
ного приладобудування 
вважають такий показник 
вище досягнутого світо
вого рівня. І це робить 
честь науковцям ВПІ, зо
крема кафедри АІВТ.

— Віднайдені нашими 
науковцями зразки і ста-

ли надійним компонен
том у створенні приладу 
для контролю забрудне
ності ПММ, закінч 
чуючи цей лаконічний 
коментар, сказала Ж. 
Степаненко, — Діє при
лад на принципі оптичної 
турбодиметрії, суть якого 
полягає у вимірюванні 
інтенсивності світлового 
потоку через прошарок 
мутності робочої рідини,

А тепер впору назвати 
безпосередніх ^  творців 
приладу. Наукове керів- 
ництво групою вже трива
лий час здійснює доцент, 
кандидат технічних на
ук нині з а с т у п 
н и к  першого про
ректора Анатолій Степа
нович Васюра, Керівник 
групи — старший науко- 
вий працівник кафедри 
АІВТ Юрій Олександро
вич Дмитрієв, який пра
цює в лабораторії з дня 
ї ї  заснування. Він же 
відповідальний викона
вець всіх (раніше і те
пер) наукових розробок 
лабораторії.

Це у свій час під ке
рівництвом А, С, Васюри 
і Ю. О. Дмитрієва був
винайдений прилад для
контролю рідинного хар' 
нового середовища (різ
ні напої, соки, рослинні 
масла, тощо). Вони ж 
стали також ініціатора
ми створення НВП-1 — не- 
фелометричного вимірю
вального перетворювача, 
іншими словами, приладу 
для контролю за якіс
тю цукрового сиропу, 
який нині в дрібносерій- 
ній партії (40 зразків) ви
готовляється в цехах 
СКТБ «Модуль».

Замовниками дослід
них зразків НВП-1 ста
ли Московський цукро
рафінадний завод, НВО 
«Цукор» з Києва, Одесь
ке НВО «Харчопромавто- 
матика» та інші зацікав
лені в приладові підпри

ємства і організації. І як 
не дивно, але в цьому

спискові не побачиш жод
ного цукрового заводу, 
п родто ва рн ого підприєм
ства з відомого на всю 
країну цукрового Донба^ 
су, тобто Вінниччини. 
Невже тут так глухі і 
байдужі до новинок тех
нічного прогресу?

Розумом і талантом 
вчених та інженерно-тех
нічних- працівників лабо
раторії сконструйовано і 
З ВМ— зразковий вимірю
вач мутності (рідинних 
матеріалів). В його ство
рені, крім інших співро
бітників, брав найактив
нішу участь Петро Андрі
йович Щеглов, інженер 
першої категорії. (Його 
ви бачите на знімку 
праворуч), Так ось Щег
лов і науковий співробіт
ник Володимир Васильо
вич Злотник начиняли 
цей прилад, зрештою, 
як інші, електроникою, 
доводили його до експлу
атаційної кондиції, до 
стандарту високої проби. 
Зараз цей прилад екс
понується на міжнародній 
виставці «Автоматиза- 
ція-89», що резпочала 
свою роботу 29 листопа
да у Москві.

Ну, а яка ж участь у 
створенні приладів, та й 
ще на рівні світових стан
дартів, самої Жанни Сте^ 
паненко? На ї ї  плечі ляг
ла далеко не проста 
технологічна частина роз
робок лабораторії. Вихо
ванка СШ N2 15, нашого 
тодішнього загально-тех
нічного факультету, вона 
блискуче закінчила заоч
не відділення Львівсько
го політехнічного інсти
туту, отримала диплом 
хіміка - технолога, не по
риваючи ні на день всі 
останні дванадцять років 
з Вінницьким політехом. 
Працювала рядовим лабо
рантом, техніком на різ
них кафедрах, залишаю
чись вірною своєму по
кликанню хіміка - дослід
ника. Д. БОРИСОВ.

в РЕКТОРАТІ ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТ: НОВІ ВИМОГИ І МЕТОДИКИ27 листопада відбулося чергове засідання ректорату.Про серйозні недоіліки в роботі факультетів і кафедр по зміцненню трудової і навчальної дисципліни доповів перший проректор Ю . А . Буренніков. Визнано за необхідне: осіб професорсько-викладацького складу, співробітників інституту, які допустили порушення трудової і навчальної дисципліни, притягувати до суворої відповідальності.Перший проректор доповів також про хід вивчення української мови студентами перших курсів. Вирішено зобов’язати деканів факультетів взяти під особистий контроль заняття по опануванню першокурсниками українською мовою.Ректорат заслухав повідомлення проректора по науковій роботі С. И. Ткаченка з питань, обговорених на нараді у Москві, відносно управління науково-технічним прогресом.Старший юрисконсульт М, Д. Веселов зробив інформацію про умови участі керівного складу інституту в кооперативах.Про хід робіт на спорудженні навчального корпусу енергофаку доповів проректор В, Д. Свердлов, а економіст планово . фінансового відділу В. П. Попов інформував присутніх про порядок розподілу *- прибутків НДЧ.З обговорених питань ректорат прийняв відповідні рішення.

Вчора відбулося засідання вченої ради інституту. Серед інших розглянутих питань рада затвердила своє рішення з питань підсумків роботи ДЕК інституту по випуску спеціалістів в 1989 році В цьому документі намічено, зокрема, планувати кожен рік вибіркову ректорську перевірку ДИПЛОМНИХ проектів на всіх факультетах з виданням наказу по її результатах Зменшено ступінь регламентації, кафедрам і факультетам дозволено повністю враховувати свою специфіку в рамках моделі спеціаліста. Визнано за необхідне мати методичні установки. які забезпечують усунення виявлених недоліків, а також граничне зменшення графічної або розрахункової

частин, які не служать матеріалом для безпосередньої роботи дипломника. Обсяги графіки скорочено до 7—8 аркушів на ІБФ, МВФ і до 5 — 6 аркушів —- на інших факультетах.Зобов’язано випускові кафедри до 31 грудня ц. р. скласти нові тимчасові методики дипломного проектування, передбачивши при цьому критерії оцінок на ДЕК, дотримання яких дає право п р и  якісному захисту претендувати лише на оцінки «задовільно»:, і« добре»,«відмінно».Вводиться нормокон- троль всіх дипломних проектів, заборонено пе- рекопіювання заводських матеріалів, , передбачено обов’язковість доведення всіх проектів до їх вироб-

ничого використання.Змінено методику роботи ДЕК. Замість рецензування. введено обов’язкове опонування кожного дипломного проекту,виконаного посередньо встигаючим студентом, членами ДЕК або спеціально призначеними опонентами!,. Введено обо
в'язкове службове підтвердження підприємствами про впровадження дипломних проектів.Дипломні роботи виконують лише ті студенти, котрі займаються науково-дослідною роботою, що підтверджена публікаціями, заявками на винаходи або доповідями на студентських наукових конференціях в період навчання на 4 —5 курсах.

Е. КРИЧАНОВ,
вчений секретар ради.

Головна група народного контролю 10 листопада цього року розглянула наслідки перевірки, вико нання робіт по механізації лекційного залу № 222, що в ГУК, кооперативним конструкторським бюро «Імпульс» м. Вінниці. Що ж вияле- но перевіркою?Встановлено: 2 січня1989 р, було підписано договір між адміністрацією вузу і правлінням «Імпульса». Однак, в цьому документі не знайшлося місця для основного — обгрунтування об-

КУДИ ПОДІЛИСЯ ДЕРЖКОШТИ?сягу конкретних робіт, боти, відсутня , коцче немає в ньому і технічно- потрібна у таких випад- го завдання. Отже, навіть ках, і експлуатаційна до- вже на першому етапі ор- кументація. ганізації передбачуваної Звідси і неспромож- господарської акції були ність перевіряючих реа~ порушені елементарні льно визначити конкрети- _ юридичні вимоги, ну робіт, виявити її без-А  наслідки такі. В ін- посередніх виконавців, ституті не відшукано жо- Не менш дивна річ: дного аркушу, який би на телевізори «Електрон- свідчив про складання Ц-275» не було гарантій“ проектної і технічної до- них паспортів, І як після кументації, в акті про цього можна пред’явля- прийняття не вказані фак~ ти претензії до коопера- тично виконані у залі ро- торів на випадок виходу

Резюме напрошується таке: новообраному комітету народного контролю з ладу голубих екранів. вузу варто повернутися Зате, як свідчить при- До лекційного залу № ймальний акт, за цю «під- 222 з властивою для гро- підьну» (іншого слова мадських контролерів при- не знайти) роботу під- нциповістю і безкомпро- приємливі ділки з «Імпу- місніетю надати гласное- льса» поклали у свої ки- ті імена, винних у роз- шещ з держбюджетних тринькуванщ держкоштів, асигнувань інституту не притягнути їх до відломило, не багато, а всього відальності.28 тисяч 411 карбованців. І щоб довести свою В. Д ЕМ ЕШ К О ,бездоганну пунктуаль- член КПРСність і порядність, вписали в акт ще,,, 37 копі- .йок В. О. редактора

1 грудня 1989 року.

П овід ом л яю ть 
„Н о в и ни  П о д іл л я “

СПРАВИЛИН ОВО СІЛ Л ЯСвоє перше десятиліття відзначив колектив Вінницького спеціального конструкторсько - технологічного бюро по обладнанню для переробки картоплі. Ця дата співпала з поселенням бюро у нове дев'ятиповерхове приміщення, (перехрестя вулиць Ненецької і Ленінського комсомолу) інженерно - лабораторного корпусу з експериментальним виробництвом. Тут незабаром буде встановлено сучасне обладнання для автоматизованого процесу роботи конструкторів, комп’ютерна техніка, електрони^ обчислювальна машина, Розробки конструк' торів СКТБ будуть ви- готовлячи у експериментальних цехах і випробовуватимуться безпосередньо на виробничих дільницях підпри- ємст)в-замов(ників.Десятиліття колектив зустрів і з певними успіхами Срібними медалями ВДНГ С Р С Р  відзначено розробки вінницьких конструкторів комплексів по виробництву хрустячої бараболі та по виготовленню швидко-заморо- жених битків.Сьогодні колектив СКТБ ОПК працює над новими розробками високоефоктивної техніки для переробки картоплі, що дасть значний ефект.
ДО КНИГИ РЕКОРДІВ 

ПННЕССА

Свого часу жмерин
ський умілець М. Г. Ма
слюк створив найменший 
у світі діючий електро
двигун. Про нього писа
ли журнали і газети НДР, 
Голландії, Великобританії, 
Чехословаччини. Нікому 
на планеті тривалий час 
не вдавалося повторити 
його винахід.

А Маслюк не зупи
нився на досягнутому. 
Він створив за тридцять 
років своєї творчої дія
льності сотні оригіналь
них мікровиробів. Чимало 
з них прислужилися к і
бернетикам, медикам, ко- 
мп’ютерникам. За наукові 
і практичні розробки Ми
хайлу Григоровичу вру
чено кілька авторських 
свідоцтв.

Нині він живе новими 
планами. Центральне те
лебачення разом з амери
канською кампанією «Дел 
продакшнз» організовує 
перший у нашій країні 
конкурс рекордів, що мо
жуть увійти до знаме
нитої книги рекордів 
Гіннесса, М. Г. Маслюк 
подав заявку на участь , у 
цьому конкурсі і разом з 
нею роботу — «Міс-не. 
видимка»;. Це — баре
льєф жінки, зроблений з 
чистого золота. Розмір 
його настільки мізерний, 
що побачити його можна 
тільки під мікроскопом, а 
точніше — він складає 
одну 13-мільйонну частку 
кубічного міліметра, Так 
визначив розмір , фігури 
електронний іиґкроекрп.

Б. Д ЬЯКОН ОВ.



клю човий етап перебудови
ЯК ВЖЕ ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, 29 ЛИС

ТОПАДА В ПРИМІЩЕННІ КЛУБУ НО 
«М а л л »  ш Дь у л г іСП плГАЛнниШ СТи- 
Тут о н к і  Па р т ій н і  з б о р и , н ш  о б г о 
в о р и л и  ЗАВДАННЯ ПАРТОРі АНіЗАЦІЇ 
Вузу  н а  с у ч а с н о м у  е т а н і  п к р к н у - 
ДОВИ. З ДОПОВІДДЮ ВИСТУПИВ с е к 
р е т а р  ПАРТКОМУ В. м . ВАШИ, н и ж ч е  
ПОДАЄМО КОРОТКИЙ ЗВІТ З ПАРТІЙ- 
Них ЗБОРІВ ІНСТИТУТУ,

Сьогодні на обліку у парторганіаації ВПІ пе
ребуває 751 член КПРС, 32 кандидати в члени 
партії. До її складу входять 10 цехових партор- 
ганізацій і 66 партійних груп. Чисельність парт- 
організації, її структура дозволяють конкретно, 
оперативно і цілеспрямовано впливати на життя 
інституту, перебудовчі процеси, які проходять в 
ньому. В парторганізації є всі можливості вироб
ляти і здійснювати такі форми і методи роботи, 
котрі включали б в активну діяльність всіх пар- 
тійців, створювали гарантії незворотності і прій, 
скорення розпочатих у вузі змін.

Однак, як відзначив доповідач, комуністи інсти
туту відстають від темпів перебудови, не всі зай
мають в ній авангардну роль, змирилися з па
сивністю Частини своїх рядів.

Взяти, приміром, звітно-виборні збори в парти 
групах, зокрема кафедр ПОАВ, ТОЕ, обчислю
вального центру. Пройшли вони при низькій яв
ці комуністів, А в цілому на зборах у більшості 
груп не було створено повної гласності, конкрет
ного аналізу прорахунків, не охарактеризовано 
роль комуністів. Вибори партгрупоргів в частині 
цих осередків пройшли без альтернативних кан^ 
дидатур. Чим, як не слабким знанням людей, 
можна пояснити подібний факт. Не випадково 
і по сьогодні багато партгруп перебувають у за
стої.

Стосується це, насамперед парторганізацій ра
діотехнічного, обчислювальної техніки . факуль
тетів, де мають місце випадки протиправних дій 
студентів,не вимогливо ставляться до невстигаю- 
чих, послаблена дисципліна навчального процесу. 
Допускаються зриви занять на кафедрах АСУ 
АП та інших.

Про рівень дисципліни в інституті свідчать і 
відвідування зборів активу, єдиних політднів, 
лекцій, урочистих зборів, останніх профспілко
вої і комсомольської конференцій.

Тому перед парткомом, зазначалося у доповіді, 
стоїть невідкладне завдання — підвищити дис
ципліну перш за все серед комуністів, виклада
чів і керівних кадрів вузу. Не можна зводити 
справу до того, як це сталося з комуністом В4 В. 
Бачериковим, який, активно займаючись гоепдо 
говірною тематикою, послабив увагу до навча
льного процесу, запізнювався на заняття, недос
татньо працює над їх методичним забезпеченням, 
внаслідок чого чимало студентів не відвідують 
його лекції.

Необхідно, підкреслив секретар парткому, щоб 
діяльність кожного працівника отримувала об’єк
тивну оцінку, всебічний аналіз, щоб в кожному 
партійному колективі були створені умови для 
ділової, принципової критики і самокритики, щоб 
кожен комуніст відчував відповідальність за 
стан справ, виконання партійних рішень.

Значну частину доповіді В. М. Бабій лрисв’я- 
тив підготовці спеціалістів нової формації. Йде
ться про їх вміння ефективно використовувати 
вирооничі і науково щ технічні ресурси, швидко і 
якісно створювати і впроваджувати прогресивну 
технологію, ОТ і АСУ, керувати трудовими ко
лективами, працювати з людьми,

Однак відгуки з підприємств про випускників 
констатують протилежне.

«Загальна оцінка випускників стаціонару не 
перевищує «трійки» —• так атестувало молодих 
інженерів ВО «Маяк».

«Не володіють навиками конструктора, немає 
знань для економічних розрахунків» — це з ВО 
«Термінал».

«Недостатня підготовка з програмування і ме
тодів розв'язання задач з допомогою ЕОМ». Та
кий відгук надіслали з ВО «Фотон» м. Сімферо
поля.

Що це, як не результат роботи викладачів і 
самих студентів. Лише кожен десятий з них ВЧИц 
ться на «відмінно», а більше третини — на трій
ки і двійки — 1062 чоловіки. Це на стаціонарі.

Серед вечірників і заочників успішність ката
строфічна низька: на «З» і «2» навчається відпо
відно 64 і 62 процецти студентів.

Звідси і якість дипломних проектів. В них не
має глибоких інженерних розрахунків, завищені 
обсяги другорядних розділів, як-то техніки безпе
ки, цивільної оборони, тощо. І хоча інститут зві
тує, що 75 процентів робіт виконані на реальній 
основі, подібна статистика не витримує критики.

Вихід бачиться один — в прямому економічно
му партнерстві інституту з замовниками кадрів, 
відшкодуванням з їх боку все більшої долі витрат 
на підготовку спеціалістів у вигляді різного ро- 
ду ресурсів і вкладень. Слід змінити систему вза
ємозв’язків з підприємствами, знати реальну при 
требу у фахівцях, для чого активізувати роботу 
лабораторії соціологічних досліджень. Між тим. 
як показують підсумки попереднього розподілу! 
вже сьогодні окремі підприємства відмовляються 
від наших випускників.

Перебудова навчального процесу невиправда
но затягується, зроблено лише перші кроки. Пи
таннями впровадження передового дс/Євіду навча
льно-виховної роботи партком не займається, від
значив доповідач.

В цьому плані потребує значного поліпшення 
профорієнтаційна робота з абітурієнтами, іно* 
земними студентами. Заходи, розроблені партко- 
мом і ректоратом, вимагають від кафедр, декана
тів чіткої роботи і високої відповідальності всіх 
причетних до цієї справи.

Якість підготовки спеціалістів найтіснішим чи
ном пов’язана з рівнем наукових досліджень. їх 
обсяг зараз складає 10 млн. 407 тис. крб. До цьо
го слід додати захист в 1989 р. 3-х докторських і 
8 — кандидатських дисертацій, публікацію 5-ти 
монографій, понад ЗО підручників і методичних 
посібників. Але водночас спостерігається змен
шення обсягу досліджень, відмежування навчаль
них і учбових підрозділів, зменшення участі сту
дентів в НДР. Ще мало наукових розробок спря
мовано на вузькі місця в промисловості міста і

(Закінчення на 2-й стор.).

Будівельник— професія творення

Назустріч виборам 
до Верховної Ради УРСР 

та місцевих Рад
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для організації і проведення передвиборної кам
панії, здійснення організаційно - політичних захо
дів, пов’язаних з виборами до Верховної Ради Ук
раїнської PCP та місцевих Рад народних депутатів, 
партком, ректорат, профкоми і комітет комсомолу 
утворили комісію у такому складі: ДУСАНЮ К В. А.
—  голова комісії, голова профкому співробітників, 
МЕДВЕЦЬКИЙ О. І» —  заступник голови, заступ 
ник секретаря парткому інституту, ЯБЛОЧНИКО- 
ВА Н. Б>—-секретар комісії, студентка ІБФ. Члени 
комісії: БАБІЙ В, М. секретар парткому, БУЯЛЬСЬ- 
КА Т. Б. —  доцент кафедри філософії, БОДНАР  
В, С. —  голова профкому студентів, БРОНЮ К І. С.
—  викладач соціально-політичної історії ХХ-го сто
ліття, ВАСИАИШ ЕН О. П. —  студент ІБФ, СТАРО- 
ВОЙТОВ М. А. —  старший науковий співробітник 
кафедри мікроелектроніки, ТАРАНУХА О, І. —  про
ректор по АГЧ. [

Пропозиції і зауваження надсилати голові комісії 
(ГУК, 215, тел, 4-79*01, 383) або йог© заступнику 
(ГУК, 214, тел. 4-61-57, 585).

Етика комунікації
У більшості людей ко

мунікація (бесіди, переда
ча інформації) займає до . 
7 и відсотків часу. Здат-, 
ність до спілкування,; 
вміння переконувати лю
дей — Це мистецтво, яко-л 
му необхідно ВЧИТИСЬ.

Коли в молоДі роки 
мене призначили інспек
тором шкіл, то я почав 
активну діяльність в пе
ресудові їх роботи: кри
тикував дії керівників, 
вчителів і говориц правду 
не залежно від того чи 
це заслужений вчитель, 
чи — молодий. Через де
який час на менб надій
шла скарга: «Ваш моло
дий інспектор ображає 
нас». Я виправдовувався 
перед керівництвом, до
водив, що я не сказав 
жодному вчителю грубо
го слова, при всіх да
вав «цінні вказівки» що
до покращання роботи.

Старший інспектор, 
усміхаючись, дав мені 
таку пораду: «Ніколи не 
говоріть иудь-якш люда* 
ні, тим паче вчителю, 

1 правду прямо у вічі. Ко
ристуйтесь методом А. С\ 
Макаренка, так . званим 

і «оохідшщ маневром!». Ла- 
| гідно запропонуйте лю 

дині розповісти про свою 
роботу, проблеми, ЯКІ її 
хвилюють, про успіхи І 
недоліки. І вона викладе 
все те, що хотіли сказа
ти ви. В кінці бесіди ПОг 
дякуйте людині, скажіть, 
що ви багато дізналися
ДЛЯ Себе НОВОГО, ВИСЛ0-
віть надію на те, що все 
заплановане у майбутньо
му буде нею досягнуто». 
Я врахував ці поради і 

ї протягом десяти років 
1 роботи ніколи не мав 

службових конфліктів

Стати інженером в га
лузі промислово - ЦИВИЛЬ

НО ГО  будівництва —  спра
ва не з легких  ̂Потр|бн/& 
засвоїти солідний теоре
тичний курс, за п’ятиріч
ний строк навчання на
бути сталих практичних 
навичок в проектуванні, 
організації будівельних 
рбб’!>т, вміння знаходити 
оптимальні інженерні рі
шення в складних ситуа
ціях, які щораз вини
кають на споруджуваних 
об’єктах. Цим і зайняті 
сьогодні студенти групи 
5ПЦБ-87, яких ви бачите 
на знімку.

Фото Р. КУТЬКОВА.

того, що цікавить вашого 
співрозмовника.

Ніколи не починайте 
розмову з заяви: « я  вам 
доведу те і те. Я знаю 
краще вас, що і до чого» 
і т. п. Це рівнозначно то
му, щоо ви сказали: «Ти 
некомпетентний і Я тебе 
примушу змінити думку». 
ц,е вцклцк, який спону
кає співбесідника до 
протиставлення вам, бо 
більшість з нас шанує 
свою людську і професій
ну Гідність. Людей треба 
вчити так, що немов-би 
ви їх не наставляєте, а 
відповідаєте на їх запи
тання (сократівський ме
тод, який зараз перели
цювали в «проблемний»).

По-третє, якщо ви на
магаєтесь довести право
ту своєї думки, то зро
біть до шляхом постанов
ки запитань, підведіть 
вашого співбесідника до 
вашої власної думки і хай 
він вважає, що ця ідея 
належить йому.

Отже, шлях до серця 
співбесідника, лежить че
рез визнання його пере
ваги у знанні проблеми.

Частіше вживайте сло
ва «мені здається», «я 
вважав би». Категоричні 
твердження . обурюють 
людину. Будьте диплома
том. Уважно прислухай
тесь, вчитуйтесь, як са
ме, наприклад, Е, А. Ше
варнадзе відповідає на 
запитання кореспондентів! 
Запитання бувають ка
верзні, але відповідь у 
нього завжди тактична, 
не приносить образи ні 
співбесіднику, ні тому, 
про кого йдеться.

Чим більше ваш спів
розмовник каже «так», 
тобто підтверджує ваші

Отже, якщо ви хочете думки, тим більше ймо-
завоювати симпатію у 
людей, схилити когось до 
вашої думки, то дотри
муйтесь таких правил: 

Гіо-перше, дайте мож
ливість в першу чергу 
говорити вашому співбе
сіднику, а самі уважно 
слухайте, задавайте за
питання, спрямовуйте йо
го розповідь в русло ва
ших цілей. Заохочуйте 
співрозмовника до того, 
щоб говорив про себе, 
про свої досягнення. Па
м’ятайте, що людину, з 
якою ви розмовляєте, у

вірність того, що вам вда
лось його переконати. Це 
ознака, встановлення пси
хологічного контакту, 
зворотнього зв’язку. Ста
ровинне китайське при
слів'я каже: «Той, хто 
м’яко крокує, той далеко 
пройде».

Однак для того, щоб 
втілити у практику ви
ще наведені правила ко
мунікації, необхідно яко
мога ширше застосовува
ти ці правила у процесі 
спілкування, анал^зува* 
ти результати своїх бе
сід, доводячи набуті вмін-сто разів більше цікав 

лять її особисті потреби ня до сталих навичок.
і проблеми, чим ви і ва- х г а г о їт
ші питання. "• ч ш іш к ,

п<*щруге, обов’язково доцент, кандидат 
схиляйте співбесіду до педагогічних наук.
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КЛЮЧОВИЙ ЕТАП
(Закінчення, початок на ї й  стер*)*

області, слабо працюють філіали кафедр на під
приємствах.
... Вимагає, впорядкування діяльність _  кооперати-
вів, частина яких створена поза вузом, але вико
ристовує його .приміщення і обладнання, здійс
ню є перепискушерез інститут. Рада по керівницт
ву кооперативами бездіяльна. Відтак не помітний 
внесок їх . в. розвиток, інституту, його матеріаль
ної бази, , відсутнє фінансування фундаментальних 
і пошукових досліджень. Зацікавлені сторони, 
сказано у доповіді, повинні визначити перспекти
ви спільної роботи на користь вузу.

Далі В. М. Бабій зупинився на ідеологічній, по
літико - виховній роботі парторганізацій в умо
вах перебудови.

Демократизація, гласність в країні дали попи 
говх до створення ряду неформальних організа-' 
цій, в т* ч. Wв інституті. Діють товариства україн
ської мови імені Т. Г. Шевченка, «Меморіал», за 
ініціативою окремих працівників — відділення 
«Народного руху України за перебудову», яке, 
до речі, носить назву інститутського, хоча ство
рювалося' саме тоді, коли практично увесь колені 
тив був у відпустці. ' .

Частина членів НРУ і «Меморіал-2», крім 
демагогічних розмов і негативної реакції на Дії 
парткому, конкретними справами не ^займають
ся. Бажано перейти від конфронтації до спів
робітництва, хоч і малочисельн ими представни
ками неформальних організацій. Слово за ними.

Останнім часом впроваджується нова, струк
тура політичної освіти. Але темпи, глибина пе
ребудови тут ще далека від вимог часу. Досі 
низька явка на лекції, не подолано апатію ок
ремих комуністів, слухачів до політичного і 
економічного навчання. Партком, цехові парт
організації послабили контроль за цією важли
вою ділянкою ідейночвиховної роботи, не спря: 
мавують (громадсько-політичну активність людей 
на оновлення духовної 'сфери.

Значного поліпшення вимагає робота кафедр 
суспільних наук. Поки Що невелика частина

викладачів веде активну . пропагандистську ро
боту на факультетах, в підрозділах, молодіжних 
політклубах. Це стало однією з причин того, 
що "У деякої - частини студентів, співробітників 
послаблено почуття громадянського обов’язку, 
колективізму, відповідальне ставлення до своїх 
обов'язків. За 10 місяців ц. р. скоєно вже 28 
правопорушень, в т. ч. 4 кримінальних злочи
нів. Спостерігається ріст правопорушень на 
ФОТ, ЇБФ. Занедбана робота товариських судів, 
ДНД, оперативного комсомольського загону.

Секретар парткому детально зупинився на 
підсумках виборів народних депутатів СРСР і 
завданнях комуністів на наступних виборах де
путатів до Верховної Ради республіки і місце
вих органів влади. Гострій критиці були підда
ні робота агітаційно-пропагандистського центру, 
агітпунктів, агітаторів в минулій передвиборній 
кампанії. Не обійдено той факт, що кожен п’ятий 
мешканець гуртожитків не взяв участь в голо
суванні, на що бюро райкому партії суворо вка
зало парткому.

В доповіді були сформульовані завдання 
парторганізації по висуненню кандидатів у к 
родні депутати. Окремо говорилося про шляхи 
підвищення активності вузівського комсомолу, 
молодих комуністів—студентів, участь виклада
чів у комсомольському ЖИТТІ.

Заключний розділ доповіді містив аналіз ро
боти парткому, який ще не став справжнім ор
ганом колективного керівництва, не завжди до
водить розпочату справу до кінця, не виявляє 
вимогливості до низових парторганізацій, слабо 
здійснює контроль за виконанням рішень влас
них і вищестоячих парторганів.

Створені в парткомі сектори — політичного 
керівництва перебудовою навчально-виховного 
процесу, оргпартроботи і кадрів, ідеологічної 
роботи, науки і соціального розвитку — фак
тичного не працюють.
 ̂ Серйозні претензії за упущення, пасивність 

оули пред явлені членам парткому В. Г. Балщть- 
кому, Л. Р. Паутківій, Я. С. Жигадло, О. П Ста- 
хову' * 1 * і В. Кузьміну, О Д Азарову, О. Б. Янчен-
ку, М. Є. Іванову, О. А. Тарасюку.

Зауваження і пропозиції учасників зборів
0. Ф. СКНАР, доцент кафедри філософії.
Докорінних змін в ході перебудови в інституті 

не сталося. Спостерігається інертність, пасивність 
частини студентів і викладачів. Центром всієї 
навчально-виховної роботи повинна стати акаде
мічна група, слід використати всі форми і методи 
активізації навчального процесу, створити гро
мадську думку навколо тих, хто погано вчиться, 
незадовільно викладає.

1. Б. МАТВЕЕВ, провідний співробітник.
Наш партком відсторонився від злободенних 

питань партійного життя. А справи з перебудовою 
в інституті кепські. Якість знань і вмінь випуск
ників вкрай низькі. Починання ректорату зустрі
чають мало підтримки. Обурливо, що в такій об
становці партком не знайшов за потрібне за ці- 
лий рік не скликати жодних зборів комуністів. 
Пропоную на всіх факультетах провести парт
збори, на ЯК4/ІХ критично обговорити стан підго
товки спеціалістів.

М. С. СТЕПАНОВ, завідуючий кафедрою росій 
ської мови.

Вношу пропозиції: парткому періодично звіту
вати на партзборах факультетів, в партгрупах; мі
няти стереотипні форми масово-політичної робо
ти на більш, мобільні, гнучкі, ефективні (мітинги, 
відкриті диспути і т. д.); партгрупам відмовитись 
від зборів, які швидше нагадують судовий роз
гляд, ніж рівноправний діалог товаришів по пар
тії.

М. Д, КОВАЛЬ; науковий співробітник ОЦ;
“  Мене дивує, чому партком не вступає у пря

мий контакт з неформалами, чому не сісти парт
ком Івцям з • нами за «круглий стіл», врахувати; 
вивчити пропозиції неформальних організацій,

О* і. НИЖНИК, асистент кафедри філософії:
—  Здійснюючи перебудову, нам потрібно н*? 

чекати чергових інструкцій і вказівок зверху. Слід 
частіше збирати людей, хай висловлюють свої 
думки, прислуховуватися до альтернативних пози
цій комуністів. Передвиборні платформи партійних 
комітетів слід формувати в низових партколекти-

вах, уважно вивчити їх пропозиції, оцінки.
В. Г. БАЛ И ЦЬ КИЙ, декан деканату суспільних 

і гуманітарних наук:

—  Зовсім негоже, коли розрив між партзбора
ми вузу становить не мало, не багато, а цілий 
рік. Це надто серйозне упущення в організаційній
і ‘ аполітичній роботі парткому.

Промовець підтримав »пропозицію відносно 
«круглого стола» з неформальними організація
ми. Він критикував члена КПРС О. І. Книжника 
за його пасивність в роботі парторганізації де
канату. Закликав перенести ідеологічну роботу в 
студентські аудиторії, гуртожитки, шукати шляхи 
відкритого і невимушеного спілкування.

В. В. СТЕПУРІН, секретар партбюро енергофа- 
ку:

—  Час вимагає організованості, партійних ря
дів. посилення ролі парткому в перебудові. Зу
силь секретаря, заступників секретаря парткому 
тут замало, а члени парткому не виконують, по
кладених на них обов’язків. Виступаючий нега
тивно поставився до участі комуністів в нефор
мальних організаціях, підкреслив необхідність ово
лодіння методами політичної боротьби, налагод
ження навчання виборного партактиву.

М* Ф. ДРУКОВАНИЙ, декан інженерно буді 
дельного факультету.
, В інституті немає справжнього політичного ке

рівництва і це в умовах загострення пербудовчо- 
го процесу. Стилю роботи парткома ще властиві 
методи періоду застою. Промовець запропонував 
У найближчий час заслухати звіт парткому на 
загальних зборах комуністів, переглянути його 
склад.

В обговоренні доповіді взяли також участь 
ректор інституту Б. І. Мокін, доцент кафедри 
теоретичної механіки В. Я. М ихайлищ^ про 
фесор кафедри АСУ Л. О. Шарейко

На окремі запитання учасників зборів від
повів заступник завідуючого ідеологічним від
ділом обкому Компартії України Г  Г  Фесун

НАШ ШТЕРКЛУБ

Ми сказали: „Д о зустрічі!“
Радушно і гостинно зуЦ 

стріли нас, студентів ВПІ, 
молодих громадян з дев’я
ти країн світу учні і вик
ладачі Ілліінецького рад- 
госп - технікуму, що у 
Вінницькій області 

Були . традиційні хліб- 
сіль, міцні рукопотискання 
господарів цього навчаль
ного закладу. Разом з уч
нями технікуму ми покла
ли до підніжжя пам’ятника 
В, (І. Леніну живі квіти, 
вклонилися - засновнику

Комуністичної партії і 
Радянської держави.

В цей день ми відвідали 
навчальний корпус, спо
ртзал, бібліотеку, кімнату 
бойової і трудової славц 
технікуму. В їдальні нас 
пригостили смачними стра
вами української націона
льної кухні.

В актовому залі, де зі
бралися учні, викладачі і  
співробітники технікуму, 
ми розповіли про себе, на
ші країни, про навчання в

в Радянському Союзі, від
повідали на запитання. Це 
був своєрідний міст друж
би дітей різних народів.

Звичайно, виступили з 
концертом художньої са
модіяльності. Звучали 
пісні на різних мовах, в 
т. ч. і на українській.

Колектив технікуму в 
в особі його секретаря 
парторганізації висловив 
нам щиру вдячність, нам 
були вручені пам’ятні су
веніри.

Виїжджаючи з радгос 
лу - технікуму, ми не ска 
зали «Прощавайте». ми 
говорили: «До скорої зу
стріті!»,

В числі організаторів 
в е ч о р а  інтернаціо
нальної дружби слід В)ІД̂  
значити викладачів ка
федри російської мови 
С. В. Волочай, Е. Д. 
Жданову. Л. П. Пенчило- 
ву, заступника секретаря 
комітету ЯКОМУ Н. Аб
дуллаева.

Шаріх АБДЕЛЫБАХ, 
студент факультету 
обчислювальної тех
ніки.

Викладач кафедри КІПРА А. О. Сляднєв прово 
дить лабораторну роботу зі студентіми І 11-го кур
су радіотехнічного факультету.

Фото Р. КУТЬКОВА.

НОВА ФУНКЦІЯ Н И М
Ідея створення госпроз

рахункового науково-кон
сультаційного пункту 
(ГНКП) при центрі нау
ково - технічної творчості 
молоді (НТТМ) породже
на потребами перебудови. 
Маючи стабільні кадри в 
галузі інженерної діяль
ності, кваліфікований прої 
фесорсько - викладацький 
склад, спеціалістів з прі
оритетних напрямків нау
ково - технічного прогре
су, ВПІ вже тривалий час 
в міру необхідності на
дає допомогу підприємст
вам і організаціям регіону 
з різних техніко - еконси 
мічних, організаційних та 
управлінських питань.

Та настав час цим ви
дам консультацій, допо
моги надати правову об
грунтованість, самоокуп
ність, планомірність, під
вищити їх якість і ефек
тивність. Тим-то і продик
товані рішення вченої 
ради і наказ ректора про 
створення ЦНКП, який 
розпочав працювати при 
центрі НТТМ.

Які ж консультації та 
послуги надає цей новий 
госпрозрахунковий підроз
діл вузу?

— Діапазон їу широ
кий, поскільки інститу
ту володіє фундаментальї; 
ним науково - технічним 
потенціалом, має понад 
тридцять кафедр, не ра
хуючи лабораторій, — 
розповідає директор це
нтру НТТМ В, Ф- КоетЩ 
льов. — Судіть самі. 
Науковці інституту мо
жуть проконсультувати 
керівників об’єднань, під
приємств, їх служб з про
блем вдосконалення упи 
равлінської діяльності, 
розробити методики, про
позиції і рекомендації по 
впровадженню нових ме
тодів господарювання сто
совно конкретних умов, в 
яких перебуває той чи 
інший завод, цех.

Наші наукові консульь 
танти спроможні г здійс

нити методичне керівній 
цтво у визначенні оцінки 
соціально - економічних 
наслідків впровадження 
нових розробок, дати нар 
прямок розв’язання зав
дань по технічному пере
озброєнню і реконструкції 
підприємства. В їх мож
ливостях кваліфіковані 
консультації з питань ав
томатизації виробництва, 
впровадження нових тех„ 
но логічних процесів, ус
таткування, приладів, ма
теріалів. Вони ж прове
дуть експертизу намічу! 
ваних рішень, проектів, 
розроблять міжгалузеві 
норми і розцінки на нау
ково - технічні розробки.

Або уявіть таку ситуаі 
цію. В об’єднання надійш
ло нове устаткування, а 
людей, .котрі б професій
но - грамотно його обслу
говували не виявилося. 
Звичайно, простої облад
нання обходяться не де
шево, збитки відчутні. І 
щоб якнайшвидше їх 
уникнути, варто зверну
тись до ГНКП — наш 
пункт організує корот
кочасні курси по підго
товці працівників потріб
ного профілю.

А скільки неприємнос
тей виникає сьогодні у 
керівників через необач
ність ту дотриманні еко
логічних вимог. Позбави
тися зайвих штрафних 
санкцій допоможуть спе
ціалісти інституту, я к і  
вироблять рекомендації 
з організаційних, тех
нічних заходів, спрямо
ваних на охорону оточую
чого середовища.

Можемо' запропонувати 
багато інших робіт пос
луг, науково - прикладних 
досліджень, які Дадуть 
трудовому колективу за
воду, фабрики чи органі
зації вагомий економічний 
ефект народногосподар
ського значення.

А. БОРИСОВ*

СТРІЛЯЮЧІ МОДЕЛІ
Всесоюзний конкурс 

стендових моделей суден 
проходив у Миколаєві! 
Добре виступили у цьому 
важливому огляді вінни
цькі конструктори. Пра
цівник заводу «Кристал» 
Євген Мельников і спів
робітник по;. ТЕХНІЧНОГО 
інституту Олександр
КаЧковський продемон
стрували модель вітриль
ника часів Петра І. Судді 
одностайно визнали її 
найкращою.

Золоту медаль завою
вав ще один наш земляк 
Ардальон Яковлев, який
працює на хімічному за
воді. Він створив модель, 
на якій показав найціка
віші елементи з історії 
морської артилерії.

Таким чином вінницькі 
судномодел/істи здобули 
прано в наступному році 
виступати у болгарсько
му місті Варна в міжна
родному конкурсі.

В. О. редактора Б. ДЬЯКОНОВ.
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Про перспективи вузу
13 ГРУДНЯ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ З ВИКЛА

ДАЧАМИ, СПІВРОБІТНИКАМИ І СТУДЕНТАМИ 

РЕКТОРА ІНСТИТУТУ, ПРОФЕСОРА, ДОКТОРА 

ТЕХНІЧНИХ НАУК Б. І. МОКІНА, ЯКИЙ ЩОЙНО 

ПОВЕРНУВСЯ ЗІ ВСЕСОЮ ЗНОЇ НАРАДИ РЕК

ТОРІВ.

РЕКТОР ВПІ РОЗПОВІВ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ, ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ ПРИСУТНІХ.

ІДЕЙНЕ джерело
ОНОВЛЕНИЙІноземні студенти, які навчаються у нашому інституті, крім вивчення програмних курсів суспільствознавчих предметів, беруть участь в диспутах, що їх організовують політичні клуби, зібрання земляцтв, а також в теоретичних конференціях.Одна з таких конференцій, яка відбулася наприкінці листопада, була присвячена 120-річчю з дня народження В. І. Леніна. Тема її — «Звертання до Леніна — ідейне джерело перебудови». ...Більшість доповідачів, а їх  всіх було чотирнадцять, відповідально поставилися до своїх публічних виступів. Вони порушили актуальні і проблемні питання сучасності, показали приклад поглибленого вивчення ленінської теоретичної спадщини, про що красномовно свідчать теми доповідей.Так, студент! енерго- факу Алонсо Коломара (Куба) розповів про сучасні проблеми перебудо

ви на прикладі своєї країни, студенти того ж факультету Шамілі Набіль (Сірія) доповів про умови підвищення життєвого рівня радянських людей, а Кауро Філід (Гана) — про роль і місце соціалізму у світовій системі господарства. Питанню впливу ізраїльської окупації на економічний розвиток Палестини був присвячений виступ Гассана Альд- жабарі. Ленінські ідеї і нове політичне мислення — тема доповіді Нгуен Хай Віня (СРВ).Наукову і методичну допомогу в підготовці доповідей іноземним студентам надали викладачі кафедр суспільних наук Е. Г. Гумеліда, В. В. Карка, А . А . Мацко В. М. Бабій та інші.Більшість доповідачів рекомендовані для участі в обласній науково-тео- ретичнійх студентський конференції, яка відбудеться наприкінці грудня Ц. Р.
Р . У Р Л А П О В А , до
цент кафедри науко
вого комунізму.

ПРЕДСТАВЛЕНІ 
НА ВДНГ

Центр НТТМ представив апаратні і програмні засоби 
розроблений зразок елек- вимірювання технологічних 
тронного комплексу визна- і статистичних параметрів 
чення технологічних пара- матеріалів, які обробляють- 
метрів матеріала «ЕКОТ» ся.
на ВДНГ УРСР. На міській виставці твор-

Його авторами є молод- чості молоді^х спеціалістів 
ший науковий співробітник «ЕКОТ» —електронний ком- 
СКТБ «Квантрон» С. В. пдекс визначення техво^о- 
Павлов, аспірант С. В. гії — визнано серед кра- 
Чепорнюк, і-нженер О. П. щих експонатів.
Грушанський. С. БУЗЕНЮК,

Комплекс викоріистое\/є інженер НДЧ.

БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
Або, як навчаються ввчірнинн І з а м к и

Навчання без відразу 
від виробництва є незід- 
’ємною частиною системи 
безперервної освіти, яка 
зараз формується і дає 
можливість працюючій 
людині отримати вищу 
освіту або підвищити 
кваліфікацію з врахуван
ням перспективних гро
мадських потреб, а та
кож задовольнити ї ї  по
тяг до самооосвіти на 
протязі всього життя.
V Навчання без відриву 
від виробництва забезпе
чує швидку адаптацію 
спеціалістів до виробни
чих і технолоогічних по
треб, які беЗПерерЕЕНО 
змінюються, а тЗкож 
сприяють закріпленню їх 
в народному госпо
дарстві.

В даний час в інсти
туті навчається 2222 
студентів по заочній 
формі і 1024 — по ве
чірній, що складає 40 
процентів від їх загальної 
кількості. В минулому на
вчальному році отримали 
дипломи цих формах 
навчання 622 випускники, 
а в цьому планується 
588. Підготовка спеціалі
стів по заочній формі ве
деться з 11 спеціальнос
тей, а по вечірній — з 7. 
На факультетах розробле
ні нові навчальні плани з 
урахуванням їх особливо
стей.

Основні зусилля заочно
го і вечірнього деканатів 
спрямовані на реалізацію 
першочергових заходів по 
перебудові системи і під- 

товки спеціалістів з вищою 
освітою без відриву від 
виробництва, рекомендацій 
науково - методичної на
ради проректорів по заоч-

ному та вечірньому нав
чанню, яка відбулась в 
червні цього року. Вста
новлено ряд пільг.

Нині студентам нада
ється можливість склада
ти всі екзамени і заліки 
до кінця навчального року, 
а також право складати 
з будь - якої дисципліни, 
що вивчається на даному 
курсі, незалежно від інших 
предметів. Скасовано за
очну форму зарахування 
контрольних домашних за
вдань, виконаних студен
тами заочниками. Вони не 
переводяться на наступ
ний курс при наявності 
академічної заборгованос
ті, довідка - виклик на 
додаткову відпустку з оп
латою за відповідний курс 
навчання видається всім 
студентам, які не мають 
заборгованості за попере
дній курс.

Проте докорінних змін 
якості підготовки спеціалі
стів без відриву від вироб
ництва ще не сталося. Про
довжує залишатися їх не
достатня фундаменталь
на підготовка. Аналіз ус
пішності за останні три 
роки показує, що на «від
мінно» вчиться менше од
ного процента студентів, 
на «добре» та на «відмін
но» — близько семи, на 
«задовільно» і на «неза
довільно» — понад шіст
десят процентів. Таким чи
ном, більше двох третин 
заочників і вечірників за 
три роки навчання у вузі 
не мають жодної четвір
ки.

На кафедрах мають міс
це серйозні випадки по
рушення викладачами на
вчального процесу. Так, 
20 вересня ц. р. не з’я

вились на заняття асистен
ти кафедри політекономії 
С. В. Мельничук, В. С: 
Бас, М: С: Дворнікова, 
Н. П. Борисевич; 20 жов
тня не було на заняттях 
викладача Р. Г. Тадевося- 
на, С. М. Арапова, Ю. Н: 
Ужвака; 13. 11. 89 р. не 
проводили заняття викла
дачі Ю. М. Воловик,
В. С. Глушин, О. П. По- 
хилюк, В. М. Папінов. Є 
випадки необгрунтованої 
заміни занять іншими пра
цівниками. Так, 29 верес
ня викладач А. Н. Рот- 
штейн доручив проведен
ня заняття в групах 1—2 
АТ — 84 В. і. Роптанову, 
який замість лекції одно
часно з двома групами 
проводив практичні за
няття і відпустив студен
тів на ЗО хвилин ра
ні і ш е. І 6 жовтня 
замість А. П. Рот- 
штейна заняття про
водив В. І. Роптанов, але 
цього разу з двох груп 
було присутніх всього 
шість чоловік. 26 жовтня 
встановлено, що відсутній 
викладач В. М. Аисогор, 
т а к о ж  передоручив 
проведення занять своїм 
аспірантам, а ті відпус
тили студентів задовго до 
дзвінка.

На кафедрах не нала
годжена система реєстра
ції та перевірки контро
льних робіт заочників. Так, 
за порушення правил пе
ревірки контрольної ро
боти студентки Н. Н. Ки- 
сільової, доценту А. І. Мо
ргуну було оголошено до
гану, а зав. кафедрою про
фесору М. Ф. Друковано
му суворо вказано на не
достатню виховну роботу 
серед викладачів, що пра
цюють зі студентами.

Порушуються графіки 
захисту контрольних та 
виконання лабораторних 
робіт. Приміром, викладач 
О. В. Сталін 14 жовтня 
не з’явився на лаборатор
ні роботи, передбачені 
міжсесійним графіком.

Декани заочного і ве
чірнього факультеті^
B. О. Аеонтьєв, Ю. К. 
ГНнчук), завідуючі випуск
ними кафедрами залишили 
поза увагою питання про
фесійної орієнтації моло
ді на підприємствах, що 
привело до самоліквідації 
таких спеціальностей, як 
металорізальні верстати та 
інсдрументи (зав. каф. 
Ю. Я. Комісаренко), кон
струювання та виробницт
во радіоелектронної апа
ратури (зав. кафедрою
C. В. Дубов), на які не 
було подано заяв необхід
ної кількості.

Не всі студенти, які 
навчаються без відриву від 
виробництва, забезпечу
ються необхідною учбовою 
та методичною літерату
рою. Так, з 57 най
менувань в - Н Т Б 
дуже мало потріб
ної літератури. Побутові 
умови студентів - заочни
ків під час їх перебуван
ня на сесіях — незадовіль
ні. Дається взнаки недос
татня кількість місць в 
гуртожитку, в недільні дні 
не працюють буфети, їда
льня та гардероб.

Всі ці та інші недолі
ки в навчанні заочників і 
вечірників були предметом 
окремої розмови на вче
ній раді інституту, яка 
нещодавно відбулася.

Е, КІРЧАНОВ,
вчений секретар ради,

ДО НАВЧАННЯ, ДО МИРНОЇ
•ч

П Р А Ц І
На цьому Знімку ви 

бачите студентів прупи 
ЗГМ — 87 С. Олексня- 
ка, І. Гороха, Ю. Дячука, 
В. Опанченка, В. Бачин- 
ського.

Юнаки в цьому році 
продовжили навчання, 
яке було перерване стро
ковою службою в Зброй
них Силах СРСР.

Мине кілька років на
пруженого навчання в ла
бораторіях, кабінетах,1! 
аудиторіях, і молоді ‘ін
женери приступлять до 
мирної творчої праць

Фото Р* КУТЬКОВА.

інститут шукає .„свого“  інженераЗначні проблеми виникли в науково-дослідному інституті відеотерміналь- ної техніки виробничого об’єднання «Термінал», коли рік тому він почав формувати свої відділи. Саме тоді відділ кадрів і взявся сам готувати спеціалістів.його працівники провели дослідження — хто саме і з яким діапазоном знань потрібен кожному відділу. Зібрані заявки стали планом спільної роботи ВПІ та наукового інститутів. Було домовлено, що починаючи з другого курсу відібрані в процесі співбесіди студен-

тй-політехніки/ проходитимуть стажування в обраному відділі.Саме за цією моделлю прийшло нове поповнення — понад ЗО випускників Вінницького політехнічного.Інтеграція науки, вищої школи і виробництва поширилась і на підшефну середню школу - № 25. Інституту відібрали групу випускників, з якою працюють по орієнтації її на інженерну професію визначеного профілю.
Л. У Р А З О В С Ь К А ,журналіст,



2 crop. »«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И »

Докторанти ї

В штатному розписі інс
титуту слово докторант по
явилося зовсім недавно, точ' 
ніше у січні 1989 року, ко
ли наказом голови ВАК 
країни на базі ВПІ було 
створено спеціалізовану на
укову раду по захисту док
торських дисертацій по 
двох наукових напрямках. 
А саме — по обчислюваль
них машинах, системах і ме
режі і по застосуванню 
обчислювальної техніки, ма
тематичному моделюванню і 
математичних методах нау
кових досліджень.

В житті громадськості ін
ституту, зростанні його на
уково-дослідної роботи— це 
досить помітна подія. Вона 
переконливо засвідчувала 
про наявність фундамента
льно сформованих і сталих 
наукових шкіл, професій
ний рівень вчених, відпові
дність матеріальної бази 
для підготовки докторів тех
нічних наук..

! може не всім відомо, 
що першими в інституті до
кторантами стали його ж 
вихованці, молоді кандидати 
технічних наук Леонід Тим- 
ченко і Олександр Коби- 
лянський (на знімку зліва* 
направо).

А. Тимченко до вступу в

докторантуру працював ди
ректором СКТБ «Квантрон», 
а О. Кобилянський — за
ступником декана по НДР 
енергофаку.

В обох шлях у велику 
науку проліг через сумлін
не навчання в стінах ВПІ, 
активну участь ще у сту
дентські роки в дослідній 
роботі. Це і визначило по
дальші успіхи молодих ін
женерів на науковій ниві.

Чим же зараз займають
ся претенденти на високий 
вчений ранг?

— В даний час, — роз
повідає О. Кобилянський, — 
розроблено велику кількість 
влаштувань релейного за
хисту і автоматики різних 
класів і типів. Однак їх 
просте механічне збільшен
ня ще не значить підвищен
ня надійності устаткування 
електроенергетичних сис
тем.

Сам процес введення но
вих влаштувань, що здій
снюється згідно планів орг- 
техзаходів, з технічної точ
ки зору є стихійним. При 
цьому часто не враховують
ся типи вже встановлених 
влаштувань, і тих, які замі
нюються на нові, і такий 
прорахунок непоодиноко 
позначається на зменшенні

загальної надійності комп
лекту влаштувань релейного 
захисту і автоматики.

Так ось для прийняття 
оптимального рішення по 
класах і типах влаштувань, 
які використовуються, не
обхідно визначити вплив 
кожного класу цих влашту
вань на загальну надійність 
електроенергетичної систе
ми, визначити їх взаємний 
вплив. А це дозволило б 
визначити типи і кількість 
приладів, котрі і гарантува
ли б надійність системи.

— Я твердо переконаний, 
що надійність влаштувань і 
функцій, які виконуються 
ними, належить багатофун
кціональним влаштуванням. 
Перспективними в цьому 
плані є використання влаш
тувань температурної діаг
ностики ізоляції електроус
таткування. Власне, це сер
цевина моєї докторської, — 
закінчив О. Кобилянський. 
— Над розробкою саме 
таких влаштувань я працюю 
зараз. Звідси і офіційна 
назва майбутньої дисерта
ції; «Методи і засоби діаг
ностики стану ізоляції і 
електроустаткування».

Що займає нині в повсяк
денній праці молодого вче

ного — дослідника? Насам
перед, режими роботи елек
троустаткування для визна
чення доцільності безперер- 
зної діагностики стану ізо
ляції. Це і вивчення існую
чих методів і засобів не 
руйнівного діагностування 
електрообладнання, діагно 
стики його ізоляції. І ще 
десятки проблемних питань в 
цій важливій- темі народно
господарського значення.

Навчаючись вже в докто
рантурі, О. Кобилянський не 
пориває з активною гро
мадською роботою. Примі
ром, в листопаді він готу 
вав конференцію з питань 
енергозбереження на під
приємствах регіону. Мав ді
лову зустріч з деканом 
електротехнічного факуль
тету політехнічного інститу
ту в м. Кельце доктором 
наук Чеславом Бобровським. 
Гемою їх розмов були про
блеми підвищення надійно
сті низькотемпературних тер
моядерних процесів. Моло
дий докторант продовжує 
займатися винахідництвом І 
раціоналізаторством в обра
ній ним галузі науки. Нині 
у нього є вже 24 винаходи, 
не рахуючи 43 наукових 
праць. Торік О. Кобилянсь
кий був удостоєний дипло
му другої ступені ВДНГ 
СРСР. А до того йому при
своєно було звання «Кра
щий молодий раціоналіза
тор УРСР».

Залишилося представити 
А. Тимчєнка. У молодого 
науковця солідний заділ, є 
лише 70 авторських сві
доцтв на винаходи, котрі 
захищені пріоритетно. Ви
найдені ним прилади екс
понувалися не тільки у Мос
кві і Києві, а й на Міжна
родних виставках в Брно і 
Аейпцігу.

Його вчитель, недавній 
безпосередній керівник, до
ктор технічних наук, профе
сор В. П. Кожем’яко ска
зав якось: «Леонід — вже 
сформований вчений, здат
ний на високому науковому 
рівні розв’язувати крупні 
народгосподарські завдання». 
Що й говорити, така похва
ла зробила би честь не ли
ше молодій людині.

Дисертація, над якою за

раз працює А. Тимченко, 
включає в себе проблеми 
аналізу математичного мо
делювання схемотехнічних 
оптоелектронних влаштувань 
логікочасового типу. Напря
мок досліджень обрано в 
новій, багатообіцяючій, пер
спективній галузі науки.

Вчений плідно трудиться 
н а д  вивченням сучас- 
ч и х тенденцій роз- 
в и т к у  оптоелектрон
них засобів інформаційно^ 
обчислювальної техніки. Він 
веде скрупулезний аналіз оп- 
троелектронних способів 
сприйняття, перетворені 
ня, обробки і відобра
ження і н Ф О р М в'*"
ції логікочасового типу. І 
це лише два питання з кіль
кох десятків, котрі ЙОМУ 
доводиться дослідити, зро
бити з добутого матеріалу 
чіткі висновки, рекоміенд'аг 
ції, узагальнення. Зрештою, 
внести особистий вклад 
в основи теорії оптоелектрон
них способів і засобів ло- 
гікочасової обробки інфор
мації.

А це не що інше як якіс
но новий рівень розв’язан
ня складних проблем су
часної інформаційно - об
числювальної техніки. Йде
ться про наступні покоління 
ЕОМ, їх багатократно пом
ножені можливості проти іс
нуючих третього - четвер
того поколінь. І цим буде 
подолана критична ситуація, 
що склалася у застосуван
ні ЕОМ послідовно покрап- 
кових арифметичних опера
цій, маючи на увазі їх оче
видну обмеженість.

В сьогоднішній науковій 
практиці аналогів такого ро
ду досліджень ще не має. 
Мабуть, цим і буде все ска
зано.

Можна було б продовжи
ти розповідь про ще двох 
докторантів — С. Набойщи- 
кова і С. Юхимчука. Ба
гато добрих слів заслугову
ють наукові керівники не
давно сформованої у вузі 
групи докторантів професо
ри, доктори технічних на
ук І. В. Кузьмі-н і Б. І. 
Мокін, Але то темаї для} 
чергових публікацій у наступ
них номерах.

Д, БОРИСОВ.

С П О Р Т

Срібна відзнака 
„Одисею"На Івано-Франківщині •лрохс.д і т Л'И традиційні всесоюзні змагання зі спортивного скелелазан- ня на Кубок Карпат. Добре виступили вінницькі цорісс^оджува' (і. Інженер Інна Жарикова перемогла в індивідуальному лазанні.Потім наша землячка зайняла місце і в парних змаганнях. її  суперницею була досвідчена ленінградська альпіністка Ніна Солодовникова. Вінничанка пройшла свій маршрут технічніше. І таким чином завоювала головний особисті /й приз зі скельного двоборства. Та на цьому наша землячка не зупинилась. На третій день змагань вона разом зі своїм товаришем по команді Вадимом Каспічем перемогла у стартах дом’бай- ських зв’язок.У  командному заліку колектив туристичного клубу «Одисей» Вінницького політехнічного ІН- титуту здобув срібний кубок.

15 грудня 1989 року.

Вища освіта в Я п о н і їЗа рівнем економічного розвитку Японія займає друге місце у світі (після С Ш А . В чому ж причина такого економічного прогресу країни, в якій вкрай обмаль природних ресурсів, території? Відповідь одна: Японія має науково організовану систему освіти, яка готує висококваліфіковані кадри. ' Японський уряд та* народ вважає, що «школа святе місце, яке піднімається до самого неба» і «нація може вижити лише за рахунок знань народу». Фінансування освіти пріоритетне. Вчитель і бібліотекар—най

більш шановні люди, їх  матеріальне забезпечення високе і гарантоване.Мета вищої освіти в Японії — «засвоєння студентами загальноосвітніх і професійних знань, розвиток інтелектуальних, моральних якостей, професійних та практичних звичок».Вищим учбовим закладом в Японії є університет. їх в Японії 460 і в них навчається 1843 тис. студентів, з них чоловіків 77,4 проценти.Вступ До вузу в Японії проводиться у два етапи. На першому абітурієнти за місцем проживання

Викладач Володимир Трохимович Івацько про
водить лабораторне заняття з курсу опору мате
ріалів.

здають тести з математики, фізики, мови, історії, та інших дисциплін. По результатах тестів абітурієнти направляються для здачі вступних екзаменів безпосередньо в той чи інший університет в залежності від кількості балів, отриманих абітурієнтом. На вступні екзамени учні прибувають разом з матерями і розміщаються в відведеному для них готелі. Вони забезпечуються спецїжою, кімнатами для занять, відпочинку та зняття психологічних напружень.Перші два роки навчання в вузі всі студенти вивчають загальноосвітні гуманітарні дисципліни; мову, історію, філософію, суспільствознавство, оволодівають одним з видів мистецтв- музикою, художнім ремеслом, каліграфією тощо. На цих же курсах читаються спецкурси, ЯКІ студенти відвідують за своїм бажанням. В японських вузах гуманітарним наукам відводиться 62 проценти навчального часу! Основними якостями, якими повинен володіти випускник, вважаються:

ніжн£ст£>, покірливість), комунікабельність, обережність, енергійність, ініціативність, захопленість трудовою діяльністю та вміння самостійно працювати з науковою літературою.П ісля успішної здачі екзаменів за два курси студенти самі обирають спеціальність, і, часом» міняють факультет. Основною формою навчання в японських вузах є самостійна навчальна і науково - дослідна робота на кафедрі під керівництвом професора, доцента та викладача. Однак є частина навчальних дисциплін, які обов’язково студент повинен здати і відвідувати, решта занять на розсуд студента. Можна заняття не відвідувати. але обов’язково здати екзамен. Головна мета набрати 150 балів, бо в протилежному р а з і  вуз не буде рахуватись закінченим.Хоч в Японії всі школи і вузи добре оснащені комп’ютерною технікою, головна роль належить не їй, а підручнику і вчителям.Підручники видають всі,

хто хоче, але згідно державних програм. Підручник, який користується найбільшою популярністю серед студентів, перевидається.Після закінчення вузу випускник перед прийомом на роботу здає серію іспитів на фірмі, проходить психологічне та професійне тестування на придатність до роботи за спеціальністю. Тільки при умові, що випускник пройшов ці іспити, його приймають на посаду.Аналіз результатів тру- довлаштування молодих спеціалістів показує, що 82 процентам випускників гуманітарних вузів робота надається, природничих (фізики, математики) — 62, технічних — 40, в галузі медицини 70 процентів, Як видно з наведених даних, диплом без знань нічого не вартий. А  людина, яка знає свої розумові здібності «може одержати спеціальність в коледжі і вона даватиме їй моральне задоволення і гарантоване матеріальне забезпечення.
В, Ч И Ж И К , 

доцент.

Йде зимова 
спартакіада

Студенти 6-ти факульте
тів інституту вступили в 
традиційну зимову спарта
кіаду імені прославленого 
полководця, двічі І ероя 
Радянського Союзу марша
ла Р. Я. Малиновського.

Завершилися уже змаган
ня з настільного тенісу, шах 
і бадмінтону. Переможцем 
з настільного тенісу стала 
команда ФАМ, друге місце 
посів ФОТ, і третій приз ді
стався радіотехнікам.

З цього виду спорту хо
рошу підготовленість по>,каі 
зали Олександр Ольховсь- 
кий, Сергій Ьабек, Тетяна 
Бондаренко, Світлана Аех- 
тер, Євген Жутовський, 
Аль Масрі Башар, Павло 
Кулаков.

В шахових змаганнях кра
щі результати виявилися в 
команд ФОТ і> ФАМ. Пер
шість здобули шаховики 
ФОТ, а третє місце зай
няли машинобудівники. Зро
слу майстерність в шахах 
показали Поліна Герберг, 
Наталія Костенко, Олек
сандр Ольхований, Дмитро 
Давидовим, Сергій Мацько.

В бадмінтоні кращою вия
вила себе команда ФАМ, 
друге місце посіли машино
будівники, третє —гравці' з 
ФОТ.

Отже після перших зма
гань лідирує ФАМ, який 
набрав 17 очків, 15 — на
рахунку ФОТ, 12 —- МБФ, 
8 — очків у команди РТФ, 
6 — в !БФ і« 5 — в енерге
тиків.

До завершення зимової 
спартакіади залишилося 
провести змагання ще з 
чотирьох видів спорту. Це 
— кульова стрільба, боро
тьба з самбо, зимове бага
тоборство ГПО і лижні 
гонки.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ,
старший викладач ка
федри фізвиховання.

В. О. редактора 
Б. Д Ь Я К О Н О В .
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Відповіді першого секретаря Ленінського райкому
партії М. Ф. Костіна на

Кор. Миколо Федоровичу, розкажіть, будь лас
ка, про політичну платформу райкому партії у 
зв'язку з наступними виборами народних депу 
татів Української PCP і депутатів місцевих Рад.

М Ф. Костін. Оскільки проблеми району тісні а реплітаються із загальноміськими, то на не давньому пленумі міськкому партії було прий
нято передвиборну платформу міської партійної організації, її складовою частиною стали проблеми Ленінського району. Ця платформа опублікована в інформаційному бюлетні прес-центру «Резонанс» і доведена до відома всіх жителів району.Що передбачається платформою? Кінцевою метою цієї програми є задоволення насущних, потреб людини, вирішення її соціально-економічних проблем. Серед першочергових завдань будівництво дитячої поліклиніки на 300 відвіду ват. і  >0у. жіночої консультації по вул. Пушкіна їавод радіотехнічної апаратури у наступній ІҐ ти рі чці повинен побудувати свою поліклініку. а трест «Вінницяпромбуд» медсанча- стшну. У 1991 році передбачено продовження будівництва трамвайної колії на масиві Вишень ка.

Кор. А як сьогодні район забезпечений про
дуктами харчування та іншими товарами, яка 
перспектива на найближчий, скажемо, рік?

М. Ф. Костін. Молочними продуктами, круп’яними виробами та овочами район і місто в цілому забезпечені непогано, перебоїв не відчувається. Що стосується м’ясопродуктів, то в даний час, область веде серйозну роботу в республіканських та союзних міністерствах і відом 
v ьач про виділення відповідних фондів на 1991 рік. Адже ті 20%, які залишаються в області після відправки м’ясопродуктів за договірними умовами в інші регіони країни це, звичайно, несправедливо.В такій оцінці ми маємо деяку підтримку, але на 1990 рік ці переговори в вищестоящих інстанціях конкретних результатів не принесуть. Потрібно реально дивитися на речі якогось відчутного стрибка у вирішенні продовольчої проблеми не відбудеться. Ми добре бачимо становище в цілому по країні. Ось чому зараз доводимо: більшу частину того, що будемо випускати понад план, залишатимемо для потреб області і, зокрема, обласного центру.У найближчі два-три роки збільшать виробництво м’яса підсобні господарства промислових підприємств. Наприклад, радгосп «Якушинєць- кий», з яким активно співробітничає колектив заводу радіотехнічної апаратури, має значні резерви. Від таких господарств сьогодні лрактич но забезпечуються потреби мало не всього громадського харчування.

Кор. Приблизно скільки процентів із всього 
обсягу сільгосппродукції, яка виробляється в 
області, і, зокрема, м’яса і м’ясопродуктів, пот
рібно було б залишати у місті, області, щоб оп
тимально задовольнити потреби населення?М. ф. Костін. Це дуже складне питання, я можу помилитися, але розрахунки, звичайно, є. Якщо взяти за 100% все. що виробляється, і якщо б нам залишалося не 20, а хоч би процентів 27 ЗО. то була б змога задовольнити пов-

запитання кореспондентапістю населення області всіма продовольчими товарами, в тому числі і м’ясопродуктами.
Кор. Все більше і настирливіше говорять про 

необхідність передачі господарських функцій, які 
виконує партія, радянським органам. Як Ви, як 
перший секретар райкому партії, вирішуєте це 
питання на ділі в даний час?

М. Ф. Костін. По-перше, я нагадаю, що останніх сім років працював р головою райвиконкому, тому для мене це не просто питання, це моє життя. У нашому районі у взаємостосунках райком райвиконком про передачу функцій, про розділення їх проблеми не існує. Тут у нас інша проблема як спільними зусиллями домогтися найвищого результату у роботі, ^Ми готові передати Радам усі господарські функції, але при існуючих економічних взаємостосунках, при тому, що вони економічно вкрай слабкі, це сьогодні нереально, адже районна Рада у тому вигляді, в якому вона сьогодні існує, просто не може прийняти багато з того, що ми їм Із задоволенням сьогодні можемо передати. 1 якщо дехто думає, що райком партії не хоче передавати райвиконкому господарських функцій, або не довіряє йому, чи в чомусь сумнівається, то я хочу твердо, відповідально заявити: такої проблеми не існує. Тим більше, що ми чекаємо прийняття Законів про самоуправління підприємств, про місцеве господарство, які дадуть змогу налагодити взаємостосунки органів радянської влади з промисловими підприємствами, поставлять їх у становище рівного взаємовигідного партнерства,
Кор. На жаль, престиж партії у якійсь мірі у 

суспільстві знизився. Що, на Вашу думку, роби
ться і що слід зробити для підвищення її ав
торитету?

М. Ф. Костін. Як відомо, партія складається з. крайових, республіканських, обласних, районних, первинних організацій, і з кожного комуніста окремо. І коли ставиться подібне питання про престиж, я можу відповісти так: очевидно, не всі члени партії, не зважаючи на посаду, яку займають, виконують Статут І Програму партії.А в цілому це і впливає на престиж партії.У сучасний непростий для партійних організацій і райкому партії час ми вважаємо, що свій авторитет можемо піднести тільки вирішенням конкретних справ. У цей передвиборний час партія повинна показати, що вона може мобілізувати людей на вирішення насущних життєвих проблем.А коли окремі з них, які вимагають часу і великих коштів, ми не можемо вирішити сьогодні. ТО повинні відверто пояснити людям, чому (газифікація окраїн міста П’ятничани. Саба- рів. нестача води тощо).Без підвищення ролі комуніста, без суворого виконання ним Статуту партії, без його актив ної партійної позиції, особливо зараз, у складний час, не обійтись. 1 якщо цього ми не зробимо негайно, то авторитет партії не підвищимо.Бюро райкому партії намагається планувати і здійснювати свою роботу з урахуванням тих проблем, які нам підказують колективи. Райко- мівцям слід частіше зустрічатися з людьми, щоб вони знали, чим ми займаємося

ПРО ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ

Меть — це історія жи- 
тлобудівців — так з повагою 
та гордістю говорять про Ми- 
-колу Олександровича і в 
тресті, і в управлінні № 1. 
Вірно, адже в цьому упра
влінні він працює з 1961 ро
ку.

Муляр, служба в армії, зно
ву праця в рідному управ
лінні. Лише була ще одна 
зміна в трудовій біографії —^  
коли допомагав зводити су
часні споруди у братній 
Монголії. Такий ось про
стий шлях. Мало змін, різких 
поворотів, і не видно, напер, 
ший погляд, сходження, зда
валось би, немає ні натяку 
на те, що називають кар'є
рою (а за плечима — і буді
вельний технікум, і інженер
но-будівельний інститут). А 
між тим, всі підстави, щоб 
у трудовій книжці з ’явилась 
вкладка. Бо в основній сті
льки записів про подяки та 
нагороди, що вистачить і 
на десятьох.

молодь? Досвіду в них значно 
менше, значить, і менше 
впевненості. Ось І, не бажа
ючи здаватись «вмілими по
руч з ним, мимоволі упсвіяь- 
няють ритм роботи. Однак, 
це лише на перший погляд.. 
Члени бригади під стать бри 
гадиру, він для них — на 
дійний орієнтир.

Одержимість
— Бригадир високого кла

су. Дуже вболіває за свою 
справу. — говорить про Метя 
секретар партбюро БМУ-1 
М. О. Піскун. — Все всти
гає. Не сидить ні хвилини. 
Він І член парткому тресту, 
і профспілковий активіст (був 
делегатом X з 'їзду проф
спілок робітників будівництва 
І промбудматеріалів), і в уч
нів базового СПТУ-7 частий 
гість. Є й інші хороші брига
ди, але ця різниться тим, що 
не бояться ї ї  члени так 
званої «чорної» роботи і в 
цьому я бачу особисту заслу
гу бригадира.

Поговорити з Миколою 
Олександровичем на об’єкті 
не тгк-то й просто. Він весь 
у русі. Стрункий, худорлявий, 
завжди в епіцентрі роботи 
бригади. На його фоні рухи 
напарників здаються затяж
ними. Виникає думка: а мо
же така ось активність са
мого бригадира і стримує

— Все залежить від бригаг- 
дира, — така колективна 
думка мулярів Метя. — Він 
технічно грамотний. Розсуд
ливий і врівноважений. Та
ких бригадирів побільше...

Мимоволі задумаєшся, як 
формувались в людині ці ва
жливі якості: відчуття осо

бистої відповідальності і 
кровної зацікавленості, йо
го трудові невгамовність, 
прямо-таки разюча відданість 
простій й водночас такій 
складній справі будівницт 
ва?

Нині важко перерахувати 
всі споруди, до яких доклав 
рук і серця Микола Олек
сандрович. їх  чимало. Ду 
маю, краще скажуть про ко
муніста Метя високі нагоро
ди Батьківщини — орден 
Жовтневої революції, орден. 
«Знак Пошани», медалі.

в. ВІКТОРЮв,

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ ТА ПРОФКОМІВ ВІННИЦЬКОГО 
ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ їм. М. І. ПИРОГОВА.



23 грудня 1989 року.

Н ЕЗАСПОКОЄНІСТЬ мабуть то при- 
родний стан душі цієї людини. Колиш

ній учень СПТУ 7 а«ріяв сягнути вершин 
професійної майстерності у будівельній спра
ві. Згодом, вже чаклуючи на будмайданчиках, 
прагнув знову поповнювати свої знання. Са 
ме тому поступив до технікуму, успішно за 
кінчив навчання. Потім став працювати ін- 
женером виробничого відділу.

ймення партійця виправдовує наполегли 
вою працею, громадянською активністю. У 
колективі Степана Ілліча знають, як принци 
цового члена комітету народного контролю.

Нещодавно комуністи обрали С, І. Присяж- 
нюка заступником секретаря партбюро уп
равління.

Фото В. ФОНІЦЬКОГО

ЗАКОНИ ПРО ВИБОРИ -  НОВИЙ ЕТАП 
У РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ

ВИЯВЛЕНО ДОВІР’Я
В обстановці демократки- лярів Микола Олександрович 

ності, широкого обміну дум- Меть. Тридцять років він 
ками проходила конференція працює у колективі^ будіве 
трудового колективу БМУ-1 льників, має великий життє- 
по висуванню кандидатів в вий досвід. бере^ активну 
народні депутати Української участь у громадській роботі 
PCP по Ленінському вибор- Думку майстра підтримав 
чому округу № 23 міста Він- начальник БМУ-1 В, И. Тов 
ниці та місцевих Рад. (ї хань. Він охарактеризував 
відкрив секретар пзрткому бригадира, як сумлінного пра 
тресту «Вінницяпромбуд» цівника, компетентного спеці 
В- О. Буров. Він, зокрема, аліста, людину діяльну, що 
сказав: «У розпалі передви- спроможна відстоювати ін 
борна кампанія і робітничо- тереси трудящих у республі 
уіу колективу сьогодні на- канському парламенті, 
лежить визначити, хто з ко- Слово взяв муляр БМУ 
муністів і безпартійних може П- Т. Доміннік. Він запропо 
найбільш достойно постояти нував альтернативну кандида 
за інтереси нашої республі- туру бригадира цього 
ки, області, міста, району.

Він також повідав, що тут 
в БМУ-1 з усією принципо 
вістю і вимогливістю обгово 
рювались можливі кандидату 
ри. Шляхом анкетування се 
ред будівельників було вив 
чено громадську думку, вра 
ховано міркування людей в

управління В. І Бондаренка 
також трудівника авторитет 
ного, сміливих, чітких погля 
дів, працьовитого

В І Бондаренко подяку 
вав виборцям за довір’я. Вод
ночас попросив присутніх 
зняти свою кандидатуру з 
голосування На думку бри

Ірийняті Верховною Радою Української PCP нові Закони про вибори народних депутатів на відміну від норм, які діяли досі, практично всю роботу по підготовці і проведенню виборів. відповідальність за їх організацію покладають на виборчі комісії, утворювані демократичним шляхом, чим забезпечується участь самих виборців, трудових колективів і громадських організацій у формуванні депутатського корпусу.Керівництво усією системою виборчих комісій, створюваних для організації виборів народних депутатів Української PCP Закон покладає на Центральну виборчу комісію, яка утворена постановою Верховної Ради У Р С Р  на підставі пропозицій обласних і Київської міської Рад з врахуванням пропозицій трудових колективів, громадських організацій, зборів колективів навчальних закладів, виборців за місцем проживання, військовослужбовців. Це справді демократичний, постійно-діючий орган, який працюватиме протягом п’яти років, тобто весь період скликання Верховної Ради.До складу Центральної виборчої комісії увійшли представники робітників, селян, інтелігенції, громадських організацій, військовослужбовців всього 1 чоловік Центральна виборча комісія розміщується за адресою: 252008, Київ-8- ^улидя Садова, 3.24 Л И СТО П А Д А В ІД БУЛ О СЬ Ч ЕРГО В Е З А С ІД АН Н Я  Центральної виборчої комісії, на якому розглянуто ряд питань. Зокрема, комісія схвалила листа окружним виборчим комісіям з рекомендаціями у конкретних питаннях підготовки й проведення виборів народних депутатів Української PCP з врахуванням положень нового Законодавства Затверджено форми виборчого бюлетня та інших документів.Нові закони, за якими відбуватимуться вибори 4 березня 1990 року, владно діють на території нашої республіки.
У нашому районі утверджена окружна виборча ко

місія по виборах народних депутатів Української 
PCP у складі одинадцяти членів. Розміщується за 
адресою: Вінниця, проспект Космонавтів, ЗО, райви
конком, кімната 411.Організацію підготовки та проведення виборів місцевих Рад народних депутатів здійснюватимуть окружні виборчі комісії (їх чотирнадцять) та Ленінсь,- ка районна виборча комісія, яка розміщується в при міщенні райвиконкому, кімната JM? 410. Строк повноважень її п’ять років Таким чином тільки в нашому районі до складу усіх виборчих КОМІСІЙ, окрім дільничних, які будуть утворені в січні 1990 року, входять 152 чоловіки. Це представники трудових колективів або їх рад. громадських організацій, їх виконавчих органів, колективів. професійно - технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, виборців за місцем проживання. Значно розширюються повноваженні я виборчих комісій

У новому Законі вказується про недопустимість 
агітації за бойкотування виборів. При цьому відзначається, що брати чи не брати участь в виборах —- має визна іити для себе кожен громадянин. Це його особисте право. Публічні ж заклики до бойкоту не можна розцінити інакше, як політичний натиск на волевиявлення виборців.Значно зменшується кількість депутатів у всіч ланках Рад. Так. наприклад, якщо у минулому до районної Ради ми обирали 250 депутатів, то в наступних обиратимемо тільки ЮО. Цу сприятиме перетворенню Ради у справді працюючий орган, більш мобільний у вирішенні питань загальнодер

ході індивідуальних бесід, гадира його суперник М О 
Отож, присутнім належало на Меть людина більш підготое- 
конференції діяти зважено, лена Для копіткої відповіда 
відповідально льно'і роботи у парламенті

— В ході передвиборної республіки 
полеміки було вироблено ос В результаті відкритого 
новний критерій, — наголо- голосування кандидатом s 
сив у  своєму виступі майстер народні депутати Української 
дільниці Ns 4 В. Д Сеник PCP по Ленінському вибор- 
— В нинішній обстановці де- чому округу N? 23 міста Він- 
путатом повинна бути лю ниці висунуто М. О. Метя 
дина рішучз. авторитетна, ко Нз конференції трудівники 
тра душею вболіває за долю колективу виявили довір я 
перебудови, добре знає за- представникам робітництва, ін- 
пити людей і здатна діяти телігенції, назвавши їх кан- 
наполегливо. Словом, сьогод- дидатами у депутати до міс- 
ні потрібні ділові обранці- цевих Рад народних депутз* 
Саме таким є бригадир му- тів Г. ЛЕВЧУК.'

Перспектива визначена намПри раді орендаторів будь-яку адресовану ВО «Термінал» створена пропозицію, комісія по стратегічних До складу комісії увій- напрямах його діяльнос шли: начальник КБті. Враховуючи важли- ВГК А. В. Єрмолаєв, на- вість правильного спря- чальйик цеху jsfc. 10 1 Є. мування діяльності під- Сотський. секретар парт- приємства, перспектив- *10МУ ^0 ««Термінал»ного планування, роз- ^  ^ К0В2/ с^юсаР Ие'* .. ху № 12 П. Л. Костюк,робки пової продукції ВЄдуЧИй інженер BOOT (зокрема народного вжи- в А Кравчук тку), прискорення нау- Повідомляємо телефон ково - технічного Прог ГОЛОВИ комісії, заступни- ресу, ми будемо вдячн і ка головного інженера працівникам заводу за Л. Г. Найдич« 2-Л4-

жавного і місцевого життя
НА АЛЬТЕРНАТИ В НШГО С H 0 ВЇ

Найвідповідальнішим етапом виборчої кампанії — 
висування кандидатів у депутати, який розпочався 
третього грудня і триватиме до третього січня нас
тупного року.Відповідно до нового законодавства висування кандидатів у депутати, як і всі передвиборні заходи, будуть здійснюватися на принципах широкої демократії, їласно, під контролем громадськості. Право висувати кандидатів у депутати мають трудові колективи, з’їзди, конференції, пленуми, збори громадських організацій- Для народних депутатів У Р С Р  обов’язкові умови. що‘б у колективі було не менше 200 чоловік, для депутатів місцевих Рад дозволяється також висувати кандидатів по цехах, змінах і інших підрозділах, де працюють не менше 20 чоловік, але організація нараховує в своєму складі не менше 200 чоловік.К АН ДИДАТАМ И  В НАРОДН І ДЕПУТАТИ У Р С Р  висуваються тільки громадяни, які проживають на території Української PCP. в .місцеві Ради працюючі або проживаючі на території даної Ради (статті 33, 34 відповідних Законів,. Законом дозволяється висувати необмежену кількість кандидатур, а також і свою власну. Однак, від кожного трудового колективу висувається тільки один кандидат;Висування кандидатів у депутати, зокрема, і нори док голосування таємне чи відкрите визначається на самих зборах. Але обов’язковими є вимоги поіменної реєстрації учасників зборів, а також поі менного обліку тих. хто взяв участь у голосуванніКандидат вважається висунутим, коли за нього проголосувало більше половини учасників зборів або засідання відповідного органу громадської організації.

Громадянин Української PCP не може бути од
ночасно народним депутатом більш, ніж в двох Ра
дах народних депутатів. При реєстрації кандидатів в народні депутати н відповідні виборчі комісії подаються протоколи про їх висунення. В ПИСЬМОВІЙ формі згода депутатів балотуй*!« я в даномуокрузі-ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ  12 ВІД П ОВІДН И Х ЗА КОНІВ ОСОБИ , при висуненні їх кандидатами у депутати, в своїх заявах вказують про намір звільнити теперішні посади у випадку обрання їх депутатами або повідомляють про зняття своїх кандидатур. Всі колективи, органи, котрі мають право висувати і висунули кандидатів у народні депутати, можуть в будь-який час До виборів відмінити своє рішення. Кандидат може зняти свою кандидатуру навіть напередодні виборів.Кандидат у народні депутати Української PCP може мати До п’яти, а в місцеві Ради — до трьох довірений осіб.

На засіданнях виборчих комісій, зокрема при 
реєстрації кандидатів у депутати, підрахунку голо
сів на виборчій дільниці, визначенні результатів 
виборів по округу і підбитті загальних підсумків 
виборів, мають право бути присутніми представиш 
ки трудових колективів, громадських організацій, 
зборів виборців за місцем проживання, органів 
державної влади, довірені особи. При цьому їх повноваження засвідчується відповідним документом; окрім того, про свій намір бути присутніми вони по відомляють відповідні виборчі комісії не пізніше, як за два дні до виборів.Якщо кожен громадянин свідомо з’ясує позиції кандидатів у депутати, правильно визначить, хто чого вартий, вірно зробить свій вибір, в такому разі До органів народовладдя будуть обрані справді достойні люди. q  СОКУР.

секретар Ленінського райвиконкому.

Передвиборна кампанія всту 
пила у свої поава. Розпоча
лася вона і в полі
технічному інституті. На 
факультетах, к а ф е д-

ним Законом про вибори 
народних депутатів, асистент 
кафедри ПУАВ А. С. ПІ*то‘  
рак свою кандидатуру ви
сунув особисто.

Після персонального обго-

попередньо обрані на зага- Мокін — ректор інституту,
льних зборах всіх підрозді- В. Г. Балиц*кий — декан де“
лів канату суспільних і гуманітар-

Конференцію відкрив гої них наук. В. П. Кожем’яко ворення висунутих кандида-
лова вузівської комісії по завідуючий кафедрою на- тур в якому взяли участь

рах в інших низозих проведе .ню передвиборної рисової геометрії і машич- 28 чоловік, а також пові-
підрозділах проходить по- кампанії, голова профкому ної графіки, А. В. Грумінсь- домлень т. т. Балицького 
переднє обговорення канди- В. А. Дусанюк *а ~  асистент кафедри 0 р Кожем’яко В. П. про

За дорученням своїх ко- теоретичних основ електро- зняття своїх кандидатур, де
лективів делегати внесли техніки, О. І. Нижник — пегати конференції присту

дя. Ось і 14 грудня ц р. в пропозиції щодо кандидатур асистент кафедри філософії. пили до ви©0рів
клубі культурно - спортив- в депутати верховного ор- Р. В. Бойко — молодший на . ,_«9
ного комплексу виробничого газу державної влади рес- уковий співробітник НДЧ, Більшість голосів 1 при

датур у народні депутати 
до всіх ланок народовлад-

об’єднаня «Маяк» зібрались публіки. О. В. Зайченко
делегати конференції тру 
дового колективу інституту

У м а й б у т н і х  і н ж е н е р і в
АВТОМОБІЛІСТІВ

Минає десять років 
часу створення в політе 
хнічному інституті кафед 
ри «Автомобілі і автомо&і 
льне господарство». Сотні 
її випускників трудяться ь 
автогосподарствах регіон\ 
Професія інженера авто 
мобіліста користується до 
сить авторитетною серед 
молоді. І тому в дні примо 
му заяв завжди повно абі 
турієнтів. Юнаки вважаюті 
за честь бути прийнятим в 
вуз для набуття цієї спеїц 
альності.

Вже другий рік ідуть Д< 
цієї мети студенти групи 
і — А АГ 88, яких ви бачите 
на знімку.

Фс'ТЧ'1 р. КУТМ<ОвА

заступник 800 присутніх в залі деле-
В список для відкритого директора СКТБ «Спекл» гатів конференції)

голосування заносяться’ Б. !. Користуючись правом, нада Б. І. Мокім.
набрав
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ГРУДНЯ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ВПІ, ДОК 
ТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Б. І МО 
КІНА З ВИКЛАДАЧАМИ, СПІВРОБІТНИКАМИ І СТУ
ДЕНТАМИ ВУЗУ. ЙШЛОСЯ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ 
ВСЕСОЮЗНОЇ НАРАДИ РЕКТОРІВ, ЯКА ВІДБУЛА 
СЯ В ПЕРШІЙ ДЕКАДІ ГРУДНЯ В МОСКВІ

МИ ВЗЯЛИ У БОРИСА ІВАНОВИЧА ІНТЕРВ’Ю З 
НАМІРОМ ПОЗНАЙОМИТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ З ХА
РАКТЕРОМ, ЗМІСТОМ, ЗРЕШТОЮ, ІДЕЯМИ ЦІЄЇ 
СОЮ ЗНОЇ РАДИ ПЕРШИХ КЕРІВНИКІВ ВУЗІВ 
КРАЇНИ.

— Судячи по всьому. Бо. 
рисе Івановичу, нарада рек- 
торів стала прямим продов
женням розмови, розпочатої 
на Всесоюзному студентсь 
кому форумі- Вона була 
конкретизована і узагальне 
на на черговому засіданні 
Політбюро ЦК КПРС, де 
відзначалося, що форум ви 
явив певне невдоволення сту
дентів перебудовою в систе
мі освіти. Отже, скликання 
наради ректорів, слід гадати, 
є резонансом висновків ви 
щого політичного керівницт
ва країни. Звідси і організа 
ційна оперативність і, як те 
пер кажуть, пакет питань, 
розглянутих вашими колега
ми.

— По-перше, уточню, що 
на нараді були представлені 
лише ректори технічних і 
економічних вузів Можливо 
в подальшому зберуться і 
гуманітарії. але пріоритет 
було віддано нам. Адже пе
редній край перебудови на 
шого суспільства проходить 
насамперед в темпах науко
во-технічного прогресу, ра

дихальній економічній рефор 
мі І роль інженерів, еконо 
містів тут важко переоцінити 
А. по-друге, дійсно наш Дер 
жкомосвіта буквально по 
слідах ВСФ, а головне — 
після засідання Політбюро 
ЦК, де були закладені осно 
зи конструктивного діалогу, 
зібрав ректорів

Увесь розклад наради но
сив, я сказав би, теоретично 
практичний характер. Плена 
рні засідання проходили в 
МДУ імені Ломоносова, -а 
секційні — у московських 
вузах, котрі служать цент
рами навчально-методичних 
об’єднань. Будівельники, на
приклад, працювали в МІБІ. 
енергетики в МІІЗТ. а 
ми, політехи. — МДТУ іме
ні Баумана

Секційні засідання зосе
редилися на ділових іграх. 
Показовою у цьому відно 
шенні вважаю гру «Рибаль 
ство», якою керував Г О 
Яюдім — голова Державно 
го Комітету СРСР по народ 
ній освіті, Хай не бентежить 
вас дещо інтригуюча назва

гри Вонз. справді. була 
діловою і надто повчальною. 
До того ж — типовою.

Судіть самі. Перед /час
никами гри було поставлено 
завдання: збалансувати вар
тість виловленої риби в при- 
береговій смузі, у віддале
них акваторіях Світового 
океану і на різних їх глиби
нах- Звичайно, з використай 
ням комп'ютерів.

Риба, як продукція. що 
відновляється оточуючим се
редовищем, це свого роду 
паритет лісові, зерну, цукро
вим бурякам і більше того
— трудовій діяльності ЛЮ
ДИНИ в різних сферах. Ба- 
гатоваріантність тут величез
на, а результативність — 
неоднозначна Такі ігри 
зчать раціональній підпри
ємливості, менеджерству. яс
на річ. в кращому розумінні 
цього слова. В практиці ви 
бору рішень керівником, в 
т. ч ректором, подібна ме
тода вкрай потрібна.

Або взяти іншу ділову гру
— «Атестація вузу». якою 
керував голова комісії 
Держкомосвіти професор 
В. М. Гарєєв. Отримана 
мною практика дає можли
вість розробити систему сз- 
моатестації і періодично з 
допомогою ЕОМ проводити 
її в нашому інституті ще 
задовго до того, як прибуде 
атестаційна комісія з центру 
Шляхом вибіркової перевір
ки даних самоатестації, ска
жімо, кожного кожного де
сятого дипломного проекту. 
10-ти процентів науково-дос
лідних робіт така комісія 
робить висновок; вуз атесто 
ваний, незтестований або 
підлягає переатестації. Та 
головне в комп’ютерній са
моатестації полягає у завчас
ному виявлені «вузьких» 
місць у вузі, вжитті профі
лактичних заходів до вип
равлення становища в нав
чальній і науковій роботі. 
Отож, найближчим часом ми 
впритул займемося розроб
кою комп'ютерної програми 
«Самоатестація». Вона стане 
своєрідною рентгеноскопією 
підрозділів вузу.
Про зрослу вимогливість 

Деркомосвіти до науково

навчального процесу в су 
часних умовах свідчить хоча 
б такий факт. що з шести 
університетів країни в мину 
лому році неатестованими 
виявилося п’ять. В наступ
ному атестації підлягають 50 
вузів, здебільшого технічних.

Звичайно, учасники наради 
мали змогу ознайомитися з 
іншими новаторськими підхо
дами до організації роботи 
вищої школи. В цьому пла
ні багато дало вивчення до 
свіду Московського дер
жавного технічного універ
ситету.

Зрозуміло, в секції ПОЛІТ- 
ехів Ви мали справу з чисто- 
зузівськими питаннями. Але, 
погодьтесь, нарада носила 
статус всесоюзної. Тут 
і масштабність, і проблема
тичність не в приклад рес
публіканським чи регіональ
ним.

— Сам факт, що нарадою 
керував увесь час Ф І. Пе 
регудов — перший заступник 
голови Держкомосвіти — мі
ністр СРСР, говорить сам за 
себе- І те. що перед нами 
виступали крупні державні 
діячі, провідні вчені країни, 
теж доказ тому. Наприклад, 
Голова Державного комітету 
по науці і техніці СРСР ака 
демік тов. Лаверов детально 
розповів про концепції держ 
програм по НТП, шляхи ви
ходу країни з стану кризи 
Г олова Комітету Верховної 
Ради СРСР по науці, куль
турі. освіті і вихованню, ре 
ктор МАІ академік О. Д. Ри- 
жов навів такі дані. Щоб по
збутися інтелектуального від 
ставання (наше місце в сві
ті зараз 42, а в 50-ті роки 
— третє) слід на потреби 
освіти щорічно витрачати 
щонайменше 17 млрд- кар 
бованців. Комітет парламен
ту. враховуючи економічну 
ситузцію, зап: kv/п  -а 1990 
рік як мінімум 4 млрд За 
попередніми підрахунками, 
уряд виділить на вищу шко
лу не більше одного мільяр 
да карбованців. . Чим «лата
ти» цей дефіцит, зокрема у 
ВПІ, я зупинюся нижче.

Про гуманізацію вищої 
школи, ї ї  демократизацію, 
самоврядування, про став
лення до студента як особи
стості з великої літери гово
рив Г- О. Ягодін. Лейтмотив 
його виступу — «ми всі 
служимо студенту».

Як то кажуть, з перших 
рук ми отримали аналітичну 
і прогнозовану інформацію 
завідуючого Міжнародним 
відділом ЦК КПРС тов ФалІ- 
на. Мова йшла навколо зу
стрічі на о. Мальта по 
дій в НДР. ЧССР

— Борисе Івановичу, я» 
Ви оцінюєте нараду з точ*и 
зору як Імпульсивного зако 
ду по забезпеченню просу 
вання, практичного втілення 
ідей перебудови? Виходячи 
з цього, розкажіть, будь лас
ка, про найближчі дії рек 
торату. Звичайно, цікаво зна
ти всім і про перспективи 
оновлення ВПІ.

— Очевидно, як я зрозу 
мів. наша бесіда підходить 
до кінця. Коло замикається 
А розпочали ми розмову з 
преценденТу наради ректо 
рів — з 8 СФ Особисто я 
сприймаю і форум, і нараду, 
як поворот політики є бік 
вузівської молоді, визнання 
неординарної ролі студентст 
ва в сучасному житті Звід 
си і увага до цієї активної 
сили оновлення, а значить 
до вищої школи

Тепер, щодо програм мі 
німум і максимум, вище я 
обіцяв сказати про подолай 
ня дефіциту державних асиг 
чувань, призначених для 
розвитку Інституту Поскіль 
ки в країні коштів немає, 
то нам конче потрібно самим 
вишукувати гроші. Вихід 
знайдено Ми обрали реаль 
ний шлях, в основі якого 
розробка наукових праць і 
науковомісткої продукції на 
госпдоговірних умовах з під
приємствами і з виходом за 
кордон Обсяг госпдоговір- 
ної тематики складає зараз 
в середньому за рік понад 
10 млн. крб. І це доказ то
го, що інститут має надійний 
науковий потенціал. Іншим 
джерелом поповнення вузів
ської скарбниці є заключен
ия з зарубіжжям контрактів 
на підготовку інженерів на 
валютній основі- Завершено 
другий раунд переговорів з 
кувейтською стороною. На
ближаємось до підписання 
угоди з представниками цієї 
країни про навчання 50-ти 
юнаків Оплата наших пос 
луг — долари.

Робимо рішучий поворот 
до підвищення якості під
готовки випускників Адже 
кожиий наш дипломований 
інженер коштуватиме підпри- 
ству 3 тисячі карбованців. 

«Торги» відбулися — маємо 
вже майже півмільйонз. Де
далі рахунок цей зростатиме 
В найближчі роки планку під
німатимемо до 2,5 млн. кар
бованців. Дає прибутки і наш 
центр НТТМ. ~

Маємо твердий намір (під
стави для цього є всі) увій
ти в кілька з 14-ти держ- 
програм по НТП.

Згадувалося про підвищен 
ня якості підготовки спеціалі 
стів. Вже зараз поставлено

завдання: неухильно иги по 
шляху гуманізації всього нав 
чально - виховного процесу, 
його докорінної екологізації

Наші першокурсники вже 
приступили до факультатив 
ного вивчення курсів історії 
культури, логіки, історії Ук 
раїни Нині цим займається 
поки що група викладачів ка 
федри філософії, з в перспек 
тиві — створення окремої кз 
федри. Намічено також вве
сти курс психології як загаль 
ної, так і інженерної. Вже 
діє екологічний центр, а в 
планах — створення окре 
мої однойменної кафедри 
Але вже відтепер екологічні 
проблеми вводяться в слецди 
сципліни

Отримано дозвіл Держ
комосвіти на проведення ря
ду експериментів, мета яких 
— істотно вдосконалити нав 
чальний процес Серед них — 
інтегрально - модульний прин
цип організації навчання Суть 
його в безперервному, про
тягом 4—5 років, вивченні 
фундаментальних дисциплін— 
вищої математики, загальної 
фізики, хімії, і обов’язково 
тісно пов’язаних з відповід 
ними розділами, темами кур
сів спеціальних дисциплін. Та
ке стикування дає вихід на 
більш якісний рівень теоре 
тичної, загальнотехнічної і 
інженерної підготовки май 
бутнього спеціаліста.

В принципі вже вирішено 
питання про впровадження 

в інституті навчальних прог 
рам за принципом технікум 

вуз Що це означає мз

практиці? Перших два курси 
студент вчиться відповідно до 
вимог основної програми тех 
нікуму. враховуючи і вузів 
ську програму. В разі його 
непідготовленості до засвоєн
ня спеціальних інженерних 
дисциплін, або за власним 
бажанням, в середині третьо
го курсу студенту видається 
диплом техніка з обраної спе
ціальності. Відтак, два з поло
виною роки не проходять 
впусту; молода людина отри
мує соціальну захищеність, 
має право на роботу за спе
ціальністю Загалом наш ви
пускник стає таким чином во
лодарем двох дипломів, що 
підвищує його професійний 
престиж.

І третій навчальний експе
римент. на який теж є дозвіл 
Москви, це прийом абі
турієнтів - відмінників техні
кумів на заочне відділення зі 
скороченим (3 роки) курдом 
навчання, замість визначених 
шести років

А якщо говорити про най
більш характерну рису пере 
будови, то вона сконцентро
вана нині на комп’ютеризації 
технології навчання студента 
впродовж всього періоду пе- 
оебування його в інституті. 
Це та лінія, якої ми дотри
муватимемося чітко і послі
довно. Збочивши з неї. н і
чого і говорити про інженерів 
XXI століття А саме їх ми 
готуємо сьогодні.

бесіду віє
В дьяконов

„ТЕРМІНАЛ-ПРОЕКТ— МІСТУСлово «Термінал» у жителів міста; області і навіть за її межами асоціюється в першу чергу л колективом об * єдн а н ня«Термінал», а не зі своїм прямим значенням. І, напевне, справедливо, ()с к і л ьк 11 < Те рм і нал » незвичайне підприємство, а один З лідерів не лише міської промисловості, а й масштабу республіки та Союзу.Прикро, але час від часу саме цей факт, як не дивно, викликає негативну реакцію в словах і діях Деяких радянських, пар тійних і господарських працівників, для яких від рив об’єднання від серед 
НЬОГО рівня ІНІІІИх колективів є в певній мірі при мусовим стимулом, що  спонукає їх працювати краще, щоб й інші колективи підтягнути до рівня «Терміналу» в соціальній захищеності- оплаті праці. самостійності та інших 
форми ч ді а . і ьл ост t « д.і я

людини», Небажання ж зайвого клопоту дає можливість і «право» намагатися ускладнити рішення багатьох питань колективу «Термінал», десь їх загальмувати.Бути термінальцем почесно і відповідально. Коли навесні цього року ми отримали пропозицію ліквідувати відділ головного архітектора об’єднання і на його базі створити самостійне госпрозрахункове державно - кооперативне підприємсто «Термінал - проект», у нас бу ло досить сумнівів.Проте вже з перших днів було чітко сформульоване основне завдання не замикатися лише на проблемах «Терміналу», а стати підприємством. потрібним перш за все місту І це завдання в принципі вирішене.За В місяців року спеціалістами малого «Терміналу» розроблена документацій для ряду МІСЬ

них об’єктів Так, наш первісток спорткомплекс Ленінського РВВС споруда, яка за свої ми якісними характер., тиками не повинна посіл питися спорткомплексе «Термінал», який заслу жено вважається одним з кращих у місті Спільно з ЦНТТМ виконана до кументація П-ої черги це нтрального колгоспного ринку по вул. Коцюбни ського, надзвичайно склад ного у функціональному та архітектурному плані об’єкта. Нагромадивши досвід проектування тор- гівельних об’єктів, почали розробку проекту колгоспного ринку по Барсь- кому шосе- Незвична за конструктивним та архітектурним рішенням, споруда стане базовою для спорудження ще кількох ринків у районах області.Наші архітектори та інженери сьогодні працюють над проектом Школи мис
тецтв В иш еньці, Н е

все ще виходить, основна робота попереду, але вже з певністю можна сказати, що наші діти отримають в своє розпорядження незвичний заклад, який сприятиме розквіту їх творчих здібностей. Адже Школа мистецтв — це поєднання під одним дахом музичної, художньої, хореографічної шкіл та клубу для заняття вільного часу дітей і підлітків. Та й роботи. виконані для «Тер

мінала» проекти клубу, плавбасейну, Центру дозвілля, реконструкція дитсадка — це теж в першу чергу міські об’єкти, в яких вінничани реалізовують свої потреби і захоплення. Навіть зведені раніше спорткомплекс та актовий зал над центральною прохідною не закриті заклади, — вони обслуговують с ь о г о д н і  багатьох жителів Вишеньки.І сьогодні «Термінал- лроект» все більше ПО

вертається в бік загаль номіських проблем Це справедливо, адже ми не тільки термінальці-.. Ми вінничани- любимо своє рідне місто і хочемо зробити все, щоб воно стало ще кращим.Діяльність «Термінал- проекту» —тільки частина гієї великої роботи, яку робить «Термінал» для розвитку міста. Тут і будівництво міської додій- ;ініки, і розширення са- воду залізобетонних виробів, і участь в будівництві свинарників міського підсобного' радгоспу. Є цілий ряд інших прикладів.Кожен терміналівець знає: що зроблено для міста — це на благо всіх вінничан І я певен, що колектив і далі сповідуватиме принцни: «Моє — це «Термінал», і місто, і вся країна».
ю. плясовиця,

архітектор.На фото: макет школи мистецтв на вул. Ленінського КомсомолуФото М. Рибака.
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в Старо міському райо путатів, комуніст К) М. •ні, як і в цілому по рес Мелимука та слюсар олі- • публіці триває один а єжиркомбінату, ч л е ннайвідповідальніших етапів передвиборної кампа- КПРС Ю. Ф. Шадура.За станом на 18 груд-нії висування канди- ня по Староміському ра- : датів у народні депутати йону висунуто 7 каядида- Української P C P  та до тів в депутати обласноїміської га: місцевих Рад. В трудо- Ради, 28вих колективах, громаден- 54 районної.ких організаціях, за міс- Зрозуміло, що перший цем проживання вже чи- етап передвиборної кам- мало проведено зборів, панії в основному визна- конференцій по висуван- чить, хто буде обраний в ню кандидатів в депута- органи влади. Як показує ти. . хід проведення зборів таОдними з перших, ви- конференцій в трудовихсунули кандидатів у на- колрктивах оИбот>іііродні депутати республі колективах всі виоорціки колективи насіннєвого зацікавлені у тому, щоб заводу та олієжиркомбі- їх інтереси в Радах пре- нату ім. 60-річчя Радян- дставляли компетентнілюди, здати« цоіновому вирішувати завдання, поставлені перед суспільством, сучасним етапомської України. Ними стали директор насіннєвого заводу, нині депутат ра йонної Ради народних де- перебудови

Чимало можна навести прикладів, моли збори трудових колективів про водилися при гарячому, зацікавленому обговорен ні кандидатур. Саме так пройшла конференція трудового колективу головного підприємства виробничого швейного об' єднання ім. Володарського. Тут, напередодні коїе ференції, можливі кандидатури обговорювались у підрозділах, тому делегати були одностайні в тому, хто повинен боротися за депутатські мандати обласної, міської та районної Рад.В ході першого етапу передвиборної кампанії стає зрозуміло, іцо дові р’я народу надається, най достойнішим

Депутатські мандати— гіднимВідбулась конференція Вінницького медичного інституту по висуванню кандидатів в народні депутати У Р С Р  та місцевих Рад, Вступним словом конференцію відкрив се кретар парткому доцент М. А. Березняк. Проінформувавши її у час ни ків, що на конференції присутні 337 делегатів, він передав слово головуючому на конференції доценту А. 1. Крату.Першим питанням порядку денного конференції були вибори кандидата в народні депутати У Р С Р  по Вінницькому Староміському виборчому округу. Було запропоновано кандидатури вик- кладанів II. І. Пивоварова, В. Ю. Дерезюка, А Ю Іваненко та І М.

Дани ленка.По нас л і дна х п о втор ного голосування кандидатом у народні депутати У Р С Р  був висунутий доцент кафедри історії КПРС і політекономії В. Ю. Дерезюк.Одноголосно кандидатом в депутати Вінницької обласної Ради народних депутатів був висунутий ректор інституту професор В. М. Мороз. Його кандидатуру під час обговорення підтримали Л. П. Смольський, Ю. П. Кукурудза. чудент І. Грабин.По виборах до Вінницької міської Ради народних депутатів переважною більшістю голосів кандидатами були обрані дру гий секретар Вінницького міськкому Компартії

України В. і. Юр’єв (округ № 5), доцеїнт В. Г. Личко (округ №> 12) та студент II курсу лікфаку А. Перебетюк (округ № 
З О ) .Обрано також кандидатів в депутати Ленінської районної Ради народних депутатів по виборчих округах № 84 асистен та кафедри нормальної фізіології М. В. Йолтухінського, Ліь 48 студента III курсу лікфаку В. Кри- вецького, № 81 асистента кафедри факте ра пії В. П. Пархонюка.На конференції був при' сутній другий «секретар Вінницького міськкому України В І. Юр’єв, який відповів на ряд запитань учасників конференції.Л СМ О Л ЬСЬК И Й , 

доцент.

У торгово • побутовому 
комплекс! заводу «Термі
нал» відкрився філіал Віч 
ницького універмагу са
мообслуговування. Перед, 
бачено, що він працювати
ме лише для термінальців, 
щомісячний виторг стано
витиме близько 50 тисяч 
карбованців.

Філіал найбільшого тор- 
гівельного центру відкри
тий згідно договору між 
двома крупними підприєм
ствами, який грунтується 
на вигоді обох сторін.

На фото М. РИБАКА
продавець консультант
В. В. Аврамчук допомагає 
працівникам. підприємства 
підібрати товар.

Кооператив дао прибутокНа 1 жовтня 1989 ці працюють 9996 чолоу Вінниці функціонує вік, в тому числі 5212402 кооперативи. членів кооперативів таЗа 9 місяців 1989 року 4784 за трудовою уго кооперативами міста зро блено послуг і вироблено товарів на суму більші* 1 37.5 мільйона карбованців.У прибуток держбюд- С Р С Р  і У Р С Р  та фінам
дою.За порушення коопе ративами закону С Р С Р  «Про кооперацію». поста н о в Ра д и М ін і ст р і нжету надійшло більш нЩ сово господарської дія1.3 мільйона карбованців лкності райвиконкомами прибуткового податку з міста на ]0 жовтня 1989 прибутків кооперативів року закрито 51 коопе- (при плані 150 тисяч ратин. Внаслідок переві крб), 1.7 мільйона кар- рок кооперативів, прове бованців прибуткового дених фінорганами, до податку із заробітної пла числено у прибуток рай ти працюючих у коопера бюджетів 1 13,5 тисячітивах.У кооперативах Вінни- карбованців.

В САУН.

С И Н  С О Л Д А Т А  3 робітничої родини

К і л ь к а  років тому В. К. Руцький відві дав Чехословаччину. Не за закордонними шмутка- ми і навіть не за турис тичними враженнями їздив на зустріч з батьком, якого й не пам’ятає до пуття. Шість років було йому, коли солдат Ки рило Руцький загинув у * бою, так що батьківський образ син малював собі з . розповідей мами. Пелагеї Данилівни. 1, звичайно ж, хотів бути схожим на нього, жити так, щоб батькові - солдату. який так і залишився сорокарічним, не було соромно за сина.У невеличкому містечку Михайловице поховано немало радянських, воїнів. Постояв Віктор Кирило вич біля братської могили, посумував. А потім подумки промовив: « Все гаразд, тату. Твоєї ца м’яті я не посоромив 1 надалі так буде...»Так, батько-солдат міг би гордитись своїм сином Коли б він міг прийти у гості до працівників нашого об’єднання, вони б розповіли йому немало гарного про Віктора Ки- риловича. Працює на ВЗРТА він вже майже п’ятнадцять років. Спеціальність має, може й не помітну слюсаря-ре-монтника. Не перебільши мо. коли скажемо, що без Руцького та його товаришів виробництво просто не могло б існувати. Адже хоч і з металу зроб- і лено. машини, однак во- ’ ни вимагають догляду й ; і ласки не менше, від малих дітей. Віктор Кири- лович до своєї роботи у ставиться з повагою й від- У повідальністю. Не пам’я- тають на підприємстві ви 
:д падку. коли б він підвівІ _ — ---------------------- -----------

не виконав у строк і з найвищою якістю замовлення на ремонт обладнання. І такому стилю він вчить молодих робіт ників, яких немало поряд з ним.Ініціатива, наполегливість, принциповість ось які риси лежать в основі авторитету В. К. Руцького. 1 не тільки до своєї основної роботи ставиться він з почуттям обов’язку. Часом як бу ває; на виробництві людина трудиться добре, але тільки, як колись спг вали: «пропел гудок заво дской...» її ніби під мінили. Де поділась енергія та ініціатива. Мер щій до душової, роздяга- лкн і додому.Хтось, може, скаже: якщо людина така активна у колективі, то, вид но, сім’ї вона не має. Ні. це не так. В. К. Руцькийсім’янин відмінний Поавда, й у сім ї до його обов’язків ставляться розумінням сім’я то, як кажуть. заводська. Дружина Ніна Степанів на та дочка Валентина трудяться тут же, у об - єднанні. Син Олександр, поавда, пішов іншою сте ж кою працює у сис темі торгівлі. Так що проблем з вибором: сім’я чи робота, у Віктора Ни риловича не виникає....Торік В. К. Руцько- му виповнилось п’ятьде сят. Син старший від еолдата-батька. Але життя своє він продовжує звіряти по ньому. Що ж. 
К и р и л о  Іванович Руцький міг гордитись своїм сином, так само, як стін гордиться ним.К. М АК СИ М ЕН К О.

Про ветерану Вінницького олієжиркомбінату. слюсаря - наладчика Юрія Федоровича Шадуру думка товаришів по̂  праці однозначна: робітникпринциповий, завжди висловлюється відверто. Люди цінують його за чесність, робітничу бо- йовитість. вміння СМІЛИВО. чітко формулюватидумки на робітничих зборах, засіданнях парт- Куомітету. членом якого

комуніст не раз опирався.Авторитет трудівник завоював активною громадською роботою і. лви чайно, насамперед наполегливою працею. Понад ЗО років трудиться він на комбінаті. Вправно виконує і роботу слюсаря і зварювальника. «Золоті у нього руки» кажуть люди. Ось зумів він із старого обладнання виготовити працездат-

ний верстак-автомат.Ю. Ф. Шадурі, професіоналу високого гатунку.довіряють здійснювати мс.нтаж і налагодження складного імпортного обладнання. У колективі він виконує найвідповідальніші завдання. Працівники зарубіжних фірм що співробітничаю вінничанами, таю • ^КОГО ОЦІНЮЮТЬ V ність невтомного В.VI ьЦЯ кмітливого раціоналізатора.Комбінат для Юрія Федоровича то його дру-

га рідна домівка. Адже звик протягом трьох десятиріч бачити тут знайомі і дорогі обличчя друзів, своїх рідних. Працює на олієжир комбінат і ім. 60-річчя Радянської У краї н и його дру ж ии аЛюдмила Василівна. І двоє синів пішли стежкою Шадури старшого. Діти гордяться своїми батьками, ветеранами підприємства. орденоносцями.
О. БРОВИНСЬКИИ, 
секретар цехової 
парторганізації оліє
жиркомбінату.

« Р О В Е С Н И К » — Д Л Я  Р О В Е С Н И К ІВ
Однією із форм органі

зації трудового виховання 
учнів СПТУ-15 є створене в 
1986 році за ініціативою 
партійної, комсомольської ор 
ганізацій. педколективу на 
базі училища учбово вирзб 
ниче підприємство моло 
діжної мо*и «Ровесник».

Його організація по 
требувала нових під 
ходів до всього навчаль
но-виховного процесу. Го 
ловне завдання було спря
моване на формування в уч
нів трудових навичків і 
вмінь для виготовлення това- 
рів-новинок. До речі, перед

бачалося, що ріст професій
ної майстерності повинен 

органічно поєднатися з ви
хованням в юнаків і дів
чат почуття в:дповідальнос- 
т', творчої фантазії, есте
тичного смаку. високої ку
льтури.

Організація навчально- 
виробничого П’ДЛРИЄМСТЕЗ 
проводилася на добровіль
них засадах, по заявах уч
нів

Керівництво підприємст
вом зд йснюється радою ко
лективу в складі 21 чол., 
представниками учнівського 
самоуправління, це — ди- 
рек ор підприємства, зас
тупник. головний інженер, 
модельєр конструктор,
технолог, кзч . ВТК. На ці 
посади щорічно обираються

учні, які добре воло
діють профес’єю. про
являють себе, як активні, 
здібні організатори ровесни
ків. Саме такими проявили 
себе директор пдприємст- 
ва другокурсник Валерій

Путинцев. його заступник 
третьокурсник Анатолій Па
ламарчук. головний інженер 

третьокурсниця Галина Олій
ник. Учням допомагають ор
ганізувати роботу рада лЩ- 
приємства. майстри вироб
ничого навчання Г. А. Вихо
ванець. А М. Цвігун. Г. Н. 
Вахрушева. О. Г. Торгаєва. 
П П. Луценко.

Кожен учень який прз- 
цює на підприємстві, має 
трудову книжку: куди регу
лярно заносяться йо;о нав
чальне практичні завоан- 
ня, час виготовлення, роз
цінка робіт, відрахування на 
оплату, оцінка за об’єм .} 
якість виготовленої робо їй

Окрім контролю за дія- 
ністю учнів, трудова книж
ка дозволяє кожному члену 
колективу перевірити пра
вильність ведення обліку, 
фінансування, брати участь 

в економічному аспекті цьо
го питання.

На підприємстві учні ви
конують різні роботи — 
моделюють одяг, ЗДІЙС
НЮЮТЬ крій. шиють. У 
створенні моделей юнакам і

дівчатам — повна свобода 
творчості. Кращі розробки 
в'дбираюіься радою під
приємства і пропонуються 
представникам торгівлі.
Учні виготовляю і ь необ - 
х'дну документацію на 
нови-*ки з наступним уз
годженням з замовником І 
затвердженням обласним 
управлінням народної ос 
віти.

Для ритмічної роботи 
«Ровесника» дирекція

СПТУ спільно з радою під
приємства укладають дого
вір про сп вробітництво з 
ігро ви м и  підприємствами 
Зокрема, з Вінницьким 
центральним універмагом 
самообслуговування, Бу

динком одягу. Торгівля ста
ла своєрідним держприй
манням продукції п'дпрн 
ємства. Товарознавці ма,- 
газинів перевіряють якісіь 
кожного виробу, ЙОГО ВІД
ПОВІДНІСТЬ ГОСТу.

Підприємство випускає 
невеликими партіями виро
би по 15— штук.  І як
що ц' вироби почали ко
ристуватися попитом у по
купців. то на пропозицію 
торгових організацій, ви-

пуск виробів збільшує і ьси
ся.

З метою реклами, про 
паганди своїх виробів, а 
також попиту покупців під
приємство організовує вис 
тавки своїх нових моделей
І демонстрації їх силами 
учнів у школах, технікумах, 
вузах. В результаті прове 
деної роботи лише за два 
останні роки реалізовано 
продукції на 125 тис. крб 

Реалізація «Роиесни
ком» своїх виробів не є 
самоціллю. Тут передебаче 
н і і виховні аспекти. педа
гогічний вплив на учнів з 
метою сприяння зростання 

їх культури. професійної 
майстерності. відповідаль 
носії за доручену справу. 
Так, наприклад, ярлик на 
виріб «Ровесника» пред 
ставляє інформацію не ли
ше про розмір, артикул, 
ціну, а й авторство мрдель- 

єра та виконавця виробу. 
Таким чином, за кожним 
виробом стоїть конкретна 
людина.

Г. ОСАУАЕНКр, 
зав. ідеологічним від* 
ділом райкому Компар
тії України.

Відповідальні за випуск В. СМ ОЛЯК, В. PAÇ- ВА, Б. ДЯКОНОВ, М. КАН ТО Н ІСТОВ , В. КО ВАЛЬ.
Зам. «077. «078. «079

С К А З А Т И  СВОЄ СЛОВО



З ХРОНІКИ ВУЗУ-РІК 1989-й
^  УЄЙЛЛЯМИ про 

фесорсько - вик- 
ладацького складу і 
працівникі'в лдборато 
рії методичного за
безпечення в }9В9 ро 
ці підготовлено і ви 
дано масовим тиражем 
18 навчальних і 130 
методичних посібни
ків. Близько десяти 
автору ВПІ підготува
ли навчальні посібни
ки для республікансь
кої серії «Нове в нау
ці і техніці». Подано 
заявки на перевидан
ня 20-ти навчальних 
посібників українсь
кою мовою- 13 викла
дачів готують навчаль
ні посібники на ’укра
їнській для участі в 
республіканськ о м у  
конкурсі. Доктор хі
мічних наук КОРЧИН- 
СЬКИИ Г. А. підго
тував до видання ук
раїнською мовою під
ручник ПіО хімії для 
студентів втузів УРСР 
О  А КІНЕЦЬ ниніш- 
• нього року книж
ковий фонд науково- 
технічної бібліотеки

інституту склав 655 
тисяч екземплярів. За 
рік бібліотека попов
нилася.. 58 тисячами він 
дань, які містять .5800 
найменувань книг, В 
даний час . НТБ обслу
говує 12 тисяч чита
чів За рік працівники 
бібліотеки здійснили 
494 тисячі книгови
дач-

З метою вдоскона
лення і поглиблення 
навчального процесу 
в інституті створено 
ряд нових кафедрГ Це
— прикладної мате
матики і обчислюваль
ної техніки, хімії, ін
форматики і комп’ю
теризації навчання, на
передодні нового року
— загальної теплотех
ніки і електротехніки.

Таким чином, у ВПІ 
зараз нараховується 
37 кафедр.

Створено деканат 
суспільних і гумані
тарних наук, який 
об’єднує кафедри со
ціально - політичної 
історії XX століття 
(замість історії КПРС)

філософії, наукового 
комунізму, політеко
номії. Деканатом ор
ганізовано - факульта
тиви з історії Україн
ської PCP, жультури, 
логіки. * * +
р ЇКк ЩО МИНАЄ,
* виявився напро

чуд «урожайним» на 
докторів наук. Ними 
стали сім провідних 
вчених ВПІ, Нагадає
мо їх прізвища- Це — 
І. С. Ткаченко, О. П. 
Ротштейн, С. Й. Тка
ченко, Г. А- Корчинсь- 
кий, В. П. Кожем’яко, 
М. П. Байда, М Л. 
Литвинов.

Буквально напере
додні 1990 року за
хистив дисертацію кан
дидата технічних наук 
старший науковий пра
цівник науково - дос
лідної лабораторії 
А- Ф. Анджієвський

В поточному році 
список науковців ін
ституту, які успішно 
захистили кандидатсь
кі дисертації, відкрив 
М. О. Головатюк.

А всього за рік, кан̂  
дидатами наук стали 
25 викладачів, співро
бітників і аспіранті» 
вузу.

На початку року при 
інституті створено епе- 
ціалзовану наукову 
раду по захисту док
торських дисертацій з
двох напрямків,* * *

В  ОЗВИВАЛИ С Я, 
* наповнювалися но* 

вим змістом зв’язки 
інституту з вузами, 
студентами і вченими 
інших країн світу. 
Протягом року ВГІІ 
прийняв представник 
ків з Болгарії, НДР, 
Польщі, Румунії,
ЧССР, Монголії, Ка
нади, США, Кувейту- 

Ось і в днугій дека
ді грудня інститут від
відала делегація Спіл
ки студентів політех
нічного інституту міс
та Кельце*

Польські друзі спі
льно з вінничанами 
підбили підсумки ро
боти інтернаціональ
них будзагонів, обго
ворили умови угоди на 
1990 рік. Домовлено 
про безвалютний об
мін туристичними гру
пами студентів. Гості

з ПНР ознайомилися з 
діяльністю кафедри 
російської мови, взя
ли участь у диспуті 
«Інтелігентність та 
інтелігенція», — про 
це повідомив газету 
заступник секретаря 
комітету ЛКСМУ На-
мик Абдулаев.* * *
ПО —23 ГРУДНЯ 
“ “ на базі інституту 
відбулося засідання 
секції Академії наук 
УРСР «Термоелект
ричні матеріали і їх 
застосування», В ро
боті секції взяли 
участь провідні вчені, 
інженерно - технічні 
спеціалісти республі
ки, які працюють в 
галузі термоелектри
ки.

З доповіддями і по
відомленнями висту
пили: член — корес
пондент АН УРСР, 
професор А. И. Ана- 
тичук, проректор ВПІ, 
доктор технічних наук 
професор С. й. Тка
ченко, доктор фізико- 
математичних наук 
професор І. С. Буда, 
кандидат фізико - ма
тематичних наук до. 
цент 1. Г. Мельник.

йшлося про підсум-

ки роботи вчених в 
галузі термоелектри
ки, перспективи роз. 
витку мікроелектро 
ніки, радіотехніки, при- 
ладобудування, зокре
ма, у ВПІ.

В ці дні Інститут 
прийняв учасникід III- 
ої науково ’ технічної 
конференції «Шляхи 
підвищення ефектив
ності використання 
теплової і електричної 
енергії». Працювали 
три секції, відбулися 
виробничі екскурсії-

А всього за рік в 
інституті відбулося 17 
науково - теоретичних 
та науково - методич
них конференцій, 
и  А РОЗШИРЕНО- 
11 МУ засіданні вче

ної ради обговорено і 
затверджено Статут 
інституту — осново
положний і регламен
туючий документ, який 
визначає навчально..ви
ховну і наукову Діяль
ність ректорат^, дека
натів, кафедр, інших 
служб вузу, їу права і 
обов’язки.

В 1989 році відбу
лося 14 засідань вче
ної ради. На них об
говорено 140 різних 
питань.

Завтра цьому приму 
щенню має бути вида
ний паспорт про день 
народження. ЗО груд
ня 1989 року підпису
ється акт, що наш ін
ститут одержує ще 
один навчальний кор
пус, в якому розташу
ється енергетичний 
факультет,

Йшли до цієї події 
через роки числених 
фінансових.. труднощів, 
важкої, інколи й дво- 

. змінної (вдень ..-у. ке- 
льма, увечері — кон
спект) роботи, студен
тів, великого органі
заторського труда про
ректорів В- Д. Сверд-

лова, О. I, Тара ну хн, 
декана Д. В. Налбан- 
дяна. Головний інже
нер інституту І. А. Ма
льований просив не
одмінно згадати також 
Отто Абрамовича Кри- 
нця, котрий керував 
людьми- ремонтно - бу
дівельної 'групи та ви
конроба - ~: сантехнічних 
робіт Миколу Кузь
мовича Кадука ос
танні місяці для них 
були позначені ритмом 
особливо високої напу 
руги, яка не спадає й 

нині, бо роботи в но
вому корпусі виста
чає,
1 Г- І все одно, — го-

ворить Давид Бегляро 
вич Налбандян, — в 
середині січня я обо
в’язково перенесу свій 
штаб у нове”приміщен
ня і почну поступову 
передислокацію інших 
служб- Даю слово, що 
в лютому тут уже буде 
проходити й навчання 
студентів;

Залишається * при 
цьому тільщ побажа
ти нашим .енергетикам 
щасливого новосілля, 
Хай засівається ваша 
творча нива’ щедрими 
врожаями багатих 
ужинків та добрими 
успіхами в многотруд- 
ній вашій діяльності!

ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО 
З КАШПІРОВСЬКИМ

О ОСТАННЬОМУ те- 
и  лесеансі Анатолія 

Кашпіровського з Ос- 
танкіно, мелькнуло кіль- 
касекундне інтерв’ю з 
працівником Вінницько
го політехнічного інсти
туту Євгеном Ходяко- 
вим, Прозвучало дві чи 
три коротеньких фрази 
про те, що вінницькі 
вчені готові до тісного 
співробітництва зі своїм 
популярним земляком і 
що вони ;у цьому плані 
вже дещо «мають за 
душею».

А що саме? Хто такий 
Євген Ходяков? Що зму
сило його податися на 
зустріч з Кашпіровським?

З ’ясувалось, що Євген 
Олександрович Ходяков 
трудиться науковим спів
робітником СКТБ «Кван- 
трон», котрий є дітищем 
кафедри нарисної гео
метрії і машинної графі
ки (завкафедрою —  док
тор технічних наук, про
фесор В. П. Кожем’яко)* 
В послужному списку 
цієї кафедри не один 
здобуток на ниві опто
електроніки, Скажімо* 
гігантське світлове шаб, 
ло на КалИнському 
проспекті Москви, З ’я
вившись там років п’ят
надцять тому, воно од
разу привернуло увагу 
сяйливими потоками лі
тер, що пливли, як вода, 
але не безладно —  це 
були перші в Радянсько
му Союзі світлові газе

ти, розроблені вченими 
Вінницького політеху і, 
насамперед, кафедрою 
Кожем’яко.

Володимир Прокопо
вич —  людина вулканіч
ної енергії з широким 
колом знайомств. Певна 
річ, така цікава людина, 
як Кашліровський, мала 
неодмінно потрапити в 
поле його діяльності. 
Познайомились вони 
давно, ще тоді, коли про 
дивовижний талант Ана
толія Михайловича зна
ли одні колеги і близькі 
друзі.

—  Я й сам, — • гово
рить Володимир Проко
пович, —  сприймав йо
го вміння, як «непро
дуктивний талант», щось 
на зразок крил, котрими 
природа нагородила чо
ловіка, але не дала змо
ги використати їх для 
польоту? Та коли він 
почав виступати по теле
баченню і говорити, що 
в людському організмі 
зосереджено могутній 
потенціал життєдіяльнос
ті, поки-що ~ не вивчений 
наукою, поки-що недо
ступний для неї, я зро
зумів, що він до свого 
таланту ставиться серйоз
но.р ПРАВДІ, наука не

^  знає багато чого. 
Був, наприклад, у Ш от
ландії чоловік, якому ло
мом пробили в голові ді
ру. Жоден, навіть найге- 
ніальніший, вчений світу

за такої ситуації не ос
мілився б говорити не те 
що про нормальний ро  ̂
зум , а навіть про жит
тя Цієї людини. А вона, 
тим часом, прожила з 
своєю травмою при 
нормальному здоров’ ї  І 
розумі ще цілих трид
цять років. Що їй допо
могло, які сили, які ча~
ЭИ?

Кашпіровський гово
рить, що в людині є по
тайні стежки —  доріжки, 
якими з організму мож
на підняти багатющі ре
зерви і с і ря му вати їх  на 
самооздоровлення. Йому 
самому доступна в кож
ному з нас та внутрішня 
антена, котра допомагає 
підключити до роботи ал
горитмічні системи мозку. 
Як це робиться?

Поки що це секрет за 
сімома замками. Секрет 
і< для самого Кашпіров
ського.

Євген Олександрович 
Ходяков показує газету 
«Комсомольское знамя», 
де вміщено інтерв’ю з 
керівником лабораторії 
біологічно - активних ре
човин АН СРСР, докто
ром біологічних наук 
Г. Н. Бахішевим.

—  Те, що відбуваєть
ся в організмі людини 
під впливом Кашпіровсь
кого, складає за даними 
лабораторії, яку я очо
люю, предмет наукового 
відкриття.
(Закінчення на 2-й стор.).

з новим
РОКОМ,
Д РУЗІ!

Новобудова 1989-го



2ст'орГ --«ЗА ■ ШЖЕНЕШТОЩРЙ» »29 грудня 1989 року.

ОРДЕН ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ
22 грудня студенту І Ікурсу машинобу

дівного факультету Віктору Морозу, котрий 
в 1987— 1988 роках воював в Афганістані, 
вручено орден Червоної Зірки-

важливо? Хіба цікаво? 
J A K  Я СОБІ уяв-З АХОДИВ він до 

редакції несміли
во, нерішуче і, мабуть, 
без великої охоти. Як. 
би не декан машино
будівного факульте
ту Віктор Борисович 
Петров, то, думаю, не 
прийшов би взагалі. 
Віктор Борисович, як
що бути точним, «са- 
моручно» привів до 
нас свого соромливо
го .студента, котрий 
має аж чотири урядо
вих нагороди. Червона 
Зірка—-остання з ниу і 
прийшла вона до сол
дата пізніше, ніж че
рез рік після демобі
лізації. Втім, вибачай
те, Віктор Мороз не 
демобілізувався, його 
комісували внаслідок 
важкого поранення, як 
інваліда другої групи. 
А поранень було не
одно, не два ... аж
і?ри.

Читаючи оцю скру
пульозну арифметику, 
Віктор, очевидно, буде 
ображатись- Йому ця 
скрупульозність надо
кучила. Афганістан і 
так сидить в тілі, не 
відпускаючи й на се
кунду, а тобі мало не 
на кожному кроці на
магаються залізти з 
ним ще і в душу. Ко
ли поранило, як це бу
ло, за яких обставин, 
чи 'боліло, скільки ле
жав у госпіталях Ка
була, Ташкента, Киє
ва?

Нащо воно людям 
потрібне? Хіба це так

ляв перебіг Вік- 
торових І̂ МОК по Т0- 
му. як закінчилась на
ша з ним розмова, а в 
моїх блокнотах після 
неї залишилось зовсім 
небагато.

Чим день ПРИ дні 
був зайнятий їх бата
льйон?

Тим, що ходили в 
засади, перехоплю
вали душманські кара
вани зі зброєю, мчали, 
ся туди, де нашим до
водилось найтяжче. 
Дислокувалися вони 
кілометрів за сто- од 
Кабула. Намети зако
пували на всю глиби* 
ну по самісіньку ма
ківку, потім обклада
ли колодами і землею 
в три накати - — на
віть пряме попадання 
снаряда чи ракети не 
могло зашкодити.

А часто стріляли 
і дуже густо?

У Віктора — якийсь 
незвичайний поблиск 
ока з під чорної бро
ви — не то дитячий, 
не то весело - іроніч
ний.

— Першого ж дня, 
як тільки нас привез
ли, був «вітальний са
лют» зі ста вісімдеся
ти ересів.-. Суцільне) 
море вогню і вибухів-.

— Сто - вісімдесят?! 
А  хіба їх можна пора
хувати?

— Можна, — сказав
Віктор похмуро, Йому, 
очевидно, нр подоба -

лась відверта наївність 
запитань людини, 
старшої від нього на 
тридцять років, адже 
ця людина в його уяві 
мала б уособлювати 
знання і батьківську 
мудрість.

— Скільки разів то
бі доводилось ходити 
на операції, п’ятнад
цять — двадцять?

— Разів шістдесят 
Це тільки пішки, а 
ще — на вертольотах, 
бетеерах... Сто, а мо
же, й більше- Приїха
ли ми туди 5 травня 
87 року, місяць лежав 
у Ташкенті після _ пер= 
шої рани, а Другий і 
третій раз мене уда
рило 10 червня 88 ро
ку. Виходить, що в са
мому Афганістані, вір
ніше в. боях, був рів
но рік/ А -вивезли 
мене з Афганістану до 
4 липня,.. Це я точно 
пам’ятаю, бо - 4 липня 
я Ташкенті хлопці 
принесли мені пляшку 
холодного пива-.. В 
цей день мені було 20 
років...
Б у в а ю т ь  же спів- 

падіння! Я наро
дився на День і трид
цять років раніше. І 
саме 4 липня ми сиді
ли з друзями за сто
лом — була кругла 
дата, нам було весело 
і, звичайно, ніхто з 
нас і не згадував про 
Афганістан, це було 
таке далеке, нереальне, 
таке непотрібне.-. А 
Вітька Мороз цьому 
непотрібному оддав 
так багато, що воно 
буде його життям до 
останнього дня. Прос
ти ж, сину, мені і та
ким, як я. Хоч ми 11

ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО 
З КАШПІРОВСЬКИМ

(Початок на 1-й crop,). 
ХРОМУ ж випаде щае 

тя розсекретити цей 
феномен?

Хто зна? За нашого 
життя, може, й нікому 
Тим паче, що популяр
ність Кашпіровського 
багатьом науковим сві
тилам явно не до серця 
Вже лунають голоси не 
шукати пояснень талан
ту, а зупинити його, поки 
не пізно Є такі!, хто 
сьогодні певне, готовий 
звинуватити Кашпіров
ського навіть у відьмацт 
ві. Взнаємо тебе, доро^ 
ге наше суспільство, з 

твоїм умінням не пояс
нювати, не вивчати, а 
звинувачувати і наклею
вати ярлики, якщо лю
дина не вкладається в 
прокрустове ложе звич
них уявлень!

Науковці нашого ін
ституту вирішили запро
понувати свої послуги 
Анатолію Михайловичу, 
встановити з ним тісні' 
ший контакт І з’ясувати 
можливості СПІЛЬНОЇ робо' 
ти. З цією метою В. П. 
Кожем’яко і послав до
Кашпіровського Є. О.
Ходякова, який встиг 
обмінятися з ним перед 
телесеансом кількома 
словами,-.а під час са-
мого сеансу, звичайно, 
не міг розповісти, що ж 
зробили вчені ВПІ в роз
різі пошуків,, котрі ЧИ

МОСЬ доповнюють нез
вичайну роботу Кашпі.

ровського.
Тим часом, зроблено 

чимало Скажімо, декан 
радіотехнічного факуль
тету Ю. В, Крушевський 
зі своєю групою ВИГОТО

ВИВ прилад діагностики 
післяопераційних- спайок., 
який уже зараз може 
дати точну відповідь, чи 
будуть в тієї чи іншої 
людини ВИНИКАТИ- після 
операції, так звані, спаг 
йки. Це дуже серйозна 
робота і саме про неї 
в першу чергу поінфор
мовано Кашпіровського, 
який енергійно сповідує 
концепцію «Не зашкодь 
людині!».

ВВАЖАЮ , —  гово-
* *  рить В. П. Кожем’я

ко, —  що на базі СКТб 
«Квантрон» при підт
римці груп, які є в на
шому інституті, можна і 
треба створити“’ кафедру 
біологічної кібернетики, 
Вона об’єднала б бага
то ЗУСИЛЬ, ЯКІ УЖЄ ДО К'

ладаються до цієї спра^ 
ви, але розрізнено і не 
цілеспрямовано. Маємо 
співдружність з професо
ром медінституту М, Б. 
Царюком, який за дот/чен. 
ням Міністерства охоро' 
ни здоров’я проводить 
обстеження опромінених 
дітей в Народицькому 
районі Житомирщини —  
не можна при цьому ко
ристуватись ні рентге= 
ном, ні іншими засоба
ми, котрі б шкодили здо
ров’ю. Треба створювати

апарати, щоб можна бу
ло чути голос самого ор
ганізму без ніякого в 
нього втручання.. В рам
ках цієї теми докторант 
А, І. Тимченко вже за
вершує виготовлення без- 
манжетних індикаторів 
артеріального тиску, ве
дуться роботи по ство
ренню мікропроцесор
ного пристрою для виз
начення динамічних пара
метрів кровонаповнення 
судин легенів, розробле
но спосіб вимірювання 
вмісту нативного (живо
го) білка в рослинних 
тканинах, проводяться 
роботи по перекладу на 
мову оптоелектроніки 
виступів Кашпіровсько
го на телебаченню, щоб 
вони стали доступними 
і для глухонімих.

—  Таким чином, —  
підсумовує В. П. Коже- 
м’яко. —  початок у нас 
є. Якщо створимо ка
федру біокібернетики, 
то вона не тільки спів
робітничатиме з Каш- 
піровським, не тільки 
шукатиме нові прилади І 
пристрої, а, можливо, на
близиться до розгадки, 
або й розгадає секрет 
феноменальних здібно
стей нашого земляка. До 
речі, цією роботою згод
ні зайнятись деякі ви
датні біологи нашої краї
ни, з якими уже маємо 
навіть попередню до
мовленість,

не вважаємо себе винни. 
ми за Цю війну, але 
всеодно винні, бо живе
мо в тій державі, яка 
тебе на цю війну посла, 
ла. І хоч вона тепер 
вважається предметом 
нашої спільної ганьби, 
я хочу сказати, Вітю, 
що це не твоя ганьба, 
а наша.-. Батьки вин. 
ні перед дітьми, бо 
мовчали, коли треб^ 
було волати, боялись, 
закрили свій страх 
перед владою життям 
синів.-;

У тебе чотири уря
дових нагороди і ті
ло, пробите пулями й 
осколками я кількох 
місцях. Допитуюсь, ЯК 
це було тоді, 10 черв, 
ня, минулого року.

— Під вечір сиділи 
в горах, замасковані... 
Чекали банду. А во. 
на сама зайшла з ін
шого боку і вдарила.,. 
Я вийняв пулемет, по
чав відстрілюватись...

Дістало пулею зі спи. 
ни до хребта,.. При
ліг..- Почав обклада
тись камінцями..

— А кров же, кров! 
—• Що — кров?
— Текла?
— Певне, що тек

ла?
— Ти ж' міг зійти 

кров’ю-..
І ЗНОВ у нього був 

отой незбагненний
ПОГЛЯД З-ПІД чорної 
брови: «Дядьку! Ви 
хоч уявляєте, що в 
бою, поки можеш стрі
ляти, про себе не ду
маєш?».

Звичайно, він цього 
мені не сказав, він 
хлопець залізний:

— Потім я знову 
бик з кулемета і по 
мені теж вдарили. 
Куля зайшла біля спи. 
ни і пробила ногу на
виліт, Заливало кро
в’ю, мусия зняти тіль. 
няшку і заткнути ра
ну-., ‘ ..... '

Він* умовк. Я бачив,., 
що більше нічого. не " 
скаже. Але хотілось, 
щоб продовжував.

— Ну, а далі?
Вітя Мороз мовчки

кусав нігті.
— Ви, знаєте, у 

мене більше дема ча
су- Треба йти на хі
мію, зараз — прак
тичне заняття.

— Віктор Борисо
вич дозволив тобі про. 
пустити..’

— Ні, ні, я не МО
ЖУ..

ИНУ МІЙ! Може 
І* я щось не таке* 
зробив, не так розпи
тував/але все-таки це 
з доброї душі і споді
ваюсь, що ти мене 
судитимеш не дуже 
суворо. Схиляюсь пе
ред твоєю мужністю, 
скромністю і витрим
кою- Знаю, що не всі 
в Афганістані були та' 
ними, як ти, але/коли 
я говорив з тобою, то 
думав, що .таїм усі 
були саме' такими/

В. ІВЧЕНКО

Скільки 'ликів у Діда Мороза?
Н АСАМПЕРЕД про 

те, що в улюблен
ця дітвори, доброго бі
лобородого діда з міш
ком за плечима, кот
рий роздає подарунки, 
є історичний прототип. 
Цей чоловік народився 
у невеличкму місті 
Паторе в роки найбіль
шого розквіту древньої 
Візантії, Звали його 
Ніколас і він був епі
скопом п Мірі (зараз 
місто Деімре). Ніколас 
дуже любив Дітей, час
то пригощав їх різни
ми подарунками. Саме 
з нього почались ле
генди про Сан-Нікола- 
са, Санто Школо, Сан
та Клауса, П’єра Ное- 
ле, Діда Мороза.

і досі в Демрі збері
гається могила Ніко* 
ласа. Ведуться розкоп
ки серед руїн давнього 
храму 1985 року тут 
уже п’ятий раз відбу
вався своєрідний фес
тиваль, присвячений 
Діду Морозу. Це ма
буть, найдемократнчні- 
шйй фестиваль людя
ності.

Отже, Дід Мороз — 
постать світового рівня 
і треба сподіватись, 
що вона ще чекає сво
го письменника, який 
зможе написати про 
нього чарівну книгу, 
щось на зразок біблії 
про дитячу любов, до
броту і вір’у в торжест
во цього добра скрізь, 
де тільки живе люди
на.

АНГЛІЇ Діда Мо- 
кличуть Санта 

Клаусом. В новорічну 
ніч. на - вулицях * про
дають іграшки, свисту
льки, маски, повітряні 
кульки. Англійці пер
шими в світі впровади
ли звичай обмінюва
тись вітальними лис
тівками перед Новим 
роком. Першу таку 
листівку, до речі, від
друковано в Лондоні 
1843 року. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ Дід 
*** Мороз — П’єр 

Ноель — приходить 
вночі і залишає пода
рунки в дитячиу чере
вичках. Кому припаде

В

біб, запечений у свят
ковому пирозі, той 
здобуває титул «бобо
вого короля» — ново
річної ночі всі мають 
виконувати його нака
зи,
МИКУЛАШ — весе

лий чоловічок, зо
дягнутий у шубу, ви
соку шапку, з коро
бом за спиною, прихо
дить до чехів і слова
ків-

П а п а  п а у с к а л е
— колумбійський 

Дід Мороз. Ніхто кра
ще за нього не вміє 
влаштовувати фейєр- 
верків. Проте головний 
герой новорічного кар
навалу в Колумбії -1- 
Старий рік. Він роз
гулює в натовпі на 
високих ходулях і 
розповідає дітям сміш
ні історії.

В РІЗНИХ частинах 
Індії новий рік 

відзначається в різний 
час. На початку літа 
— свято Лорі (увечері 
розпалюються великі 
вогнища, навколо них 
танцюють і співають); 
восени —- Дівалі— свя
то вогнів (на дахах, 
підвіконнях розстав
ляють тисячі світиль
ників і в святкову ніч 
запалюють, ’На воду 
пускають мініатюрні 
човники, на яких теж 
горять вогні).

В АФГАНІСТА Н І 
Новий рік випа

дає на 21 березня. 
Це саме початок сіль
ськогосподарських ро
біт- Старійшина села 
прокладає* в полі пер
шу борозну. Цього.. ж 
дня відкриваються ве
селі ярмарки, на яких 
виступають музикан
ти і фокусники, Ім’я 
Афганського Нового 
року — Навруз.

В НІМЕЧЧИНУ Сан- 
та Клаус приїз

дить на ослику. Перед 
сном діти кладуть на 
стіл тарілку для по
дарунків, а в черевич
ки — сіно, щоб ослик 
мав чим пригоститись.

ВІТАЛІЇ Новий рік 
починається 6 

січня. Вночі на ча-

рівній мітлі . прилітає 
добра фея Бефана, 
набиває подарунками 
дитячі панчохи, спе
ціально почеплені на 
комин. Баббо Натале 
— італійський ДіД 
Мороз. В Італії но
ворічної ночі вики
дають на вулицю ста
рі речі — Новий рік 
очищається од всіля
кого непотрібу*

В ГОЛЛАНДІЇ Дід 
Мороз пришїиває 

на кораблі — люди 
радісно стрічають йо
го на пристані.

В КИТАЇ у цей день 
на вулицяу і пло

щах запалюють безліч 
маленьких ліхтариків.

Н ОВИЙ РІК. свято 
Весни, Тет — все 

це назви найвеселішо- 
го в’єтнамського свя
та. Гілка розквітлого 
персика — символ Но
вого року — має бути 
в кожному домі.

ОТО ВІСІМ ударів 
дзвона вістують 

прихід Нового року в 
Японії. Японці стрі
чають його в новій 
одежі •— вважається, 
що Це приносить здо, 
ров’я і удачу. Двері 
будинків прикрашають 
гілками сосни, бамбу
ка, сливи, Сосна сим
волізує довголіття, 
бамбук — вірність, 
слива — життєлюбст
во. Кожна сім’я го
тує новорічні приго
щання — коржики, 
млинці, булки з ри
сового борошна* 

Японського Діда Мо- 
роза звати Сьогацу- 
сан, пан Новий рік.

Н ОВИЙ РІК в Ефі
опії настає 11 ве

ресня. Він зівпадає з 
закінченням великих 
дощів і початком зби
рання врожаю. В но
ворічну ніч влаштову
ються гуляння, весе
лі ігри, найсміливіші 
змагаются у стрибках 
через вогонь.

Зібрала викладач

кафедри російської

мови Т. БЕЛАЯ. :

Редактор !• ВОЛОШЕНЮК.
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