
В РЕКТОРАТІ
Черговий ректорат, що 

відбувся 23 листопада, по
чався з приємної події — 
відзначення 60_ти річчя з 
дня народження Юрія 
Климентійовича Ііінчука 

заступника декана 
енергетичного факультету. 
Ректор Б. І. Мокін від 
імені колективу інститу
ту поздоровив його З ЦІ
ЄЮ датою, вручив грамоту 
ректорату, партійної та 
профспілкової організацій.

Розглядалося питання, 
зв’язані з запроваджен
ням купонів, оздоровлен
ня. Головний бухгалтер 
вузу 3. М. Знатнова по
відомила про позитивне 
вирішення справи із за
безпеченням купонами 
студентів з підприємств і 
тих. хто вчиться на плат
них умовах? голова сту
дентського профкому
B. С. Боднар просив рек
торат виділити кошти для 
видачі малозабезпеченим 
студентам безкоштовних 
путівок в медпрофілакто- 
рій. Керівництво інститу
ту знайшло таку можли
вість.

Значну увагу було при
ділено ходу будівництва 
житла, розподілу ви
пускників.

Важливе повідомлення 
зробили проректор по на
уковій роботі С. И. Тка- 
четіко і його заступник
C. М. Злепко. Науково- 
дослідна частина (НДЧ) 
перетворюється в блок 
госпрозрахункових підроз
ділів, які працюватимуть 
на орендному підряді. В 
його структурі передбаче
ні відділи: маркетінгу, ау
диторський, виробничий, 
редакційно-видавничий, ін
вестиційний'' банк, комі
сійно-прокатний магазин. 
Остаточний варіант роз
робляється.

У минулому номері в 
газеті була опублікована 
заява депутата Верховної 
Ради УРСР, ректора на
шого інституту Б. І. Мо
кша про намір припини
ти членство в КПРС і 
викладені мотиви цього 
крок$г. В парткомі інсти. 
туту відбулася розмова з 
тов. Мокіним, на якій бу
ла висловлена небаженість 
його виходу з партії. За
пропоновано тов. Мокіну 
ще подумати перш, ніж 
прийняти остаточне рішен
ня.

П  ЕРЕБУДОВА систе- 
1 1  МИ ВИІЦОЇ осві

ти глибоко торкну 
лася і нашого інституту. Йо
го перетворення в технічний 
університет перехід на дво- 
ступінчату підготовку спе
ціалістів (бакалавр-магістр), 
вихід на міжнародну арену 
— ці глобальні завдання ви
магають перегляду всієї сис
теми навчаня, де головною 
метою усієї нашої роботи 
має стати якісна підготовка 
випускників.

Професіоналізм, міцні зна
ння по спеціальності, висока 
загальна культура повинні 
визначити тих, хто прийде на 
виробництво з дипломом Він
ницького технічного універ
ситету. А перехід до риноч- 
ної економіки ставить це пи
тання ще гостріше: або Ми 
випускатимемо конкурентно- 
спроможних спеціалістів, або 
усім нам слід шукати собі 
іншої роботи!

У цих умовах одним з най 
важливіших факторів успіху 
стане відбір найбільш підго* 
товленої для навчання в та
кому вузі молоді. Як пока
зала практика, старі методи 
профорієнтаційної роботи, 
коли викладачі, як діти ка
пітана Шмідта. розбрелися по 
селах і райцентрах області 
хто куди і працюють, як 
кому на душу лягло, вже зжи
ли себе. А нові Форми ше 
знаходяться в стадії станов
лення.

Тож пропонуємо на сторін
ках нашої багатотиражки ви
словити -твої ДУМКИ, обгово
рити' цю та їйші проблеми.

Нещодавно мені довелося 
взяти участь і виступити на 
республіканській науково- 
методичній конференції з 
питань активізації пізнава
льної діяльності студентів 
під час вивчення суспільних 
наук.

Слід відразу звернути ува’ 
гу на той факт, що цю кон
ференцію разом з галузевим 
міністерством організував 
не університет чи гумані
тарний вуз. а технічний уч
бовий заклад — Харківсь
кий автошляховий інститут. 
І це не випадково, бо рек
торат цього інституту приді
ляє велику увагу суспіль
ним і гуманітарним наукам.

Тож варто хоч побіжйо 
познайомитись з досвідом 
харків’ян.

З 1-го вересня в ХАДІ по
чав формуватися гуманітар
ний центр, до якого крім 
суспільствознавчих кафедр’ 
входять кафедри російської, 
української та іноземних 
мов, а також фізичного ви
ховання. З того ж таки ча
су почалася підготовка спе
ціалістів за багатоступінча- 
тим методом.

Ось її схема:
протягом чотирьох років 

першого ступеню студенти 
вивчають загальноосвітні і 
загальнотехнічні науки, про
ходять певну спеціалізацію 
і отримують звання бака
лавра. Друга ступінь триває 
рік-півтори і дає студенту 
права інженера - бакалавра. 
Після цього кращі студенти 
переходять в магістратуру,

Чи потрібне нам підго
товче відділення? Таке запи- 
таня ставиться нині частіше 
тими, хто в якійсь мірі від
повідає за нашу освіту, ко
го турбує доля вищої шко
ли.

Працюючи на підготовчому 
відділенні інституту понад 
десять років, я склав певне 
враження про цю форму 
навчання, утвердився певної 
думки, щодо ї ї  подальшого 
розвитку. Яку ціль ставив 
перед собою уряд, прийма
ючи в 1969 році постанову 
про відкриття при вищих 
навчальних закладах підго
товчих відділень { Мабуть 
ціль була такою; допомогти 
молодим робітникам, кол
госпникам, демобілізованим 
воїнам в підготовці до всту
пу у вуз.

Що ж, ідея непогана. 
На фоні соціальної нерів
ності, юнакам та дівчатам 
з сімей, в яких освіті не 
приділялось належної уваги, 
відкриття підготовчих відді
лень дало можливість з часом 
наздогнати прогаяне. Дер
жава надала слухачам ПВ 
стипендії, забезпечила гурто
житком. Залишилось одне — 
— вчитися. Але де там! Гар
на ідея про відкриття підго
товчих відділень при вузах 
відразу ж була торпедована 
традицгйною плановою сис
темою набору слухачів. З 
року в рік йшли зверху роз
порядження про набір відпо
відної кількості слухачів на 
ПВ, а- звідти «вгору» — ін
формації про «успішне» ви
конання плану.

Практика показала, що 
значна кількість слухачів 
має досить слабкі знання, 
Нерідко викладачі змушені 
повертатися до елементар
ного матеріалу з курсу 7—8 
класів. З часом інтерес до 
навчання в значної кількості 
слухачів падав. Це — резу
льтат відсутності стимулів: 
незалежно від якості знань 
всі отримували стипендію. З 
великими труднощами мето
дична рада йшла на те, щоб 
виключити з ПВ невстигаю- 
чих. Викладачі постійно скар
жилися, що слухачі не ба
жають вчитися, а відчислити 
їх не наважувалися, бо боя
лися. негативного реагуван
ня з боку керівництва, Крім 
того, «перелітним птахом» з 
ПВ на факультет могла ста- 
ти і благенька трієчка, яку 
завжди можна було зароби
ти і вісім місяців вчитися 
без напруги.

Я не хочу стверджувати, 
що всі без винятку були ле
дарями, безграмотними, ба
гато наших випускників ста
вали згодом відмінниками, 
успішно закінчували інсти
тут, але це —» не правило,

а виключення.
Може виникнути питання: 

чи можливо за якісь 8— 10 
місяців підготувати юнака чи 
дівчину з низьким коефі
цієнтом знань з програмних 
предметів? Гадаю, що можна, 
Віру в це вселяє певний до
свід кращих вчителів, краї
ни.

Дається взнаки недостатній 
потяг до знань. Постійні ви
моги, навіть прохання напо
легливіше працювати над 
книгами, домашніми завдан
нями не дають бажаних ре
зультатів. Тут на перших 
порах необхідно узаконити 
підготовку слухачів до за
нять в аудиторних умовах 
під керівництвом викладачів- 
консультантів, і не шкодува
ти для цього годин.

Враховуючи особливості 
навчаня на ПВ було б до
цільним зменшити групи з 
26—ЗО до 10— 15 слухачів. 
Питання індивідуалізації нав
чання для такої категорїї 
слухачів особливо важливе. 
Вважаю також, що’ на ГІВ 
можна зробити резерв з 
числа тих, хто не пройшов 
співбесіди, але виявив ба
жання вчитися. Доцільно до
зволити їм відвідувати за
няття, і якщо вони будуть 
встигати в навчанні, практи
кувати переведення їх  в чис
ло слухачів на місце вибу
лих. Це в якійсь мірі буде 
стимулювати потяг до нав
чання інших. У вигляді ек
сперименту можна набрати 
невелику платну групу і оці
нити згодом якість її  підго
товки в порівнянні з група
ми, які були на державному 
утриманні.

Ще одне. Самоосвіта — 
найефективніша форма нав
чання. Ні в школі, ні у вузі 
не вчать як вчитися. Тому, 
на мою думку, слід запро
вадити на ПВ чи на першо
му курсі дисципліну «НОП 
студента».

і нарешті останнє. Кадри. 
На підготовче відділення де
які кафедри дивляться, як на 
другорядну справу в навча* 
льному процесі. Вважаю, що 
на ПВ повинні працювати 
найбільш досвідчені виклада
чі вузу, здібні методисти, 
творчі люди зі званнями і 
вченими ступенями, як це 
робиться в рінших вузах кра
їни, Підготовче відділення 
повинно стати експеримент 
талькою лабораторією, де 6 
впроваджувалися нові роз
робки в методиці викладан
ня. утверджувалися нові фор
ми і методи педагогічної ро- 
боти. Тільки такому підго
товчому відділенню буде на  ̂
лежати майбутнє,

А. МЕАЬНИКОВ,
старший викладач, кан
дидат технічних наук.

У глибини поля 
електромагнітного

Мале науково - дослідне 
підприємство, очолюване 
кандидатом фізико-матема- 
тичних наук, доцентом А. Н. 
Гейвандовим, розв’язує над
то складну і актуальну тех
нічну проблему. Наприклад, 
радіолюбителі та й всі, хто 
користується радіотелевізій
ною апаратурою, часто сти
каються з явищем, що на
зивається електромагнітною 
несумісністю. Включив, при
міром, електробритву, чи 
десь по-сусідству запрацю
вала циклювальна машина — 
і на телевізійному екрані за
кружляли «білі мухи», а в

де навчаються за спеціаль
ними програмами, узгодже
ними з підприємствами-за- 
мовниками і за їх кошти. 
Вони одержують дипломи 
магістра з спеціальностей: 
менеджер, технолог, конст
руктор. викладач, науковий 
працівник.

Така система, як мені 
здається, дозволяє не тіль
ки диференціювати підго
товку спеціалістів, але й 
зацікавити їх.

На конференції було по
рушено питання про своє
рідну кризу, падіння інте
ресу до вивчення суспіль
них наук. Це пояснюється 
догматизмом і канонізацією 
висновків марксизму - ле
нінізму. На запитання: що
ж робити? учасники конфе
ренції прийшли до думки, 
що відповідним кафедрам 
необхідно надавати право 
розробляти свої програми 
вивчення цих наук ,з вра
хуванням профілю і спе
цифіки вузу.

Схвалення отримала до
повідь «Про нові підходи до 
активізації пізнавальної ді
яльності студентів під час 
вивчення політичної еконо
мії, з якої кафедра доручи
ла виступити мені. Були 
викладені результати екс
перименту, здійснюваного 
ось уже два роки на факуль
теті автоматики і мікроеле- 
ктроніки нашого інституту 
по системі «Стимул».

Л. ІГНАТОВ,
до ц е н т каф едри п о л іт 
економ ії.

радіоприймачах починаються 
такі збої, що вони можуть 
вийти з ладу.

Тож спеціалісти підпри
ємства по госпрозрахунко
вій угоді з Міністерством 
радіопромисловості створю
ють таку технічну систему, 
яка зможе визначити сприй
нятливість радіоелектрон
них засобів до зовнішніх 
електромагнітних хвиль, 
інакше кажучи, аналізувати 
стан ефіру і наводити, так 
би мовити, порядок у взає
модії хвиль.

Роботи, на які асигновано

понад 700 тисяч карбован
ців, наближається до завер
шення. Виготовляється ком
плект антен, одну з яких 
ви бачите на цьому знім
ку, потужні посилювачі, бло
ки, вимірювальні прилади 
тощо. До речі, підприємст
во в розробці такої систе

ми має приорітет в Радянсь* 
кому Союзі.

Над темою активно пра
цюють кандидати технічних 
наук А. Ф. Анжиловський, 
М. М. Биков, а також В. П. 
Гузов, О. І. Максименко. 
В. А. Музика та Інші.

Фото Р. Кутькова-

На початку вересня цього 
року на факультеті обчислю
вальної техніки почало діяти 
підготовче відділення, на яко
му навчаються школярі 9—* 
10, 11 класів загальноосвіт
ніх шкіл, учні ПТУ і техні
кумів.

У групах, які нараховують 
по 15 учнів заняття прова
дяться з трьох дисциплін: 
програмування, математика і 
електроніка. Для випускних 
класів тепер включена І 
фізика. Плата за навчання, 
можна, сказати, символічна 
— всього 15 карбованців на 
місяць. Однак і ці кошти до
зволяють залучити до цієї 
ажливої роботи провідних 
вчених факультету, грамот
них програмістів, математиків

високої кваліфікації.
Та головне не в цьому, а 

в організації справи. Проф
орієнтація молоді, що здій
снюється в таких умовах, 
дозволяє школярам знайоми
тись з майбутньою профе
сією, так би мовити, з пер
ших рук, надійно перевіри
ти свої здібності і сили.

На уроках з електроніки 
хлопці і дівчата знайомляться 
з «живими» мікросхемами, 
транзисторами, вчаться пра
цювати з вимірювальними 
приладами, паяльником. Шко
ляр, який пройшов підготов
ку у нашому відділенні, вже 
не зелений новачок, для яко“ 
го все — новина, а компе
тентна людина, котра І з 
комп’ютером на «ти». У

нього і основи матема/гики 
закріплені і досвід роботи в 
лабораторії є.

Слід врахувати і психоло
гічний фактор. Уявіть себе 
школяра, що прийшов з кла
су, в якому 40 учнів у доб
ре обладнану лабораторію, 
де їх всього 15 і де занят
тя веде професор! Не просто 
викладач, а професор.

Форми нашої роботи, 
звісно, не догма і ми гото
ві вислухати будь-які ділові 
пропозиції і водночас не 
відмовимо надати допомогу 
колегам в справі організації 
таких відділень на інших фа
культетах.

П, ІИОАЧАНОВ, 
заступник декана ФОТ.

П'ЯТНАДЦЯТЬ КРАЩЕ СОРОКА
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НОВА ГАЗЕТА
«В ін н и ц ь к і

1 0  -ТИ  ТИ С Я Ч Н И М  тираж ем  вийш ов перш ий в и п уск  
. . в інн и ц ько ї м іської п ри в атно ї газети  «В ін н и ц ь к і

в іс т і» ,  и за с н о в н и к  і видавець Іван М и ха ль ч у к , п ре дста в 
ляю чи ча сопис, висловився та к : «Х о р о ш а  ідея —  мати 
в іль н у  м іську  га зе ту  ДЛЯ городян , без ід е о ло г іч н и х  « в и 
мог».

Пропонуєм о к іль к а  зам іток , о п уб л ік о в а н и х  в цьом у 
номері т д  рубрикою  «ВВ» п о в ід о м ля є».

Навождение:
листьев
падение,
листьев падение, —
смятение
души.
Подожди

молодосгь, — 
не спеши.,.
—«Золотые
мои
дожди»,

С. ЛІСОВИЙ, 
працівник НДЧ.

Поради господині
Запаху тютюнового 

диму в кімнаті легко позбу
тися, залишивши в- ній на 
ніч змочений у воді махро
вий рушник або мокру губ-- 
ку.

♦  Вершкове масло під 
час змаження не -темнітиме,

якщо розігріту сковорідку 
змастити спочатку олією- 

♦  Готуючи тісто для пе
чива, олію вливайте по кра
плині.

За редактора 
Л. ШАМІС.

Забігаючи вперед, ска
жу, що і в Гамільтоні у Бу- 
чеків, і в Торонто у Янішей- 
ських та Деревичів, у яких, 

ууіейі також довелося побу
вати на званих вечорах; я 
спостерігав теж саме — 
люди пили спиртні напої 
тільки для того, щоб підняти 
настрій і завжди вставали | 
з-за столу, коли і пляшок 
ще.було багато, і в пляшках 
ще вистачало. Це було для 
мене дуже дивним, ще 

-дивнішим,, ніж загальна 
. ком п/ютеризацїяТ Адже * я 
звик до того, що в наших 
званих вечерях гості не 
встають, із-за столу, не роз
ходяться до того часу, поки 
є на столі якісь пляшки і. в 
них є якась рідина.

Початок у номерах 33, 34, 
35, 36.

Дешевше наймати квратиру 
з харчуванням. Така кварти
ра коштує стільки ж, скіль
ки гуртожиток без харчів. 
Забігаючи трохи вперед, 
скажу, що за добрий обід 
треба заплатити 10 доларів, 
а це ЗО доларів на добу, 
або 900 на місяць.

Освоївшись з новим міс
цем проживання, я пішов на 
ще одну зустріч з деканом 
підготовки магістрів та до
кторів наук Томасом Гард- 
нером. оскільки в понеділок 
у встановлений мені термін, 
ми не встигли з ’ясувати всі 
цікаві для мене питання.

Вчора я зрозумів У що 
обходиться навчання в Ка
наді, та як воно організо
ване, Але мене цікавило, за 
яких умов на це навчання 
може "бути зачислений сту
дент із В ін н и ц і.

із другої розмови з То
масом і арднером я зрозумів, 
що для цьогб недсюїатньо 
закінчити -наш вуз з відзна
кою, та знайти професора в 
канадському- університеті,- 
який згоден стати науко
вим керівником - та . надати 
«грант».треоа, ще дуже доо
ре знати англійську ..мову 
та здати не ..менше, ніж на. 

. ЬрО оалтв екзамен з Цієї 
мови, який носить назву 
«Юфель» іншій інтерпре
тації «ІОИфЄЛЬ»Т .. ’

складню і ь виконання Цієї 
умови полягає в і ому, що є 
тільки о^на організація в 
ІУюскві, яка один раз на рік 
приймає цей екзамен. Під 
час складання «іощеля» тре- 
Ра виріши і и 9 різних зав
дань з мови, кожне з яких 
оцінюється по юо-оальніи
СиСі ЄМІ.

АВічлсірац.я про суверен.-
іВі з гчр<зіпи доо Нам миЖлУГ 
О і О і Ь п С о ш і С / ічПО  В , /4  ІУіиСічВИ 

є ю о р ш и  і є в іИ  ц е й  і р  ПО 
о ц и Ч і \ \  І ОЄЗ ЯКОЇ О
і ю  і р а ї  іу і і п  н а  п а в Ч а Н Н Я  ДО  
іч а п о Ц И  ЧИ Н Е М О Ж Л ИВО
п і  З а  ц О ІІО М О іи гО  ЗВ  И З К ІВ , НІ 
за  УЛкіОїчучиМИ н а у ко в и м и  
л а р а к Т є р у їО  і и к а М И .

і іісля зусіріч» з і арднером
Я знову повернувся ДО СВО
ГО жиїла в о уд и Н ку  для при
їж д ж и х , і, м а ю ч и  д в і в іл ь н і 
години, вирішив трохи поди
ви і ись телевізор, щоо маїи 
уяву про цю сюрону життя 
ка н а д ц ів .

Ьідверто кажучи, канад
ські пррі рами телебачення 
мені не сподобалися. Про
грам та каналів багато, але 
дуже подіоні — кожної го
дини йдуть новини хвилин 
на Ь-;гіо, приблизно кож
них 10 Хвилин — реклама. А 
між цим увечері по деяких 
програмам показуються теле
фільми, або політичні пере
дачі/ а по більшості цілий 
день на екрані з ’ясовують 
відносини декілька сімей, 
моделюючи різні життєві 
ситуації.

Звичайно, коли б я знав 
англійську мову, то б мож
ливо мені це все сподоба
лось, але сприйняття тільки 
очима здалось одноманітним. 
Але один канал, одна про
грама викликала досить при
ємне враження — по ній 
протягом всього дня йдуть 
мультфільми. Яскраві барви, 
захоплюючі сюжети —* не 
дай бог у нас колись з ’я
виться такий канал, то ми 
дітей ні на вулицю не виже
нем, ні за уроки не посади
мо,ні спати не вкладемо.

О шостій годині вечора 
за мною заїхав професор 
Іван Вінницький, і ми пої

хали в торговий центр . уні
верситетського району міс
та,

Звичайно, враження, від 
того, що я побачив в про
довольчому відділі цього 
центру передати словами 
дуже важко, але спробую 
дещо розповісти. У фрукто
вому відділі я побачив сті
льки усякого дива, що ніко
ли не бачив у своєму житті, 
хоч об’їздив усі наші рес
публіки та республіканські 
столиці за часів дії бреж- 
нєвських нафтодоларів. Ба
гатьох видів фруктів навіть 
назв не знав. Набравши по 
декілька штук тих фруктів, 
яких ще ніколи не їв, я пі
шов оглядати далі магазин. 
Ось, наприклад, який виг
ляд має відділ помідорів: 
спочатку стоїть красива ве
лика плоска посудина, на
повнена помідорами розміром 
в голубине яйце — всі один 
в один, всі червоні, всі 
тверді, без жодної тріщи
ни. Потім така ж посудина 
з помідорами розміром в- 

■ грецький горіх — і знову 
всі один в один, потім в ку
ряче яйце, потім ще більші,; 
аж до -розміру невеликої - 
дині. — . ..

- м ось враження від вгдді-- 
лу Лійці; заіириуіа герме-' 

. гично - в ■ целофан ' у* вакуумі 
леж-иіь оцна куряча лапа, да
лі в такій же'упаковці — 
дві лапи, потім крило, два’ 
крила/--курча, курка; велика 
■курка, ПОПМ-ТІ ж самі комог- 
нацм, але Підсмажені. По
тім теж- саме з " качками, 
гусками, індиками і ~ іДе "  з 
якимись птахами, пізнати 
яких мені не вистачило ш кг 
льних знань із зоології.

Описувати м ’ясний або 
ковоаснии чи рионий ВІДДІ
ЛИ мені просто незручно пе
ред вами, через іе що я 
це оачив, а ви, дорогі чита
чі, ні.

Є МаїаЗйНі ЧОЛОВІКІВ я 
Майже не ьусірічав, ВИ-
СОїч^імИ Оаі а і иі ЮрерХОВИмИ
колясками р о а  ї ж д ж а л и  між 
Цими казковими полицями З 
ріоНоМаНі і нимй Продук і амИ
жінки" різною* Віку. /ЛлЄ, на
оравши всьоЮ кому Скільки 
іреоа, Вопи не перекладали, 
поїіМ все/ як наші дружини, 
в авоськи/ та сумки і несли 
це все за оагаю кварталів 
Від домівки, надриваючи ру
ки, а під їжджали з цими 
калясками до власних авто
мобілів, припаркованих на 
стоянці біля торгового цент
ру, перевантажували все в 
багажники автомооіля, сіда
ли за кермо і їхали додому, 
а служоовець з магазина хо-. 
див по стоянці, зоирав ка- 
ляски і довгим поїздом від
возив їх назад до магазину, 
до речі, в усіх продоволь
чих магазинах, в аеропортах, 
на залізничних вокзалах — 
в усіх приміщеннях, де лю
дина йде з якимось ванта
жем чи везе його на коляс
ці, які там є скрізь і нада
ються на відміну від нашо
го аеропорту «Шереметьево- 
2» безкоштовно,, двері відчи
няються і зачиняються . ав
томатично при підході до 

. них та проходження через 
них.

Про ступінь комп’ютериза
ції ділової сфери в Канаді 
свідчить; і те, що продавці в 
продовольчому магазині на 
касі використовують комп’ю
тер для лідрахування вар
тості всього того, що ви ку
пили, При цьому те, що в 
магазинній розфасовці по
казується фотороботові, 
зв’язаному з комп’ютером, 
який все підраховує, а те,

. ПіСлЯ ВіДВіДИН торгового 
ценіру ДДО речі, один ІЗ 
комплексних продовольчих 
відділів в ньому працює і 
цілу ніч, тільки товари вно
чі тр.шки дорожчі) ми пої
хали до домівки професора 
Вінницького/ де в мою честь 
господарі робили звану ве
черю, запросивши друзів 
Українського походження, 
серед яких були І професо
ри, і працівники фірм, жур
налісти. їх імен І прізвищ я 
не запам’ятав. Щодо суті 
розмов, які точилися за сто
лом, то вона в основному 
зводилась до питання — 
чим . канадські українці мо
жуть допомогти відродженню 
суверенної України.

декілька слів про те, як 
виглядає оця звана дружня 
вечеря. Господиня готує / і 
подає на стіл оагато типів 
бутербродів з різними делі
катесами: чорною - та черво
ною ікрою, червоною рисою 
різних сортів, устрицями, си
рами, грибами. -Крім того 
різні фрукти: ананаси, ба
нани, цитруси, виноград, ба
гато такого, назви якого я 
не знав. Подаються коньяк, 
горілка, різні ;вила — хочеш 
пий чистим,Схочеш змішуй 
в коктейль. •'*■ І так. цїдячи 
ЦІЛИЙ вечіР .ОДНУ'ЙВІ склянки 
якогось на п б ю-' т а 'Іа  кус ю то
чи бутербродами І фрукта- 
ми, люди Цілии вечір ■ роз
мовляють, слухають музику, 
розбиваються на групи по 
інтересам бесіди чи об’єд
нуються навколо спільної 
теми, до обговорення якої 
запросив в с іх ; хтось із при
сутніх.

Розходяться, так і не по
чавши деяких пляшок, а з де
яких наливши не більше од
нієї склянки.

що ви. набрали внасип самі, - 
використавши поліетиленову . 
тару, кладеться на вагу, яка 
також зв ’язана з комп’юте
ром. Таким чином, прода- 
вець-касир тільки дає вам 
здачу, дарує посмішку, а 
його асистент швидко вам 
все запаковує у фірмові ку
льки, пакети, коробки, в 
залежності від виду, та к і
лькості купленого і все це 
знову укладає на вашу ко- ’ 
ляску. Якщо ви літня люди
на, то цей асистент допомо
же довезти.вашу коляску.до 
автомобіля і завантажить 
все в багажник. Отакий сер
віс.

Обмірковуючи потім перед 
сном все побачене, я прий
шов до висновку, що якби
наші жінки, які довгими го
динами безнадійно., товчуться 
в наших нескінчених чер
гах за продуктами, котрі'1
канадські магазини просто 
не прийняли б до продажі 
із-за низької якості та не
стандартних розмірів, якби
вони в один день побачили 
все те, що я побачив в зви
чайному типовому канадсь
кому торговому центрі, то 
вони б' без допомоги чоло
віків, самі піднялись би на 
нову революцію, і ніякі б 
внутрішні війська з ними не; 
справились. .

Тільки тепер я зрозумів,* 
чому і при Сталіні, і • при 
Брежнєві був у нас '«заліз
ний» кордон;. і чому : тим,. 
хто побував за кордоном 
суворо заборонялося роз
повідати навіть.. близьким 
знайомим?про те, що там на 
«загниваючому» заході лю
дина побачила. ГТро безро
біття, про ? проституток, - про 
бездомних, а це здобільшо'го 
ледарі — будь ласка! Розпо
відай. А нічого іншого ти 
там не бачив.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИН.
На відміну від попередніх 

днів, події середи не буду 
описувати в хронологічному 
порядку, а зупинюсь тільки- 
на трьох із них, на мій пог
ляд найбільш цікавих.

Вранці в супроводі за
ступника декана факультету 
інженерії Біла Вільсона і 
перекладача професора.
Аьва Рутенбурга я оглянув 
декілька учбових > лаборато
рій цього факультету: еле
ктротехніки, електричних си
стем, техніки високих нап

р у г  та лабораторію роботів.
Про лабораторію електро

техніки можу сказати, що 
це приміщення площею 600 
квадратних метрів, висотою 
метрів 7—8, вкрите скляним 
дахом і заставлене рядами 
стендів із світлого пластика 
з різноманітними макетами, 
пристроями та установками 
від найпростіших електричних 
кіл постійного та змінного 
струмів до електричних ма
шин, схованими під орг- 

. скло для зменшення шуму, і 
додержання техніки безпеки.
1 звичайно з комп’ютерами 
для’ обробки результатів 
експериментів.

Лабораторія електричних 
систем розміщена в примі
щенні, трохи меншім. Об
ладнана декількома установ
ками:, генератор - ‘модель 
електричної мережі — ХОМ - . 
п’ютер для вивчення пере

в ідних процесів та стійкості 
систем: модель електричної
мережі — комп’ютерний оп- 
тимізатор та регулятор для 
вивчення процесів регулю
вання та оптимізації по
тужності та напруги в ста
лих режимах; модель елект
ричної лінії постійного стру
му — комп’ютер, для вив
чення процесів перетворен
ня змінного струму в пос
тійний та навпаки і комп’ю
терного регулювання цих 
процесів.

щьщо лаоорачорґ! техніки 
високих напруг, то скажу ті
льки таке — оскільки в на
шому вузі це одна з лабо
раторій моєї бувшої кафед
ри, ю раніше я пишався 
тим, що Бона виглядає кра
ще, ніж в інших вузах ■ Ук
раїни, що в ній є сучасне 
імпортне ооладнання. Але 
коли я подивився лаборато
рію І Ьм в університеті Ва- 

-терлОо,/то ВІД мого «пи 
-шання» не залишилося І 
сліду — у ній усього було 
на оагато більше і все воно 
РулО більш високого готун- 
ку та можливостей.

Справила враження на ме 
не лаоораторія роботів. їх  у 
приміщенні, площею десь 
метрів О00 (воно симетричне 
тому, в якому розміщена ла
бораторія. електротехніки) 
розміщено майже півтори 
десятка; деякі поодиноко, де- 

. які парами, а деякі так, щоб 
пересувались по площині в 
усі сторони. Звичайно, всі з 
комп’ютерами, за команда
ми яких вони можуть /щось 
переміщати, перевертати, по
давати, переносити, склада
ти, закручувати* зварювати, 
шліфувати, різати з точніс
тю до мікронів І виконувати 
Щб багато гпшіх : операцій 
як одиноко, так і взаємо
діючи,

(Далі буде).

МАС ОДА — ГЕТЬ, 
СТУДЕНТІВ ПІД СУД?
В Києві порушено кримі

нальну справу по відношен
ню до учасників політичного 
голодування студентів на 
Хрещатику. Формальний при- 
від-блокування вулиці, яке 
не дозволяло проїжджати 
машинам Швидкої допомоги, 
та захоплення студентами 
центрального корпусу уні
верситету і 7-го корпусу по
літехнічного інституту.

женським собором. Подаль
ше використання цього бу
динку, як органного залу і 
культурного центру, унемож
ливлюється категоричною по
зицією громади КПЦ. Нав
проти, культурна громадсь
кість міста наполягає на 
представницькому обговорен
ні питання і проявляє спра
вжню християнську, терпи
мість до опонетів з УПЦ. 
Богослужіння провадилось 
всупереч останньому рішен
ню облвиконкому, який фак
тично «заморозив» існую
чий нині стан справ для 
прийняття врівноваженого 
виходу з складного станови
ща.

ПАЮС ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ 
ВСІЄЇ КРАЇНИ

За приблизними підрахун
ками у святкові дні лише по 
вулиці Леніна у Вінниці в 
гірляндах миготять близько 
семи тисяч лампочок.

Зробивши нескладні підра
хунки — помноживши сім 
тисяч на сто (середня по
тужність лампочок у ватах 
і на сім (кількість годин на 
добу, коли гірлянди увімкне
ні) — отримаємо цифру у 
1400 кіловатгодин. Цієї 
електроенергії вистачить, 
щоб протягом 24 годин ос
вітлювати гри-чотири багато
поверхові будинки.

На інших вулицях лампоч
ки не підраховані.
ПЕРШЕ БОГОСЛУЖІННЯ

18 листопада відбулася 
перша служба вінницької 
громади УГІЦ (українська пра
вославна церква) в примі
щенні органного залу, що 
до -1962 року- було Преобра-

ШПИГУНИ І ЕКСТРЕМІСТИ 
—ХОВАЙТЕСЯ!

Відновлено відділ КДБ 
Вінницького району. Пре
зентація його керівника Він
ницькому райкому КПУ — 
КПРС відбулася нещодавно. 
Відомо, що звуть його Ва
силь, закінчив іномовний фа
культет, працював до цього 
в Немирові. Більш точних 
даних про його координати 
(прізвище, робочий теле
фон) дістати на час підго
товки матеріалу не вдалося 
нів райкомі, ні в УКДБ по 
Вінницькій області. Черговий 
по управлінню у вівторок 6 
листопада, відповів, що в них 
немає відділу у Вінницько
му районі.


