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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,
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