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 машино-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 мікроелектроніки, 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 техсистемах», «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 П г
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 чокількість студентів вечірнього відділення укомплеловік) 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 мрія
Цьогорічна ^випускниця нашої школи Окса
на Кушнір стала студенткою факультету авто
матики й мікроелектроніки. Можу з повним
правом засвідчити — політехнічний інститут
в особі Оксани Кушнір має гідного кандидата
на звання інженера в галузі автоматики і уп
равління в технічних системах. Саме таку спе
ціальність обрала наша вихованка.
Оксана закінчила середню школу з золо
тою медаллю і блискуче підтвердила набуті
знання на вступному екзамені з математики,
їй було виставлено п’ятірку і дівчина після
цього екзахмена стала студенткою. Щиро пере
конана, що вчитиметься вона й далі відмінно.
* В школі Оксану відзначала велика працез
датність, самостійність суджень, творчий під
хід до програмного матеріалу, нахил до точних
наук, особливо до математики, фізики й інфо
рматики. Контактна, скромна, витримана, че
мна. Мала високий авторитет серед школярів,
неодноразово обиралась комсоргом класу. Ін
телектуально розвинута, ерудована, дуже ви
моглива до себе, зібрана й дисциплінована. Це
дозволяло не тільки відмінно вчитись, а й бра
ти участь в предметних олімпіадах, активно
зайіматися спортомАле Оксана не належить до, так званих,
елітарних родин. її батьки, Володимир Григо
рович і Тамара Валентинівна — звичайні ро
бітники. Батько трудиться на м’ясокомбінаті,
мати — на електротехнічному заводі. В тому,
іцо дівчина стала студенткою політеху незапе
речна заслуга родини, котра змалечку прище
плювала їй любов до праці, людяність, почут
тя власної гідності, повагу до старших і дру
зів.
Хай же щастить тобі, Оксано, на н°вому
місці.
Т. Приходська, директор середньої школи
№ 3 ім. М- Коцюбинського, м. Вінниця.

ПЕРЕХОДИМО НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Цікавий факт
—
наприкінці літа інсти
тутська
науково-тех
нічна .бібліотека зафі
ксувала різкий попит
на українсько-російсь
кі та російсько-україн
ські словники. Зараз
тут уже нема на вида
чі жодного екземпляра
цієї літератури. Біблі
отека шукає словни
ків на базах і в кни
жкових
магазинах,
щоб придбати їх у кі
лькостях якомога бі
льших.
Чим пояснюється цей
специфічний бум?
Насамперед тим, що
тіщьки в нинішньому
році Мінвуз
УРСР
тричі надсилав доку
менти, якими наказує
розпочати
активну
підготовку па розши
ренню сфери викори
стання
національної
мови в інститутському
житті.
Не можна сказати,
що ці рішення спри
йняті з
однозначним
захопленням.
Дехго
вважає їх помилкови
ми, дехто — поспіш
ливими, декого ляка
ють труднощі, бо пе
рехід
викладання з

російської на україн
ську — небезболісний.
Але справа це необ
хідна, вона в дусі пе
ребудови, в дусі на
шого часуМусимо
зважати також на ре
альний стан речей.
Не секрет, що по
ловина, а. може, й бі
льше
абітурієнтів,
приходять до інститу
ту зі шкіл з українсь
кою мовою викладан
ня. Можна со^бі уяви
ти почуття
студента
першого курсу,
коли
на уроках математики
замість звичного «ку
та» доводиться гово
рити «угол»,
замість
«дотична» — «касате
льная», замість
«до
данки»
—
«слагае
мые» і т. д. Поки си
лкуєшся перекласти,
втрачаєш на розумін
ні змісту.
То ж і не дивно, що
чимало викладачів на
першому і
другому
курсах в силу необхід
ності читають матема
тику, фізику та деякі
інші предмети україн
ською 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 достат
ньо пише республікан
ська періодика. В цій
справі треба від слів
переходити до діла.
Таким
діловим
і
спрямовуючим
доку
ментом
для
нашого
інституту буде наказ,
який на початку верес
ня підпише ректор, про
роботу ректорату, де
канатів, кафедр, відді
лів та служб по запро
вадженню української
мови в
навчальний
процес.
Передбачено
до 1 жовтня відкрити
факультативи по вив
ченню української мо
ви для інститутських
викладачів. З цією ме
тою на умовах пого
динної оплати будуть
запрошуватися вчителі
вінницьких шкіл. Ро
бочий план і програму
факультативу передба
чено розглянути у ве
ресні на засіданні ме
тодичної ради і зат
вердити на раді вче
ній.
Наказ зобов’язує ла
бораторію соціологіч

них досліджень прове
сти спеціальне опиту
вання серед студентів
і за їхнім бажанням до
початку
1990— 1991
навчального року уко
мплектувати
окремі
учбові групи, в яких
заняття оудуть прова
дитись
українською
мовою.
Вже з 1
вересня
почнеться поступовий
перехід на національну
мову діловодства, збо
рів, нарад і засідань,
Господарській частині
доручено до 15 вере
сня з’ясувати потребу
часткового переведен
ня
на
украДнський
шрифт
друкарських
машинок, а до 25 ве
ресня відправити за
водові - виготовлювачу
відповідне замовлення
на придбання необхід
них літер українсько
го алфавіту.
Вся ця робота буде
поставлена під суворий
контроль ректорату і
парткому і вже в грудні
особи, віповідальні за
виконання наказу, зві
туватимуть про те, що
зроблено.

Наш
студентський
будівельний загін скла
дався з 13 четверто
курсників енергетично
го факультету. Працю
вали в плисківському
колгоспі ім.
Леніна
Погребищенського ра
йону. З восьмого чер
вня по двадцять шосте
липня нами було вико

гону Павло Гусляков,
боєць Володимир Балицький, котрий бук
вально за лічені дні
освоїв професію опе
ратора розчинно-бето
нного вузла,
Віктор
Цимбал, який
заре
комендував себе клас
ним муляром. Добро
го слова заслужили і

три дні працювали в
рахунок фонду облас
ного штабу студзагонів,
перерахувавшій
туди 1950
карбован
ців.
Слід також сказати,
що колгосп
створив
для нас непогані мате
ріально - побутові умо
ви. Було де жити, бу
ло чим смачно і ка
лорійно
харчуватись,
а після роботи — змі-

стовно відпочити.^
Сорок з лишком днів*,
проведених у будіве
льному загоні, не ми
нули безслідно. Ми на
були на
колгоспних
риштуваннях досвіду і
вміння, зміцніли,
на
говориться. і тілом і
духом.

Почерк
„Енергетика-89“
нано робіт на 85 тисяч
карбованців.
Іншими
словами, договір, ук
ладений між загоном
і колгоспом виконано
на 125 проц.
Спорудили коробку
банно-прального
ком
бінату. реконструюва
ли зерносховище, два
корівники, завершили
опоряджувальні робо
ти в будинку для мо
лодих спеціалістів.
Всі працювали сум
лінно, з повною від
дачею, але все - таки
найвищої похвали зас
луговують комісар за-

Петро Ситник, і Гешау
Белай Дебела,
мій
однокурсник з Ефіо
пії, і майстер загону
Ігор Адамчук.
Ясна річ. наше пе
ребування в Плискові
не обмежувалось тіль
ки будівельними спра
вами. В порядку шеф
ської допомоги онови
ли сільський стадіон,
впорядкували братську
могилу солдат, загиб
лих при звільненні ту
тешніх Щсць від фа
шистів, брали участь
в організації місцевої
самодіяльності. А ще

В- О М ЕЛ Я Н Ч У К ,
нач. учбової частини.

в. БОГАЧУК,

командир загону
«Енергетик»-

Впродовж літа наш фотокореспондент Рем Кутьков побував у багатьох студентських
будівельних
загонах. Цей знімок він зробив у радгоспі «Олександрівський» Тростянецького району. За роботою
— бійці загону «Механік» машинобудівного факу
льтету В. Деркач, 1. Головатюк, О. Олексюк, А.
Гончаренко.
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ТРЕТЬОГО СЕМЕСТРУ
тутської комсомольсь
кої організації, Олегу
Плакидюку, як началь
никові штабу інститут
ських загонів. Винні
вони безперечно. Але
ця вина здається мені
чисто формальною, ска
зати б -— службовою...
Не додивились, посла
били контроль. Олексан
дра Янченка звинува
чено в тому, що він
слабо знає життя буді
вельних загонів, бува
ючи там наскоками по
декілька годин.
Але хіба можна одній
людині за два літніх
місяці бувати в трид
цяти восьми загонах по
декілька
днів?
Вина Олександра Ян
ченка (та й не тільки
його),
в тому, що
командиром
загону
«Авангард» став Анато
лій 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 зви
кли до анкет, як
до
охоронних грамот поря
дності і чистоти,
але
дуже часто забуваємо
звірити ту анкету
з
думкою колективу.
Тим часом, колектив,

як з’ясувалось пізні
ше, свого ватажка не
поважав. Анатолій лю
бив і наводив дисцип
ліну для всіх — тільки
не для себе. До себе він
ставився з ’ особливою
міркою, до себе прила
штовував правило: «Щ о
попові можна, те дякові
— зась!» Самоповага в
Ременяка була насті
льки 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 на
самперед вміння органі
зувати й скомандувати.
Надмірне ж самолюбст
во розглядалось,
як
дріб’язок,
та&а
собі
іпостась моралі. А воно
виходить, що мораль —
це та грань, яка в ок
ремих ситуаціях може
бути вирішальною, або
й життєносною.
Ременяк нікому не
дозволяв нікуди відлу
чатись, а сам сів у ка
біну машини та ще й
посадив поряд двох то
варишів. Це ж усупе
реч найелементарнішим
правилам безпеки ви
користання
автомобі
лів... Тим часом Анато
лій — майбутній інже
нер - автомобіліст.
Одне слово, нема вип
равдання цій трагедії.
Проте Олександр Янченко розповідав, що в

Це було, як грім се
ред ясного неба — 4
липня, якраз у той день,
коли новий ректор при
ступив до виконання
своїх обов’язків, надій
шло Повідомлення
з
села Чернятки Бершадського району перебу
ваючи на
виробничій
практиці, тут загинув
студент інженерно-бу
дівельного факультете
Анатолій Кравчук. Пі
шов після роботи куп^
тися і, не знаючи броду
стрибнув з висоти го
ловою на те місце, де
під водою був пень.
Я чув, як коментува
лась ця надзвичайна
подія:
— Дика випадковість.
Таких трагедій в інсти
туті не було півтора де
сятка років...
А через два з поло
виною тижні після не-.
щастя в Чернятці при
летіла чорна в і с т ь з
села Іванівни Вінниць
кого району — в загоні
машинобудівного факу
льтету «Авангард» сме
ртельно
травмований
студент IV курсу Во
лодимир Кушнір.
— Як же це!? Адже
там командиром Толя
Ременяк. Комуніст, КО
ЛИШНІЙ афганець, хло
пець твердого, навіть
жорсткого
характеру.

Щось тут не те...
І справді не те... Піс
ля роботи троє студен
тів на чолі з самим
Ременяком (який,
до
речі, здобуває профе
сію за курсом «Автомо
білі і автомобільне го
сподарство») за пропо
зицією колгоспного шо
фера сіли втрьох на
одне вільне місце в ка
біні і подались до сусі
днього села на танці.
Якоїсь хвилини водій,
котрому було незручно
правити машиною, чи то
втратив пильність, чи
взагалі не дуже про неї
дбав — і машину пово
локло в кювет, перевер
нуло. Всіх пасажирів
скалічило,
а травми
Володі Кушніра
вия
вились смертельними.
Через декілька днів в
молодіжній газеті «Ко
мсомольське
плем’я»
з’явилась стаття
«В
результаті аварії»...
Коли безпричинно
вмирає молода, здоро
ва людина, у її смерті
винні всі — і ті, хто її
народжував, і ті, хто
жив поряд, і ті,
хто
навчав, і ті, хто відпо
відав за її пиеребування там, де настала
смерть.
Кореспондент
доко
ряв Олександру Янченку, як секретарю інсти-

На початку наступ
ного року відбудуться
чергові вибори народних
депутатів до місцевих
рад.
Проходитимуть
вони в тих умовам
демократизації і глас
ності, що продиктовані
перебудовою нашого су
спільства. Ні для кого
не секрет, що вибори
попередніх літ надзви
чайно
спрощувались.
Вони фактично
були
формальністю, голосу
ванням за ту єдину ка
ндидатуру, котра вису
валась дуже часто не за
принципом
громадсь
кої активності, принци-

Як служите народові, депутати?
повості й діловитості,
а за мірою «послушанія» і бездоганності ан
кети.
Не хочемо цим ска
зати, що обранці
до
місцевих рад від нашо
го інституту виявились
саме такими. Швидше
навпаки. 4 Депутатами
Ленінської
районної
Ради на попередніх ви
борах (червень 1987 р.)
стали директор СКТБ
«Модуль», доктор тех
нічних наук, професор

О. П. Стахов, старший
викладач кафедри нарисної геометрії і ма
шинної графіки, канди
дат технічних наук А .
В. Шевченко, студентка
ФОТ Т. В. Юрчук. До
міської Ради нами були
обрані доцент кафедри
історії, кандидат істо
ричних наук Л. П. Гро
мова, студентка
ІБФ
М.
В.
Гулішевська,
студентка
енергофаку
А . П. Тесленкио, до об
ласної Ради народних

депутатів наш колектив
послав відмінницю нав
чання з факультету ав
томатики й мікроелектроніки Світлану Конд
рашову,
Як же ці обранці ви
правдовують (Наше до
вір’я в Радах? Що вони
там роблять, як пред
ставляють наші інте
реси, виконують наші
накази, які добрі спра
ви на їхніх рахунках?
Чим вони можуть пох
валитися?

проректор по АГЧ .

О. Т А Р А Н У Х А .

Відпочивали у Степашках

1989 року.

будівельних
загонах
сприймали обидва тра
гічних випадки з гідним
подиву спокоєм. Це, мо
вляв, недобре, це стра
шно, це жалко, але в
нас такого бути не мо
же, у нас все по-іншому.
А підеш на об’єкт, по
дивишся і бачиш — там
стримить серед стежки
дротина, на яку можна
випадково наразитись і
зостатись без ока, там
«грають» клавішами до
шки риштувань, там ле
жить на хиткому помо
сті купа цегли і під нею
ходять...
...Н а місця трагедії,
на всі об’єкти виїздили
комісії,
шукали
не
доліки, напучували, по
переджали, але не мож
на сказати, що ці роз
мови сприймалися так,
як повинні б сприйма
тися. Дух благодушшя
уже став стилем будіве
льних загонів і його не
так ’просто позбутись.
В такій атмосфері мож
ливі нові неприємності.
І вони цього літа по
карали наш інститут
ще й третьою трагедією.
Цього разу біда ста
лась прямо на робочо
му місці в селі Сербинівцях
Жмеринського
району.
Котився дорогою віз,
випадково обірвав електропровода, що пода
вав струм до бетонозмі
шувача. Всі це поба
чили. Командир заго

ну радіотехнічного фа
культету «Альфа» Ва
силь Оранський сказав,
що усе влаштує і псг
дався шукати електри
ка.
Студент
п’ятого
курсу Юрій Милаш ви
рішив сам підключити
дрота, але
підключив
не так, як треба, струм
пішов на корпус бето
нозмішувача.
Досить
було
торкнутись
до
нього рукою...
Третій реквієм за лі
то. Небувале і страшне!
Щ ось
не
так
^
студентських будівель
них загонах. Ходятьмножаться чутки,
що
їдуть сюди хлопці тіль
ки задля того, аби будьякою 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 будзагонів треба добирати
пильніше, а готувати —
досконаліше,
грунто
вніше. Природне бажан
ня студента поліпшити
свій небагатий бюджет
повинно в першу чергу
ув’язуватись з
висо
кими професійними і
моральними якостями,
бездоганною дисциплі
ною, винятково сумлін
ним дотриманням тех
ніки безпеки.

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 обо
в’язок запитати їх сьо.
годні, в переддень нових
виборів. Можливо, по
милки цього
депутат
ського складу стануть
уроком для наших май
бутніх обранців. Одне
слово, редакція пропо
нує про все поговорити
відверто на сторінках
газети.
Гадаємо, що під час
цього обговорення ви

назвете імена, які,
з
вашого погляду, заслу
говують права балоту
ватись на виборах, ад
же віднині депутатські
списки формуватимуть
ся не за дверима щіль
но зачинених кабінетів,
а гласно, на підставі на
ших з вами суджень,
міркувань, оцінок. Та
ким чином, якість ра
дянської влади залежа
тиме від нашої громад
ської активності. Обе
ремо
зрештою
тих,
кого заслуговуємо.
Отже, запрошуємо до
розмови про роботу на
ших ^депутатів.

ПЕРШІ

В готовності номер 1
Так би я назвав стан навчальних аудиторій
і кабінетів, інженерних комунікацій вузівсько
го містечка, підготовлених до нового навчаль
ного року і до зими. З виділених на 1989 рік
400 тисяч карбованців для капітального й по
точного ремонтів освоєно вже 286 тисяч.
Працівники А ГЧ спільно з залученими до
ремонтно-будівельних робіт студентами спору
дили шатрову покрівлю першого навчального
корпусу, уклали плитову долівку на двох по
верхах цього ж приміщення і на чотирьох по
верхах гуртожитку номер 5, на двох поверхах
їнстйтутської їдальні. Поновлені віконні рами
в першому навчальному корпусі і дверні по
лотна в першому, другому та третьому гурто
житках. Замінені всі стояки подачі холодної
й гарячої води в гуртожитку номер 5 і, част
ково, 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 укомплек
товане ліжками, тумбочками, полицями тощо.
Наближається до завершення будівництво
навчального корпусу енергофаку. Для нових
лекційних залів, лабораторій, кабінетів прид
бано і доставлено понад дві третини комплек
ту меблів.

1 вересня

К А Д РИ *

В. ХВЧЕНКО.

КРОКИ

Три роки тому група студентів і співро
бітників нашого інституту, об’єднана любов’ю
до підводного плавання, пройшла спеціальний
курс навчання при Вінницьккій морській шко
лі Д Т С А А Ф . їм видали посвідчення спортсме
нів . підводників з правом занурення в будьяких акваторіях С Р С Р .
Так у нашому ін
ституті народився клуб любителів підводного
плавання.
За перший рік придбали два акваланги, ще
три купили за власні гроші, почали тренува
тись у водоймищах області. Влітку, умовив
шись зг прикордонниками, подалися до Криму.
Вивчали світ моря, допомагали місцевому ко
лгоспу, котрий займається вирощенням мідій,
проводили деякі роботи під водою.
Це стало традицією — нинішнього року їз
дили до Криму уже втретє групою в 42 чоло
віка. Велику допомогу подав міський центр
НТТМ, який не тільки оплатив витрати на ха
рчування й дорогу, а безкоштовно виділив на
час поїздки вантажну машину, катер, кіль
ка 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 най
більшою активністю
відзначається асистент
кафедри вищої математики Ю . П. Шалінський, доцент кафедри А П Ю. П. Бурмистров,
студент Ф АМ М. Загрія.
В перспективі на базі клубу підводного
плавання буде проводитись навчання спортеменів-підводників для служби в армії, зйомки
фільмів під водою, різні археологічні роботи,
але для цього треба ще чимало потрудитись,
І. ЗЕЛ Е Н С Ь К И И ,
асистент кафедри ОТ.
Редактор І. В О Л О Ш ЕН Ю К .

