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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.
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