В РАЙКОМ І
П А Р Т ІЇ
Бюро Ленінського рай
кому
партії
заслухало
звіт члена бюро,
голови
райвиконкому Л. К. Очеретного про хід виконан
ня в районі міської ком
плексної програми «Тур
бота», якою
передбача
ється організація роботи
з пристарілими
людьми,
ветеранами війни і праці
в 1988— 1992 роках.
Органами
соцзабезпе
чення району
обслужу
ється 28,5 тисячі тих, що
одержують пенсії і
до
помогу, в
тому
числі
4700 інвалідів
війни
і
праці, 305
сімей загиб
лих воїнів, 820 самотніх
непрацездатних
грома
дян.
Особам,
що
втратили джерело засобів
існування,
призначаєть
ся допомога з місцевого
бюджету, зміцнено склад
кадрів соцзабезу
райви
конкому.
Позитивно за
рекомендувало себе
но
відділення
е
в
соціальної
допомоги, до штату яко
го увійшли 25
чоловік,
що
обслуговують
260
самотніх пристарілих,
Проте виконкому
рай

ради, його голові, члену
бюро РККПУ А. К, Оче
ретному не вдалося
за
безпечити
планомірне
виконання завдань
про
грами в повному об’ємі,
Реалізація
цілого
ряду
заходів невиправдано зво
лікається, не налагодже
но дійового контролю за
виконанням на
місцях.
В прямій постановці
ці
питання не
виносились
на розгляд сесій,
засі
дань виконкому, повер
хово обговорювались по
стійною комісією
соціа
льного
забезпечення
і
охорони здоров’я.
А. К.
Очеретний
не
виявляє належної вимог
ливості до працівників
і
служб
виконкому,
під
приємств і
організацій
за виконання
рішень
з
пенсійного
забезпечення
й соціального обслугову
вання. В цій роботі нема
системи. Не
викорінене
формально —
бюрокра
тичне ставлення до
лю
дей, лише половині
ве
теранів — інвалідів
по
дається
конкретна
до
помога, не діє
комісія
виконкому по роботі
з

В РЕКТОРАТІ ВПІ
Ще складнішим мо
же бути становище в
1991
році.
Мінвуз
УРСР рекомендує ву
зам проявляти в цій
справі більше
самос
тійної ініціативи,
ви
ходячи на прямі зв’яз
ки з підприємствами,
укладати спеціальні уго
НИНІШНЬОМУ році І пер
ди. Неспокійною буде
спективи цього розпо
ситуація на тому ж
ділу на рік майбутній.
Не розподілено поки інженерно - будівель
що 25 чоловік, Особ ному факультеті, де
ливо тривожне стано угоди укладено тільки
вище на інженерно-бу на дев’ятьох спеціаліс
дівельному факультеті тів при плані випуску
— 108,
— 12 «безробітних».
Не ліпші перспекти
Характерно, що з цих
дванадцяти — 11 жі ви «світитимуть» і ін
нок.. Всі вони з мали шим факультетам, як
ми дітьми, чоловіки їх що ми терміновово не
ні— або молоді спеціа візьмемось за вивчення
Кіровог
лісти з обласного цент Черкаської,
ру, або студенти. В радської, Миколаївсь
принципі, кожна з них кої та Херсонської об
уже знайшла роботу і ластей, що перебувають
їм можна оформити ві в регіоні Вінницького
льні дипломи. Питання політеху.
Ректор ВПІ, профе
так, очевидно, й вирі
шиться, Проте не мож сор Б. І.. Мокін наго
на сказати, що це най лошував, що справа
кращий вихід, За умов настільки серйозна, що
повного госпрозрахун нею впритул мусять
ку;, коли підприємства зайнятись не одні де
платитимуть за спе кани, а й керівники ка
ціаліста три
тисячі федр. Госпрозрахунок
карбованців, д ія
фа може викликати скоро
культету це уже втра чення вузівських спе
Отже,
та тридцяти трьох ти ціальностей.
щоб зберегти
робочі
сяч.

На засіданні ректо
рату 16 квітня 1990
року порушено кілька
важливих питань. На
чальник відділу кадрів
М. А. Булгаков інфор
мував, зокрема, про
стан з розподілом мо
лодих випускників
у

За рахунок центру НТТМ
Той, з молодих уче
них і спеціалістів
ВПІ,
хто бажає підвищити
і
вдосконалити свої знан
ня і професійну
підго
товку з проблем
еконо
міки та науково
- тех
нічної діяльності, а затім
взяти активну участь
в
пропаганді і популяриза
ції цих життєво
важли
вих питань
розвитку
і
перебудови нашого
сус
пільства,
може
цього

досягти, отримавши
від
рядження
ректорату
в
м. Севастополь.
Занят
тя розпочнуться в
1991
році.
Та для цього слід зверг
нутися до декана
відпо
відного факультету, який
повинен представити спи
ски кандидатів на
нав
чання в центр Н ТТМ до

ЗО квітня 1990 року.
В Севастополі слухачі
будуть
забезпечені
го

Оголошення

24 квітня відбудуться пар
тійні збори комуністів ін
ституту з порядком денним:
— Висунення кандидатів тії України; вибори делега
у делегати на XXVIII з ’їзд тів на XXVIII обласну пар
КПРС, ХХVIII з ’їзд Компар тійну конференцію.

пенсіонерами. Понад 200
учасників і інвалідів вій
ни потребують поліпшен
ня житлових умов, понад
300 пристарілих —
р із 
них видів соціальних пос
луг, яких
поки-що
не
одержують.
Мало уваги
приділя
ється
плановому
ліку
ванню,
диспансеризації,
медико
профілактич
ній допомозі, забезпечен
ню медикаментами,
По=
вільно ведеться
ремонт
будинку - інтернату для
пристарілих, багато
на
рікань у пенсіонерів вик
ликають недоліки
торго
вого,
побутового і
ко
мунального
обслугову
вання,

місця і для себе, і для
своїх учнів, треба діяти
більш наполегливо і в
плані складання угод
і в плані поліпшення
якості випускників.
На ректораті йшло
ся і про будівництво
житла для викладачів
і спеціалістів, а також
про спорудження
ще
одного
студентського
гуртожитку, який нам
вкрай потрібен, надто
з огляду на те, що во
сени приїдуть 50 сту
дентів з Кувейту, за
навчання яких інсти
тут одержуватиме ва
люту. Умови цього до
говору висувають перед
ВПІ далеко не прості
проблеми, які треба
розв’язувати
якомога
швидше.
Ректорат
серйозно
обговорював графік від
пусток наступного лі
та, зосереджуючись на
тому, щоб забезпечити
нормальну
перездачу
нескладених екзаменів.
Вирішено
створити
спеціальні групи вик
ладачів, щоб не було
ніяких накладок впро
довж усього літа.
Багато зауважень вис
ловлено щодо форму
вання
студентських
будзагонів.
Зобов’яза
но деканів брати неод
мінну участь у підборі
їхніх командирів.

телем, навчальними
по
сібниками і спеціальною
літературою,
технічним
обладнанням для занять,
можливістю
публікації
своїх праць.
Навчання
здійснюва
тиметься за рахунок кош
тів центру
науково-тех
нічної творчості
молоді
(НТТМ).

За довідками
зверта
тися: ГУК, кімната
209,
тел, 4-63-04; 634.
С. ТКАЧЕНКО ,
проректор з
науко
вої роботи.

— Обговорення проектів
Платформи
ЦК КПРС
і
Статуту КПРС та Програм
них принципів
діяльності
Компартії України.
Збори відбудуться о 16,00
в клубі ВО «Термінал».

М іські
об’єднання
«Продтовари» і «Промто
вари», підприємства
по
буту,
райжилоб’єднання
і райкомунгосп не завж
ди задовільняють потре
би в
товарах,
ремонті
квартир,
інших
видах
послуг. Повільно вирішу
ється питання телефоні
зації квартир
ветеранів,
бувають випадки
несво
єчасної доставки пенсій,
неповністю
реалізуються
заходи культурно - спор
тивним комплексом,
ус
тановами культури.
На все
це
звернуто
серйозну
увагу
голови
райвиконкому і
зобов’я
зано вжити невідкладних
заходів для
виправлення

становища. Члену КПРС,
заступнику голови А.
І.
Крицькому
вказано
на
бездіяльність очолюваної
ним ком ісії по роботі з
пенсіонерами, Комуністамкерівникам
підприємств
запропоновано
проана
лізувати виконання захо
дів по поліпшенню побу
тових умов тих, що
пе
ребувають на заслужено
му відпочинку, Парторга
нізації зобов’язано
про
водити роботу, щоб тру
дові колективи за рахунок
своїх
засобів подавали
цим людям допомогу
в
придбанні одежі,
забез
печенні їх безкоштовним
харчуванням, путівками в
санаторії і профілакторії,
встановлювали доплати до

пенсій малозабезпеченим
пенсіонерам І інвалідам.
Звернуто увагу началь
ника РБУ-1
облрембуд
тресту А. Т. Гладкого на
його персональну відпо
відальність
за
дотри
мання договірних
зобо
в’язань при
здійсненні
капітального ремонту будинку-інтернату для при
старілих.
Запропоновано
райко
му комсомолу
сформу
вати
і
організаційно
зміцнити нові діючі
за
гони милосердя з числа
молодих працівників сфе
ри обслуговування,
охо
рони здоров’я, навчальних
закладів, і, зокрема, сту
дентів
медінституту
та
медучилища.

ДО 45-РІЧЧЯ

ПЕРЕМОГИ

чилась не 9, а 18 травня під Морав
ською Остравою, де «доконували» за
лишки угрупування Шернера, яке не
визнало капітуляції гітлерівської ар
ії, До-ко-на-ли!
м
По війні командував різними під
розділами Закавказького військового
округу, зокрема, брав участь в спо
рудженні різних інженерних споруд
на тій дільниці радянсько - ірансько-

На передньому
краї
Велика Вітчизняна війна тривала
1418 діб. Григорій Іванович Плахот
нюк відбув безпосередньо у її
боях
1113 днів і ночей. Спокійна ця бух
галтерія розкладається на чотири ор
дени — два Червоної Зірки, два —
Вітчизняної війни, на два поранення
в голову і груди, на п’ять пере,
формувань, коли в дивізіях, з якими
наступав, відступав, виходив з оточен
ня зоставалося людей стільки, що їх
можна було
порахувати на паль
цях.
Найосновніше враження війни —
що це нелюдськи важка робота без
перепочинку. Випало починати в са
перних підрозділах (за професією вій
ськовий інженер) під Ржевом, який
перебував в окупації 18 місяців, а
Григорій Іванович впродовж чотирнад
цяти місяців брав участь у його зві
льненні.
— Це був труд, з яким відтоді не
ма чого порівняти. Розміновували за
лізниці, нейтральні поля, передову,
копали окопи, траншеї, готували ар
тилерійські позиції — в артилерії
постійно бракувало людей і на вируч
ку їй ходили інженерні війська.
Випало Григорію Івановичу брати
у часть в знаменитій операції «Багра
тіон», коли задля несподіванки нас.
тупу, напрямом головного удару бу
ли вибрані малопотужні і малопрохід
ні дороги через Білоруські болота,
які вирішили зробити і потужними і
легкохідними. Чи треба доводити, що
це було завдання неймовірної склад
ності, але його виконали і знову ж
таки, в основному, інженерні війська.
Війна для Григорія Івановича скін

го кордону в Азербайджані, яку не
так давно було оголено на протязі
півтораста кілометрів безглуздими і
малозрозумілими Діями безвідповіда
льних елементів
екстремістського
штибу.
Потім Григорій Іванович скінчив
інженерну академію імені Куйбишева
і взявся за формування однієї з пер.
ших частин ракетної армії Радянсь
кого Союзу. Ця частина була занесе
на на
Дошку
Пошани ракетних
військ, а полковник Плахотнюк наго
роджений орденом «Знак Пошани».
Другий етап долі цього великого
трудівника починається з
сімдесят
першого року, коли він звільнився з
армії і став інженером в проектному
інституті агропрому — проектував,
переважно, сільські дороги Вінниць
кої області. Зараз Григорій Іванович
очолює в нашому інституті відділ
охорони праці, утверджуючи своєю
поведінкою, вмінням переконувати і
віднаходити в роботі головне старо
давню істину про те, що не місце кра
сить людину, а людина місце. Коли
бачиш, як він працює, на яких акцен
тах наголошує, то й справді переко
нуєшся, що його служба має вирі
шальне значення для порядку й дис
ципліни у вузі.
Дві доньки, п’ять внуків, два прав
нуки — це з сімейної бухгалтерії
Плахотнюків. Все добре у родині ве
терана війни і праці, відставного пол
ковника. Втім, Григорію Івановичу
зовсім не пасує слово «відставний».
Людина, яка звикла бути на передньо
му краї, будь-яку справу робить з
такою самовіддачею, що вона знову і
знову стає переднім краєм.
В. ІВЧЕНКО.
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«ЗА

стор.

ІНЖ ЕНЕРНІ

20 квітня

КАДРИ»

П О П О В Н ЕН Н Я Н А У К О ВЦ ІВ
З кожним роком все
більше в нашому ін
ституті науковців, кот
рі захистили кандидат
ські дисертації. Лише
останнім часом їх кіль
кість зросла на п’ять
чоловік,
Взяти,
приміром,
Г. Л, Лисенка — нау
кового
співробітника
кафедри нарисової гео
метрії і машинної гра
фіки,
Впродовж
кількох
років Геннадій Леоні
дович під
керівницт
вом професора, докто
ра технічних наук В. П.
Кожем’яко плідно пра

цював над проблемами
оптоелектронного логі
ко - часового процесо
ра для паралельної об
робки і перетворюван
ня інформації. Водно
час він успішно склав
кандидатський мінімум,
отримавши з усіх трьох
предметів четвірки.
А оце недавно друзі
і товариші по роботі
поздоровили молодого
науковця з отриманням
вченого ступеня кан
дидата технічних наук.
Відмінно
зареко
мендував себе на ка
федрі
радіотехнічних
пристроїв її науковий

Республіканський
семінар
Академія наук
УРСР
на базі кафедри приклад
ної математики і обчис
лювальної техніки
ВПІ
провела семінар «Цифри
Фібоначчі і їх
застосу
вання».
Його учасниками
ста
ли вчені нашої республі
ки, РРСФР і
Білорусії,
а також кафедр
обчис
лювальної техніки, прик
ладної математики і спе
ціалісти СКТБ «Модуль»,
працівники
лабораторії,
якою керує доцент А. Н.
Гейвандов.

ТІЛЬКИ

Головну доповідь
—
«Принцип золотої
про
порції
в науці і приро
ді» — зробив
завідую
чий
кафедрою,
доктоїр
технічних наук,
профе
сор О . П. Стахов.
На запрошення інсти
туту взяв участь в семі
нарі і виступив з допо
віддю
«Енергетично-ма
тематичний код природи»
польський вчений і пуб
ліцист Ян Гжезрельський.
О. СО А Я Н И Ч ЕН КО ,
доцент.

йшов науковий співро
бітник кафедри АСУ
О. М. Роїш Він доско
нало вивчив методи і
засоби вимірювання і
перетворення парамет
рів в системах поком
понентного
діагносту
вання. На основі сис
тематизації і узагаль
нення отриманого ма
теріалу
Олександр
Митрофанович захистив
дисертацію, його нау
ковим керівником був
доцент М. П. Байда,

співробітник О. М. Тка
ченко. Не припиняючи
основної роботи, він
наполегливо і цілеспря
мовано
поглиблював
свої знання в напрям
ку імітаційного моде
лювання при діагности
ці цифрових схем ра
діоелектронної
апа
ратури. Власне, ці пи
тання і стали темою
його кандидатської ди
сертації, яку він під
готував під керівницт
вом доцента В. К. За
дорожного.
Таким же
шляхом
до вченого ступеня кан
дидата технічних наук

А. ЦІСАР,
завідуюча відділом
аспірантури ВПІ.

Свято
студентів Іраку
13 квітня
у
Москві
відбулася
конференція
Генеральної спілки
сту
дентів
Іракської
Рес
публіки, присвячена 42-й
річниці
створення
цієї
організації.
Центральним
її
ло
зунгом є — «За
вільне
студентське
життя,
за
краще
майбутнє».
Ке
руючись цим гаслом, Ге
неральна спілка
відіграє
важливу роль в
справі
організації і
підтримки
діяльності
національних

для молодших КУРСІВ

студентських
спілок
в
арабських країнах, об’єд
нанні прогресивного сту
дентського руху в
ре
гіоні, а також Ліги Ірак
ських студентів в СРСР.
Особисто я, як учасник
цієї конференції, виніс з
неї
багато
хвилюючих
вражень, отримав
чітку
орієнтацію в практичній
роботі по вдосконаленню
діяльності нашого
зем
ляцтва у ВПІ.
X.

МУБАРАК,
аспірант.

Читальний зал нау
ково - технічної
біб
ліотеки інституту для
студентів І —III курсів
не пустує ніколи. Він
користується широкою
популярністю
серед
майбутніх
інженерів.
Щодня послугами за
лу користується понад
500 студентів.
Фонд
залу надає
можливість користува
тися підручниками зі
спеціальних навчальних
предметів, посібникамиметодичними вказівка
ми і розробками, роз
рахунково - графічни
ми завданнями, мето
дикою виконання лабо
раторних робіт, тощо.
На знімку: старший
бібліотекар читально
го залу для студентів
молодших курсів Ната
ля Іванівна Золотарьова за видачею літера
тури.

Про техогляд транспорту
З 1 січня 1990 року роз державтоінспекцією за міс
почався державний- техніч цем реєстрації на спеціаль
ний огляд автмобілів і при но обладнаному майданчи
чепів, як державних, так і ку по вулиці Сабарівське
власних.
шосе (в п’ятницю з 16-ї і
Він передбачає оцінку тех 19-ї години; в суботу з 9-ї і
нічного остану транспортних 14-ї години).
засобів, уточнення їх
чи
Власник
автотранспорту
сельності, приналежності та
цьому повинен
пред
інших реєстраційних даних. при
працівнику
держ
Це є також способом про ставити
автоінспекції
паспорт,
пос
філактики в боротьбі
зі відчення водія,
технічний
злочинними зазіханнями на паспорт,
медичну довідку,
транспортні засоби.
за техогляд
(1
Під час техогляду веде квитанцію
карбованець
50 копійок за
ться
контроль за медич автомобіль
і
1
карбова
ним
обстеженням водіїв, нець за мотоцикл),
автоякий проводиться згідно на причеп,
квитанцію
щоріч
казу Міністра охорони здо ного додатку
за
автомо
ров’я СРСР через кожні 5 біль (з розрахунку 50 ко
років (для людей пенсій пійок за автомобіль і 30
ного
віку і інвалідів ог
ляд — через кожні два ро копійок за мотоцикл з од
нієї кінської
сили), талон
ки).
Технічний
огляд автот токсичності із станції тех
ранспорту
проводиться нічного огляду.

Якщо
технічний
огляд ться щорічно до 1 липня.
З кожним роком зростає
автомобіля
був проведе
автотранспорту,
ний на СТО, то необхідно кількість
В
пред’явити довідку про тех тісно стає на дорогах.
нічний стан автомобіля
і цих умовах від кожного во
вищевказані
документи. дія залежить і суворе д о 
Після звірки номерних да тримання дисципліни і тех
них автомобіля і перевірки нічного стану автомобіля, бо
цих
вимог
автошин державтоінспекція недотримання
зробить відмітку про тех призводить до трагічних на
слідків,
нічний огляд.
Так, в минулому році в
В 1990
році технічному
огляду
підлягають
тран Ленінському районі зареє
стровано
77
автоаварій,
спортні засоби, випущені в
парні роки — 1968, 1970, внаслідок яких загинуло 6
і травмовано 81.
1972 і так далі.
Принцип чоловік
поділу тут такий: ті, котрі Навести порядок на доро
зійшли
з конвейєра
в гах можна тільки спільни
1989-му та інших непарних ми силами, коли буде ви
і
роках, оглядатимуться, від сока дисципліна водіїв
справний авто
повідно, в такі ж роки.
І технічно
такий же порядок стосовно транспорт.
машин, котрі випущені
в
В. СЕМЕНЮК,
році, що закінчується пар
старший автоінспектор
ною цифрою. Податок
за
транспортні засоби сплачує
ДАІ Ленінського РВВС,

1990 року.

У лыбки
весны
Вновь в одуванчика одежде
Самому солнышку под стать
Весна шагала, как и прежде,
Живою радостью опять,
Скворцовой стайкой прокатилась,
Не зная устали ничуть,
Белой черемухой раскрылась
И двинулася дальше в путь;
То перелеском, то опушкой,
То ручейком, то звоном дня.
Она шагала с добрым чувством,
К себе все светлое маня.
«Я здесь,
я здесь», — кукушка бойко
«Иду, иду», — шумел ручей,
Весь лес запел на диво звонко,
Чтоб быть по нраву
только ей«Как хорошо, что с вами рядом,
Что вы мои, а ваша — я.
Берите все мои наряды,
Добром пусть полнится земля»
Будут розы, пионы в цвету,
Васильки расцветут утром рано.
Но в душе я лелею мечту
Вновь дождаться цветенья тюльпанов
В них я вижу дыханье огня
И улыбку зари, как надежду,
И они покорили меня,
Я пред ними в долгу, как и прежде
С чем сравнить их? Нет мерки такой
Чтоб измерить души переливы
Я ношу их повсюду с собой
И горжусь, что в душе они живы
А, Е Н И С Е Е В ,

Башир Євлоєв, сту
дент інженерно - буді
вельного
факультету,
не дожив і до двадця
ти, але навіть у цьому
віці він встиг чимало—
був кандидатом у май-

П а м ’ яті
Башира Євлоєва
стри спорту з самбо,
став кавалером орденів
Червоного Прапора і
Червоної Зірки. Башир
загинув на полях Аф
ганістану, але ім’я йо
го в нашому інституті
не забуте. Заслуга в
цьому насамперед —
кафедри фізвиховання,
яка оформила стенд з
його портретом, а тепер
ось хоче зробити ре
гулярними змаганнями
на честь його пам’яті.
Перші такі змагання
з самбо відбулися 27 —
28 березня. З словом
про
життя і подвиг
Башира Євлоєва вис

тупив завідуючий ка
федрою фізвиховання
Я. І. Кулик. Пам’ять
мужнього спортсмена і
студента було вшано
вано хвилиною мовчан
ня. Серед факультетів
переможцями стали —
машинобудівний,
ра
діотехнічний і інженер
но - будівельний. А в
особистому заліку пер
шість здобули Олексій
Тиндик (МБФ), Юрій
Лозинський (МВФ), Вь
талій Крук (РТФ), Ігор
Горбачов (ІБФ), Ваган
Дауярі
(ІБФ),
Іван
Мартюхін (РТФ), Іван
Мартишок (МБФ).

З історії спорту
Два зали уже офор
млено в музеї спортив
ної слави на кафедрі
фізвиховання ВПІ. Пер
ший з них
— сягає
давніх, глибинних вито
ків. Цікаво дізнатись,
що фундатор і заснов
ник нашого інституту
Р, Ю. Кігель, наприк
лад, був перед війною
чемпіоном Черкас з
гімнастики, що колиш
ній ректор ВПІ І. В,
Кузьмін досить успіш
но займався десяти

борством, доцент І. Б,
Матвеев був чемпіоном
України і Союзу з бі
гу на 400 метрів, про
ректор Ю. А. Буренні
ков очолював
першу
інститутську футбольну
команду.
Музей кафедра вла
штовує власними си
лами — самі віднов
люють історію, зби
рають експонати,
го
тують стенди, До кінця
року буде оформлено
всі чотири зали.
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