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НОВОРІЧНЕ СЛОВО РЕКТОРА

нович Мокін виступав
у колективах та підроз
ділах інституту з но
ворічним поздоровлен
ням. Хоча перше число уже проминуло, та
новорічні святки тривають, і тому вважаємо
за потрібне опублікувати вітання ректора в
газеті.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!;
Перш, ніж поздоровити вас з Новим 1991-м роком,
усочу кількома словами підбити підсумки року 1990-го.
Це був рік, у якому ми з вами:
— прийняли демократичний статут;
— прийшли до висновку, що майбутнє в освіті на
лежить університетській підготовці і стали на
шлях
перетворення нашого інституту в технічний університет;
— вийшли на перше місце по кількості комп’ютерних
робочих місць на сто студентів в системі Мінвузу УРСР;
— зробили рішучі кроки на шляху перебудови циклу
суспільно - політичних та гуманітарних дисциплін, аж до
відміни державного іспиту з суспільно-політичних наук;
— створили єдиний на сьогодні в технічних вузах ку
льтурно - художній центр та художній музей, ставши на
шлях гуманізації технічної освіти;
— створенням факультету фундаментальних дисциплін
стали також на шлях подальшої фундаменталізації ви
щої освіти;
— незважаючи на несприятливі фінансові умови, не
здали досягнутих в 1989-му році високих показників в
науковій роботі;
— домоглись продовження повноважень рад по захис
ту кандидатських та докторських дисертацій навіть на
триваліші терміни, ніж було нам дозволено раніше;
— повністю освоїли площі введеного в дію корпусу
енергетичного факультету та розпочали будівництво жит
лового будинку і корпусу конструювання радіоапаратури:
— забезпечили стипендією всіх студентів та підвищили
її рівень;,
— ввели додаткову кількість (більшу, ніж в інших ву
зах) та суттєво підвищили суму іменних стипендій, які
надані кращим студентам на всіх факультетах;
— розпочали проектування спортивного комплексу та
закінчили проект сьомого гуртожитку із студентською
поліклінікою;
— всім співробітникам, що вийшли на пенсію 1990-го
року, виплатили по шість окладів вихідної винагороди;
— за рахунок економії фонду матеріального стимулю
вання всім співробітникам, які одержують зарплату
із
бюджету, видали по 120 карбованців на зміцнення здо
ров’я;
— не скупились на премії і співробітникам науководослідної частини, які досягли добрих результатів, та
студентам, котрі добре вчились і брали активну участь
в житті інституту;
— зменшили на 10— 12 відсотків педагогічне наванта
ження на викладачів, що дає їм змогу більше уваги при

діляти індивідуальній роботі з студентами — цим,
до
речі, можуть похвалитись небагато вузів країни;
— на декількох факультетах створили можливість опа
новувати спеціальність рідною українською мовою. Гру
пі викладачів, які активно впроваджують українську мо
ву в навчальний процес, присуджено першу премію Мін
вузу республіки.
Список наших досягнень можна продовжити, але я
на цьому зупинюсь, адже для перечислення всього зроб
леного треба часу набагато більше, ніж той, який мені
відводиться в рамках святкового привітання. Тому за
вершити цю частину вітання я хочу щирою подякою
всім, хто прикладав зусилля до вирішення перерахова
них та інших завдань.
А які ж головні завдання постають перед колективом
у Новому році?
Перше і
найголовніше — це створення державного
технічного університету, перехід на підготовку бакалав
рів та магістрів з тих
спеціальностей, які готує сьо
годні наш вуз, але на університетському, світовому рів
ні. Ми багато зробили для того, щоб одержати позитивне
рішення, але треба
подолати ще декілька бар’єрів, а
саме:\_
...
— одержати позитивне рішення колегії Мінвузу УРСР;
— одержати позитивне рішення Ради Міністрів УРСР;
— пройти акредитацію.
І якщо перші два завдання залежать в основному від
ректора, то останнє — повністю від кафедр та студен
тів. Адже під час акредитації атестаційна комісія буде
перевіряти і відповідність вимогам колективів кафедр і
знань
студентів.
І я прошу вас підійти до цього відповідально,
аби
нас акредитували, як вуз світового чи. на перших порах,
хоча б союзного рівня, а не республіканського чи регі
онального, тоМу що в умовах ринкової економіки від
рівнгі акредитації вузу, який ви. шановні студенти, за
кінчите, буде залежати ваше працевлаштування.
Попит
на біржі праці, безумовно, буде перш за все на випуск
ників вузів світового та союзного рівнів.
Другим важливим завданням, яке вирішуватиме колек
тив в 1991-му році, є впровадження комп’ютерних тех
нологій навчання, фундаментапізація та подальша гума
нізація технічної освіти — тобто, треба йти далі, щоб
вуз готував не людей з вищою технічною освітою вузь
кої спрямованості, а технічну інтелігенцію, сприйнятливу
як до досягнень науково - технічного прогресу, так і до
загальнолюдських цінностей.
Важливим завданням є також подальше нарощення від
повідної матеріальної бази га створеная нормальних умов
побуту для студентів та викладачів. Зважаючи на розвал
економіки та рішення Ради Міністрів УРСР про переда
чу всіх будівельних росурсів міста, пов’язаних з викори
станням цегли, на спорудження селищ для переселенців
з Чорнобильської зони, це завдання ще більше усклад
и Ц Е Т АК У Ж Е СТВО
РЕНА ЛЮДИНА,
ЩО
ПОГАНЕ
ВОНА ПРИ М ІЧ А Є
Ш В И Д Ш Е , НІЖ ДОБРЕ? БУВА
ПРА ЦЮ Є ЧОЛОВІК, НЕ
П О К Л А Д А Ю Ч И РУК, З А Б У 
ВАЮЧИ ПРО ВІДПОЧИНОК,
С ІМ ’ Ю, А Л Е НА Т Р И Б У Н І
В И Н И К А Т И НЕ Л Ю Б И Т Ь , В
ПРЕЗИД ІЮ НЕ ПРОСИТЬСЯ,
ПРО С Е БЕ НІКОМ У НЕ Н А Г А 
Д УЄ І МИ ДО ЦЬОГО З В И 
КАЄМО — С К РО М Н ИЙ, МО
ВЛЯВ, НОРМОЮ С Т А Є ПО
Г А Н А З В И Ч К А — НЕ
ПО
М ІЧ А ТИ ДОБРА.

Ч

Наші долі перетнулися
в
1967-му,
коли
перейшов,
працювати до
Вінницького
філіалу КПі, а він поступив
на перший курс
механікоенергетичного
факультету.
Через рік, не привчений до
великого багатства і достат
ку, зате навчений з дитин
ства всілякій роботі,
Ми
колайович перевівся на за
очний відділ і влаштувався
працювати в філіалі водієм.
А ще через рік його приз
начили керувати гаражем.
Правда, називати гаражем
дві з половиною розвалюхи
— надто гучно, але це йо
го не бонтежило, бо за ха
рактером — не лежачий ка
мінь. Звідки він тільки чого
не зволікав!?
Дивишся — тягнуть щось
схоже на «ЗИС», а
через
два-три місяці воно вже во
зить цеглу, шифер, дереви
ну. Філіал будувався, авто

транспорт був питанням найзлободеннішим.
Особливо добре я
його
взнав під час
будівництва
спортивного табору.
Най
більше вражала відсутність
марнослів’я, вміння впевне
но дивитися вперед і не бо
ятись труднощів.

нюється. Мусимо шукати
вихід, щоб наші будови, як
то кажуть, не «заморозились».
Декілька слів про політичну ситуацію в країні та мою
позицію.
Зараз є багато побоювань, що, мовляв, Горбачов пішов
вправо, що країна на порозі диктатури, на чому наго
лосив Шеварднадзе з трибуни депутатського з ’їзду.
Не треба боятись диктатури — її не буде; заява Ше
варднадзе — це тільки застереження мудрої людини,
адресоване насамперед Президенту, щоб він не занадто
схилявся вправо.
Що стосується Президента, то,
як мудрий політик,
він іде до мети зигзагами, випускаючи пару періодично
то з лівих, то з правих. Згадайте, як піднімається вгору
лижник — він іде зигзагами: кілька кроків праворуч, по
тім — кілька ліворуч, але весь час неодмінно вперед.
Якби ж добивався на вершину гори по прямій, то рано
чи пізно посковзнувся б і зірвався вниз.
То ж — не бійтесь диктатури — Горбачов буде послі
довно впроваджувати демократію. І нині, зробивши ці де
кілька кроків
вправо, він зробить кілька кроків підряд
вліво. Звичайно, уже в 1991-му році. У Президента про
сто нема іншого виходу в зв’язку з обраним шляхом. Як
би він відмовився від демократичних реформ, то в еко
номічну блокаду проти нашої країни -включився б увесь
світ, навіть країни Східної Європи, технології та облад
нання із яких у нас є
майже на кожному підприєм
стві, завдяки багаторічній політиці інтеграції в рамках
Ради економічної взаємодопомоги. Тому, якби розви
нуті країни Заходу та країни Східної Європи перестали
економічно взаємодіяти з нами, то наша економіка за рік
прийшла б до такого розвалу, якого ми не знали з часів
громадянської війни.
Горбачов та його оточення це розуміють, тому ніко
ли не підуть на такі кроки, які викличуть негативну реа
кцію усього світу.
* Що стосується моєї особистої політичної позиції, то
стою на позиції послідовних демократичних перетворень,
тому що в усіляких революціях та переворотах гинуть,
насамперед, кращі сини народу з обох боків барикад і
після такої «стрижки» треба багато часу на відновлен
ня інтелекту нації.
Ось після цього я хочу перейти до головної частини
свого виступу, тобто, до власне новорічних поздоров
лень.
(
Бажаю вам, шановні друзі, здоров’я, добра, щастя. Ба
жаю розуму та поміркованості, бажаю кожному внести
свій посильний вклад в стабілізацію політичного стано
вища в нашій країні та на шляху до повного суверені
тету нашої республіки.
Керуйтесь здоровим глуздом, будьте розсудливими, при
ймаючи рішення, але нікого та нічого не бійтесь. М о
гутню ходу історії нікому не зупинити. Щастя вам
і
радості, друзі! З новим, 1991-м роком!
ми тирами, лекційним
за
лом, методкабінетом,
чудо
вими роздягальнями й
ду
шовими, з усіма необхідни
ми допоміжними приміщен
нями.
інститут будується постій
но. Розпочинав Р. Ю.
Кі
тель, продовжував І. В. Ку-

МИКОЛАЙОВИЧ
«Якщо
будуватись,
то
вже так. щоб потім не бу
ло соромно, — говорив
зі
своєю знаменитою
м’якою
посмішкою. — Табір — діло
добре. Я допоможу».
і исячі кілометрів наїзди
ли ми з ним шляхами об
ласті в пошуках будматеріа
лів. Та найбільше допоміг він
при спорудженні учбово-до
поміжного корпусу фізвиховання.
Мріяли
збудувати
роздягальні з душовими та
декілька кімнат для
викла
дачів.
«Та у вас же серед цих
викладачів стільки людей з
золотими руками, —
пере
конував мене Миколайович,
— що я будував би те, що
треба, а не сарайчик».
Через два з
половиною
роки виріс
красень-корпус
з двома п’ятдесятиметрови-

зьмін, їепер нелегку
еста
фету прийняв Б. I.
Мокін.
Труднощів на цій ниві хоч
відбавляй.
Але й готове приміщення
не так просто
укомплекту
вати сьогодні меблями
та
обладнанням. Все це на пле
чах Володимира Миколайо
вича Матвійчука, який нині
очолює відділ
постачання,
одну з найскладніших
ді
лянок у будь-якій системі, а
в умовах вузу тим
паче.
Ні для кого не таємниця,
що Мінвуз — одне з найбідніших Міністерств, а уч*
бовий заклад — не вироб
ниче підприємство,
котре
може на що-небудь хоч по
міняти свою продукцію. Вуз
таких можливостей позбав
лений, а потреби його
ве
ликі — сім учбових корпу
сів, шість гуртожитків, маса

допоміжних споруд.
Диводивне, як Матвійчук примуд
ряється діставати все необ
хідне. Заходиш до корпусу
— чудові сучасні меблі, но
ве обладнання. Правда, ста
вимось ми до них не зав
ше по-хозяйськомуі
А яким став гараж
—
весь, автотранспорт
новий,
певне, в жодного вузу рес
публіки такого нема — здій
снилась мрія, яку він
ле
ліяв ще двадцять років то
му.
1991-й рік, очевидно, бу
де одним з найтяжчих
—
країна в кризовому
стані,
постачальникам — хоч криком
кричи. А вуз мусить
руха
тися вперед,
поліпшувати
підготовку спеціалістів. Від
служби В. М.
Матвійчука
туг буде залежати дуже ба
гато. То ж побажаємо здо
ров’я йому, великому
тру
дівникові, ветерану з 23р.'чним
стажем.
чуйній,
енергійній людині. Хай ща
стить тобі, Миколайовичу, в
многотрудному, неспокійно
му, але прекрасному
пов
сякденні. Прекрасним ти йо
го робиш сам.
Я. КУЛИК,
завідуючий
кафедрою
фізичного виховання,
На фото; В. М, Матвійчук*

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 егор,

Радимось,
роз ' яснюємо
як про невтомного організа
тора культурно масової
роботи у вузі, ентузіаста і
трудівника на ниві духовній,
і тут вона не зрадила своє
му покликанню: разом
зі
своїми колегами доклала чи
мало зусиль,
таланту для
створення цього мистецько
го закладу, в організації йо
Як на старі застійні по го відкриття.
няття, то це справді так —
Все
почалося в
кімнаті
кожному своє:
художнику
Естампи,
—
пензлі і
мольберти, урочистих подій.
рушники,
вироби
«технарям» — комп’ютери і вишиті
мікросхеми чи алгоритми. В гончарів, що прикрасили сті
перетво
тому і біда наших
спеціа ни цієї аудиторії,
куль
лістів, котрі за
математич рили її в справжню
- мистецьку віталь
ними формулами, хімічними турно
реакціями, грою електронних ню.
імпульсів часто-густо не ба
На це свято
живопису
чать світу живої
матерії,
людини з її потребами, упо усім складом прийшли члени
з
добаннями, не бачать життя ректорату, які у зв’язку
такою
подією
перервали
у всій багатогранності.
своє засідання. Прийшли та
Хтось дуже консерватив кож представники студентст
ний відгородив високою сті ва, численні гості з різних
ною фізику від лірики, вис організацій міста.
тавив на посміховище
тих,
А ось і перший сюрприз:
хто готуючись служити на
уці, техніці, не
відмовився виступ _ привітання створе
від своїх «слабостей»:
пи ного тут ансамблю
старо
сати вірші, кохатись в му винної, подільської
музики.
зиці чи живопису. В
кра Колектив зовсім невеликий:
щому разі їм навішувалось скрипка,
бандура,
дудка,
прізвисько «дивак».
контрабас, бубон. Але
як
збудили душі чудові україн
Який же гострий нині де
ські пісні і мелодії у вико
фіцит на таких «диваків», що нанні цього ансамблю! Скі
збагачують нашу культуру в льки додали вони приємних
широкому розумінні
цього відчуттів!
слова: і в духовному жит
Потім, як ведеться, з ві
ті, і в побуті, і на виробни таннями і новорічними поз
було
цтві. Михайло " Аомоносов доровленнями (а це
був визначним фізиком І не
менш відомим поетом.
Бо
родін — всесвітньо - відс
мим композитором і вченим
хіміком.

У скептиків була нагода
несхвально
поставитись
до цього заходу, мовляв, на
віщо технічному вузу худож
ня галерея? Чи не
краще
створити
технічний музей,
щоб майбутні інженери мог
ли там щось побачити
за
фахом?

Ось де приклад для
лідування!

напередодні Нового року) з
вдячними словами на адре
су керівників інституту, котрі
пішли назустріч організато
рам музею, виступили: стар
ший викладач кафедри
іс
торії
та теорії
культури
А. В. Філбнов, директор об
ласного художнього
музею
!. В. Безбах. Щирими
оп
лесками був зустрінутий ві
домий художник земляк
Федір Васильович
Панчук,
який повідомив про бажан
ня передати музею
свою
картину «Червоний пес». От
же, до сімнадцяти
картин,
придбаних на кошти
інсти
туту, приєднано вісімнадця
ту, подаровану нашим
гос
тем.
Після цього всі
направи
лись до залу експозиції. Рек
тор Б. і. Мокін
розрізає
червону стрічку і перед очи
ма відвідувачів
відкрилась
галерея живописних творів,
написаних митцями
поділь
ського краю. Серед них —
пейзажі і етюди, портрети,
чимало ікон. В числі авто
рів — прізвища відомих май
стрів
малярства
X IX — X X
століть на Поділлі В. Корнєєва, X. Холодного, сучасних
художників і. Синепольського, М. Чорного та інших.
А.

НОВІНСЬКИЙ.

На знімку: група
гостей
музею, в центрі
художник
Ф. В. Панчук.
Фото

С.

Лісового.

нас

Ґіримірно така думка фі
гурувала у виступі директо
ра культурно - художнього
центру Т. Б. Буяльської на
урочистому
відкритті
ху
дожнього музею інституту.
Про Тамару Болеславівну
наша газета не раз писала.

Початок у номерах 33, 34,
39, 40, 41, 42 43,

35, 38,

Гнав Березовський
свій
автомобіль
несамовито, ми
випереджали всіх і рівно о
десятій годині
зупинились
на автостоянці перед
про
хідною АЕС. Слід
відзна^чити, що нам без
всяких
перешкод автомобілі,
яких
ми наздоганяли, уступали до
рогу — в Канаді водії дуже
ввічливі один до одного
і
розуміють,
що якщо хтось
поспішає, то він кудись за
пізнюється і тому йому не
треба створювати перешкод.
Інженер
Березовський
працює в фірмі, яка проек
тує Дарлінгтонську АЕС, то
му він її дуже добре знає і
мав бути мені також і ек
скурсоводом. Але йому май
же не
довелось
давати
власних пояснень, тому, що
дуже детально нам про все
розповідала керівник групи
по контактах з населеуняі^
пані Стентон.
Так що Березовському до
велося виконувати роль,
в

основному,
перекладача.
Крім мене екскурсантом був
ще турист із Китаю.
Паж
Стентон спочатку нам
по
казала в кінозалі фільм про
атомну електростанцію,
по
тім дала пояснення на маке
ті, на якому імітовані
всі
технологічні процеси, потім
дала нам захисні скафандри,
посадила в спеціальний мік
роавтобус і повезла на стан
цію. До речі, навколо атом
ної станції
немає
ніякої
охорони, а на прохідній
з
одного боку сидів
чоловік
років п’ятидесяти, а з дру
гого боку — жінка
років
сорока, які відмітили на пе
репустці час в’їзду на те
риторію А Е С і час виїзду.
Дарлінгтонська А ЕС
харак
терна тим, що один її
ре
актор працює,
виробляючи
електроенергію, другий
за
вантажується ядерним пали
вом якраз в цей час і готу
ється до пуску, третій зна
ходиться
в
завершальній
стадії будівництва, а
спо
рудження четвертого нещо
давно розпочалось, і нутро

реактора ще відкрите. Зав
дяки цьому за чотири годи
ни екскурсії я побачив все,
про що тільки може мріяти
спеціаліст з електроенерге
тики.
Я «сунув свій ніс» всюди,
куди тільки його можна було
всунути, і пані Стентон тер
пляче все пояснювала
та
вела по маршруту і туди,
куди я тикав пальцем. Пе
ред нами відчинялись і зачи
нялись
масивні,
обшиті
свинцем двері, то вверх, то
вниз возив ліфт. Виходячи з
якогось відсіку, ми обов’яз
ково поступали в розпоряд
ження робота - дозиметриста, який перевіряв, чи
не
отримали ми дозу
опромі
нення вище мінімально до
пустимої денної норми.
Був я І в залі управління
станцією, де побачив
таку
величезну кількість кольоро
вих дисплеїв, що у мене аж
голова обертом пішла
від
цього моря різнокольорових
схем,
графіків,
діаграм,
цифр.
Система управління стан

Уже втретє
лабораторія
соціологічних
досліджень
нашого
інституту
прово
дить вивчення
громадської
думки студентів про профе
сійні і особисті якості вик
ладачів. Перший раз це ро
били після зимової екзаме
наційної сесії, другий
—
по закінченню
навчального
року.
З нашого погляду, най
краще
проводити
анкету
вання після зимової сесії.
По-перше, в цей час мож
на опитати студентів усіх
курсів; по друге — в їхній
пам'яті зберігаються найсві
жіші враження про виклада
чів і це зумовлює найбільшу
об’єктивність оцінок.
Якщо ж проводити
опит
в кінці навчального року (а
це, практично, на
початку
нового — після канікул
і
сільгоспробіт), то в
ньому
не візьмуть участі студенти
першого і п’ятого курсів.
Отже, оцінка буде
непов
ною, а крім того, дуже час
то вона береться «зі стелі»,
бо
виходить,
що перер
ва в учбовому процесі ста
новить понад 4 місяці
і
студент
забуває
багато
якостей своїх вихователів.
Хочу звернути увагу й на
таке: після кожного
опиту
викладачі, котрі здобули не
високий загальний бал, до
коряють співробітникам ла
бораторії за необ’єктивність
та упередження. Треба
в
цьому зв’язку
роз’яснити,
що, згідно
регламентуючих
документів, анкетування про
вадиться силами деканатів і
громадських
студентських
організацій.
Більше
того,
зараз, коли кожен деканат
має власний
обчислюваль
ний центр, весь процес від
опитування до одержання ци
фрових показників — повні
стю проходить саме тут, а
не в нашій лабораторії.
Таким чином, всі
поба
жання. поради і
невдово
лення викладачі мають ад
ресувати деканатам, де ви
конують своє учбове
на
вантаження.
М. СИНЕЛЬНИК,
працівник
лабораторії
соціологічних досліджень.
цією побудована із потрій
ним дубляжем — один
її
контур в роботі, другий —
в стані гарячого
резерву,
готовий вмить взяти на се
бе управління, а третій — в
стані холодного резерву. Як
що в робочому контурі ви
никає неполадка, управління
бере на себе контур
гаря
чого резерву, а контур хо
лодного резерву переходить
в стан гарячого. Всі
опе
рації управління комп’ютери
виконують самостійно, а об
слуговуючий персонал здій
снює тільки нагляд за їх ро
ботою. Оклади у працівни
ків станції професорські —
на рівні 60— 80 тисяч дола
рів на рік. Особливо
цінні
фахівці мають оклади, роз
міри яких ніхто не знає —
це службова таємниця._
Закінчив огляд станції я
в зоні збереження
відпра
цьованого пального, розра
хованого на 25 років робо
ти станції. До речі, вигля
дає ця зона досить
про
заїчно — це великий ба
сейн з хімічно чистою во
дою, на дні якого встанов
лені пересувні касети
для
стержнів з
відпрацьованим
ядерним пальним. Оскільки
перший реактор станції пра
цює лише три роки, то заповненість відпрацьованими:’
твелами басейну поки що не-'
значна.
Всі реактори станції спро
ектовані так, що навіть як
що буде втрачено управління,
то протягом ЗО хвилин
не

11 січні 1991 року.

ПОЛІТ БЕЗ КРИЛ
і Мрію людини летіти
без крил здійснив
ка
надець Джон Джемейн.
Він купив на околиці Кве
бека старий елеватор і
в його башті спорудив
атракціон під
назвою
«АероМум». Стіни всере
дині башти вкриті м’ягкою оббивкою, внизу на
тягнуло батут, а під ним
змонтовано потужний ве-

ю 153 кілометри на го
йну. достатні, щоб підримуваТи людину
в
гані польоту.
Бажаючих відчути сее птахом чимало і на
тракціоні постійні чер-

КИШЕНЬКОВИЙ
Ця новинка дозволяє
жителям Лондона прямо
з вулиці чи магазину за
телефонувати
абоненту
в будь - яку точку зем
ної кулі. Досить лише
натиснути кнопку
для
підключення до ретранс
ляційної підстанції і по
відомити свій номер, а

ТЕЛЕФОН

потім набрати
номер
абонента. Тепер в Лон
доні діє до 100 підстан
цій - ретрансляторів, че
рез рік їх буде близько
-тисячі. Вартість кише
нькового телефону 200
фунтів стерлінгів.
не
забаром вона зменшить
ся вдвічі.

З ’ЇХ А Л И С Ь
Г У Л Л ІВ Е Р И

У австрійському місті
Лінц
відбувся
з’їзд
Гулліверів. Взяти участь
у ньому мали можливість
чоловіки зростом не ни
жче 190 сантиметрів
і
жінки — [180 сантимет
рів. Переможцем огляду
став голландець р. Брунтайн, зріст якого ста
новить 2 метри 22 сан
тиметри.
БЕТОННІ
Т Е Л Е В ІЗ О Р И

Німецька Фірма «Блаупункт» випустила
те
левізор, корпус
якого
виготовлено з
бетону
армованого скловолокна
Головна перевага
не
звичайного телевізора —
його негорючість.
Бе
тонні Телевізори призна
чені для холів
адміні
стративних будинків, ка
фе, лікарень.
Д Е В ’Я Т И Р ІЧ Н А
П О Р О Д ІЛ Л Я

Турецькі газети повідо
мили, Іцо 9-ти річна Зе
лма Бозка стала матір’ю.
Ніхто її в цьому не до
рікає. а ось над батьком
дитини збираються хма.
ри.
ТАКЕ

ХО Б Б І...

Віденський художник Манфред Декс «колек
ціонує» живих кішок. В його «зібранні» твари
ни 69 різних видів і мастей з усіх континен
тів. Щоб утримувати цю «команду», він найняв
двох робітниць.
(З газет).

вийдуть на закритичний ре
жим. Кожен з них має ста
леву сорочку із товстої ви
сокоякісної сталі, спромож
ної витримати значний тиск
зсередини, навколо цієї со
рочки. ще одна — бетонна,
монолітність останньої
пе
ревіряється при будівництві
суцільно. Вся станція вміще
на в товсту бетонну короб
ку, яка згори нагадує кон
сервну банку. Стінки
цієї
коробки такі, щоб витрима
ти падіння на неї з великої
висоти літака, що
втратив
керування. Із розмови з Березовським мені стало ясно,
що якби на реакторі в Дарлінгтонській А ЕС стався та
кий вибух, як на Чорнобиль
ській, то в навколишнє се
редовище не потрапило
б
жодного шматка
ядерного
пального.
Поряд з атомною станцією
височить вакуумна вежа із
товстого монолітного
бето
ну. З ’єднана ця вежа під
земним бетонним
коридо
ром з реакторним відділом.
Ї ї призначення полягає
в
тому, що як тільки в яко
мусь реакторі підвищується
тиск
вище
допустимого,
спрацьовує
автоматика
І
нутро реактора
з’єднуєть
ся з цією баштою і, оскіль
ки в ній вакуум, то
воца
різко знижує тиск в реак
торі, I навіть вибух всереди
ні реактора не спроможний
розірвати його
оболонку.
Про те, наскільки чиста
І
не радіоактивна вода
пос-

тупає із останнього, не замк
нутого контура охолоджен
ня станції, свідчить
той
факт, що труби останнього
контура входять безпосеред
ньо в озеро Онтаріо,
яке
служить джерелом
питної
води і для Дарлінгтона,
і
для Торонто, що лежать на
його берегах.
Завдяки високій
надій
ності всього
обладнання,
високій кваліфікації | від
повідальності обслуговуючого
атомні станції
персоналу,
а також завдяки максималь
ній гласності І доступності
до А Е С кожного, хто ступив
на землю Канади,
канадці
ставляться абсолютно
спо
кійно до розміщених поряд
атомних станцій І не запе
речують проти
будівництва
нових.
і як жаль, що ми, набу
дувавши атомних станцій з
недосконалими
технологіч
ними схемами та ненадійним
обладнанням, довівши
зав
дяки недбалості одну з них
до стану ядерної катастро
фи, яка потрясла увесь світ,
втратили довір’я народу до
ядерної енергетики. Адже на
Україні є значні запаси ура
ну, І ми могли б. виробляю
чи на атомних станціях еле
ктроенергію, продавати її за
валюту, на яку можна було
б купити все, чого нам не
вистачає.
_______ (Далі буде).

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.
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ИМОВА екзаменацій
на
сесія, як ка
жуть, набирає
обертів.
Напередодні Нового ро
ку в її орбіті опинилися
студенти п’ятих курсів,
7 січня — четвертокурс
ники.
а чеюез кілька
днів до екзаменаційних
столів почнуть виходи
ти
студенти 1, 2, 3-го
курсів.

З

Настала відповідальна
пора в житті інституту.
Про те, як підготува
лися викладачі
і сту
денти до сесії, що ново
го у цій
справі — на
ша розмова з начальни
ком
учбового
відділу
В. П. Омелянчуком.

В. П. — Насамперед слід
нагадати,
що нині почало
діяти нове положення
про
організацію
і проведення
екзаменаційних сесій, в ос
нову якого покладена вимога до студентів наполегли
во працювати
не під час
екзаменів, а перед ними.
Кор, — Значить,
голов
ним мірилом
що вплива^тиме на екзаменаційну оцін
ку, буде успішність
про
тягом семестру?
В. П. — Саме так.
І в
зв’язку з цим хочу позна
йомити
з табличкою,
яка
показує,
як підготувалися
до нинішньої сесії студен
ти різних факультетів.
5 курси:

Набираючи
Кор. — Василю
Прокоповичу, чи справді відміне
ні екзамениі з філософії
і
політекономії?
В. П. — Так. На підста
ві постанови Держкомітету
СРСР з народної освіти від
20 жовтня і рішення вченої
ради інституту від 27 груд
ня 1990 року відмінено ек
замен з філософії на трьох
факультетах — РТФ, Ф АМ
і Ф С Т, а з політекономії —
на машинобудівному, енер
гетичному та Інженерно-бу
дівельному,
Кор.
цього?

— А що

замість

В. П. •—• Екзамени
замі
нені підсумковою атестацією,
тобто, оцінка виставляється
спеціально створеною атестаційною комісією на осно^ві
одержаних
студентом
оцінок з політекономії, філо
софії і теорії проблем
су
часного соціалізму.
Якщо студент не погод
жується з виведеною оцін
кою або бажає ї ї підвищи
ти, він звертається в дека
нат
з заявою і через де
який час, отримавши кон
сультації, допускається зно
ву на атестаційну комісію.
Кор. — При здачі курсо
вих екзаменів
практикує
ться, так зване, автоматич
не виставлення оцінок.
Як
ця форма використовується
у нас?

В, П. Пробуємо. Торік на
екзаменах
студентів-вечір77%
ників я автоматично поста
Отже, ці факультети доб вив десять відмінних оцінок
ре
попрацювали, — лічені шестикурсникам трьох груп
студенти отримали двійки і без здачі екзаменів. Прстатрійки. На жаль, на четвер
протягом
тих курсах радіотехнічного вив їх тим, хто
всього семестру не зробив
та
інженерно-будівельного
факультетів двієчників і не- жодного прогу/іу, - вчився
допущених
нараховується тільки на п’ятірки і старан
відповідно 26 і 33 процен но виконав всі завдання ви
ти.
кладачів.

Дорога і пішохід
Торік
на вулицях міста
зареєстровані 194 дорожнотранспортні пригоди. 18 чо
ловік загинуло, 213 — ді
стали поранення. Крім того,
у Вінниці було ще 482 не
значні дорожно-транспортні
пригоди.
За рік затримано 699 не
тверезих водіїв. Серед них
—
з політехнічного інсти
туту — студенти А. А. Субх
та С. А. Шрамко.
Ну, а цей рік почався з
трагедій.
Водій
політеху

Минулого
року
Мінвуз
УРСР оголосив конкурс на
кращий підручник і навча
льний посібник
українсь
кою мовою. Від нашого ін
ституту
в
ньому
взяли
участь 5 авторських колек
тивів.

Володимир Бельдій, рухаю
чись на своєму
автомобілі
по вулиці Келецькій, виїхав
на смугу зустрічного тран
спорту, зіткнувся з тролей
бусом і загинув. Пасажир,
що сидів поруч, поранений
і потрапив до лікарні.
Людино! Сідаючи за кер
мо, думай
не тільки про
себе, а й про того, хто
з
тобою в машині, і про того,
хто переходить дорогу.
Г. ТКА Ч У К,
державтоінспектор.

І ось —
приємне
пові
домлення: три з цих п ’яти
здобули перемогу і відзна
чені грошовими
преміями.
Якщо врахувати, що на У к
раїні 140 вищих учбових за
кладів, то три наших
пре
мії на цьому фоні
досить
помітний здобуток.

На знімку: йде екзамен з основ обчислювальних процесів у
5 ЕОМ.
Фото С. Лісового.

групі

СТУПІНЬ НАДІЙНОСТІ
Все тут до болю знайоме:стіл
екзаменатора
з
букетом квітів у вазі, гірка
екзаменаційних
білетів
і
кілька схилених над папера
ми голів. Час
на обдуму
вання минає і комусь уже
треба йти відповідати...
Назвати такий день свя
том, як дехто
з газетярів
полюбляє
писати, на мою
думку,
недоречно. Навіть
круглий відміннику, 1(той хві*люється, ставши перед очі
вимогливого професора, до
цента чи Іншого фахівця. Се
сія не стільки свято, скільки
своєрідна Інспекція, ревізія
знань.
В аудиторії 0429 того дня
йшов екзамен з 'організа
ції І планування виробни
цтва, управління підприємст
вом. По одну сторону, так
би мовити, «барикади» бу
ли студенти п’ятого
курсу
4-ої групи РТФ, по другу
— завідуючий
кафедрою
економіки,
доцент
В. О.
Козловський. Але це не кон
фронтація протилежних сто
рін, а їх взаємодія. Неваж
ко було побачити, яке
за
доволення приносила Воло

димиру
Олександровичу
правильна відповідь студен
та, або яку впевненість все
ляли в душі юнаків і дів
чат доброзичливість, мора
льна підтримка з боку ек
заменатора.

Репортаж
Ось, приміром,
відпові
дає
М. Присяжний.
Вже
перші його твердження, умо
виводи
про ринкову
еко
номіку викликають схвальні
репліки
викладача, і чим
далі, тим виразніше
вима
льовується неабиякий багаж
знань цього студента. Зна
чить, прийде він на вироб
ництво
не сірим пташе
ням,
а справді зрілим спе
ціалістом, котрий з перших
кроків знатиме, куди і як
ступати, із
задоволенням
поставив
В. О. Козловсь
кий
п ’ятірку
і студенту
М. Семенюку.
Однак,
були й такі, хто
відверто кажучи, дуже сла

Но в е

бко розбирається в питан
нях економіки. Не будемо
називати їх прізвищ, бо за
галом вони вчаться
непо
гано. Але не може не на
сторожити те, що п ’ятикурс
ник не знає таких елемен*тарних питань, як мале під
приємство, біржа,
бізнес...
Слід віддати належне ек
заменатору —- він не поспі
шав виносити
свій нега
тивний «вирок» такому сту
денту, а терпеливо
підво
див до правильної відповіді
і, врешті, допомігши
розі
братись, ставив рятівну трі
йку.
Двадцять студентів скла
ли еказмен. Не так вже
й
довго їм вчитися. З дипло
мами про вищу спеціальну
освіту
вони очолять певні
ділянки виробництва.
Сьо
годнішній екзамен з еконо
міки, звісно,
ще не може
дати відповідь про ступінь
їх надійності, як спеціаліс
тів,
але це
вже дзвінок,
який має нагадати, що без
глибоких знань
економіки
у наш
час
жити і діяти
неможливо.
А. Н О В ІН С Ь К И Й ,

видання

Сьогодні, 18 січня 1991-го року,
має з’явитись перший номер газети
«Південний
Буг».
Цей, не
залежний
від
партій
і
угрупувань,
часопис,
видається
правлінням
обласної
організації
Спілки Журналістів. Правда, це не
означає, що газета писатиме тільки
на вузько професійні теми. Вона хо
че бути цікавою для всіх категорій
населення. Через неї, до речі, можна
буде встановити контакти з відомими
цілителями й екстрасенсами, замо

вити гороскоп, запропонувати й свої
послуги людям, ЯКЩО ви вмієте їх
подавати й організувати. Втім, уже
перший номер «Південного Бугу»
екстрасенси «зарядили», що має іс
тотно підлікувати тих, хто іхворіє
нирками.
чПри обласній організації Спілки
Журналістів створюється реабіліта
ційний центр традиційних і нетради
ційних методів лікування. Газета пи
сатиме про його роботу, а кожен
бажаючий зможе одержати тут необ
хідну консультацію й допомогу.

Залишається назвати пе
реможців. Це доценти М. Є.
Іванов,
В.
С.
Павленко,
Б. Ф.
Ліщинський; П.
Г.
Білоконний і В. О. Козлов
ський; В. В. Чижик і П. В.
Гель.
*

*

*

Ректор
ВПІ
професор
Б. І. М окін
подарував Ін
ститутській
бібліотеці свою
монографію
«Математичні
методи в задачах контролю і
управління в
енергетиці».
Оригінальність книги поля
гає в тому, що вона видана
в Польщі і написана спіль
но з польським ученим Юзефом Корбичем.
Монографія подає аналіз
відомих моделей,
викорис
товуваних для опису проце
сів, що протікають в ядер
них енергетичних реакторах,
здійснює
їх
оригінальну
модифікацію, на основі якої
одержано
ряд результатів,
котрі є цікавими для теорії
] практики оптимального уп
Правління о б ’єктами такого
класу. Книга
розрахована
на Інженерно-технічних пра
ц ів н и ків , зайнятих дослід
женням,
проектуванням
і
експлуатацією
ядерних
та
інших установок.
*

*

*

Підведено підсумки робо
ти серед
служб цивільної
оборони вузів міста за ми
нулий
рік. Наш
Інститут
відзначений серед кращих*
за
підготовку
постійного
складу колективу і студен
тів. З окремих формувань
цивільної оборони ставили
за приклад
пост радіацій
ного
і хімічного
нагляду
СКТБ «Модуль» (начальник
поста А. Д. Гладковський),
сандружину
номер 1 (ко
мандир
С. А. Колеткова).
На «добре» оцінено
всі
минулорічні вчення і трену
вання. Серед
студентських
груп
кращими
визнані
2 ААГ-86 (викладач О.
В.
Кравцов). 2 ЕОМ-86
(ви
кладач В. Ф . Сакевич).

Початок

у

номерах

33 , 34 , 35, 36 , 38 , 39 ,
40 , 41, 42, 43 , 2 .

І

18 січня 1991 року.

«ЗА ІНЖЄНЄРНІ КАДРИ»

2 стор,

Завдяки надійності облад
нання, високій культурі об
слуговування
та
вільному
доступу кожного
громадя
нина для огляду, нема про
тестів проти
експлуатації
існуючих та будівництва но
вих АЕС ні в Японії, ні
в
Німеччині,
ні у
Ф ранції,
навіть
незважаючи на чор
нобильську катастрофу.
і ще одну думку вислов
лю -— досить крамольну для
сьогоднішньої України
—
відмовившись від будівницт
ва ядерних станцій, ми про
граємо економічно, не
ви
граючи в той же час ні
в
екології, ні в безпеці, тому
що залишаємося
заложни
ками тих АЕС, які побудо
вані в інших республіках та
сусідніх державах
вздовж
кордонів з Україною. Сьо
годні ми знаємо, що Біло
русія постраждала не мен**
ше
України* хоч
ядерна
катастрофа сталась не на ї ї
території.
Після огляду Дарлінгтонської АЕС відвіз мене Березовський
до Торонто
і
знову передав Івану Вінни
цькому, який повіз мене до
пластового
дому
—
це
щось
подібне до наших
Палаців піонерів.
«Пласт»
— це організа
ція, головна мета якої— зро
бити все. щоб діти канад
ців українського походжен
ня не забули,
що вони є
українцями.
В
пластових
домах дітей вчать українсь
кої мови, української куль
тури,
виховують
почуття
любові до України. Вихову
ють молодших (подібно на
шим піонервожатим) старші
юнаки — одним з них
є
Михайло Вінницький. Я по^
бачив, з якою любов’ю до
дітей та з якою
відповіда
льністю до своєї місії він
працював з хлопчиками ро
ків восьми—десяти за ві
ком і з яким захопленням
вони разом з ним вчились
вірно
висловлювати
свої
думки українською мовою.
Все, що робиться в пласто
вому домі або на
природі
організацією «Пласт», не за
безпечується державним фі
нансуванням — все
фінан
сується за рахунок пожерт
вувань багатих канадців ук
раїнського
походження.
Ознайомившись з (плас
товим домом,
поїхали ми
з Іваном Вінницьким до уні
верситету Святого Володи
мира, в якому навчаються
діти українців із усіх країн

світу, куди тільки їх заки
нула доля. Вчаться вони ук
раїнською мовою. Універси
тет теж існує на пожертву
вання багатих українців. Він
невеликий,
але бібліотеку
видань українською мовою
має кращу, ніж наш інститут—
в ній зібрані всі періодичні
видання журнального типу,
які
видаються
в країнах
Європи та Америки. В уні
верситеті є науково-дослід
ний центр по
дослідженню
суспільних процесів та істо
рії України. Вченим секре
тарем
цього центру на су
спільних засадах
є магістр
іроіда Вінницька,
дружина
професора Вінницького. За^
раз ї ї головною турботою
є збір та
систематизація
матеріалів
по голодомору
на Україні в тридцяті роки.
Ввечері я разом
з под
ружжям Вінницьких поїхав
до головного конференцзалу міста Торонто, де більше
двох тисяч українців з різ
них міст
провінції Онтаріо
зібралися для того, щоб за
слухати декілька доповідей
з проблем голодомору трид
цятих років на Україні
та
поспілкуватися між собою.
Гостем номер один цього
вечора був голова Львівсь
кої обласної Ради народних
депутатів,/ депутат
Верхов^ної
Ради УРСР Вячеслав
Чорновіл. Коли він був пред
ставлений, зал вибухнув та
кими оплесками, яких я не
чув з часів брежнєвських
виступів. До речі, був пред
ставлений,
але тільки,
як
ректор
ВПІ, і я, і
також
доброзичливо
зустрінутий
оточенням.
Чорновіл виступив з ко
роткою промовою, тому що
недосить добре
почувався
— в літаку в нього
стало
погано
з серцем*
і тому
лікарі^ приписали йому спо
кій. Його промова виклика
ла знову шквал оплесків і
серію виступів, В ЯКИ)<^ він
називався
найвизначнішим
діячем сьогоднішньої
Ук^раїни,
До речі, на цьому вечорі
мені довелося пережити дві
чі декілька неприємних хви
лин. І на початку вечора, і
в кінці священник читав мо
литву. Всі за ним вставши,
повторювали
її, а потім
хрестилися. Оскільки я
не
вважаю себе віруючим, не
знаю молитви і ніколи
не
хрестився,
то не став
ні
підспівувати, ні хреститись.
Для всіх, хто знаходився в
залі, це фактично було ви^
кликом, адже всі інші під
співували молитву і хрести
лись, а я стояв непорушно

під осудливими поглядами
сотень очей.
Але вистояв,
І тим, що заради
більшої
симпатії не покривив
ду
шею, навіть сам собі сподо
бався. І повірте,
шановні
читачі, що коли ти знахо
дишся в чужій країні се
ред чужих людей, від яких
повністю залежиш, які див
ляться на тебе очима, пов
ними осуду, набагато
про
стіше було
б перехрести
тись та поворохнути губами,
роблячи вигляд, що молиш
ся, ніж вистояти непоруш
но.
По
закінченню
вечора,
одержавши в дарунок книж
ку віршів дитячої
поетеси
українського походження, я
"разом з Іваном Вінницьким
поїхав до Ватерлоо, а пані
Іроіда, як одна з господа
рок вечора, ще залишилася
наводити порядок в конференцзалі, де було накрито
багато столів з їжею та ви
ном.
По дорозі
з Ватерлоо у
мене виникла дуже гостра
дискусія з Іваном Вінниць»ким з приводу гостювання
Вячеслава Чорновола. Я ви
словив
своє
здивування
тим, що канадські українці
вбачають
у ньому вождя
українського народу, месію,
яка виведе
народ України
в світле майбутнє. Адже на
Україні
він сприймається
зовсім неадекватно, і
на
віть депутати Верховної Ра
ди УРСР від Галичини ба
чать в ньому лише розумну
людину, керівника обласного
масштабу,
але зовсім
не
вождя народу і навіть
не
претендента на вождя.
Іван з роздратуванням по
чав мені доводити, що
я
невірно сприйняв ті оплески
та виступи, які лунали
на
вечорі, що в Канаді взага
лі ніяких вождів не визна
ють, що ці знаки уваги зу
мовлені роками
боротьби
Чорновола проти
репресій
в ті часи, коли такі, як я,
або вірили, або робили, ви
гляд, що вірять.
начебто
цих репресій
у нас нема.
Чорновіл ще в шестидесяті роки написав книгу «Ли
хо з розуму», яка була на
друкована в Канаді україн^
ською мовою, і за яку він
був кинутий у в’язницю. І
саме тому, що його не зла
мали табори,
як багатьох
шестидесятників,
заі
його
стійкість і продовження бо
ротьби
після
виходу
із
в’язниці, ось за це його так
люблять і поважають укра
їнці в Канаді.

1. Проблеми статевого виховання —
82 %
2. Міжнародне становище — 77
3. Проблеми радянської молоді — 71
4. Соціально - економічне життя
в
нашій країні — 67
5. Про культуру поведінки — 57
6. Моральне виховання — 52
7. Медицина — 52
8. Проблеми психології — 49
9. Досягнення в галузі науки — 49
10. Національна політика — 48
11. Правове виховання — 45
12. Проблеми релігії і атеїзму — 48
13. Проблеми соціології — 39
14. Мистецтво — 38
15. Життя славетних людей — 31

М ы актеры . В жизни,
не на сцене.
И и гр а я р о л ь (д а н е
одну!),
Н а ход ясь во вл асти
упоенья,
З аб ы ва ем м ы про ж и зн ь
свою.
Натянув улыбчивые маски,
В гл уби не д уш и заж а в
протест,
М ы п р е в о з м о га е м ж и з н и
встряски,
О па са ясь л и ш ь за св о й
«насест».
И под м аской истинны е
лица
М ы скры ваем в хороводе „
П е р е д те м , кто м о ж е т
пригодиться
,М ы у л ы б к у т я н е м — д о
ушей.
М ы и гр а е м — д о м а ,
на работе,
— Каждый день —
труд ом иль без труда,
Опасаясь: «Вдруг
найдется тот, кто
С м о ж е т в этом ул и чи ть
меня».
М ы и гр а е м . М ы и гр а е м
роли..
.(М а л о т е х , к т о и с кр е н н о
живет).
«Б ож е м ой ! — кри чи т
душ а. — Д околе
Будет длиться масок
хоровод?»
М ы а кте р ы . В ж и н и , н е
на сцене.
И играя роль (да не
одну!),
Забываем мы, по
крайней мере,
Ч то ж и в е м в с е го — то
жизнь одну.
Айна ПАРФ ЕНКЖ ,
библиотекарь.

Р Е П Л ІКА

Стежина
їдеш в електричці, а
за вікном — одноманіт
ний краєвид зубожілої
землі, вихльостаної заметілями й дощами, — не
ма за що оку зачепитись.
І раптом — стежечка,
стара, сива, натоптана до
гудронної твердості,
з
калюжками стоячої води.
І захочеться
зійти з
поїзда, податись нею ту
ди, куди заведе. І запи
туєш себе:
«Звідки це
щемливе Аней.
почуття?».
Звідки?
Я — дід, і грішно не
знати — з ди-тин-ства!
Це його поклик.

Переймаєшся прагнен
ням бодай подумки вер
нутися в неосяжну дале
чінь, де батьки були ра
ді тобі за те, що ти є на
світі; хоча б на годину
втекти ©ід сьогочасної
дійсності, де за все по
трібно платити: і часом,
і вмінням, і грішми, і...
совістю.
Невже це почуття без
відповіді?
Залишаються
фото
знімки, котрі неможливо
зробити, якщо нема со
лодкого, світлого
болю.
С. ЛІСОВИИ.

Такое уж бывало
В аудитории большой
такие мы сли —
студен ти ки сидели ,
Махнуть на, все
Сидели, слушали,
и — за окно,
порой, галдели.
В круговерть жизни.
А лектор м ы сли
И ведь н е п ервы е он и
излагал, старался,
— такое уж бы вало.,.
Большие формулы
Учеба шла своим
писал — п ы тался
путем , а их касалась
Д о их сознанья
мало
довести законы ,
.Но ведь давно
Открыть которые
и зв е с т н о в с е м , ч т о
смогли труды ученых.
«время катится».
А за окном; такой
Кто плохо грыз гранит
простор
наук —
,такое диво,
Не раз спохватится.
Что затуманивает взор
счастливо
Б. ЗЕМЛЯКОВ,
.И возникают у ребят
доцент.

НАЛЯКАЛИСЬ П ІС Н І?

Шуму З ЦЬОГО
приводу
перед різдв’яними
святка
ми було достатньо. Облас
не радіо лякало людей тим,
що зі Львова на Вінницю
готується нашестя
ідеоло
гічних диверсантів з воро
жими
радянській
системі
програмами і закликало не
пускати їх на
територію
області. Мовляв, у нас до
статньо
своїх творчих ко
(Далі буде.
лективів, щоб урочисто від
значити різдво, а з Захід
ної Україну приїдуть влаш
товувати мітинги
і баламу
тити народ.
Вінниця «обійшлась» вла
16. Зустрічі з заслуженими
людьми
області, міста, інституту — 12
сними силами. Певна ріЦ,
17. Проблеми педагогіки — 12
вона
не спромоглася
на
18. Патріотичне виховання — 11
ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗА щось цікаве — давні р із #
ХОДІВ
в’яні традиції й обряди
у
1. Лекції — 44
нас забуті повністю, а про
2. Інформації, бесіди — 37
оздобу
3. Вечори запитань і відповідей — 35 найосновнішу їхню
4. Диспути
— 29
— вертеп
не знають в пе
5. Круглий стіл — 19
навіть
Чи бажаєте взяти участь в підготов реважній більшості
працівники культури.
ці і проведенні окремих заходів?
1. Так 28%
Отже, треба дякувати ак
2. Ні — 60%
тивістам обласної організаВнесені додаткові пропозиції (питан цї Товариства
української
ня) зокрема: проблеми культурного доз
вілля, масові дискотеки, проблеми еко мови імені Т. Г. Шевченка
номіки, харчування, одягу, соціалізму, за наполегливість — таки
життя міста й області, майбутнє нашого
інституту, про НЛО, східну медицину, зуміли переконати чиновни
приїдуть до
Він
шедеври мистецтва, життя радянських ків, що
емігрантів в Ізраїлі, проблеми народів ниці не вороги, а нормальні
Палестини, кооперативи, юридична за талановиті
люди, які вмі
хищеність студентів та інше.
ють і знають трохи більше,
М. СИНЕЛЬНИК,
ніж ми.
працівник лабораторії соцдосліджень.

ЩО ЦІКАВИТЬ СТУДЕНТІВ?
Лабораторія соціологічних досліджень
ВПІ провела анкетне опитування
сту
дентів 1—4 курсів усіх
факультетів
денного навчання з проблем виховання.
Своїми думками поділилися 868 юнаків
і дівчат. їм було поставлено запитання:
які проблеми найбільше цікавлять?
Ось який вигляд має рейтінгова таб
лиця:

В хороводе дней

Ці аргументи сповна під
твердилися на тому вечорі,
що відбувся 10 січня в клу
бі політехнічного інституту.
Тут виступили два колекти
ви
з Трускавця — фольк
лорна група «Вертеп» іі хо
рова капела «Воля». Можна
вірити чи не вірити в бо
га, але не можна не захоп
люватись
акапельним спЕ
вом «Волі».
Виявляється, що різдв’яні пісні — це цілий пласт
культури, мало не
приора
ний навіки злочинним сум
лінням ідеологічних плуган
тарів. Така програма повин
на б виконуватися в
най
більших
залах обласного
центру і дала б тільки один
урожай — • високу гордість
за талант свого народу. Що,
скажіть, поганого
в тому,
що чарівне виконання «Чер^воної калини»,
шевченків
ського «Реве
та стогне»
підняло на ноги
весь зал,
який
захоплено
підспіву
вав?
Іншими словами, це було
свято щирої єдності Захо
ду і
Сходу України,
яку
декому не хотілося б помі
чати або ж забивати в ї ї
моноліт
підступні
клинці
розбрату.
Українці
— єдинокровні

браті, історія
у них
теж
одна. Можна любити чи не
любити в ній січових стріль
ців або
кінноту Примакова, але не можна її. багато
страждальну,
переінакшити
Мусимо приймати такою, як
є, і на
цій основі вихову
вати в народу почуття тер
пимості і злагоди, а не про
тистояння.
Ніяк не збагнути —
на
якій
підставі
не хотіли
пускати до Вінниці
таких
прекрасних колективів?
Відповідь може бути тіль
ки одна — командно-адміні
стративна система вироди
лась і настільки розумово
зубожіла, що боїться навіть
забутих
пісень
свого на

роду.
До речі, представляти го
стей у складі фольклорно
го ансамблю
з Трускавця
приїхала голова комісії мі
ськради з питань культури
Галина Шиманська, Вінни
цька ж міськрада від таких
повноважень на всяк випа
док відхрестилась.
В. ІВ Ч Е Н К О .

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.

В

АТМОСФЕРІ ВІДВЕРТОСТІ

17 січня в актовому залі
Інституту відбулася
зустріч
виборців з народним депута
том УРСР, ректором
ВПІ
Б. І. Мокіним. Пройшла вона,
треба сказати зразу, в ат
мосфері цілковитої
відвер
тості й повного взаєморозу
міння між виборцями і їхнім
обранцем, що слугує ще од
ним доказом того, що антимокінські публікації в облас
ній газеті «Вінницька прав
да» є не чим іншим, як спе
ціальним замовленням кома
ндирів партапарату
проти
народного депутата,
котрий
посмів думати не так, як їм
хочеться, і діяти
на основі
демократичних засад.
Зустріч 17 січня ще
раз
засвідчила, що Б. І.
Мокін
користується
абсолютним
довір’ям І підтримкою
ви
борців, хоча він ніде ні в чо
му
не поступився
своїми

переконаннями, своїм
не
прийняттям будь-яких
по
рушень конституції і демок
ратії.,
,Яке
ставлення
депутата,
скажімо, до союзного
до
говору?
Підписувати його в ниніш
ній редакції не можна. Б. і.
М окін стоїть на
позиціях
конфедерації, тобто,
спів
дружності вільних держав, а
не федерації, де Президент
може одним указом відміня
ти все те, що не подобаєть
ся йому особисто.
Щодо подій у Литві,
то
Б. і. Мокін^вважає їх спро
бою вчинити державний пе
реворот. Оголосивши
себе
владою і віддавши
накази
генералам, які їх охоче ви
конують, Рада національного
порятунку під шум подій у
Перській затоці влаштовува
ла своєрідну репетицію
—

ПРОДОВЖУЄМО

ПОРУШЕНУ

якою буде на це реакція народу?
Тим часом, в Конституції
записано, що армія повинна
захищати країну від нападу
ззовні. Отже, якщо ми виз
наємо. що Литва — ч астка
СРСР, то посилати туди вій
ська не можна,, а якщо
ж
послали, то це вже окупація
іншої, не нашої
держави.
Такою мусить були елемен
тарна логіка.
В обласній газеті
гостро
критикувалась реакція Б. І.
Мокіна на арешт в
парла
менті народного
депутата
С. Хмари — М окін, мовляв,
не виправдав довір’я вибор
ців, покинувши зал під час
голосування з цього приво
ду. На думку одного з ав
торів «Вінницької правди»,
В. Совка, це було не по со
вісті. По «совісті» було
б,
аби Б. і. Мокін повівся
не

ТЕМУ

СТУДЕНТСЬКІ
ПРІОРИТЕТИ
У минулому номері нашої
багатотиражки були
опуб
ліковані дані анкетного опи
тування студентів 1—4 кур
сів про студентські
інтере
си. Як відомо, на перше міс
це учасники опитування пос
тавили проблеми
статевого
виховання — 82% , а на ос
таннє — патріотичне
вихо
вання — 11%.
Такі, скажемо несподівані,
результати викликали неод
нозначне реагування і
роз
думи.
Ось як цю проблему ба
чить один з
організаторів
опитування працівник лабо
раторії
соціальних дослід
жень М. Синельних.
Партійне бюро факультету
кафедр суспільно - політич
них і гуманітарних наук, яке
очолює Л. М. Ігнатов, проя
вило зацікавленість і надає
постійну допомогу студентам
у підвищенні їх
політично
го, гуманітарного і культур
ного світогляду. Саме тому
працівники лабораторії
со
ціологічних досліджень вирі
шили вивчити
громадську
думку студентської
молоді
про ї ї духовні запити.
На
сторінках анкет своїми дум
ками поділилися 868 юнаків
і дівчат, тобто, кожний шос
тий студент,
який
навча
ється на стаціонарі.
Які ж проблеми в найбіль
шій мірі цікавлять нашу мо
лодь на цьому етапі ї ї жит
тя?
Ви вже знаєте — на пер
ше місце з числа 18 запитань
анкети вийшла проблема ста
тевого виховання. На нашу
думку, це не випадковість, а
закономірне явище. Питання
дуже важливе, адже від рів
ня статевого виховання під
ростаючого молодого
поко
ління
залежить
стійкість

шлюбу, а значить І міцність
сім’ї. Є офіційна статистика,
яка свідчить, що
кожного
року в нашій країні реєстру
ється близько 3
мільйонів
шлюбів і в той же час по
рушується від 900 до 945 ти
сяч справ про
розлучення.
Тільки в нашій
республіці
щороку розпадається
180
тисяч сімей. Це вже траге
дія. Скільки ж це
скаліче
них доль, дітей - безбатчен
ків!
За визначенням соціологів
однією з найсерйозніших при"
чин такого кризового
стану
в сімейному житті є
вкрай
незадовільна підготовка мо
лоді до подружнього
життя
і виконання батьківських обо
в’язків. Отож, якщо
молоді
люди прагнуть одержати бі
льше Інформації з цієї про
блеми, то ї ї слід дати.
У
місті є чимало добре
під
готовлених спеціалістів І їх
необхідно запрошувати
на
зустрічі із студентами.
Доводиться чути різні дум
ки про суспільно - політич
ні науки. Мовляв, чи треба
їх вивчати. Тим часом,
як
свідчить анкетування,
пере
важна більшість
студентів
проявляє інтерес І
прагне
отримати більше знань
з
міжнародної політики,
еко
номіки. національних
пи
тань. Вловивши ці прагнення,
вчені ради кафедр суспільнополітичних І
гуманітарних
наук в значній мірі перебу
довують свою роботу — во
ни переробили учбові
про
грами, тісно пов’язавши
їх
з вимогами дня. За кожним
факультетом закріплені гру
пи викладачів по напрямках,
які найбільше цікавлять сту
дентів. Добре реагують
на
духовні запити молоді на фа
культеті автоматики І мікро-

електроніки. У грудні мину
лого року там був проведе
ний «Круглий стіл»
еконо
містів. На зустріч зі студен
тами прийшли викладачі ка
федр політекономії і еконо
міки промисловості та орга“
нізації виробництва товари
ші Радомисельський М ., Ц
Ігнатов Л. М.,
Стовбчатий
Л. В,, Смалій В. Е., Білокур
П. К. Вечір на тему «Ринок і
ми» пройшов в активній дис
кусії.
Така ж зустріч відбулася на
РТФ, однак з ’явилося дуже
мало студентів.
Щодня на кафедрах
чер
гують викладачі, які можуть
да™ студентам кваліфікова
ні відповіді з того чи іншого
питання.,
Користуючись
нагодою,
керівництво факультету
СП
і ГН повідомляє, що викла
дацький склад у
будь-який
час готовий провести зустріч
з студентами по тій чи іншій
проблемі, варто тільки
на
правити заявку.

зробив і Григор’єв, а
той РОЗРОБЛЕНО
відповів йому ударом ноги в
НАУКОВЦЯМИ ВПІ
пахвину.
Саме ці кадри, до
речі,
вилучені з фільму, який де
так, як підказувала совість. монструвався на екранах те
лебачення.
Звикнувши все життя
гово
Втім, усі Ці свідчення по
рити й писати лише за вка дані прокуророві республіки
зівкою начальства (В. Сов Потебеньку. Природньо, що
заду
ко — колишній голова тепе- вони сильно псують
Як відомо, для будівницт
над
радіокомітету
і
редактор маний сценарій суду
пот
Хмарою. Чи не тому,
що ва капітальних споруд
«Вінницької правди»),
він
на
бракує відповідного
мате рібні міцні фундаменти,
хотів би, щоб за тим
же ріалу, вирішено було
вда які витрачається велика кіль
принципом бездумного
по- тись до вкрай непопулярного кість цементу, металевої ар
матури та інших матеріалів.
слушанія діяли і народні де арешту лідера студентського
над
голодування
в
К иєві О. До^- Суть нового методу,
путати. а якщо не діють, то
нія, хоча сам Л.
Кравчук яким активно працюють на
— геть їх!
привселюдно пообіцяв,
що уковці І спеціалісти інженер
Б. І. Мокін доповів, що з ніхто з учасників голодівки но - будівельнго факультету
що
арештом С. Хмари не може арештований не буде? Скла ВПІ, полягає в тому,
котлован під фундамент не
погодитись і донині.
З ’яви
витрам
лись нові докази провокацій дається враженя, що Хмарі розробляється, а
й бовується на необхідну гли
ної поведінки міліцейського хочуть Інкримінувати ще
полковника Григор’єва в під організацію цієї акції,
аби бину за допомогою спеціа
льної штанги трамбовки, яка
земному переході на Хре тільки посадити в тюрму.
має форму і розміри фунда
щатику. Є свідки, котрі ба
Б. і. М окін відповів на ці менту. Грунт під ним
нас
чили, як Хмара двічі
пре
д ’являв йому свої докумен лу низку запитань про свою тільки ущільнюється, що мо
же витримати дуже
великі
ти, прохаючи, щоб те саме депутатську діяльність.
вертикальні і горизонтальні
навантаження.
Спеціалістами ряду кафедр
факультету був
проведений
комплекс науково - дослідних
і експериментальних
робіт
на
будівельних
об’єктах
тресту
«Вінницяпромбуд».
Згадані котловани були
ви
користані на спорудженні ди
тячого садка на 320 місць,
двох середніх шкіл, допо
міжного корпусу ВІННИЦЬКО
ГО молочного заводу. Ефект
перевищив сподівання
—
зекономлено 1916 тонн це
менту, 486 тонн металопро
кату, економічний
ефект
перевищив мільйон
карбо
ванців.
Ці та інші обставини
зу
мовили великий інтерес
до
методу з боку науковців
і
будівельників ь практиків не
тільки нашої області, а
й
всієї країни. А
своєрідним
центром його
пропаганди
став наш інститут. Минулої
п ятниці сюди на
обласну
науково - технічну
конфе
ренцію «Вивчення передово
го досвіду в
капітальному
будівництві» прибули наукові
працівники, керівники і го
ловні спеціалісти
будівель
них організацій Вінницької,
Хмельницької
областей,
гості з Москви, Києва, Твері. Було заслухано
близько
50 повідомлень.
Учасники
конференції оглянули
вис
тавку виробів, нових
буді
вельних матеріалів і облад
нання.

НЕЗВИЧНІШІ
КОТЛОВИНИ

А. НОВІНСЬКИЙ.
Результати
анкетування
стали предметом обговорен
ня
і на ректораті. Визнано
недостатньою роботу
гро
мадських і культосвітніх зак
ладів по естетичному, куль
турному, патріотичному
ви
хованню, організації цікавих
форм дозвілля. Виходячи з
того, ЩО студенти надають
перевагу лекційним
формам
культурно - масової роботи,
рекомендовано створити
на
факультетах лекторії, орга
нізувати цикли лекцій
на
популярні ДЛЯ МОЛОДІ теми,
удосконалити проведення дис
путів, круглих столів, вечо
рів запитань і відповідей, ві
дійшовши від казенщини й
сірості.

ОБРА ЩЕНИЕ
АДРЕСОВАНО ИРАКСКОМУ НАРОДУ
И ИРАКСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕЗИ
ДЕНТУ США ДЖ.
БУШУ, СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, ООН.
Мьі, иностранньїе студенту,
обучающиеся в г. Виннице, вьіражаем наше соболезнование и сочувствие в связи с собьітиями, происходящими в арабском регионе. Мьі осудили агрессию Ирака и бу
дем дальше осуждать зту варварскую акцию против мирного народа,
которьій
имеет свою территорию, цивилизацию и
историю.
В то же время осуждаем также
аме-

риканское вмешательство в арабский регион.
Мьі обращаемся к иракскому
народу,
иракской армии решить зтот
конфликт
мирньїм путем без жертв и потерь. Об
ращаемся также к Организации Обьединенньіх Наций, лично к президенту Дж. Бушу, к нашим друзьям в Советском Сою
зе с надеждой поддержать наше Обращение ради того, чтобьі избежать катастро
фу в регионе.

Принято на собрании Координационного Совета Ассоциации иностранньїх
студентов г. Винницм.
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ЗНАЙОМТЕСЬ: НАШ ДІЛЬНИЧНИМ
П. М АРУЩ АК
А якщо за всіма

пра
ре
Ми
Лей
тенант. 31-й рік. Одруже
ний. Народився в
селі

Поч&ток у номерах 33, 34, який збирає по фермах ді вилами паспортного
35, 38, 38, 39, 40, 41, 42, тей вранці до школи, а вве жиму, то — Петро
чері розвозить по домівках. хайлович Марущак.
43, 2, 3.

Коли ми доїхали і
лягли
спати я ще довго розмірко
вував над нашою дискусією,
і мені нелегко було перебо
роти своє, вбите в
голову
шшою газетною та
радюпродукцією, досить зневаж
ливе ставлення до Вячесла*ва Чорновола, яке до того ж
підживлювалось на
першій
сесії Верховної Ради УРСР
його якимись хлопчачими на
скоками на мікрофон у залі.
І хоч ми на цьому вечорі
з Чорноволом лише
приві
талися на відстані
кивком
голови (а до цього у
Вер
ховній Раді УРСР навіть не
здоровались при зустрічі), я
зрозумів, що зневаги в моє
му ставленні до нього біль
ше не буде, що він дійсно
заслуговує на повагу і що до
його слів слід прислухатися
й аналізувати їх, а не від
кидати лише тому, що
в
нього задерикувата
манера
їх висловлювати.

ДЕНЬ

ВОСЬМИЙ.

У неділю вранці повіз ме
не Іван Вінницький
знайо
митись з фермами і ферме
рами. Від’їхали ми з Ватер
лоо кілометрів 70 — в цьо
му радіусі ферми невеликі,
в основному, молочні, Були
ми на фермі, на луках якої
паслось 50 кррів — землі у
цього фермера, як виявилось,
25 гектарів. У дворі стояла
одна силосна башта. ВІдвЬ
дали і ферму, де
побачили
сто корів, і, як
виявилось,
мав той фермер 50 гектарів
землі та дві силосні башти,
А на одній фермі, крім двох
легкових автомобілів, нічого
не було, і, як виявилось, свої
25 гектарів фермерша,
син
якої вчиться в університеті,
і не хоче повертатись
до
землі, здала в оренду сусі
ду - фермеру, і на орендну
плату сама живе і
сина
вчить. До сусіди ми не заї
жджали, але, судячи потому,
що у нього паслось 150 ко
рів і у дворі височіли
три
силосні башти, мав він
ра
зом з орендою 75 гектарів
землі.
Цікаво, що на всіх
фер*мах надої на корову однако
ві — вісім - дев’ять
тисяч
літрів молока на рік.
Якщо
згадати, що в
середньому
наші колгоспні корови
на
Україні дають
три
тисячі
літрів, а найкращі —
п’ять
тисяч, то ця арифметика не
на користь колгоспного спо
собу господарювання.
Одна із ферм, на якій ми
побували, продається.
На
цій фермі є два великих бу
динки, >одна силосна башта,
50 корів, 25 гектарів
зем>лі, різна сільськогосподарська
техніка — все це
коштує
один мільйон доларів. Бать^ки вмерли, а чотири
сини,
щоб всім дісталось в спад
щину
порівну,
вирішили
ферму продати і
поділити
гроші. Покупець уже є, то
му один з синів готує фер
му до продажу. Йому дуже
сумно, він би працював фер
мером. хоч зараз працює в
місті на заводі Форда,
але
у нього поки що немає та
ких грошей, щоб
сплатити
трьом братам їх частку спад"
щини.
Дороги, що з ’єднують фер
ми між собою і виходять до
автостради, насипані з дріб
ного щебеню, без асфальту
— і воду не затримують,
і
дешеві. В який завгодно дощ
ними спокійно їдуть
авто
мобілі. Зустріли ми автобус,

І ще одна деталь мені впала
у вічі — на кожній фермі є
критий басейн від п’яти до
двадцяти метрів в довжину
та півтора'-два в глибину.
Після огляду ферм ми по
їхали до Торонто.
Професор Вінницький
на
поліг на тому, щоб ми зай
шли до церкви, де
прави
лась служба, Мене це
не
цікавило, але мусив погоди
тись. Церква греко като
лицька,
українська,
стіни
вкриті красивим
розписом.
Людей було багато, ми ста
ли в кінці зали біля дверей.
Іван молився, я спостерігав
за тим, хто як
молиться.
Ніяких струн в моїй
душі
молитва не викликала. , Піс
ля закінчення служби
ми
знову «зчепилися» з профе
сором Вінницьким, на цей
раз на релігійному
грунті.
Він звинуватив мене в то
му що я намагаюся не йти
д о ’ церкви із-за побоювань
відступитись від комуністич
них догм ЩОДО релігії, якими
я просякнутий до мозку кіс
ток. У свою чергу Я висло
вив здивування з того,
що
він — професор, вірить в те,
ЩО бог створив людину
У
вигляді своєї копії, ЩО лю
дина у муках життя повинна
заслужити право на безсмер
тя в раю, що бог, якщо
він
є, може «списати» усі гріхи,
навіть
смертні, скоєні про
тягом багатьох років життя,
якщо на старості грішник бу
де ревно молитись.
Вінницький зауважив,
що
мій атеїзм — це найпримітивніша форма релігії.
Так
ми пікірувались хвилин п’ят
надцять, залишившись кожен
при своїй думці.
Після обіду у нас
знову
виникла дискусія з
профе
сором та його дочкою.
В
газеті «Торонто Стар» поя
вилась стаття, в
якій по^відомлялось, що 1-го жовтня
у Київ ввійшли танки, однак
кореспондент за вірогідність
інформації не ручався.
Я
заявив, що цього бути
не
може, ’ що це вигадки,
що
поки Горбачов є президен
том, танки для наведення по
рядку в столицях республік
використовуватись не
бу
дуть, тим більш, що
для
прийняття
такого рішення
потрібна ще й згода респуб
ліканського парламенту.
А
наш український парламент
такої згоди не дасть. На за
питання Вінницького, на чо
му базується моя впевненість
щодо Горбачова, я пояснив
так: Горбачов дуже
багато
зробив для розвитку демо
кратії в країні, йому
пові
рив народ, повірив Захід —
введення танків у Київ для
наведення порядку в
одну
мить зруйнувало б усе
те,
що він побудував, тому він
на це не піде, тим більш, що
Київ — це не Карабах, си
туація в місті цілком контро
люється міліцією...
Після обіду Оксана
Він
ницька години півтори
во
зила мене на своєму
авто
мобілі по Торонто, знайоми
ла з найбільш
визначними
місцями. Викликала подив у
мене китайська вулиця — на
ній я не побачив
жодного
європейського
обличчя,
справді, одні китайці,
які
використовували
проїжджу
частину, як тротуар, а тому
автомобілі по ній їхали
зі
швидкістю черепахи. І жод*
ного поліцейського.

Далі

буде.

Кібличі

Гайсинського

райо

ну.
Після
десятирічки
скінчив і профтехучилище
(тракторист - машиніст
широкого профілю). Слу
жив на території Угор
щини шофером інженер
но-будівельного підрозді
лу;
Робота й армія прилу
чили до спорту. Любить
його в усіх проявах. Не
погано знає й самбо. Ми*
нулого року, до речі, на
городжений за призове
місце в змаганнях з ба
гатоборства.. Так що
—
застереження прихильни
кам силових ігрищ: кра
ще обходьте чоловіка де
сятою ^дорогою.
Правда, Петро Михай

лович — не є палким при
бічником силового
«ви
ховання». Вважає, що ро
зумне слово, сказане сво
єчасно, може вплинути на
людину набагато краще,
ніж болісний прийом чи
погроза; а якщо це слово
веселе й дотепне, то —
тим паче. Любить
наш
дільничний гумор,
хоч
робота в нього не найвеселіша.
В міліції лейтенант Ма
рущак скоро вже десять
років. Працював на Дон
басі, в Гайсині, у Ленін
ському райвідділі облас
ного центру. З лютого
минулого року — дільнич
ний на території політех
нічного інституту.
Штаб його знаходиться
в кімнаті 111/2
гурто
житку номер 5. Якщо до
помога знадобиться
не
гайно, то можна дзвонити
по телефону: 02
(внут
рішній).

ЕПІДЕМІЯ ЗЛА
ЗРОСТАЄ

КІЛЬКІСТЬ

Хвиля правопорушень
І
злочинності, яка досягла чи
не найвищих; позначок, охо
пила і наш інститут. Про це
свідчать, передусім,
порів
няльні цифри. У 1990 році у
порівнянні
з
попереднім
1989к-м кількість
правопо
рушень зросла на 21,7 про
цента.
Не кожний стане вникати
у цю цифру, тим часом, за
нею стоять
сумні,
часто
трагічні вчинки: крадіжки
і
пограбування, п ’яні дебоші,
тощо. Особливу тривогу вик
ликає
зростання
карних
злочинів.- У порівнянні
з
1989 роком їх кількість збі
льшилась від двох до деся
ти, тобто, у п’ять разів. Та
кої кількості злочинів в інституті не спостерігалося від
часу його створення. Скоєніі
вони виключно студентами і
найбільше третьокурсниками.
Сім з десяти згаданих кар
них злочинів пов’язані із за
зіханням на державну влас
ність і особисте майно гро
мадян. Скоєно також злісні
хуліганські вчинки, були ви
падки задоволення
статевої
пристрасті
у
спотвореній
формі, наруги над державни
ми прапорами СРСР і УРСР.
Ось така сумна статисти
ка. Вона свідчить про зни
ження дисципліни на факуль
тетах і в підрозділах,
при
мирливе ставлення до юнаків
і дівчат, я кі схильні порушу
вати закони і правила спів
життя. Все більше
дається
взнаки вакуум, який
утво
рився від того, що комсомо
льська організація
відійшла
від проблем
виховання.
А
вакуум у суспільному житті
довго не існує — його за
повнюють ін ш і сили, у
да
ному разі лідери злочинного
світу —
любителі
легкого
життя, наркотичного бізнесу,
порнографії тощо.
Звісно,
рано чи
пізно,
злочинним діям настає
к і
нець, суспільство веде
нео
щадну боротьбу
з
цією
страшною бідою, але скіль
ки втрат воно зазнає, поки,
як то кажуть, припре злов
мисника до стіни!
Торік засуджено на різні
строки 8 студентів. Найбільш
неблагополучний стан
на
радіотехнічному
факультеті,
студентами
якого
скоєно
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дев’ять правопорушень, (на
п’ять більше,
ніж в по
передньому 1989 році),
у
тому числі, 7 карних злочи
нів. Ось деякі з них.
Сту
дент 5-го курсу
В. І.
Кошелев шляхом шантажу
і
залякування заволодів
ре
чами Іноземного
студента,
другокурсник А. А.
Вівчар
обікрав студентський
гурто
житок. На лаву
підсудних
потрапили студент 3-го кур
су Ю. А. Шаригін і четвер
токурсник А. Б. Коцар,
які
переховували
крадене.
Та
найбільше «відзначився» сту
дент 3-го курсу цього ж фа
культету А. В. Марущак, який
за участь у груповій крадіж
ці радіоапаратури,
комп’ ю
тера, касет та іншого майна
в міському центрі технічної
творчості м о л о ді на
суму
більшу, як 35 тисяч карбо
ванців, засуджений на 5 ро
ків позбавлення волі в міс
цях суворого режиму.
Більш, ніж удвічі,
зросла
кількість правопорушень на
машинобудівному факульте
ті. Злочини тут різні. Примі
ром, студент другого курсу
В. Р. Кондратюк засуджений
за злісне хуліганство, вчине
не без будь-яких причин по
відношенню до громадянина
Н. (образи і побої), а пер
шокурсника Р. В.
Сашкіна
заарештовано за
крадіжку
легкового автомобіля і
за
лучення до злочинної
ді
яльності
неповнолітнього.
Чотири студенти цього
фа
культету побували торік
у
медвитверезнику.
На Інших факультетах і в
підрозділах така статистика
правопорушень: ,
ф-тет обчислювальної тех
ніки — 4;
адмінгоспчастина — 4;
інж. - будівельний ф-тет— 3;
іноземні студенти — 3;
енергетичний ф-тет — 1;
ф-тет автоматики і
мікроелектроніки — 1;
підготовче відділення — 1;
СКТБ «Модуль» — 1.
Вище вже відзначалося, що
зростанню
злочинності
сприяє наша байдужість, тер
пимість до тих, хто
розпе
резався. Замість того,
щоб
суворо карати винуватців, в

окремих колективах
обме^жуються всілякими зауважен
нями, громадським
осудом,
які не справляють
ніякого
впливу на затятих правопо
рушників. Доходить
іноді
справді до смішного, коли
злочинців намагаються будьщо взяти під захист. Так бу
ло і зі згаданим А. В. Марущаком
з
3^-го
курсу
РТФ, який здійснив крадіжку
в особливо великих
розмі
рах. Обговорюючи цей
ви
падок, колектив курсу
по
рушив клопотання перед су
дом про передачу його
на
перевиховання. Суд, звісно,
не погодився з таким лібе
ральним підходом і
відхи^лив рішення колективу.
Переважна більшість пра
вопорушень, як відомо, від
бувається на грунті пияцтва.
Цій проблемі, на жаль,
не
приділяють належної
уваги
на факультетах і в підрозді
лах. Комісія по боротьбі
з
цим злом самоусунулась від
роботи, засідання ї ї
членів
не провадяться, надана
за
конодавством влада не вико
ристовується. Тому
кіль
кість затриманих у п’яному
вигляді студентів,
котрі
глумляться над
людською
гідністю і громадською мо
раллю, зросла майже вдвічі.
Велике занепокоєння вик
ликає стан правопорядку
в
гуртожитках, особливо
в
місцях проживання
інозем
них студентів, де
досить
часто організовуються
ко
лективні випивки з наступ
ним порушенням
громадсь
кого порядку.
Я не буду робити
оста
точних висновків, закликати
до «посилення», «поліпшен
ня» і таке інше. Хай відпо
відні організації, відповіда
льні
особи,
громадськість
проаналізують наведені фак
ти і самі зроблять правиль
ні і, головне, невідкладні вис
новки, як діяти далі. І зро
бити це треба якомога швид
ше, бо епідемія зла. насиль
ства має тенденцію
розши
рюватись, як клубок
снігу,
що котиться згори, набирак>чи швидкості і збільшуючись
в розмірі.

старший
ВПІ.

М. ВЕСЕАОВ,
юрисконсульт

Розшукується
злочинець
14 січня 1991 року о
18
годині 20 хвилин по вулиці
Пирогова в обласному цент
рі навпроти будинку партархіву водій легкового автомо
біля «Москвич» білого
ко
льору, рухаючись у напрям
ку ринку «УРОЖАЙ», здій
снив наїзд
на
пішохода
КОРОЛЬ НАДІЮ
ПОРФИРІВНУ, яка від
одержаних
травм тут же померла.
Слідством і
оперативно
вжитими заходами
встанов
лено, що, завдавши
смер
тельної травми жінці, водій
проїхав кілька метрів, зупи
нився неподалік
тролейбус
ної зупинки «Лікарня Пиро
гова», а потім зник.
У цей час на зупинці були
люди, які, можливо, бачили,
як розгортались події.
Державтоінспекція
УВС
міста та відділ карного роз
шуку вживають невідкладних
оперативно - слідчих захо
дів для встановлення цього
автомобіля. Але, як людина,
котра потрапила в
біду,
звертається за допомогою до
міліції, так і міліція
цього
разу просить допомоги в лю
дей.'
Шановні товариші.
Якщо
вам відомі подробиці цього
злочину, чи, може, ви бачили
легковий автомобіль
білого
кольору із
деформованими
деталями передньої
части
ни,
розбитими
фарами,
склом; можливо, хто з
ва
ших співробітників виїхав на
такому автомобілі з роботи
о 18 годині, і зараз перехо
вує його, посилаючись
на
різні причини; якщо вам ві
домі випадки звернення
по
допомогу в ремонті кузовних
деталей, зателефонуйте
на
1-38-81, 5-57-98 чи 7-18-55.
Можете також
особисто
звернутися
до
чергового
найближчого відділення
мі
ліції, чергового УВС, або на

«02».
В. ЧЕРКАС,
інспектор ДАІ УВС.

к
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І. ВОЛОШЕНЮК.

8— 9 ЛЮТОГО В НА
Ш ОМУ ІНСТИТУТІ В ІД 
БУДЕТЬСЯ
X III
НАУ; КО В О - МЕТОДИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕ
МУ:
«ФО РМ УВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ
М О ЛО 
ДОГО СПЕЦІАЛІСТА В
'ТЕ Х Н ІЧ Н О М У ВУЗІ».
НИЖЧЕ
ДРУКУЄМО
РОЗДУМИ
І Д О С ЛІД 
ЖЕННЯ
НАУКОВИХ
ПРАЦІВНИ КІВ
З Ц ІЄ Ї
ПРОБЛЕМИ.

СТУДЕНТ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Перший технічний універ
ситет в нашій країні створено
на базі МВТУ
ім. Баумана
три роки тому.
Після обрання ректором я
відвідав Московський
дер
жавний технічний .універси
тет, де познайомився з його
структурою, принципами ор
ганізації навчального проце
су та наукових досліджень.
Аналіз побаченого та по
чутого спричинився до вис
новку, що у вищій інженерній
освіті майбутнє саме
за
технічними університетами і
тому і наш вуз слід
пос
тупово готувати до
пере
ходу на університетську про
граму.
В чому ж полягають від
міни в університетській
та
спеціальний вузівській про
грамах підготовки
фахівців
з вищою технічною освітою?
Корінних відмін лише три.
Перша з них полягає в то
му, що в технічному, тех
нологічному чи
політехніч
ному інститутах
підготовка
фахівців ведеться по
єди
ному на
весь п’ятирічний
термін навчання навчальному
плану, який передбачає вив-

8 умовах науково-техніч*
ної революції питання взає*
модії суспільства з приро
дою набули особливої гост
роти і актуальності. Еколо
гічна катастрофа, про
яку
донедавна говорили, як про
далеке майбутнє, сьогодні на
буває реальйих
контурів.
Сучасний рівень
виробниц
тва зумовив такі зміни
в
стані навколишнього
сере
довища, при яких виникла за
гроза Існуванню живої при
роди. Про це свідчить всезростаючий перелік
глоба
льних і регіональних еколо
гічних проблем.
Ця загроза характерна
І
для Вінницького регіону, де
щорічно нарощуються
по

чення великої кількості ву
зькоспеціальних
дисциплін,
багато з яких мало пов’яза
ні між собою,
здебільшого
не збалансовані у часі і не
націлені на вирішення
кон
кретних завдань сьогодення.
Університетська
підготов
ка фахівців в галузі техніки
та
технології
передбачає
два етапи. На першому, чотирьохрічному етапі, ведеться
глибока
фундаментальна та
широка технічна
підготовка
на базі значно меншої кіль
кості дисциплін, які викла
даються в значно більшому
обсязі, ніж в технічному ін
ституті. Після
закінчення
цього етапу випускник, ска
жімо, енергетичного факуль
тету, якщо він спеціалізува
тиметься в галузі експлуата
ції
електрообладнання, або
технології передачі
елект
ричної енергії з допомогою
цього
електрообладнання,
одержуватиме вчену
сту
пінь бакалавра електроенер
гетики.
Така широка технічна
та'
глибока фундаментальна під
готовка дасть
можливість
випускникам технічного уні-

верситету швидко адаптува
тись в умовах
динамічного
розвитку техніки та техноло
гії, не відстаючи від її досяг
нень.
Одна половина
студентів
після
закінчення
першого
етапу навчання піде працю
вати, а друга
продовжить
його протягом двох років за
програмами одночасово ву
зької, але глибокої спеціа
лізації. По закінченні другого
одно — або дворічного ета
пу, ті випускники, що
нав
чатимуться, скажімо.
на
енергетичному
факультеті
одержать ступінь
магістра
електроенергетики.
Суть другої відміни в тому,
що в програмах
підготовки
інженерів у технічних інсти
тутах мають місце дуже не
значні обсяги вивчення дис
циплін, в яких розкриваються
проблеми гуманізації та гуманітарізації вищої техніч
ної освіти, проблеми сприй
няття загальнолюдських цін
ностей. Тобто,
випускник
технічного інституту сьогод
ні — це лише людина з ви
щою технічною освітою,
а

не представник технічної ін
телігенції.
Університетська освіта лік
відує цей недолік.
Світог
ляд випускника університету
значно ширший, його
під
готовка глибша та системно
ув’язана. До того ж на пер
шому етапі вона більше на
цілена на виявлення індиві
дуальності студента, широке
сприйняття ним як
загаль
нолюдських цінностей, так і
глибоких
фундаментальних
та
широких
інженерних
знань.
На другому етапі навчання
майбутній магістр на основі
підготовки першого етапу та
уже зрілого вибору спеціалі
зації поглиблює свою підго
товку в конкретній
галузі
інженерії або науки та за
вершує свій світогляд в прос
торі загальнолюдських
цін
ностей, формуючи із
себе
інтелігента з великої літери.
Третя відміна полягає
в
тому, що центр ваги науко
вих досліджень в універси
теті зміщується в сферу фун
даментальних дисциплін.
в
той час, як у технічних ін
ститутах переважає
вузька

прикладна тематика, яка
з
часом вичерпується. Фунда
ментальні дослідження дають
можливість в техніці та тех
нології зробити значні
по
ліпшення, тому справжня на
ука є тільки там, де їх пито
ма вага значна в загаль
ному обсязі.
Тут хотілось би зауважи
ти, що доцільність переходу
від вузької інститутської
і
технічної підготовки до уні
верситетської в нашому ін 
ституті розуміли багато вик
ладачів і до мене, тому ідеї
створення факультетів
фун
даментальних та інженерноприкладних наук, факультету
суспільних та
гуманітарних
наук, кафедри історії та тео
рії культури, кафедри інфор
матики та соціології, не про
фільних для звичайних тех
нічних вузів, введення таких
дисциплін, як психологія осо
бистості, інженерна психоло
гія, історія культури
Украї
ни та інші подібні були прий
няті майже без опору, а їх
впровадження в жигтя тіль
ки підтвердило вірність ви
бору стратегії розвитку на
шого вузу

С ьогодні ми
випередили
на Україні інші технічні ву
зи в гуманізації та
гумані
таризації інженерної освіти
і тому не дивно, що Комісія
Верховної
Ради УРСР
в
справах освіти та науки
і
керівництво
Мінвузу УРСР
підтримали ідею перетворен
ня Вінницького політехнічно
го інституту в Вінницький
державний
технічний
уні
верситет і запропонували під
готувати відповідний
пакет
документів для законодавчо
го вирішення питання.
В вересні минулого року ме
ні довелось побувати в Канаді,
і ознайомитися з
організа
цією навчального процесу в
трьох університетах: Торон
то, Ватерлоо та Гамільтоні.
В цих університетах багато
цікавого, прогресивного, то
му ми, створюючи свої про
грами, будемо орієнтуватись
не тільки на МГТУ ім. Баумана. але й на кращі канад
ські університети, не втрача
ючи однак власного обличчя.

тужності підприємств х ім іч  но неграмотних
керівників
ної промисловості, будівель минув. Таким чином, підго
ної індустрії,
машинобуду товка сучасних спеціалістів,
вання, автомобільного тран здатних оптимізувати
взає
спорту, сільського господа мовідносини між суспільст
рства. Забруднюються річки вом і природою — соціальне
і ставки неочищеними сто замовлення сучасній вищій
ками й отрутохімікатами, в школі.
атмосферу міст і населених
Саме в цьому колектив ви
пунктів викидається газ, пил кладачів кафедри
охорони
і т. п. В проекти будівництва праці і навколишнього сере
нових і реконструкції
дію  довища вбачає своє першо
чих підприємств усе ще за рядне покликання для прак
кладаються застарілі рішен тичного вирішення
питання
ня, слабо
впроваджуються екологічного виховання сту
безвідхідні I маловідхідні те дентської молоді. З
Цією
хнологічні процеси.
метою студентам усіх спе
У зв’язку з катастрофіч ціальностей читаються такі
«Охорона
ним станом природи сьогод дисципліни, як
ні необхідно на всіх рівнях навколишнього середовища»,
усвідомити — час екологіч «Основи екології», а в ди

пломних проектах розробля=
ється спеціальний розділ
з
природоохоронної тематики.
Для різних спеціальностей
учбові програми
по-різно
му вирішують питання еко
логічної освіти в технічно
му вузі. Так, наприклад, для
студентів-будівельників (1202)
дисципліна «Охорона навко
лишнього середовища» чита
ється в об’ємі 28 годин (з
заліком) для стаціонару і 18
годин (з заліком) для вечір
ньої та заочної форми на
вчання. Серйозно
вирішує
ться питання природоохорон
ної освіти по спеціальності
0608 — курс «Основи еко
логії» в об’ємі 18 годин (з
заліком). Цього не
можна

сказати про енергофакультет, де для студентів
усіх
спеціальностей виділено
по
курсу «Охорона
навколиш
нього середовища» 14 годин
без заліку, і це в той час,
коли теплові електростанції
спричиняють зараз найбіль
ше забруднення атмосфери
і водного середовища. Ска
жімо, Ладижинська ДРЕС по
сідає по забрудненню дов
колишнього середовища пер
ше місце у Вінницькому ре
гіоні.
Цілком зрозуміло, що
в
технічному вузі повинен бу
ти комплексний підхід
до
екологічного виховання. Ду
же важливо, щоб воно три

вало впродовж усього пері
оду навчання. Значне місце
в ньому займають природни
чі науки (фізика, хімія),
а
також спеціальні дисципліни,
які створюють необхідну те
оретичну базу для
сприй
няття цілісної картини світу
з єдністю і розмаїттям зв’я
зків між живою й неживою
природою, дають змогу роз
крити комплексний характер
екологічних проблем.
При
родоохоронна освіта повин
на бути тісно ув’язана з гу
манізацією процесу навчан
ня і виховання.

Б. М О КІН ,
ректор інституту, доктор
технічних наук, професор,

В, КОБЕВНИК, доцент,
кандидат технічних наук.

НОВИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ
методи
З нинішнього навчального матики, включаючи
року на факультеті обчис оптимізації,
математичної
лювальної техніки розпоча логіки, дискретної матема
то підготовку інженерів НО тики, числових методів, алВОЇ
спеціальності
2204 гометричних мов і методів
«Програмне
забезпечення програмування.
Важливе
обчислювальної
техніки
і значення для інженера-проавтоматизованих
систем». граміста має знання
апа
Інженер цієї
спеціальності ратних засобів ОТ, органі
є фахівцем широкого про зації і функціонування ЕОМ,
філю.
Особливість
підго обчислювальних
систем
і
товки цих фахівців попягає комплексів.
в посиленні
математичних
Профілюючою 3 Цієї спе
знань, особливо у вивчен ціальності є кафедра прик
ні сучасних розділів мате ладної математики і обчис

лювальних систем.
Уже в
самій назві закладена ідея
спеціальності.
Високий рі
вень підготовки кадрів за
лежить тут від розв’язання
чотирьох проблем: науковопедагогічні кадри кафедри,
розвиток науки, забезпечен
ня навчального процесу
найновішими засобами ОТ,
методичне забезпечення.
Кафедра, нині укомплекто
вана кадрами достатньої ква
ліфікації
(з 14 викладачів
вісім мають вчені ступені).

Однак, введення нових дис прямку в галузі ОТ, ство
терів, укомплектованих най
циплін вимагає додаткової реного вченими саме нашо новішою вітчизняною І зару
серйозної підготовки.
го вузу.
біжною ОТ. На жаль, фа
Непогані на кафедрі пер
Найскладніше для кафед
культет
поки-що не має по
спективи наукової
роботи. ри —
забезпечення
на
Тут функціонує науково-до вчального процесу сучасною трібних грошей. Вся надія
слідна лабораторія відмов- ОТ. і хоч за рішенням рек на те, що ректорат і вчена
ностійких
обчислювальних тора кафедрі торік виділя рада знову
виявлять фа
і керуючих систем АН УРСР
лись кошти на придбання культетові фінансовий «кре
і Мінвузу УРСР. До речі,
двох персональних комп’ю  дит довір’я».
таких лабораторій в респуб
терів,
цього явно
недос
ліці тільки дві. | те, що
Вихід полягає
у
О. СТАХОВ,
одна з них знаходиться у татньо.
ВПі,
свідчить про високу створенні
на
факультеті
доктор технічних наук,
оцінку нового наукового на класу персональних комп’юпрофесор.
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ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

НА ПЛАТНИХ УМОВАХ
Відбулось чергове за
сідання вченої ради ін
ституту, яка розглянула
цілий ряд питань навча
льної
роботи. Гадаємо,
що всіх
зацікавить по
ложення про підготовку
спеціалістів з вищою ос
вітою на умовах подання (
платних послуг населен
ню. Цей документ прой
шов поки-що тільки по
переднє обговорення і під
лягає затвердженню роз
ширеною вченою радою,
але навряд чи він зазнає
істотних змін і поправок.
Отже,
пропонується
встановити плату за від
новлення навчання на ден
ній формі по 300 карбо
ванців і на заочній та ве
чірній — по 150
за
кожен семестр.
На платних умовах на
даватиметься в ВПІ та
кож друга освіта. Вар
тість її становитиме 3000
карбованців,
незалежно
від строку навчання. Пла
та за другу освіту вно
ситься підприємством чи
установою,
де працює
спеціаліст, або самим спе
ціалістом. Співробітникам
ВПІ друга освіта надаєть
ся безкоштовно.
Студент платної фор
ми навчання, який
ус
пішно провчився не мен
ше одного року, має пра
во на участь у
конкур
сі на вакантні місця де

іі£*паі>0л у номерах 33,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 2, 3, 4.
За дев’ять днів у Канаді
я не бачив ніде поліцейських,
навіть на дорогах. Це не оз
начає, що їх там немає, во
ни є, але ведуть себе так,
що весь час
залишаються,
так би мовити, за кадром.
Після прогулянки по місту
я в супроводі Оксани
Він
ницької пішов до Торонтського університету, де
про
ходило заключне засідання
наукової конференції по го
лодомору 20— 30-х років на
Україні, серед організаторів
якої була іроїда Вінницька,
дружина професора Вінниць
кого та професор універси
тету в Торонто Янішевський.
Виступали доповідачі ан
глійською або
українською
мовами.
Виступи англійців
мені перекладала
Оксана.
Серед доповідачів були вчені
із США, Канади, Німеччини,
Італії*, нашої країни, із цих
виступів я зробив
чотири
висновки: по-перше,
голо
домор був цілеспрямований,
направлений на
знищення
перш за все тих селян, які
зрослись з землею, вміли на
ній працювати і не бажали
йти до колгоспів; по-друге,
на заході про голодомор ши
рокі кола населення не знали
завдяки тому, що
західні
кореспонденти.
акредитова
ні в СРСР, будучи куплени
ми відповідними органами, в
своїх статтях
замовчували
дійсний стан речей; по-тре
тє, жертвами
голодомору
стали більше семи мільйонів
українців; по-четверте.
од
нією з найбільш
несприймаючих цю цифру є міжна
родна сіоністська
організа
ція, яка не хоче допустити,
щоб виявилось, що
якийсь
народ постраждав від гено
циду більше, ніж євреї
від
нацизму. Офіційно,
руками

ржавної форми навчання.
Вчена рада ВПІ роз
глянула також поіп.кення
про
порядок ліквідації
а.алемдіОї р і з н ій при
переводі і поновленні
в
інститут на умовах плат
них послуг населенню.
Плата визначається з
розрахунку затрат часу
викладачів та допоміжно
го персоналу, зносу об
ладнання та ЕОМ, витрат
матеріалів та електроене
ргії, а також на підставі
прийнятих нормативів роз
рахунку часу учбового
навантаження і встанов
люється:
— за годину лаборато
рних та практичних за
нять — 2 карбованці;
— за курсовий проект
— 15 крб.;
— за курсову роботу
— 5 крб.;
— за контрольну ро
боту — 2 крб 50 коп.;
— за прийом екзамену
— 5 крб.;
— за прийом заліку—
2 крб. 50 коп.
Отримані кошти пропо
нується використовувати
таким чином: 50 відсотків
— у фонд науково - тех
нічного розвитку інститу
ту; 20 — у фонд науко
во-технічного
розвитку
відповідного факультету;
ЗО процентів — V інсти
тутський фонд матеріал >ного заохочення.

нацистів знищено шість
з
половиною мільйонів євреїв.
Німеччина за це. до
речі,
сплатила Ізраїлю компенса
цію в сумі більшій
сорока
мільярдів марок.
Звичайно, з цими виснов
ками можна і не погоджува
тися, але знати, що є досить
велика група науковців, яка
вважає саме так, не
заш
кодить.
Після закінчення
конфе
ренції відбулася
відкрита
виставка художника-авангардиста Ткаченка із
Дніпро
петровська, якого на рідній
землі не виставляли, не виз
навали, тому він був
неві
домий навіть жителям Д ніп
ропетровська. Його відкрила
Дарія
Даревич,
дружина
професора Торонтського уні
верситету Юрія
Даревича.
Вона є ентузіасткою
роз
витку української художньої
творчості, їздить по Україні,
знаходить талановитих
ху
дожників. я к і не визнають
ся місцевими
чиновниками
від культури, організовує їм
поїздку до Канади разом з
картинами, робить виставки
робіт і фактично відкриває і
світові, і Україні таланови
тих митців.
Що
стосується
картин
Ткаченка, то мені вони спо
добались не всі. але,
су
дячи з того, що частина йо
го полотен була продана уже
до кінця першого дня
вис
тавки, знавці мистецтва його
визнали, як художника тала
новитого.
З виставки ми поїхали до
професора Янішевського до
дому, де за вечерею відбу
лася дружня розмова, в якій
взяли участь чоловік
п ’ят
надцять, в основному ті, що
були на конференції, та їх
дружини.
Ночував я в
гуртожитку
Торонтського
університету.
М іж іншим, одна така
но

СЕМЕРО 3

Вчора студент, сьогодні — викладач
У пам’яті Сергія Захарченка ще сві
жі відчуття
тривог, радощів студентсь
кого життя. Минуло лише кілька міся
ців, як він склав останній
державний
екзамен. Закінчено довгий і тернистий
шлях у вищу освіту, однак з інститу
том не розпрощався. Ще навчаючись на
останніх курсах, Ленінський стипендіат
Сергій Михайлович Захарченко проявив
хист до викладацької роботи та й знан
ня здобув глибокі,
про
що свідчить

чівля Ь ЦиС./.у
гуртожиіку
коштує сімнадцять доларів.
Взагалі, життя в
Торонто
коштує вдвічі дорожче, ніж
V Ватерлоо або
Гамільтоні,
особливо для тих, хто
ко
ристується гуртожитками та
їдальнями.
ДЕНЬ Д ЕВ’ЯТИЙ. ,
Весь дев’ятий день пере
бування у Канаді —
поне
ділок — був
присвячений
вивченню постановки
нав
чального процесу та науко
вих досліджень в
Торонтському університеті. Це
—
авторитетний
навчальний
заклад, що має 55
тисяч
студентів.
Як і всі старі
столичні
навчальні заклади у
всіх
країнах, він консервативний,
самозакоханий,
наповнений
порівняно з молодими
уні
верситетами, такими, як ска
жімо в Ватерлоо, застарілим
обладнанням в
навчальних
лабораторіях, але фінансово
більш незалежний. Так, на
приклад, уряд провінції Он
таріо подарував йому
нау
ково - дослідний центр роз
робки комп’ютерних техно
логій,
обладнаний
су
часною
технікою.
Річний
обсяг фінансування
центру
— 7 імлн. доларів. Постійний*
штат центру — менше деся^
ти чоловік. Це адміністра-ї
тори, які самі дослідів
не
проводять. В їх
завдання
входить знайти талановитих
професорів, здатних розроб
ляти комп’ютерні технології,
видати їм гроші,
уклавши
контракти, а по
завершені
роботи організувати її оцін
ку і, якщо вона позитивна,
зробити їй рекламу.
Зараз центр підписав кон
тракти із 150 професорами,
кожен з яки*, згідно з цим
контрактом, має право
та
кож підписувати
контракти
з майбутніми магістрами, які
вчаться під їх науковим ке

Червоний диплом.
і ось молодий викладач кафедри елек
тронно-обчислювальних машин вже сам
готує молоді кадри, передає свої знан
ня.
На знімку: викладач по курсу схемо
техніки С. М. Захарченко проводить ла
бораторне
заняття зі студенткою 3-го
курсу Оксаною Слишовою.

рівництвом. Це дає можли
вість магістрантам одержувати
долари не тільки за прове
дення практичних занять, але
й за виконання
наукових
досліджень.
В Торонтському
універ
ситеті класична для канадсь
ких університетів система—
чотири
роки бакалаврської
підготовки суто теоретичної,
без будь якої практики на
підприємствах чи в устано
вах. Але три роки тому ке
рівники університету, поба
чивши. що їх вихованці
на
біржі пращ починають про
гравати випускникам
інших
університетів, замислились і
ввели на добровільних
за
садах працю на підприємст
вах або в установах протя
гом року після
закінчення
другого або третього курсів.
Система не досить дієва,
тому
що добровільність в
19—20 років навіть у Кана
ді не дуже сприяє впровад
женню в життя, і, оскільки
престиж університету
про
довжує падати, його викла
дачі почали всерйоз обгово
рювати можливість впровад
ження кооперативної систе
ми навчання, розробленої в
університеті Ватерлоо.
Ри
нок є ринок, не до гордині,
якщо престиж падає, а на
біржі праці твоїм випускни
кам кажуть зайти наступно"
го дня, а сьогодні
беруть
інших, більш адаптованих до
роботи в реальних умовах.
Обідали ми в
професор
ській їдальні. Під час обіду
професор
Янішевський, по
знайомив з керівництвом фа
культетів інженерії і
підго
товки магістрів
та
керів
никами
декількох їх
де
партаментів, таких, як
еле
ктротехніка,
комп’ютерна
техніка,
машинобудування.
Після обіду я знайомився з
лабораторіями
та
профе
сорами цих департаментів —
нагадую, що
департамент
електротехніки
в Канаді
об’єднує і електроенергети
ку, і електромашинобудуван
ня, і радіотехніку, і автома
тику,.
Оскільки я торкнувся те
ми обіду та
професорської
їдальні, а також розрахову
ючи на те, що мої замітки
читаєте і ви, шановні
сту^
денти, дозволю собі трішки
поговорити на
цю
тему,
звернувши увагу на
наш
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професорсько викладаць
кий зал в їдальні. Я був у
їдальнях трьох університетів
у Канаді: в Торонто, Ватерлео і в Гамільтоні. Ніде про
фесорські зали ніким
не
охоронялись, але в жодному
із них я не побачив жодного
студента — студенти розу
міють, що їх багато, що про
фесорам треба теж
встиг
нути поїсти за перерву, то
му не йдуть до цього залу
навіть тоді, коли там
ніко
го немає, а в студентському
залі — черга. Це дуже кон
трастує з поведінкою деяких
студентів нашого вузу.
У дні, коли я теж обідаю
в нашому викладацькому за
лі, мені доводиться спосте
рігати таку картину:
десь
приблизно чоловік
сорокп ’ятдесят студентів, їх
об
личчя, як кажуть, вже стали
знайомими, йдуть до профе
сорського залу, не соромля
чись Ні тих, що за ними ста
ли в чергу, викладачів,
до'
ректора включно, ні тих сту
дентів, що стали в чергу в
трьох студентських
залах.
Вони вважають себе
вина
хідливими, сміливими, а ме
ні їх шкода — адже
це
прояв, насамперед, низького
рівня культури та Інтелекту.
І не тому я не роблю
їм
зауваження, що боюсь виг
лядіти не демократичним рек
тором, а тому, що для них
це буде забагато честі. Спо
стереження за цим
контин
гентом студентів показують,
що переважно це, або діти
різного калібру
начальни
ків, що звикли навіть
до
школи їздити на службовому
автомобілі батька, або
ви
хідці із глухих сіл із числа
сільських лідерів.
Перші
знають, що поступають не
етично, але вважають,
що
етика писана не для них. а
другі не знають,
що таке
етика. І мені соромно пе
ред тими студентами,
що
стоять в чергах у своїх за
лах, за цих, що прийшли в
професорський зал —
со
ромно, як ректору, який не
розгледів у них відсутність
елементів культури.
коли
вони ще були абітурієнтами.
Далі буде.

120-

Раз
на рік на кафедрі
нарисової
геометрії і ма
шинної графіки буває осооливий день — олімпіада,
оона проходить завжди на
прикінці першого семестру,
ніои вінчаючи курс нарисо
вої геометрії.
нинішнього
року
Олімпіада
відоулася
12 січня. Цей день був суоотній. В суботу, як
пра
вило, відразу після занять
іногородні
студенти ідуть
додому. Цього разу студен
ти і-го курсу не поспішали
відправлятися
на
вокзали
— олімпіада захопила ба
гатьох. Зал,
де відбулось
її відкриття, не зміг вміс
тити всіх учасників — їх
зібралось близько 120 чо
ловік. Це й зрозуміло, ад=
же було за що боротися —
призери звільнялися від ек
заменів
і нагороджувались
грошовими преміями.
Відкрив Олімпіаду
заві
дуючий кафедрою НГ і МГ
професор Володимир Прокопович Кожем яко. Потім
учасники були розділені на
великий і малий
потоки.
Великий потік склали сту
денти,
які навчаються
з
повного
курсу
нарисової
геометрії, а малий потік —
студенти з коротким кур
сом навчання.
Були
запропоновані
по
три
задачі з
конкретним
часом їх розв’язання — 2,5
години.
За роботу взялися друж
но, та далеко не кожному
учаснику Олімпіади ці за
дачі виявилися «по зубах».
Тим більша
шана тим,
хто
їх розв’язав.
Перше
місце здобув студент Сер
гій Іжицький
з
групи
2
ААГ-90 (викладач В. Н. Белка).
На другому — Юрій
Павловський з групи 2 ТМ 90 (викладач О. В. Король).
А трете місце поділили ві
дразу
п ’ятеро
студентів;
Сергій Юревич з групи І
ГІЦБ-90, Ігор Федун з гру
пи
2
ПЦБ-90
(викладач
А. Н. Кузьмін), Олександр
Кудрянський з групи 5 АТ90 (викладач Н. М. Вишневська),
Віктор Шестопалов і Сергій
Піскунов
з
групи
З АТ-90
(викладач
Е. Г. Павловська).
С. КОРМАНОВСЬКИЙ,
старший викладач' ка
федри Н. Г. і М. Г.

О. СТАХОВ —
ПЕРЕМОЖЕЦЬ
КОНКУРСУ
Науковий та громадськополітичний журнал «Вісник
Академії Наук УРСР» під
бив підсумки конкурсу за
кращу публікацію минуло
го року.
Другої премії в
сумі 250 карбованців удо
стоєний доктор
технічних
наук, професор, завідуючий
кафедрою
прикладної ма
тематики і обчислювальних
систем нашого інституту,
науковий
керівник проб
лемної лабораторії комп’ю
терів «Фібоначчі» АН УРСР
і Мінвузу УРСР (О. П. Стахов за статтю «За принци
пом золотої пропорції: пер
спективний шлях розвитку
обчислювальної техніки».
Стаття,
опублікована
в
першому і другому числах
журналу,
супроводиться
вступом, у якому зазначе
но, що «магічні» числа Фі
боначчі, можливо, лежать
в основі генетичного коду.
При закінченні публікації
редакція подала спеціаль
ний коментар, а також ці
лу добірку документів, що
засвідчують інтерес вчених
країни і всього світу до
оригінальних
досліджень
професора О. П. Огахова.

Редактор
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Я людина військова і го
воритиму військовими тер
мінами. Так ось,
загальна
воєнна диспозиція така, на
фронті від Прибалтики, де,
оточивши себе трьома сму
гами фортифікаційних
спо
РУД, намагаються маневру
вати своїми мізерними зас
-нами національні стратеЛандсбергїс і Горбунов,
до далеких волзько - УРа"
льських укріплень генералдепутата Макашина.
Доне
давна стояла
насторожена
тиша
уміло замаскована
камуфляжем
загальносоюз
ної братньої
згоди і тур
боти про захист
держави
складає слово СРСР.
Правда, на
південному
театрі «дружби
^народів»
цю тишу ні-ні та й
про
шивають автоматні
черги,
сповіщаючи про нові жерт
ви нашої' національної
по
літики в Азербайджані, Вір
менії, Грузіії.
На звуки цих перестрілок
жваво відгукуються
бойові
пости
на Південно-Осетин
ській «Малій землі»,
гага
узькому п’ятачку, ошському
плацдармі та інших гарячих
точках. То ж, не так
без
печно висовуватись у нашій
дружній
сім’ї
республіксестер, і дехто резонно за
ліг в окопах повного
про
філю, чекаючи свого
часу.
В одних — партії вірні си
ни в супротивних — інако
мислячі. і Ті, і другі, вжив
ши тактику дрібних
наско
ків і кравченкіівської «дези», терпеливо
очікували,
який
генеральний план дій
прийме всесоюзний
голов
нокомандуючий і' ЙОГО ген
штаб. Цю тактичну
паузу
протиборствуючі
сторони
намагались також викорис
■гати для нанесення превен
тивних ударів в парламент
ських баталіях, на мітинго
вій арені. Спішно розігру
валась армійська карта, де
головним козирем був
ко
роль пік Язов,
котрий ні
коли не знає, хто і
чому
дає команду
стріляти ^ в
своїх, зате добре усвідомив,
кому віддавати честь
і перед ким ставати
по
команді «струнко».
Не дрімали і ті,
кому
маршали і генерали честі не
хотять віддавати. Вони ^ще
інтенсивніше почали об’єд-\
нуватися і
роз’єднуватися,
розмахувати жупелами
су
веренітетів і бюджетів, стра
йків і пікетів.
Заметушились
розвідслужби. О дні законспірова
ні агенти доносили
своїм
хазяям, що Верховний . по
лівішав і незабаром
від
дасть наказ знімати
на
ручники з демократії і за
кувати антидемократію, Інші
свідчили навпаки, що скоро
кожного, хто косо
гляне

навіть на вікна «білих до
мів», буде ліквідовано,
як
клащ для чого почались по
силені пошуки нового
Бе^рія замість
радикального
Бакатіна, нового
Скрябіна
замість сумлінного Шеварднадзе, нового Жданова, за
мість замріяного Яковлева 1
т. д. і т. і.
і
Але це була лише неперевірена інформація,
тому
і ті, І другі окопники. вис
тавивши з амбразур перис
копи і стереотруби з
на^садками, обмежувались
ві
зуальним спостереженням за
місцевістю, намічали вогневі
рубежі і репери для
важпротивників.
Наприклад,
демблоківці несподівано ки
нули в атаку на хрещатикському напрямку у Києві сту
дентську піхоту, яка
до
смерті налякала групу «239»
і привела до
капітуляції
прем’єра
командно >- бю
рократичного опорного пу
нкту Масола.
На це опоненти відповіли
шрапнеллю
президентських
указів проти гласності, су
веренності
тощо.
Врешті,
збагнувши, що в обоймі Бо
риса Єльцина зосталися ті
льки Хазбулатов.
Силаєв І
ще невелика кількість
поповсько *- еобчаківських на
боїв, не інтерновані
ще
стражами
радянського
іс
ламу, верховоди
партгвардії віддали наказ виходити
з окопів: мовляв, пора вже.
Цей клич луною покотився
від ЦК до ЦК, зід обкому
до обкому. Перегрупувавши
на ходу
свої сили і зміц
нивши їх за рахунок таких
партійних асів, як Полозков,
Гуренко,
Янаєв, Дзасохов,
Пуго та інших
резервістів,
армія «вірних» почала
ге
неральний наступ на захис
ні редути Перебудови.
Майбутні військові
істо
рики, напевне,
відзначать,
як майстерно учасники но
вого комуністичного походу
оволоділи ситуацією. Коррида була навальною і невід
порною, як в цирку гладіа
торів. Норовистого бика багатопартійної
демократії,
спочатку вразили серією пре
зидентських указів про мі
тинги, загони міліції
особ
ливого призначення,
потім
врізали грошовими купюра
ми в 50 і 100 карбованців,
і, нарешті, створенням воє
нізованих патрулів, наче
І
справді, на вулицях
міст
з ’явились анархісти чи ліві
есери, які вже
нападають
на совдепи | вирізують ко
місарів. Щоправда, різати і
грабувати у
нас
завжди
вміли, на аматорів «народе
ної хірургії»
дефіциту ні
коли не відчувалось.
То
ж для такої братії посилені
патрулі були б не зайві. Але

На засіданні, яке відбу
лося минулого четверга, ректер Б. І. Мокін
проінфор
мував присутніх про
стан
справ з переходом ВПІ
в
технічний університет. Були
обговорені питання про но
ві правила прийому в
ін
ститут, про відкриття
ва
лютного рахунку в
банку,
про представлення робіт на
здобуття державних
пре
мій У РСР.
Відповідальним за
про
і
ведення в колективі
ВПІ
референдуму по союзному
договору призначено
про
ректора А. С. Васюру.

навіщо тут БТРи?
Невже,
щоб виловити мокрушника чи
урку потрібна «броня крепка и танки наши бьютрьіе»?
Висновок
напрошується
сам по собі: настане день —
і зазвучить команда: «Ціль
номер один — свої. Приціл
постійний. Во гонці».
А хіба цей день ще
не
настав? Хіба вже не проли
лась людська кров
після
об’єднаних ударів десантни
ків Язова і «п’ятої колони»,
так званих, комітетів націо
нального порятунку у Віль
нюсі і Ризі?
То ж таки дорвались до
затворів
табельної
зброї
любителі канонади. Ось уже
піднесено дорогим братам в
Литві — підполковник Підкоритов необачно
скинув
бомбу на село
Пашкишки,
ледь-ледь не розніс
тва
ринницьку ферму. Випадко
вість? Можливо. Тільки на
віщо такі тренувальні бомбометання н а д '
головами
мирних селян?
Як же
це
в’яжеться з нашою гуман
ністю і комуністичною
мо
раллю?
А ось так: проваливши у
перший день чергової
се
сії російського
парламенту
засуджуючу заяву Б. Єльци
на з приводу
литовських
подій,
півсотні
депутатів
партійної еліти виходили з
залу засідань як найщасливіші люди на землі. Що для
них кілька сотень
забитих,
або покалічених
прибалтів!
нащадків тих самих литов
ських,
латиських червоних
стрільців, які разом з
ро
сійськими, українськими, бі
лоруськими
(більшовиками
робили революцію, захища
ли країну від ворогів!
І якось нема віри в те,
що хтось понесе покарання
за пролиту кров, а всі про
курори і комісії, які
туди
наїхали, — то черговий ка*муфляж,, аби засліпити
очі
громадській думці. Ті,
що
вийшли з окопів, не вгомо
няться, поки не
відберуть
останній ковток свіжого по
вітря, здобутого народом в
ході Перебудови, поки зно
ву не одержать усю пов
ноту влади, усі. дещо втра
чені, привілеї.
Де ж той екстрасенс
чи
віщун, який скаже, коли на
шу велику державу, славну
раніше партію трудового на
роду очолять сили,
які
справді служитимуть
ле
нінським
ідеям
свободи,
рівності,
справедливості, і
братерства людей? Щоб ні
один генерал чи полковникяструб, висунувшись з око
пу, не скомандував:
«ціль
номер один,
приціл
пос
тійний, по своїх. Біглий Во*гонь!».
В. СМУГЛІЙ.

і

У мандри...
зі скрипом
За традицією
студентсь
кий профком щозими орга
нізовує цікаві
туристичні
поїздки
і екскурсії.( Карскільки незабутніх вражень,
зустрічей. Далеко не
кож
ному вдавалось
одержати
путівку.
* ' В цьому році
профком
зумів закупити 20 путівок в
Ленінград, 38 на гірськолиж
ну базу^ Яремче в Карпатах.
Одержуй, вирушай! Але щось
не дуже зраділи
студенти
можливості чудово Відпочи
ти під час зимових каніікул.
Мало того, підійшов
строк
виїзду у місто на Неві,
а
група повністю не укомплек
тована,
«горять»
путівки.
Так само з автобусною ек
скурсією в Карпати. Дове
лося її відкласти.
В чому ж справа? Невже
У наших студентів
пропав
інтерес до мандрівок,
здо
рового відпочинку?
Причина до
образливого
банальна — певна частина,
так званих, туристів рвала
ся не до пізнання світу, не
до краси міст, гір, річок, а
до іногородніх магазинів, за
«шмутками». Спорожніли ни^ні полиці універмагів
—
зникло і бажання бути чле
ном
племен,!
романтиківмандрівників. Отже.
буття
визначає не тільки
свідо
мість, а й відданість своєму
захопленню.
Л.

НОВІНСЬКИЙ.

Інтерзнання
До уваги вчених, аспірантів, студентів!
Вінницька обласна
орга
нізація товариства «Знання»
має можливість надати посередницькі послуги в пошу
ках
іноземних і
союзних
партнерів з метою
співро
бітництва в різних
галузях
знань,
реалізації і
впро
вадження наукових відкриттів, винаходів і розробок.
Пропозиції
приймаються
до 15 лютого 1991 року.
Наша адреса: м. Вінниця,
вул. Дзеожинського 15, кім
нати
№№ 302, 305,
307.
Довідки
по
телефонах:
2-20-32, 2-40-43, 2-18-63.
Обласна організація
то
вариства «Знання».
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Початок
у номерах
33,
Де речі, мені
здається
су
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, що для нашого Союзу
веренних республік в пере
42, 43, 2, 3, 4, 5.
хідний період дуже
добре
країь
Вечеряв я в сім’ї Даре- підійшла б модель
спувдружності
вича, де і заночував.
Про Британської
уламка>
меценатство по відношенню що утворилась на
до художників
з України Британської імперії.
Нехай би І в нас на Украї
Дарії Даревич я вже розпо
представник
відав. Додам тільки те. що і ні був якийсь
приймав бі
професор
Даревич,
його Москви, який
дружина Дарія та син Дани присягу прем’єр - міністра
навіть
узгоджуваЕ
ло— студент
університету нехай
— дуже щирі люди, до того склад уряду, слідкуючи, щоб
до нього не входили особи,
ж наділені почуттям тонкого які вороже ставляться
де
гумору, що створює особли Росії, але щоб ні він,
ні
ву сімейну атмосферу,
на Росія, ні керівництво Сою
мій погляд, абсолютно
не зу ні в чому іншому не об
сприйнятливу до невдач, де межували права народу Ук
раїни, не втручалися ні
в
пресії чи розладу.
І ще про одну подію цьо її зовнішню, ні у внутріш
го дня перебування в Кана ню політику — і я певен,
у
ді хочеться сказати декіль що саме на цих умовах
ка слів. Вранці в Торонтсь- нас була б чиста і непохит
кому університеті відбулася на дружба народів України
церемонія приведення
до та Росії, яка була б запо
присяги прем’єр - міністра рукою рівних прав росіян з
уряду
провінції
Онтаріо. українцями з суверенній Ук
раїні.
Нещодавно відбулися вибо
До
речі, \
державний
ри,на яких
перемогли лей
Канади, на
мою
бористи ,і їх лідер став но устрій
думку, теж міг би бути прий
вим прем’єр-міністром.
нятним для України, Гадаю,
Приймав присягу в нього було б доцільним
замість
генерал - губернатор, якого двадцяти
п’яти
областей
призначає королева
Англії. створити одинадцять
про
Він же дає згоду на кабінет вінцій (або земель, як у Ні
міністрів,
-запропонований меччині): Галичина, Волинь,
прем’єр - міністром. Таким Буковина, Закарпаття, Поділ
чином, в Канаді кабінет мі ля, Полісся, Крим,
Таврія
ністрів затверджується пар Східна Україна, Центральна
ламентом,
але узгоджуєть Україна
та Донецько-Інгуся
з генерал-губернатором. лецький край. Кожна
проІншої влади та іншим .
парламент,
свій
уряд,
свої
в’язків генерал-губернатор не
має, тобто, він
така ж провінційні закони, але. щоб
республіканські
декоративна фігура :в Ка-/ Існували І
всіх,
наді,
як і сама
королева закони, загальні для
Це
в Англії. Офіційно ж його хто живе на Україні.
обов’язок полягає в тому, вдвічі скоротило б кількість
на
обласному
щоб не допустити
в уряд чиновників
осіб, настроєних вороже до рівні, а головне — зняло б
Англії або фашистів. Оскі міжнаціональну напругу, ад
льки ж Англія не втручає же навіть українці у Дніпро
ться ні в зовнішні, ні у вну петровську — це не одне і
трішні справи Канади, а в те ж, що українці у Львові,
в
Канаді немає грунту для роз не кажучи про росіян
витку фашистських ідей, то Харкові чи Криму. І нехай
українці
в Донецькоі роботи у генерал-губерна би
краї чи Кри
тора, крім участі
у прийо інгулецькому
му і далі вживали переваж*
мах, немає.

но російську мову, аж поки
майбутні покоління,
голос
національного
відродження
не покликав би добровільно
перейти на українську мову,
і не треба жаліти, якщо на
це, скажімо, піде 50
років
— в масштабах історії
на
роду це — мить. Але за 50
років і росіяни, що
жи
В результаті
наукових
вуть в цьому краї без будьдискусій конференція сфор
якої натуги та внутрішньо
мулювала формулу відкрит
го опору, теж оволодіють ук
тя Кашперовського і встано
раїнською мовою і полюб
вила його пріоритет, який
лять українську культуру.
захищає
найгуманніший
і
До речі, на цю тему
я
Наймасовіший спосіб ліку
нещодавно мав розмову
з
вання людей, визначила ве
викладачем
кафедри мате
личезну суспільну, медичну,
матики нашого
інституту,
психологічну значимість від
відомим поетом та
бардом
криття І конкретні резуль
Анатолієм
Секретарьовим,
тати, зафіксовані
в неза
який вільно володіє, як ро
лежних
клініках і доведені
сійською, так і українською
соціальними
статистичномовами, пише вірші та спі
ває
авторські
пісні
на
математичними даними. Це
обох. І те, що в його особі
гідна відповідь і відсіч тим
я знайшов однодумця що
офіційним службистам, яким
до поділу України на про
діяльність
Кашперовського
вінції або землі зі
своїми
— кісткою поперек
горла.
законами, але при
верхо
Конференція стала фун
венстві невеликої
кількості
датором створення Всесоюз
^республіканських
законів,
ної асоціації психотерапев
ще більше впевнило мене в
тів по вивченню
і запро
тому, що чим раніше ми це
вадженню методу
Кашпс
зрозуміємо, тим спокійніше
ровського. Виявляється, що
у нас на Україні будуть Іти
уже
створено
Всесвітній
процеси демократизації
та
клуб друзів Кашперовського
перебудови економіки.
зі штабом у Польщі і пре
На завершення хочу ска
зидент клубу виступав
на
зати ще декілька слів від
конференції. Гадаю, що та
носно перемоги лейбористів
кий клуб
не завадив би І
на виборах в парламент про
Вінниці. Може вона нарешті
вінції Онтаріо. Сьогодні
в
віддала б належне знамениКан, 3/Ц. з акод
—
Михайлович
ставиться
до
річний прибуток
нижчий,
Вінниці?
ніж сімнадцять тисяч дола
— З любов’ю. Він часто
рів, то уряди провінцій до
повторює
«моя Вінниця»,
плачують з державного бюд
«моя Вінниччина»,
І, від
жету до цієї суми.
Лейбо
повідаючи на деякі
запи
ристи одержали
перемогу
тання, говорив,
що ніколи
саме тому, що
пообіцяли
не залишить Україну, бо це
підняти цю планку
вище
означало б залишиити в бі
двадцяти тисяч.
ді
хвору матір.
і ось тут виникає —
хо
— Чи
скоро
ВІН знову
чеш чи не хочеш — питан
виступатиме з своїми толеня: то де ж більше соціаль
сеансами?
ної справедливості, яка
є
Якщо ж продовжувати те1стержнем соціалізму, —
у жен з яких відомий у Со
—
У січні було кілька
юзі, як автор оригінальних му, то стало відомо, що ще виступів у найбільших залах
них чи у нас?
ідей, концепцій
і відкрит в жовтні 1989 року Ана Києва,
готуються
сеанси
тів. Були також гості з По толій Михайлович
привсе телеанестезії
Далі буде,
з
кількома
льщі, Австралії, Швеції, Ін людно вручив одній таш країнами Європи, а на Ук
ших країн.
кентській багатодітній вдові раїні, вважає
Кашперовсь
З нашого
інституту нц ключі і ордер на викуплену кий, треба готувати
публі
конференцію
був запроше ним п’ятикімнатну квартиру, ку, бо якщо її настроюють
ний професор, доктор тех* а тепер з гіркотою дізнав вороже, то не
та віддача
нічних наук В. П. Кожем’я- ся, що ордера у жінки оді — ніхто не стромляє в ро
пізнають ко, котрий давно співробіт брали
світлу дитячу
фантазію. ньої творчості,
і поширюють чутки, зетку вилку зіпсованого при
Уже третій рік під ке красу, насолоду від про ничає з Кашперовським. Він що нічого того не було. Це, ймача.
виступив з доповіддю. «Пав мовляв,
рівництвом
досвідченого цесу творення.
Іншими
словами, треба,,
пропагандистський
Втім,
не такі вже й уково-технічні аспекти
фе трюк лсихот:ерапевта|.
фахівця Галини Омелянів
1 припинити цькування фено
ни Коломієць в нашому примітивні витвори юних номена Кашперовського», у
менального
таланту, який
Таке можливе тільки
в опинився в тій же ситуації,
інституті
працює дитяча студійців. Вони малюють якій пояснював його діяль
нашій
«правовій»
країні.
з позицій
сучасної
студія
образотворчого етюди, натюрморти, роб ність
в якій свого часу побували
речі.
на конференції наші генетика
мистецтва, в якій навча лять іграшки, розписи, че інформатики. З погляду про До
І кібернети
з ка. Шахраї,
ються
діти
переважно канку, ліпні та інші ви фесора в центральній нерво Кашперовський виступив
шарлатани
і
збудувати
у пристосуванці від науки ро
співробітників вузу. Звіс роби. Можна виділили і вій системі людини від на пропозицією
знищення били все, щоб убити їх, зни
Ось, родження закладена інфор Києві на честь
но,
її організатори
не найбільш здібних.
здоров’я, визначних духовних святинь щити, стерти з лиця зем
ставили собі за мету «ви наприклад, Льоня Штур- мативна матриця
за нормальних
умов України храм нового типу, лі.
пускати» художників. До ма, який тяжіє до живо яка
картинах розвитку регулює і керує за де б люди будь-якого .віро
сить вже й того, що хлоп пису. У його
— В одному з виступів
могли знайти Кашперовський говорив про
«В здоровому сповідання
чики і дівчатка змалку своя манера бачення сві принципом
прилучаються
до худож ту, своя фантазія. А На- тілі — здоровий дух». При розраду, підлікуватись, на свої творчі зв’язки з Він
інформпроцесів братися іздоров’'я. Мається ницьким політехнічним
таша Мельниченко,
якій порушенні
ін
створити такий ститутом...
хворіє на увазі
пішов тільки восьмий рік, управління спершу
грандіозний
комплекс,
у
яко
віддає перевагу
декора «душа» (збивається код уп
— Вони Існують І посилю
тивному мистецтву;
Іра равління)
і тіло
перестає му були б церкви, костели, ються. Кашперовський
під
синагоги,
мечеті,
пагоди, тримує розробку ряду дат
Червинська захоплюється бути здоровим.
копіюванням,
підробкою
Ми запитали Володими лікувальні центри, спортза чиків, які фіксують динамі
при ку стану багатьох
з наступним власним тво ра Прокоповича, чи вірить ли, басейни. Ця ідея
пацієн
йнята з гарячим
схвален тів під час сеансу. Демон
рчим
переосмисленням. Кашперовський у бога.
ням.
Єпископ
Хмельниць
— Відповісти однозначно
стрували
ми також деякі
Нещодавно члени сту
дії взяли участь у місь не осмілюсь. Відомий астро кий Іофан теж підтримав її прилади І досягли угоди, що
і
запропонував
назвати
іме
кій виставці юних худож лог Павло Глоба назвав йо
будемо розробляти компакт
Учас не інформтабло, яке дозво
космічної нем Кашперовського.
ників,, представивши ек го провідником
спонати, зроблені з при енергії, який вірить в над- ники конференції звернулись ляло б під час сеансів для
родних матеріалів спосо силу земного Ідеала. Деякі також у відповідні органи з іншомовної публіки подава
релігійні
діячі
називають проханням присвоїти Йому ти слухову Інформацію Каш
бом аплікації.
його феномен диявольським, звання народного академіка перовського
В, ІЛЬЧУК.
потрібною мо
народного
лікаря
але на противагу цьому са СРСР,
вою.
здо
На знімку: йдуть за му конференцію в Києві ос СР С Р і висунути на
державної
премії Редактор
вятив єпископ Хмельницький буття
няття в студії.
медицини і
Іофан, Анатолія
Михайло УРСР в галузі
І. ВОЛОШЕНЮК.
вича приймав
папа римсь психології.
Фото С. Лісового-

МАЛЮЮ
Двічі на тиждень — у
понеділок і середу — два
десятки малюків заповню
ють невеличку
кімнату
в інститутському клубі.
Хоч якими неслухняними
вони інколи бувають, сю
ди пустувати не йдуть.
Тут — тиша і зосередже
ність.
Діти люблять малюва
ти, усі без винятку. Один
трудиться
над обрисами
квітки чи будиночку, ін
ший малює сонце, і кожен
відає роботі всю енергію,

О ПУАЯРНІСТЬ — да
ма норовиста. Якщо у
вісімдесят дев’ятому
роЩ
Анатолій Михайлович Кашперовський був царем телебаченя І його появи на ек
рані з побожним трепетом
і надією ждали
мільйони
людей, то минулого року йо
го
вже не було не тільки
на телебаченні, а навіть
в
країні.
Тріумф Кашперовського продовжився за ру
бежем, особливо в Польщі,
де, говорили, Анатолій Ми
хайлович
навіть
збирався
осісти назавжди.
Удома офіційна медици
на співала анафему «шарла
танові»,
«психофашистові»,
а влада довго не могла да
ти ради темній історії
з
маріупольською
підстарку
ватою
молодицею, любові кий. Вище духовенство По
йому амвони
якої начебто
силою дома льщі надало
костелів.
гався чоловік, перед яким найвелелюдніших
готові
стати на коліна ти Більше того, Польща при
сячі найвродливіших \ най йняла нашого земляка, як
духовного спадкоємця
наймолодших.
Знайомий Почерк розвий популярнішого католицького
і священика
нутого соціалізму, коли чо проповідника
закатованого
ловікові треба зламати хреб Попелюшка,
міліції в часи
та. Переступив
доріженьку органами
цілому сонмові дипломова»- становлення «Солідарності».
загибелі Попе
них нездар і шарлатанів від Від дня
медицини,
які в багатьох люшка нікому не ДОЗВОЛЯ1промовляти з його
випадках могли б зостатися лось
без пацієнтів, аби телеба кафедри. Це право було на
чення і далі продовжувало дане тільки Кашперовському.
в тому ж дусі.
На
польському
телеба
Але воно не продовжува ченні Анатолій Михайлович
ло. А народ
хвилювався. визнаний людиною року і в
За минулий рік в різні ін лютому поїде
одержувати
станції надійшло понад два престижну премію «Віктор».
мільйони листів і телеграм Це, до речі, перший інозе
з проханням вернуті/]
Каш- мець в плеяді таких
імен,
перовського.
Правда, було як Кароль
Войтила (папа
серед них і дві сотих про Павло-Іоан III), Аех Валенцента тих, хто виступав про са та інші, удостоєні цієї
ти. Якщо ці голоси вважати високої відзнаки.
критичними, то вони тонші
— Кажуть,
що Анатолій
комариного скрипіння.
Іншими
словами, кампа Михайлович активно займа
нія цькування
Кашперовсь- ється милосердям. Чи була
кого організовувалась
заці на конференції якась інфор
кавленими особами. Але, їм мація з цього приводу?
на. шасіа і
— л-------- ^ н а ' а р ^ З Д ь , Ш Й е р о в е б народу почутий — Кашп$- кий вважає, що милосердя
ровський вертається додому. — поле не для агітації
і
28— 30 січня у Києві від
пропаганди, а для невтом
булась і Українська респуб
ної, негаласливої діяльності.
ліканська конференція «Ду
Кашперовський не каже, скі
ховний
і психотерапевтич
льки і куди
пожертвував,
ний феномен
Кашперовського», в якому взяли участь але я запам’ятав одну його
З академіки,
20
докторів фразу: «Якщо після смерті
хтось
поцікавиться
цією
і
57 кандидатів наук різ
стороною
моєї
діяльності,
них профілів, близько
40
найвизначніших
практичних то на тому світі мені чер
лікарів-психотерапевтів,
ко воніти не доведеться».
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Науковий співробітник кафедри ТАМ О, І. Мазур
успішно освоїв і впровадив у практику систему ав
томатизованого проектування технічних процесів
у
машинобудуванні.

А дуже просто — ма
ти здоров’я, розум, лю
бити армію і добре слу
жити. Так, принаймні, ду
малось др 24 січня ни
нішнього року, себто, до
того дня, ноки в «Правде
Украиньї» не з ’яви
лась
стаття колишньо
го
співробітника
на
шого інституту В. Буличова «^Перевертаній погодьі не делают», яка від
цих наївних переконань не
залишила каменя на ка
мені.
Критикуючи
асистен
та О. І. Нижника за до
бровільний вихід з КПРС,
В. Буличов поділився ін
шим секретом: «Обучая и
воспитьівая
курсантов
училища, работая
над
диссертацией о вьісоком
еоветском
патриотизме,
Нижник в 70-е — начале
80-х годов, видимо, много вьісказьівал восторженньїх
слов в адрес
КПСС,
пропел ярких
дифирамбов в честь ее тогдашних руководителей.
По-другому бить не мог
ло, иначе он не смог бьі
дослужиться до воинского звання «полковник» и
СОЛИДНОЙ пенсии».
(під
креслення наше).
Щодо того, як
став
ПОЛКОВНИКОМ О, І. Ниж
ник, то це,
звичайно,
припущення, але відстав
ний підполковник Були
чов повідав нам про влас
ний досвід сходження
щаблями військової ка
р’єри. Без брехні, вихо
дить, зірочки на
пого
нах не з ’являються?
Втім, у кожного свій
ШЛЯХ. Не зберіг честі з
молодих років, то на ста
рість її з вогнем не най
ти.
От і стаття «Перевер
таній
погоди не
де
лают» написана так, щоб
зганьбйти якомога біль
ше людей. З неї, наприк
лад, можна зробити вис
новок, що з КПРС вий
шов навіть секретар парткому інституту. Це без
соромна брехня, але —
хай... Хай обстановка у
ВПІ здається
читачеві
якомога чорнішою — це
головна мета Буличова.
Намагаючись
знесла
вити в першу чергу Б. І.
Мокіна, він пише: «Чего
стоит, например, приказ
ректора ВПИ в связи с
принятием Закона о язи
ках? В
постановлений
Верховного Совета УССР
определен срок, видимо,
бнл не для Винницкого

политехнического института, русскоязичнне сту
денти которогопод угрозой отчисления или остав
лений на повторний курс
должньї били изучить украинский язик и сдать
зачет в течении семестра».
Який жахі
Осоружна
хмара націоналізму
за
ступила небо над інститу
том. І жодного слова про
те, що всі студенти -залі
ки здали, що на основі
цілковитої добровільності
створені україномовні по
токи, що ніхто не постра
ждав, що ніхто того на
казу не засуджував. Нав
паки, Мінвуз УРСР зна
йшов, щоі питання запро
вадження державної мови
у Вінницькому політех
нічному поставлено тро
хи краще, ніж в інших
вищих учбових закладах
— ректора відмітили на
віть премією. Три твор
чих групи викладачів ВПІ
теж відзначені преміями
за написання кращих під
ручників і посібників ук
раїнською мовою.
Але що Буличову фак
ти? його мета зрозуміла.
« Преподавате ли,
сотрудники, студенти ВПИ,
коммунистьі и беспартийньіе удивленьї поведением своего ректора и
депутата»,
— заявляє
він від імені колективу,
в якому уже не працює.
Добре, що хоч «удивле
ньї», а не обурені. Але
все одно «ясно», що ко
лектив проти Мокіна.
Тим часом, не так уже
й давно на розширеному
засіданні
вченої
Ради
ректор поставив на таєм
не голосування діяльність
ректорату. 84 проценти
присутніх визнали її по
зитивною. Але цей факт
не підходить, звичайно,
до статті Буличова.
Не влаштовують його,
певна річ, і наслідки зу
стрічей народного депу
тата Мокіна з широкими
зібраннями виборців, які
пройшли в січні — люди
визнають, що
обрали
справді
принципового,
чесного і сміливого по
літичного діяча.
Стаття В. Буличова ни
зькопробна, упереджена
писанина. Нащо це зда
лось немолодому чолові
кові? Адже ж пізно во
ювати за полковницьку
зірочку, хоч і залиши
лось на старих погонах
місце для Н0Ї.

7 лю того на р а д іо те х н іч 
ному ф а кул ьтеті відбулися
збори, у ч а с н и ки я к и х
об
говорили ста ттю В. Б уличо 
ва в газеті «Правда У к р а и 
ньї» за 24. 01. 91 р. К о л е к
тив ф акультету
ви ступ и в
на за хи ст народного д епу
тата, ректора
ВПІ
Б.
і.
М окіна та засудив р о зго р 
н у т у у газетах « В ін н и ц ь ка

правда» та «Правда У к р а и 
ньї» ка м п а н ію по д и скр е д и
т а ц ії його д ія льно сті в о чах
виборців.

І, ВОЛОШЕНЮК.
★

П рийнято р іш е н н я
на
п р а вити в ід кр и ти й лист на
адреси
В ерховної
Ради
УРСР, м ін в у зу УРСР та ре
д а к ц ії газети «Правда
У краиньї».

Зводиться новий
корпус
кафедри КІПРА радіотехніч
ного факультету. На
двох
його поверхах розмістяться
навчальні аудиторії, лекцій
ний зал на 125 місць, а в
підвальному приміщенні —
механічні майстерні, дільни
ця печатних плат.
Строк
здачі корпусу — кінець ро
ку.
На знімку: студенти
бе
руть участь в
будівельних
роботах.

ІНСТИТУТСЬКОГО

життя

8—9 лютого
проходила
X III
науково - методична
конференція професорськовикладацького складу
ін
ституту на тему «Формуван
ня
особистості
молодого
спеціаліста в технічному ву
зі».
У пленарних
засіданнях
взяло участь понад 300 нау
ковців і співробітників. Бу
ло зроблено більше семидесяти доповідей і повідом
лень.
На знімку: учасники кон
ференції проходять реєстра
цію.

ЕСТЕТИ ЗМАЛКУ

Це чудово, що в нашому
інституті
взято «крен» на
виховання всебічно
розви
нутих спеціалістів, які
не
стороняться, а навпаки, тя
гнуться до поезії,
музики,
живопису. Свідчення цьому—
відкриття У нас художнього
музею,
участь в
роботі
гуртків художньої
самодія
льності, Товариства україн
ської мови
ім. Т. Г. Шев
ченка тощо.
А приклад старших зав
жди наслідують діти. Отож,
задовольняючи
попит
на
прекрасне і вічне, наш клуб
активно сприяє
естетично
му вихованню
дітей, роз
витку
їх здібностей. Ось
уже третій рік працює шко
ла юних естетів. Більше 40
дітей, переважно співробіт
ників інституту, займають
ся в гуртках
хореографії,
музики, образотворчого ми
стецтва. А тепер починає
працювати сурток англійсь
ко ї мови для
дітей 5—7
класів.
Р. АШУРОІА,

Завершується наладка но
вої автоматичної
телефон
ної станції «Квант» на 1000
номерів.
Виставку «Подільські народні ікони Х іХ ст.» від
крито в художньому музеї ВПІ. На фото — один з
організаторів виставки, живописець А. ДІдур, який
був присутній на відкритті виставки.

На знімку: інженер І. Н,
Клименко провадить
наст
ройку апаратури.

Уважаемьіе читатели!
В газете № 4 (418)
«За інженерні кадри» от
25 января 1991 года от
имени Координаційного
Совета Ассоциации икостранних ,
студенток
(АССИСТ) опубликовано
обращение, которое
ад
ресовано иракскої^ наро

о
Мьі иностранньїе сту
денти, обучающиеся в
г. Виннице, виражаєм на
ше соболезнование и сочувствие на происходящие собития в арабском
регионе.
Ми осуждаем
любую агресеию против
мирного населення и про»
тив мирного народа, которая ущемляет их суверенньїе права.

ду и иракскому прези АССИСТ города Винницьі
денту, президенту СІЛА не принимался.
Дж. Бушу, советскому на
21 января 1991 года
роду, ООН.
на заседании Координа
ционного Совета било
Исполком
АССИСТ принято решение
поруставит в известность всех чить исполкому АССИСТ
читателей,
что данньїй г. Винннцьі разработать
текст на заседании Коор и опубликовать текст обдинационного
Совета ращения.

Е
кровопролития в Персидском заливе. Обращаемся
к иракскому, американскому
народам,
ООН
преДПрИНЯТЬ ВСе

В'ОЗМОЖ-

ньіе практические шаги
для прекращения войньї
и спасенна не только региона, но и всего мира
от катастрофи,
ИСПОЛКОМ
АССИСТ,
ЗО. 01, 1991 г

*«ЗА ІНЖЕНЕРНІ

2 стор.

Наша газета
Р О Б ОТА в
лабораторії
■ соціологічних
дослід
жень зобов’язує мене біль
ше спілкуватись з людьми,
вивчати їхні думки, настрої.
Інколи це звичайні розмови,
інколи — розлогі
бесіди,
часом — інтерв’ ю.
Чимало розмов про газе
ту «За інженерні
кадри».
Починаючи з
1988
року,
почерк ї ї помітно змінився
в сторону активнішого, смі
ливішого втручання в життя,
цікавішими, професійно дос
коналішими стали
матеріа
ли. Систематично Інформує
газета про діяльність наших
керівних органів, вченої ра
ди, ректорату про ці рішен
ня | заходи, що
сприяють
подальшому розвитку вузу.
Багато публікацій присвя
чується
ветеранам
війн,
ювілярам ВПІ, бесідам
з
ученими, керівниками
під
розділів, студентами.
Це
збагачує
читача
знанням
загальної обстановки,
від
чуттям тієї духовної атмос
фери, яка складається в ко
лективі.
Були цікаві бесіди з рек
тором Б. І. Мокіним, дека
ном енергофаку Д. Б. Налбандяном, професором, двічі
доктором
технічних
наук
А. О. Жуковим.
Приємно, що поява кри
тичних заміток на
сторін
ках газети не минає так со
бі — редакція намагається
добиватись усунення недо
ліків.
Зараз, коли
республіка
оголосила свій суверенітет,
цікавими і
корисними
є
матеріали про
національну
символіку, культуру
мови,
діяльність
просвітницького
Товариства ім. Т. Г.
Шев
ченка.
Треба
віддати
належне
ректору інституту, народно
му депутату УРСР
Борису
Івановичу Мокіну —
не
зважаючи на виняткову за
вантаженість роботою і по
літичною діяльністю, він при
діляє газеті багато
уваги
не тільки як керівник
ко
лективу, а і як
постійний
автор цікавих
публікацій.
Неослабний інтерес, наприк
лад, викликають його нотат
ки про поїздку до Канади.
У зв’язку з
прийняттям
Закону про пресу наша ба
гатотиражка з листопада ми
нулого року позбулась пар
тійної, адміністративної
і
політичної цензури,
стала

Закінчення,. Початок у
номерах 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42 43,
2, 3, 4, 5. 6.

більш розкутою і
доступ
ною для публікацій у
ній
найрізноманітніших думок і
поглядів, крім,
звичайно,
антилюдських І антигуманних.
То ж зовсім
необ’єктив
ним є, з мого погляду, по
чутий якось докір, що в га
зеті друкуються, в основно
му, працівники редакції під
різними псевдонімами. Це
неправда, але дослідити
й
проаналізувати якість автор
ського активу газети
буде
незайвим. Я вивчав на цей
предмет публікації
1990-го
року.
Як використовують
три
буну газети керівники
ін
ституту?
З семи
проректорів
з
двома публікаціями
висту
пив лише професор
С. Й.
Ткаченко, з тридцяти вось
ми завідуючих
кафедрами
були статті М. А. Філинюка, М. М. Шкодіна, і. Г. Ме
льника, В. і. Бондаря, Я. і.
Кулика, Г. А. Корчинського,
маємо у вузі десять дека
нів — на сторінках газети
вдалось знайти тільки пріз
вище В. Б. Петрова.
За штатним
розкладом
викладацький корпус Інсти
туту — це 600 чоловік,
в
тому числі професорів, док
торів наук 25, доцентів, кан
дидатів технічних наук
—
302. Іншими словами,
по
тужний загін
високоосвіче
них людей. Тим часом, не
було жодної статті за під
писом доктора наук і тіль
ки десять — з авторством
кандидатів. Понад сто чоло
вік об’єднує факультет со
ціально - політичних І гума
нітарних дисциплін і
—
всього сім публікацій за рік.
Прикро та й годі. Це на
зивається
нерентабельним
використанням газети в ін
тересах навчально - вихов
ного процесу, тим паче, що
в редакції працюють
про
фесіональні журналісти,
а
не педагоги. Найтонші сек
рети педагогічної
майстер^
ності їм незнайомі.

дарсвко - побутову — 5, на
теми патріотичного
вихо
вання — 13, ідейно - полі
тичного змісту — 17, про
культуру й мораль —■ 10,
про життя іноземних
сту
дентів — 6 (виступають, пе
реважно, викладачі кафедри
української
і
російської
мов), правове виховання —З, спорт — 6,
пропаганда
особистості — 29, про сту
дентів — 12, .соціологічних
досліджень — 4.
В
нашому колективі не
одна громадська
організа
ція, але я надибав тільки 6
публікацій по лінії парткому,
дві — по лінії
профкому
викладачів і
співробітників
(отака турбота про трудів
ників). три замітки давав у
газету студентський
проф
ком, п’ять — комітет комсо
молу. Лише 11 разів висту
пали на сторінках газети сту
денти, яких на одному ста
ціонарі навчається
понад
п ’ять тисяч.
Обрали ми від свого ко
лективу вісім народних де
путатів у Ради різних ран
гів, а про свою
діяльність
звітував тільки Б. І. Мокін,
тоді, як такі звіти
повинні
бути регулярними і
газета
для цих звітів,
безумовно,
найзручніший
популяриза
тор. Тим більше, що тираж
її — 1500 екземплярів.
Я собі задумався— чому
в нашу газету автора
на
лигачем не затягнеш, а, ска
жімо, у «Вінницьку
прав
ду» не пробитись. Може і
нам створити
гонорарний
фонд?

Який же характер публі
кацій минулого року?
Про учбово - методичну
роботу (не рахуючи фото
знімків) — 19 статей, наукову діяльність — 5, госпо-

М. С И Н Е Л Ь Н И Х ,
працівник
лабораторії
соціологічних
дослід
жень.

Вранці відвіз мене про
фесор Даревич до аеропор
ту в Торонто і посадив на
літак до Монреаля.
Рейсу,
Настав вівторок — день (як я уже розповідав), за
прощання із Канадою, при значеного в моєму квитку,
вітною, процвітаючою краї не було, тому Даревич по
на наступний.
ною, з природними умова садив мене
в аеропорту
ми та кліматом, які на од А за годину
накових широтах нічим не Монреаля мене стрічав уже
відрізняються
від україн  знайомий Богдан Маців. Він
привіз мене до себе додому,
ських.
гостювала також Люд
Фактично, це був уже де де
сятий день перебування
в мила Єфіменко з двома ді
Канаді, але, якщо розділи тьми. Це — відома украти кількість годин перебу їнска актриса, яка в Мон
вання на 24 та скористатись реалі чекала повернення із
класичною формулою пере Сан-Франціско свого чоло
відомого
режисера
бування у відрядженні, яка віка,
гласить, що «день перший ільєнка, котрий поїхав ту
— день
останній:
один ди за міжнародною премією,
день», то я був все-таки т і присудженою йому за фільм

П ІСЛ Я М О ВА , АБО Д ЕН Ь
П ЕРШ И Й — Д ЕН Ь О С ТА Н 
НІЙ: ОДИН Д ЕН Ь.

Рівно десять років тому вийшов перший номер ін
ститутської газети «За інженерні кадри». На цій сто
рінці друкуємо замітки читачів, розповіді про друзів
багатотиражки. Принагідно висловлюємо
вдячність
активним авторам газети, зокрема, ректору інститу
ту, депутату Верховної Ради У Р С Р Б. М ОКІНУ, про
фесорам,
викладачам, співробника*м
А. Ж УКО В У,
С. ТК А Ч ЕН К У , Я, КУЛИКУ, І. ЗА Х А Р О В У , М. С И Н ЕЛ Ь Н И К У , О. В О РО Н Ц О ВУ , 0= М ЕД В ЕД С Ь К О МУ, В. ЧИ Ж И КУ,
В. Д ЕМ ЕШ КУ,
В. БОД НАРУ,
Ж. Х Л И С Т О В ІЙ , Д, П А Р Ф ЕН Ю К , М. С ЕМ ЕН Ю К У ,
С. Л ІС О В О М У, Р. КУТЬКО ВУ, з. ГРО ЗН О М У.

Виходить,
наприклад,
стаття по науці — хай ав
тору платить науково-дос
лідна частина, про
комсо
мольське життя —
комітет
комсомолу...

льки
дев’ять
діб,
тому
події цього заключного дня
я додаю до дня першого.

«Зона», в якому, до речі,
грає роль не тільки Людми
ла , але і старший син Іль
єнка.
Нагодувавши
сніданком,
Богдан Маців
посадив;
у
свій «Шевралет»
Людмилу
Єфіменко
з дітьми і мене
і повіз по визначних міс
цях Монреалю. Були ми на
королівській
горі,
сфото
графувались на пам’ять на
фоні річки Святого Лаврентія та на фоні
Олімпійсь
кого стадіону, поїздили по
місту. Зайшли до торгового
центру, де я під керівницт
вом
Людмили
Єфіменко
накупив
дешевих сувенірів
для дружини, дітей та бли
зьких друзів, і після цього
поїхали в аеропорт. По до
розі
потрапили
в
таку
«пробку»
в зв’язку з ремотними роботами на доро*зі, з якої вибиралися май

ЧАРІВНІ ВИДІННЯ

жився, затаїв дихання і —
о, радість! —
на фотопа
пері з туману почала випли
вати та сама
мальовнича
місцина з обрисами
елек
тростанції; Точно, як
ба
чив, навіть сніжинки такі ж,
але застиглі на льоту.
З того
часу він уже не
розлучався з фотоапаратом,
ИТАЧІ
нашої
газети, тільки міняв їх марки. А пе
мабуть, звернули увагу релік видань, які його дру
на фотознімки В. Очерет- кували, вже й не перелічити:
ного, які час від часу пу&- «Правда». «Радянська
У к
лікуються на
ї ї сторінках. раїна», «Літературна Украї
— Хто він, звідки такі на», обласні газети, журна*гарні сюжети? —
цікавля ли...
ться в інституті.
Працюючи фотокореспон
Відразу скажемо, що Во дентом Тиврівської райгазе^лодимир Федосійович Оче- ти «Маяк»,
В. Очеретний
ретний не студент і не ви одержує запрошення
ви
кладач нашого вузу,
живе давництв
на оформлення
і працює
в Тиврові,
але фотоілюстраціями книг, по
вважає себе другом газети сібників. Він — один з ав*\ присилає
свої фотознім торів подарункового видан
ки.
ня «Краю рідний — Украї
Не перелічити усі друко на», має персональні
ви
вані органи, в яких
публН ставки, більше двадцяти по
куються його роботи.
Для свідчень лауреата
творчих
закоханого
у фотосправу конкурсів.
митця кожна публікація в
Ця розповідь була б не
пресі це — самовираження,
довірлива розмова з людь
ми. А для цього не так важ
ливо, яка газета чи журнал
дасть добро на його знімки
— центральна «Правда», чи
маленька інститутська бага
тотиражка, До речі, передав
він
на суд політехніків ці
лий альбом своїх робіт, зна
ючи, що гонорару не одер
жить — його нема в ба
гатотиражках.
— Вважайте, що зробив
це на знак поваги до Інсти
туту і його газети, — каже
він — Хай майбутні Інжене
ри познайомляться з моїм
доробком, може після цьо
го самі візьмуть в руки ка
меру,
щоб
зафіксувати
якесь чарівне видіння — ї ї
мить, щоб
донести людям
через роки і століття фраг
менти нашого життя...
Фотомайстром Володимир
Федосійович не народився.
Перший
свій знімок він
зробив уже в зрілому віці.
Давно хотілося сфотографу
вати першу в області, елек
тростанцію , збудовану
на
околиці Тиврова. і не
так
саму станцію,
як зимовий
пейзаж, що тут відкривався
очам: верби . вкриті інеєм,
прозору
далину,
скелясті
береги Бугу. Купив просте
нький
«Зорький»,
вибрав
точку і натиснув спуск. К а 
ли проявляв — весь напру

Ч

же годину. Тому на 70 км
автостради
від міста
до
аеропорту залишилось
40
хвилин, і Богдану
Маціву,
як у суботу Березовському,
довелося показати все,
на
що він здатний, як шофер.
Незважаючи
на свій пен
сійний вік. він гнав маши
ну швидко, і впевнено, а в
ній крім
мене,
нагадаю,
сиділа і сім ’я
Людимили
Єфіменко, і здав я свій ба
гаж та білет за п’ять хви
лин до закінчення реєстра
ції.
До речі,
я ніде раніше
не сказав, чому мене саме
Богдан Маців
і зустрічав,
і проводжав
у Монреалі.
Цю місію його
попросила
виконати дружина професо
ра Вінницького пані Іроїда,
яка знаходиться в дружніх
стосунках з дружиною Бог
дана Маціва, мати якої, як
з ’ясувалось,
є уродженкою
Вінниччини. У свою
чергу
дружба між пані Маців^ та
пані Вінницькою обумовлена
дружбою їх доньок,
котрі
разом навчалися
в універ
ситеті.
Політ від Монреалю
до
Москви пройшов
нормам
льно, поряд в кріслі
сидів
Євген
Петросян,
кріслом
попереду — міністр
Бока

«За инж енерньїе кадрьі» — щ о ти ж не ва газета ко л е кти в у В ін н и ц ь ко го п о л іте х н іч н о го ін с т и т у т у ,
у п р а в л ін н я по пресі м. В ін н и ц я , вул. К и їв с ь ка 4. Адреса р е д а кц ії:
п о л іте х н іч н и й ін с ти ту т, кім н а та 0220. Телефон: 4-74-17.
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286021 В ін н и ц я , Х м е л ьни цьке шосе, 95.

повною, якщо
не згадати
про
ще одне
захоплення
митця — краєзнавство. Ре
зультатом
його постійних
пошуків,
організаторської
роботи стало створення ці
лого ряду історичних І ме
моріальних музеїв, у тому
числі, районного у Тиврові.
якому передав кілька
сот
своїх
фотоекспонатів.
За
його допомогою
створені
музеї в селах Красне, Жахнівка, Івонівці та інших.
Ось уже 15 років В. Ф .
Очеретний разом з дружи
ною створює на скелі біля
Тиврова художню компози
цію, присвячену великій пе
ремозі Радянського нараду
над фашизмом. Використо
вує граніт, дерево, квіти.
Провідними
в творчості
цього
закоханого
в мис
тецтво чоловіка стали
Па
м’ять, екологія, діти,
нав
колишній світ
Пропонуємо
читачам
фотографію В. Ф . Очеретного «Материнство».

А. Н О В ІН С Ь К И Й .

ка за л и
визначні місця містій.
На завершення цієї роз ■та і краю. Як і він мене в
повіді хотів би перш за все І Ватерлоо,
так і я його у
виправити
одну
помилку, [К иєві забезпечив «кишень
допущену мною.
Я писав, ко в и м и » грішми.
що батько професора
Він
Кажу
для того, щоб
у
ницького був розстріляний. |вас, дорогі читачі, не скле
Виявилось, що я не зовсім їлось
враження, що я
в
вірно зрозумів із розпові Рзв’язку з
цією
поїздкою
ді матері професора.
Як ■став довічним
боржником
мене поправив Іван Віннід- Іпрофесора
Вінницького
і
цький, який на моє запро т и ш у ці замітки, так би мо
шення гостив на Україні в в и т и , на замовлення, опла
листопаді, його батько був ч е н е
моїм
перебуванням
засуджений на десять ро ^там. Ні, за перебування там
ків ув’язнення, відсидів
у я розплатився
з професотаборах, повернувся на Ль р ром Вінницьким абсолютно
вівщину і помер, так і
не ідентичним способом, тому
зустрівшись
більше ні
з ці замітки — не плата
за
дружиною, НІ з дітьми.
‘ гостинність, а бажання до
Друге, на що я хотів би нести до вас, шановні чита
звернути увагу, це на
те, чі, моє враження від поба
що за гостинність професо ченого та почутого.
ра Вінницького
я розплат
Звичайно, щось у цих роз
и в с я тим, що напередодні повідях
вам сподобалось,
цієї поїздки так само гос щось ні — це цілком при
тинно приймав на протязі родно.
п ’яти
днів
його доньку
Оксану у Вінниці, а в лис
Дякую всім,
у кого ви
топаді не тільки
приймав стачило терпіння прочитати
професора разом з дружи ці замітки, написані у по
ною у Вінниці, але ще
й їздах під
час поїздки
із
організував
йому подорож Вінниці до Києва і навпаки,
до Кривого Рогу, де
вці в зв’язку з роботою у Вер
ніколи не був і де мої дру ховній Раді УРСР.
зі познайомили професора
із спеціалістами його про Редактор
філю по агломерату та по
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основних питань,
С ЕРЕД
які розглядались
на
засіданні 15 лютого, жваву
дискусію викликала пропо
зиція міської Ради розши
рити на сім метрів
про
їжджу частиину Хмельниць
кого шосе за рахунок
Ін
ститутської території
і
влаштувати біля трамвайної
зупинки «Студентська» під
земний перехід.
Власне,
дискусії, як такої, не було.
Думка ректорату однознач
на — таке розширення не
бажане, тому що це силь
но зашкодить вузові.
Еле
ктричнії поля
глушитимуть
комп’ ютерну техніку, різко
зменшиться опір
зеленої
зони, зростуть шуми
ВІД
транспорту і загазованість

в навчальних
аудиторіях, помилкового рішення.
робочих кабінетах і
лабо
Заслуханр також інфор
раторіях.
мацію
Ю. А. Буреннікова
Якщо розширити проїжд про стан контролю за нав
жу частину біля інституту і чальним процесом і якістю
залишити подальшу
части знань, розглянуто підсумки
ну Хмельницького шосе в інститутської науково - ме
старих межах, то
можна тодичної конференції, стан
взагалі створити таку «зап дисципліни на заняттях з
лаву» для транспорту, яка цивільної оборони стан про
одразу внесе гострий дис типожежної охорони, тех-*
охорони
баланс в довколишнє
се ніки безпеки *
редовище
і поставить піід праці в деяких підрозділах
великий знак запитання ро і гуртожитках інституту.
боту, або й Існування всіх
Проректор А.
С. Васю^
лікарень, що прилягають до ра доповів про хід
підго
шосе з протилежного
від товки до проведення рефе
ВПІ боку.
рендуму про
збереження
Ректорат вирішив
вихо Союзу
РСР,
проректор
дити з цими аргументами у в. Д. Свердлов —
про
вищ і інстанції, щоб не до хід занять на вечірній фор
пустити прийняття
вкрай мі
навчання.

О том , как стать пол
ковником , автору статьи
з га з е т е « З а и н ж е н е р н ы е
кад- ры» (№ 7) могут хорошо
рассказать м ои дети — *
старш ие оф ицеры войск. К
то м у ж е стар ш и й сы н уж е
почти 6 лет, как подполков
ник, имеет и орден, и мно
го м е дал ей , и н ескол ько
предложений о повышении
в должности. Отказывается.
И сиди т теперь в Караба
хе по несколько м есяцев
у ж е тр етий р аз — ко м у то
надо укреплять « др уж бу
народов» и там
Что же касается попытки
И. Волошенюк обвинить ме
ня в стремлении к полков
н и ч ьей зв езд о ч к е, то это попытка покушения, как го
ворят юристы, с негодными
средствами. Даже новобра
нец знает, что в моем воз
расте не только полковни
ки, но и все генералы дол
ж ны бы ть на заслуж енном
отды хе. Редактору следо
вало бы почитать «Красную
звезду» за 26 декабря
1990 года.
О б в и н е н и я в ста ть е В о лош еню к, что я хотел «зга

администратор, будет всег
да располагать сторонни
ками и верны ми друзьями.
Но я много раз правил ру
копись перед отправлением
вредакцию в Киев, давал чи
тать ее другим коммунистам
и читал не раз товар ищ ам
вслух, в том числе в группе
к о м м ун и сто в и п о л н о стью
уверен в ее объективности.
Гонорар, кстати, перечис
лен мною Винницкому дому
ребенка

тается защ итить незакон
н ь б и т и я к о м о г а б !л ь ш е »
лю дей в ВПИ — лживое. В ны й приказ ректора в свямоей статье в «Правде Ук з и с п р и н я т и е м З а к о н а о
раины» за 26 01, 91 г. кри я з ы к а х . С о в е т у ю — с н я т ь
тикую тся лиш ь три комму трубку и позвонить проку
ниста и в основе этой кри рору. сответствует ли этот
т и к и м о е н е с о гл а с и е с и х приказ Закону, или .он дол
партийной позицией, выхо жен был соазу же быть оп
ротестован
дом из партии. О
вы ходе из партии сек
ретаря парткома ВПИ в мо
ей ста ть е д а ж е и н а м е к а ,
упом инания нет и, сомни
тельно, читал ли мою ста
тью т. Волошенюк? Т
Во л о ш е н ю к тщ е тн о п ы 

.П осы лая свою рукопись
в «Правду Украины», я от
давал себе отчет в том, что
наш е общ ество расколото,
идет борьба за власть, что
Б . И . М о к и н , и м е я , р а зу 
меется, много и положитель
н ы х ка ч еств , ка к р екто р и

.Тем ж е, кто считает, что
я их оскорбил в своей ста
тье в « П равде Украины »,
или оклеветал, советую —
о б р а ти ть ся с и ск о м в су д .
Закон о печати дает такое
право. Я же твердо обещаю
— явлю сь на встречу с
н и м в суд е п о п ерв о м у ж е
сигналу последнего. И тог
да станет ясно: кто есть кто
и чья писанина «низкопроб
на», как указывает Волоше
ню к, а ч ья-б ол ее в ы со ко й
пообы

З ІУАЬ ІЧО І

Бути до кінця чесним
КОМЕНТАР

РЕДАКЦІЇ.

Коли В. Буличов приніс свою репліку, ми мали
з ним розмову з усіх принципових позицій статті
«Як стати полковником?»
Володимир Сазонович і далі всерйоз притримує
ться думки, що досягти високого військового звання
можна тільки і тільки так, як він писав в «Правде
Украиньї» — співаючи дифірамби партії і її керів
никам. І це його не обурює. Такий, мовляв, час був.
Обурює Володимира Созоновича те, що О, І. Ниж
ник не -хоче й далі жити за принципами брехні,
що він «переродився». Якби продовжував у тому
ж дусі, то все, виходить, було в порядку.
Нема сумніву, послідовне обстоювання обраних
норм поведінки достойне похвали, але тільки тоді,
коли ці норми виходять з постулатів честі і поряд
ності. Володимир Срзонович цього, на жаль, впер
то не хоче розуміти. І тут уже НІЧОГО не вдієш...
Тим часом, перебудова розпочиналася з метою—
змінити нашу країну на краще. Для цього ми й
самі повинні мінятись, не називати біле чорним,
не догоджати кожному більшому від себе началь
никові. Це допоможе власними руками навести по
рядок, якщо ж буде по-іншому, то порядок у нас
наводитимуть сусіди — далекі або близькі. Гада

ємо, що В. Буличов, як людина військова, і сам
проти такого варіанту. Тому зміну поглядів і по
зицій треба сприймати терпеливіше і з розумін
ням сучасного стану речей.
Прикро, що доводиться пояснювати це людині з
великим життєвим досвідам.
А тепер щодо виходу з партії секретаря парткому.
При повторному читанні ми знову переконались —
стаття в «Правде Украиньї» написана так неохай
но, що можна подумати, що секретар парткому дій
сно це зробив. Якщо ж В. Буличов редагував і пра
вив рукопис багато разів, то тим дивніше, що зали
шив можливість для таких двочитань.
А те, що гонорар за статтю перераховано Він
ницькому .будинку дитини, ніскільки не применшує
її шкоди. Актом власного милосердя можна, зви
чайно, похвалитись, але ж ніяк не 'виправдатись.
Одна фраза щодо високої проби творчого сти
лю В. Буличова. Навіть найсумлінніший читач не
зрозуміє, що хотів сказати автор вищеподаної ре
пліки рядками про те, що його син, підполковник,
«сидит теперь в Карабахе по нескольку месяцев
уже третий раз—кому то надо укреплять «дружбу
народов» и там».

Що може і не може

а р м ія
Завтра
— день Радянської
Армії і Військово-Морського фло
ту. Треба бути останнім космопо
літом і безбатченком, щоб, йду
чи на поводу деструктивних сил,
заперечувати цей день, як свято.
І не тільки тому, що в армії
служать наші сини, брати, бать
ки, а й тому, що без сильної
армії нема захисту від чужоземних завойовни
ків і агресорів, нема свободи, щастя і майбут
нього, нема самої суверенної держави.
. Але армія має служити тільки інтересам на
роду, а не певним колам і не бути знаряддям
репресій і каральних заходів внутрі країни.

БАТЬКІВЩИНІ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ...
Взятися за перо змусила ду під грушею...
Моя донька Тамара (ни
тривожна публікація М. Синельника в третьому й чет ні вчителька російської мо
вертому номерах нашої ба ви І літератури СШ № 23)
учениця
гатотиражної газети про те, в 1975 році, як
школи,
що лише 11 відсотків учас тієї восьмирічної
ників анкетного опитування де Директором був ї ї ді
студентів I— IV курсів
ці дусь, взяла участь у Все
кавляться темою патріотич союзному піонерському кон
курсі
на кращий твір
за
ного виховання.
Хотів би поділитись влас темою «Моя сім’я в роки
Вітчизняної
вій
ним досвідом роботи з цьо Великої
ни», який проходив у М о
го питання.
перше
Щороку напередодні
9 скві, і завоювала
Травня на
радіотехнічно місце.
Відслужив в рядах
Ра
му факультеті
проводимо
студентську
конференцію. дянської Армії син Юрко.
На цей раз у квітні
таку Як не хочеться, щоб вну
конференцію
проведуть ків спіткала доля їхніх ді
залпи
першокурсникии
українсь дів. Адже гримлять
кого потоку. Ще у вересні в Персидській затоці, пла
вони одержали тему рефе чуть матері загиблих I ска
рату «Моя сім’я, моє село, лічених афганців, а тут ще
на
моя вулиця, моє
м'істо в й чорнобильське лихо
І
роки Великої
Вітчизняної ступає на Вінниччину*
війни,
за всіх обставин
Батьків
Бать
На конференцію
будуть щина залишається
запрошені колишні
фрон ківщиною. Вона — єдина а
товики,
учасники
парти мусимо ї ї любити, як рід
її
занського з ’єднання їм. Ле ну матір, мусимо бути
ніна, котре Діяло на Він патріотами, вчитися берегти
ниччині, автор книги
«Та у нГй все найкраще і най
ємниці Вервольфу»
Іван 1 дорожче.
До наступної
конферен
Безуглий.
Сам
я близько
десяти ції готуємо ДОПОВІДІ З ЦІ
тем:
років працював учителем в ЛОГО ряду історичних
селі Пеньківці Латинського «Іван Богун —
полковник
району, яке було
дотла вінницький і брацлавський»,
спалене гітлерівськими
ка «Академік
Струмилін
—
рателями за підтримку пар наш земляк» (народився в
тизанів. Там я тривалий час Дашківцях Аітинського ра
Ук
очолював сільську
комсо йону), «Голодомор на
мольську організацію,
по раїні», «Четверта хвиля емі
Матеріал
тому працював секретарем грації з СРСР».
Літинського райкому
ком для доповідей черпаємо з
сомолу.
газет журналів,
підшивок,
Тема патріотичного
ви зустрічей з цікавими людь
ховання цікавить мене
ще ми, маємо -пісні зв’язки з
й тому, що в грудні 1941- бібліотекою їм. Тімірязєва.
го мій батько, сільський ко Весною, до речі, проведе
муніст, був розстріляний фа мо спільно з нею
вечір
шистами за належність до «Люби і знай свій
рідний
Компартії.
край». А 23 лютого викла
Щороку 9 травня
всією дачі нашої кафедри за тра
сім’єю йдемо до тієї брат дицією знову підуть в під
ської могили на
околиці шефну школу № 23.
Літина,
де
він спочиває
Ось так і живемо, так
вічним сном. Дома збе - 1 займаємось
патріотичним
рігаються батькові
доку вихованням.
менти — трудова
книжка '
О. ВОРОНЦОВ,
(був директором школи у |
кандидат
історичних
Малинівці,
перед
війною
наук,
ст.
виикладач
здійснив перший у ній ви
кафедри
політичної
пуск), зал'іковка Вінницько- ]
історії X X століття.
го
педінституту,
фото
Інші матеріали на
цю
знімки — все це мати за- і
ховала під час війни в са-« /ему — на 2-й етор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор,

КАПІТУЛЯЦІЯ
&
моджахедів, а наш, так зва було поговорити з
цими
ний, обмежений тисячотанко- людьми, пояснити наші ці
БЛОКНОТА
еий контингент з усіма най лі, моральні устої — і нер
новішими, засобами
війни, вова напруга спадала з них.
включаючи
електронну
іі А траплялось зовсім неспо
діване для них — солдати
Велика війна з фашизмом, лазерну техніку.
хлібину
І навпаки, ніколи
наші виймали з мішків
яка привела в рух мільйо
приго
ни людей, знівечила
де збройні сили не вдавалось чи шматок цукру,
сятки країн, тисячі міст
і нікому подолати, коли чер щаючи дітей. Тоді усі разом
його
свій проклинали Гітлера і
сіл, і позначила свій кри воні полки захищали
вавий шлях зловісними зга народ, його свободу і прав- зграю, показували проходи
в лабіринті підвалів. Прав
рищами, братськими моги АУ-не
Але повернемось до по да, так закінчувались
лами, відліковувала останні
дій останніх днів квітня на всі зустрічі в підземеллях.
дні
І кілометри.
Па Чимало траплялось засідок,
На автостраді від
Кю- підступах до Берліна.
стріна на Одері до фаши- м’ятаю, весна молодим зе- сутичок з блукаючими во
ського лігва Берліна гуркіт ленолистом і білопінним цві рожими групами. Т оді в хід
танків та іншої
наземної том залила усе навколо, на йшли гранати, автомати, но
че прагнула приховати гли жі і багнети.
техніки перекривав
рев
А на поверхні, бо
зна,
авіаційних моторів, і важко бокі рани війни: бомбові во~
було в цьому оглушливому ронки, руїни, які на кожі- що діялось — гриміло і ре
ний струс відповідали вики віло
безугаву.
Особливо
рейваху, підсиленому ще й
дами хмар пилу, обвалами Ч грізного характеру набирав
безперервною
артилерій
тріском. Густе марево, під штурм Берліна по
ночах.
ською
канонадою, навіть
няте цегляним пилом,
яке Виповзаючи
назовні, щоб
перекинутись словом з то
майже не розвіювалось
в подихати свіжим
повітрям,
варишами.
передмістях Берліна, служи ми вражено дивилися на не
Усюди — сліди недавніх
ло нам надійною
завісою бо, на якому було світліше
жорстоких боїв на рубежі
для перебіжок з одного в від вогнів, ніж на
землі.
Зеєловських висот:
танки
другий підвал, якими ми не
Сотні літаків , — радянсь
з
відірваними
баштами,
ухильно наближались
до ких, англійських* американ
танки з наскрізними
дір
центру.
ських, що налітали і
по
ками, перевернуті
догори
У тих підвалах все змі вертались з Берліна, на
гусеницями, розчавлені про
титанкові гармати, обгорілі шалося: артилерійські І пі- повнювали простір могутнім
трупи танкістів. Німецькі і
наші.
Покладаючись на найно
віші «Королівські
Тигри»,
«Пантери», «ФАУ», німець
ке командування сподівалось
зупинити наш наступ, пов
торити
«московський ва
ріант» тут на підступах до
фашистської столиці,
але
вже по відношенню до Ра
дянської армії. Але
висо
ченна хвиля нашого насту
пу перехльоснула і Зеелов"
ський рубіж.
Дивлячись на цей
роз
лив
наступаючих
полків,
згадую
літо 1942 року в
передгір’ях Кавказу, куди
нас відкинула сила
фа
шистського вторгнення. Об
ливаючись кров’ю, курсанти
1-го Ростовського
артучилища відбивали атаки бро
нетанкової армади Клейста
кількома
напівсправними
«сорокоп’ятками» і зв’язка
ми гранат. На наші окопи
сипались снаряди
і міни,
безборонно шугали над го
ловами фашистські
стер
в’ятники, і ми з розпачем
запитували один одного: де
ж наші яструбки, наші тан
ки?,, Тепер із захопленням
вигукую: «Звіїдки така на
ша сила?І»
Здавалося, що пересува
ються вперед на захід, не
колони військ і техніка, а
вся рівнина. Гордість охоп
і
яскравими
лювала серце. за рідну дер хотинські розвідники, пред рокотанням
наво загравами. Наче сніг на го
жаву, яка у смертельному ставники авіації, які
землю
єдиноборстві остаточно до дили своїх штурмовиків на лову, сипались на
цілі,
контррозвідники
і
ВІЙ
бомби,
розрізали
небо
тра
лає силу наймогутнішої ім
кореспонденти.
З суючі кулі, усюди
висіли
періалі! стичної
країни.
і СЬКОВІ
п’ятьма своїми корегуваль освітлювальні ракети^ - ліх
тут не можу не перекину
никами І зв’язківцями - ра тарі.
тись на півстоліття вперед,
дистами артдивізіону я ви
У ніч на тридцяте квітня
у наші дні і не спитати се
конував завдання по вияв ця грандіозна феєрія
до
бе: яка с ь о го д н і наша ар
ленню і знищенню батарея- сягла епогею. Від
перед
мія? Чи зберегла вона сла
'ми опорних пунктів ворога. містя Діхтенберг, куди ми
ву «легендарної І ‘ непере
Зустрічались в цих підва добрались, було вже неда
можної», армії - визволи
лах і... німці: жінки, ста леко до
Бранденбурзьких
тельки, армії народної? З
рики, діти, котрі ховались в воріт, (Імперської канцелярії,
сумом доводиться визнати:
підземеллях від смертельної рейхстагу, але далі
під
такою вона Вже давно
не
бурі, що шаленіла на
по земні проходи обривались,
є, а є військом Компартії. верхні. Вкрай налякані усім,
завалені землею, нашпигова
І місію почала часто вико що діялось, вони тулились
ні мінами та фугасами. До
нувати невластиву їй, дале сім ’ями, в темних закутках
велось зупинитись,
чекати
ку від потреб народу. Угор майже без надії вцілити при
ранку для нових перебіжок.
ські, польські, Празькі по зустрічі з «азіатами»,
як
.. Зморені, чорні від бру
дії, вторгнення в Афганіс охрестила нас
фашистська ду, мої розвідники привлатан не тільки завдали удару пропаганда.
штувались, хто де, і посну
нашому престижу, але
й
З подивом і гнівом під ли.
Тільки сержант
Іван
ослабили саму силу Радян німав з землі жінок,
які Голентюк, залишений черго
ської армії, ї ї
моральну падали мені в ноги і цілу
вим, сторожко
вдивлявся
могутність, бо неправе ді вали чоботи,
вимолюючи
ло руйнує навіть
моноліт; пощади. Підсовували дівчат, навколо, готовий пустити в
хід свого автомата. Задрі
Недарма в горах
Афгану щоб подобрішали.
мав і я. Під гуркіт дев’ято
потерпіли поразки не дріб
Це було дико, незрозумі го валу берлінського штур
ні, слабоозброєні
загони ло і образливо. Та
варто му спалося спокійно, усі ми

З ФРОНТОВОГО
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давно звикли до такої об
становки. І раптом
якась
Незрозуміла зміна розбудила
мене. Що такб? Нічого не
розумію. Тиша, мертва ти
ша, наче після контузії при
давило
слух і свідомість.
Ця тиша, що настала, була
такою несподіваною, що ми
попервах
не знали, що
робити. Нарешті з якогось
отвору увірвався наш сер
жант і, розмахуючи
рука
ми загорлав:
«Капітуляція!
Капітуляція!»
Берлінський
гарнізон здається!».
...Надворі вже
сутеніло,
коли усі ми вискочили на
поверхню. Перше, що впа
ло у вічі, були білі прапори
покори, що почали з’явля
тися на балконах
уцілілих
будинків.
— Ех, проспали!.. — жал
кували хлопці.
Та найголовніше
поча
лось через півгодини-годину. Гуг і там з ’явились гру
пи наших солдат і офіцерів,
почулись пісні, звуки акор
деона, автоматні черги сол
датських салютів. І водночас
з різних щілин, закутків по
чали виповзати фашистські
вояки з піднятими руками,
Поодинці, групами з касками
на голові і без них, забин
товані, На обличчях — пе
реляк, або ненависть, надія
або приреченість.
Врешті їх кількість різко
зросла. З бічних
вулиць
вже виходили цілі колони.
В полон здавались рота
ми,
батальйонами, полка
ми разом зі своїми коман
дирами, Тут же складали
свої «шмайсери»,
фауст
патрони...
Одна; з таких колон пря
мувала прямо до нас.
За
кілька кроків з ї ї
голови
вибіг набундючений, весь в
хрестах, оберст і звернувся
до мене, як до старшого за
званням із запитанням, де
можна здати
свій підроз
діл? Виструнчився,
віддав
честь мені, лейтенанту,
і
застиг в чеканні відповіді.
От, фашистська
зараза,
подумалось, навіть в полон
здаються з німецькою пе
дантичністю і при
всьому
параді. Але тепер ми для
них — найвище
команду
вання.
Накажи їм лягти І
гризти землю — з
готов
ністю підкоряться. З якою
б жорстокістю
розправи
лись з нами, станься така
зустріч в інший час, за ін
ших обставин!..
— Туди ідіть, —
пока
зав я рукою назад, в нап
рямку Франкфуртер
Алеї,
звідки накочувався
гуркіт
наших танків і бронетран^
спортерів.
* * *

Не забудем
У Могилева над
Днеетром
Стояли доти.
Я вспомнил сорок
первьій год,
Когда пехота
вражалась, не щадя
ни кровь, ни сили.
Фашистов сотнями она
свела в могили.
Лшііь через двадцать
Дней утих
огонь
жестокий,
когда погиб
бессмертний дот
в тилу глубоком.

...Трехтонка гильзьі
увезла
потом из дога.

Вот так сражалась
на Днестре
наша пехота!
Все напиналося тогда,
вблизи граници.
История! Храни в
в веках
свои страницн!
На пограничном
рубеже
бьіл страх неведом.
Ми не забудем никогда
их вкладу в Поібедуі
Б. ЗЕМЛЯКОВ,
учасник
Великой
Отечественной войнм,
кандидат
теЬгаических наук.

Військовий
збір

Такі слова були написані ж недарма нашу армію на
в повістці, яку одержав то звали народною.
...Селища
Будоваровичі,
го дня інженер ВЦ інсти
Прип’ять не
туту
Віктор
Вячеславо Родча, місто
зітруться в пам’яті Віктора
вич Шолохов.
4 липня 1986 року він Шолохова. Страшніше всьо
пройшов санпропусник,
а го, коли не знаєш, яка не
наступного дня вже числив безпека безпосередньо тобі
ся інженером-хіміком полку загрожує, скільки схопив і
ще схопиш рентген, що те
хімзахисту.
...Армійська служба. Ду бе чекає завтра А завтра
мається, що мало хто рве знову дезактивація доріг,
ться замінити цивільний кос жител, сільгоспоб’єктів. Без
вони знімали
тюм на військову форму, перепочинку
відриватися від дому,
від і відвозили для захоронензвичної роботи. Але тому І ня верхній шар грунту, по
називається служба в армії ливали дороги, стіни і дахи
роз
священим обов’язком кож будівель спеціальним
ного громадянина,
здатно чином.
Ревіли трактори, бульдо
го стати ї ї захисником, як
зери, екскаватори,
обдающо виникне така потреба.
Того року нападати на ючи бійців батальйону от
нас нхіто не збирався, але руйним пилом. По 10— 12—
причину
покликати
своїх 14 годин на добу у самому
радіації
трудилися,
синів на допомогу
країна пеклі
мала — Чорнобильська ка аби врятувати те, що можтастрофа. Шкода тільки, що на було врятувати. І ніхто
наші правителі прямо
про не говорив про гроші, на
це не сказали
в повістці, городи.
До межі допустимого за
а назвали виклик збором.
Тим часом сотні молодих лишилось у Віктора Вяче
людей, які прийшли у вій славовича всього п’ять рен
ськкомати, здогадувалися, в тген, далі — трагічний фі
ця
чому річ, І куди їх мають ніш. Чи обійшла його
відправити, але ніхто не на гранична доза, він і сам не
дозиметри
рікав, бо так заведено
в знає, бо старі
армії. Дехто думає, що вій вийшли з ладу. Свої розду
він довірив
ськова слава
здобувається ми і почуття
ті
тільки на полях битв. Чор- щоденнику, який вів у
нобильска біда показла, що важкі, небезпечні дні війсь
Ось так довелось * мені ратні подвиги, котрі достой кового збору. Про ті дні, на
з
товаришами
приймати ні найвищих відзнак, здій гадують також грамоти вій
капітуляцію
гітлерівського снюються і в часи народ ськової
частини,
мінвузу
гарнізону Берліна.
ного горя — стихійних, еко УРСР,
А ще через кілька годин логічних та Інших лих То
А НОВІНСЬКИЙ,
на всіх центральних
вули
цях і площах поверженого
Берліна забуяли радість
І
веселощі. Російський гопак
і молдавський жок, пісні І
сміх, солдатські кухні,
що
вже задиміли, фургони під
французькими, польськими,
нідерландськими та іншими
прапорами — все змішалося.
КОЛЦ Б ВІН ПОТРАПИВ У НАШІ ДНІ
Пішли, в* хід. німецький' ром
І коньяк, конфіскований в
Скад — плід добросу мії — дні, коли учасни
берлінських підземних схо
сідських
відносин СРСР ки війни одержують про
вищах. Люди різних націо
з рядом близькосхідних довольчий пайок: майо
нальностей, котрі вирвались країн.
нез, зелений горошок,
з фашистського
рабства,
Шрапнель — вид про соду та інші продукти.
Штурм укріплень —
славили мир, що тут настав, довольства, яке ще мож
перемогу, а, забачивши ко на знайти в магазинах. спосіб придбрання пред
Маршали — найстарі- метів повсякденного спогось з радянських
солдат
ріші довгожителі країни. живаня в магазинах дер
чи офіцерів, обнімали,
ці
Команда — улюблена жавної торгівлі.
Автомат Калашникова
лували, витираючи
сльози форма роботи партії з
— найпростіший вид оз
масами.
на очах.

Словник
поручика Галіцина

Сапер — представник броєння вітчизняної ма
Руху, який риє яіму під фії.
Бомба — 165-й паса
КПРС
і навпаки.
колишній розвідник.
Парад — черга за ков жир авіалайнера ТУ-154.*І.
На знімку: із темних надр
берлінської підземної
заг басою, яка розтягнулась Редактор
лізниці виходять фашистсь на всю площу.
Свято Радянської ар І. ВОЛОШЕНЮК.
кі вояки.
Л. ШАМІС,

Ось цей текст:
Шановні депутати Із гру
пи більшості!
Я
хочу зайняти кілька
хвилин вашої уваги на те,
щоб шляхом
використання
алегорії спробувати
пере
конати вас, що, відкидаючи
приватну власність, ви вре
шті-решт самі собі зробите
гірше.
Уявіть собі потік людей,
які йдуть довгою дорогою,
що пролягла серед голого
степу,
І тільки
де-не-де
вздовж цієї дороги
трап
ляються якісь
дикі
ягоди
та їстивне коріння.
Люди
— голодні, виснажені. Угле
дівши щось їстивне, кида
ються на нього. Тим, кому
не
вистачило, не залишає
ться нічого іншого, як спро
бувати вирвати Із рук тих,
що вже встигли щось ухо
пити.
Порядок у колонії наво
дять ситі вершники, до сі
дел яких приторочені мішки
з їжею і для себе, І для ко
ней.
Головні вершники вичи
тали вг головній своїй книж
ці, що, якщо йти цією до
рогою, то
он за тією го
рою харчів стане більше, а
там далі за обрієм їх
бу
де стільки, що всім на весь
вік вистачить. Люди вірять
І йдуть спочатку з надією
й
піснею і не звертають
уваги на те, що вершники

Ш АН О ВН А РЕДАКЦІЄ!
Пропоную вам текст, з яким я збирався виступити
24 грудня 1990 року на сесії Верховної Ради УРСР під
час обговорення Закону
про власність, але не висту
пив у зв яз*у
з ненаданням мені слова головуючим.
Оскільки і в подальшому навряд чи випаде можливість
виголосити цей текст перед депутатами, а хотілось би
все-таки,
щоб вони з ним
познайомилися, я вирішив
звернутися до вас з проханням надрукувати текст у за=
шій газеті, М ій вибір
обумовлено двома причинами:
перша — . вашу газету читають, друга — в тексті
ви
користано художній образ, тобто, на мою думку, є еле
менти літературної творчості, а не просто публіцистика.
із своїх
мішків дістають
і їдять не те і не стільки,
як вони.
Але ось уже обійшли на
вколо гори, а харчів більше
не стало, однак віри і сил
зменшилося суттєво: стихли
ліспі, дедалі оільше
чуєть
ся лайка І слова недовіри,
у вершників у мішках за*
паси також вичерпуються І
хтось
Із них
прозріває і
каже: «Люди добрі, а мо
же, наша головна книжка
не така вже й мудра, мо
же, ми йдемо не в той бік»,
і пропонує повернути
на
зад, поки в мішках
ще є
харчів на зворотний шлях.
Усі повертаються до го
ловного вершника. Він теж
сумнівається,
розуміє, що
щось в книжці
написано
не так, але І повертати на
зад йому не дуже хочеть
ся, адже тоді люди можуть
звинуватити
його в тому,
що він одразу, як став го
ловним, не повернув, та й
невідомо, як себе поведуть
інші вершники,
якщо , їм
запропонувати
спішитись
і віддати мішки,
Він при
ймає рішення на першому
ж роздоріжжі звернути на
дорогу, котра пішла трохи
вбік, але лівіше.
Вершники
його підтри
мують,
сподіваючись
на

чудо \ боячись,
що в них
відберуть коней та мішки,
якщо повернути назад.
Але ж вони
не розумі
ють,
що коли
здохнуть
без корму ЇХНІ коні і вони
теж без харчу підуть пішки
тим же шляхом разом з го
лодним потоком, а це
не
минуче при виборі цієї до
роги, першими
і знесиля
ться,
тому ЩО ЇХНІ ноги
під час їзди верхи розтренувались ходити, а шлунки
не зможуть
перетравлюва
ти грубе коріння, яке до то
го ж вони не вміють зна
ходити та відкопувати, а їх 
ні підлеглі, звичайно ж, їм
у цьому не допоможуть.
Тож закликаю тих із вас,
хто входить до загону вер
шників, хто ще в сідлі, по
вернути
назад, поки і в
людей, і у вас ще досить
сил і надії, а ваші коні
ще б’ють
копитами і не
впали боками.
5. І. М О КІН,
народний депутат УРСР,
ректор
Вінницького
політехнічного інституті
ту*
Цей
текст
надруковано
в газеті «Літературна
Ук
раїна» 14 лютого 1991 ро
ку.

ХРОНІКА
22 лютого відбувся
« Вогник», присвячений
Дню Радянської А р
мії і Військово-Мор
ського флоту, в яко
му
взяли
участь
ветерани війни і Збро
йних Сил, котрі пра
цюють нині в нашому
інституті.
Учасників
«Вогника»
привітав
народний
депутат
УРСР, професор, рек
тор ВПІ Б. І. Мокін.
Пісні, вірші, веселі
етюди,
гумористичні
сценки, виступи дитя
чого хору, сольні но
мери кращих виконав
ців
самодіяльності
зробили «Вогник» по
справжньому
святко
вим
і невимушеним,

В
Кривому
Розі
створюється Академія
гірничих наук Украї
ни. Наш
інститут в
числі інших виступає
в ролі фундатора цієї
нової установи і ма
тиме квоту на місця
член-корів
і акаде
міків.
26 лютого відбувся
установчий з ’їзд Ака
демії.
Представника
ми Вінницького полі
технічного
на цих
зборах
були
вчені
Б. І. Мокін, А. Ф.
Нономарчук, В.
М.
Кутін, М. А. Клименко, Б, С. Рогальський.

ТРИ ЗАПИТАННЯ
СТАРШОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ
КАФЕДРИ ІС Т О Р ІЇ ТА Т Е О Р ІЇ КУЛЬТУРИ О. І. НИЖ НИКУ
1,
Наскільки можна судитролю,
про суверені
в якому активну а на моє місце призначено Декларації
ти з
публікацій
(вірніше участь бере рухівська група. Олега Івановича Колесника, тет України,
яка згідно
відсутності публікацій) в об Перевіряючи магазин «Дари який раніше працював
ди §9 має право на збройні
ласній пресі, в крайовій ор Поділля», вона, наприклад, ректором середньої
школи сили. А що армія незалеж
ганізації Руху настало повне знайшла приховані продукти в Л іонськом у районі.
ній державі
потрібна для
затишшя. Чи може, це стан, і понад ЗО тисяч карбован
2.
На щитах об'яв інсти захисту уряду та народу,
якоїсь перебудови? Кажуть,, ців грошей; в їдальні облви тутського вестибюлю кілька засвідчили
недавні
події
що й ви вже не голова* Ко конкому контролери виявили ДНІВ висіло
в Литві.
якесь непевне
ординаційної ради.
Я особисто пов’язую це
самогонку і делікатеси, які оголошення, написане вашою
У Вінницькій Крайовій ор нам з вами і не снилися.
рукою,
що в ВПІ працює
з
діяльністю керівництва
ганізації НРУ затишного жит
На третьому віче крайової військова комісія, котра за КПРС, яку вважаю злочин
тя, нема і не передбачається. організації НРУ я сам склав ймається створенням націо ною. КПРС продовжує ба
Останнім
часом відбулись повноваження голови коор нальних збройних сил. На зуватись
на насильстві і
засідання координаційної ра динаційної ради Руху, але, скільки
це серйозно і що це врешті-решт
поставить
ди з питань діяльності Ру враховуючи прохання керів мається на увазі взагалі?
ї ї поза законом.
ху в політичному, соціально^ ництва,
В січні нинішнього
року
2— 3 лютого в Києві від
погодився деякий
економічному І національно- час бути головою виконкому під головуванням народного булась
науково-практична
культурному аспектах, Голов ради Руху, Це допомогло депутата
УРСР І. Деркача конференція
«Зовнішня І
на увага керівництва і осе перегрупувати сили, залучи був
безпека Украї
створений
оргкомітет внутрішня
редків спрямовується зараз ти до співпраці нових лю для вирішення проблеми від ни», яка заслухала декілька
на роботу з робітниками, дей, взяти активну участь родження
національних концепцій створення націо
селянами,
Інтелігенцією
і в роботі Других Всеукраїн збройних
сил. Йшла мова нальних збройних сил, при
військовими. Членами Ради ських
роботу в йняла звернення до війсь
зборів
НРУ,
які про відповідну
І
узгоджувальної
комісії, прийняли програмні
доку обласних центрах, учбових кових і до Верховної Ради
створеної під час політич менти, провели деякі органі закладах і установах,
на УРСР, Мене
обрано
за
ного голодування 1990 ро заційні зміни. Я й далі за підприємствах,
щоб підгор ступником
голови військо
ку, проводяться
у цьому лишаюсь
членом
Великої туватись І 2— 3 лютого про вої колегії НРУ і запропо
зв'язку відповідні
зустрічі. Ради Руху, членом військової вести науково - практичну новано створити
на Він
Не уникаємо
також спів колегії НРУ, яка буде сприя конференцію з цього при ниччині
відповідний
гро
праці з депутатами міської ти відродженню національних воду.
мадський комітет.
і обласної Рад, командуван збройних сил України.
Об’ява
на інститутській
3.
Яка позиція демокра
ням
військового гарнізону,
Зважаючи на те, що
це дошці оголошень була ви тичних сил, котрі об’єдна
Мітингів,
звичайно,
стало потребуватиме багато сил \ вішена Ініціативною групою ні
в Русі, щодо наступ
менше, але роботи організа часу, а також на те, що в Ра по створенню громадського ного референдуму про збе
ціям Руху додалось. Поміт ді Руху вже чимало досвід комітету, який би акумулю реження Союзу РСР?
ну занепокоєність у парто чених
людей, я попрохав вав пропозиції
і практич
Сили, які об’єдналися
в
кратів І керівництва торгів звільнити мене від обов’яз ні заходи по створенню на блоці
«Демократична Ук
лею, а також
у ділків ті ків голови
виконкому. Це Україні національних зброй раїна», виступають
проти
ньової економіки викликає прохання
було задоволено, них сил. Ці д ії цілком уз збереження Союзу
РСР в
Діяльність робітничого кон мені подякували за роботу, годжуються з положеннями будь-якій формі.

до МІЖНАРОДНОГО
жіночого дня

ЩЕ Й ЧАРІВНА
і ДОДАЧУ
Впізнаю ї ї ходу, не ви
ходячи за
двері
кабіне
ту,
як то мовиться,
на
осліп: короткий крок,
ха
рактерне, квапливе вицоку
вання каблучків —
завше
вона спішить. Навіть сміх
у неї — короткий,
спала
хами, а вогонь веселості з
очей вибуває
миттю, поступаючись місцем звичній
заклопотаності.
Знаю, що вона живе на
пружено, що часу в
неї
мало, що
день не те що
розпланований,
буквально
роздінієний, як зошит
в
клітинку, на хвилини. Рек
торат, кафедра, художньокультурний центр,
уроки,
лекції, громадські
доручен
ня. А ще — сім’я...
Поговорити з нею півго
дини — рідкісна удача і ду
шевна втіха.
Ї ї ерудиція,
прекрасна мова, експресив
на манера викладу, захоп
леність життям і навколиш
нім світом, барвляться, мов
кольорова музика, \ мають
властивість
передаватись.
Залишається відчуття
на
повненості — ти щось на
че придбав, наче збагатив
ся, хоч у чому суть цього
збагачення —
не осягнути
й по тривалому роздумі.
Дуже приємно, що у на
шому вченому світі
є такі
жінки, але
ще приємніше,
що при великому
розумі,
блискучій ерудиції, завид
ній діловитості вони .зали
шаються ще
й чарівними^
Ви уже,
певне, здога
дались,
що ці рядки при
свячуються
Тамарі Болеславівні Буяльській,
котра

виступає в кількох
іностасях вченого й керівника —
доцент, завідуюча
кафед
рою історії та теорії ку
льтури, засновник,
фунда
тор і директор
культурнохудожнього
центру, рефе
рент ректора по зв’язках з
пресою. На терені громад
ських доручень — теж ціла
низка посад і
обов’язків.
Як вона встигає?
Не осягнути. Вершиною
ї ї діловитості
було ство
рення
культурно - худож
нього центру, на що відво
дилось менше,
ніж півро
ку. Причому, не показного,
а справжнього
центру з
відповідною навчальною ба
зою, кваліфікованим
шта
том, постійним
музеєм і
змінними виставками.
Думаю
собі: не треба,
щоб кожен, достатньо аби
хоч кожний десятий спів
робітник вузу трудився, так,
як Тамара Болеславівна —
що за інститут
був би?!
Одначе,
не забуваймо,
що
ця велика ноша
по
кладена на тендітні жіночі
плечі. Будьмо милосердим
ми до неї не тільки
8-го
Березня, а й щодня, коли
вона
виступає в звичній
ролі заклопотаного, по він
ця завантаженого рядового
члена колективу.
А наприкінці
— найсві
жіше повідомлення: Тамара
Болеславівна Буяльська пред
ставлятиме
наш^ колектив
на обласній Дошці
Поша
ни.
Це рішення
прийняв
ректорат 22 лютого.
І. ВОАОШЕНЮ К.
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НАШ СВІТЛОФОР

м аш ина

ПОРЯДОК
ЗАМІСТЬ ЦИГАРОК лють

СЕКРЕТ ФІРМИ
ДО МІЖНАРОДНОГО
ЖІНОЧОГО ДНЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Звичка лаяти громадське
харчування настільки живка
у кожному з нас, що коли
в цьому господарстві з’яв
ляється
щось
пристойне,
то вагаємось сказати доб
ре слово,
щоб не
зуро>чити.не
перехвалити,
а
раптом — це ненадовго, і
нічого тут
не попишеш —
так! реальності
нинішньої
економічної нестабільності,
коли
смачне й дешеве
харчування стає
винятком,
а не правилом.
Відверто
кажучи, пишу
ці рядки
теж з відчуттям
певної остороги — не «на
каркати» б, часом. Тим па
че, що
попереду — тінь
ринку, яку навіть при ве
ликому бажанні не назвеш
СВІТЛОЮ.

І все-таки...
слово про
нашу інститутську їдальню.
Давайте скажемо відверто
— це чудова фірма! І хоча
нам, особливо у
залі для
викладачів
. і професорів,
доводиться інколи зайве по
стояти в черзі, це не від
біди, а від добра: на хоро
ший запах всі бджоли злі
таються. Ідуть сюди з су
сідніх
підприємств, їздять
з інших інститутів,
техні
кумів, де є власні їдальні.
Так у чому ж секрет по
пулярності нашої?
Завідуюча
виробництвом
Віра Василівна Купальська
переконана — в тому,
що
тут працює
дуже роботя
щий, дуже дружний колек
тив з хорошими традиція
ми, серед яких домінує най
головніша: що одержав, те
й поклади в котел.
Ну, а,
крім того, всі дівчата па
м’ятають правило: обслужи
людину
так, як хотіла б,
аби тебе саму
обслужили.
Колектив треба добирати
роками, для цього ти й сам
не повинен шукати кращо
го місця, а робити кращим
те, що маєш
— найвіриЬ
ший спосіб
домогтися чо
гось істотного.
Віра Василівна Купальсь
ка в інститутській їдальні з
першого
дня. З першого
дня тут куховарять також ї ї
соратниці
Оля
Яковлева,
Рая Епік, Олена Козачен
ко, Олена Гнидюк. Куховар
ки — серце їдальні, генера
тор і ‘найперший виконавець
ідей, особливо тих, що сто
суються асортименту.

— У нас
нема дефіциту
продуктів, — говорить Віра
Василівна —
І це заслуга
директора Надії Василівни
Оболоник, людини талано
витої
і підприємливої, з
широким
колом знайомств
у діловій сфері. Ми за ї ї
спиною,
як
за широкими
дверима,
але хвалить нас
Надія Василівна
не за те,
що
економимо продукти,
а за те, що у нас все з’їд а
ють, А це уже йде від то
го, що дівчата не ліную ть
ся
думати
й вигадувати.
Відомо, наприклад, що м’я
со піде на тарілку у будьякому вигляді, а от зроби
ти так, щоб кожного дня
350 кілограмів буряків з ’ї 
дали, то
вже, погодьтесь,
потрібне мистецтво.
їдальня
да© план
без
натуги
і зусиль. Правда,
ритм
інтенсивний,
бо —
конвейєр. Початок
роботи
0 шостій ранку,
завершен
ня — г о п’ятій
дня. Чим
ширший
вибір на видачі,
тим легше долаються схо
динки
плану, тим вищий
аторитет бригадного підря*ду, на який перейшли пів
тора року тому, тим краща
зарплата.
Втім,
усі ці виробничі
деталі могли б
стати ос
новою статті про передовий
досвід. Тільки
про
буфе
ти і способи їх забезпечен
ня можна писати
окрему
кореспонденцію.
Але все,
зрештою, сходиться на то
му, що секрет фірми — в
існуванні здорового, життє
здатного, дружного
колек
тиву.
Віра Василівна бере ви
сокою вимогливістю і прин
циповою
справедливістю,
Головний принцип
оцінки
людини
тут — ставлення
до роботи.
Сім’я — це затишок, лю
бов — це щастя, а робота
— повсякденна радість, мо
ральна
втіха і здоров’я.
Так-так, саме здоров’я, бо
коли на роботу
— - як на
свято, то кращого для
фі
зичної і духовної гармонії
1 не треба.
То ж, вітаючи
дорогих
жінок
інститутської
їда
льні
з наступним святом
8-го
березня,
бажаємо
їм доброго здоров’я, довгих
літ життя, ласкавого сонця
і щоденних сердечних усмі
шок.
В. ІВЧЕНКО.

Думаю, всі розуміють, що
найщасливішою може вважа*ти
себе та людина, яка
здорова. Але не секрет, що
здоров’я,
як
і молодість,
поступово минає. Надто ж
тоді, коли ним
розкидаю
ться, коли
його не бере
жуть. ,
Знову хочу вернутись до
надзвичайної шкоди від ку
ріння. Не буду
оригіналь
ним, повторюючи відомі іс
тини про те, що
організм
курця отруюється нікотином
і перестає
працювати так,
як це передбачено природою;
що куріння — різновид нар
команії; що в курця у де
сять
разів частіше
буває
рак легенів; що куріння не
вгамовує нервову
систему,
а
сприяє ранньому атеро
склерозу головного мозку і
погіршує пам ять; що життя
курця скорочується, як мі
німум, на десять років; що
жінка, котра не обходиться
без цигарки, може народжу
вати неповноцінних дітей І
ці дефекти часто-густо ста
ють спадковими.
І нарешті
— цигарковий дим дуже не
безпечний для тих, що не
курять.
Все це відоме. Але знаю,
що уряди деяких країн ве
дуть з курінням
серйозну
боротьбу. Однією з перших
вирішила
здолати «сірого
джина» Норвегія. Медицинська колегія
країни
взя
лась покінчити з НИМ ДО КІН
ЦЯ століття. Вживши цілого
ряду заходів, норвежці
за
останні 10 років зменшили
КІЛЬКІСТЬ
курців серед ЧОт
ловіків на 10 відсотків, се

ред жінок — на двадцять.
Хотів би у цьому зв’язку
виступити з однією пропо
зицією. Свого часу, коли я
ще навчався в Томському
університеті, пощастило зу
стрітися з одним дуже ціка
вим, високоосвіченим чоло
віком. Він запросив
мене
додому І я був вражений
його бібліїотекою, а, насам
перед, ї ї розміром І уніка
льністю. Навіть університет
ська бібліотека позичала в
нього деяку літературу,
Я запитав, як же йому
вдалося зібрати таке багат
ство,
де він узяв стільки
коштів?
— А ніде, —
була від
повідь. — Замолоду я за
ходився енергійно
курити,
це дуже шкодило 1 одного
дня я вирішив, що коли
щомісяця тратитиму на кни
ги стільки, як на цигарки,
то може вийти добра бібліо
тека. І ось бачите, що ви
йшло з цього реалізовано
го задуму. ,
і ось я міркую собі. Ко
жному студенту держава пла
тить стипендію, невдовзі во
на значно зросте. Який же
процент ї ї переводиться на
дим?!
Порахувати неважко, Ариф
метика буде досить цікавою,
А що коли справді кожному,
замість цигарок,
щомісяця
купувати на цю суму кни
ги?
Велика
була б користь,
слово честі.
Б. ЗЕМАЯКОВ,
кандидат технічних наук,
доцент кафедри ТСМ.

СОБАКИ Н О ... П’ЄДЕСТАЛІ
Саме так можна назвати
нову газету
«Вірні друзі»,
яка надала свої сторінки
нашим братам чотириногигим — собакам і кішкам.
Якось
незвично
бачити
періодичний друкований ор
ган, який
від першої до
четвертої сторінки заповне
ний розповідями про вівча
рок, пуделів,
сенбернарів,
бульдогів, сіамських та ін
ших кішок, про їх красу і
характери, дружбу з людь
ми. Тим часом,
саме таку
газету чекали численні лю
бителі тварин нашої області.
Тож слід тільки вітати асо^
ціативну групу прихильників
домашніх тварин, Вінницьке
обласне товариство охорони
природи
іі особисто
при
страсного природолюба, ви
кладача нашого інституту ко
лишнього працівника інсти
тутської багатотиражки Гри
горія Поливаного, які стали
засновниками «Віоних дру

зів». До речі перший номер
газети
видано коштом са
ме
Г. Поливаного. Треба
бути великим
ентузіастом,
щоб піти на такі витрати і
ризик, але, мабуть, «собачій»
газеті банкрутство не загро
жує. Про це свідчить зміст
номера, який приверне ува
гу багатьох. Ось тільки за
головки деяких статей, ре
портажів, Інтерв’ю: «Ця зви
чайна незвичайна вівчарка»,
«Люби мене, хазяїн», «Кіно
для собак»г «Моя Діана»,
«Парад красунь», «Виставку
відкладено».
Зацікавлять читачів розпо
віді про службове собаків
ництво, розшукових
собак,
кінологів 1 дресирувальників,
про ціни на собак в різних
містах, їх лікування,
різні
оголошення, ну, й‘, звісно,
на всіх полосах вони поба
чать портрети найвродливіших тварин.

А. АЕОНІДОВ.

КЛУБНІ НО ВИНИ
тіг Перше знайомство з
комп’ютерами запропонова
но дітям віком 8— 12 років.
У програмі організовано
го в клубі гуртка юних про
грамістів — робота з клаві
шними тренажерами, з тек
стом, ознайомлення з мовою
програмування «Бейсик».
^
Запрошені
бажаючі
познайомитися з аеробікою
за методом
американської
кінозірки Джейн Фонди.
ТІ, хто
прагне
набути
легкої ходи, бадьорості ду
ху, граціозності,
розвивати
пластику I, нарешті, просто
знімати втому і стрес, зна
йдуть в
аеробіці
вірного
союзника.

Скільки чоловічого тіла
має бути оголеним, щоб
фотознімок вийшов еро
тичним?
І чи можна на обласних
змаганнях з самбо, в яких
брали участь і наші сту
денти, зробити репортаж
відповідного змісту?
Судити про це тобі, до
рогий читачу.
Фотокореспондент Сте
пан Лісовий поклав на
стіл редакції ось такий
знімок.

Зі збільшенням кількості
особистих транспортних за
собів загострюється І пи
тання
їхн ьо ї охорони.
Тим часом,
у місті ви
стачає
спритників, ласих
поживитись за чужий ра
хунок. Вони тільки й пиль
нують за тим, що но охо
роняється, Про це, до ре
чі, свідчить і
статистика.
Скажімо, торік у
В ін
ниці викрадено 244 автомо
білі, 158 мотоциклів І мо
педів, зареєстровано також
понад
двісті крадіжок
з
машин. А вже нинішнього
року зі стоянок перед бу
динками
знову щезло 17
одиниць
транспорту.
Певна рТч, більшість ма
шин міліція знаходить, але,
як правило, не в тому ста
ні, якими
вони були
до
крадіжки. Злодії
намагаю
ться
якнайшвидше
розу
комплектувати їх на запас'
щ частини.
Якщо
ж не
розукомплектують, то потра
плять в дорожно-транспортну пригоду, внаслідок
чого
від автомобіля теж зостане
ться не дуже
багато,
Отже, не залишайте, сво
їх машин лід хатами/ кра
ще відганяйте, на майдан
чики, що охороняються. Ну,
а любителям легкого збага
чення хотілося 6 нагадати
статтю 215 Карного кодексу
УРСР,
яка передбачає за
крадіжку автояранспцртних
засобів
позбавлення волі
строком
від
одного
др
трьох років,
а при діде,
пов'язаних з насильством,
небезпечним
для житТя 1
здоров’я потерпілого чи
з
погрозою застосувати таке
насильство —
позбавлення
волі на строк від трьох до
семи років.
Ще
одна
транспортна
проблема — безпека руху.
Тут теж
не все залежить
від оперативних дій праців
ників
ДАІ та громадських
інспекторів.
Кожен
водій
І пішохід повинен бути пи
льним, уважним, весь час
пам'ятати, що дорога
—не чисте поле, а напруже
но пульсуюча артерія. Горе
тому, хто забуває про це,
а ще більше — тому, хто
стає
невинною
жертвою
цієї забудькуватості. Торік
у Вінниці сталося 194 шля
хових пригоди —
18 чоло
вік загинули, 213 зазнали
тілесних ушкоджень різних
ступенів. ~3а неповних два
місяці нинішнього року
в
обласному центрі уже має
мо 17 автопригод — заги
нуло двоє, травмовані
—
18.
Неминуче лихо переслідує
тих, що сідають за кермо,
випивши. Автоінспекція має
довгий
список любителі®
їздити під чаркою. В цьо
му списку четверо «пред
ставників» і . політехнічного
Інституту.
Це
Днженер
Олександр
Володимирович
Бойко, студенти Владисяав
Іванович Бондзрчук, Олег
Юлійович
Мельник, Сергій
Миколайович Драчук.
Не будемо
зайвий раз
читати
моралі дорослим
людям — * вони знають, . що
роблять. Проте
вважаємо,
що громадськість
інститу
ту теж має сказати
своє
слово з цього приводу.

В. ПЕТРИ 1Ш ІН,
капітан
міліції, держ*
автоінспектор ДАІ.

Редактор
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І. ВОЛОШЕНЮК.

Н А ВЧЕНІЙ РАДІ
Вчна
рада, яка засіда
ла 1 березня,
розглянула
цілу низку питань і заслу
хала кілька інформацій.
Цікавим
було
повідомлення про відкриття
Ака
демії' гірничних
наук Ук
раїни на базі Криворізько
го. гірничо-рудного
інсти
туту,
засновником
якої
стали
навчальні,
науководослідні й проектні інсти
тути, в тому числі й наш,
а також ряд промислових
підприємств.
З ’їзд
обрав
Президію
Академії, Голову, його за
ступників і головних
кон
сультантів з галузей наук.
Визначено
склад
вчених
Академії, який спільно
з
Президією обере іакадеміків і членів-кореспондентів.
Головою Академії
обрано
ректора Криворізького гір
ничо-рудного інституту.
Академія
і проводитиме

фундаментальні
і приклад
ні дослідження в гірничо
рудній, вугільній, нафтовій,
газовій галузях, вирішува
тиме технологічні й еколо
гічні проблеми.
Йекто ра В ПІ п ро фе сора
Б. І. Мокіна обрано чле
ном Президії Академії, го
ловним
консультантом,
з
питань
електрифікації, ав
томатизації і систем
уп
равління, а також до скла
ду учених, які будуть оби
рати
академіків і членівкореспондентів.
Кандидата
технічних наук В. М. Ку
ті на обрано до складу ман-_
датніої комісії.
Вчена 'рада
розглянула
також звіт проректора С. Й.
Ткаченка про підсумки ви
конання плану НДР в ми
нулому році,
деякі доку
менти про переведення на
уково-дослідної частини на

„ЕСЛИ БУДЕТ
ЛИЧНОЕ УКАЗАНИЙ
Уже більше року прийня
тий Верховною Радою УРСР
«Закон про мови в Україн
ській РСР». Прийнята та
кож постанова
Верховної
Ради УРСР від 28 жовтня
1989 року
«Про порядок
введення в дію Закону про
мови», є документи Мінвузу УРСР, що регламенту
ють процес у вузах Украї
ни, залежно від регіону, і
є, нарешті, наш
інститут
ський документ, який до
повнює і уточнює
заходи
по впровадженню українсь
кої мови у навчальний про
цес і терміни їх виконан
ня.
Здавалось
би, що пот
рібно
додатково
вищому
навчальному
закладу,
аби
усі
прийняті
документи
працювали?
Виявляється,
що тільки особиста вказів
ка керівника на рівні рек
тора або першого прорек
тора може щось змінити у
конкретному випадку.
Так,
Наприклад,
працівник
ме
тодкабінету А. В. Щогоцький готовий виконати ви
моги у статті
35
«Закону
про
мови
в Українській
РСР», яка, до речі, набу
ла чинності з 1-го
січня
1990 року, і змінити на ук
раїнський текст оголошен
ня
про постійно
діючий
методичний семінар за умо
ви: «если
на зто
будет
личнюе указание моего непосредственного
начальни
ка, — первого проректора
ВПИ Буранникова Ю. А.».
В іншому випадку,
пред
ставник кафедри вищої ма
тематики
збирається вико
нувати вимоги закону про
мови лише
через
десять
Тюків.
Є І такі в інституті, кот
рі говорять, що не до мо
ви зараз. Важливіше, мов
ляв, боротися з хуліганст
вом, безгосподарністю, без
культур’ям тощо.
Хочеться у зв’язку з цим
підкреслити,
що неповага
до української
мови,
як
найважливішої
складової
частини культури українсь
кого народу, є і проявом
безкультур’я.

муніст Тетяна Бойко:
— Щ о це за постано
вка питання — доплачу
вати члену К П РС за те.
що він виконує обов’яз
ки
секретаря
цехової
організації? З яких п;ір
за виконання
громадсь
кого доручення
маємо
платити ігроші?
Як це
ув'язується
з нормами
моралі
і
партійності?
Краще цю частину внес
ків
віддавати на утри
мання сиріт, інвалідів і
старих людей.
Доповідач і в заключ
ному слові ре погодився
з такою постановкою пи
тання. З його точки 30г
ру, це теж елемент кла
сової
боротьби — де
структивні сили, мовляв,
хочуть залишити партію
без засобів існування, ми
не можемо розпорошува
ти їх ;на утримання ді
тей і пристарілих.
Природньо, така пози
ція уже після закриття
зборів викликала спалах
суперечок
про
(ВИСОКІ
зарплати
партапарату,
про бідність
і
злидні
пенсіонерів, сиріт, старих
самотніх людей. З погля
ду класової боротьби, ці
суперечки,
мабуть,
по
винні бути віднесені до
розряду
деструктивних,
бо не піднімають
ролі
партії в очах маси.
Та
ми уже добре
знаємо,
що коли дуже хочеться
чогось не бачити, то най
простіший вихід — за
плющити очі, або ж зо
середжувати %всю увагу
на загостренні «класової»
боротьби з тими, хто го
ворить так, як думає.

Прикро буває
чути, як,
прийшовши на підприємст
во, молодий інженер почу
вається у виробничій сфе
рі, мов сокира в воді, інш и м іи
словами, плаває, не
знаючи того елементарного,
що
зрозуміле і доступне,
як таблиця множення, будьякому електрикові чи елек
тромонтажникові.
Нема
сумніву,
що
ці
перші
кроки
підривають
(авторитет спеціаліста,, кот
рий щойно
зі
студентсь
к о ї парти. Але його вини
тут небагато. Основна ви
на — на інститутові, який
м іг, але не навчив.
Останніми роками, прав
да,
вживаються
і заходи,
щоб навчити
майбутнього
інженера робітничих профе
сій за профілем.
Енерге
тичний факультет,
примі
ром, мав угоду з політех
нічним
технікумом Г Якушинецьким
енергетичним
(.полігоном
на
підготовку
електриків
і
монтажників.
Довелось при цьому спла
чувати
по 120 карбован
ців за кожного студента.
Отже,
справа
хороша,
але дорогувата, тим біль
ше у наш час, коли дово

диться економити на всьо
му.
Тож і вирішили керівни
ки
енергофаку
створити
власну
базу і не
тільки
для здобуття
робітничих
професій, а й для
того,
щоб студент міг при цьо
му заробити
якогось кар
бованця.
#
Торік по закінченню ін
ституту мені доручили зай
нятись влаштуванням і ос
нащенням навчально - ви
робничих
майстерень.
Я
взявся з охотою, але діло
це виявилось дуже клопіт
ним. По-перше, нема цент
ралізованих
коштів. Мало
не кожен свій день почи
наю зі «штурму» кабінетів
бухгалтерії.
Домовишся
десь за обладнання, треба
швиденько розплатитись, а
бухгалтерія грошей не дає
— факультет
фонди
ви
брав. Поки впросиш, поки
щось «нашкрябають»,
об
ладнання вже пішло в інші
руки. Особливо шкода ме
ні тих семи (ТИСЯЧ, які ми
задурно оддали за елект
ромонтажні
столи.
Якби
сплатили їхню вартість до
нового року, коштували б
13 тисяч, але не знайшли,

а після нового року їхня
вартість зросла до 20 ти
сяч.
Не було фондів. Нема їх
і зараз. На річні
потреби
факультету виділено 63 ти
сячі карбованців, а на май
стерні ми вже забрали май
же 45. Сердяться на мене
не тільки інститутські слу
жби, а й факультетські —
авжеж, виходить, що я їх
буквально
обдираю. І,
в
принципі,
це правда. Але
навіщо
нам принцип, від
якого страждає діло?
Може, справді кошти на
такі задуми мали б виді
лятися спеціально з інсти
тутських
фондів — май
стерні
швидко почали
б
давати прибуток, адже ми
намагаємось влаштувати їх
за кращими зразками. ї з 
дили по досвід в Москов
ський енергетичний
інсти
тут, в технічний універси
тет імені Баумана, в Київ
ський політех. Та нема гро
шей. А треба не так бага
то —* ще хоча б 40 тисяч,
і за рік ми зробили б ‘ те,
на
що люди
затрачають
два або й . більше років.
Я, звичайно, ні на кого
не скаржусь, але корисне

починання,
на жаль, три
мається
на
ентузіазмі
трьох
чоловік — декана
енергофаку Д. Б. Налбанцяна, його заступника М. П.
Свиридова і скромних зу
силлях автора цих рядків.
Жевріє у мене тиха на
дія на допомогу народного
депутата, ректора ВПІ Б. І.
ІМокіна.
Шановний Борисе Івано
вичу!
Знаючи вашу зайнятість,
не прошусь на прийом, а
Звертаюсь
через іногИгутську багатотиражку.
Вва
жаємо Вас людиною най
ближчою
до
факультету,
адже ви — енергетик, зна
єте наші труднощі,
проб
леми,
можливості, знаєте,
яким
добрим
підгрунтом
майбутньому
)нркенерові
Бтаніе
набуття
робітничої
кваліфікації на базі влас
них
учбово - виробничих
майстерень. Тому
просимо
Ваш ої персональної допо
моги і Вашого
співчутли
вого втручання.

ВЕТЕРАНІВ

Це такою ж мірою сто
сується і будь-якого наро
ду, що живе
на Україні.
Але російській мові нічого
не загрожує,
бо є Росія,
де вона є мовою держав
ною. Польська
мова буде
жити й розвиватися, бо є
Польща і т. д. Українська
мова існує, поки є україн
ський народ, поки є його
держава. Чому ж ми, сві
домі люди,
переважно
з
вищою освітою, не здатні
/зрозуміти
(прості
істини:
українська
мова є мовою
державною і ї ї разом з рід
ною повинен знати кожен,
хто живе на Україні:
ук
раїнець,
росіянин,
поляк,
єврей, грек, татарин...
Вважаю, що всі ми по
винні хоч один раз уваж
но прочитати згадані вище
документи, добре подумати
і свідомо
виконувати їхні
вимоги.
ІЩо б уникнути непорозу
мінь і суперечок з приво
д у очевидних речей, про
цитую лише дві статті «За
кону про мови в Українсь
кій РСР» з тих, які набу
ли чинності з 1-го
січня
1990 року:
Стаття 33. Мова засобів
інформації.
«В Українській РСР мо
вою офіційних засобів ма
сової інформації є україн
ська мова.
Мовою офіційних
засо
бів інформації можуть та
кож бути мови інших на
ціональностей».
Стаття 35. Мова оголо
шень, повідомлень,
плака
тів, афіш, реклами і т. ін.,
':викоіну ют ьс я
у к раїнс ько ю
мовою. Поряд з текстом,
викладеним
українською
мовою, може бути вміщено
його переклад
іншою мо
вою.
Шановні
колеги і сту
денти, пам’ятаймо, що ми
є громадянами
суверенної
(Української
держави,
яка
входить до Союзу суверен
них радянських держав,
І
маємо пишатись
та пова
|жати
ф ш у Суверенність,
нашу державну мову.
Ю

Відбулися збори вете
ранів війни, праці, Збро
йних сил СРСР, воїнівафганців інституту, при
свячені наступному Все
союзному
референдуму
про збереження
Союзу
РСР. Зібралися ті, хто,
можливо, краще інших
знає ціну
Союзу наро
дів
нашої країни.
В
боях
за свободу Бать
ківщини,
в
трудових
звершеннях цей Союз
республік витримав всі
випробуваннн.
Про
це
говорили
В. М. Говоров, В. І. Чер
ні й, Р. А. Асадов, М. О.
Синельник та інші. Во
ни і не мислять нашу
країну подрібненою на
відособлені
держави,
позбавлені споконвічних
культурних,
наукових,
економічних
зв’язків,
традицій, а головне —
своєї могутності,
мож
ливої тільки
в єднанні
народів.

додні відповідального ре
ферендуму.
на жаль, гучними за
кликами і фразами
ми
дуже
часто
підміняли
справжні діла. Так вий
шло і цього разу.
Логічно було думати,
що після атаки на газе
ту Євген Євгенович хоч
сам цринесе до редакції
свої міркування з при
воду наступного
рефе
рендуму. Марні сподіва
ння,
Бездіяльність
парторганізації стала її сти
лем. Звикнувши
діяти
за
командою,
чекати
дозволу на
ініціативу,
організація чекає й далі
і потихеньку
розвалю
ється па останніх због
рах четверо
комуністів
А У П вийшли
з
рядів
ІКПР;С.
Нікого, в принципі, це
не тривожить. Йде. мов
ляв,
природній
процес
очищення.
До процесу «очисних»,
мабуть, належить і той
факт, що на збори
з ’я
вилося ДищеІ
(ТРИДЦЯТЬ
душ, себто, менше поло
вини
організації,
але
проходили вони
СПОІКІЙГ
но. наче так і має бути.
Втім, спокійно — не те
слово.
Краще
було б
сказати — інертно. А д 
же у відповідь на про
мову Є. Шестакова ви
ступили тільки двоє, та
й то з гострою критикою,
бо промова виконувалась
у таких тонах звиїнува^
чення усіх і вся,
наче
партію справді спопеляє
вогонь натхненної актив
ності, а різні сили їй за
ражають.
Правильно сказала ко

нові форми
господарюван
ня.
Вирішено
встановити
відрахування з госпдоговірної тематики в' централізо
ваний фонд науково-техніч
ного розвитку інституту в
розмірі
45 процентів від
прибутку, на покриття гос
подарських витрат і утри
мання служб НДЧ у виг
ляді накладних
витрат
в
розмірі 12,5 процента від
об’єму.
Прийнято також положен
ня про оплату членам спе
ціалізованих рад:
при за
хисті докторських дисерта
цій докторам наук 28 кар
бованців,
кандидатам
—
20; при захисті
кандидат
ських — докторам 14 кар
бованців, кандидатам — 10.
Вчена рада висунула на
укові
праці
професорів
О. П, Стахова І В. Л. Ко~
жем’яко на здобуття Дер
жавної премії УРСР.

КРУШЕВСЬКИЙ,

Г

ЗНОВУ- КЛАСОВА
БОРОТЬБА?

Н1ТЮ4Е
враження
справили збори ко
муністів
адміністратив
но і управлінського пер
соналу. що відбулись 26
лютого. З доповіддю ви
ступав
заступник секре
таря партоірганізації Єв
ген Євгенович Шестаков
II івона т а л а
відповісти
на запитання, що роби
ти комуністам,
як
то
мовиться, в світлі рішень
об'єднаного Пленуму ЦК
КП РС і Ц К К
Правда,
відповіді на
це запитання
так і не
почуто.
Нічого конкрет
ного Євген
Євгенович
'Запропонувати не зуміїв.
.від його доповіді віяло
відверто - нафталінним
духрм минувшини!, вона
була настільки
загаль
ною і .погрозливою, 'що
можна було
зрозуміти
тільки одне — класова
боротьба триває і заго
стрюється .
деструктивні
сили
наступають і вже
довели країну до катаст
рофи.
Промова Євгена Євге
новича, ;на жаль, не під
кріплювалась фактами з
життя нашої парторганізації.
Правда,
один
{«факт» '.був..
Доповідач
заявив,
що
комуністів
нашого інституту не пус
кають на сторінки бага
тотиражної
газети «За
інженерні кадри».
іЯж (редактор, я зму
шений
сказати, що це
звичайнісінький
наклеп
і заява Є. Є. Шестакова
є не що інше, як спроба
перекласти свину з хвог
рої голови на здорову.
Скажімо,
прозвучав
у
доповіді заклик посилити
активність,
іти в маси,
наполегливо
пропагува
ти ідею єдності народів
і збереження Союзу РСР,
особливо зараз, напере

ОДНОСТАЙНІСТЬ

■■■

СЬОГОДНІ в к п р с

І.

ВОЛОШ ЕНЮ К.

В.

ЗАХАРОВ,

завідуючий
учбово-ви
робничими
майстерня
ми енергофаку.

Н А ВЧЕНІЙ РАДІ
Вчна
рада, яка засіда
ла 1 березня,
розглянула
цілу низку питань І заслу
хала кілька інформацій.
Цікавим
було
повідом
лення про відкриття
Ака
демії гірничних
наук Ук
раїни на базі Криворізько
го
гірничо-рудного
інсти
туту,
засновником
якої
стали
навчальні,
науководослідні й проектні інсти
тути, в тому числі й наш,
а також ряд промислових
підприємств.
З 'їз д
обрав
Президію
Академії, Голову, його за
ступників і головних кон
сультантів з галузей наук.
Визначено
склад
вчених
Академії, який спільно
з
Президією обере академі
ків і член і в-ко респонденті в.
Головою Академії
обрано
ректора Криворізького гір
ничо-рудного інституту,
Академія
і проводитиме

Уже більше року прийня
тий Верховною Радою УРСР
«Закон про мови в Україн
ській РСР». Прийнята та
кож постанова
Верховної
Ради УРСР від 28 жовтня
1969 року
«Про порядок
введення в дію Закону про
мови», є документи Мінвузу УРСР,
що регламенту
ють процес у вузах Украї
ни, залежно від регіону, і
є, нарешті, наш
інститут
ський документ, який до
повнює і уточнює
заходи
по впровадженню українсь
кої мови у навчальний про
цес і терміни їх виконан
ня.
Здавалось
би, що пот
рібно
додатково
вищому
навчальному
закладу,
аби
усі
прийняті
документи
працювали?
Виявляється,
що тільки особиста вказів
ка керівника на рівні рек
тора або першого прорек
тора може щось змінити у
конкретному випадку.
Так,
Наприклад,
працівник
ме
тодкабінету А. В. Щогоцький готовий виконати ви
моги } статті
35
«Закону
про
мови
в Українській
РСР», яка, до речі, набу
ла чинності з 1-го
січня
1990 року, і змінити на ук
раїнський текст оголошен
ня
про постійно
діючий
методичний семінар за умо
ви: «если
на зто
будет
личнюе указание моего непосредственного
начальни
ка, — первого проректора
ВПИ Буренникова Ю. А.».
В іншому випадку,
пред
ставник кафедри вищої ма
тематики
збирається вико
нувати вимоги закону про
мови лише
через
десять
фоків.
Є і такі в інституті, кот
рі говорять, що не до мо
ви зараз. Важливіше, мов
ляв, боротися з хуліганст
вом, безгосподарністю, без
культур’ям тощо.
Хочеться у зв’язку з цим
підкреслити,
що неповага
до української
мови,
як
найважливішої
складової
частини культури українсь
кого народу, є і проявом
безкультур’я.

Відбулися збори вете
ранів війни, праці, Збро
йних сил СРСР, воїнівафганців інституту, при
свячені наступному Все
союзному
референдуму
про збереження
Союзу
РСР. Зібралися ті, хто,
можливо, краще інших
знає ціну
Союзу наро
дів
нашої країни.
В
боях
за свободу Бать
ківщини,
в
трудових
звершеннях цей Союз
республік витримав всі
випробування.
Про
це
говорили
В. М. Говоров, В. І. Черній, Р. А. Асадов, М. О.
Синельник та інші. Во
ни і не мислять нашу
країну подрібненою на
відособлені
держави,
позбавлені споконвічних
культурних,
наукових,
економічних
зв’язків,
традицій, а головне —
своєї могутності,
мож
ливої тільки
в єднанні
народів.

додні відповідального ре
ферендуму.
па жаль, гучними за
кликами і фразами
ми
дуже
часто
підміняли
справжні діла. Так вий
шло і цього разу.
Логічно було думати,
що після атаки на газе
ту Євген Євгенович хоч
сам принесе до редакції
свої (Міркування з при
воду наступного
рефе
рендуму. Марні сподіва
ння.
Бездіяльність
парторганізації стала її сти
лем. Звикнувши
діяти
за
командою,
чекати
дозволу на
ініціативу,
організація чекає й далі
і потихеньку
розвалю
ється па останніх због
рах четверо
комуністів
А У П вийшли
з
рядів
КПР;С.
Нікого, в принципі, це
не тривожить, йде. мов
ляв,
природній
процес
очищення.
До процесу «очисних»,
імабуть, належить і той
факт, що на збори
з’я
вилося Дише!
тридцять
душ, себто, менше поло
вини
організації,
але
проходили вони
спокій
но. наче так і має бути.
Втім, спокійно — не те
слово.
Краще
було б
сказати — інертно. А д 
же у відповідь на про
мову Є. Шестакова ви
ступили тільки двоє, та
й то з гострою критикою,
бо промова виконувалась
у таких тонах звинува
чення усіх і вся,
наче
партію справді спопеляє
вогонь натхненної актив
ності, а різні сили їй за
важають.
Правильно сказала ко

муніст Тетяна Бойко;
— Щ о це за постано
вка питання — доплачу
вати члену К П РС за те.
що він виконує обов’яз
ки
секретаря
цехової
організації? З яких пір
за виканання
громадсь
кого доручення
маємо
платити гроші?
Як це
ув'язується
з нормами
моралі
і
партійності?
Краще цю частину внес
ків
віддавати на утри
мання сиріт, інвалідів і
'старих людей.
Доповідач і в заключ
ному слові ре погодився
з такою постановкою пи
тання. З його точки 30|ру, це теж елемент кла
сової
боротьби — де
структивні сили, мовляв,
хочуть залишити партію
без засобів існування, ми
не можемо розпорошува
ти їх ;на утримання ді
тей і пристарілих.
Природньо, така пози
ція уже після закриття
зборів викликала спалах
суперечок
про
високі
зарплати
партапарату,
про бідність
і
злидні
пенсіонерів, сиріт, старих
самотніх людей. З погля
ду класової боротьби, ці
суперечки,
мабуть,
по
винні бути віднесені до
розряду
деструктивних,
бо не піднімають
ролі
партії в очах маси.
Та
ми уже добре
знаємо,
що коли дуже хочеться
чогось не бачити, то най
простіший вихід — за
плющити очі, або ж зо
середжувати , всю увагу
на загостренні «класової»
боротьби з тими, хто го
ворить так, як думає.

Це такою ж мірою сто
сується і будь-якого наро
ду, що живе
на Україні.
Але російській мові нічого
не загрожує,
бо є Росія,
де вона є мовою держав
ною. Польська
мова буде
жити й розвиватися, бо є
Польща і т. д. Українська
мова існує, поки є україн
ський народ, поки є його
держава. Чому ж ми, сві
домі люди,
переважно
з
вищою освітою, не здатні
/зрозуміти
трості
істини:
українська
мова є мовою
державною І ї ї разом з рід
ною повинен знати кожен,
хто живе на Україні:
ук
раїнець,
росіянин,
поляк,
єврей, грек, татарин...
Вважаю, що всі ми по
винні хоч один іраз уваж
но прочитати згадані вище
документи, добре подумати
і свідомо
виконувати їхні
вимоги.
іЩоб уникнути непорозу
мінь і суперечок з приво
д у очевидних речей, про
цитую лише дві статті «За
кону піро мови в Українсь
кій РСР» з тих, які набу
ли чинності з 1-го
січня
1990 року:
Стаття 33. Мова засобів
інформації.
«В Українській РСР мо
вою офіційних засобів ма
сової інформації є україн
ська мова.
Мовою офіційних
засо
бів інформації можуть та
кож бути мови інших на
ціональностей».
Стаття 35. Мова оголо
шень, повідомлень,
плака
тів, афіш, реклами і т. ін .,
викову ються
українс ькою
мовою. Поряд з текстом,
(викладеним
українською
мовою, може бути вміщено
його переклад
іншою мо
йвою.
Шановні
колеги І сту
денти, пам’ятаймо, що ми
є громадянами
суверенної
ІУкраїнської
держави,
яка
входить до Союзу суверен
них радянських держав,
І
маємо пишатись
та пова
|жати
Цашу (суверенність,
нашу державну мову.

Прикро буває
чути, як,
прийшовши на підприємст
во, молодий інженер почу
вається у виробничій сфе
рі, мов сокира в воді. Ін
шими словами, плаває, не
знаючи того елементарного,
що
зрозуміле і доступне,
як таблиця множення, будьякому електрикові чи електромонтажнишві.
Нема
сумніву,
що
ці
перші
кроки
підривають
(авторитет спеціаліста, кот
рий щойно
зі
студентсь
к о ї парти. Але його вини
тут небагато. Основна ви
на — на інститутові, який
м іг, але не навчив.
Останніми роками, прав
да,
вживаються
і заходи,
щоб навчити
майбутнього
інженера робітничих профе
сій за профілем.
Енерге
тичний факультет,
примі
ром, мав угоду з політех
нічним
технікумом І Якушинецьким
енергетичним
(полігоном
на
підготовку
еліектриків
і
монтажників.
Довелось при цьому спла
чувати
по 120 карбован
ців за кожного студента.
Отже,
справа
хороша,
але дорогувата, тим біль
ше у наш час, коли дово

диться економити на всьо
му.
Тож і вирішили керівни
ки
енергофаку
створити
власну
базу і не
тільки
для здобуття
робітничих
професій, а й для
того,
щоб студент міг при цьо
му заробити
якогось кар
бованця.
,
Торік по закінченню ін
ституту мені доручили зай
нятись влаштуванням і ос
нащенням навчально - ви
робничих
майстерень.
Я
взявся з охотою, але діло
це виявилось дуже клопіт
ним. По-перше, нема цент
ралізованих
коштів. Мало
не кожен свій день почи
наю зі «штурму» кабінетів
бухгалтерії.
Домовишся
десь за обладнання, треба
швиденько розплатитись, а
бухгалтерія грошей не дає
— факультет
фонди
ви
брав. Поки впросиш, поки
щось «нашкрябають»,
об
ладнання вже пішло в інші
руки. Особливо шкода ме
ні тих семи (ТИСЯЧ, які ми
задурно оддали за елект
ромонтажні
столи.
Якби
сплатили їхню вартість до
нового року, коштували б
13 тисяч, але не знайшли,

а після ноівого року їхня
вартість зросла до 20 ти
сяч.
Не було фондів. Нема їх
і зараз. На річні
потреби
факультету виділено 63 ти
сячі карбованців, а на май
стерні ми вже забрали май
же 45. Сердяться на мене
не тільки інститутські слу
жби, а й факультетські —
авжеж, виходить, що я їх
буквально
обдираю. І,
в
принципі,
це правда. Але
навіщо
нам принцип, від
якого страждає діло?
Може, справді кошти на
такі задуми мали б виді
лятися спеціально з інсти
тутських
фондів — май
стерні
швидко почали
б
давати прибуток, адже ми
намагаємось влаштувати їх
за кращими зразками. ї з 
дили по досвід в Москов
ський енергетичний
інсти
тут, в технічний універси
тет імені Баумана, в Київ
ський політех. Та нема гро
шей. А треба не так бага
то —- ще хоча б 40 тисяч,
і за рік ми зробили б ‘ те,
на
що люди
затрачають
два або й . більше років.
Я, звичайно, ні на кого
не скаржусь, але корисне

починання,
на жаль, три
мається
на
ентузіазмі
трьох
чоловік — декана
енергофаку Д. Б. Налбанцяна, його заступника М. П.
Свиридова і скромних зу
силлях автора цих рядків.
Жевріє у мене тиха на
дія на допомогу народного
депутата, ректора ВПІ Б. І.
ІМокіна.
Шановний Борисе Івано
вичу!
Знаючи вашу зайнятість,
не прошусь на прийом, а
Звертаюсь
через інсцИгутську багатотиражку.
Вва
жаємо Вас людиною най
ближчою
до
факультету,
адже ви — енергетик, зна
єте наші труднощі,
проб
леми,
можливості, знаєте,
яким
добрим
підгрунтом
майбутньому
)нркенеровІ
(стане
набуття
робітничої
кваліфікації на базі влас
них
учбово - виробничих
майстерень. Тому
просимо
іЗашої персональної допо
моги і Вашого
співчутли
вого втручання.

Ю

КРУШЕВСЬКИЙ,

ОДНОСТАЙНІСТЬ

ВЕТЕРАНІВ

Г

ЗНОВУ- КЛАСОВА
БОРОТЬБА?

Ш ТЮ 4Е
враження
справили збори ко
муністів
адміністратив
но * управлінського пер
соналу. що відбулись 26
лютого. З доповіддю ви
ступав
заступник секре
таря партоірганізації Євген Євгенович Шестаков
(і івоіна (Мала відповісти
на запитання, що робиг
ти комуністам,
як
то
мовиться, в світлі рішень
об'єднаного Пленуму ДК
КП РС і ЦКК.
Правда,
'відповіді на
це запитання
так і не
почуто.
Нічого конкрет
ного Євген
Євгенович
за пропонувати не зуміїв.
від його доповіді віяло
відверто - нафталінним
духрм минувщини), вона
була настільки
загаль
ною і погрозливою, 'що
можна було
зрозуміти
тільки одне — класова
боротьба триває і заго
стрюється.
деструктивні
сили
наступають і вже
довели країну до катаст
рофи.
Промова Євгена Євге
новича, на жаль, не під
кріплювалась фактами з
життя нашої парторганізації.
Правда,
один
{«факт» \біув.
Доповідач
заявив,
що
комуністів
нашого інституту не пус
кають на сторінки бага
тотиражної
газети «За
інженерні кадри».
іЯік редактор, я. зму
шений
сказати, що це
звичайнісінький
наклеп
і заява Є. Є. Шестакова
є не що інше, як спроба
перекласти вину з хвог
рої голови на здорову.
Скажімо,
прозвучав
у
доповіді заклик посилити
активність,
іти в маси,
наполегливо
пропагува
ти ідею єдності народів
і збереження Союзу РСР,
особливо зараз, напере-

господарюван
фундаментальні
\ приклад нозі форми
встановити
ні дослідження в гірничо ня. (Вирішено
рудній, вугільній, нафтовій, відрахування з госпдоговііргазовій галузях, вирішува ної тематики в' централізо
тиме технологічні й еколо ваний фонд науково-техніч
ного розвитку інституту в
гічні проблеми.
45 процентів від
іріекто ра В ПІ
про фе соїра розмірі
Б. і. Мокіна обрано чле прибутку, на покриття гос
ном Президії Академії, го подарських витрат і утри
ловним
консультантом
з мання служб НДЧ у виг
витрат
в
питань
електрифікації, ав ляді накладних
розмірі 12,5 процента від
томатизації і систем
уп
о б ’єму.
равління, а також до скла
Прийнято також положен
ду учених, які будуть оби
ня про оплату членам спе
рати
академіків і членівціалізованих рад:
при за
кореспондентів.
Кандидата
хисті докторських дисерта
технічних наук В. М, Куцій докторам наук 28 кар
тіна обрано до складу ман
бованців,
кандидатам
—
датної комісії.
20; при захисті кандидат
(Вчена 'рада розглянула ських — докторам 14 кар
також звіт проректора С. Й. бованців, кандидатам — 10.
Ткаченка про підсумки ви
Вчена рада висунула на
конання плану НДР в ми укові
праці
професорів
нулому році,
деякі доку О. П, Стахова І В. Л. Коменти про переведення на жем’яко на здобуття Дер
уково-дослідної частини на жавної премії УРСР.

„ЕСЛИ БУДЕТ
ЛИЧНОЕ УКАЗАНИЙ...

СЬОГОДНІ В КПРС

І.

ВОЛОШ ЕНЮ К.

В. ЗАХАРОВ,
завідуючий
учбово-ви
робничими
майстерня
ми енергофаку.

— Чи була у вашому ди
тинстві людина, на яку вам
хотілося бути схожим? Як
що була, то хто вона?
—- Коли дитина росте. їй
обов’язково хочеться брати
з когось приклад, на ко
гось орієнтуватись. Для ме
не це були батько і вчи
тель фізики. Батько працю
вав інженером - теплотех
ніком радіотехнічного заво
ду, (він і зараз там, але на
іншій посаді). Я, звичайно,
не розумів
змалечку, що
таке порядність,
чесність,
єдність слова І діла,
але
це було атмосферою нашої
сім’ї,
мені ця атмосфера
подобалась, я у ній вирос
тав,
Що з цього вийшло?
Закінчую інститут,
осьось перейду, як то кажуть,
на власний хліб І маю твер
де 'переконання, -що жити
і приймати рішення треба
тільки на основі реальнос
ті і здорового глузду. Те,
що пишуть газети, не зав
жди правда, або ж правда
однієї сторони, а то й вза
галі обман.
— Чи вірите ви у якийсь
ідеал?
— Кожна людина мусить
мати його неодмінно.
Я,
наприклад, намагаюсь
за
будь-яких обставин
збері
гати
порядність.
Це
—
головне, все інше — похід
не.
— Яка мета вашого жи
ття: стати багатим, знаме
нитим, в^ділитисія
чимось
в обраній галузі?
— Думаю, що всі люди
хочуть бути і багатими, і
знаменитими,
і помітними
в обраній
галузі знань, і
чесними, і порядними. Але
все залежить від максималізації коефіцієнту кожно
го з цих хотінь. Якщо кое
фіцієнт
прагнення
/бути
багатим значніший від кое
фіцієнту бути чесним,
то
ти почнеш
брати хабарі,
пристосовуватись,
тримаю
чи курс на головний орієн
тир.
Зразком честі для мене є
академік Андрій Дмитрович
Сахаров. Тричі Герой Со
ціалістичної Праці,
чотири
рази
лауреат
Ленінської
премії, відмовився від усіх
привілеїв, почестей, заслуг,
і, не маючи навіть іскри на
дії на перемогу, все одно
виступив
проти
того, що
йому не подобалось і не
поступився. Це І є праг
нення до
максимуму кое
фіцієнта честі.
Не скажу що я людина
сахаровського складу
(та
ких одиниці на мільйони),
але схожим на нього
хо
четься, бути. Я йому весь
час вірив більше, ніж усім
офіціозам.
— Яка ваша життєва по
НА

ПІД ХО Д І

ДЕНЬ СМ ІХУ

Вийшли
у фінал

зиція сьогодні — байдуже
сприймаєте події, які від
буваються в країні, чи во
ни гостро чіпають вас за
душу, викликаючи бажання
щось і самому робити?
— В країні зараз така
ситуація, що відкрито ста
ючи на чийсь бік у бороть
бі, котра ведеться не зав
жди достойними іметодаїми
і засобами,
ризикуєш ви
маститися в бруді. Є, без
перечно, здорові думки з
обох боків. Скажімо, вик
ликала симпатію
позиція
республіканського
парла
менту
і
особисто Д. М,
Кравчука в питаннях суве
ренітету України. Не сприй
мається
політика
центру,
який, не маючи ідей і про
позицій
щодо поліпшення
життя всього народу, ста
рається з усіх сил втрима
тись при владі і навіть ри
зикує збройно
виступати
проти свого народу.
Я намагаюсь
триматися
нейтралітету,
а,
вірніше,
центристських позицій. Тре
ба шукати компромісів. Не
суджу тих, що виходять з
партії, але мені не подоба
ється, коли вчорашні кому
ністи з усіх сил
почина
ють партію лаяти. Є тепер
таке виправдання, що вони
«прозріли». Буває, звичай
но. Але мені здається, що
чесна людина ніколи не по
винна міняти своїх позицій.
Якщо ж міняє, то, значить,
недостатньо чесна.
Знаєте, один американець
у 1934 році, побувавши в
Німеччині, хвалив народ за
те, що німці чесні, розум
ні,* до
того ж націоналсоціалісти, але говорив, що
там нема, жодного, хто б
володів усіма
цими якос
тями водночас.
Бо, якщо
розумний і чесний, то не
може бути
націонал-соціа
лістом; якщо чесний і на
ціонал-соціаліст, то — не
розумний; а якщо націоналсоціаліст і розумний, то
не чесний.
— Яке ваше
ставлення
до
різних
громадських
формувань?
Якщо
ж ви
комсомолець,
то якою, з
вашого погляду, буде най
ближчим часом доля ком
сомолу?
— Комсомол критикують
за те, що й партію — роз
вал країни,
падіння рівня
життя,
різке
ослаблення
моральних
засад, хоч він
мало що вирішував, будучи
тільки додатком до партії.
Але зараз уже йде роз
межування.
Виживуть
ті
громадські організації і ут
ворення, які зуміють самі
себе прогодувати. Зараз в
діяльності комсомолу поси
люються елементи
комер
ціалізації, все меншає функ
ція ідеологічна і виховна.

Не знаю,
добре це чи
погано — час покаже. Але
останніми
роками
комсо
мол існував більше нагорі,
ніж внизу — не міг нічим
допомогти своїм
рядовим
членам.
Тепер,
начебто,
все має переінакшитись.
Позиція щодо мови. М у
сить
бути в цьому
ділі
справжня свобода
вибору.
Я, наприклад, не хотів би
свій час тратити на пере
клади і складання технічних
словників. Краще займатись
інженерним
самовдоскона
ленням або вивченням яко
їсь іноземної мови. Готує
мо не дуже кваліфіковано
го фахівця російською. Як
що вже готувати українсь
кою;,,
то треба
набагато
кращого, але при відсутнос
ті належних підручників, це
навряд чи вдасться.
Я не проти переходу на
українську
мову, але все
має відбуватись
органічно,
поступово. Щоб не кидало
нас з одних крайнощів до
інших.
Бо є уже
навіть
думки одсилати абітурієнта,
який не знає української,
за межі нашого інституту.
Думаю, що це неправиль
но і не по-людськи, хоча
і в дусі досить звичному
— ми завше більше дбали
не про людину, а про ам
біції.
— Чи віруєте ви в бога?
Не можу сказати,, що
вірю, однак
до віруючих
ставлюся лояльно
(правда,
вони інколи поводяться так,
що
починаєш
сумніватися
в їхній щирості). Здається,
один
бог, одна біблія, а
скільки чвар між конфесія
ми!? Коло органного залу
бачив, як три бабки мало
не накинулись з палицями
на чоловіка, котрий з ни
ми у чомусь не погодився.
Дратує також
надмірна
«любов»
наших
партій ці в
до недавніх своїх ідеоло
гічних противників. За мит
рополита Агафангела в ро
лі довірених осіб виступа
ли його вчорашні «найнепримиренніші» вороги, кот
рі носять
квитки
членів
Ш Р/С, а сам митрополит
на сесії українського пар
ламенту голосує зі слухня
ністю найгіршого апаратни
ка. Мимоволі засумніваєш
ся, чи є тут релігія справ
жнім віруванням, чи вона
лиш і н(атру мент політичних
(Спекуляцій.
— А тепер
кілька слів
про себе,..
—
Закінчую
останній
курс. Скоро захист дипло
мів. Впродовж п’яти
ро
ків одержував
підвищену
стипендію, зараз — вузів
ський стипендіат. Своє май
бутнє зв’язую з науковою
роботою.

Є нагода поздоровити команду Клубу веселих і
винахідливих ВПІ з першим значним успіхом в цьо
му році — вона вийшла у фінал Гуморини-91.
Наші дотепники на чолі з своїм незміннним ка
пітаном Олександром Дакалюком у півфінальній
зустрічі, яка відбулась цими днями, виявились си
льнішими від суперників з виробничого об’єднання
«Ж овтень» і СШ № 21.
Тепер їх чекає фінал, який відбудеться під час
свята сміху, 1-го квітня в приміщенні облмуздрам-

театру їм. Садовського,

Здобувши вищу тех
нічну освіту, Сергій
Іванович
Одобецький
присвятив себе такій
складній справі, як ран
діоелектронна апарату
ра,. Під керівництвом
кандидата
технічних
наук О. О. Новікова
він працює нині над
розробкою
мікропро
цесорної системи упра
вління високотемпера
турним
нагрівачем,
який використовується
в технології виробни
цтва надвеликих інте
гральних схем.
На знімку: старший
науковий співробітник
кафедри мікроелектроніки С.Л. Одобецький.
Фото Р. Кутькова.

ЩО ГОТУЄ РИНОК НИМ ГРЯДУЩИЙ?
Наука просить
грошей
Практика наукової діяль
ності
інституту
в
нових
умовах фінансування і гос
подарювання показала, що
в зв’язку з наступним пе
реходом народного
госпо
дарства на ринкові
відно
сини, постає питання ста
білізації
науково - вироб
ничої діяльності на основі
пошуку і застосування клю
чових
елементів організа
ційно - економічного меха
нізму
створення науковотехнічної продукції.
На вченій раді інституту
відмічалось,
що така ста
білізація, а в подальшому
і (розширення
договірного
фінансування науки можли
ві
за
рахунок
розвитку
гнучких організаційних форм
на вузівському та міжву
зівському рівні з наданням
керівникам автономії і са
мостійності у вирішенні ви
робничих питань.
На базі інституту можуть
створювались
тимчасові
творчі колективи,
інженер
ні та науково-технічні цен
три, лабораторії подвійного
підпорядкування,
спільні
підприємства з вітчизняни
ми і закордонними партне
рами, науково - виробничі
об’єднання, центри
науко
вої 'і технічної
творчості
молоді, малі
підприємства
та інше.
Тепер
спеціалісту
або
колективу спеціалістів,
які
мають
що і де
швидко
впровадити, не треба шука
ти посередницьку організа
цію для створення тимча
сового творчого колективу
за межами
інституту. Всі
ці
організаційні
питання
можна розв’язати в межах
вузу. Послуги їм нададуть
працівники НДЧ.
Щ об швидко не вичерпа
ти науковий
потенціал у
зв’язку
з
зосередженням
сили на прикладних пита
ннях науки, необхідно пе
реглядати
виконувану
за
рахунок
держбюджету те
матику,
переорієнтовувати
її на переважне виконання
пошукових і фундаменталь
них досліджень.
[Необхідно
створювати
банки даних
ко н ку р е н т о 

здатної науково - технічної
продукції,
завершених на
уково-технічних
розробок,
що потребують першочерго
вого кредитування,
замов
лену
та цін на
науковомістку продукцію та науко
во-технічні
розробки.
Це
необхідно для інформацій
ного забезпечення наукововиробничого
процесу
на
міжвузівському рівні.
Невідкладним
є
приве
дення
нормативної
бази
науково-виробничої
діяль
ності
вузів у відповідність
з
основними
напрямками
переходу до ринкової еко
номіки, з орієнтацією
на
забезпечення
оптимальної
прибутковості,
вирішення
питань
створення
фонду
фінансування, так
званих,
ризикових робіт.
В інституті створюються
малі підприємства.
Це не
може проходити безсистем
но. Сітка малих підприємств
має створюватись з пріо
ритетних напрямків для ви
пуску перспективної
про
дукції в результаті високо
ефективних розробок. М ож
ливості кредитування таких
розробок з ’явилась за ра
хунок коштів комерційного
іноваційного
банку
«Укрміжвузбанк».
Ці та інші питання роз
глядалися в березні на вче
ній раді Інституту.
\Вони
ниЦі хвилюють
наукових
працівників. Вирішувати їх
треба швидко й правильно
на всіх рівнях вузу.
С. ТКАЧЕНКО,
проректор
з
наукової
роботи, доктор техніч
них наук, професор.

Паски затягнути

доведеться

Від дня утворення нашого
інституту минуло більше 20
років. За цей час
сталося
багато змін: у кілька разів
зріс
професорсько-виклада
цький колектив, збільшилось
число факультетів і кафедр,
випускників. Природно рік-урік розширювалась і мате
ріально-технічна база
вузу.
Приміром, учбово-виробничі
площі досягли у 1990 році
60,3 тисячі квадратних ме
трів, житловий фонд 39,4 т
кв. м, допоможні і побутові
приміщення «— 4,2 т. кв. м.

іериторія інститутської
за
будови становить *4 ,о
га.
витрати на капітальний і
поточний ремонти збільши
лися з 14 тисяч карбованців
на рік аж до 4бЗ тисяч за
планованих на нинішній рік.
йік бачите — ріст більший,
як у ЗО
разів.
Які ж роботи намічені на
цей рік?
Хочеться якнайбільше від
ремонтувати дахів,
підлог
в учбових, адміністративних
корпусах, гуртожитках, замі
нити, де треба, віконні і две
рні блоки, виконати роботи
по зовнішньому і внутріш
ньому освітленню, по ремон
ту теплотраси,
інженерних
мереж, обладнати під їз д до
гаража з боку вулиці В. Порика.
Отже, є до чого доклас
ти руки. Відповідні служби
інституту розподілили виді
лені асигнування на кожну
згадану роботу, уклали до
говори із субпідрядниками
Здавалось би, все підготов
лено, враховано. На жаль,
в цьому році все зводиться
до того, що апетити
наші
доведеться вгомонити тому,
що головним виконробом бу
де не інженерна служба, а
ринкова система. Вона ще
тільки формується десь на
підході до нас, а ціни на бу
дівельні матеріали вже зро
сли в середньому більше, як
у півтора рази з тенденцією
до дальшого
збільшення.
Отже, грошей не вистачить.
І додаткових коштів не ба
чу де дістати, Мінвуз УРСР
компенсувати затрати
не
збирається.
Який же вихід з
цього
становища?
Хочу звернути увагу
на
одну реальну, на мою дум
ку, можливість:
економно,
почгосподарському /витрача
ти кожен карбованець наяв
них коштів, на якийсь
час
забути про дорогі будівель
ні матеріали, відмовитись від
надмірностей в оздобленні
аудиторій, лабораторій, жи
тлових та інших приміщень,
одним словом,
доведеться
дещо затягнути паски, щоб
намічений план робіт здійс
нити.
І. МАЛЬОВАНИЙ,
головний інженер інсти
туту.

і м г ш м п <ЗА
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КАДРИ»

СПОРТ

Представництво
інофірми у ВПІ
На дверях цього кабінету в нульовому корпусі ще
нема ніякої вивіски, Тим часом, сюди уже приходить
чимало відвідувачів переважно з ділового
світу. Тут
розмістилось зарубіжне представництво
американської
фірми «Глобал комп’ютер Нетворк».
її директор Набір Хумаюн, який, до речі,
непогано
еолодіє російською
мовою, охоче
погодився
відпо
вісти на запитання редакції.

— Скажіть, будь
ласка,
російську мову вивчали ви в
США?
— Ні. Чималий
період
життя зв ’язаний
у мене з
Радянським Союзом, зокре
ма, з Вінницею,
адже
в
1988 році, я закінчив енер
гетичний факультет політех
нічного інституту. Так що
не чужа я тут людина.
— Декілька слів про пред
ставництво, яке
очолюєте.
Чим воно займається?
— Укладаємо
контракти
на реалізацію товарів наро
дного споживання, комп’ю
терної
техніки,
побутової
електроніки. Можу із задо
воленням 'відзначити, що за
два з
лишом місяці від
дня утворення представни
цтва уже маємо більше, як
на мільйон доларів укладе
них контрактів, у тому чис
лі з рядом підприємств М о
скви, Донецька,
Казахстану
та інших міст і (регіонів кра
Тни. В Алма-Аті, наприклад,
встановлено ділові контакти
з міністерством зв’язку рес

публіки, яке виявило
інте
рес до впровадження
ком
п’ ютерних меоеж.
— А як вінницькі підприєм
ства? Чи маєте вже
клієн
тів з нашого міста і області?
—
Переговори
йдуть.
Впевнений, що контакти роз
ширюватимуться і
місцеві
господарники скористаються
послугами фірми.
— Хотілось би знати, що
від цього матиме
інститут,
який приютив
представниц
тво?
— Гадаю, він не залиши
Тепер уже можна впевне
ться в накладі, адже за умо
сказати, що
художній
вами оренди приміщення фі но
рма, крім орендної плати в музей ВПІ став помітним яви
житті
доларах,
відраховуватиме щем в культурному
інституту від 0,5 до 1-го про не тільки інституту, а й міс
цента суми укладених кон та. За віком йому тільки
трактів за умови сприяння в два місяці, отже — немовля,
начебто і говорити нема про
цій справі.
що. Однак, послужний спи
Не слід також
забувати
сок уже як у солідного ку
про
певну
престижність
льтосвітнього закладу.
Дві
зв’язків, з відомою фірмою
виставки організовані
про
адже вуз став місцем тре тягом двох місяців,
гово
тього за рахунком
пред
рять самі за себе. У нашій
ставництва на Україні.
газеті уже
повідомлялось
про них; виставка майстрів
малярства X IX — XX століть
на Поділлі і виставка «По
дільські народні ікони
XIX
ст.».
На жаль, тоді не вдало
ся розповісти про враження,
які залишились у відвідува
чів від виставлених робіт
і
взагалі від нашого
музею.
Та ці .враження не загубили
ся в буднях життя, не про
майнули безслідно.
Вони
залишилися у книзі записів.
Якщо вважати, що з п’я

Г О С Т І

Працівники обчислювального центру ВПІ постійно
працюють над проблемою розширення вирішних мож
ливостей системи 3 введенням в дію нової потужної
ЕОМ Е’С-1045 ця мета в значній мірі досягнута.
На знімку: біля інженерного пульта нової ЕОМ опе
ратор Т» Д. Майданюк.
Фото С. Лісового.

ПРОДОВЖУЄМО
ПОРУШ Е НУ~ТЕМУ

Міжвузівська
спартакіада

У З Е Ю

тдесяти відвідувачів
один
після огляду експозицій ви
йме ручку і зробить запис
у цій книзі, то музей
уже
відвідало понад тисячу ша
нувальників живопису. І не
тільки нашого інституту. Ба
чимо на сторінках підписи
педагогів, робітників, школя
рів, гостей з Москви, Киє
ва.
«З несподіваною радістю
занурились у світ прекрасного, у світ живопису, — на
писали працівники Вінниць
кого дитсадка N2 48.
—
Дякуємо засновникам музею
і організаторам виставки за
експозицію, детальну захоп
люючу розповідь
екскур
совода. Після відвідання по
дібних виставок стаєш ми
лосерднішим, добрішим».
\«3 великим захопленням
ознайомився з виставленими
творами, працею колективу
кафедри та музею. Цю ро
боту
важко переоцінити.
А. МОВЧАН.
м. Київ».

Спасибі! Дякуємо!...
—
такі слова записали студен
ти і викладачі різних факу
льтетів, працівники
служб,
вихованці студії образотвор
чого мистецтва ВПІ, а учні
ліцейного класу 9-Д Вінни
цької СШ N° 34 присвяти
ли музею свій вірш.
Нині колектив культурнохудожнього центру і
його
музею розширюють контак
ти з художниками,
іншими
митцями міста,
збирають
матеріали для відкриття чер
гової виставки живопису.
І не тільки про виставки
тут дбають. Музей є й осе
редком лекційної
роботи.
Популярним став,
зокірема,
цикл лекцій «Художні скар
би міст та музеїв світу», які
читають мистецтвознавці М о
скви і Ленінграду. Відвіду
вачі прослухали лекції «М у
зеї Голландії», «Сальвадор
Далі».
Л. НО ВІН С ЬКИ Й ,
На знімку: група відвіду" вачів музею.

Ось уже більше 45 років вників управління КДБ
по
після закінчення Великої Віт Вінницькій області
вдалося
чизняної війни
дослідники одержати свідчення
колиш
намагаються проникнути
в нього начальника особистої
розвалену ставку
Гітлера охорони Гітлера генерал-лей
(«Вервольф»), що
існувала тенанта СС Ганса
Йогана
під окупованою
Вінницею, Роттенхубера, який
засвід
Були спроби дістатись все чив, що Адольф Гітлер дві
редину
підземелля
через чі був у вовчому лігві. Пер
говщу руїн, вчені намагають ший раз він- тут був у роз
ся за допомогою
найнові палі битви за Волгу і Кав
ших технічних засобів вис каз влітку 1942_року аж до
вітити і сфотографувати вну жовтня місяця. Там він при
трішні приміщення, розшу ймав іноземних послів, зо
куються документи.
крема, японського,
вручав
І ось прийшла перша зна нагороди.
чна удача: зусиллями праці
Вдруге фюрер зупинився у

«Вервольфі» на три
тижні
під час поїздки на
фронт
до Маніштейна, який
мав
деблокувати оточену в Сталінграді армію фельдмарша
ла Паулюса.
В спогадах детально опи
сується оточення
Гітлера,
його родинні стосунки, коли
було споруджено і підірвано

ставку.
Передбачається, що
на
цьому місці буде збудовано
музей жертв фашизму.
А,

НО ВІН С ЬКИ Й ,

ДУХОВНИЙ СВІТ СТУДЕНТИ

Студентство — найчислен- 1990 - му). «Прийшовши на,
ніша група радянської мо роботу
у (Цех,
вГдділ
лоді, як за кількістю, так і або установу, кожний з нас
за> своєю роллю в суспіль відчуває спочатку труднощі
стві, адже саме студенти є свого становлення, адапта
головним джерелом відтво ції,,,».
рення інтелектуального по
Такими першими трудно
тенціалу країни. Тому най щами близько 40% респон
важливішою функцією вищої дентів назвали відсутність
школи на сучасному етапі необхідних
знань з інже
стала підготовка спеціаліс нерної
педагогіки,
психо
тів широкого профілю, по логії, культури спілкування
літично грамотних, ідейно і поведінки в колективі, не
переконаних, які здатні пра вміння працювати з людь
цювати з людьми,
мають ми. Одним словом, не ви
високий рівень культури і стачає гуманітарних знань,
моралі.
що, цілком зрозуміло, від=
Перечитуючи раніш наве чутно впливає і на рівень
дені нами результати вив їх морального задоволення
чення
громадської
думки роботою.
студентів інституту з най
іЩе зовсім недавно у ВПі
різноманітніших
проблем головна увага
приділялась
життя, навчання, праці, до технічній
підготовці вихо
водиться зробити висновок ванців, а питання
гумані
про
настійну
небхідність тарні стояли на останньо
гуманітаризації
учбового му місці, а, якщо точніше,
процесу. Ось про що гово то взагалі і мови про
це
рять, наприклад, випускни не було. Причин для цього
ки більшості
факультетів вистачало: некомпетентність
(опитування проведено
на керівних органів,
загальна
початку
1987,
потім
в недооцінка питань гуманіза

ції життя, і головне — пов
ний диктат згори.
Примі
ром, змінити учбові плани
інститут
не мав права, а
щоб створити нову кафед=
ру, треба було виходити на
колегію аж союзного мініс
терства.
Дише на початку 80-х ро
ків у нас
була створена
кафедра інженерної педаго
гіки, на жаль,
незабаром
закритої з легкої руки то
дішніх керівників, оскільки
обрано було неправильний
напрямок ї ї роботи,
Отож,
студенти, як ка
жуть, варилися у власному
соку, отримували
гумані
тарні знання, хто як міг.
Три роки тому
кожний
третій
учасник
анкетного
опитування відзначив,
що
весь свій
вільний час він
використовував на відвіду
вання
ресторанів і кафе,
60% відповіли, що не ма
ють бажання
відвідувати
облмуздрамтеатр,
зал ор
ганної музики. Тим часом,
розбудити інтерес студентів

до підвищення свого куль
турного рівня можна. Піро
це свідчать ті ж результа
ти опитування.
Так, 57%
респондентів
виявили інте^
рес до питань культури по
ведінки, 52% — до питань
моралі, близько
половини
висловили бажання
додат
ково вивчати проблеми пси
хології, педагогіки, соціоло
гії, а також історії релігії
і атеїзму.
Враховуючи
це,
керів
ництво
інституту,
вчена
рада
почали
здійснювати
цілий ряд заходів. За іні
ціативою ректора Б. І. Мокіна створено кафедру іс
торії і теорії
світової та
вітчизняної культури, а ка
федру теорії соціалізму пе
ретворено в кафедру полі
тології. ' Запроваджені нові
гуманітарні дисципліни:
іс
торії і теорії
світової
І
вітчизняної культури,
істо
рії культури України, пси
хології
особистості,
інже
нерної
психології,
основ
соціології, етики, естетики,

логіки, історії релігії.
Велике місце у виховно
му процесі зайняли
нещо
давно відкриті
культурнохудожній центр і художній
музей. Зовсім недавно на
засіданні ректорату ухвале
но рішення про створення
в інституті постійно-діючих
студентських лекторіїв.
На. завершення хотілось
би відзначити, що головний
напрямок
процесу гумані
таризації не повинен звес
тися до методів
передачі
знань.
Головне — сфор
мувати
високу
духовну
культуру у нашому рідно
му домі —- інституті. Мак
сим Горький називав куль
туру «другою
природою»,
РіТво рено ю л юдино ю . /Тож
давайте всі станемо архі
текторами
і
садівниками
такої природи!
Ж. ХЛИСТОВА,
М. СИНЕЛЬНИХ,
співробітники
лабора
торії соціологічних досліпш А иі.

Спартакіада
називалась
«Здоров’я» і тривала впро
довж лютого і початку бе
резня.
Участь у ній брали
викладачі й
співробітники
всіх чотирьох вузів облас
ного центру.
Суперничали
в п ’яти видах спорту. З чо
тирьох (шахи, настільний те
ніс, волейбол, риболовля) політехівці вибороли перші міс
ця і тільки з баскетболу, та
й то після впертої напру
женої боротьби, поступилися
медикам.
Отже, є порох в порохі
вницях і хочеться, щоб ми
його й надалі тримали су
хим,.
В. КОВАЛЬСЬКИЙ, стар
ший викладач
кафедри
фізвиховання.

Змагаються
рибалки
2 березня на базі спорти
вного табору «Супутник» у
Степашках Гайсинського ра
йону проходила особисто —
командна першість інституту
з риболовлі.
Переможцем
став М. Плясунов з «Моду
ля». Друга сходинка на п ’є
десталі переможців за дире
ктором
стадіону
«Олімп»
Л. Пастушенком, третє місце
у А. Клемббвського з інже
нерно-будівельного
факуль
тету.
Кращою виявилась коман
да «Модуля»
у
складі
М. Плясунова, В. Шаталюка І Костильова.
В змаганнях взяли участь
15 чоловік.
І\/І, ОРАОВ,
старший
викладач кафедри фізви
ховання.

Влучні
постріли
Відбулися також
змаган
ня між викладачами й спів
робітниками вузу з
кульо
вої стрільби. Першість
се
ред кафедр визначалась за
п ’яти кращими результата
ми, серед факультетів — за
десятьма.
Переможці серед факуль
тетів: Ф АМ - 439
очок,
СКТБ «Модуль» — 434, фа
культет фундаментальних на
ук - ч 432, адміністративногосподарська частина — 420.
Серед кафедр перше міс
це за фізкультурниками —
228 очок, друге — за кафед
рою АІВТ — 222 очка, ка
федра опору матеріалів —
208, кафедра фізики — 195
очок.
Особисті переможці серед
чоловіків: О. І.
Гаврилкж
(кафедра А ІВТ) — 48 очок,
В. І. Олійник (кафедра фіз
виховання) — 46, В. А. Овчаренко /(кафедра фізвихо
вання) — 46.
Серед жінок першість здо
була Світлана Василівна Немировська (кафедра фізви
ховання) — 50 очок. Дру
ге місце вибоїрола
Євдокія
Гаврилівна ГРЕК
—
46
очок) та Світлана
М ико
лаївна Кочеткова (44 очка)
— обидві — з СКТБ «М о
дуль».
А. ГІЕРМІНОВ, голова
комітету ДТСААФ
ін
ституту.

Редактор

І. ВОЛОШЕНЮК.

ВАЖАЮЧИ
на
ни
нішню політичну си
туацію, прагнення до пов
ної деполітизації
в усіх
сферах життя, чи треба, з
твого погляду, мати молоді
свою організацію?
— Обов’язково. В усьому
світі молодь об’єднується в
різноманітні
організації,
щоб обстоювати схожі пог

З

На комітеті ДСМ В
ВПі
ухвалено створити студент
ське
мале
підприємство
«Альтаір». Воно вже працює,
Метою його створення є
більш повне задоволення погреб студентів за
рахунок
реалізації отриманих прибут
ків,
Основні напрямки
діяль
ності:
впровадження нових форм
побутового, сервісного, тури
стського
обслуговування
студентів і населення; впро
вадження засобів
обчислю
вальної техніки та програм
ного забезпечення;
науково - налагоджувальні
роботи, розробка, впровад
ження та експлуатація систе
ми кабельного та інших видів
телебачення;
торгово-посередницька ді
яльність;
рекламно - видавнича ро
бота;
проведення вечорів відпо
чинку, дискотек,
концер
тів, аукціонів.
Підприємство погоджуєть
ся розглянути будь-які про
позиції щодо
співробітниц
тва, виконати замовлені ро
боти.
Звертайтеся до нас, мож
ливо, разом зможемо
вирі
шити ваші проблеми. Теле
фон: 4-60-41, комітет ДСМ
ВПІ ГУ К 209.

А на завершення
нілька оголошень
ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬТАІР» НАДАЄ ПОСЛУГИ
ПО
ПРОГРАМУВАННЮ
ІМС з УФ-стиранням міс
ткістю 2К Байт та
8
КБайт усіх типів, в т. ч.
імпортного виробництва,
Запис здійснюється
в
мікросхеми замовника.
Ціна послуги
мініма
льна у разі, коли замов
ник надає ПЗУ з потрі
бного інформацією або ж
вона поширена ( 2К —
1 крб., 8К — 4 ккрб.) І
максимальна при наданні
інформації на папері У
вигляді таблиці
(2К—
4 крб.. 8К — 16 крб.) Тер
мін виконання замовлен
ня — до 3-х діб.
ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬ
ТАЇР» ПРОПОНУЄ ВСІМ
МЕШКАНЦЯМ 3, 4, 5.
6 ГУРТОЖИТКІВ ТА НА
ЙБЛИЖЧИХ БУДИНКІВ,
які бажають мати додат
ковий канал одержання
інформації, стати
або
нентами кабельного теле
бачення. Звертатися
у
студію кабельного теле
бачення, що
міститься
на 1-му поверсі гурто
житку № 3
(Келецька
102), або за реквізита
ми підприємства.
ЛИСКОКЛУБ
«СОЮЗ»
ПРИЙМАЄ
ЗАМОВЛЕН
НЯ НА
ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ВЕЧО
РІВ ВІДПОЧИНКУ, СВЯТ
КУВАНЬ ТОШО від сту
дентів та співробітників
інституту.
Заяви приймаються у
приміщенні
дискотеки
«СОЮЗ» гіо вулиці
Келецькій, 98, гуртожиток
№ 5, або за реквізита
ми
підприємства.

ТВОРИМО. ПРАЦЮЄМО

і

Статут Спілки?
— Змінився
І
сильно.
Скажімо, повністю відмови
лись від принципу демокра
тичного централізму.
Адже
молодіжна Спілка — це не
політична партія. Молодь з
її
максималізмом і різно
бічними інтересами не мо
жна ставити в жорстко ре
гламентовані
рамки,
тим

ВОЛОДИМИР БОГАЧУК,
секретар комітету ДЄМ ЕФ

ЩОБ МОЛОДЬ ПОВІРИЛА
ІНТЕРВ’Ю З З СЕКРАТАРЕМ
КОМ ІТЕТУ
МОЛУ ВПІ
ГЕННАДІЄМ СІВАКОМ
ляди, спільні Інтереси, під
тримувати одне одного мо
рально і матеріально. Орга
нізація такого типу потріб
на і нам,
особливо нині,
коли країна
опинилась
в
кризовому стані, коли роз’
єднання не обіцяє
ніяких
перспектив.
Зараз про комсомол го
ворять різне, але я особис
то вважаю, що до шістде
сятих років він справлявся
з своїми завданнями.
Але
вся біда в тому, що життя
йшло далі, а в ньому нічо
го не мінялось, і, ириродньо,
що на XXI з ’їзді ВАКСМ
нарешті почалась серйозна
розмова про майбутнє ор
ганізації.
'Український
комсомол
пішов
далі — на
XXVI
з ’їзді АКС М У було прийня
то новий Статут і вперше
— власну програму Спілки.
Поставлено дві основні ці
лі — захист соціальних та
громадянських прав
моло
дої людини та ї ї участь в
громадському
житті з ме
тою
побудови
суверенної
демократичної
Української
держави. I якщо раніше ми
орієнтувались тільки на од
ну голу ідею, то тепер в
Програмі з ’явились такі цін
ності, як свобода, справед
ливість, гуманізм.
АКС М У
(МДС) виступає за поглиб
лення
демократії в усіх
сферах суспільного життя,
приведення
Конституції
УРСР
у
відповідність
з
принципами,
проголошени
ми загальною Декларацією
прав людини.
— З такою
Програмою,
мабуть, не міг не змінитись

КОМСО

більше, що АКС М У (М ДС )
зараз
орієнтується на мо
лодь
соціалістичної і де
мократичної
спрямованос
ті. Про це говорить і до
повнення до назви — МДС,
тобто, молодь за демокра
тичний соціалізм. За новим
Статутом і Програмою до
комсомолу України можуть
входити колективними чле
нами екологічні, патріотичні
та інші формування. Навіть
релігійні переконання
лю
дини
не перешкодять
їй
вступити
до лав
Спілки,
якщо вона визнає Програ
му і Статут.
— Чи позначились всі ці
зміни на житті комсомоль
ської організації міста?
— О о -о , тут багато змін.
Адже комсомольці
Вінниці
пішли далі з ’їзду АКСМУ
І на позачерговій
конфе
ренції в листопаді минуло
го року
змінили назву і
структуру міської організа
ції. Тепер вона базується
на
Програмі
і
Статуті
АКС М У
(МДС) і назива
ється Демократична Спілка
Молоді м. Вінниці (ДСМВ).
Це не якась данина моді —
просто
назву
організації
приведено у відповідність з
суттю Статуту і Програми.
Тим більше, що на з ’їзді
за це теж голосували —
не вистачило якихось 150
голосів до 670 «за».
Змінено всю
структуру
міської організації.
Нема
райкомів і міськкому. Спра
вами ДСМ В
керує міська
координаційна Рада на чо
лі з Наталею Панчишиною.
Членами Ради є представни
ки всіх верств молоді, а не

ВЗАЄМОДІЇ—УРА!
За ініціативою ректора інституту Б. І. Мокіна та
секретаря комітету ДСМВ ВПІ Г. А. Сівака ве
деться робота по створенню студентського фонду
ВПІ.
Кошти фонду будуть використані на такі цілі:
матеріальна допомога студентам;
оплата лікування та придбання санаторних путі
вок;
оплата житла;
надання грошових позичок;
преміювання.

КОМІТЕТ ДСМВ ВЗЯВ НА СЕБЕ ЗОБО
В’ЯЗАННЯ ПЕРЕРАХУВАТИ У ЦЕЙ ФОНД
ЧАСТИНУ ПРИБУТКІВ МАЛОГО П ІД 
ПРИЄМСТВА «АЛЬТАЇР».
Всіх, хто реально може і хоче допомогти
студентам, кого цікавить благодійна діяль
ність, просимо звертатися в комітет ДСМВ
ВПІ (ГУК, кімната 209, тел. 4-60-41).

апаратники. Рішення
Ради
втілює
в
життя штатний
апарат, кількість якого змен
шена з 60 до 23 чоловік. В
складі координаційної Ради
працюють комісії — по за
хисту прав членів
Спілки,
до якої входять підкомісії
— депутатська та соціаль
них проблем; по пропаган
ді ідей
Спілки,
взаємодії
з іншими громадськими ор
ганізаціями,
національнокультурному
відродженню;
комісія з фізичної культу
ри та організації молодіж
ного дозвілля.
Т А як будується зараз
робота комітету комсомолу,
чи тепер— комітету ДСМ В в
ВПІ?
— Основні напрямки дій,
які ми ставимо перед со
бою, це: різнобічна допо
мога
студентам,
членам
Спілки, під час
навчання;
працевлаштування,
як
в
процесі навчання, так і на
канікулах; надання
спілча
нам різної інформації про
основні
події в інституті,
місті, республіці;
організа
ція дозвілля, відпочинку і
туризму;
захист
інтересів
студентів
в
усіх органах
влади; матеріальна допомо
га молоді
Багато в чому це поки-що
тільки
плани,
але
дещо
вже й зроблено. Це і ство
рене малеь студентське під
приємство
«Альтаїр»
при
комітеті Д С М В ВПІ, части
на прибутку якого буде пе
рераховуватись
в студент
ський фонд, кабельне теле
бачення в гуртожитках ВПІ.

Комсомольська організація енергофаку завжди була
згуртованою і сильною. Сьогодні є всі
підстави за
явити, що вона буде такою й далі. Змінюються прин
ципи роботи, погляди, статут, стосунки з іншими по
літичними організаціями, але залишається головне —
повага до членів організації, турбота про них, пошук
нового стилю роботи, виконання не тих завдань, що
нав’язувались згори, а тих, що постають внизу.
Звичайно, комсомол має бути суспільно політичною
організацією в повному розумінні цього слова, (тобто
захищати й підтримувати своїх членів — влаштовува
ти на роботу під час канікул, після закінчення вузу,
вирішувати
повсякденні проблеми (стипендія, гурто
житок, дозвілля, навчання).
Комсомол сьогодні — иайсильніша молодіжна орга
нізація і його політика — це не конфронтація з ін
шими політичними організаціями, а навпаки — спів
робітництво і запозичення кращого. Для практичної
реалізації таких планів потрібно мати представництво
у виборних органах — вченій раді
інституту факу
льтету, міськвиконкомі ДСМ, обкомі ЛКСМУ. Це
йе
просто, але я певен, що так має бути

АНДРІЙ ПАВЛКЖ,
секретар комітету ДСМ ФОТ
Факультет обчислювальної техніки — один з най
старіших у нашому інституті.
12 квітня йому випов
нюється двадцять один рік.
Факультет об’єднує три кафедри — обчислювальної
техніки, автоматизації
та проектування,
прикладної
математики та обчислювальних систем. У нас працює
комсомольсько-профспілкова рада,
в складі якої —
студрада, профбюро та комітет ДСМ.
Студрада працює в першому гуртожитку. Очолює
її Сергій Овдїєнко. Разом з колективом він провів по
селення радянських та іноземних студентів. Зроблено
це було добре — всі, хто мав потребу в житлі, одер
жали його.
Профбюро на чолі з Олександром
Вернигорою та
комітет ДСМ займаються поліпшенням життєвого та
культурного рівня студентів, допомагають їм вирішу
вати складні проблеми навчального процесу,
праце
влаштування, відпочинку, матеріального забезпечення,
придбання
путівок до санаторїю-профілакторію
«Су
путник». Зараз почали формування студентських будзагонів на літо.
Турбот, як бачите, вистачає. Комітет ДСМ готовий
підтримати кожного, хто має пропозиції, ідеї, задуми,
хоче робити своє життя цікавішим.

С. СТРАШЕВСЬКИЙ,
секретар комітету ДСМ МБФ
Комсомольська організація машинобудівного — од
на з найчисленніших організацій міста. Минулого ро
ку після позачергових районної та міської конферен
цій головною проблемою стала перереєстрація членів
спілки. Чи залишаться тут молоді люди, яких ще хви
люють перспективи
розвитку молодіжної організації,
чи прийде сюди енергійна молодь, . чи, може, зоста
нуться одні керівники?
Значною мірою це залежатиме від лідерів спілки,
того, чи зможуть вони запалити людей і повести за
собою. Стара гвардія мусить
зробити все, щоб їй
повірили. Молоді люди потребують спілкування, якого
завше бракує. Яка організація дасть їм те, чого бра
кує, за тією вони й підуть. ДСМ має всі шанси, щоб
стати такою організацією.
На МБФ ми почали з реконструкції гуртожитку № 2.
Переобладнано ленінську
кімнату на кімнату відпо
чинку, закуплено меблі для неї. Велику допомогу в
цьому подав нам деканат. Тепер у кімнаті’ можна про
водити дозвілля.
Плануємо також
переобладнання
дискоклубу «Зо
діак», але тут уже потрібна допомога інститутського
комітету ДСМ та деканату.
В підвалі гуртожитку завершуємо обладнання спорт
залу, що теж буде не зайвим у боротьбі за здоров’я.
Планів, отже, багато. Намагаємось діяти, не чекати
милостині від доброго дяді, але сподіваємось, що цю
нашу діяльність побачать в групах і прийдуть до нас
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Е«ЗА

стор,

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР
ТРУДОВИЙ
В
роботі
студентських
будівельних загонів наш ін
ститут бере участь з 1967
року. Тепер навіть
важко
уявити, як без них обходи
лись, що то за життя було
без третього трудового се
местру.
Молодь йде в ці загони,
щоб залишити слід на зем
лі. Цьому, правда, далеко
не всі вірять, але той факт,
що чимало студентів ВПІ з
нетерпінням
чекають
літа,
щоб вирушити на якусь бу
дову — незаперечна істи
на.
Загалом 49 студентських
загонів було торік сформо
вано у нашому інституті, з
них
два — сільськогоспо
дарського спрямування, ре
шта — будівельні. Адреси
їх дислокації
найрізнома
нітніші — Тюменська, Жи
томирська, Черкаська
об
ласті, Крим і, звісно, наша
область. Можна з упевне
ністю сказати, що більшість

ІНЖЕНЕРНІ

КАДРИ»

*
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І ЗАРОБИТИ НЕ ГРІХ
цих загонів
виконали свої
договірні зобов’язання. На
дано
відчутну
допомогу
трудівникам міст і сіл у
вирішенні складних проблем
будівництва. Всього в сту
дентських будівельних заго
нах
інституту
працювало
близько 750 юнаків та дів
чат,
котрі
споруджували
житлові
будинки,дитячі
садки,
школи,
спортивні
майданчики,
тваринницькі
ферми,
інші об’єкти.
їх
силами освоєно більше 1,3
мільйона карбованців капі
таловкладень,
що
на 15
проц. більше, в порівнянні,
з позаминулим роком.
А
звідси, не гріх сказати, і
особиста матеріальна виго
да. Середній заробіток кож 
ного
студзагонівця
стано
вив 20 карбованців на день.
Та, мабуть, не тільки це
кличе в дорогу
студента.
Зміна обстановки,
можли
вість побачити світ, випро
бувати
себе в незвичних

умовах. Яка молода, неспо
кійна людина може відмо
витись від цього!
Тому I бажаючих багато.
Однак не слід забувати, що
працювати
будінельником
може
не кожний, одного
бажання мало, треба щось
уміти, знати бодай основи
будівельної професії. Тому
вирішили в нас організува
ти своєрідний
будівельний
всеобуч. За допомогою пра
цівників учбово - курсово
го комбінату облагробуду в
інституті провадиться
нав
чання з таких спеціальнос
тей, як стропальник, опе
ратор РБУ, Готуються спе
ціалісти з техніки безпеки,
керівники СБЗ. Використо
вуються
найрізноманітні
ші форми навчання — лек
ції, практичні роботи, діло
ві ігри. Звичайно, головний
наголос робиться на тому,
щоб командири і комісари,
кожний член загону діяли
з повним
навантаженням,

проявляли максимум трудо
вої
активності та Ініціати
ви.
Більшість керівників гос
подарств гостинно зустріча
ють наших студзагонівців, з
багатьма вже складися міц
ні партнерські стосунки. Та
доводиться інколи зустріча
тися з протилежними фак
тами. з керівниками байду
жими, черствими, з якими
важко дійти спільної згоди
і які намагаються викорис
тати студентів на тих ді
лянках
виробництва,
де
праця
низько
оцінюється.
Це викликає у юнаків і дів
чам незадоволення,
нарі
кання.
До речі,
визнано
неприпустимим
направляти
студентів
у
господарства,
де відсутні належні житло
во-побутові умови, не нала
годжено громадське харчу
вання. медичне та культур
но-масове
обслуговування.
На закінчення хочу поба
жати
всім,
хто
вирішив

СПОГАДИ,

влітку взяти участь в робо
ті студзагонів (до речі, їх
формування
вже почалося
комітетом ДСМ ВПІ та фа
культетськими
комітетами)
успішної праці та цікавого
відпочинку,
щоб
трудове
літо не затьмарилось
не
щасними- випадками,
щоб
третій
трудовий
семестр
став незабутнім і світлим!
ГИ, СЕМЕНЮ К,
студент РТФ.

С М ІХ О Т В О Р И
Як бачимо, обсяг роботи
дуже
великий і без під
тримки не обійтися. ! во
на є.
За матеріальну
її
частину команда щиро вдя
чна
своєму
спонсору —
центру НТТМ ВПІ на чолі
з директором Василем Пи
липовичем Костильовим,А
моральна? На неї теж гріх
скаржитись.
Не пригадую
такого випадку, щоб відмо
вили в чомусь
проректор
Анатолій Степанович Басю
ра, голова
студентського
профкому
Віталій
Боднар.
Не залишається
стороннім
спостерігачем
і
комітет
ДСМ В на чолі з Геннадієм
Оіваком. Папір та фарба,
художники,
навіть друкар
ська машинка, яка потріб
на для розмноження
сце
нарію — усе
це
можна
одержати в комітеті ДСМ В.
Кожного гумориста тут зна
ють в обличчя.
А ось ще одна приємна
подія — досягнуто домов
леності про співробітництво
команди КВ К з малим під
приємством «Альтаїр», яке
створене при комітеті ДСМ В
ВПІ, і. яке, сподіваємось,
принесе команді
нові ус

піхи на сценах міста, рес
публіки та країни.
Увага, новина! Щойно ста
ло відомо,
що оргкомітет
республіканського
КВК-92
Триває спартакіада
фа
підтвердив участь у ньому
культетів вузів міста Він
команди нашого інституту.
ниці з 15
аидів
спорту.
О. ДАКААКЖ,
Проводиться вона
в трьох
капітан команди,
групах за кількістю студен
На знімку:
після успіш
тів на факультетах.
Зма
ного виступу на фестивалі
гання з восьми видів уже
у Луцьку
члени
команди
завершились,
сфотографувалися.
В першій групі — попе
реду студенти
радіотехніч
ного (декан Ю. Крушевський. заступник з фізвихо
вання В. Тихонов). На дру
гому
місці — факультет
дужими лотерея,
на
якій
обчислювальної техніки, на
розігрувалися книги і това третьому — команда ліку
ри спортивного призначен вального факультету медін
ня. Працювали
дискотеки ституту.
«Зодіак» і «Прометей».
Отже, в першій групі йде
Хочеться висловити щиру напружена боротьба з сту
вдячність за участь у ве дента ми-медика ми, а в дру
чорі всім присутнім, особ гій між собою
змагаються
ливо
доктору
технічних тільки політехівці, Поки-що
наук С. Й. Ткаченку, сек попереду
ФАМ
(декан
ретарю парткому ВПІ В. М. В. Кичак, заступник з фізБабію. Шкода лише, що з
п’яти запрошених на вечір
професорів, прийшли тільки
двоє.
Отож, виходить,
ЩО не
всі жреці науки ладні свої
ми думками
поділитися
з
Хвалиться
чоловік своїм
іншими.
собакою:
— Такий він розумний —
слів нема. Як студент-заочник: все знає, а сказати не
може.

ДВА ПИШЕМО...

23 березня
у
актовому
залі інституту відбувся ве
чір науки. Це вже
стало
традицією,
що студентська
наукова конференція завер
шується
святковим
вечо
ром.
Проректор з науково-дос
лідної роботи, доктор тех
нічних наук, професор С. Й.
Ткаченко разом з секрета
рем ради НТТМ С. В. Ка.р-

пенком і секретарем комі
тету ДСМ В ВПІ Г. А. Сіваком
підбили
підсумки
конференції і вручили наго
роди переможцям.
Студенти з цікавістю слу
хали розповідь єдиного у
ВПІ вченого, який захистив
дві докторські
дисертації,
професора А. О. Жукова та
доктора
технічних
наук
С. Щ. Ткаченка.
Потім був святковий кон
церт, в якому взяли участь
вокальне тріо та ансамбль
бального танцю клубу ВПІ,
команди К В К
інституту і
міста Жмеринки.
Нікого не залишила бай

Малюнки студента V курсу МБФ
В. ВОЛОВИКА.

року.
СПОГАДИ

ПО КОНЯХ!

ГУМОРИНА-91

Першого КВІТНЯ ЦЬОГО рО “
К'у виповниться 10 років з
дня
першої
перемоги
команди К В К
Вінницького
політехнічного
інституту у
міській «ґуморині-81». Сьо
годні вона вже чотирира
зовий переможець цих зма
гань зі сміху, а 11-го бе
резня, здобувши путівку
у
фінал «Гуморин_и»-91», має
шанс уп ’яте (!) стати чем
піоном міста. Доречно від
значити,
що решті команд
не вдавалося
таке більше
двох разів.
Багато води витекло
з
тієї пори, і нині в коман
ді залишились тільки автор
цих рядків (якому пощас
тило дослужитись вже
до
капітана) та один з «гене
ралів» вінницьких «гуморин»
Євген
Зорька.
Є задум
зібрати усіх старожилів політеху, які б разом з ни
нішніми гумористами пока
зали бенефіс з кращих но
мер! з минулих років. А по
ки що команда живе наси
ченими буднями: фестивалі
у Києві та Луцьку, зйомки
Українського
телебачення,
уже згадана «Гуморина-91»
і т. ін.

березня 1991

Щ О Б І Т ІЛ О , І Д У Ш А ...
виховання В. Тихонов), Два
очка програють їм майбут
ні інженери - будівельники.
На третьому місці — енер
гетики.
Жодна
з
шести
команд
педінституту,
які
виступають в другій групі,
неспроможна конкурувати з
нашими спортсменами.
Чемпіонами з шахів
та
бадмінтону у чоловіків та
жінок
по асоціації «Гарт»
стали студенти
Ф АМ у, з
баскетболу й настільного те
нісу у жінок — ФОТ, з на
стільного тенісу у чолові
ків — РТФ, з баскетболу
у чоловіків — ЕФ. Тільки
в змаганнях з баскетболу
серед чоловіків наші посту
пились факультету фізвиховання педінституту.
п . КУЛИК,
завкафедрою
фізвихо*
вання,

— Перед тобою два блюд
ця. На одному — гроші, а
на другому — мозок. Що б
ти узяв?
Студент: — Гроші.
Професор: — Бачиш, який
*
%
*
ти
обмежений.
Я б дав
На екзамені
професор
перевагу мозкові.
вирішив перевірити студен
та на кмітливість і спитав
Студент: — Кожний бере
те, чого йому не вистачає.
його:
Висловлюємо глибоку подяку редакції іінститутутської газети «За інженерні кадри» за допомогу
в підготовці цього номера.
Дуже приємно мати справу
з компетентними
працівниками-журналістами, справжніми знавцями
своєї справи,
Члени бюро комітету ДСМ В ВПІ.

і
вже склалася
доля,
що свого часу
мені довеюсй
очолити
студентську
комсомолію в Чернівецько
му педучилищі, потім сіль
■С.ь..у в селі Пеньківц!
Л і
онського району ще в да
лекі |5 0 -ті роки. Завершила
ся оця моя - комсомольська
епопея тим, що обрали се
ре гарем Літинеького
рай
кому комсомолу.
Біля десяти років очолю
вав редколегію
колгоспної
багатотиражки «Прапор пе
ремоги» в селі Малинівці
цього ж району.
Це, так би мовити, при
казка, а казка попереду. За
16 років роботи у ВПі —■
14 разів був комісаром або
командиром
студентських
загонів, і без жодного про^
колу!
Хочете знати досвід в цій
справі? Він дуже
простий
З обкому комсомолу лунає
дзвінок —- по конях! Тоб
то, збирайтеся, виїжджайте!
В інституті починається ме
тушня. Викладачі без особ
ливого ентузіазму погоджу
ються очолювати загони, бо
краще мати додаткову мі
сячну
відпустку.
На ка
федрах суспільних наук зі
скрипом виділяють
канди
датури на посади команди
рів і комісарів загонів. То
ді, після
того, як
списки
складені і за день до виїз
ду вдається зібрати
сту
дентів - будзагонівців, про
ректор В. Д. Свердлов по
чинає думати, кому довіри
ти
загальне
керівництво
«експедиційним корпусом».
На мій погляд, формува
ти «командний склад» тре
ба вже сьогодні, провести
з його представниками ти
жневий семінар, У зв’язку
з тим, що
багато загонів
виїжджає на роботу в кол
госпи і радгоспи, доцільно
було б утворити сільсько
господарську, так би мови
ти, фракцію по підготовці
кадрів для аграрних
заго
нів.
А чому б керівництву ін
ституту не зацікавити
ма
теріально
керівний корпус
СБЗ за недоспані
ночі і
розхитані нерви, адже коли
їдеш в колгосп, то ти там
! ректор, і перший прорек
тор. І декан, і мама рідна,
А буває за місяць перебу
вання в загоні стільки всьо
го звідаєш, що рік потім
згадуєш. А ще, коли мами
з татами на
день народ
ження навезуть своїм сту
денткам - русалочкам вся
кого зілля, в тому числі і
спиртного, тоді в понеді
лок весь загін
не можна
підняти на «ратні подвиги».
Тепер '— про побут
та
потреби насущні' студзагонівців. Сільські їдальні об
ласті, де мені довелося по
бувати, починаючи з 1975
року,
як правило,
знахо
дяться в антисанітарійному
стані. Брудно, протяги, хма
ри мух... А сільські куха
рочки так вже стараються
приготувати страви для сту
дентів, що потім по 15— 20
бідонів всякої всячини роз
возять
шофери по домів
ках. Та й кабанчиков, від
годованих на «студентських
лишках», дивись,
прибави
лось на риночках міських.
Та чомусь за 16 років ні
разу не було,
щоб
наш
ВПІ — альма-матер
сту
дентських загонів, хоч раз
отримав шматок м’яса, бо
дай, на шашлик з тих ферм,
які спорудили руками свої
ми роботящими,.

О. ВОРОНЦОВ,
старший викладач
ка
федри політичної істо
рії, ветеран комсомолу.

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.

☆ КОЛДОГОВІР
—
ФО Р М А Л Ь 
НІСТЬ, ЧИ Д ІЙ О 
ВИЙ
МЕХАНІЗМ
ВИКОНАННЯ ВЗАЄМОЗОБОВ’ЯЗАНЬ
А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЇ І
КОЛЕКТИВУ?
&

НА

ВСІ
ЗУСИЛЯ
ПОЛІПШЕННЯ

ФІНАНСОВОГО СТА
НУ,
ОРГАНІЗАЦІЮ
УП РАВЛІН СЬ Н И Х
СТРУКТУР,
ПІДВИ
ЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОС Т І
НАШ ОЇ ПРОДУКЦІЇ?

^ КІМНАТИ
ГІ
ГІЄНИ ЖІНОК СКІ
ЛЬКИ МОЖНА Б Е З 
ПЛІДНО ПРО ЦЕ ГО
ВОРИТИ?

Пропозиції до
проекту договору не
поступають

з під

розділів. Тому про
фком відмовився від
їх збирання
підготував

і сам
проект.

Чи не д оси ть нам
гіркого досвіду?
Минулого
року колекти
ви вузів отримали
право
укладати колективні догово
ри між
адміністрацією та
профспілковими
організа
ціями,
Нинішнього
року
підготовлено проект такого
договору !і в нашому інсти
туті.
Певна річ, складне ста
новище крф’ни не обійшло
стороною і нас — нинішні
фінансові труднощі і від
сутність гарантій
на май
бутнє ускладнили роботу над
договором,
змусили деякі
додаткові пільги для пра
цівників тільки декларувати
і закладати
механізми
їх
реалізацій за умови фінан
сових можливостей
в май
бутньому,
Проте основна
ідея колективного договору
— створення умов для ефек
тивної співпраці всіх чле
нів колективу та максима
льно
повне використання
можливостей
для
покра
щення матеріального стано
вища, умов роботи та від
починку, духовного розвит
ку працівників та їхніх сі
мей, сподіваємось, все-та
ки реалізована.
Договір готувався на основі
аналізу ситуації
в
колективі, узагальнення про
позицій профбюро і проф
груп, що надійшли до проср
кому минулого року в ході
підготовки
договору.
До
нього
увійшли
питання,
що є найбільш актуальними
і гострими,
з реалізацією
яких в колективі
склались
певні труднощі, У виробни
ній галузі,
це, безумовно,
питаня підвищення
конкур
рентоспроможності
нашої
продукції, поліпшення фінан
сового стану, в першу чер
гу за рахунок недопущен
ня недоцільних
витрат по
всюдне
впровадження ре
жиму економії.
Особлива
увага приділяється оптимізації управлінських
струк
тур, розвитку демократії та
гласності в управлінні, за
лученню до нього всіх пра
цюючих.
Багато
уваги приділено
питанням
зарплати,
кад
рів. Наголос
робиться на
використання
всіх можли
востей для
обгрунтованого
повсюдного підвищення зар
плати та інших виплат, вста
новленню ефективного гро
мадського контролю в цій га
лузі. Питання
збереження
робочих місць
в інстутуті,
економічного та юридично
го навчання,
професійної

підготовки та перепідготоа
ки кадрів з позицій враху
вання
змін
в кон’кжтурі
зайнятості на сьогодні дуже
гострі і в договорі
запро
поновані заходи по їх ви
рішенню,
Висвітлюються
тут та
кож питання охорони праці,
поліпшення
житлово-побу
тових умов,
культурно-ви
ховної, оздоровчої
роботи
та інші, найактуальніші для
нас. Перераховувати їх не
ма потреби, проект догово
ру направлено в кожен під
розділ. Скажемо лиш,
що
заходи по кожному напрям
ку роботи сплановані з по
зицій
системності,
об’єд
нання зусиль і можливос
тей, в т. ч. фінансових, ад
міністрації
і профспілок.
При
цьому,
як правило,
пропонуються і заходи по об
говоренню потрібних орга
нізаційних
структур,
при
чому, за рахунок уже існу
ючих, що не завжди відпо
відають сучасним потребам.
Звичайно,
говорити про
договір, як панацею від на
ших бід, не можна. Треба
прямо сказати,
що деякі
найважливіші проблеми ви
рішені на рівні декларатив
ності, конкретного механіз
му не запропоновано. На
приклад, проблема
забез
печення конкурентоспромож
ності науково-технічної про
дукції в договорі вирішена
саме так поверхово.
Тому
пропозиції по
доповненню
договору будуть дуже слуш
ні.
Проект обговорювався
в
відділах АУП,
направлений
на подальший
розгляд
в
усі підрозділи інституту. Ду
же не хочеться, аби це об
говорення пройшло, як ра
ніше. Не треба сподіватись,
що наші проблеми
вирі
шить хтось вгорі або якась
окрема група керівників чи
ентузіастів. Якщо знову бу
дуть пропозиції на рівні об
ладнання
додаткової ква
тирки, то діла не буде. Х і
ба нема людей, котрі бачать
механізми розв’язання
на
ших проблем?
Є! Але не завжди маєть
ся бажання
організувати в
своєму колективі
зацікав
лене обговорення докумен
тів з боку профактивістів та
керівників.
Особливу
увагу, безу
мовно, треба звернути
на
механізми реалізації та кон
тролю. В договорі є питан
ня, що наочно Ілюструють

слабкість саме
цих меха
нізмів Приміром,
уже кі
лька років підряд приймає
ться
рішення
обладнати
кімнати гігієни ; для жінок,
але в колективному договси
рі воно фігурує знову. Тож,
при обговоренні треба звер
нути увагу
на те, щоб не
доводилось окремі
пункти
переписувати з року в рік.
Колдоговір повинен стати
законом
для адміністрації.
Втім, на стадії попередньо
го
обговорення
більшість
керівників відділів АУП за
йняла конструктивну
пози
цію, шукала шляхів
поліп
шення ситуації в Інститу
ті, а не способів узяти на
себе
якнайменше турбот.
Але вважати проблему ви
рішеною, мабуть, рано. Кон
троль за виконанням дого
вору. і діяльністю
адміні
страції
на всіх рівнях —
проблема непроста і в до
говорі, можливо, ї ї треба
проробити детальніше.
Нам, звичайно, ще далеко
до тієї відповідальності
в
питаннях
підготовки й ре
алізації колективної угоди,
яка існує
в країнах рин
кової
економіки, але
ми
теж ідемо до ринку і опа
новувати
його
механізми
потрібно, в тому числі й та
кий
важливий
регулятор
взаємовідносин між адміні
страцією і колективом,
як
колективний договір.
Проблема це гостра, тим
більше, що колдоговір поки
що не сприймається, як ре
гулятор взаємостосунків між
двома сторонами. Тому
й
ставлення до його складан
ня не завжди на рівні пов
ної серйозності. Минулого
року, наприклад з жодного
відділу АУП не надійшло жод
ної пропозиції, а з пере
важної більшості
підроз
ділів вони були на рівні уже
згадуваної кватирки.
Саме
тому профком
цього разу
відмовився
від
збирання
пропозицій, а сам підготу
вав проект і направив його
на обговорення,
Гадаємо,
що це в дусі часу. Колек
тив мусить сам вирішувати
більшість
питань, а якщо
він цього
не робить, то,
об’єктивно,
підтримує об
ридлу всім командно - ад-.
міністративну систему.
Чи
не досить нам цього гірко
го досвіду?
В. КОВАЛЬЧУК,
заступник голови профкому.

Ш АНО ВНІ ЧИТАЧІ! ,
Вважаю, вам відомо, що в
нашому інституті створений
художній музей ВПІ,
від
криття якого відбулося
28
грудня 1990 р.
Сподіваюсь, багатьом ба
жаючим вдалося познайоми
тись з живописом, що зна
ходиться у власній колекції
інституту* Придбання цих ху
дожніх творів стало першим
реальним кроком на шляху
віідроджен н я
українс ького
мистецтва, збереження його
для нащадків.
Впевнена, відвідувачі
на
шого музею були щирими і
відвертими, коли в книзі від
гуків записали:
«От имени вєех идущих по
пути духовности к постижению Добра, Истиньї и Кра
соти благодарим за благие
начинания в возрождении ду
ховности края...» «С неожиданной радостью окунулись
в мир прекрасного., в
мир
живописи... После посещения
подобньїх виставок станови
ться милосерднеє, добреє».
Переконана, такий
музей
в інституті потрібен.
Для чого існують художні
музеї? Певне, для того, щоб
зберігати в них скарби на
шої духовності,
миттєвості
творчого натхнення, різно
манітність і унікальність люд
ського світосприймання. Са
ме тут ми маємо змогу пе
реконатися, що добро, краса,

ДЕ ПРИЧАЇЛАСЬ
НАШ ДУХОВНІСТЬ
щиросердність, людяність іс
нують не тільки в межах іде
ального, бажаного, Все це
приховано в кожному з нас,.
Можливо, дехто з гірко
тою посміхнеться: «Прихо
вано?». Занадто глибоко, на
жаль!».
Але я вдивляюсь в об
личчя тих,
хто приходить
до нашого художнього му=
зею. Вони поступово звіль
нюються від втоми, закло
потаності,
напруги і крізь
буденну одноманітність за
гального виразу
проступає
світло особистої
неповтор
ності, своєрідності і краси.
Мистецтво, яке здебільшо
го само потребує реставра
ції, спроможне стати непере>вер шен им
реставратором
нашої
людяності і духов
ності.
Та мистецтво не може іс
нувати поза нашими очима,
думками, відчуттями.
Воно
гине в порожніх
залах
і
галереях, на книжкових по
лицях, з яких
не
беруть
книжок, в театрах і на кон
цертах, на які у нас не ви

стачає часу. Ми, що приз
вичаєні мислити
«глобаль
но» і «взагалі», інколи за
буваємо, що велике
почи
нається з малого.
Відрод
ження культури починаєть
ся з нашої уваги до мис
тецтва, з нашої зацікавле
ності в ньому,
з
нашого
бажання
знаходити
для
нього
час
навіть і тоді,
коли його обмаль.
Співробітники
кафедри
культури (ПТК) вдячні всім
тим, хто не минає нашого
музею, Ми шанобливо і з
великою подякою приймає
мо ваші поиажання, реко
мендації, зауваження. Двері
нашого музею відкриті ко
жен день (окрім суботи і
неділі) з 10 до 17 години.
В нашому
музеї, окрім
живопису, який є власніс
тю інституту, експонуються
художні
твори
з
фондів
Вінницького художнього му
зею, з фондів
художньої
фірми «Сріт мистецтва», з
приватних колекцій, тощо.
(Закінчення

К Л А С ДЛЯ ВСІХ
На уч б о в и х м ісцях ц ь о го к л а с у ,
що працю є
на каф едрі Інозем них мов, м ож на побачи ти не
тіл ь к и с туд е н тів , а й в и к ла д а чів , н а у к о в и х п р а 
ців ни ків , с луж б о в ц ів ін с т и т у т у . Це й зр о зум іло ,
адже в н аш час лю д и н і, особливо д іло в ій , тв о р 
чій, яка ш ука є к о н та к тів з за р уб іж н и м и к о л е га 
ми, важ ко о б ій ти с ь
без знання хо ча б о д н ієї
інозем ної мови. А л ін га ф о н н и й ка б ін е т я к р а з і
призначен ий для цього.
'
Щ е на п о ч а тк у н и н іш н ь о го н ав ча ль н о го р о к у
за допом огою с п е ц іа л іс тів з Ч е хо сло в а ччи н и вда
лось о б ла дн а ти та к и й кабінет,
оснащ ений спе
ціа льною р а д іо а п а р а тур о ю , п ул ь то м уп р а в лін н я .
В становлено зр уч н і
р адіо ф ік о в ан і кабіни, у ч н ів 
ські місця. П ’я тн а д ц я ть с туд е н тів , Ін ш и х в ід в і
дув а чів м о ж уть одночасно
п р о й ти п р искорен ий
к ур с
вивчення а н гл ій с ь к о ї, ф р а н ц уз ь к о ї або н і
м ецької моє.
За допом огою систем и у п р а в л ін 
ня в икладач має м ож ли в ість задавати с луха ча м
п р о гр а м у гр у п о в и х за н я ть, вдаватися
до ін д и в і
д уа л ь н о го (в и к л а д а ч -с туд е н т) в а р іа н ту . В за ле ж 
ності від рівня п ід го то в к и с л у х а ч ів
практикую 
ться парні і сам остійні форм и за н я ть.
Л ін га ф о н н и й кабінет стає дедалі п о п уля р н іш и м
І серед пр едста в ни к ів к ерів н ого
складу
ін с ти 
т у т у , які ча сто в и їж д ж а ю ть в за р уб іж н і в ід р я д 
ж е н н я.
і

НОВЇНСЬКИй

На зн ім ках:
під час за н я ть
в лін га ф о н н о м у
ка біне ті. За
робочим столом , п ул ь то м уп р а в лін
ня с та рш и й
викладач каф едри інозем них
мов
Ла ри са Я ківна Таракан ова.
Ф о то С. Л іс о в о го .

на 2-ій

ст.)

'«З А

2 стор.

де принді лясь
папіл духовність
Початок на 1-ій стор.
Перша тематична експози
ція нашого музею «Маляр
ство Х іХ —XX ст. на
По
діллі» познайомила відвіду
вачів з етюдами та пейза
жами В. Ф. Коренева, який
є засновником Вінницького
художнього музею, з живо
писом Драка, X. Холодно
го,
О. С. Леонової,
що
складає
сторінки
історії
українського мистецтва.
Нині
в
нашому
музеї
завершується тематична ек
спозиція «Народна
Поділь
ська ікона X V III—XX ст.».
Вперше Подільська народна
ікона знайшла свого гляда
ча в лютому 1990 року на
виставці, яка була відкрита
в художньму салоні м. Вінл и ц і. Автором
виставки
і
експозиції,
яку ще можна
побачити в нашому музеї,
є живописець,
голова ху
дожньої фірми
«Світ мис
тецтва»
Леонід Миколайо
вич Дідур. Ідея створення
такої виставки
виникла у
нього Т5 років тому. « З ’я
вилося величезне бажання,
— розповідає
Леонід Ми
колайович, — не тільки за
хистити і зберегти ці непов
торні
перлини
народної
творчості,
але й показати
їх людям., щоб вони зро
зуміли, що наша І іодільська ікона — це невід’ємна
частина нашої історії, на
шої культури. Всі ці ікони
приходили з різних МІСЦЬ,
з різних регіонів, з під руїн
старих
будівель,
Здебіль
шого ікони залишалися без
доглядними
Ґ
найчастіше
гинули.
Подільська
ікона
менш за все була культо
вим мистецтвом. Це живо
пис який спонукає людей
замислитись над тим «Хто
ми є?», «Які ми?», «Як ми
ставилися до наших пред
ків?». Ми повинні зберегти
все з того творчого набут
ку, що залишився
нам у
спадок.
Не маючи
змоги
їх
відрестазрузати,
бодай
би стачило розуму і сил
віднайти їх і законсервува
ти».
Кожен
день я заходжу
до зали, де знаходяться по
дільські і тони, наше корін
ня,
наша таємниця, наш
біль. Але вони не докоря
ють * нам.
Вони
мовчать.
Мовчать тому, що не знає
мо їх мови, тому, що на
віть не намагаємось збаг
нути те, що приховано в
цих доспіть наївних сюже
тах, в спокійних, добрих і
навіть усміхнених обличчях
святих. Поряд з ними розу
мі єшь
силу і владу духу
над тілом;
поряд з ними
прозріває поступово вічне
в тимчасовому,
в зримому
— незриме, в тлінному —

Николае Чауш еску — Ге
неральный секретарь РКП,
президент страны.
Е лена Ч ауш еску (ж ен а)
— член Политисполкома ЦК
РКП , первы й зам еститель
премьер-министра
,Нику Чаушеску (сын) —
первый секретарь комите
та РКП в Сибиу, кандидат
в член ы П оли ти сп олком а
РКП
.Илие Чаушеску (брат) —
заместитель министра на
циональной обороны, сек
ретарь Высшего политсо
вета арм ии, генерал-лей
тенант
.Ион Чауш еску (брат) —
первый заместитель пред
седателя Госплана.
Андруце-Николае Чаушес
ку (брат) — генерал-лейте
н а н т МВД, н а ч а ль н и к
шко лы
МВД. Полиана Криетееку (бы
вш ая жена Нику Чаушес
ку) — секретарь ЦК Сою 
за коммунистической мо
лодежи
.Б а р б у П е т р е с к у (б р а т

нетлінне, В нашому сього
денні ікона
сприймається,
як противага, вкрай необ
хідна тоді, коли спустошу
ється до дна нісенітна су
єтність
буття і нестерпна
мука нашого життя.
Потемнілі, понівечені, ска
лічені вони, на диво,
ще
ЖИВ'І.
Живим в них є —
незламний
потяг до твор
чості, самопрояву; бешкет
на непокора будь-якому ка
нону чи стандарту,
нетер
піння серця та невмируща
надія.
Вони потребують
нашої
допомоги! їх треба находи
ти, відкривати,
оберігати.
Вони не заслуговують на
шої байдужості. Зневага до
них обертається
зневагою
до народної
самодіяльної
творчості,
а вреш ті-реш т
зневагою і до нашого май
бутнього.
Після завершення експо
зиції Подільської ікони ми
плануємо, друзі, познайоми
ти вас з творчістю Федо
ра Коновалюка,
100-річчя
з дня
народження
якого
ми відзначали в минулому
році. Прекрасний українсь
кий художник Федір Зотиг
кович Коіновалюк належить,
на жаль, до тих митців., які
набувають справжньої сла
ви лише після того,
коли
вже пішли з життя. Ф. З,
Конова люк один з тих, хто
зв’язав в своїй творчості
дві епохи — дожовтневу і
сучасну, продовжив тради
ції українського
реалістич
ного мистецтва
кінця Х іХ
— початку XX століть. Йо
го твори перегукуються з
полотнами таких
видатних
українських
живописців, як
Сергій Васильківський, Сер
гій
Світославський,
Іван
Похитонов, Петро Левченко
та інші.
Пейзажі,, які виконав Ф е
дір Зотикович за свій дов
гий тторчий шлях (а про
жив він дев’яносто чотири
роки),
відзначаються вели
кою майстерністю виконання,
л ризмом, тонкою колірною
гамою.
Сподіваємось, ви ще не
раз завітаєте до нашого му
зею. Ми бажаємо кожному
з вас радощів
у відкритті
нового
і
несподіваного,
творчого пошуку і нескін
ченних зустрічей
в
світі
мистецтва.
Де причаїлась наша ду
ховність?
В нас самих.
Так від
криймо ж її назустріч один
одному.
Т. БУЙЛЬСЬКА,
завідуюча кафедрою іс
торії та теорії культури, директор культурнохудожнього центру ін=
ституту.

Е . Ч ауш еску) — первы й
сек р ета р ь Б уха р естск ого
ком итета РК П , председа
тель исполкома Бухарест
ского муниципального на
родного совета, генераль
ный примарь столицы.
К о р н е л Б у р т и к е (м у ж
сестры Е . Ч ауш еску) ' —
председатель совета радио
и телевидения.
Э тот сп и сок далеко н е
полон. По разным данным,
численность родных и близ
ких Диктатора в различных
{звеньях государственного,
п а р т и й н о го , в о е н н о го и
хо зяйственного аппарата
со ставляла от 40 до более
ч е м 2 0 0 ч е л о в е к , а «н а 
копления» семейства в ино
странны х банках — более
1 млрд., дол.
«СВЯЩЕННЫЙ ДУБ»
И » НЕЖ НЫ Й
ПО ЦЕЛ
У Й« П е р е ч е н ь т и т у ло в
Нико лае Чаушеску, которые
придумывались его прид
ворными подхалимами: Ве
ликий Герой, Испытанный
В ож дь, О тец и Друг М оло

5 квітня 1І91 року,

ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

На
союзному
рівні

Дише з книг можу уяви
ти, які. вони були наші да
лекі предки.
Мабуть різ
нилися
від диких тварин
тільки будовою тіла і роз
мірами, а більшість
інших
ознак співпадали:
способи
добування їж і, почуття стра
ху, гніву,
ситості, стате
вого потягу,
агресивності.
Потім в ході еволюційного
розвитку людина стала людиною І ціну їй визначали
вже не міцність зубів і ніг
тів, а такі риси, як розум,
культурність,
порядність,
благородство — всього і не
перелічиш.
На світ з ’явились Архімед і Ньютон,
Моцарт і
Чайковський, Пушкін і Толстой,
Левітан
і ПІкассо.
Уявляю собі,
як танцював,

:
Багато кафедр ВПІ свої і
ми науковими
розробками, і
методикою
підготовки фа |
хівців все більше приверта
ють увагу спеціалістів різ
них галузей виробництва і
знань.
Недарма
останнім
часом
саме наш (інститут
обирається місцем проведен
ня семінарів,
конференцій,
нарад з важливих
питань,
причому на високому рівні.
Ось і наприкінці березня на
базі кафедри обчислюваль
ної техніки
відбувся все
союзний семінар по спеці
альності 2201
«Обчислю
вальні
машини,
системи,
«ТОДІ ЛЮ ДИНА СТА
комплекси та мережі», про
ведений під егідою Всесо НЕ
КРАЩОЮ ,
КОЛИ
юзної методичної ради при ВИ
ПОКАЖЕТЕ
ТЙ,
Московському
Державно
му технічному університеті ЯКА ВОНА Є» (А. ЧЕХОВ).
імені Баумана.
Провідні викладачі,
фа
хівці і наукові
працівники
в
галузі
обчислювальної
техніки міст Росії, України,
Прибалтики,
Молдови, Се
редньої А зії обговорювали
питання викладання
курсу
схемотехніки ЕОМ, ділили
ся досвідом організації уч зачарований своїм геніаль
ним
Йоганом
Штраусом,
бового процесу.
Відень,
В роботі семінару взяли увесь музикальний
участь
викладачі
кафедр або співав і веселився світ,
о бч и сл ювал ьн о ї
тех ніки, дякуючи оперетам і мре Каприкладної математики
та ламана,
обчислювальних
систем. З
Можливо, помиляюсь, але
цікавими повідомленнями
і гадаю,
що саме ті кілька
доповідями виступили декан століть— століть придворних
ФО Т О, М. Мельников, за балііів, поетичних четвергів
відуючий
кафедрою
ОТ і театральних рев’ю,
обоО. Д.
Азаров,
професор в’язкового
джентльменства
О П. Стахов та інші.
і вперше винайденого ве
лосипеда чи синематографа
були піком культури і щас
Д О С ВІД ПОМІЧЕНО
У нашому інституті здій тя роду людського.
А що ж нинішнє століття?
снюється багато заходів по
Хай вчені аналізують, спе
гуманізації та гуманітариза
ції підготовки фахівців. Про речаються на симпозіумах і
цю роботу у ВПІ докладно колоквіумах, пишуть дослід
розповідає
брошура, *■ що ження на цю тему, я ж ті
вийшла
друком у Мінвузі льки пошлюсь на зовнішні
ознаки, на жаль, не посту
УРСР.
пального
руху вперед,
а
навпаки, сповзання до пер
вісного стану, до дикості.
Ще кілька десятків років
тому, дивлячись кінохроні
ку,
слухаючи
розповіді
мандрівників, ми вражались
дивними племенами Афри
ки чи А зії, їх звичаями, їх
ритуальними танцями, коли
напівголі, розмальовані
чо
ловіки і ж інки,
трясучись
усім тілом і видаючи стра
хітливії звуки, кружляли на
вколо вогнища,
приносили
1 в жертву собі подібних. По
дивіться на нинішні ансамб. лі рок-музики,
так звані,
! ритмічні
танці, де важко
] розрізнити чоловіків від ж і
нок — усі напівголі або й
голі зовсім,
до страхіття
ВЕСНА ЙДЕ,
збуджені,
з перекошеними
ВЕСНА КЛИЧЕ
обличчями, спустошені... Як
усе це нагадує диких. Задежи, О сноватєль Государзамість
ства и й стори и,
П рослав- пропонуй цій масі
ленн ьїй
Отец
Отечеетва, громоподібного року чи ін
Нежньїй П оц елуй
Родной
шого конвульсивного танцю
Земли, ар овид ец
Б уду щелі
го, Наш М ировой Бог, Т и  мелодію «Віденського
тан из Титанов, С и н Солн- су» чи замріяне танго — і
ца, Наш а П олярн ая Звезда,
вони рознесуть все довкола.
Маяк, Н аи висш ая
Мечта,
Нічого вже говорити про
С вящ енн ий Дуб С л а в и Руоперну музику,
м ннии,
Верш ина1 на Стра- класичну,
же Государства,
М огучий, яку ще на початку
ниніш
как К арпати , Символ Мира
нього століття із задоволен
и Света, Бью щ ий И сточник
старі і малі.
Чистой Води, Ж ивой Огонь, ням слухали
К нязь Грации, Наш П уть в Маленька Вінниця з 35— 40
Б удущ ее,
Наш а
Совесть, тисячами
населення мала
Наша Т еп лая Весна, Он — свій оперний
театр, який
Сама
И стория
Рум ьін ии ,
був переповнений.
Он и єсть Р у м н н и я , Он — завжди
М ед Н аш их
Слов, Он —
Нині в нашому обласному

місті, яке у десять
разів
виросло, ніде послухати не
тільки опери, а й концерту
симфонічної музики. Натомісць вінницьке радіо
на
повнює ефір давно набрид
лими «шедеврами»:
«Мои
года
— моє
багатство»,
«Дорогие мои старики» та
іншими подібними.
Це — прекрасно, що рід
ні і знайомі прагнуть при
вітати іменинників, але ска
жіть, чому повинен я день
-у-день
слухати: «мьі еще
повоюєм», або «дайте я вас
поцелую»...?
Можуть мені заперечити:
«не
подобається — вими
кай радіо». Але ж тоді до
ведеться вимикати
і теле
візор, не ходити в кіно, на
виставки, в театр. То чи не

Мимоволі задумаєшся

Потрібні
далекі острови

Наша
Судьба,
Сокровищница М удрости, Наимудрейший Корм чий2 Н есравненн н й Стратег, Наш Лоцм ан,
Д арую щ ий З акони , Ч ело век
— Боевой Стяг, Ч ело в ек с
Н равственностью
Святого,
Ч еловек — Легенда, Чудесное
В оплощ ени е _ Добра,
Часовой Святой
Л ю бим ой
Р од и н и , П ер ви й Т руж ен ик
Страньї, Сердце П артии. и
Народа, А р х и т е к т о р
Госу
дарства, Сама Правда, Спаситель.

З

ПО ТОКУ

О Б 'Я В

Що сьогодні показує ба
рометр духовного шиття в ін
ституті? Професори і викла
дачі, громадські організації
і студентство
здійснюють
багато
цікавих
заходів.
Приміром
рада науково^
технічної творчості молоді
повідомила
про
обласну
студентську
науково-тех
нічну конференцію на базі

краще, щоб
радіокомітет
продавав не ефірний час, а
записи поздоровлень і за
мовлених
пісень, і нехай
пошта доставляє їх іменин
никам,
Гадаю, у кожного
тепер є магнітофон чи про
гравач, щоб
у колі
сім ’ї
прослухати їх.
Ясна
річ, у цій справі
правлять ба/і з одного боку
комерція,
тобто,
інтереси
телерадіокомітету, а з друтого—смаки, прямо скажемо,
не такі вже й вибагливі. Не
пам’ятаю, щоб хоч раз про
звучали
твори
Моцарта,
Римського-Корсакова, чи на
віть Шостаковича, наче це
музика з іншої цивілізації,
незрозуміла і чужа нам.
Так само в розряд
інопланетного все більше
пе
реходять правила хорошого
тону, чистота
спілкування
(щоб без грубощів і нецен
зурщини), чемність І греч
ність. А ці риси в сумі скла
дають рівень культури, від
різняють нас від дикунів.
В чому ж усе-таки ми ві
дірвались
від них? В на
уці, техніці? Так, у еквато
ріально-африканському дре
вньому племені Топа-лопа
не було кінотеатрів,
теле
бачення, комп’ютерів, його
жінки не носили
колготок,
а чоловіки
не ганялись за
модними
краватками
чи
електронними
годинниками.
Зате Ніхто з них не ходив
зигзагами
від дерева до
дерева, виваляний в калю
жі, як свиня. Він ревно зай
мався тою справою, яку мав
виконувати в своєму племе
ні.
Неоевічений,
темний
пращур не кричав «еврика!»,
винайшовши
телефон
чи
аероплан,
зате не руйнуй
вав ті речі, які створювали
його родичі.
А в наш час
якийсь отрок, зодягнутий в
наймодніші «варьонки», мо
же без усякого жалю обрі
зати таксофон
загального
користування, розібрати па
ркову
лавку,
запаскудити
кабіну ліфта.
У трамваї № 220
чехо
словацького виробництва на
чисто вифарбованій
мета
левій обшивці
чиясь рука
інституту.
Поряд
з цією об’явою
привернули у березні ува
гу повідомлення про
за
няття в інститутських пості'йно-діючих семінарах з
психології, технічних
за
собів навчання,
про кон
курс на кращу емблему
і
девіз асоціації
іноземних
студентів, проведення Дня
донора, ряд
культурно-ма
сових заходів.

надряпала: «Киля, Карась,
Філя», Якась
дурна абра
кадабра, але з якою
ста
ранністю
той горе-писака
зіпсував цінний плід робо
ти багатьох майстрів.
Інший
його послідовник
за допомогою паяльної лам
пи
випалив
на дверцях
«Ікаруса» «Ку-ку». Як бачи
те, безкультур’я стало так
би мовити, на індустріальні
рейки так само, як мето
ди хуліганства, рекету,
по
грабування та інших злочи
нів. Думається, що найтемніші предки не доходили до
такого стану, як це трап
ляється з нашими сучасниками-любителями «зеленого
змія». Алкоголізм, наркома
нія — найбільше
зло ос
танніх століть,
яке врешті
решт може
погубити
рід
людський. Якщо краса, ка
жуть, врятує світ, то це ли
хо знищить
і красу іі світ.
На одному з підприємств,
де у виробничому
процесі
використовується спирт, троє
друзі в-п’яничок так нализа
лися,
що втративши
кон
троль
над своїми
діями,
підпалили комірчину, в якій
«бенкетували».
Спалахнули
бутелі,
обладнання,
весь
цех, завод...
А теплоходи,
які вріза
ються один в одного,
по
їзди, Я КІ сходять з рейок,
літаки, що вибухають в по=
вітрі — хіба
це не «пло
ди» хмільного божевілля?
Ученим
висловлено дум
ку, що кілька сот п ’яниць,
якщо їм дати волю, здатні
завдати людству шкоду не
меншу, ніж атомний
вибух
в Нагасакі.
Що ж робити, аби вряту
вати нинішню
цивілізацію
від багатоликого, тупоголо
вого хама, який
щоднини,
щогодини нахабнішає,
збі
льшується в розмірах і вдо
сконалюється
у формах і
методах своєї руйнівної дії?
«Гнилі дерева вирубують
для того, щоб зберігся здо
ровий ліс» — сказав пись
менник Костянтин
Федін.
З ним не можна не пого
дитись. З людьми, які втра
тили смак прекрасного,
з
танцювальними
трясунами,
любителями обсмиканих шта
нів можна
змиритися, все
людство на свій манір вони
не перероблять, та й мода
міняється, А ось невиправ
них п’яниць
і наркоманів,
професіональних
вбивць,
грабіжників, інших небезпеч
них злочинців
треба відо
кремити
від
суспільства.
Досить експлуатувати гуман
ність на шкоду самого жит
тя на землі!
Автору цих рядків дове
лось почути
легенду про
фантастичну країну Юкона.
Якщо виростав морально зі=
псований суб’єкт, що перетворювався в «лідера» хмі
льної компанії,
організато
ра злополучних «трійок» чи
«п’ятірок», його в цій краї
ні вилучали з суспільства І
відправляли на один з без
людних островів
в глибині
всесвітнього океану, звідки
вороття уже не було.
На тому острові все бу
ло: їсти, пити, у тому чис
лі гарячливі
напої, засоби
вбивства... Не було
тільки
людей, і цей нещасний ги
нув. Не від голоду чи холо
ду, хвороб, чи нападу хи
жих тварин, а від «інфарк
ту»
психіки. Його
життє
вий «моторесурс»
починав
вичерпуватись
з того мо
менту, коли зникала мож
ливість
розливати
«на
трьох», збиткуватися над ін
шими, володарювати,
кра
суватись своєю
огидністю,
підточувати дерево
життя.
Шкода, що у нашій циві
лізації нема подібних країн
і островів.
М. СУГАК.
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ВПІ запрошує
МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ

І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ОСВІТИ УРСР
ВІННИЦЬКИЙ

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

О ГО Л О Ш УЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1-й КУРС 1991— 1992

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА
радіоелектронних обчислюваль
Енергетичний факультет із
них засобів,
спеціальностей:
програмне забезпечення обчис
електричні системи і мережі,
лювальної техніки та обчислю
електропостачання (по галу
вальних систем,
зях),
Радіотехнічний факультет
із
електричні станції.
спеціальностей:
радіотехніка,
Машинобудівний факультет
конструювання та технологія
із спеціальностей:
радіоелектронних засобів,
автомобілі та автомобільне
Інженерно - будівельний фа
господарство,
культет із спеціальностей:
технологія машинобудування,
промислове та цивільне будів
в т. ч. спеціалізація: технологія
ництво. і
роботизованого виробництва,
Без відриву від виробництва
металорізальні верстати та ін.
строк навчання — 6 років.
струменти, в т. ч. спеціалізація:
Заочний факультет із спеціаль
технологічне обладнання гнуч
ностей:
ких' виробничих систем,
електроенергетичні системи і
мережі, технологія машинобуду
обладнання, технологія підви
щення
зносостійкості, віднов
вання,
автомобілі та автомобільне
лення деталей машин.
господарство, радіотехніка.
Факультет автоматики та мі.
кроелектроніки із спеціальнос
електропостачання (по галу
тей:
зях),
автоматика та управління в
автоматика та управління
в
технічних системах,
технічних системах,
мікроелектроніка та напівпро
мікроелектроніка та напівпровід
відникові прилади.
никові прилади,
Факультет
обчислювальної
конструювання та технологія
техніки із спеціальностей:
електронних обчислювальних за
собів,
обчислювальні машини, комп
лекси, системи і мережі,
промислове та цивільне будів
ництво. І
конструювання та технологія
*

*

*

З 1991 року Вінницький пи спеціальностей. Наприк
політехнічний інститут
по лад, бакалавр електроенер
чинає готувати спеціалістів гетики, бакалавр будівницт
за програмою технічного уні ва і т ін.. Всім бакалаврам
верситету. Навчання
буде надається можливість про
провадитись в порядку ек вчитись ще один
рік, за
проект
сперименту, згідно з яким хистити дипломний
після чотирьох років навчан і одержати кваліфікацію ін
ня і захисту кваліфікаційної женера пд> одній зі спеціаль
роботи студенти
одержать ностей, перелік яких наве
перший вчений ступінь
— дено вище.
бакалавра з відповідної гру
Тим з випускників,
які

виявили творчі здібності, на
дається можливість вчитися
ще два роки
і після за
хисту дисертації
отримати
другий вчений ступінь— ма
гістра
Вступ до інституту буде
здійснюватись згідно
пра
вил прийому,
розроблених
Вінницьким
політехнічним
інститутом,
затверджених
Мінвузом УРСР, які подаю
ться у цьому номері.

За роки свого Існування
інститут
перетворився
в
добре обладнаний
і осна
щений сучасними засобами
навчання технічний вуз. До
послуг студентів, викладачів
і науковців— просторі учбові
аудиторії, комп’ютерні клаг
еи, майстерні,
лабораторії.
Діють спортивний комплекс,
медпрофілакторій, табір від
починку на річці Південний
Буг, велика бібліотека, роз
галужена
мережа підпри
ємств громадського харчу
вання, гуртожитків тощо.
Фото Р. Кутькова ? С, Лі
сового.

ГОЛОВНИЙ

КОРПУС ІНСТИТУТУ

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ ДО

ВІННИЦЬКОГО

В 1991 році прийом до
Вінницького
політехнічного
інституту здійснюється
за
правилами,
розробленими
згідно з наказом
Мінвузу
УРСР № 41 від 07. 02. 91
року, узгодженими з
вче
ною радою ВПІ, та затве
рдженими на засіданні при
ймальної комісії 18 лютого
1991 року, протокол N2 2.
1. До Вінницького
полі
технічного інституту прийма
ються громадяни С РС Р та
Іноземні громадяни, які про
живають на території С РС Р
і мають середню освіту.
2. Всі вступники корис
туються рівними
правами.
Обмеження
допускається
тільки за медичними
по
казниками, які
встановлені
Міністерством охорони здо
ров’я СРСР.
3. Прийом документів про
вадиться з 25 червня по 15
липня, вступні іспити — з
16 липня. Зарахування
на
денну форму навчання про
водиться не пізніше 5 серп
ня, а на навчання без
віідриву від виробництва — не
пізнііше 10 серпня.
4. До заяви про прийом
до вузу вступники додають
документ про середню ос
віту в оригиналі,
медичну
довідку за формою 086-У,
виписку .з трудової книжки
(для осіб, які мають стаж
роботи), 6 фотокарток роз
міром 3x4 см та особисто
пред’являють паспорт.
5. Випускникам середніх
спеціальних закладів
або
середніх професійно - тех
нічних
училищ надається
право вступу до вузу без
посередньо після закінчення
цих закладів.
6.
Вступники
можуть
складати вступні іспити дер
жавною мовою республіки
або російською мовою.
7. Вступні Іспити до ВПІ
в 1991 році провадяться з
математики, фізики та ук
раїнської або російської мо
ви (на вибір
абітурієнта).

ПОЛІТЕХНІЧНОГО

ІНСТИТУТУ В 1991 РОЦІ

Всі іспити складаються пи
сьмово. Іспит на знання мо
ви провадиться у
форм»!
диктанту.
8. Білети письмових Іспи
тів з математики та фізики
складаються з двох теоре
тичних питань і трьох за
дач (прикладів). Теоретичні
питання мають
складність
1,5 бала та 1 бал,
задачі
— одна 1,5 та дві по 0,5
бала.
Оцінки за диктант також
можуть виставлятись з поло
винами бала.
Мінімальною
оцінкою вважається три ба
ли.
9. Особи, які
закінчили
середню школу з медаллю,
технікум з відзнакою,
або
середнє профтехучилище на
базі 8 класів з відзнакою,
зараховуються поза конкур
сом при умові здачі,
пер
шого іспиту з математики на
«відмінно», у разі
одер
жання іншої оцінки з мате
матики
вони
складають
всі ііспити і зараховуються
за
загальним
конкурсом.
10. Випускники
матема
тичних класів середніх шкіл
м. Вінниці, які провчились в
цих класах перед випуском
не менше двох років та не
мають «трійок» в атестаті,
зараховуються до вузу
за
результатами співбесіди без
вступних іспитів на факуль
тет обчислювальної техніки,
факультет автоматики
та
мікроелектроніки, а
також
на спеціальність «Автомо
білі та автомобільне госпо
дарство»
машинобудівного
факультету; при зарахуванні
за співбесідою ‘ на радіотех
нічний, Інженерно - будіве
льний, енергетичний та ма
шинобудівний
факультети
— трійок допускається
н$
більше 25%; але .з матема
тичних дисциплін, фізики, ін
форматики та усіх мов по
винні бути оцінки «добре»
або «відмінно».

Кількість
вакантних
місць, які виділяються для
зарахування
випускників
математичних
класів
по
кожній спеціальності, не по
винна перевищувати
50%
від загальної кількості
на
явних місць. Ті з них, що
подадуть заяви після
за
повнення вакансій по даній
спеціальності
і
відмовля
ються від зарахування
на
спеціальності, по яких
під
час подач» заяви
вакансії
ще будуть, допускаються до
здачі вступних іспитів
з
обраної
спеціальності
на
загальних підставах.
Прийом заяв і документів
від випускників математич
них класів, шкіл м. Вінниці
та
співбесіди
провадять
ся до 1 липня включно.
Ті абітурієнти даної кате
горії, що подадуть
заяви
після 1-го липня 1991 року,
вступають до вузу на за
гальних умовах.
11.
Для випускників 1991
року м. Вінниці Й Вінниць
кої області, які навчаються
на «добре» та «відміінно» 1
бажають вступити у
ВПІ,
провадиться експеримент в
базових школах по прийому
двох іспитів з математики
(письмово) та диктанту
в
присутності
представників
ВПІ з подальшим затверд
женням оцінок предметними
комісіями ВПІ та зарахуван
ням їх як вступних екзаме
нів до ВПІ.
Результати
експерименту
зараховуються
за
умови,
що абітурієнт набере 8 ба
лів і більше без «трійок», а
також матиме атестат без
«трійок».
Абітурієнти - учасники ек
сперименту повинні
здати
заяви про вступ до ВПІ й
документи не пізніше
5
липня.
Абітурієнти, ЯКИМ ОЦІНКИ
(Закінчення на 2-й

ст.)

2

'« З А

стор.

ПРАВИЛА
що мають дипломи за про
філем обраної спеціальнос
по експерименту не затве ті.
рджені, або ті з них,
що
19. Серед абітурієнтів, що
здадуть документи після 5 наберуть напівпрохідні
ба
липня, складають
вступні ли, перевага при
зараху
Іспити на загальних
заса ванні надається тим,
що
уклали договори з підпри
дах.
Перелік базових шкіл уз ємством про
відшкодуван
годжується спільним
нака ня інституту затрат на під
зом ВПІ
та
Вінницьким готовку спеціалістів, особам,
ОблУНО до ЗО квітня 1991 які мають середню освіту з
обраної спеціальності
та
року.
12.
Відповідно до закону кращі оцінки
в атестаті.
УРСР «Про
пріоритетний Враховується також
стаж
розвиток села»
здійснити роботи до вступу в Інсти
цільовий прийом випускни тут.
ків шкіл сільської
місце
20. Із числа абітурієнтів,
вості У РС Р 1991 року
за які
одержать
позитивні
індивідуальними договорами оцінки на вступних іспитах,
та направленнями колгоспі в, але не пройдуть за конкур
радгоспів
та
організацій, сом. на кожному факульте
розташованих
у
Ні ті буде сформована
одна
льській місцевості, що об академічна група
чисель
слуговують
агропромисло ністю 20 чол. для навчання
вий комплекс,
включаючи на умовах надання платних
цукровії заводи, на спеціа послуг населенню.
льності 1202— 25
чоловік,
21. Апеляція по всіх ек
1505 — 25 чол., 2101
— заменах розглядається
в
25 чол., 2903 — 50 чол.
день оголошення результа
бступні
ІСПИТИ В ЦІЛЬОВІ
тів відповідного іспиту комі
групи складаються українсь сією в складі відповідально
кою мовою, в тому
ЧИСЛІ го секретаря, або його за
диктант з української мови. ступника, голови предметної
Ті, хто буде зарахований у комісії та викладача, який
групи цільового
призна виставив оцінку.
чення, в подальшому
нав
ПРИМІТКИ:
чатимуться також українсь
кою мовою.
1. Прийом документів ви
Абітурієнти, які не прой пускників математичних кла
дуть за конкурсом в цільо сів за співбесідою
буде
ві групи, мають право бра здійснюватись:
ти участь у загальному кон
— на факультеті обчислю
курсі на ті ж спеціальнос вальної техніки, факультеті
ті.
автоматики та мікроелектро13. Особи, які без
по ніки — 27 червня, розгляд
—
важних причин не з’явились на приймальній комісії
на вступнії Іспити або одер 28 червня;
жали незадовільну
оцінку,
— на радіотехнічному фа
до наступних Іспитів не до культеті
та
будівельному
пускаються.
факультеті — 29 червня,
14. Особи, які
успішно розгляд на приймальній ко
витримали вступні випробу м ісії — ЗО червня;
вання, зараховуються
до
— на енергетичному
та
вузу за конкурсом відповід машинобудівному
факуль
но до кількості набраних ба тетах — Т липня, розгляд
лів,
на приймальній комісії
—
15. Зараховуються поза 2 липня.
2. Документи, що дода
конкурсом при умові
ус
пішної здачі вступних
іс ються до заяви (крім доку
питів,
абітурієнти,
які мента про освіту), повинні
проживають
в
зоні бути датовані 1991 роком.
3. На заочне
відділення
Чорнобильської
катастро
для
фи
на
територіях,
які приймаються особи,
пол/ітех
підлягають виселенню, або яких Вінницький
проживали на них
після нічний інститут є найближ
1986 року до
відселення. чим по вибраній спеціаль
Такі ж пільги поширюються ності до місця проживання.
на бувших воїнів, які
ви
4. Для абітурієнтів будуть
конували
інтернаціональ організовані платні підготов
ний обов’язок в Афганіста чі курси:
ні, дітей - сиріт, інвалідів І
— шеститижневі (вечірні)
та N груп, яким не проти 3 1 червня до 15 липня;
показано навчання, військо
— двотижневі (денні)
вослужбовців, звільнених в 2 липня до 15 липня.
запас,
які
користуються
Довідку про роботу під
встановленими урядом піль
готовчих курсів можна одер
гами.
жати по телефону 4-63-44.
16. Випускники підготов
чого відділення приймають
Адреса інституту: 286021,
участь у загальному конкур
м. Вінниця,
Хмельницьке
сі. з оцінками,
які
вони
шосе, 95, ВПІ.
одержали
на
випускних
іспитах. При цьому допус
Приймальна комісія.
кається участь у конкурсі,
як за обраною спеціальніс
тю, так і за іншими
при
наявності вакантних місць.
(Початок

на

1-Й стор.).

17. Особи, які вступають
на заочне відділення,
по
дають заяви і документи до
вступу, складають
вступні
Іспити в ті ж терміни, що і
вступники на денне
від
ділення.
Прийом на вечірнє
від
ділення не проводиться.
18. Серед осіб, що ус
пішно склали Іспити
на
заочне відділення, в першу
чергу зараховуються
пра
цюючі за обраною спеціаль
н о ю не менше одного ро
ку, звільнені в запас
із
Збройних сил СРСР,
що
прослужили не менше 2-х
років і випускники
серед
ніх спеціальних
учбових
закладів та профтехучилищ,

ІНЖЕНЕРНІ

ІНЖЕНЕРНОБУДІВЕЛЬНИЙ

19 квітня 1991 року.

КАДРИ»
робки сигналів, радіотехніч
ні системи,і*
4 основи звукоЗ
техніки та відеотехніки, —
спеціальність 2301; або кон
струювання, технологія РЕЗ
і автоматизація виробницт
ва, конструювання механіз
мів РЕЗ; радіотехнічні при
строї і системи, тепломасообмін в РЕЗ-2303.
Після захисту дипломної
роботи студент набуває кваліфікац'ї радіоінженера або
радіоінженера - конструктора
-технолога РЕЗ.

Факультет засновано у
1975 році. Підготовлено за
цей час понад 1600
спе
ціалістів. Підготовкою
фа
хівців займаються кафедри:
архітектури та інженерного
забезпечення
будівництва;
технології, організації, уп
равління та економіки будів
ництва;
будівельних
кон
струкцій, підвалин та фунда
ментів; теоретичної та буді
вельної механіки.
Лабораторії обладнані су
часними приладами, устат
куванням для
дослідження
будівельних
матеріалів
І
конструкцій,
обчислюваль
ною технікою.
На кафедрах працюють 4
професори, 28 доцентів та
Радіоінженер, крім назва
кандидатів технічних наук. них раніше
посад,
може
На факультеті навчаються працювати
виробничникоміноземні студенти
з Азії, конструктором, технологом,
Африки та Південної Аме начальником цеху, відділу 1
рики. Кращі випускники про т. ін.
довжують навчання в аспі
Випускники-Інженери, які
рантурі
глід керівництвом виявили здібності до твор
професорів М. Ф.
Друко чої та наукової роботи, ма
ваного та В. Д. Свердлова. тимуть можливість отримати
Факультет
готує спеціа вчений ступінь магістра ра
лістів для роботи ’ в галузі діотехніки. Після
вивчення
будівництва, а також в ін таких дисциплін, як функ
ших сферах,
які входять ціонально-схемотехнічне про
в будівельний комплекс, зо ектування, конструкторськокрема, в проектних та кон технологічне
проектування,
структорських організаціях, захисту дисертаційної робо
а також на підприємствах ти отримають диплом
ма
народного господарства, де гістра радіотехніки.
є посади для інженерно-бу
Магістр радіотехніки —
дівельних спеціалістів, мо це розробник,
винахідник
жуть працювати на посадах принципова
нових
радіо
майстра виробничої дільни електронних засобів та тех
ці, виконроба. Інженера-тех- нологій, може працювати в
нолога по якості, охороні науково-дослідних
відділах
праці та техніки
безпеки, та установах,
в конструк
співробітниками
в науко торських
бюро і
Інших
во-дослідних інститутах то творчих колективах,
посту
що.
пати до аспірантури, стати
РАДІОТЕХНІЧНИЙ
викладачем вузу тощо.
Бакалавр радіотехніки ви і
вчатиме: алгоритмічні мови
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
і програмування, основи те
ТЕХНІКИ
орії кіл та сигналів, основи
САПР, електронні напівпро
Засновано
факультет у
відникові прилади та інте квітні 1985 року,
перший
гральні мікросхеми, радіови випуск
інженерів-спеціалісмірювання,
підсилювальні, тів в галузі обчислювальної
Імпульсні, цифрові пристрої, техніки відбувся в 1975 ро
мікропроцесори та
ЕОМ, ці.
антени та пристрої надви
Випускники
факультету
соких частот та інші дис працюють
на промислових
ципліни.
підприємствах,
в науковоПісля захисту
випускної дослідних інститутах, бага
роботи видається диплом тьох інших організаціях, де
про вчений
ступінь бака зайняті
розробкою, виго
лавра радіотехніки.
товленням
або експлуата
Бакалавр радіотехніки — цією засобів
обчислюваль
людина з вищою
освітою, ної техніки
І програмного
яка повинна визначитись по забезпечення.
спеціальності, або, отримав
З 1991— 92
навчального
ши диплом Інженера після року на факультеті
почи
5-го курсу, або,
набувши нається
підготовка спеціа
практичного досвіду інжене лістів в галузі комп’ютерної
ра на виробництві,
після техніки з посиленою фунда
4-го курсу: інженера-регулю- ментальною підготовкою за
вальника РЕЗ, майстра ді університетською
програ
льниці, заступника начальни мою.. Через
чотири роки
ка цеху і т. ін.
студенти одержать вищу ос
За бажанням
бакалавр віту, вчений ступінь бака
має право набути спеціаль лавра комп’ютерної техніки
ності 2301 — радіотехніка або програмного
забезпе
або 2303 — конструювання чення комп’ютерної
техні
і технологія радіоелектрон ки. Ті, хто
бажає стати
них засобів. Для цього по дипломованим
інженером,
трібно на 5-му курсі вив після закінчення
5 курсу
чити: пристрої генерування * оде ржують
кваліфікацію
і формування радіосигналів, інженера - системотехніка,
пристрої приймання та об інженера-програміста або ін

женера - електроніка
конструктора-технолога.

—

АВТОМАТИКИ ТА
МІКРОЕАЕКТРОНІКИ
Факультет автоматики та
мікроелектроніки створено в
1985 році. За час Існування
факультету підготвлено більш
ніж 1000 спеціалістів для
народного
господарства.
Підготовкою фахівців
зай
маються кафедри автомати
ки та інформаційно-вимірю-

НАШІ ФАКУЛЬТЕТИ

впроваджуються у виробни
цтво.
Прагнемо, щоб майбутній
машинобудівник
не
став
нудним технарем,
обмеже
ним спецом, а був цікавою,
всебічно розвиненою люди
ною. Студенти і працівники
факультету беруть
активну
участь у різних гуртках ху
дожньої самодіяльності
і
спортивних секціях.
Одним з кращих у
вузі
визнано гуртожиток
маши
нобудівного факультету. Тут
створені чудові умови для
життя, навчання І відпочин
ку — затишні кімнати
для
занять, кімната відпочинку,
дискоклуб «Зодіак», клуби
за інтересами.
Машинобудівний — про
відний факультет ВПІ
зі
спортивної роботи
серед
'студентів.
Багато
секцій.
Якщо твоя охота —
зай
майся самбо, дзюдо,
віль
ною боротьбою, стрільбою з
лука, кулевою
стрільбою,
легкою атлетикою,
баскет
болом, волейболом, гандбо
лом, плаванням, настільним
тенісом, лижами,
альпініз
мом, жіночим дзюдо тощо.

вальної техніки,
автомати
зованих систем управління,
мікроелектроніки.
І
На факультеті працюють
висококваліфіковані спеціа
лісти: 4 професори, 39 до
центів та кандидатів наук.
Факультетські
вчені ак
тивно ведуть
науково-до
слідницьку роботу,
загаль
ний обсяг якої
перевищує
2 млн. карбованців щоріч
но.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
І Ряд
розробок відмічено
нагородами всесоюзних та
Енергетичний
факультет
республіканських конкурсів, — один з найстаріших
у
впроваджено в народне гос Вінницькому політехнічному
подарство.
інституті. В 1989 році йо
Кращі студенти факуль му
виповнилося
20. Тут
тету активно
займаються сформувався
висококвалі
науковою роботою і мають фікований
професорськозмогу
продовжити навчан викладацький колектив, у
ня в аспірантурі.
складі якого понад 66 ви
Факультет
готує спеціа кладачів, три доктори, понад
лістів в галузях автоматики 50 кандидатів наук, в тому
та управління
в технічних числі, десять випускників
системах 1 мікроелектроні нашого факультету, які по
ки
та напівпровідникових закінченні
ВПІ захистили
приладів.
дисертації.
Випускники
факультету
Нинішнього року факуль
працюють в проектних
та тет вперше
здійснюватиме
конструкторських організа набір студентів,
яким по
ціях, на різних підприємст закінченню
чотирирічного
вах народного господарства. навчання буде присвоєно
Студентам факультету за вчений
ступінь бакалавра
безпечено
високий рівень електроенергетики з вручен
викладання, наукової та ін ням відповідного
диплома.
женерної діяльності.
Далі всі бажаючі
можуть
МАШИНОБУДІВНИЙ
продовжити
навчання
на
п’ятому курсі, закінчивши
Перший випуск цього фа який, одержать диплом Інкультету відбувся в 1969 женера-електрика по одній
році. Була тоді
невелика з трьох спеціальностей фа
група вихованців, а сьогод культету.
Набувають цих спеціаль
ні ми уже приймаємо що
року 250 чоловік. Всього ностей 720 студентів, з них
на факультеті навчається без понад 200 Іноземнних — з
країн Африки, А зії, Латин
малого тисяча студентів.
До складу
машинобудів ської Америки.
В майбутньому, після здо
ного входять шість кафедр
— технологія І автоматиза буття вищої інженерної ос
сту
ція машинобудування,
ме віти, найобдарованіші
впродовж
талорізальні верстати та вер денти зможуть
І
статні
комплекси,
техно двох років навчання (6
логія конструкційних мате 7-й курси) після успішного
ріалів, проектування облад захисту випускної дисерта
нання автоматизованого ви ційної роботи одержати ди
робництва.
На
кафедрах плом другого ступеня — ма
трудяться понад 200
спів гістра електроенергетики.
Минулого року студенти
робітників, в тому числі три
доктори, 45 кандидатів тех факультету відсвяткували но
восілля і тепер заняття про
нічних наук.
споруді
Головна турбота виклада ходять в чудовій
чів і співробітників в умовах загальною площею 12 тисяч
перебудови — дальше
по квадратних метрів. Особли
ліпшення навчально ви ва увага приділяється ком
ховного процесу. Для широ п’ютерній грамотності сту
самостійній робо
кого використання
в цьо дентів,
учбовим
матеріа
му процесі
електронно-об ті над
числювальних машин запро лом, впровадженню в нав
передових
ваджується структура трьох чальний процес
тіснішої
ЄДНОСТІ
рівнів: ЕОМ особистого ко методів,
ристування, кафедральні об з наукою.
Але не треба думати, що
числювальні центри, факуль
тетський
обчислювальний студентське життя — це ті
центр. В учбовому процесі льки навчання і наука. Важ
нале
широко
використовуються ливе місце в ньому
жить спорту, художній са
технічні засоби навчання.
Результати
науково-дос модіяльності, цікавому доз
лідних робіт, виконаних на віллю.
Еенергетики
мають свій
факультеті торік,
характе
ризуються такими показни гуртожиток, у якому, як пра
ками — об’єм госпдоговір- вило, знаходиться місце для
них робіт склав понад міль Іногородніх. Тут маємо сту
йон карбованців.
Впровад дентський клуб-кафе «Проження цих розробок
дало метей», інститутський саназначний техніко - економіч торій-профїлакторій, де ко
жен, по суті безкоштовно,
ний ефект.
Особливо важливо,
що може підправити здоров’я.
замовлення
виробничників
виконують і студенти, пра
цюючи на кафедрах.
їхні
Редактор
кращі розробки
захищені
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Святковий вогник з наго
46-х роковин Перемоги
у
Великій ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙ
НІ відбувся в залі інститут
ської їдальні. (Див. фото).
У ньому взяли участь вете
рани війни і Збройних Сил,
воїни-інтернаціоналісти,
ве
терани праці, молодь, пред
ставники колективу.
Щирим і теплим було ві
тання ректора
ВПІ
про
фесора Б. І. Мокіна. Учас
ники
творчих
колективів
художньої
самодіяльності
підготували до свята вели
кий концерт.
Зустрчі з ветеранами вій
ни
(В.
М.
Говоровим,
Б. А. Зємляковим,
В.
О.
Компанійцем, Д. Б. Налбандяном відбулись на факуль
тетах обчислювальної
тех
ніки, інженерно - будівель
ному, енергетичному, в ко
лективах АУП
та науковотехнічної бібліотеки.
У зв’язку з Днем Пере
моги організація
ветеранів
ВПІ випустила номер стін
ної газети «Ветеран».
ди

КИМ би не видався день,
якою не була погода, а 9
травня Олексій Воронцов з
сім’ єю обов’язково їде до
Аітина, на ту його окраїну,
де батькова могила. Втім,
вона не тільки батькова —
тут лежить кілька сотг, за
мучених
у німецьких
ка
тівнях.
Батька
розстріляно
6
грудня 1941 року. Ще на
передодні мати бачила йо
го, ще збиралась однести
ковдру, щоб міг бодай тро
хи зігрітись у гітлерівсько
му холоднику...
По тому,
як Аітин звільнили,
люди
прочитають на стінах
ка
тівні, що продав
Миколу
Воронцова поліцай
Кирило
Аозний (живе й досі —
і
це нелеребутний біль1 для
Альоші Воронцова, це кро
воточна рана: «Як
таких
земля тримає? Нащо
три
має?»).
Батько був
директором
Малинівськот семирічки —
16 червня робив перший у
ній випуск, а 23-го здавав
у Вінницькому
педінститу
ті
екзамени
за
другий
курс. Був він людиною ба
гатої душ], і неординарних
здібностей* — скінчив агрО’
технікум, навчався в авіаучилищі, гарно грав і спі
вав, захоплювався технікою
й літературою
— зберег

Я

ПЕРШІ

лись його записи про листу
вання з Андрієм Малишком
та Іваном Ае.
Альоші
минуло
тільки
три роки, коли
батька не
стало. Він його, власне
й
не пам’ятає. Ото лиш
марусить у глибині серця да
леке,
як марево:
батько

ЗРАЗКИ

Плідним виявилось науково-технічне спів
робітництво кафедри автоматики та інфор
маційно-вимірювальної
техніки з колекти
вом] заводу «Ореал». Розроблений ними уч
бово-лабораторний стенд з цифрової техніки
одержав Срібну медаль ВДНГ СРСР, Випу
щені перші зразки цього стенду.
Нині наукова група кафедри
під керів
ництвом зав. кафедрою, доцента В, О. Поджаренко і доцента И. Я. Хаімізона працює
над створенням нових зразків
навчального
обладнання.
На знімку: старший науковий співробітник
кафедри АІВТ О. Г. Авраменко і асистент
А. Ф. Хомчук вивчають можливості вико
ристання згаданого стенду
в 'навчальному
процесі.
Фото Ре Кутькова.

ЩО НА ОБІД?

похованнях
і перепоховандат історичних наук,
стар нях брав Олексій
Микола
ший викладач кафедри по йович особисту участь, скі
На
честь
нинішнього
літичної історії.
льком написав
листи, від
миру і праці
За браком місця ми мо скількох занотував спогади, свята весни
жемо лиш по дотичній ок скільки разів виступав пе Павловський уряд так по
нас «турботою і
реслити коло його діянь ^а ред народом, скількох запа радував
цьому терені. Він вчителю лив своїм прикладом. В ін увагою», що в пору крича
«рятуйся, хто може!».
вав у спаленому фашиста ституті довкола нього гурту ти:
Навіть прокляті
експлуами селі Пеньківці
і пер ються та молодь, яка диви
татори-імперіалісти не
на
ться на нашу історію до важувалися так різко
під
брозичливими очима Олек вищувати ціни.
Буквально
сія Воронцова. З любов’ю на все: від склянки
газодобирає для своїх однодум ваної води, яка тепер кош
ців теми розвідок і розпо тує 3 копійки, до
кусня
відей, з -якими вони
ви ліверної ковбаси,
за яким
ступають на наукових кон ще треба вистояти в черзі.
ференціях.
Здається,
що це робилось
— Ми не
безбатченки, на аукціоні — хто
більшу
— говорить Олексій Мико назове цифру подорожчан
шим почав
піднімати
на лайович—
але звели нашу ня: два, три, п’ять разів...
щит слави тих людей, кот історію до рівня легенди і
Уже більше місяця
ми
рі жили скромно й непри занедбали спадковість. Сту
нуло від початку того, га
мітно, а під час війни були дент, уявіть собі, не знає
даю, вікопомного
«грошогероями, писав прої них
у свого роду далі прадіда, і
трусу». Шоковий стан ми
газети, виступав
на радіо, це великий моральний зби
нув, і люди, вдосталь
на
першим
почав дбати
про ток. У кожного
роду
є
кричавшись і нагнівавшись,
спорудження меморіалів па предки, якими обов’язково
приступили
до
реальних
м’яті і слави. І ніколи
це треба гордитись. Мені
хо
осмислень,
підрахунків
і
не було простим
виконан четься, щоб це почуття вер
дій. Бо життя не припиняє
ням педагогічного обов’яз нулось
у наші занехаяні
ку, а роботою серця ;і со гени, і мені приємно, коли, ться.
Не стану аналізувати, як
вісті, яка полишала
сліди грунтовно потрудившись над
усе це вплинуло на життя
в інших
серцях. Недарма якоюсь історичною
темою„
людей в масштабах країни
його донька Тамара
у 75- студент приходить на кон
чи навіть міста, а зазирну
му році стала переможцем ференцію,
як н,а
свято,
у нашу інститутську їдаль
Всесоюзного конкурсу
на
Роблю
нотатки, замітки,
ню.
кращий твір серед дітей за веду щоденники
— може,
Нічого незвичайного після
темою
««Моя сім’я в ро згодом це стане
основою
ки Великої
Вітчизняної»... для цікавої наукової праці,. 2-го квітня не сталося. Так
само, як і до цінового ви
Не перелічити в скількох
В. ІВЧЕНКО.
буху сюди поодинці і гру
пами стікаються споживачі.
Так само сумлінно
і на
пружено трудяться
кухарі
і кондитери,
роздавальни
ці і мийниці посуду. Щоб
усе було у меню і наяву.
Одне тільки впадає у вічі
— черги значно поменша
ли і, на підносах стало про
сторіше. А бувало йде сту
дент чи викладач
вздрвж
лінії і накладає, і накладає
собі... По дві порції м’яса,
кілька салатів, сметани по
вінця, борщ, ще й каву
з
добрячою булочкою. А хлі
ба накидає, що й троє не
з’їдять. Тепер
на
підно
сі — сама ринкова еконо
міка і бережливість. Хто ж
«по інерції»
той піднос
намагається перетворити
в
залізничну платформу,
поім біля каси до болю чу-.
хає потилицю.
Бо прем’єр
Павлов не жартував.

ПАМ'ЯТЬ
ПРО БАТЬКА
стоїть на колінах, лагодить
велосипеда... І все — біль
ше нічого.
Але душа, влаштована за
законами добра
й любові,
перейняла
у спадок
все,
що було в батька найкра
щого. І якби Микола
Во
ронцов раптом устав з мо
гили, синові перед ним не
було б соромно. Син рев
но береже пам’ять батька.
І не тільки батька.
В нашому інституті нав
ряд чи знайдеться ще хтонебудь, хто з такою само
відданістю займався б істо
рією війни,
її
п а т р іо т 
кою, увічненням пам’яті за
гиблих, як Олексій
М ико
лайович Воронцов,
канди

ПОСТАНОВА
парткому Вінницького політехнічного інституту
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАОХОЧЕННЯ
ДЛЯ КРАЩ ИХ
СТУДЕНТІВ-КОМУНІСТІВ
Партком постановив:
1. Встановити чотири матеріальних
заохочення для
студентів-комуністів у розмірі 50 карбованців
кожно
му.
2. Положення про матеріальне заохочення затверди
ти (додається).
3. Виплату матеріального заохочення почати з квітня
1991 року,
Секретар парткому — В. М, Бабій,
ПОЛОЖЕННЯ
про матеріальне
заохочення студентів-комуністіе
1. Матеріальне заохочення встановляється
для сту
денті в-коімуністів, які навчаються
нзі
«відмінно»
і
«добре» та беруть
активну участь у громадській ро
боті.
2. Кандидатури студентів для отримання
матеріаль
ного заохочення розглядаються на засіданні парткому
на підставі матеріалів, поданих
партійними бюро факу
льтетів.
3. Матеріальне
заохочення виплачується
протягом
семестру, Після його закінчення кандидатури на отри
мання матеріального заохочення переглядаються, вра
участь в громадській роховуючи результати сесії
боті.

Отже, з одного боку ці
новий батіг дещо знизить,
як каже Михайло Жванецький, навантаження на грунт,
вгомонить надмірні апетити
тих, хто не звик рахува
тикопійку.
Але з другого
боку
є звичайні студенти
і працівники,
які
живуть
від стипендії до стипендії,
від зарплати до зарплати,
їх величезна більшість — і
обід
за 2— 4
карбованці
для них — розор, катастро
фа.
Порівняйте ціни в наших
буфетах: які
були і,
які
стали:
смажена печінка
кг
2 крб. 80 коп.
13.80
М ’ясо варене
кг.
3.90
11.40
Оладки
(порція)
9 коп.
21 коп.
Пиріжки з
сиром
12 коп. 33— ».
Кекс дитячий 19 коп. 38— »
Отже,
подорожчання
в
5, 3, 2,5 рази.
Тому і не дивно, що охо
чих відвідати буфети стало
значно менше. Якщо
в бе
резна протягом дня прода
валось по 300 і більше кот
лет, то нині, — менше 100.
І все ж відвідувачі
за
кладів громадського
харчу
вання нашого інституту зна
ходяться у вигіднішому ста
новищі, ніж споживачі,
ін
ших їдалень. Завдяки
зу
силлям керівництва інститу
ту, колективу їдальні,
ви
найдено резерви і можли
вості
для
максимального
пом’якшення цінового уда
ру. Якщо в міських зага
льних, робітничих та інших
закладах
громадського
.харчування за обід доводи
ться викласти і три і, чоти
ри карбованці, то в інсти^
тутськіій і за півтори
де
рев’яних карбованці можна
цілком пристойно пообіда
ти,
а на, комплексі
за
1 карбованець
20 копійок
студент отримає
борщ чи
суп, м’ясну страву з гар
ніром, дві скибки
хл&5а,
склянку кави чи
компоту,
ще й запіканку або сирни
ки,
Отже, приємного апетиту!
А. АЕОНІДОВ.

2 сюр.

*€ЗА ІНЖЕНЕРНІ
У нашій багатотиражці (№ 13) були опу
блікоіані роздуми
М. Сутака
«[Потрібні
далекі остроги» про падіння (на його дум
ку) моралі, духовності, культури в суспіль
стві, різні негативні явища в поведінці лю
дей.
- 1
Ця публікація викликала
неоднозначні,
іноді протилежні відгуки. Пропонуємо ува
зі читачів кілька листів, які подаємо
без
виправлень.

НАВІЩ О

НАМ ДАЛЕКІ
ОСТРОВИ?

Дійсно, навіщо нам
да
лекі
острови,
добродію
М. Сугак? Ми ж континен
тальна,
доволі
сухопутна
імперія, в якій,
як розпо
відають, ще не зовсім роз
валились баггточисленні ви
правні заклади. Правда, бі
льшість з них було безлюд
них лише
вітер по дворах
с н іж о к розвіював та свистів
у порожніх трухлявих сто
рожових вежах. А оце не
давно пронісся з тим
віт
ром слух, що там уже щось
почали відбудовувати. І на
ші військові, начебто,
не
проти той слух підтвердити.
А тому навіщо вам,
до
бродію,
ота
фантастична
кргїна Юкона? Коли
у
нас своя є, оспівана одним
відомим письменником, за=
снована нашим революцій
ним керівництвом? А вже
потім, на десяток
років
пізніше, взірець Ц іє ї країни
передав нам якийсь єфрей^
тор. Чи чули? Ще й книж
ку нгписав, «Майн кампф»
називається.
Там
у нього теж
такі
думки були, як у вас.
Та
й закінчилось не
одними
думками.
Отже, дивно все співпало.
НІ! Відкриття, які б та
ємні вони не були, завжди
будуть зроблені ще
кимнебудь.
Рано чи пізно!
З чим вас і
поздоров
ляю.
М. Павленко.
АГРЕСИВНІ

АМАЗОНКИ

Прочитав
в «Інженерних
кадрах» роздуми М. Сугака «Потрібні далекі ост=
рови» для тих, хто
опус
тився на дно людської мо
ралі. Мені теж багато чрго
не подобається на,
цьому
білому світі. Приміром, ви
кидаємо мільйони карбован
ців на спорудження
веле
тенських амазонок з
ви
соко піднятим мечем,
які
на думку художників
по
винні символізувати
В іт
чизну. Але я
намагаюсь
тримати себе в реальному
житті і зрозуміти
проти
річчя, приміром, у
СІЮїх
далеких предків
подолян
взяв деякі «рецепти»
в

ЗАГАЯНЬ СОБІ
В ДУШУ
>
26 квітня 1991 року від
значено 5-у річницю Чорнобильської
трагедії. П’ятий
рік демократичні сили Він
ниччини виборюють
право
зробити
цей |день
Днем
національного трауру
(жа
лоби), Але марно. На дер
жавних установах,
підпри
ємствах,
учбових закладах
у цей день не було
дер
жавних прапорів з чорни
ми стрічками.
Демонстру
вались кінофільми,
відбу
валися концерти і танцюва
льні вечори, в облмуздрамтеатрі йшла вистава, тран
спорт не вмикав фар, бага
то вінничан
не
запалили
свічок скорботи
в
своїх
квартирах.
Все це бентежить,
обу
рює до краю, я дійшов ви
сновку (можливо і помиля
юсь, але це висновок мій),
що ми втратили людяність,

сьогодення і нічого
—
люди від мене не
«шарахаються».
Потрібно зрозуміти,
що
завжди хтось буде сильні
шим за мене, красивішим,
хитрішим... і не дай
боже
«розуму» рівнять нас
по
собі!
Ні. любов до Моцарта, ні
любов до Петрарки, ні дип
лом гуманітарного вузу не
дають гарантій бути
хоро
шою людиною...
С. ЛІСОВИЙ.
МОРАЛЬ НА
ГОСПРОЗРАХУНКУ
Дуже добре, що всі
ми
почали лічити копійки. Те
пер нічого за так не одер
жиш — госпрозрахунок!
Та в ньому є
тіньовий
бік, адже не все
можна
купити чи продати.
На
приклад
милосердя,
по=
рядність, духовність. Тому
я цілком підтримую
негатиене ставлення М. Сугака
до розширення комерційних
передач Вінницького радіо,
тобто, музичних поздоров
лень на честь ювілярів. Іно
ді по три рази на день за
повзятливі ра^їокомерсанти
передають переважно одні
і ті ж пісні. Серед них
є
гарні твори, але від частого
«вживання» вони вже приї
лися і я вимикаю
репро
дуктор. Захопившись таким
бізнесом, працівники радіо
перестали вже інформувати
слухачів про життя міста і
області, займатися;
пропа
гандою літератури,
готу
вати пізнавальні передачі.'
Чи не з цього починаєть
ся зубожіння наших куль
турних і естетичних
запи
тів?
І. САВЧЕНКО.

Спорт

КАДРИ»

«НАПРУЖЕНІ ФІНАЛИ

Спартакіада
факультетів
вузів м. Вінниці — в роз
палі. Черговим видом спор
ту,
в якому виборювалась
першість, був гандбол. Пе
реможець визначився
в
запеклій боротьбі. У фіналі
зустрілися команди
фа
культету фізвиховання пед
інституту, інженерно - бу
дівельного
та радіотехніч
ного
факультетів
нашого
вузу. Спочатку помірялися
силами радисти та
буді
вельники. Всі фахівці
та
уболівальники були твердо
впевнені в перемозі
інже
нерно - будівельного
фа
культету. Однак, все
пе
редбачити,
особливо
в
спорті, неможливо. Радис
тів, яких
очолював
Ігор
Жураковський,
зупинити,
практично, було
неіможливо. Всі спроби Івана Белікова, Олега Івашка та Сер
гія Койка змінити хід
.бо
ротьби ні до чого не приз
вели. Радисти перемогли з
рахунком 31:27. Наступно
го дня переможці
зустрі
лися з командою
факуль
тету фіізвиховання. Гра бу
ла завзятою та гострою. З
перших хвилин в
рахунку
повели наші
спортсмену.
Розрив сягав іноді 6 м’ячів.
Але самолюбиві суперники
ніяк не хотіли поступитись
перемогою. Вони перекри

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬТАЇР»
ПРОПОНУЄ:

Всім, хто має відєомаганітофони і бажає одержати
У своє розпорядження! кілька відеокасет,
постійно
дивитись нові відеофільми, не заплативши за це ні
копійки, звертайтесь в наш центр.
Якщо ви бажаєте відзначити якусь ур о чи сту подію
і вам потрібне зр учне п р им іщ ени й
з гарним ©6слу=
жуванням* сміливо звертайтеся в наш центр.
Усі питання можете розв’язати у відділі культури
малого підприємства «Альтаїр» (адреса вул: Артоболевського 11/102. гуртожиток № З ВПІ)
Замовлення п р ийм аю ться з 17,00 до 21=00,

І себе знайдеш
святе почуття
любов»! до
людини, до нашої неньки
Батьківщини — рідної Укра
їни, і я, схвильований, на
писав
цього
невеличкого
вірша. Ось він,
У нас нема святого за
душею,
Ми несвідомо, як
тваринний світ
Ідемо українською
землею,
Зневолені, без віри в
заповіт.
Забуті наші предки
величаві,
А звичаї розвіяв часу
плин.
Нащадки
не змагаються
за славу,
Шляхи шукають, щоб
здобути чин.
Людей ми розучились
шанувати,
Терпляче, мовчки

ї ї травня ї ж і року,

топчемоєь в багні.
Не відаєм,
чому сумує
мати,
А діти ставлять свічку
у вікні.
Тримає нас іще ярмо
в покорі,
Зневага рідного нам
шию
гне.
Та вірю — єдність
страх наш
переборе
і врешті-решт з колін
всіх підніме.
Народе мій, в історії
великий,
Ти зрозумій
— нема
знущанню меж.
То ж, ке вагаючись,
борися з лихом.
Будуй Вкраїну, долю
в
ній знайдеш!
О. НИЖНИК,
старший викладач
ка
федри історії і теорії
культури.

ли всі шляхи лідеру коман
ди Жураковському — двоє
гравців команди
суперни
ків завжди були поруч. То
ді ініціативу взяв на себе
Олексій Рюхін, який вдало
завершував атаки
своїх
товаришів.
Декілька разів
суперни
кам вдавалося скорочувати
розрив до одного м’яча, але
на більше вже були
не
спроможні. Остаточний раху
нок 29— 25 на користь сту
дентів ВПІ. Слід відзначи
ти значний внесок в пере
могу воротаря
Ігоря Тка
чука. Вперше ставши
в
гандбольних воротах,
в»ін
проявив неабиякі здібності
і не раз
рятував
свою
команду від вірних голів.
На другому місці в під
сумковій таблиці — коман
да майбутніх інженерів-будівельникіїв.
Перемога завжди приєм
на, але
насолоджуватись
нею часу не було. Вже че
рез день команді ВПІ ви
пало помірятись силами в
студентському чемпіонаті з
цього виду
на
республі
канському рівні. А тут су
перники були дуже
грізні.
Та вінницькі політехніки і в
цих змаганнях виявились на
висоті:
вони
перемогли
спортсменів
Тернопільсь
кого інституту
народного

господарства,
Криворізької
гірничої академії, Львівсь
кого політехнічного
Інсти
туту. Внічию
зіграли
з
командами Запорізького ма
шинобудівного
інституту,
Тернопільського
педагогіч
ного та. Ровенського інсти
туту водного господарства
і* тільки студентам Київсь
кого інституту
фізичного
виховання поступилися
в
наполегливій боротьбі. Тре
тє місце — достойна
на
города за самовіддану гру.
16 квітня
на
стадіоні
«Олімп» відбулися змаган
ня з багатоборства ГПО, в
яких взяло участь 12
фа
культетських команд
вузів
міста. Ось переможці
з
різних
видів
програми:
Т. Халуп’як
(Ф АМ )
—
100 м за 13,2; О. Мартинюк серед чоловіків (ліку
вальний
факультет
мед
інституту) 100 м —
11,4;
віджимання —
Т. Бондарчук (ФОТ).
Загальну першість серед
жінок завоювала
Тетяна
Халуп’як, яка набрала
84
очка. Ї ї успіх
підтримали
товариші по команді,
що
дозволило факультету
по
сісти перше місце.
Серед призерів
нема
команди МБФ, якій
перед
змаганнями всі
провіщали
високе місце. Підвів своїх

ДВІ ГОДИНИ
У КОЛІ ДРУЗІВ
Сьогодні, як ніколи,
ми
усвідомлюємо, що вирішен
ня організаційної та педа
гогічної проблеми
форму
вання культури спеціаліста
лежить на шляху
поглиб
лення гуманітарної
підго
товки. Творчий підхід
до
організації та
проведення
позаурочної роботи відкри
ває нові можливості у ви
рішенні проблем гуманітар
ної підготовки
ІНОЗЄІМНИХ
студентів*.
У цьому зв’язку вивчен
ня російської мови дає цим
студентам не тільки спеціа
льні знання та розмовні на
вички, але й розуміння осо
бливостей суспільних
від
носин, національної
куль
тури російського
та укра

їнського народів,
Підтвердженням
цього
було проведення
виклада
чами кафедри російської та
української мов
тематич
ного вечора «Добрий вечір
— добрим людям», що від
бувся на. кафедрі.
Мета
його організаторів —
поз
найомити іноземних студен
тів з старовинними та су
часними традиціями, обря
дами, звичаями,
сприяти
формуванню культури осо
бистості майбутнього
спе
ціаліста, культури
його
спілкування,
розширенню
його світогляду
та світо
сприймання. Українські на
ціональні костюми, прикра
си, різнобарвні
рушники,
посуд, національні
страви

товаришів Віталій Яроцький
— кандидат до збірної об=
ласті з багатоборства. Вва
жаючи, що ці змагання не
відповідають рівню
його
майстерності, не взяв
у
них участі.
Після виступу в
багато
борстві ГПО розрив
між
командами
радіотехнічно
го факультету та
лікфаку
медінституту досяг 6 очок
і» мало хто сумнівався
в
перемозі радистів та корек
тиви вніс крос серед
ака
демічних груп. В них ліди
руюча команда РТФ злиня
ла тільки шосте місце. На
третьому
—
спортсмени
МБФ.
В другій групі
команд
переможцями стали студен
ти ФАМу, які, до речі, н і
кому не поступилися в жод
ному
видіі програми.
На
другому — інженерно - бу
дівельний факультет.
кафедри

П ресору па
ф із в и х о в а н н я .

На знімках: під час зма
гань з кросу і гандболу,
Фото

С.

Лісового^

— це те унаочнення.
яке
ми приготували для
своїх
вихованців.
Познайомилися
студенти
й з українським
фолькло
ром: народними піснями, за
гадками, прислів’ями.
А
чарівні українські
народні
пісні — жартівливі і
сер
дечні — у виконанні . сту
дентів та викладачів
ка
федри
не могли не поло
нити серця слухачів. Особ
ливо задушевно й
щиро
прозвучала українська
на
родна
пісня
на
слова
І. Франка «Ой, ти, дівчи
но, з горіха зерня» у
ви
конанні викладача російсь
кої
мови Лариси Іванівни
Олійник.
Багато зусиль доклали до
організації вечора викла=
дачі Т. Е. іванець, А.
П.
Медведська, І. Р.
Мель
ник, І. Г. Василькова, сту
денти
іноземці
Мохамед
Гасан з Палестини,
Нель
сон Ерменежимо з Анголи,
Барбарз Лабет з Куби, Аеопольд Нямпос з Мозамбі
ку та інщ і.
Почуття справжньої
від
критості і теплоти залишили
Ці дві години, проведені у
колі друзів.
А. Х М ІЛ Ь ,
викладач
кафедри ро
сійської та української
мов.
На знімку: під час вечо-

Фото

С.

Лісового.

Редактор

І. ВОЛОШЕНЮК.

В СІМ'Ї
ВОЛЬНІЙ?

ЩОБ НЕ ЗАЛИШИТИСЯ
НА УЗБІЧЧІ

ТРИБУНА

ДЕПУТАТА

Роздум після Всесоюзно

го Шевченківського

свя-

та у Вінниці.
Ці кілька днів, безпереч
но, збагатили історію
Він
ниччини. Сузір’ я імен
—
Юрій Мушкетик,
Борис
Олійник,
Олег Чороногуз,
Дмитро Павличко,
Павло
Мовчан, Роман
Іваничук,
Дмитро Гнатюк, Ргїса Кириченко, Микола Мозговий
— не часто вдається звес
ти разом навіть і в столиці,
а якщо вони зібрались
у
Вінниці, то це вже
подія
виняткового значення.
і
готувались до неї відповід
но.
Всесоюзне
Тарасове лі
тературно -мистецьке свято,
крім
великих організацій
них зусиль, потребувало ще
й немалих коштів.
Майже
триста тисяч
карбованців
треба було зняти з убогих
рахунків місцевого
бюдже
ту, але не зняли ні копійки.
Для Шевченка не
поску
пились трудові
колективи
підприємств ;і це ще одне
свідчення всенародної лю
бові до нього.
Не раз і не два звучала
думка, що Тарасове свято
віднині можна вважати не
всесоюзним, а
всесвітнім,
тому, що на нього прибу
ли гості з США,
Канади,
Австралії, Польщі, Румунії,
Монголії... Ми чули
цих
гостей, ми вдячні їм за те,
що їхали в далеку дорогу
через моря-океани.
Звичайно, хотілося б, аби
вони повезли з собою най
світліші спогади. Але
чи
вийшло —- З
ЦІЛКОВИТОЮ
впевненістю не скажеш, бо
було доволі
тих
гірких
краплин дьогтю, які істот
но псують навіть най солод
ші меди.
І почалося це з першо
го дня, з тієї прес-конфе
ренції, на якій голова об
ласної, Ради народних
де
путатів М. А. Дідик знайо
мив гостей з Вінниччиною.
Власне, прес - конференції
не вийшло. Микола Анато
лійович близько години чи
тав свою доповідь, а
на
запитання і виступи гостей
часу уже майже не лиша
лось. Гість з Канади про
фесор,
поет,
літературо
знавець Яр Славутич
від
значив, що у світі так ве
деться, що прес-конферен
ція неодмінно
передбачає
коротке вступне слово гос
подаря, а потіїм — запитан
ня й відповіді.
Секретар
Спілки
письменників
Ук
раїни Олег Чорногуз
до
сить м’яко ;і делікатно зау
важив Миколі Анатолійови
чу, котрий скаржився
на
те, що за підсумками
ос
танньої п’ятирічки область
одержала від уряду
мало
нагород і грамот, що кра
ще було б, аби замість цих
звичних атрибутів
«розви
нутого соціалізму»
людсь
ка праця
винагороджува
лась певними сумами гро

шей.
Головою нашого
облви
конкому ці зауваження бу
ли сприйняті дуже
емо
ційно, він вирішив
обраг
зитись, забув
у своєму
заключному слові про еле
ментарну тактовність І йо
то відповідь гостям була не
те, що неделікатною, а на
віть грубою. Микола
Ана
толійович дав
зрозуміти,!
що він тут господар, живе
заі місцевим статутом,
а
якщо це не
подобається,
«то будьте мне здоровьі».
Натяк настільки
прозо
рий, що
деякі
приїжджі
вирішили не чекати повто
ру і почали покидати
не
гостинний
конференцзал
облвиконкому.
Прикро було й тоді, ко
ли Микола
Анатолійович,
відриваючись від рятівного
тексту починав
говорити
малоукргїнською мовою
з
обов’язковими «но», «поз=
тому», «прийняти міри»
і
т. п.
Зовсім псували
святко
вий антураж
жовтозелені
комбінезони ОМОНііВЦІВ, кот
рі стояли в кожних
две
рях літнього театру в місь
кому парку імені Горького, доскіпливо
перевіряю
чи запрошення, щоб, часом,
на врочисте дійство
при
відкритті свята не проник
жоден ненадійний
чоловік,
і в результаті вийшло, що
величезний зал театру за
лишився на третину порож
нім. І це в такий день, при
такому напливі охочих взя
ти участь у святі!
Невідомо, як почувалось
на тому вечорі наше
об
ласне начальство. Може й
мало якусь полегкість
від
того, що зал порожненький
і в ньому легше
дихати,
але все одно це були хви
лини .ганьби.
Тим же стилем позначив
ся І наступний день на міс ько му стаді он і:
жо втозелені
комбінезони в про
ходах, до образливого по
рожні сектори, а потім ще
й... парашутисти з
неба.'
На Шевченківському святі
— парашутисти!
Там, звичайно, була май
стерність І виучка (спасибі

.молодим, здоровим людям),
але при чім тут Шевченко,
що це має символізувати?
Може, «сім’ ю вольну, но
ву»?
Звучало по
тому не з
одних вуст, що Вінниця —
цитадель застою. Не
хо
четься з цим
погоджува
тись, але факти — вперта
річ. Волохата тінь провін
ційної імиргородщини впа-.
ла на світле
Шевченківсь
ке свято. І, мабуть, цілком
доречно вписується в
неї
і той факт, що поряд з нашим обласним
партійногосподарським
керівницт
вом на найпочесніших міс
цях при відкритті свята си
діли вчорашні ідейні про
тивники, а, сьогодні близькі
приятелі ~ священики ро
сійської православної церк
ви,
Що це —
«єднайтеся,
брати мої»? Відверте
оп=
рилюднення федюсейотеа?
Не знаю. Пишу про фак
ти. А сприймати їх
може
кожен по-своєму.
Болісним щемом
душі
озивалась
безграмотність
керівників і ведучих, котрі
всесвіітньовідомого академі
ка Данила Заболотного ве
личали Кирилом, а
видат
ного Максима
Рильського
— Миколою.
Свято відбило, певною мі
рою, амплітуду
сучасних
симпатій, поглядів і соціа
льних протистоянь.
А чи вдалося воно зага
лом?
Може не настільки,
як
того хотілося нашій письмен
ницькій спілці, але вдало
ся, тому що в нього висоіка об’єднувальна основа—
світле ім’я Тараса Григоро
вича Шевченка і тому, що
в ньому взяли
натхненну
участь десятки творчих ко
лективів, котрі
намагались
у кожен номер і
виступ
вкласти свій талант її ду
шу. Жаль, тільки, що
все
це побачило не так багато
народу, як могло, що з бо
язні перед двома - трьома
демократами наше началь
ство знайшло
за
краще
тримати величезні, зали на
півпорожніми.
І. ВОАОШЕНЮК.

Виступ Народного
депу рез кооперативи та малі під
тата УРСР,
ректора
ВПІ приємства при благочинних
і будуть
Б. І. Мокіна на сесії Вер фондах, які були
мати пільги, а це:
ховної Ради ^*СР
по-перше,
приведе
АР
зниження якості
науководослідних робіт, що викону
Шановні депутати!
під
іВ-сіі держави, які стави ються на замовлення
ли за мету стати цивілізо приємств;
по-друге, вузи
втратять
ваними та підняти добробут
народу, починали, із збіль науку і перетворяться в за
на
шення вкладу коштів в ос клади, де переказують
лекціях підручники;
віту та науку.
по-третє, Академія
наук
Розуміючи, що
сьогодні
впроваджувати
коштів у держави не вис перестане
тачає, комісія з питань ос теоретичні розробки у ви
віти та науки просить при- робництво і як наслідок —
наймі не відбирати в навча в народне господарство пі
а
льних та наукових закладів дуть недоучки-інженери,
те,
що їм вдалося додати не творці, і зупиниться роз
до бюджетного фінансуван виток науково - технічного
ня. за рахунок госнрозрахун (прогресу.
'кової наукової
діяльності.
А ми вже й так відстали,
Що це дасть навчальним навіть у військово-промисло
закладам?
вому комплексі. Війна
у
Перш за все, це
дасть Персидській затоці це
по
можливість
створити
в казала. Якщо їх комп’ютер
навчальних закладах
умо в 100 разів швидше робить
ви для розвитку науково-до підрахунки, то він в 100 ра
слідної роботи із
залучен зів швидше видає команду
ням до неї студентів.
стріляти. Тому шанси зби
По-друге, це дасть мож ти їх літак у нашого
—
ливість створити фонд на нульові. Це не Велика Віт
уково -техні чного
розв итку чизняна війна, де перемож
навчального закладу, за ра цем був той, у кого реак
хунок якого здійснити
ко ція краща, виучка краща, і
мп’ютеризацію та модерні хто першим натисне на га
зацію обладнання, тобто зро шетку. і не треба сподіва
бити те, що на Заході роб тися, що військово - про
лять фірми на спонсорських мисловий комплекс буде ви
готовляти вироби
світової
засадах.
По-третє, залучити додат якості, якщо загальний рі
закладів
кові кошти для поліпшення вень навчальних
умов життя та
харчування та науки в них буде .низь
студентів, що сьогодні
є ким. Поки науково-технічний
задачею арх і важливо ю.
Дрогрес визначався розро
Що втратить держава від бкою і впровадженням під
силювачів мускулів людини
цього?
талан
Річний прибуток усі-х ву і все залежало від
зів України не
перевищує ту рук, ми ще могли змага
100 мільйонів
карбованців, тися, а зараз, коли науко
тому від оподаткування
в во-технічний прогрес визна
бюджет не надійде десь 25 чається розробкою підсилюмільйонів — це менше де вам‘в Інтелекту, не вклада
сятої долі процента респу- ючи коштів в освіту та на
бл!кенського бюджету.
уку, ми відстанемо
безна
Що станеться, якщо вузам дійно і залишимось на уз
не буде надано пільг?
біччі дороги прогресу.
Вузівськії науковці
гюч
Що треба змінити в об
нуть укладати договори на говорюваних законах з по
науково-дослідні роботи че зицій розвитку освіти і на

З успіхом пройшов у Літньому театрі
міського парку культури і
відпочинку
звітний концерт колективів художньої

уки?
Головним є одне: із чис
ла платників податків вилу
чити організації, які пере
важно фінансуються із бю
джету, що, до речі,
мало
місце в першому
варіанті
цих законів.
Що стосується госпрозра
хункових організацій
Ака
демії наук, то їм треба принаймі залишити податок на
сьогоднішньому рівні,
тоб
то не вище 10%.
Такий же підхід, як І до
Академії наук, слід
зали
шити І по відношенню до
таких організацій, як
на
уково-технічні товариства і
асоціації винахідників
тг
інженерів.
Треба надати також піль
ги організаціям, які виготоівляють для навчальних
та
наукових закладів
облад
нання, а також будують кор
пуси чи житлові будинки або
гуртожитки для
студентів,
звичайно, тільки
в частині
оподаткування коштів,
що
підуть на ці цілі.
Хочу нагадати, що Росія,
звільнила від податків свої
вузи. Якщо м(и цього не зро
бимо, наші вузи будуть об’є
ктивно гіршими російських,
а це приведе до відставання
у розвитку і
українського
народу в цілому.
Не
піднімемо
Інтелект
нації, зламаємо І те, що
купимо за кордоном і ніко
ли не створимо кращого.
Не піднімемо культуру на
ції,
створимо
технології,
ЯКІ знищать не тільки нав
колишнє середовище, г й нас
— самих творців цих тех
нологій.
Розгляд проектів законК:;
про оподаткування показує,
що цього не розуміють їх
творці
То ж давайте покажемо,
що, принаймні, Інтелект Вер
ховної Ради відповідає мі
жнародним стандартам.
Дякую за

у вагу І

самодіяльності ВПІ.
На знімку: виступає хор інституту.

«ЗА

2 стор.

СОЦІОЛОГІЧНИЙ

Дають-бери

Для того, щоб встановити
інтерес першокурсників
до
майбутньої спеціальності їм
було задано такі запитання.
1. Чи цікаво Вам ечиїтись
з (інституті?
Позитивну відповідь
на
це (запитання
дало
48%
студентів.
2. Коли б Вам довелось
поступати в ©уз, чи вибрали
б Ви ту саму спеціальність?
Позитивну відповідь
на
це запитання дало
69%
студент:©.
Оддак об’єктивним пока
зником інтересу до професі
ональної майбутньої діяль
ності є ставлення студентів
інпзчальної роботи, їх,
активної пізнавальної робо
ти і тут виявились слідуючі
факти:
1. Середній бал
атеста
ту студенті©
за
середню
школу був — 4,64, а коефі
цієнт засвоєння навчальноіо матеріалу шкільного кур
су (коефіцієнт КЗ — 93%).
2. Середній бал здачі ек
заменів з фізики та матема
тики за перший семестр був
— 3,56, а коефіцієнт зас
воєння по грубій,
бальній
'СЦІНЩ КЗ-71%.
Однак обчислення КЗ на
основі бальних оцінок
—
Це самообман! Тому ми ско
ристались міжнародною мі
рою оцінки рівня підготов
леності наших студентів, ін
формаційним
показником&СОеф Іці ©нгом шгентро пнюст,'і системи, який об’єктивно
/характеризує рівень підго
товленості студентів.
Обчислення показали, що

^24 травня 1991 року.

КАДРИ»

А Б Е Л Ь Н І телебачення, так званий «Канал С», міц
но входить в побут нашого інституту. Сотні сту
дентів у більшості гуртожитків уже дивляться телепрог
рами, художні фільми, пізнавальні передачі, у тому чис
лі записи різних лекцій.
Але можливості відеоцентру далеко не
вичерпані.
Про це наша розмова з керівником кабельного телеба
чення інституту, студентом V курсу енергетичного фа
культету ОЛЕКСАНДРОМ СОБЧУКОМ.

К

АСПЕКТ

В іцьому році я мав на
году вчиш студентів Ф АМ
і Ф ОТ методам соціологіч
них досліджень ] в процесі
ї!х інавчаїніня одержав,
на
мою думіку, цікаву соціоло
гічну (інформацію про
сту
денті©.
1. На вищезгадані
фа
культети поступає 88% уч
ні© (МІСЬКИХ шкіл.
2. Соціальний статус ба
тьків (студенті© такий:
— 73% батьки студентів
і— службовці;
— 23% батьки студентів
— робітники;
— 4% батьки — колгосп
ники.
3. Студенти що навчають
ся на Цих факультетах, ма
ють такий оклад с ім ’ї:
— З члени сім’ї — 25%;
4 члени — 34%;
5 — членів і більше
—
10%.
4. Типова номінальна за
робітна плата члені© сім’ї
— 500 крб на місяць,
що
становить 125 крб на кож
ного члене сім’ї і
менше.
Однак
спостереження
за
за тим, як студенти одягне
нії показує , що 82% сту
дентів
носять
імпортний
одяг і мають
(вгодованість
Н ©нице середньої^ Все
це свідчить про те.- що ба
тьки І їх діти не живуть за
рахунок вказаної номіналь
ної з зробити ьої платні...
5. За віком студенти пер
шого курсу
розподіляють
ся так:
— 79%. віком 17— 18 ро
мі©;
— 21% віком 19— 21 ро
ків.
Слід відмітити, що майже
ївсі вони не жонаті!
Це такий загальний
со
ціальний статус
студенті©
першого курсу. Відомо, що
людина в житті робить дві
істотні помилки:
1. Невдало вибирає свою
майбутню професію.
2. Помиляється в виборі
свого супутника життя: чоло
віка або дружини.
Нас цікавила перша про
блема: «Чи ©дало
студент
обрав свою майбутню спеїціальїність?».

ІНЖ ЕНЕРНІ

коефіцієнт засвоєння знань
— їв школі — 51%,
— в вузі — 14%.
Цей же коефіцієнт
для
студентів при вивченні фі
зики та математики Японії
— 90%,
Англії — 76%,
Франції — 86%, СШ А
—
68%, Південної Кореї
—
87%.
Не дивуйтесь, що
США
має низький показник
КЗ
І високий рівень
науковотехнічного прогресу.
США
— «краде» інтелектуалів з
усього світу, Зі св о ї
вони готують погано.

кадри

До ре
чі
наші
професіоналипроіграмісти на світовому Ін
телектуальному ринку ціня
ться досить високо і зай
мають другі-треті місця по
Цінності!
Які ж соціальні
фактори
впливають на низьку якість
підготовки наших першокурНіиіків?

Для цього необхідно було
виявити соціальні установ
ки та ступінь їх цінності для
них. Шляхом дуального ан
кетування було
виявлено,
що такі цінності у них за
ймають домінуюче місце:
ПЕРШ Е — цікава робота
— для 40%) студентів,
ДРУГЕ —
матеріальний
достаток — для 30% сту*
тентів,
ТРЕТЄ — творча робота
— для 20 % студентів,
ЧЕТВЕРТЕ —
сімейне
щастя — для 10% процен
тів.
Як видно з цих
даних
студенти ще вірять в мо
жливість задовольнити свої
духовні інтереси, знайти за
доволення з цікавій і твор
чій роботі (60% студентів),
але, на жаль, 31% не задово
лені обраною спеціальністю,
а 52% — вважають,
що
вчитися в інституті неціка
во. Вони по своїй наївнос
ті і романтизму до вступу в
вуз вважали, що в інститу
ті вони будуть настискувати
ніа клавіші комп’ютерів
і
одержувати «все, що захо
чуть»! Студенти не розумі
ють, що навчання
— це
тяжка, напружена
праця,
яка вимагає вольових зусиль
та наполегливості і дисцип
лінованості. Ось цих якос
тей, як показав експеримент,
у більшості студентів немає.
Справді, про яку
якість
навчання можна
говорити,
якщо
— рівень дисциплінованос
ті
/студентів
ФАМ-56%,
ФОТ-45%;
— вміння самостійно пра
цювати з підручником
та
науковою літературою
ма
ють лише 16%
студентів.
Більшість з них
«беруть»
«бал» ніе стільки
вмінням
працювати, скільки — па
м’яттю і «штурмівщиною».

—
Роком
становлення
став нинішній
навчальний
рік для колективу ентузіас
тів, який створює
мережу
кабельного телебачення ВПІ.
У цьому відчутну допомо
гу нам надали ректор
ін
ституту, деканат ЕФ, комі
тет комсомолу. Окремо слід
назвати студента енергофаку Леоніда Солодкого, який
глибоко знається в
цій
справі і є своєрідним техноруком нашого підприєм
ства.
— А які технічні
проб
леми довелося на
перших
порах розв’язати?
—
Насамперед
багато
працювали над створенням
посилювальної
апаратури.
Ї ї ми виготовили самотуж
ки. Все інше обладнання і
апаратуру
придбали
за
власні кошти. Тепер маємо
в своєму
розпорядженні
цілком досконалу малу те
лестудію, яка здатна
об
служити значно більшу кі
лькість абонентів, ніж якийсь
інший відеоцентр міста.
— Чи відповіді# вимогам
якість передач?

На еволюцію людини від
первісного ї ї стану до ни=
нішнього найбільший вплив
мала фізична праця, яка за
останнє століття зменшилася в обсягах чи не в
сто
разів.
Здається, мрія
людства
здійснилась, адже воно дав
ним-давно ставило це собі
за мету. Але чому ж тоді
великої радості не видно?
Чому, замість неї, багатень
ко стогону? А в тому сто
гоні
рясненько чути
такі
терміни, як гіподинамія, гі
покінезія, стреси, ,себто —
імена причин головних хво
роб століття, що підривають
серцево - судинну систему,
нерви 4 психіку, обмін ре
човин. Кількість хворих що
року наростає.
Правда, молодь це
не
тривожить. Ї ї організм ще
не знає недуг і вона ібезпечно гадає, що так
буде
весь час.
На жаль, ми
починаємо
думати про щось
дороге
тільки тоді, коли загубили
його. Вийдіть-но
раненько
на річку чи стадіон
—
серед тих, хто бігає
або
робить зарядку, дуже мало
юнаків І дівчат. Тут,
зде
більшого, люди
старшого
віку. Але добре відомо, що
фізкультура
допомагає ті
льки тоді, коли ви розпо
чали займатися нею
своє
часно.
Отже, про своє здоров’я
треба турбуватись заздале
гідь. Фізичне навантаження
для молоді
студентського
віку, як доведено
наукою,
повинно складати 8— 10 го
дин на тиждень. Учбова ж
програма з
фізвиховання
забезпечує тільки 4 години.

— На жаль, не завжди,
трапляються
неполадки.
Виникають вони не з
на
шої вини, а внаслідок са
моправства студентів
в
гуртожитках,
які
гаються самостійно

нама

підклю
читись до мережі, не зна
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ВІДЕОЦЕНТР ДІЄ
ючи як це робити.
Внас
лідок цього по всій
лінії
знижується якість
зобра
ження.
Тому звертаємось з про
ханням. ДОі всіх
мешканців
гуртожитків: якщо бажаєте
підключити свою
кімнату
до мережі кабельного теле^
бачення — звертайтеся до
відеоцентру і ми із
задо
воленням
кваліфіковано; це
зробимо.
— Які іце проблеми хви
люють колектив?
— Одна з них —
ка
бель. Де його взяти? Прак
тично жодна організація не

поповнити
Н0ш
одержує кабельну
продук лось би
цію, а без неї ми не мо відеобанк записами лекцій
особливо
жемо
розвивати
справу. викладачів. Це
Отож, просимо читачів га потрібно студентам перших
зети
допомогти,
хто чим <уроів, котрі могли б най
більш складний
матеріал
може.
Друга
проблема
— передивитись у себе в гур
участь в наших програмах тожитку.
Для вирішення цих
та
викладачів. За час існуван
ня
інститутського
теле інших питань необхідна фі
бачення ще жодний з них нансова І технічна допомо
не виявив бажання
висту га на рівнії керівництва ін
ституту.
пити перед студентами.
Тим часом, плануємо під
На
знімку:
Олександр
ключити
нові
телевізійні
аудиторії, зокрема всі гур Собчук в студії кабельного
тожитки, запровадити
ін телебачення,
Фото С. Лісового.
формаційні випуски.
Хоті

Ось цю різницю необхід
ного фізичного навантажен
ня треба ліквідовувати са
мостійними
заняттями.
У
нас для цього є всі можли
вості і умови: спортивна ба
за — біля самісіньких гур-

пального року
планується
перехід на заняття з
спе
ціалізації з урахуванням ін
тересів та побажань
сту
дентів. Кожен може спеціа
лізуватися з легкої атлетики,
туризму та орієнтування, ат
летичної та ритмічної гім
настики, футболу,
настіль
ного тенісу, боротьби
та
багатоборства ГПО (кульо
ва стрільба,
підтягування,
крос).

Звернення
до студентів

На жаль, спеціалізуватись
з інших видів спорту
не
дозволяє спортивна база.
І все-таки вважаємо, що
така перебудова фізичного
виховання підвищить
заці
кавленість студентів, пози
тивно вплине на ефект уч
бового процесу. Кожен змо
же не тільки поліпшити своє
здоров’я, фізичну та, розу
мову
працездатність, а й
виконати нормативи
спор
тивного розряду, оволодіти
технікою свого улюбленого
виду спорту, з успіхом вис
тупати на змаганнях.
тожитків; поруч — ліс
та
озеро; пораду, як організу
Якщо ж є Інші пропози
вати
самостійні
заняття, ції, які, на ваш погляд, мож
завше дадуть викладачі, — на втілити в учбовий про
створено постійно
діючий цес — приходьте на
ка
консультпункт. Отже, спра федру
фізвиховання,
ра
ва тільки за вами.
Якщо зом їх обміркуємо, а рек
бажаєте жити активно, без торат (я в цьому
впевне
хвороб і болячок,
мати ний) завжди піде назустріч,
добру працездатність, про бо глибоко розуміє,
яке
довжити власне творче дов значення має здоров’я, за
голіття — не гайте
часу, гартованість та
фізичний
сьогодні
ж
розпочинайте розвиток в підготовці моло
додаткові самостійні занят дих фахівців для народного
тя.
господарства країни.
Що стосується
учбового
Я. КУЛИК,
процесу, то кафедра
фізвиховання разом: з
ректо
доцент, завідуючий ка
ратом шукає шляхів
його
федрою фізичного вихополіпшення. З нового нав-

Моя батьківська
порада
студентам. «Якщо ви хочете
вижити в ринковій
еконо
міці, — в суспільстві, де все
продається і купується, то
ви повинні мати ЩО ПРО
ДАТИ. Інженер може про
дати лише свої
ЗНАННЯ,
але якщо знань в голоові не
'буде, то не буде що й про
дати! Отже, майбутнє «рай
ське життя» в ваших
руках-вчіться вчитись та ово
лодівайте ЗН А Н Н Я М И
—
цим безцінним скарбом, що
Вам зараз
дають, а
ви
— не берете!
В. ЧИЖИК,
доцент.

«За инженерньїе кадрьі» — щотижнева газета колективу Вінницького політехнічного Інституту, обласна друкарня
управління по пресі м. Вінниця, вул. Київська 4. Адреса редакції: 286021 Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.
політехнічний інститут, кімната 0220. Телефон: 4-74-17.

НЕЙМОВЇРНЕ

Пологи після
смерті
СвГіТлокосий, і блакитно
окий малюк Конлі Хілікер
е
справжнісіньким дивом,
тому, що народився
через
чотири місяці після смер
ті своєї матері. Будучи на
п’ятнадцятому
тижні ва
гітності, вона зазнала важ
кої травми мозку.
Через
10 днів лікарі заявили, що
Мозок* жінки мертвий. ~ЛЇ
чоловік Кальвін був у від
чаї, але лікарі
пообіцяли
спробувати врятувати
ди
тину. Вони сказали
бать
кові,
що з
допомогою
складного
медичного об
ладнання в тілі матері бу
де
підтримуватись життя,
поки дитина не зможе жи
ти самостійно.
Жінка дихала з допомо
гою дихального апарату, в
її організм вводились підтримувальні гормони, тем
пература тіла
регулюва
лась з допомогою спеціа
льних охолоджувальних
і
зігрівальних ковдр,
кров
розріджувалась, щоб попе
редити згортання,
харчу
вання
здійснювалось
з
допомогою трубок, а ліж
ко оберталося для
пбяегшення травлення і крово
обігу. 20 медсестер і
20
спеціалістів
спостерігали
за нею впродовж 24
го
дин на добу.
29 березня 1988 року по
чались передпологові
по
туги. Це сталось на 32-му
тижні вагітності, на
8
тижнів раніше строку. По
відомили батька,
' який
працював будівельним ро
бітником, і він приїхав у
госпіталь, щоб
побачити
народження дитини
(опе
рацію проводили
кесаре
вим розтином).
Немовля важило 3,5 фун
та і подавало гучний здо
ровий голос.
Вел и кобритан ія.
З газети «Совершенно
секретно».

Міжвузівський
наукововиробничий центр
технічної творчості
разом з малим
підприємством
«АЛЬТА ІР»
створили
БІРЖУ
СТУДЕНТСЬКОЇ
ПРАЦІ
Студенти з усіх спе
ціальностей,
які
ба
жають потрудитись
у
час, вільний від занять,
можуть звернутись
у
ІУІіжвіузцентр ? (кімната
0156)
або у
комітет
комсомолу (кімната 209).

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.
Зам, 2939.
Тираж 1500.

Новини

інститутського
життя

РЕПОРТАЖ

Народний
самодіяльний
ансамбль танцю «Світанок»,
набуває, як тепер кажуть,
все більшого рейтінгу. Не
щодавно
на
одному
з
оглядів він успішно
під
твердив своє звання
«На
родний» і визнаний кращим
самодіяльним танцювальним
колективом області. А не
забаром на запрошення з
Польщі танцюристи
візь
муть там участь у фести
валі хореографічного мис
тецтва.
На знімку: виступає на
родний
ансамбль
танцю
ВПІ.
Фото

С.

Лісового.

ЗУСТРІЧ

Людей, які в
молодості
разом воювали, вчились
в
одному навчальному закла
ді, виконували якусь робо
ту, зв’язую ть, невидимі нит
ки. і це назавжди.
Хай
минають роки,
десятиріччя
— зустрітись, побачити зна
йомі дорогі обличчя,
зга
дати свою буремну юність
— мрія кожного.
Двадцять років тому
ці
гості, що заповнили
вес
тибюль інституту, ще були
його студентами — вихрас
тими Стьопками,
Жорами,
Світланками — щебетухами,
Оленками і Маринами.
А
прибули тепер
поважними
директорами,
головінжами,
вченими,
конструкторами.
З Херсона, і Хмельницько
го, Києва і Новгорода.
З
усього Союзу.
Найхвилюючіше
не тоді,
коли на трибуну виходять
організатори і
учасники,
щоб, як ведеться, офіційно
висловити свої думки. Найхвилюючіший момент — по
ява кожного
приїжджого.
Радісні
вигуки,
обійми,
сльози, вибухи сміху у від
повідь на дотепні репліки і
жарти. Усі вони —
знову
студенти. Хто тієї
суботи
бачив ці картини в нашому
інституті, міг переконатись
в непорушності і
нев’яну
чості студентської дружби.
Потім гості заповнили ак
товий зал. Правда,
тільки
його
невелику
частину.
Всього 67 випускників
—
половина з того потоку при
було. Двадцять років
—
строк немалий, дехто
пі
шов з життя. Тож,
насам
перед, вшанували
пам’ять
про них.
Цей потік, можна сказа

ва та будівництва».
«Альма-матер», —
зву
чало майже в кожному вис
тупі. І спогади,
спогади.
Які були походи і КВВ, як
«вкалували» в Тюмені,
в
колгоспах, хто грав на гіта
рі, скільки у кого
було
«хвостів»!
І смішно ї до
16 травня
в техвідділі
щему в серці дорого.
Не
міської
автоінспекції був
приємний день— доповіли,
дарма один з виступаючих,
що відколи триває техніч
Анатолій Єрьоменко, сказав,
ний огляд
транспортних
що ті роки були найщаслизасобів, тобто, починаючи з
березня, у Вінниці ще не
вішими в житті, ще й зас
бачили такого порядку
і
півав «я встретил вас *и все
такого
рівня
підготовки
бьілое»...».
машин, як в автогосподар
інсти
З великою зацікавленістю стві політехнічного
туту.
У нас
давно скла
учасники зустрічі
слухали
лась непогана думка
про
розповідь про сьогоднішній
цей колектив — дисциплі
нований,
висококваліфіко
день «альма-матер» з вуст
ваний, уважний
до пра
нинішнього ректора
ВПІ
вил безпеки і експлуатації.
доктора технічних
наук,
Та нинішньої весни підго
товка до техогляду тут бу
професора Бориса Іванови
ла просто зразковою. ЗО
ча Мокіна, який
підхопив
транспортних
одиниць —
естафету у своїх
поперед
кожна заново пофарбована,
в кожної
все підтягнуто,
ників Р. Ю. Кігеля та і. В.
полагоджено ходову, кожен
Кузьміна і успішно
веде
водій має аварійний знак
вуз далі. Він повідав
про
непередбаченої
зупинки.
Відмінні оцінки виставлені
безупинне зростання
нав
водіям
О.
Шкуропинському,
чальної, матеріально - тех
Б. Васютинському, В. Ланічної бази, професорськошку, А. Мадею, В. Недомов
ному, С. Господарчуку
за
викладацького складу,
про
зразковий стан машин. Ін
перехід на університетську
шими
словами,
екзамен
форму навчання з підготов технічного
огляду
став
кою бакалаврів і магістрів.
цього разу святом порядку.
Чистенька
територія
гара
Учасники зустрічі
тепло
жа, полагоджені і пофарбо
привітали першого і ниніш вані брами боксів.
нього керівників
інституту,
Хочеться сказати, що за
не тільки
вручили букети квітів. А са слуга в цьому
колективу, а і його керів
мі усім загалом відправи ників. Доброго слова заслу
лись оглядати
нові кафед говує робота
начальника
відділу
постачання
ВПІ
ри, факультети,
лаборато
В. М, Матвійчука:
фарби,
рії,
культурно - художній
різні матеріали, запчасти
центр.
ни — то все його турботи.
...Ще зустріч не закінчи Але найбільший труд Воло
димира Миколайовича
в
лась, а вони вже гаряче до тому, що транспортні
за
мовлялись про нову. Через соби політехнічного інсти
два роки
скільки? Байдуже, хай
че туту за останні
обновлені процентів на 90.
рез
п’ять, десять
років,
Ну, а за організацію тех
але обов’язково тут, в обій огляду відповідав молодий,
енергійний
завгаражем
мах альма-матер.
В. М. Кириченко.
Поздровляю
колектив
'і відділу постачання і гара
жа з чудовим успіхом.
і. СЛЬОТКА,
начальник
технічного
праворуч).
В
центрі
схвальні відгуки.
віділу ДАІ, майор мілі
—
вінницький
художник
ції.
Багато
творів живо
Ф . Панчук.
пису і графіки вистави
ли на суд інститутської
громадськості
сучасні
художники, які працюють
на Вінниччині, Сергій Пи
липович Слусь
і Петро
Пилипович Дідковський
У дні Всесоюзного Ше
вченківського
свята
у
Вінниці музей відвідали
і оглянули виставку
на
родні
депутати
УРСР,
письменники Д. Павличко, Р. Іваничук, П. Мовчан, а також О. Гудима.
П. Н О ВІНСЬКИ Й ,
На знімку:
в музеї
гості з Парижа (ліворуч

ти, особливий, його випуск
ники почали вчитися
фак
тично на одному ентузіазмі
— у
тодішньому
філіалі
Київського політехнічного ін
ституту бракувало і примі
щень і технічних
засобів
навчання. Та й
викладаць
кий склад ще тільки форму
вався. Але всі вони
мали
мету, завзяття,
починаючи
від першого ректора
(тоді
директора філіалу)
Романа
Юрійовича Кігеля,
молодих
викладачів Володимира Прокоповича Кожем’яки,
М и
коли Антоновича
Філінюка, Володимира
Степано
вича Осадчука до
рядових
студентів Юрія
Анатолійо
вича Буреннікова,
Валерія
Олександровича
Федотова,
Василя
Мартиновича
Кичака, Віталія Миколайовича
Бабія та інших — нині ке
рівних працівників
інсти
туту.
Цілком природно, що
ця
зустріч і для них —
не
проста подія, а
своєрідна
звірка
орієнтирів,
світлий
промінь зминулого,
без
якого не можна
осягнути
майбутнє.
А як вчились, добивалися
свого
оті
випускники
1971?
«Це
були справді
талановиті юнаки і дівчата,
— сказав В. М. Бабій.
—
Дев’ять чоловік претенду
вали на одне місце. Такий
конкурс могли пройти тіль
ки обдаровані абітурієнти».
іЩо це так — свідчать і їх
успішне навчання і подаль
ша біографія. З того пото
ку вийшли професор, більше
десяти кандидатів наук
і
доцентів, чимало визначних
керівників
і
спеціалістів
промислового
виробницт

Живопис-широким планом
В художньому
музеї
ВПІ
— нові
картини,
малюнки: працює вистав
ка творів живописців По
ділля. Серед них
особ
ливу увагу
привертають
роботи відомого майстра
пензля Федора
Зотиковича Коновалюка —- його
краєвиди, портрети, і на
самперед ілюстрації до
поезій Шевченка, видань
Котляревського,
Стефаника, Черемшини, Кобилянської.
Цю експозицію
огля
нуло багато відвідувачів,
у тому числі і гості
з
Парижа — батько і син
Наум’яки
І
залишили

Відмінно!

В АМЕРИКУ...
Два
наших
студенти
Сергій Глиняний
(IV курс
М Б Ф ) і Сергій
Корнійчук
(V курс ЕФ) здобули пра
во участі в
міжнародному
семінарі-конференції
«Сту
дентська молодь в боротьбі
за чисту екологію і
світлу
майбутність людства».
Пропонуємо вашій увазі
короткі інтерв’ю з ними.
Сергій Глиняний. Першою
умовою для цієї поїздки бу
ло знання англійської
мо
ви. Я ніколи не вчився
у
якійсь спеціальній
школі,
тому що родом з Немирова, а в Немирові
такої
школи нема. Але в нас був
хороший викладач,
який
англійською володів доско
нало, в тому числі й роз
мовною. Він зумів прище
пити нам якщо не
любов,
то дуже серйозне ставлення
до свого предмета.
Отже, в мене була непо
гана база і по
закінченню
школи я весь час намагався
читати англійською художню
літературу, а при
нагоді
слухати радіо і навіть роз
мовляти. Так що
написати
твір на якусь елементарну
тему не складало для мене
особливих труднощів.
Наприкінці минулого
ро
ку оголосили, що в Амери
ці буде міжнародний семі
нар, запрошують студентів
зі знанням англійської.
На
кафедрі іноземних мов
зі
бралося душ 50, та
коли
дізнались, що
доведеться
писати твір, половина зра
зу відсіялась. І на конкурс
до Києва
нас,
по-моєму,
їхало душ 15, а всіх разом
зібралося, певне, з 200.
Твір був на тему:
«Що
ти можеш зробити
сьогод
ні для поліпшення станови^
ща в сім’ї,
країні, світі».
Писали дві години,
потім
була розмова з
представ
ником
фірми спонсора.
Не знаю, як у мене вихо
дило з вимовою, але я ста
рався бути відвертим і роз
кованим,
тим більше,
що
тон розмови до цього схи
ляв. По закінченню
роз
мови екзаменатор щось по

мітив у своєму блокнотику,
а я сказав: «До побачення!
Сподіваюсь, що ми ще зуст
рінемось, хоч це дуже важ
ко».
Правди ніде діти — пот
рапити в Америку
хочеть
ся. Тим більше, що я
—
майбутній автомобіліст, знаю
мало не всі марки
амери
канських машин.
Постійно
читаю їхні технічні
журна
ли.
Вернувши до
інституту,
думав, що відповідь
буде
через місяць, принаймні, че
рез півтора, а її не
було
так довго, що й перестав
ждати: не вийшло, є силь
ніші хлопці.
А це наприкінці квітня —
телетайпограма:
«Готуйте
документи, чекайте
додат
кового виклику, ви пройшли
конкурс!».
Чи радий?
Безумовно. Таке буває не
часто, або й взагалі не бу
ває.
Сергій Корнійчук. Я ро
дом з Вінниці. Навчався в
школі № 2 — англійська з
першого класу. Після
шко
ли намагався не забувати —
писав, читав. А потім ще в
армії повезло — слухав радіоперехвати розмов
аме
риканських льотчиків
—
вони не є секретними і не
кодуються, але мову на них
вдосконалювати можна.
Потім, навчаючись у ВПІ,
скінчив заочні курси з ан
глійської в Київському
ін
ституті іноземних мов. Так
що співбесіда для мене бу
ла не дуже складною. Д у
маю, що рішення там прий
мали не стільки з огляду на
знання, як з огляду на ма
неру поведінки, щоб ти за
кордоном не замикався в
собі, був контактним,
не
почувався скутим і заком
плексованим. А я за
таку
манеру не тільки на відпові
дальних конкурсах, а й
у
повсякденні. Але анкету про
те, щоб за кордоном
—
«не пити, не курити,
не
провозити, не вступати, не
залишатись» — ми уже за
повнили. Про вся випадок.

2 стор.
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ІН Ж Е Н ЕР Н І

П одії
ПРАЦІВНИК О Д Н ІЄ Ї З ЛАБОРАТО
РІЙ НАШОГО
ІНСТИТУТУ, ГОЛОВА
РАДИ ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ
ВІТАЛІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ГОВОРОВ
БРАВ
УЧАСТЬ У РЯТУВАННІ ЛІНКОРА «НО 
ВОРОСІЙСЬК», ЩО ВИБУХНУВ В СЕ-

решті змінився.
На жаль, нічого, як вид
но, не зміниться, тому що
розмова на зборах
активу
Л 1 - Й ГОДИНІ
ЗО хвивідбувалась не в плані пот
^
лин 29 жовтня
1955
рібної конкретики, а в плані
року величезної сили
ви
масштабної політики.
Всі
бух підняв
на ноги
всіх
розуміють, що діла погані,
але всі ждуть, коли ж буде севастопольців. На внутрі
якась верховна команда, як шньому рейді Севастополь
ці діла поправляти.
Кому ської бухти підірвався лін
ніст В. і. Погосян, наприк кор
«Новоросійськ».
Не
лад, теоретизував з
при зважаючи на вжиті
за
воду того, що архітектори
ходи по його
рятуванню,
перебудови не мають про через дві години ЗО хвилин
грами, що приватизація — лінкор
перекинувся
І по
це розбазарювання держав тонув.
Ця трагедія,
що
ної власності, що доценти
коштувала життя
багатьох
I професори вже опинились сотень моряків, довгі роки
за рискою бідності.
замовчувалася.
Мужність
Комуніст
І. Б. Матвеєв моряків,
що не покинули
вважає, що партія —
це корабель і до останніх се
група, яка представляє пев кунд, будучи вірними сво
ну частину людей з метою єму військовому обов’язку,
завоювання влади, що
ко боролися за його живучість,
муністична партія сьогодні
не отримала належного ви
— це партія класу керівни знання.
Тільки в 1988 ро
ків, що вона давно не пред ці письменнику М, Черка
ставляє тієї групи народу,
щину вдалося прорвати за
яку мала представляти.
вісу
мовчання,
опубліку
Комуніст В. К. Шановсь- вавши в газеті
«Правда»
кий звернув увагу на
те,
статтю «Взрьів»,
а через
що партія, яка орієнтувала
деякий час — другу статтю
на перебудову, сама до пе «Зхо взрьіва».
ребудови виявилась
него
28—29 жовтня я відвідав
товою. На нашу арену пе місто-Герой
Севастополь,
рейшли з Заходу ті програ де зібралися
на зустріч
ми, які не набули популяр ветерани лінкора «Новоро
ності в стані
політичного
сійськ» і учасники
траге
противника. Приватна влас дії, що розігралася тут
в
ність — це смерть
соціа бухті вночі 35 4 років
то
лізму, а реставрація
капі му. Увесь цей час
я па
талізму — контрреволюція. м’ятав про те, що трапи
Свідомістю людей
маніпу лось, бо сам брав участь
люють різні
новостворені
в боротьбі
з напором во
організації і групи. Рух в ди, що линула всередину
інституті проводить
більше корабля.
заходів, ніж уся
парторгаОсь як це було.
нізація разом взята, Віктор
На 6 годин
ранку
29
Кіндратович, правда,
не жовтня 1955 року був при
схильний драматизувати си значений вихід в море крей
туацію. Він упевнений,
що сера «Молотов» («Слава»),
в нас багато стійких кому на якому я служив коман
ністів, які можуть серйозно диром дивізіону ^живучості.
взятись за роботу і повести
Крейсер стояв на бочках,
за собою народ.
метрах в 250 від лінкора
Вперше виступав
перед «Новоросійськ». Я відпочи*інститутськими
комуніста
вав у своїй каюті, чекаючи
ми другий секретар міськ
сигналу про готовність ма
кому партії Т. Д.
Мотрен- шин
і корабля
до вихо
ко. Це вже з генерації ке ду в море. Раптом
щось
рівників, висунутих перебу
з величезною силою штов
довою. Виступ його сподо хнуло і підкинуло мене на
бався тим, що був беззас ліжку,
водночас почувся
тережно - відвертим і чес глухий
звук вибуху.
Слі
ним. Він сказав, що партія
дом пролунав сигнал бойо
не може перейти в наваль вої тривоги. Схопивши одяг
ний наступ, до якого
її
в оберемок,
нашвидкоруч
кличуть, бо відчуває
все взувши черевики,
кинувся
меншу підтримку в народі, на пост енергетики і живу
авторитет ї ї у місті
не чості
(П Е Ж )' переключив
зростає, а падає. Тому
не усі тумблери
гучномовного
треба кликати в наступ,
а зв’язку на себе і дав коман
шукати діалогу з усіма но ду оглянути відсіки і при
вітніми політичними
фор міщення на предмет
наяв
муваннями. і якщо є
най ності води, вогню, диму і
менший збіг позицій —- пе доповісти. Невдовзі
з бо
реходити до спільних кон йових постів почали
над
кретних справ.
ходити повідомлення
про
Це, очевидно, і є голов
відсутність будь-яких
по
на відправна точка,
той шкоджень і готовність
до
нуль, з якого треба почина бойових дій. А десь через
ти й інститутській пзртор- три-чотири
хвилини
про
ганізації,
відмовившись від звучала
команда
згори:
глобального теоретизування. «Баркас N2...
до правого
трапу. Кормовій
аварійній
І. ВОЛОШЕНКЖ,
партії шикуватися на юті!».
Туди ж було наказано при
бути
і мені — командиру
дивізіону живучості.
Починаючи
від бойової
тривоги і далі, всі команди
були виконані
надзвичайно
швидко, і в цьому відчува
лась внутрішня напруга, ро
зуміння ситуації з боку ма
тросів, старшин,
офіцерів.
Прибувши на ют, одер
жав бойове
завдання від
командира крейсера капіта
на
1-го
рангу
Каденка:
«Відправитись
на
лінкор
«Новоросійськ»
разом
з
особовим складом кормової
аварійної
партії і надати
В культурно-художньому Центрі ВПі виступив чоло
йому необхідну допомогу».
вічий хор однієї з вінницьких релігійних
організацій,
Команда вже була на бар
які на досить високому рівні виконали духовні музичні
касі, і через 8— 10 хвилин
твори, авторами яких є відомі
композитори Рахманіми піднімались на борт лін
нов, Бортнянський та інші.
кора.
На знімку: виступає хор.
Могутній корабель стояв

Це вже стає звичним —
нашому парткому ніяк
не
вдається з першого
разу
скликати інститутські
пар
тійні збори. Люди не йдуть
— одні просто не
хочуть,
інші — не сподіваються по
чути на цих зборах чогось
нового й цікавого.
22 травня зібралося мен
ше
трьохсот
комуністів,
тобто, далеко навіть не по
ловина складу. Вихід, прав
да, знайшли —
вирішено
було проводити не загальні
партзбори, а просто
—
збори активу. Отже, що-небудь, аби відзвітувати. Доб
ре звітувати — завше було
свідченням
діловитості
І
серйозності
партроботи.
Сьогодні, це, мабуть,
теж
одна з причин
швидкого
зменшення партійних рядів.
Торік з інститутської парторганізації вийшло 96
чо
ловік, цього року —
вже
22. Втрати міської
органі
зації — з 30392 чоловік ста
ло трохи більше 27-ми ти
сяч. Новий спалах «актив
ності» за графою втрат по
мічено після заходів
все
союзного прем’ єра Павлова
по оздоровленню нашої не
щасної економіки за
ра
хунок народу.
Звітна доповідь
В.
М.
Бабія не вселяла
ніякого
оптимізму. Дуже
неблагополучно на «Модулі»,
фа
культетах автоматики
й
мікроелектроніки,
обчис
лювальної техніки,
радіо
технічному. 130
комуністів
по три і більше місяців не
сплачують партвнесків. Про
ріст рядів говорити не до
водиться. Для
підтримання
життєздатності цієї графи
доводиться вдаватись
до
заходів непопулярних,
та
ких, наприклад, як виплата
матеріального
заохочення
студентам - комуністам. В
світлі такого заходу
теза
про те, що до партії всту
пають сьогодні тільки
з
ідейних міркувань, здаєть
ся смішною.
Комуністи мали б агіту
вати за партію конкретними
справами, шукати діяльних
методів впливу на
людей,
але нема ні справ, ні мето
дів. І далі
панує
боязнь
відвертих, чесних дискусій,
серед студентів панує
пе
реконання, що соціалістич
на революція була
помил
кою, ленінські ідеї і
без
грішний образ самого
Ле
ніна викликають, м’яко ка
жучи, недовіру.
Секретар парткому
го
ворив про те, що
треба
організувати політичне нав
чання комуністів, яке,
по
суті, вмерло, більше йти до
молоді. «Зміни в суспільст
ві вимагають
змін стилю».
Не маючи, в
принципі
нічого проти такої
заяви,
все-таки хотілося б
почу
ти, в чому мають полягати
ці зміни стилю. Вірініше,
хочеться, щоб він уже
на
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і

люди
ВАСТОПОАЬСЬКІЙ
БУХТІ
В
1955
РОЦІ.
ПРО ЦЮ
ТРАГЕДІЮ НАПИСАНО,
НА ЖАЛЬ, ДУЖЕ МАЛО. ТО Ж СПО
ДІВАЄМОСЬ, ЩО СПОГАДИ ВЕТЕРА
НА ЗАЦІВЛЯТЬ
НАШИХ
ЧИТАЧІВ.

з малим диферентом на ніс дав, було: кріпити
носову
і деяким креном на правий пєрєборку, палубні люки (че
борт. Освітлення в носовій рез них уже
прибивалася
половині корабля було від вода). Частину матросів від
ілюміна
сутнє, і ми рухались
бук правив закривати
вально навпомацки.
Діста тори.
лися нарешті до вахтового
Так почалась наша боро
офіцера,
який
заходився тьба за живучість
лінкора
дзвонити на головний коман (з моменту вибуху минуло
дний пункт, щоб одержати хвилин 15),
а закінчилась
розпорядження
щодо
на вона для мене
військовошої групи, але командуван морським госпіталем, стру
ня
на місці не було.
Не сом головного мозку, трав
міг офіцер зв’язатися і
з мою грудної клітки, крово
харканням, травматичним пне
ПЕЖом.
Тоді, зрозумівши, що на вмотораксом та іншими по
шкодженнями, які ще й до
лінкорі щось сталося серйо
сі дають про себе знати.
зне і гаяти часу
не мож
Та повернемося до пода
на, я залишив з матросами льших подій.

травня,

1991

року.

ЗАРПЛАТА
ПІДВИЩУЄТЬСЯ
Г1о інституту гуляють чут
ки, що заробітна плата ко
лективові ніби й підвищує
ться, але хто зна, коли це
буде і чи буде взагалі.
В розмові з нашим
ко
респондентом головний бух
галтер ВПі 3. М. Знатнова
сказала:
— Нема чого
тривожи
тись— підвищення заробітної
плати
буде. Перерахунки
робляться з 1 квітня, Частина
людей одержить нову зар
плату уже
з 5 червня, а
решта — з 5 липня. Прав
да, нема чого дуже й ра
діти: підвищення
в межах
ста карбованців
матимуть
тільки викладачі без канди
датських і докторських сту
пенів; для всіх інших при
бавка чисто символічна —
20— 50 карбованців. З черв
ня, до
речі,
в зарплату
включається
і
компенса
ційна добавка. Отже, як і
повелося в добрій
нашій
державі, з компенсації буде
зніматись прибутковий по
даток.

Дб уваги читачів

В. ГОВОРОВ.

ЗАГИБЕЛЬ
ЛІНКОРА
свого заступника лейтенан
та І. Г. Касьянова і поспі
шив до району вибуху, аби
з ’ясувати обстановку і одер
жати вказівку щодо
вико
ристання наших
аварійни
ків.
Картина, яку побачив в
носовій частині,
приголом
шила. Розбиті, розкраяні ви
бухом палубні листи горою
здибились над кораблем
і
на їхніх рваних краях зви
сали пошматовані
людські
тіла. А під ногами — шар
намулу, змішаний з кров’ ю
і
людськими
останками.
Темрява панувала і тут, але
я вже звик до неї і орієн
тувався краще. Не зустрів
ши нікого з командування,
спробував дістатися до но
сового шпиля, де мав бути
помічник капітана,
але не
зміг внаслідок
пошкоджен
ня палуби. Тоді повернув в
напрямку поста
енергетики
і живучості. Тут в одному
з приміщень зіткнувся з ма
тросами аварійних і трюм
них постів, їх було чоловік
12— 15.
чекали
команди.
Оскільки я виявився єдиним
в цьому місці офіцером, то
й взяв на себе командуван
ня по боротьбі з водою, що
надходила через
пробоїни.
Телефонний зв’язок не діяв
так само,
як
освітлення.
Правда, виручав єдиний пе
реносний акумуляторний ліх
тар, котрий виявився у матроса-аварійника
з
числа
електриків Н. М. Левіна. Йо
го ж призначив своїм зв’яз
ковим з ПЕЖом.
Першою командою,
яку

Повідомляємо, ; що впер
ше у Вінниці працюватиме
психологічна служба «Теле
фон довір’я».
Все
життя
людину супроводжують ДОб'
ро і горе, щастя й невдача,
хвилини радості
й неми
нучого смутку.
Від цього
ніхто не застрахований.
Та як підтримати люди
ну в такі
хвилини, як до
помогти не впасти у від
чай, знайти сили, щоб по
вірити в себе, надто тоді,
коли поруч нема
близько
го, вірного друга або, коли
тебе не розуміють.
Саме «телефон довір’я»
втішить вас, розділить ваше
горе, підтримає
стомлене
серце. Ви зможете напитись
водички з чистого джерела,
отримати розраду — повну
щиру відповідь
на боліс
не запитання.
Отже, коли
вам дуже важко —дзвоніть
за номером 2-40-46.

Я не знав будови
цього
великого
військового
ко
рабля,
«розташування при
міщень, але добре розумів,
що коли всередину надхо
дить вода, то випучуються
— Чому
це у вас
по
переборки, якщо розходять
суботах так кричить кіт?
ся шви — вода йде
далі
— Я його мию.
і це вкрай небезпечно. От
— Я свого теж мию, але
же, необхідно
зміцнювати
переборки і шви. Розрахо він не кричить.
— А ви його віджимає
вував на виучку
матросів
аварійних і трюмних постів. те?..
*
*
★
І не помилився.
Ці хлопці
Хворі вирішили втекти з
знали, що і як робити,
а
А весь двір
команди виконувались в лі психлікарні.
чені хвилини, хоч усе ро був обнесений високим пар
билося в суцільній темряві. каном. Вони почали трену
щоб через
нього
Тільки чулися гуркіт кувадл ватись,
і короткі
фрази «Тримай перелізти.
І ось настав день втечі.
міцніше!», «Давай
клин!»,
«Конопать шви!»,
«Підсві Раптом прибігає один хво
рий:
ти!»...
— Втеча відміняється!!
А потім почали надходи
— Чому?
ти повідомлення: «Перебор— Паркан знесли!
ку зміцнили!», «Поставлені
★ ★ *
підпори на люки!», але й та
їдуть
на
велосипедах
кі: «Закінчилися
аварійні
два комарі. Раптом
один
бруски!»,
«нема дошок!»,
«кінчилась
кудель!» (про зупинився.
— Що трапилося? — пи
маслене клоччя
для коно
тає другий.
пачення швів).
—- Та ось муха
в око
І вода
прибувала,
по
мітним став крен уже
на попала.
* ★ ★
лівий бік, диферент
збіль
—
Товариш
міліціонер,
шився. Про це вдалося че
рез один з люків повідоми а по цій вулиці ходити без
ти контр-адміралу
Лобову, печно?
— Було б небезпечно, я б
і незабаром через цей люк
почали подавати названі ма тут не ходив...
★
*
★
теріали. І знову:
«Закріп
Штірліц
вистрелив
у Мюллюй переборки!»,
«Люки!
Люки!»,
«Двері»,
«Коно .лера. Куля відскочила.
— Броньовий, — подумав
пать шви!».,., А вода знову
Штірліц.
десь знаходить ходи і так
безперервно.
Редактор
(Далі буде),

а пекдоти

І. ВОЛОШЕНЮК.

НЕ ВСЕ ДОБРЕ...
Не перший день і не пер
Непоганий ужинок. Споді
ший рік інститути
закло ваємось,
що
ентузіасти
потані тим, як підняти
на
НТТМ скажуть своє слово
новий рівень Науково-тех
і в липні-вересні, коли три
нічну творчість молоді,
і, ватиме тур наукових робіт
насамперед, звичайно, сту з
'природничих,
технічних
дентів. Це — проблема
з та гуманітарних наук.
проблем, від її розв’язан
Щойно відбулася
також
ня значною
мірою
зале X і І сесія науково-технічно
жатимуть у
майбутньому
го відділення Малої Акаде
темпи технічного прогресу
мії наук.
В 8-ми секціях
країни. ВПІ з цією метою
працювало понад сто
уч
теж вжив цілий ряд
захо нів. До роботи були залу
дів по реформі вже сфор
чені викладачі
і студенти
мованої
системи
НТТМ, старших курсів.
Практично
що вже дещо позначилось
всі доповіді
розроблялись
на наслідках. Торік, скажі на персональних
комп’ ю
мо, подано 24 студентсь
терах. П’ятеро учнів заслу
ких заявки, одержано
5
жили рекомендації для вступозитивних рішень і
14 в інститут з оцінкою «від
авторських свідоцтв.
В мінно». Хочеться при цьо
науково - дослідній
роботі му
відзначити
особливо
брало участь 2439 студен творчий вклад таких наших
тів. Ними виконано робіт
викладачів, як О. І. Хрисв студентських
конструк тюк, О. Д, Ауцяк, Г.
В.
торських бюро
майже на Слєднєв, О. П. Котлярова.
80 тисяч карбованців.
Одначе, не все так доб
перший
В березні нинішнього ро ре, я|к здається на
займа
ку проведено обласну
на погляд. Викладачі
уково-технічну конференцію ються творчістю студентів
без особливої охоти, мало
студентів. В числі кращих
відзначені доповіді О. Спру залучають їх до роботи в
досліджен
та, А. Отришко,
Н. Том- госптеїмах,
чука, М. Кулінського, С. Та- нях. Зменшується кількість
расюка
Е.
Аангермана авторських свідоцтв, заявок
Ю. Багнюка, Надал
Іімада, на спільні розробки, пра
Грійо Франциска. Перемож ці, статті.
Можливо,
є
здоровий
ці вузівського
туру
олім
НДЧ,
піади
«Студент
і НТП» глузд в тому, щоб
вузу розроби
взяли
участь
в республі керівництво
канському турі, С.
Іжиць- ли систему спеціальних за
студентів,
кий (гр. 2 ААП-90)
здобув охочень як для
друге
'місце
на
олімпіа так і викладачів?
Ну, а Рада НТТМ
ВПІ,
ді
з нарисної
геометрії,
сту
Г. Неймановський був тре тим часом, запрошує
тім на олімпіаді «Констру дентів до активнішої участі
ювання
і
проектування в науково-дослідній роботі,
певного
ЕОС». По цьому ж розділу де можна набути
вся
інститутська
команда досвіду і вміння, що, без
май
має третє місце. На олім перечно, знадобиться
піаді з математики М. Обер- бутнім інженерам.
С. КАРПЕНКО,
тюх зайняв 4-те місце се
відповідальний
секре
ред студентів політехнічних
тар Ради НТТМ,
вузів республіки.

Конференцію
перервано
Давно усім ясно — час
треба економити, а особли
во, коли він не приватний,
а спільний. Отже, це сто
сується
першою
чергою
конференцій, зборів, нарад,
семінарів. Кажуть, що япон
ці навіть з ’їзди своєї Ком
партії проводять за три го
дини.
На
користь економії
часу говорить і досвід ос
танньої профспілкової кон
ференції інституту, яка скли
калась 31 травня і винесла
на обговорення умови ж олективного договору
1991
року, стан техніки безпеки
і вибори нового профкому.
На жаль, колективний дого
вір між профспілковою ор
ганізацією і адміністрацією
вузу був пророблений недо
статньо, виявилось
надто
багато розбіжностей в по
зиціях сторін,
конференція
затягнулась, довелось
ого
лошувати перерву, а після
неї в залі уже
бракувало
належного «кворуму». Зна
йома картина.
Отже, будь-яке найсолідніше
зібрання,
очевидно,
слід готувати з таким ^розрахунком, щоб його можна
було укласти в дві години
і провести без перерви. Ну,
а наша профспілкова кон
ференція не змогла прийня
ти ніякого рішення і ї ї де
легати зберуться ще раз.

з

валютою ?

Е К З А М Е Н А Ц ІЙ Н А

Почалася
літня
екзаменаційна сесія
— найвіповідальніша пора в житті інсти
туту. Першими перед столами
екзамена
торів стали
четвертокурсники — і від
разу крива емоцій різко поповзла
вго
ру —- в кого радість, сльози щастя,
а
в кого — розпач провалу.
Хоч основна
маса студентів
тільки
готується звітувати, оцінок вже
вистав
лено більше тисячі. На ЗО травня
ек
заменатори зафіксували
164
п’ятірки,
317 четвірок, 209 трійок. Сімдесят
чо
тири студенти зазнали фіаско, «заробив

С Е С ІЯ

ши» двійки.
Незабаром триматимуть
звіт про на
буті
знання
наймолодші — студенти
1—2 курсів.
Розпочався також захист дипломних
робіт на кафедрах
мікроелектроніки і
обчислювальної техніки.
На
знімку: доцент В. П. Семеренко
{ілііворуч,
і завідуючий
кафедрою
ОТ
О. Д. Азаров (у центрі) на захисті дип
ломного
проектування
з спеціальності
0608.
Фото Р. Кутькова.

КАМІНЬ У ВІННИЦЬКЕ БОЛОТО

Він,
либонь,
засмутив
багатьох і вони
або оше
лешено мовчали, або обе
режно шуміли, побоюючись,
щоб, не передбачене партдисципліною обурення,
не
потрапило в якийсь коман
дирський
об’єктив і
не
стало потім причиною не
приємностей — все-таки на
трибуні вчорашній
партій
ний вождь,
людина
зі
РОЗПОВІДАЄ
ПРОРЕКТОР
М> Є, ІВАНОВ
«обойми».
Вона,
ідучи назустріч побажан чим часом укладення таких своєї
зараз
контрактів з
фірмою правда, поводиться
ням іноземних фірм, окре же
але їй
([Королівство не за сценарієм,
мих
іноземних
громадян «Багдаді»
ж
з представницт усе-таки видніше, вона
здобути, 'вміщу освіту в сті Йорданія)
і, може,
нах ВПІ, ректорат
прийняїв вом у .Москві та з інтер член Політбюро
офісом, що «не за сценарієм» —■ це
рішення організувати на кон національним
королівству якраз і є сценарій?
трактних умовах
навчання теж належить
Отже,
на цьому активі
іноземних
промадян
з Йорданія (представництво в
спати не хотілось нікому —
метою
одержання
ква Києві).
ліфікації
інженера
з
Укладаються й індивідуа
в нього була
і внутрішня
відповідних
спеціальностей льні контракти
і зовнішня динаміка, він ге
на повний
і ступенів
бакалаврів
та курс навчання,
і думки,
на
наїв- нерував енергію
магістрів наук.
непевність
і
'чгінш
на
окремо народжував
В квітні ректорат затвер му курсі для осіб
Авжеж,
інозем душевне сум’яття.
див положення
про орга ного
підданства,
відрахо і тепер, по шести
роках
нізацію навчання іноземців
ваних з інституту за
ака після квітня 1985-го, висо
на контрактній основі. Де демічну неуспішність, а та ка трибуна колишнього Бу
кілька таких контрактів вже кож для проходження ста динку політосвіти не дуже
укладено. Наприклад, з фір жування і навчання в аспі звикла до такої
беззасте
мою «Садек» (Ліван)
на рантурі.
режної відвертості та
ще
навчання 15 осіб, фірмою
—- Яку ж кількість валю на рівні перших у респуб
«Каді
Санкар
Констрак- ти матиме від усього цьо ліці осіб.
Це є та нова
сон» (Індія) — теж 15 чо го наш інститут?
якість керівника, до
якої
— Це, до певної
міри,
ловік. Фірма «Садек»
роз
він і сам не звик, до якої
ташована
в Києві,
«Калі спільний секрет фірм і ін 
ішов через муки супереч
Санкар Констраксон» — у ституту. Але, звичайно, мі ностей, протистоянь, поми
Вінниці, а якщо конкретні німальні суми грошей
за лок і сумнівів. В усіх ще
ше, то в політехнічному ін всі послуги прораховані. Вуз на пам’яті
його недавня
ституті. Тут для неї відво сподівається
на
рентабе якість ініеіпоіступлиївого
ідео
диться спеціальний офіс
і льність у 20—25 процентів. логічного речника,
котрий
очолює ї ї наш
випускник Але, курчат,
як мовиться, (хоч і не дуже переконли
Сінгх
Санжів Кумар
— по осені
рахують.
Яким во), але
одив-єдиний
з
він
проходитиме
у ВПІ буде наслідок, справді, по усього титулованого
пар
стажування
з промислово- бачимо восени. А поки-що тійного панства не боявся
цивільного
будівництва. можна лиш додати, що уго виходити
на прямі телеПередбачається найближ ди укладаються охоче.
дискусії з щойнонароджу-

т т

ЛІТНЯ

групи більшості
часто за
бувають і виходять на три
буну сесії говорити не те,
чого вимагає ситуація,
а
і гарячої війни з нею, те те, чого потребує партійна
ваними демократичними ін
ститутами.
пер
він не зовсім
свій, дисципліна. А так бути не
зробився постатю
необтіч- повинно.
Це йому зарахувалося в
а, от
актив; саме за вміння дис ною, гострокутою,
Чи вірить
він
у
со
кутувати, обстоювати
«лі же, вкрай незручною.
ціалізм?
Вже йому задають питан
нію» він і став
секрета
Він вірить в. ідею соціа
рем ЦК, а по тому, за не ня: «А коли ви збираєтесь лізму, але не бачить
його
ті у нас. Те, що ми
передбаченим збігом обста виходити з партії?» В
маємо,
вин, і Головою Верховної
роки, коли він був
непо
соціалізмом назвати не мож
Ради республіки. За
інших ступливим ідеологічним бій на. Ленін говорив, що най
умов він, певне, так і за цем, рухівці посилали йому більший вш и в на світ ми
лишився б ідеологічним ге з заліїв записки на довгас будемо справляти
прикла
нералом
— маршальський тих клаптиках паперу, ши дом соціалізму, але це
у
жезл йому не СВІТИіВ; ПОПЄ" рина і розміри яких не ви нас не вийшло.
реду нього в апараті було кликали
ніякого
сумніву
Як він дивиться на руй
їх цілком
специ нування пам’ятників Леніну
кілька постатей, що стояли, щодо
ближче до найвищого кер фічного призначення.
Те в областях Західної Украї
ма влади.
пер на таких же аркуши ни і спорудження їх Банза дері, Шухевичу
А. М. Кравчук,
безпе ках йому надсилають
та іншим
райкомів. одіозним
речно,
висуванець
пере писки секретарі
постатям
націо
Запитання в стилі його ж нальної історії?
будови і на його долі істо
відвертості:
рики згодом, очевидно, про
Негативно. Пам’ятники —
стежуватимуть, як найздіб
— Які
у вас стосунки
вище законів.
Але батько
ніші і наймудріШі
пред- з Гуренком? Чи співпадає
соціалізму
в нашій країні
позиція
члена
Політбюро
з
стаївіниіки того клану, котрий
Й, В. Сталін першим подав
нині івсі
неласкаво
нази позицією Голови Верховної приклад знищення шедеврів
вають
партбюрократією, Ради?
мистецтва — храмів, музеїв,
поступово
еволюціонували
Він
відповідає, що сто пам’ятників і тепер це вар
до справжнього
розуміння сунки з Гуренком у
них варство повторюється. Ни
найгостріших
болів наро- ділові. Але те, що каже Гу- щення пам’ятників
Леніну
роду, найсерйозніших
сус ренко,
не є обов’язковим засуджено,
прийнято
рі
пільних проблем і соціаль для Кравчука, так само, як шення про їх відновлення,
них труднощів. Це дано не ге, що
каже Кравчук, не але не відновлюють. Що ж
кожному, бо сите, безхмар є обов’язкове
для Гурен- накажете робити —
поси
не життя дуже часто заби ка. Позиція члена Політбю лати . туди танки?
ває дух совісті, яка потім ро не обов’язково
зівпаВін не боїться зізнатись,
запливає жиром і виплод дає
з позицҐєю Голови що влада його — не все
жує філософію жирних...
Верховної Ради,
бо поса сильна, вона мусить
ра
Гадаю, що А. М. Кравчу дова особа мусить керува хуватись
з реальностями,
ку зараз дуже нелегко. Се тись не партійними інтере бути
набагато
м’якшою,
ред того клану, де він був сами, а інтересами всього ніж була до 1985-го.
Але
Сесія
Верховної сила Кравчука в тому, що
цілком своїм, де його ма народу.
ли за героя в дні станов Ради — не партійний з ’ їзд,
з
лення народної демократії про що деякі депутати
(Закінчення на 2-й стор.).
ВРАЖЕННЯ В ІД ЗУСТРІЧІ А. М. КРАВЧУКА З
ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИМ
АКТИ ВО М ВІННИ ЧЧИ НИ

2 стор.

КАМІНЬ У ВІННИЦЬКЕ
БОЛОТО

Швейцарії А. М. Кравчу
ку задали запитання:
— Чи є на Україні свій
Пушкін?
(Початок на 1-й стор.).
— Так, є. Це Шевченко.
він про все говорить пря
— А він ще живий?
мо, не лакуючи,
не полі
Це було б смішно, аби
руючи.
Навіть про
па
м’ятник Бандері: «Ми весь не було так сумно. 53-мільйонний народ, а про ньо
час будували
пам’ятники
го не
знають
у Європі.
«ворогам» — Сталінові, які
Прем’єр однієї країни дві
знищили; Бандері —
які
чи
треба знищити. Але ж
є чі перепитував його,
не обмовився,
коли
він
Бандера, бандерівщина,
а
є ще й (національно-визволь сказав, що нас справді 53
мільйони. Треба їздити за
на боротьба...»
З ним можна
погоджу кордон не тільки високим
ватись,
чи не погоджува
посадовим
особам, а
й
тись, дорікати
за «гене усім, хто має можливість
і говорити всьому світові,
зис», як він сам, жарто
ма, говорить про еволюцію
що є такий народ, є така
поглядів і позицій, але не держава. Треба
боротись
можна не поважати
його за суверенітет України, по
прагнення бути чесним
і ступитись
суверенітетом
називати речі своїми
іме означає — зрадити
свій
нами.
народ. Нас лякають
тим,
— Як ви дивитесь на те, що суверенну Україну зра
що по
Україні
роз’їж д  зу розшарпають на
шмат
жають групи людей зі Ль ки. Смішно й говорити —
вова і роблять
те,
що
відчинено клітку, розправ
роблять?
ляй крила — лети! А
є
Демократія, з його
по люди, які закликають
нас
гляду, передбачає
вільне боятись:
«Поламаються
пересування людей по зем крила, на нас одразу впа
лі. І ярсщо е що
сказати де яструб!».
групам львів’ян,
то треба
А. М. Кравчук розпові
сказати....
Але тут явно дав про труднощі з
під
бринить ідейка — не пусти
писанням Союзного дого
ти, заборонити, виставити вору. Досягнуто угоди, що
наряди, судити,
посадити!
це буде договір «Про союз
Не ті часи. Тільки розу суверенних держав», а кра
мом, тільки
переконанням їна наша
називатиметься
треба діяти.
Тим часом,
«Союз Радянських суверен
маємо багато людей,
які
них республік»
— СРСР,
вважалися мудрими й ро отже, навіть абревіатура за
зумними, коли
не треба
лишається старою, але сло
було боротися і щось об
ва «соціалістичних» в наз
стоювати.
Тепер він
си ві не залишиться.
дить, набравши в рота во
Значною перепоною
на
ди, і вивести його на три
буну можна тільки тримаю шляху до підписання цьо
в
чи за одну
руку,
а
в го договору є ситуація
Росії.
Кілька
автономій
цієї
другу давши готовий
текст
федерації хочуть бути пря
з розумними думками.
мими
об’єктами
Союзу.
...Багатьом на тому акти
ві 27 травня не дуже подо Уряд Росії категорично пробалась або й взагалі іне по ти( це означало б її роз
добалась
така
відвертість пад). Не вироблено ще ме
про
характер
Щ о не кажи, а це — груд ханізму
ка в город не одного су зв’язків між республіками і
і
часного
панівного
Івана Союзом, про характер
якість
повноважень,
які
Івановича, котрий не звик
делегуватимуть
думати,
а вміє тільки роз республіки
Союзу, про те, що
буде
поряджатись і виступати з
належати Союзові,-, а що
трибун ,читаючи чужі текс
ти. Зрештою, це бездум’я — республікам, про орга
нізацію влади у верхов
і довело нашу країну
до
ному ешелоні, про систему
ручки. Витали
над залом
спалахи шуму
й шипіння, оподаткування, про те, чи
глухого, ледь стримуваного потрібна союзна Конститу
невдоволення, а то й гніву, ція, чи вистачить і одно
проривались колючими за го договору.
...Не можна сказати, що
питаннями на вузьких, дов
візит А. М. Кравчука
до
гастих арку шин ах..
— Чого іви їздили до Ні Вінниці був візитом якогось
ви
меччини і що звідти привез протистояння. Просто
кладено позиції
реального
ли?
Він не привіз жодної партії мислення в реальних умо
ж
шприців. Ця поїздка була від вах сьогодення. Якщо
для Вінниччини — це, мов
повіддю на візит німецькамінь у тихе болото— то
• кої
делегації
з Баварії.
це зовсім непогано — ба
Але, якщо відверто,
то
гатьом
доведеться
міцно
не кожен візит
українців
подумати, як далі працюва
за кордон
повинен мати
прагматичну мету. В роз ти. А особливо — керу
мові з одним
високопос вати.
І. ВОАОШЕНЮК.
тавленим
дипломатом
у

«ЗА

ІНЖ ЕНЕРНІ

В. Г О В О Р О В .
(Продовження. Початок
номері 20).

червня

КАДРИ»

в

1991

року.

ЗАГИБЕЛЬ ЛІНКОРА

Тоді я розділив аварій
ників на дві групи.
Одній
наказав створити лінію обо мість ручників — викорис нераторних і насосних при ється страшний
тисячого
рони біля наступних пере товували власні кулаки, об- . міщеннях і відсіках
кораб лосий крик жаху.
ви
бором, а з частиною макро мотані рушниками або зня ля, трюмі, де в таких
І все. Мене накрило ко
сів продовжував
боротьбу тими з голови
беретами. падках, залишитися живим раблем, втратив свідомість.
з водою
на попередньому Використовували столи, бан — чудо. Відважні військові Отямився, коли відчув, що
рубежі. Але ця боротьба бу ки (лавки), все, чим
кінця, поряд борсаються такі
хоч моряки стояли до
ж,
строки
ла нерівною: крен і дифе якось можна було затрима вони в найкоротші
як я. Спробував і сам щось
рент
все
збільшувалися. ти надходження води
і зуміли ввести до ладу
го
вдіяти, але груди з
вели
Могутні
струмені
прони руйнування
переборок.
А ловні механізми, пошкодже
притиснуло
кали через палубні люки в вони не витримували, особ ні вибухом: котли і турбіни чезною силою
—
приміщення, на дверях яких ливо .там —
їв численних були готові дати хід кораб до площини. Зрозумів
то була
палуба
лінкора,
в багатьох випадках висіли кладовках, підсобках,
роз лю, якби він не...
Наковтавшись
великі
замки
і ланцюги. міщених в трюмах, куди ми
...Трагедія наростала на який тонув.
Отже, проникнути туди
не не могли проникнути. Слід
знову
вально. По лівому борту до нової порції води,
було можливості, хоч
сиг також думати, що значна їх моменту вибуху
залишав втратив свідомість. Остання
нал бойової
тривоги
пе кількість була пошкоджена
ся відкритим отвір, зробле думка:
«Яка
безглузда
і ний під час заміни
редбачає вільний доступ до під час самого вибуху,
кора- смерть!».
всіх приміщень.
Однак знову очуняв, від
Намагалися 'відкрити двері
чув що лечу (як виявилося,
кувадлами,
але протидіяв
вгору). Ще за мить
поба
могутній
напір води,
що
чив вузький промінь світла,
вже
заповнила
замкнуті
приміщення, тільки вирива
який конусом розширював
лись звідти великі повітря
ся. І в ньому помітив вели
ні бульки.
чезні (Міхурі повітря,
схожі
Інколи
мені
здавалося,
на дитячі надувні кулі. Ма
що на лінкорі вазгалі
не
буть, я опинився на шляху
не було дано сигналу бойо
того повітря, що виривало
вої тривоги. І не тільки
ся з затоплених приміщень
тому, що те, що робилося,
корабля. Воно покидало їх
не повністю відповідало ви
з такою силою, що мене, як
могам надзвичайного
ста
смітинку, видуло з-під
пе
ну. Дуже дивним було зу
рекинутого корабля,
обір
стріти матросів, які пере
вавши всі гудзики на китеносили чиїсь речі на кор
лі і навіть штани.
Гадаю,
му: кителя,
інше
майю . навіть, аби ми туди
діс
що саме ті повітряні потоки
«Щось тут не так», — ду тались, то мало що зміни бельної АТС на нову, більш
повернули мені свідомість.
малось. Башти
і погреби, ли б. В силі тиску води я потужну. Крізь нього водя
Вони якимсь чином потра
всій
інші приміщення
замкнуті, переконався, коли до мене ні потоки пішли по
пили в дихальні
шляхи
довжині
«теплих»
'коридо
ілюмінатори в багатьох міс звернувся старший носово
(можливо, під час останніх
рів.
Ми
металися
з
одного
цях не задраяні. Без сумні го дизельного поста. Спус
місця до другого,
вичерпа конвульсивних намагань дих
ву, таке становище
нега тившись донизу в
примі
запас нути).
тивно відбилося на резуль щення, розташоване в трю ли весь аварійний
Опинився в кількох мет
татах боротьби
за живу мі, (а потрапити туди мож лісу, брусків, а лінкор все
більше перехилявся. Стріл
рах від днища лінкора, що
чість корабля. Я в цьому на було тільки через
при
ка кренометра уже перева випинався з води, але
до
упевнений.
міщення ПЕЖ), я
побачив,
добиратись
Вище
я розповідав,
як як вигнулися перегородки— лила через цифру 16. Важ нього не став
через палубні люки примі носові,
на інстинктивно відчув, що мо
лівого і
правого ко було утримуватись
щень, куди ми не
могли бортів. Вони стали
схожі похилій мокрій палубі, ви жу бути засмоктаним у вопроникнути, могутньо фільт на випуклі площини.
никла небезпека зісковзну ронку. Став відпливати да
рувалась вода. Не
зважа
Спитав командира
пос ти у море, що й трапилось лі.
ючи на вжиті заходи,
рі та, чи є підпори?
А сили вичерпалися доосВияви зі мною. Спасибі вже зга
вень її постійно
зростав.
весь
лось, що є. Разом з мат даному зв’язковому Н. Ае- танку, ще й побитий
Не
маючи
легководолаз росами цього поста
був, стікав кров’ю...
Осьзміц віну, який кинув
кінець ось захлинуся.
них апаратів, матроси» пір
нили перегородки попереч
реімеїня нагрудного акумуля
нали до люків і намагались
ними дошками. Клинами між
На щастя, поряд з ’явив
під водою затулювати
щі
ними вмонтували
бруски. тора і допоміг підтягнути
ся баркас, що підійшов до
лини, зупиняти надходжен
ся
до
трапу
лівого
борта.
Матроси не шкодували сил,
місця катастрофи. Кинутий
ня води в приміщення. На
Певно усвідомивши,
що з нього на другий
виконуючи цю роботу, але
баркас
жаль, таких щілин
було
на їхніх обличчях
відчу лінкор не вдасться утримати пеньковий канат, вдало за
надто багато. Наша відчай
валось напружене чекання
я
на плаву, командування на чепив мене за лікоть, і
душна праця лише тим
повідомлень про обстанов казало всім зібратися
вхопився за нього, як спра
на
часово уповільнювала
за
ку, яких, на жаль, не було. юті. Подякувавши матросам вжній утопленик за
соло
топлення приміщень.
Тіль
Тож, покидаючи пост, ска за їхню мужність, сумлінне минку.
ки тоді, коли рівень
води
зав командиру, щоб,
коли
Не стану в
подробицях
сягав підборіддя (мій зріст
шви переборок почнуть роз виконання службового обо описувати, як мене втягали
— 186 см), я давав коман
ходитися, доповісти в ПЕЖ в’язку, почав і я піднімати на баркас за руки і
но
ду покинути приміщення. І
ся на палубу, але на ют не
і покинути приміщення.
я
ми відходили в
наступне,
потрапив, не встиг —
ко ги, як в останню мить
Ця розмова відбулася за рабель став
страхуючи ломами двері
і
перекидатися. знову падав у воду, як ха
люки від самовільного зак 5— 10 хвилин до трагічного
Схопився за поручні трапа, пали за киїтель, шию ті, хто
перевертання корабля.
ривання.
з подивом дивлячись
на борсався поряд і намагався,
Ось так доводилось
за
Мені дуже хочеться
ві флагшток, яки й хилився до чіпляючись за мене, видря
Одні
лишати рубежі оборони під рити, що ті моряки
вцілі низу і вже вирізьблювавсь патися на суденце.
напором грізної товщі во ли. Особливий склад БЧ-У на фоні освітлених
вікон тягли мене вгору, інші до
ь
ди. Все гостріше
відчу (електромеханічна
бойова будинків Вугільної приста низу.
валась нестача
аварійного частина) не покинув до ос ні. Потім пальці рознялися,
...Завантажившись
по
матеріалу, інструменту,
і, танньої миті свого
поста,
і я спиною полетів
знову вінця врятованими, баркас
замість чеканок, в хід піш котрий, як правило, знахо у море, як і сотні інших мо взяв . курс до
госпітальної
ли столові ножі, вилки, за диться їв машинно - котель ряків, що горохом
посипа пристані.
мість куделі — рвали прос них відділеннях,
рульових,
лися туди ж. Це не стира
тирадла, наволочки,
за румпельних ділянках, в ге- ється з пам’яті. Досі
чу
(Далі буде).

Наш фотокор
Степан
Лісовий приніс в редак
цію знімок
/немолодого,
симпатичного
чоловіка.
Гррстка пензлів за його
лівим плечем не
поли
шала сумнівів щодо ро
ду занять: Іван Васильо
вич Кисельов —
Інсти
тутський художник.
На
писати оголошення, офо
рмити стенд чи транспа
рант — все до
нього.
Робота не важка,
але
марудна, особливо
тоді,
коли треба писати якусь
одну об’жву в десяткові
екземплярів. Але
без
ці єї роботи
і нститутов і
іне обійтись.
Молодому
вона «не п ід силу»
(в
зв ’язку з потребою
не
сидіти на одноіму
місці,

багато рухатись). А
Іва
ну Васильовичу,
колиш
ньому фронтовику, вона
яікраіз по плечу —
здо
ров’я у нього далеко не
найкраще. Дає знати про
себе іта іміна, яка у вересініі сорок третього впа
ла поряд, коли йшов
в
атаку, ударила в
ногу,
кинула головою на суху,
тверду землю.
Доля Івана Васильови
ча
складалася
важко:
він з 1924 року —
як
раз того покоління, кот
рому (випало аж
десять
років строкової
служби
(іпо війні ,не було
кого
брати в армію і держа
ва наточувала й
нато
чувала термін його
по

колінню). Мав хист
до
малювання, жевріла
да*
лека думка про художнє
училище, але по десяти
роках було вже не
до
цього, присвоїли офіцер
ське звання і він одслужиів 27 календарних
ро
ків, дослужився до майо
ра, звільнився в
запас
ветераном армії, а тепер
уже й в інституті
вете
ран — восени буде
18
років, як Іван
Васильо
вич тут художником.
Дні пливуть за днями.
В будні легше, перед свя
тами — жарко. Труд, од
ним словом. Робота і ко
лектив роблять життя ці
кавим і повнокровним.

Фото С. Лісового.

Минулої
п’ятниці
про
довжила роботу профспіл
кова
конференція
вузу.
Тривало обговорення умов
колективного договору між
адміністрацією і профспіл
кою, в результаті чого ви
роблено спільні
позиції 5
усіх
питань
і
договір
підписано. В зв’язку з поеисиленням
ролі госпрозра
хунку і скороченням шта
тів
в договір
включено
істотне
доповнення:
<3
метою забезпечення соціа
льного захисту
працівни
ків інституту,
котрі
не
мають іншого, крім зарпла
ти, матеріального забезпе
чення, а також
надання
колективу більшого
дина
мізму
та
забезпечення
спадкоємності в інституті,
трудові договори, укладені
з працівниками пенсійно
го віку, що мають право

ЗНОВ НЕ ВУЛО
на повну пенсію,
перери
вати
на
основі
статті
Кодексу
Законів
п р о
працю в УРСР (за винят
ком професорів).
Адміністрації
приймати
на роботу пенсіонерів ті
льки за тимчасовим стро
ковим договором
чи кон
трактом на строк до двох
років за умови їх високої
кваліфікації та задовільно
го здоров’я. За працюючи
ми в цьому випадку пен
сіонерами
зберігається
право на отримання пов
ної зарплати і повної пен
сії».
Конференція
прийняла
рішеня
про довибори
в
склад
профкому
голів
профбюро, про перевід від

"

носин
з
вищестоячими
профорганами на договірні
умови, починаючи
з 1992
року. Дискутувалась також
пропозиція, щоб до укла
дення цього договору при
пинити відрахування
(20
процентів) з профвнесків,
але конференція
поки-що
утрималась від прийняття
такого рішення.
Профкому дозволено пе
рерахувати прийнятну суму
для пайової участі в
бу
дівництві санаторію
типу
трускавецьких
здравниць
у Сатанові
Хмельницької
області.
На
інститутській
кон
ференції оголошено список
і вручено медалі тим пра-

цівникам, хто удостоєний
почесного звання «Ветеран
праці» за 1990-й рік.
В
цьому
списку —■ прізви
ща: Г. С. Богута, Н. С. Бе-

лінська, С. В. Гусак, А М
Зарічний, Г. І. Волошенюк,
Н. М. Мазур,
Г. 3. Поли
ваний, С. І. П’ятій, О. М.
Потапова,
В. М. Половинчук,
Я.
В.
Сатайкіна,
В. Н. Пащенко, В. Я. Сокоринська, В. Г. Морозов,
М. О. Куцевол, В. С. Стратієнко, М. А. Квітка, Г. Б.
Кириленко,
Р. Я. Дупляк,
М. І. Гузенко,
М. А . Старовойтов, Б. М. Ковальчук.

На жаль, конференція і
цього разу не зуміла
за
вершити роботу повністю.
Забракло «кворуму»
при
дообрані
одного
члена
профкому. А тому доведе
ться збиратися втретє.

7— 9 червня
у вінничан
були приємні дні відпочинку
— до нашого міста
при
були в гості клуби
весе
лих і винахідливих з Оде
ського університету (краща
команда Радянського Сою
зу), Кам’янець - Подільсь
кого
педагогічного
інсти
туту. В цих своєрідних по
єдинках дотепників з
ус
піхом
виступала
також
команда Вінницького політеху.
На знімку: один з фраг
ментів змагань.
Фото С. Лісового.

▲
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ІНСТИТУТІ
підбито
підсумки професійних
конкурсів
викладачів
на
кращий підручник, учбовий
методичний
посібник,
на
кращого лектора й викла
дача,
котрий
проводить
практичні й лабораторні заняття. Наслідки будуть ого
лошені на серпневій нараді
перед початком нового нав
чального року. Імена
кра
щих
заноситимуться
до
«Книги пошани
лауреатів
конкурсів педагогічної май
стерності»,
яка запровад
жується у вузі.

КОРОТКО
ПРО РІЗНЕ
В ЕДАКЦІЯ
міжвідомчо■
республіканського науко
вого збірника «Програмова
не навчання» просить над
силати статті з питань ор
ганізації вищої освіти, тех
нології учбового
процесу,
теорії
і практики
вико
ристання сучасних
засобів
і методів навчання. Статті
мають
бути розміром
не
більше половини
друкова
ного аркуша, можна супро
водити
їх
ілюстраціями.
Збірник виходить раз
на
рік.

РАДІ
СТАРАТИСЯ
ВЛАДА І НАРОД

— Народні маси, — казав
філософ, —- як отара овець:
без погонича
не можуть.
Справді, людьми завжди
хтось командував:
в сиву
давнину — фараони і кар
динали,
імператори і царі,
атамани і старшини, потім
— президенти
і
регенти,
комісари і генсеки...
Але у давні
роки самі
ж народні маси і обирали
собі ватажків. На віче, сході
або й просто
на майдані
коло церкви, причому, мож
на сказати, найдемократичнішим способом: «Хай
ча
бан,— усі гукнули,
— за
отамана буде!».
І той чабан привселюдно
орержував
керівну булаву
і служив громаді, будь здо
ров — по правді та спра
ведливості, не обзаводячись
ні казенними дорогими да
чами і лімузинами, ні пер
сональними
туалетами
чи
ще чимось.
Потім з ’явилися
королі,
що все можуть, інші божі
помазаники, і народ на май
данах уже тільки смиренно
бив чолом об землю,
бо
вислуховував їхні укази
Ще потім прийшли фю-

рери і дуне, вожді і мар
шали. їх народні маси
і
поготів не обирали, не при
значали і не міняли.
Нав
паки ці володарі, коли їм
щось не подобалося,
самі
могли поміняти кого хочеш,
навіть цілі народи.
Примі
ром, німецький фюрер Адольф ГІтлер
під гребінець
почистив свій фатерланд від
інакомислячих, перебив єв
реїв, поляків, а батько
і
вождь
радянських
людей
Йосип Сталін голодомором
і репресіями ледве не пе
реробив
на попіл
і прах
український народ, кримсь
ких татар,
чеченців,
нім
ців з Поволжя...
Зрозуміло,
не
своїми
руками відкручував голови,
а мудро — на основі без
смертного
вчення, геніаль
ного прозріння
і батьків
ської турботи
про світле
майбутнє.
А такс завжди
надихає
тих, хто крутиться біля са
трапів в надії
поживитись
на насильстві.
«Радий
старатися!»,
«Яволь!» , «Ол райт!»
—■
прибігали на тризну крива
ву всілякі жандармські ун

тери або чорносотенці, есе
сівці
чи енкаведешники
І
бралися за свою
чорну
роботу.
Вони і тепер є оці «Раді
старатися».
Дали нашому народу мож
ливість вийти
з безсловес
ного стадного стану,
збу
дувати правову процвітаючу
державу, обрати собі
чес
них
ватажків,
справжніх
народних
лідерів. Вже
є
такі:
Горбачов і Єльцин.
Кравчук і Назарбаєв, Попов
і Собчак, Бакатін і Шеварднадзе, Силаєв і Ф окін. Зда
валось, ось-ось
вони
на
своїх
постах
повернуть
штурвали в потрібному на
прямку на благо людей. Але
не виходить. Ті, хто під ли
чиною «безсмертного вчен
ня» грабував
і наживавсь,
залишивши іншим порожню
скарбницю, інфляцію, дефі
цити і злидні, взялись за
руки і вперлися,
розкри
чалися на сесіях,
з ’ їздах,
пленумах. Можливість
ви
ходу економіки
з кризи
за
рахунок
приватизації,
свободи підприємництва на(Закінчення

на 2-й стор.).

■«ЗА

2 стор.

ЗАГИБЕЛЬ

ЛІНКОРА

(Закінчення. Початок
в номерах 20, 21).
Уже перебуваючи
на лі
куванні, дізнався з розмов
врятованих
матросів
про
долю тих, кого знав.
За
гинув Юра Ґородецький —
командир
дивізіону живу
чості «Новоросійська», мій
великий друг і колега.
В
розпалі рятувальних робіт
він висловив слушну дум
ку: поки не пізно затопити
погреби головного калібру і
цим зменшити диферент на
ніс. Одержавши згоду коман
дування, він разом з стар
шиною трюмних машиністів
Касимовим
спустилися
в
люк, щоб виконати цей на
мір,але через хвилину лін
кор перекинувся. Більше їх
ніхто не бачив. Залишився
тільки бушлат,
переданий
Касимовим комусь
з ма
тросів. «Збережіть
на па
м’ять, якщо не повернуся,

— сказав
він. — Проща
вайте, братці!»...
У числі загиблих
вияви
лась і більшість
матросіваварійників,
які прибули
на «Новоросійськ»
разом
зі мною з крейсера «Моло
то в» — Володя
Дисенко,
електрик Шепиш
та інші.
Вони поховані на кладови
щі «Комунарів».
Лікувався я більше міся
ця. Повернувшись на крей
сер, був представлений гос
тям
з Москви — худож
нику і скульптору, які зна
йомилися з учасниками по
дій для створення
пам’ят
ника - меморіалу загиблим
військовим морякам. Це бу
ло сприйнято на флоті, як
визнання героїзму
і муж
ності усіх, хто боровся за
врятування лінкора.
Втім,
уже після дослідження при
чин катастрофи були одер
жані вичерпні
дані
про
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те, що корабель врятувати
було неможливо. 186 квад
ратних метрів — такою ви
явилась пробоїна від ви
буху {напевне,
надпотуж
ної міни, що залишилась в
бухті після війни). У скеляс
тому грунті дна воронка ся
гала 18 метрів, що відпо
відало еквіваленту
вибуху
1200. кілограмів
вибухівки.
За розрахунками спеціаліс
тів вийшло,
що одночас
ний забір забортної
води
всередину корабля
переви
щував 3,5 тисячі тонн.
Згодом,
читаючи
різні
публікації, відгуки на стат
ті про події на лінкорі «Н о
воросійськ», я зустрівся
з
поширеною думкою, що не
варто було вести безплідну
боротьбу за корабель, який
був приречений після тако
го вибуху.
З відповідаль
ністю заявляю,
що треба
було стримувати напір води.
Хай на п’ять, двадцять хви
лин
наші
д ії затримали
момент перекидання лінко
ра.
Коли б командування
флоту прийняло
правильні
рішення, можливо, що цей
додатковий час виявився б
рятівним. На жаль, діяло
воно не кращим чином. На
мою думку, в питаннях бо
ротьби за живучість кораб
лів
компетентність
керів
ництва флотом була близь

Р А Д І
СТАРАТИСЯ
ВЛАДА

(Початок на 1-й стор.).
звали реставрацією% капіта
лізму; діячів,
що виступа
ють за гласність
і плюра
лізм думок —
деструктив
ними силами; тих, хто пра
гне взятися за вільну пра
цю на землі — куркулями;
хто відроджує
національну
самосвідомість, суверенність
і свободу вибору — націо
налістами і зрадниками.
А раз так, то де ти, Лаврентію Павловичу з своїми
поплічниками?
— Ми тут, раді служити!
— з готовністю
відгукую
ться однодумці
з відомств
Пуго і Полозкова, Язова і
Крючкова, зловісних
особ
няків у Вільнюсі, Комраті,
Владикавказі, Степанакерті,
де конструювалися і кон
струюються, так звані, ко
мітети
національного
по
рятунку
та інші
«стабілі
зуючі» структури.
А ОМОН? Це ж останнє
слово каральної технології.
— Хочете самостійність?—
спитали литовців
до зубів
озброєні омонівці. — Одер
жуйте!
— !
розгромили
телецентр у. Вільнюсі, мит
ниці в трьох прибалтійсь
ких суверенних республіках.
Було
тоді втіхи у тих,
хто
й сьогодні
реально
утримує владу в своїх ру
ках. і не віддає її народу,
най хоч
світ розколеться
навпіл.
Цей живкий, знахабнілий
клан,
породжений ста лі нщиною, знає твердо, що ті
льки удушуючи народ матетеріально,
можна зламати
його .морально, і душить на
залізничних станціях, де за
тримують вагони і контей
нери з конче
потрібними
людям товарами, на базах
і складах, у відомчих
ка
бінетах,
міністерствах,
на
вузьких партійних
зібран
нях, де проектують найріз
номанітніші
заходи — ті
льки не ті, що на користь
людям.
Прем’єр Павлов, який усе
життя ходить
в номенкла
турі і не знає, почім фунт
лиха, замість
. того, щоб

латати дірявий
бюджет за
рахунок приборкання
над
мірних
апетитів
багато
тисячного легіону дармоїдівапаратників з величезними
посадовими окладами, при
вілеями і пільгами, за раху
нок скорочення видатків на
утримання, відкинутих
на
родами різних країн, омарксичених наджибулів і меріамів,
кинувся
потрошити
кишені своїх бідних Іванів
і довів їх до ще
більших
злиднів.
Отже, кому сльози, а ко
му «хай живе!».
І ожили
ті, у першу чергу, хто «ра
дий старатися».
— Ага, — вирішили вони,
— якщо сам Павлов взяв
ся душити,
то ми, місцеві
прем’єри
і
прем’єрчики,
завторгами
і
завбанями,
завцінами
і завподатками
вже доведемо
цю справу
до кінця.
І пішло.
У павловській
постанові ні слова не ска
зано про триразове підви
щення ціни на просту газовану воду. А харчоторгівське відомство взяло та й
зробило цю отруєну нітрацами бузьку
воду майже
золотою
(по ціні) — три
копійки за склянку. Добре,
що в автоматах нема ще від
повідних отворів,
а то за
сироп
брали
б валютою.
А
ось
телевідомство
пішло
далі
— вирішило
взяти у своїх клієнтів
те,
що вже
давно
відібрали,
наприклад, за прокат теле
візорів. Апарат, за користу
вання яким людина
впро
довж багатьох
років ви
плачувала чималі суми,
по
логіці, після повного
його
викуплення і сплати
вар
тості обслуговування (тобто,
надання прокату) мав би пе
рейти в її власність.
Так
ні, у відомстві вирішили на
впаки, ще більш закабалити
клієнтів— продовжують зди
рати гроші за прокат,
по
суті, вже не належних йо
му телевізорів, підвищивши
вартість цієї ведмежої по
слуги майже вдвічі.
Отже,
—
раби,
заложники
ві
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КАДРИ»
кою до. нуля. Тому вважаю,
що перед призначенням на
високі посади нашим флот
ським керівникам необхідно
проходити спеціальний курс
навчання, де одною з дис
циплін має бути
«Плаву
чість. непотоплюваність ко
рабля і організація бороть
би за його живучість». До
цього висновку
спонукає і
загибель атомного підводно
го човна
«Комсомолець».
Про те, що в Севастополі
збираються
учасники
тих
подій дізнався
випадково,
лікуючись в одному з ял
тинських
санаторіїв. При
їхав туди всього на півто
ри доби. Зібралося близь
ко 400 чоловік. Багато при
їхали з дружинами, дітьми,
онуками. Приїхали і рідні
загиблих.
Зустріч ветеранів лінкора
почалася в лекційному залі
музею - панорами оборони
Севастополя
Коротка
ін
формація про діяльність Ра
ди ветеранів лінкора, двого
динний документальний фільм
про історію корабля, його
бойовий шлях, а потім спо
гади учасників подій
тра
гічної ночі.
На такій зустрічі я був
вперше і теж отримав сло
во. На закінчення попросив
тих матросів
і старшин
носових аварійних
постів,

де покоя
хто мене, офіцера з сусід мзтника-мбгили,
десятків
нього корабля, бачив і за ться тіла кількох
пам’ятав, з ким стримував моряків "“'з «Новоросійська»
Це було
напір води, підійти під час і інших кораблів.
перше захоронення. Всі ін
перерви.
Як я уже писав, тоді, під ші провадились на Братсь
Північної
час подій, на лінкорі було- кому кладовищі
темно,
обличчя
матросів сторони. Саме там, біля па
м’ятника
«Вітчизна —- си
не міг бачити і, природно,
минуло
не міг знати їх прізвищ, і нам», 29 жовтня
все ж таки у перерві до* ме го року відбувся мітинг-реквієм пам’яті
загиблих
35
не підійшов один. Це був
моряків лінко
Георгій Васильович Корзин- років' тому
Разом
з ветеранами
кін,
колишній _ машиніст- ра.
турбініст лінкора. «Я вас па «Новоросійська» сюди при
делегації
моряків
м’ятаю», — сказав
корот йшли
ко. Він був єдиним аварій Чорноморського Флоту, ти
ником, з яким я зустрівся сячі трудящих міста-Героя
Севастополя. Відбулося від
того дня.
криття 24 нових мармурових
Він теж вперше приїхав
на
зустріч, і
про
долю плит.
Всього
на
кладовищах
своїх товаришів
по бойо
вому посту не знав. П ізні міста захоронено 6бЗ черше, коли були відкриті мар вонофлотців з «Новоросій
мурові плити з прізвищами
ська» та аварійників з ін
захоронених, він
відшукав
ших кораблів.
ще чотирьох побратимів.
Почесний караул моряків
Після обіду учасників зу
з
стрічі катерами доставили Чорноморського Флоту
до
причалу
Госпітальної опущеним військово - мор
пристані. В одній з стінок, ським прапором урочистим
па
якраз навпроти місця,
де маршем пройшов біля
м’ятника загиблим, віддаючи
перекинувся лінкор, вмуро
вана пам’ятна меморіальна данину поваги мужності ма
тросів, старшин і офіцерів.
плита з силуетом
корабля
Ці свої спогади про події
і відповідним текстом.
У
я відправив
воду були опущені вінки і трагічної ночі
М.
Черка
квіти. Потім
на міському письменнику
кладовищі «Комунарів» він щину, відгукнувшись, на його
ки; і квіти покладені до па- прохання.

ПОЕЗІЇ СТЕПАНА
ЛІСОВОГО

А м е сяц буд е т пл ы ть и
когда-нибудь
домства. І ніхто не засту
плыть,
я приплыву...
питься, не зупинить загре
Роняя весла по оаерам.
— Прости
бущі руки!..
С. Есенин.
за стих,
Раді старатися,
обирати
прости,
залежних аід них людей і, І
РУСААКА
что будет больно,
так
звані,
експлуатацій
Б Р О Д Я Т -б р е д я т п о
когда среди
ники
з комунально-житло
поклонников своих
оврагам
вого
відомства,
йкі теж
Косматые страхи,
невольно
удвічі
підвищили
вартість
Напились болотной
,по мне
неіснуючих витрат
на ре
браги,—
ты станешь
монт житла.
А під’їзди,
Слышны всхлипы, ахи...
мужа
підвали як стояли
обшар
В от засветится окош ко
выбират
пані, з вибитими
вікнами,
ь ★ * *
Надеждой голубой,
дверями, так і стоять. Ма
И пр ол ож ится д оро ж кой
лого того, УЖСК-2
у Він
Смотрите, завидуйте...
Лучик золотой...
ниці, (певно, не тільки він)
Вл. Маяковский.
Полезу в камыши,
уже десять років
щоміся
Заколышу зори-блики.
ця стягує у жильців проші
ОСТАВЛЕНО соловьи-но
Понесутся в тиши
ще й за капітальний ремонт,
дело:
Расстревоженных птиц
якого ніхто і в очі
не ба
покупают ф ото— голый
вскрики...
чив.
Р ы б а ки с р е д и д н я —
зад,
Ось так
стараються
і
хо ть зн а ю т, что это —
Вроде делать так негоже:
відомства, і місцева влада,
С ч а с тл и в о го
тело
і міністерства,
аби більше
испорченных баб.
м еняВ сетях
взяти у свого любого на
на песок
Ш аш нями источенного.
роду.
А ось дати
йому
положат. * * *
Д обра — навалом :
— рука німіє. У 30-му від
И з дальних далей,
С м отрите лучш е мою
діленні зв’язку немічні ста
журавлиных жалей — а-на-то-ми-ю
рики і старенькі іноді
по
криков наяву,
. Ура! — заявок гора,
тижневі ходять
і не мо
жуть одержати свою жалю
гідну пенсію: то нема кому
працювати, то банк грошей
не дав., і ні в кого душа
не болить
за цих безпо
мічних
людей,
для яких
пенсія
—
єдиний
засіб
існування.
А що таке податок
за
продаж?
Здоровий
глузд
підказує, що це відрахуван
ня
на користь держави,
які мають віддавати ті, хто
щось продає.
А виходить
навпаки,
розлучаються
з
своїми
кровними
червін
цями ті, хто, нарешті, щось
знайшов на порожніх поли
цях магазинів і купляє со
бі.
Отже,
крім три-п’яти
разового подорожчання жит
тя, ще й сплачує різні до
бавки.
Хто ж усе це вигадує?
Думається не одні
керівні
економісти і чиновники
з
Держкомцін, а й ті, вгорі і
внизу, для кого
народ —
це просто безлике населен
ня, з яким можна робити
що завгодно собі на втіху
і збагачення.
Зустріч з аномальним явищем,
А. НО ВІНСЬКИЙ.
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но я вот с такой
партитурой без
паспорта запросто
в р а й н а ха л о м
вновь вхожу.
Сотрите мораль
покрывал —
слоновью кожу.
* * * Л е т и т,
летит степная
кобылица
И мнет ковыль.
А. БЛОК.
БОЛЬШ ОМ мире
гулком,
Где неразрывны НЕТ и ■АЛ
.В
ка ко м -т о т е м н о м
переулке
М оя стреножена судьба.
Жизнь умчалася
небылицей
О седает дпрож ная пы ль
И то л ь ко н о ч а м и с н и тс я ,
К ак пол уза бы тая бы ль,—
«Р ы щ е т в пол е кобы л и ца
И мнет копытами ковыль».

В

Фотожарт

С.

Лісового,

І. ВОЛОШЕНЮК.
Зам. 3187.

А ВТРА —
З
півстоліття
від того дня, як
по
чалась Велика
Вітчизняна
війна. Дату не назвеш
ні
світлою, ні радісною, адже
це не свято, коли з мирно
го неба на твою
Батьків
щину
починають
падати
бомби. Це просто — віха в
нашій стражденній історії.
Ламаються списи в
га
рячих дискусіях, чи була б
м ож лиеою війна, аби
Ста
лін в переддень сорокових
років не перестріляв
най
кращого командного складу
Радянської Армії.
Філосо
фські роздуми і найсміливіші припущення про мож
ливість
іншого
розвитку
здаю ть^
несерйозними
після того, як подія
від
булась, а надто подія такого
масштабу, в результаті якої
пропали десятки
мільйонів
людей.
Сьогодні
треба
просто
вклонитись пам’яті
загиб
лих і сказати добре слово
про тих, хто пста в грудьми
проти жахливої навали вар
варства, руйнації і знищен
ня. В кожному
колективі
ще живуть і трудяться ве
терани війни. Вік у них вже
не парубоцький —
поста
ріли,
посивіли,
здоров’я
підводить, бо теж немолоде,
але це когорта
особливих
людей. Сила їхня в тому,
що вони можуть і повинні
служити нам за приклад, бо
менше скаржаться на труд
нощі (труднощі були
їхнім
життям); не шукають
лег
ких доріг (жили в той час,
коли трудна військова слу
жба вважалась
мало
не
найкращою дорогою в май
бутнє для кожної
молодої
людини); досі вірять в ідеа
ли своєї юності на проти
вагу юності нинішній,
кот
ра, як це не прикро, живе
без високих ідеалів.
Тим
часом, у
кожного
'КИТТЯ мусить бути небо не
з сонцем гаманця чи
імпоотного лейбика,
а
з
, сонцем світлої ідеї.
На жаль, і держава наша
і зсі ї ї громадські інститу
ти в цьому плані зубожіли.
Приклад людей, котрі
в
щось вірять, має стати для
нас орієнтиром пошуку. Не
обов’язково треба поділяти
їхні ідеали, але обов’язково
треба >шукати. В широкому
морі
гласності
непросто
знайти свою зорю, але як
що знайдеш, то це
буде
справді Твоя зоря. І не об
лудна.
Тож шукайте, молоді!
І
давайте сьогодні
скажемо
щи'ре спасибі тим, хто по
долав фашизм, бо якби не
вони, то наша доля була б
ще гіршою і ще страшнішою.

І94І945
ОРДА
Сам я з села
Комарівці
Барського
району.
Хата
стояла на околиці. В горо
ді викопали
яму, наноси
ли
туди
подушок і хова
лись, коли починалася стрі
льба.
Німці прийшли на почат
ку липня.
Заходили з по
ля, цепом ішли по межі —
здоровенні,
з закачаними
рукавами.
Вслід за ними,
не тримаючись дороги, пря
мо по городах, сунули ма
шини, вози, запряжені
ма
сивними битюгами,
нав’ ю
чені верблюди.
Перші слова,
почуті від
німців:
— Яйка! Сало!
Пили-гуляли
в саду. По
тім тренувалися стріляти з
пістолетів. Іде чоловік
го
родом,
ціляться
в нього,
стріляють, чоловік падає і,
як
вуж,
бараболями-бараболями. .
Випустили надвір свиню і,
регочучи били по ній, хто
з чого мав. Потім — ножа
ми по шматку і на вогонь.
Орда!
О. ХРУЩАК
доцент
кафедри фізи-

ки,
КИ ЇВ БОМБИЛИ
Бомбили
спершу не Ки
їв,
а Броварський
аеро
дром, що обслуговував сто
лицю. (Цього
аеродрому
тепер уже нема.
Зберігся,
правда,
автобусний марш
рут з кінцевою
зупинкою,
що так досі й називається
«Аеродром»).
Ми жили в селі Трибухи
за три кілометри від цього

Фрагменти війни
аеродрому,
і бачили,
що ками, а з гвинтівок і ав
Н ЕГЕРО ЇЧ Н И Й
СХІД
збивали груші
і
там
творилося
22 червня томатів,
вранці. Стояло там 4 кур яблука.
Так
починався
Костянтин Семенович Сасантських казарми. В одну їхній новий порядок.
випало пряме влучання авіаНу, а сорок третій, коли жаєв служив над Амуром в
фугаса.
У наш двір впав прийшло звільнення,
запа Хабаровському краї.
Мав
один осколок. Наш пес до м’ятався
тим, що в селі демобілізуватись у
червні
того знавіснів, що гавкав на стояв штаб 1-го Українсь
сорок першого. А тут
—
уламок металу, як на кота кого фронту.
В нашій ха війна. Комуністів і комсомо
або вовка. Аж потім я зба ті зупинився відомий потім
гово
гнув, що це його так розлю з літератури генерал Костян льців відправили, як
ешелон,
тував незнайомий запах зго тин Крайнюков. Набачились рилось, у перший
нім
рілої вибухівки.
ми там різних великих на тобто, на захід проти
Низько
літали страшні
чальників — Ватутіна, Хру ців.
хрещаті літаки, земля гойда щова. Село щодня
бомби
Костянтина
Семеновича
лась, але саме біля неї, на ли ,але його
сильно захи лишили на сході.
Сержант
городі в бараболях, ми шу щала зенітна артилерія.
Сажаєв був зразковим сол
О. ІГНАТЕНКО,
кали порятунку. А від аеро
датом — він не боявся нія
начальник відділу інсти
дрому за той перший день
кої роботи, ніяких трудно
не залишилось
ні літаків,
туту.
щів, а в їхньому
гірськоні злітних
смуг — тільки
П ЕРЕМ О ГА
димні багаття і вирви.
Першого
дня війни
не в'ючному полку роботи вис
конюшні,
Через місяць уже підсту пам’ятаю — малим був. За тачало — коні,
пили
німці
з
сухопут те День Перемоги — перед заготівля сіна, боротьба
з
очима. У нас на Уралі жила сапом та іншими
тя. Бій за село тривав дві
хвороба
доби. Ми з сусідами вири евакуйована
Соня
Соки- ми, що в тамтешніх умовах
ли окопа душ на двадцять,
рянська з дітьми.
На по просто буяли. Посудіть са
вкрили його товстими дере чатку травня всі ходили
в мі — влітку Амур піднімав
в’яними колодами, по тому гори — звідти йшла сильна ся на 17 метрів, мошкара і
— землею, і сиділи
там.
вода, танули сніги. Соня біг комарі множились хмарами
Нарешті стало тихо-тихо.
ла з гори і гукала до моєї (обідаєш — півмиски супу,
Ввалився
наш
солдатик, мами:
півмиски — гнусу), а взим
змучений,
закіптюжений,
— Валентино
Андріївно! ку — мороз 45— 50 граду
сів, заметілі — від конюш
ледве
на
ногах
стоїть:
Моліться богу!
ні до конюшні ходиш нав
«Німці уже в селі».
— Навіщо?
Мама підвелася: «Піду з
— Моліться богу, Вален помацки по канатах.
ним до хати, дам
у щось тино Андріївно! Війна скін
Полк поповнили за раху
перевдягнутись, бо вб’ють». чилась!
нок зеків, випущених з тю
Що тут зробилося?!
Всі
рем і таборів. Щоб створю
Але нічого зробити вона
не зуміла. Фашисти пере кричали, сміялись, плакали. вати видимість великої кі
стріли їх тут же, гвинтівку
По тому до нашої хати ці лькості військ під пильними
люди очима самураїв, щороку за
солдатика розбили об дере лісінький день ішли
— бабка моя вміла ворожи лишали місце дислокації
і
во, а його роздягнули
до
білизни і кудись повели: чи ти і кожен, у кого на вій пересувались на інше — бу
ко
на розстріл, чи в полон?
ні хтось
був, ішов дізна дували заново штаби,
На вулиці
побитих бу тись, чи дожив він до Пе нюшні, землянки, доти. Все
ішло на захід, а на
сході
ло, як гарбузів. Ступити не ремоги.
Г. ГО РД ЄЄВ,
армія була босою і голод
ма де. А німці уже гасали
начальник
канцелярії
за курми, вживали
свиней,
ною. Дерли лико,
в’язали
рилися в скринях, не тич
інституту.
лапті, ходили в них. Кость

Семенович носив шинель—
одна пола піхотинська, дру
га — артилерійська.
Году
вали самі себе —
сіяли
сою, квасолю,
їли
дикий
виноград, ведмежу цибулю,
хліба одержували 600 гра
мів на душу (при тоцу,
завше мокрого і глевкого),
курили горішину. В землян
ках, конюшнях, дотах була
така сирість,
що в коней
над копитами відвалювалась
шкіра, в дотах не дозволя
лось не те, що (розводити
вогонь,
навіть
— курити.
Доїдали воші.
Взимку, коли треба
бу
ло
заготовляти дрова, в
машини замість масла зали
вали нігрол (справжні мас
тила притримували до
по
чатку боїв).
—
Це були
нестерпні
роки, — говорить Костянтин
Семенович.
— Навіть
не
знаю, як ми витримали.
В серпні сорок
п’ятого,
коли
перейшли
в наступ,
небо розверзлося
зливами.
Вже
їхній полк перестав
бути кінним — Костянтин
Семенович
перекваліфіку
вався на шофера.
— Наступаючи на
Хар
бін, 45 кілометрів
«їхали»
машинами по залізничних
шпалах. Рвали мости «доджів»: одне колесо по шпа
лах,
друге — по рейках.
Гума розповзалась, як гни
ле
ганчіїр’я.
Диво-дивне.
витримували це пекло тіль
ки наша
полуторка і З а
хар (так називали З ІС -5 ).
До
останніх своїх днів
носитиме Костянтин
Семе
нович зарубку в серці від
цієї нестерпної війни.
— Нарікають зараз:
то
того нема, то того, а я ра
дий, що є скибка
хліба,
мирне небо і робота.
За п’ять років війни чу
довий
солдат
Костянтин
Сажаєв має лише медальку
«За відвагу». Не дивуйтесь.
Ми ніколи не були спра
ведливою державою. Окоп
ний
героїзм
маси у нас
завше цінувався не так, як
«героїзм штабних щурів.
Зараз К. С. Сажаєв пра
цює машиністом автокара, в
інститутському гаражі. Пра
цює так, як і служив
на
війні
—
з
винятковим
румлінням.
В. ІВЧЕНКО.

2 стор.
ло, запеклося, почало трі
щати і смалитися.
— Ось вам »фашистські
собаки!..
Через якісь півгодини в
усьому домі
запалахкотіло
в печах, все, що не можна
було взяти з собою, діста
лось вогню.
П ’ятирічний Діма так по
яснив цю акцію:
— Прийдуть
фашистяки,
їсти не знайдуть і помруть
усі до одного...
2. ЛАЗУТЧИК
Поїзд, складений з різномірних пасажирських і ван
тажних вагонів, був остан
нім, що відправлявся з Він
ниці. Схопився за поручні
і відчув величезне полегшен
ня: батьки
виїхали і
я
встиг.
1. ХАЛВА
Потихеньку потяг набрав
Вже не впізнати того бу швидкість. Ритмічно відсту
диночка на вулиці Комуніс кували свою пісню колісні
тичній. Його перебудували,
пари, хитались на полицях
звели
ще один поверх і і підлозі чемодани,
валізи,
став
він багатоквартирним. втихомирені
після важкої
А тоді мешкали в ньому
посадки, люди.
Здавалося,
лиш чотири сім’ї. Причому що ніякої війни нема і це
з спільною
кухнею, кори звичайний
рейс
робочого
дором. Кому як, а мені
і поїзда.
сусідському хлопчику Семе
Воно
й справді
йшло
ну це дуже
сподобалося,
нормально, спокійно. Місце
бо
можна
було спілкува ві власті все зробили, аби
тися протягом
всієї доби.
евакуювати людей, вивезти
Разом гралися, навіть обі на схід заводське
облад
дали за одним столом і ку нання, цінності. Але спокій
палися в одному великому був оманливий.
Тільки-но
кориті. Одне слово, на рів промайнули
місток
через
них умовах росли,
вихову Десну, як почулося
виття
вались, потім пішли в од над головою, а за тим ви
ну школу, закінчили ї ї
і бухи — один, другий, тре
пустилися в самостійне жит тій. Поштовхи, дим, вогонь,
тя. Правда, тепер уже різ поїзд зупинився серед сте
ними шляхами: Семен
по пу І люди почали вистрибу
їхав у Київ вчитися на ін вати з вікон.
женера,
я —
в
Старий
Мов
яструби,
налетіли
Оскол — на геолога.
фашистські
бомбардуваль
Поря
Було у мого юного сусі ники, сіючи смерть.
подалі
да одне дивацтво — до не тунок був тільки
і всі кинулися
стями любив халву.
Кіло від поїзда,
грам
міг з ’їсти
за день: врозтіч, подалі від залізни
вранці з молоком, вдень на ці.
закуску, увечері з чаєм.
І
Потім настала ніч, І
ми
ніякою іншою стравою
не групами йшли на північ, ос
звабиш. Ніна Василівна
вітлені пожарищами, очікую
мати Семена — знала
цю чи кожної хвилини зустрі
слабість
сина
і в
домі чі з диверсантами, яких там
завжди була
халва, навіть і тут закинули фашисти.
тоді, коли він
уже вчився
Так протягом ночі і нас
у Києві. Щоб було чим по тупного дня добрався я до
частувати, коли приїжджав. Козятина і вскочив на ін
...Сумна картина
відкри ший поїзд, що йшов до Ки
лась мені, коли після бага єва.
На великий подив — ва
тьох пригод добрався
до
Вінниці, уже прифронтової. гон виявився порожнім, і я,
вмостившись
біля
Дух війни витав над при зручно
тихлим містом. Нове
ляк столика під вікном, почав
ливе слово «евакуація» вже заповнювати щоденник, як'и.й
не сходило з вуст
людей. завів у технікумі.
Детально
описував
усі
Гірко було бачити, як гос
подарі все покидали і поспі останні події, пригоди, спо
стереження. І так заглибив
шали на вокзал.
У нашому домі теж все ся, що не помітив, як по
ступово
наповнились
лю
зрушилось
з місця.
Мої
батьки пакували останні ре дьми вагон, купе. Але раптом
чі, щось шукали,
спереча торкнув мене чоловік у вій
ськовому і звелів показати,
лись, а від мене вимагали
забиратись
швидше,
бо що я там пишу. Позад ньо
йшов поголос, що фашисти го стіною стояли пасажири,
насторожено слідкуючи
за
вже
до Гнівані підійшли.
Надвечір з ’явився Семен мною.
— Це щоденник, — по
у новенькій військовій фор
мі. Забіг попрощатися з ба яснив. — Особисті записи
тьками. Усі обступили його, і я не маю наміру показува
розпитували. Але він мало ти їх стороннім.
— Тоді підеш
зі мною!
що знав і дуже поспішав.
—> Та
почекай! — про — наказав військовий і ви
сила Ніна Василівна.
Я тягнув пістолета.
Не
розуміючи,
в чім
ось халви накупила.
все ж підвівся
і
— Халви?! — зрадів Се справа,
пішов, куди наказали.
мен. — Неси сюди...
— А що
— я сказала!,
Але, глянувши на корич
якась
бабуся,
неву халвичну гору, яку по — мовила
ставила на стіл жінка, збен гнівно дивлячись мені вслід.
— Шпигун!
Лазутчик! Там
тежено мовив:
швидко розберуться.
— Та куди стільки?
— Ви молодець, — похва
— їж скільки
зможеш,
лили ї ї пасажири. — Тепер
решту залиш...
— Залишити! Кому? Нім усім треба бути на сторо
цям?! — обурився він.
ж і...
У військовій комендатурі
Зробив комбінацію з трьох
Попельня
справді
пальців, і все, що було на станції
столі, кинув у піч,
велику швидко розібралися: переві
квиток,
селянську піч, що містилась рили студентський
на кухні. Накидав
паперів,
передивились щоденник, ре
чі і дозволили повернутись
мотлоху та й запалив.
— Нічого не залишу їм, на поїзд. Сів уже в інший
все спалю, — заметушився. вагон. Хай в тому, звідки
зняли, пильність лю
Мішечки, торбинки з бо мене
рошном, крупами,
цукром, дей залишиться на високо
сіллю,
пляшки
з олією, му рівні.
банки
з повидлом — все
Л. ЛЕОНІДОВ.
полетіло в піч,
зашкварча-
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Німецька похоронка
Речі війни
називаються
нині реліквіями і мають іс
торичну цінність.
Скажімо,
оця похоронка. З наших лю
дей ї ї мало хто бачив: по
хоронки завше йшли
за
призначенням — рідко ко
му навіть з цікавості
стачало сили духу перехопити
цей документ і
залишити
на пам’ять. Все-таки у ньо
му — звістка
про
фініш
чийогось життя, хай навіть
це життя ворога. У ворогів
теж є батьки і сльози їхні
такі ж гіркі і такі ж щирі,
як наші. Недарма сьогодні
йдеться про те, щоб і ми
на своїй землі не
побоя
лись спорудити бодай один
значливий пам’ятник загиб
лим німцям — не як оку
пантам, а як людям,
котрі
не хотіли вмирати так
са
мо, як ми, і котрих
гнав
на смерть у чужу
країну
фашизм. Це було б гуман
но, в дусі загальнолюдсько
го, планетарного добра.
Не знаємо, чи буде спо
руджено цей
пам’ятник.
Але наша публікація, мож
ливо, послужить якоюсь це
глинкою до цього
пам’ят
ника, згадкою про загубле
ну у тайфуні війни
одну боях за Севастополь
11
крапелину на ім’я Антоніус червня 1942 року, віддавши
Болтен, яку й досі, напев своє життя за Батьківщину.
не, чекають дома батьки. В На солдатському кладовищі
похоронці написано:
«Лю у Варнутці (Крим)
його
бий загиблий народився
9 відспівали на вічний
спо
вересня 1922 року в Льо- кій».
нінгені. Своє молоде життя
Не будемо
порівнювати
він присвятив
християнсь наших і німецьких похоро
кій любові до ближнього і нок за
змістом,
якістю
безмежній вірі в Бога, на оформлення і ставлення до
шого
Спасителя. Загинув у загиблих. Річ не в
цьому.

Запахи дитячих
сновидінь
!■£ АШ І відступили,
а
и 1 німців ще нема. Як і
що воно буде —
ніхто
не знає. З іншої вулиці
біжать
люди,
несуть
якесь барахло.
— Що там таке?
— Крамницю зламали.
«Може,
піти
і собі
щось узяти?»
Страшнувато ніби. Але
зважились брат і сестра.
Чекаємо... Нарешті во
ни вернулись.
— Нема
вже нічого.
Люди все розібрали.
Правда, назбирали се
стрі у пелену
сірників,
котушок з нитками, го
лок. і не здогадувались
т іє ї миті,
якого скарбу
набрали
на довгі роки
лихоліття і нужди.
Німці відступають.
З
залізничної станції чути
звуки якихось
хлопавок
—- підривають стрілки на
коліях, Потім — потуж
ний глухий гуркіт. В не
бо шугнув стовбур
пи
люки
з-під насунутого
козирка водонапірної ве
жі.
У нас вселяється страх
— відступає перший цеп
німців — мародери. Мо
лимось, щоб якнайдовше
не наставав вечір, щоб
наші не дали цим не
людам заночувати у нас.
Але молитви наші не
почуті — до хати всели
лося сім чоловік. П’яні.
— О-о-о! Та у вас,
кажуть, дуже гарна донь
ка?!
Шукають.
Знаходять.
Мама повзає на колінах.
Видно ї ї почув бог — за
гриміло: наші ще до ран
ку розпочали наступ.
С. ЛІСОВИЙ.

Річ, певне, в тому, що вій
на вбивала людей, яку
б
форму вони не носили. Сла
ва Богу, що наша
згадка
про неї постаріла на 50 ро
ків. За цей час ми
багато
чого простили і забули. Мо
жемо дозволити собі тепер
без гострого болю і щему
друкувати в газетах навіть
похоронки на тих, що були
нашими ворогами в 1941—

1945-му. Можливо, хтось з
наших
інститутських
ни
нішнього року поїде у від
рядження до
Німеччини.
Будь ласка, не
забудьте
взяти з собою цю газетку.
Може справді
Антоніуса
Болтена
ще й досі
хтось
жде, ще й досі не
знає,
де він загинув і де знахо
диться його могила.

ЗНАЮ НЕ З КІНО
Було літо — гаряча пора
для всіх, в тому числі
й
для мене, пастушка з дво
річним стажем, хоча
мені
не було ще й семи.
В пастухів вихідних
не
буває і в неділю. Тож
я
погнав пасти і 22 червня, а
на обід пригнав корову до
дому. Що здалека побачив
на вулиці людей, що стояли
гуртами, збуджені і
схви
льовані. У декого на
очах
були сльози. Я подумав, що
знову хтось помер — неза
довго до цього
хоронили
п’ятнадцятирічного
хлоп
чину. Але цього разу «по
хорон» був зовсім
інший
— почалась війна.
Того ж дня селом бігали
виконавці — розносили чо
ловікам повістки до військ
комату.
Потім через Шпиків
іш
ли та ішли війська. Зморені,
запилюжені,
забинтовані,
їх бомбили, по них стріля
ли з літаків. Чомусь
запа
м'яталося не героїчне,
а
смішне... На нашому городі
окопалась група бійців. За
гудів літак, почалася стріль
ба. Я вискочив на вулицю
якраз у ту хвилину,
коли
з ’явився офіцер, і, ні до ко-

го не звертаючись, басови
то загудів:
— Кто стрелял по нашему
самолету?
і досі не збагну, хто був
наш — літак чи офіцер?
Німці прийшли 9
липня.
Шпиків опинився в румун
ській зоні окупації. Та були
тут і німці, і словаки, і іта
лійці, і угорці. В нашій хаті
розташувались на
постій
три німці. Якось під вікна
ми пролунала чиясь коман
да ^німецької я тоді ще не
знав), двоє німців вискочи
ли надвір, а третій замешкався біля мене, зупинився
— на очах сльози,
торк
нувся рукою мого тім ’я, на
че я його син і вибіг... Мій
батько з фронту не
вер
нувся, а цей батько?..
іншого разу на постої —
знову німці. ї х двоє. Мовч
куваті, не говорять
навіть
між собою. Якось вийшли з
хати. Ми з тіткою за ними.
В сінях лежить автомат, на
порозі тільки один німець.
Тітка злякалась і звернулась
до нього, показуючи
на
зброю:
— Пане, пане!
— Пан до нужника
пі
шов! — відказав
«німець»
чистою українською мовою.

А в сусідки забрали сви
ню. Один німець веде,
а
другий плентається позаду.
— Ой, ланочку, віддайте,
— лементує сусідка. —
У
мене маленькі діти.
— Какой я тебе пан? —
відповідає задній, знімаючи
автомата.
Тітка,
налякав
шись, уклякла на місці,
а
він зводить зброю і кладе
чергою переднього.
Не знаю, як це все пояс
ните, але для села воно мо
гло скінчитись погано.
На
щастя, минулось.
Добре пам’ятаю День Пе
ремоги — сонячний, радіс
ний. Після нього кілька ро
ків підряд 23 лютого
тих,
у кого батьки загинули на
фронті, збирали в школі, і
безкоштовно годували
обі
дом. Мені запам’ятався той,
що був узимку сорок шос
того — ніколи більше
в
житті не була для мене та
кою смачною звичайна кар
топля.
Ну, а тепер я
викладач
іноземних мов. Чекаю пен
с ії. Якщо в умовах перебу
дови скоротять, не
знаю,
де доведеться шукати
т іє ї
безкоштовної бараболі.
Ґ. ПОЛИВАНИЙ.

ПРИ КЛУБІ ВПІ ВІДКРИТО
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по ремонту телерадіоапаратури
,
радянського і зарубіжного ви-

робництва. Майстерня працює
від 17.00 до 22.00 крім суботи і
неділі.

ЛИСТ НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ Б. І. МОКІНУ
Я однажды уже брался за
перо, чтобы написать
Вам
письмо, но отложил,
так
как написал В. Б. Гриневу
и копию послал в «Правду.
Украины». В том письме я
осуждаю нападки
партий
ной прессы на В. Б. Грине
ва и на Вас, Борис Ивано
вич. Но прочитал в «Прав
де
Украины»'
(1М°
ЮО)
статью А. Белозеровой, ко
торая, как мне кажется, те
перь уже вместе с
Мокиным обвиняет и весь
ин
ститут. Не нравится
партпрессе, что коллектив
ин
ститута, в том числе и ком
мунисты, вступился за сво
его ректора и выступил
в
его защиту. Как бы не ста
ралась Белозерова
оправ
дывать Булычева, я считаю
его этаким показушным за
щитником партийных инте
ресов. Он в моих
глазах
выглядит лжепатриотом.

дос
Белозерова же просто за в капиталистическом
оставить
рабатывает свою
зарплату татке. Не желает
методом сделки со
своей свое сытое корыто и стать
совестью. Ко мне
давно вместе с нами в длиннющие
пришло прозрение. Не раз очереди. С. И. Гуренко все
задумываюсь, в какой пар твердит о руководящей ро
тии я состою. Верю — при ли партии. Но, куда рулит
дет прозрение и к
таким, Гуренко, общеизвестно.
Мы считали, что партия
как Белозерова.
мощ
Еще в те годы я выпол обладает достаточно
нял поручение партии, был ным влиянием в стране, что
неоднократно уполномочен бы помочь Горбачеву в его
X X V III
ным райкома на селе
по реформах, однако
для
подписке госзайма, партор съезд КПСС оказался
гом на посевной и убороч многих коммунистов, в том
послед
ной, где убедился, что вся числе и для меня,
неоправдавработа в партии построена ней надеждой
Главным
на насилии, лжи и обмане, шихся желаний.
на угодничестве. И
теперь тормозом в перестройке ста
Генсек,
всему народу видно, что в ла партия, а наш
период перестройки обнов начав доброе дело, сам же
пар
ленное
руководство
пар его губит. Покаяться
тии остается,
на
старых тия не хочет. То, что тво
позициях, держится за дог рила, сваливает на личнос
виновны,
мы социалистического вы ти. Да, личности
бора,
а партноменклатура но и вся партия не чиста.
снизу доверху жить
хочет 6 декабря 1932 года было

ДОВЖИНОЮ
Кафедра російської та ук
раїнської мов наблизилась
до^ свого десятиліття.
Зви
чайно, не до ювілеїв у таку
трудну пору. І все-таки хо
четься подумки озирнутись
на пройдений шлях.
Кращий спосіб вивчення
іноземної мови — діалого
вий. Кафедра веде такий ді
алог уже ось 10 років, діа
лог постійний, напружений,
важкий, але результативний.
З одного боку — викладачі,
з іншого
— студенти
70
країн
з усім
розмаїттям
їхнього життєвого досвіду,
несхожістю поглядів і пере
конань, характерів і темпе
раменту, нахилів і
вподо
бань. '
Кафедра одержала
від
ректорату солідну
навчаль
но-матеріальну базу, 'зуміла
оснасгити аудиторії
сучас
ними засобами
навчання,
створити нормальні
умови
для засвоєння знань.
Хід навчального процесу
останнього десятиліття, ко
ли щорічно змінювались уч
бові плани, гостро
ставив
перед колективом проблеми
методичного
забезпечення
занять на кожному
курсі.
Становище
ускладнювалося

НЕ БІЙТЕСЬ, ЩО... НА
ПЕНСІЮ
182 працівникам інституту
(чоловікам і жінкам) ниніш
нього літа виповнюється по
60 і 55. Згідно умов колек
тивного договору,
одного
лосно затвердженого проф
спілковою конференцією ву
зу і підписаного адміністра
цією, ці люди мають бути
звільнені з роботи у зв’язку
з виходом на пенсію.
Але не треба думати, що
відбудеться масове
звіль
нення. Після відпустки
ко
жен має право подати зая
ву на укладення строкового
договору і якщо
керівники
служб знайдуть, що ти і да
лі зможеш працювати плід
но, з повною віддачею, то
такий договір буде укладено.

ще й тим, що викладачі ово
лодівали
специфікою
ро
боти зі студентами іно
земцями, безпосередньо
в
навчальній практиці. Кафед
рі вдалося розробити основ
ні методичні посібники, кот
рі дозволяють
проводити
навчання студентів іно
земців на сучасному
рівні.
Набутий методичний досвід
дав змогу самостійно вирі
шувати такі актуальні
про
блеми, як створення учбо
вих художніх текстів,
ком
п’ютеризація навчання,
що
дозволило
представити ре
зультати діяльності на
VII
Конгресі
Міжнародної асо
ціації викладачів
російсь
кої мови і літератури (М о
сква, 1990 р.).
З минулого
навчального
року кафедра навчає також
української мови і широко
використовує методику, випрацювану в роботі з гру
пами радянських студентів.
Викладачі
ініціативно
і
творчо ведуть виховну
ро
боту з студентами іно
земцями. Клуб
інтернаціо
нальної дружби,
очолюва
ний Т. А. Белою (в
його
раді — 14 викладачів ка
федри), через свій
актив

принято
Постановление
Совнаркома УССР и
ЦК
КП (б)У, подписанное Чу
барем и Косиором, об унич
тожении врагов народа
и
непокорного
крестьянства
на селе. Этим был
зало
жен страшный голод, в ре
зультате которого я остался
сиротой. Стал беспризорни
ком. Выжил, учился. Пос
тупил в партию во
время
войны. Верил. Но оказался
обманутым, как и
многие
миллионы простых
комму
нистов. Мы для партии бы
ли только налогоплательщи
ками.
Теперь я глубоко уверен,
что у партии нет будущего.
Партия дряхлеет* Она дер
жится на таких, как Булы
чев, и на ветеранах. Вете
раны не вечны. Нынешнюю
молодежь теперь не обма
нешь, как были
обмануты
мы. Наша вера для них ста-

В 10 РОКІВ...
залучає до роботи всіх сту ко, А. І. Хмель, А. М. Клімдентів. Форми цієї
діяль кіну, К. І. Герасименко (ос
пен
ності різноманітні і
пос танні двоє зараз на
тійно оновлюються. Це
— сії). Саме їм довелося взя
вечори першокурсника, ко ти на себе нелегкі турботи
ли в інтернаціональну сім ’ ю по створенню кафедри, ос
нової
методики,
студенти
«старожили» воєнню
ме
приймають тих, що тільки- випрацюванню форм і
з
тільки переступили
поріг тодів виховної роботи
вузу. Це і тематичні
вечо таким незвичайним контин
ри
«Любов,
любов...», гентом.
За ними до складу
ка
«Добрий вечір, добрим лю
дям», новорічний, зустріч з федри влилися і розділили
викладачі
учнями шкіл № 18, 31, 32, всі її турботи
кінолекторій при кінотеатрі В. Я. Корженко, Е. А. Жда
по
«Мир», випуск газети «Пог нова, С. В. Волочай,
М. , Г.
Харьков,
ляд», участь в інтерзльотах тому —
(нинішнього року в м. Чер А. П. Пенчилова, А. С. Мар
Т. П.
Паламарчук,
нівцях, Даугавпілсі), екскур кес,
сії по місту і області,
по Т. А. Белая, А. П. МедведВ.
їздки в колгоспи і
рад ська, А. М. Бачек, О.
госпи, виїзди до інших міст Аиповська, Т. І. Козаченко.
ка
(Умань, Ялта,
Кам’янець- Останніми роками на
Подільський), читацька кон федру прийшли О. М. Рац,
ференція за творами Пуш І. Г. Василькова, А. В. Горкіна,
студентський
міні- чинська, О. М. Круковська,
А. С. Савицька, Г. В. Полі
театр.
Навчально - виховну
Всю цю велику,
багато- щук.
аспектну роботу
виконує діяльність кафедри успішно
колектив,
що
складався забезпечують
завлаборатостар
впродовж десяти літ.
Зас „ рією П. В. Солнцев,
новниками і
фундаторами ший лаборант А. В. Кур’яЛист
його з повним правом мож та, лаборанти Т. О.
на назвати викладачів Т. Ю. кова, Я. В. Тарновська.
іванець,
І. Р.
Мельник,
Отже, як бачимо, основну
А. І. Олійник, А. С. Шарей- роль в колективі відіграють

Ці знімки зроблені на фініші навчального року,
а
якщо точніше, то на фініші
інститутського
навчання.
Знімки, в принципі, сумні—
група, що стоїть перед «ли
цем» державної
екзамена
ційної комісії, щойно
за
хистила дипломні проекти:
прощай інститут,
здрастуй
нова робота!
Що там, за цим
Рубіко
ном?
Студентські роки
більше
не повторяться. Були прик
рощі, труднощі,
нарікання,
але все це забудеться.
В
пам’яті про альма-матер за
лишаться тільки найсвітліші
спомини. А попереду
—
страшнувата невідомість.
Хай же пощастить
вам,
молоді пташата з інженер
ними дипломами!

ла неверием. И как бы пар
тийная пресса не старалась
выгораживать свою партию,
чернить всех тех, кто
не
согласен с ее
политикой,
каких-либо
значительных
упехов ей достичь трудно.
Об этом я прямо сказал в
своем
письме
редакции
«Правды Украины». Мы ве
рим, что в таких коллекти
вах, как ВПИ, КП И и дру
гих высших учебных
заве
дениях зреют светлые умы.
Заверяю всех сотрудников
и студентов ВПИ, всех, кто
смотрит на жизнь
откры
тыми глазами, что мы с ва
ми. Не все так думают как
Булычев и Белозерова.

С глубоким уважением
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ МАШЕВСКИЙ, ветеран войны
и труда, инвалид И-й груп
пы, ветеран партии.

ЮВІЛЕЙ КАФЕДРИ
жінки, вони визначають стиль
діяльності, беруться за найтрудніші справи. При вели
кій завантаженості
нав
чальною і виховною
робо
тою, при тому, що на
їх 
ніх руках діти і сім’ ї, ж ін
ки кафедри
відзначаються
привабливим зовнішнім виг
лядом, стежать за модою, і
чарівність їхня росте з кож
ним роком. А про їхні кулі
нарні таланти гурман міг би
написати захоплюючу пое
му. На вечорах, які тради
ційно декілька разів на рік
влаштовуються
кафедрою,
уже не раз висловлювалось
побажання відкрити коопе
ративну кондитерську. Д ій
сно, жінки кафедри готують
чудові салати, смачні
пи
ріжки, оригінальні торти, а
найунікальніше — це,
зви
чайно, кролик в сметані.
Колектив кафедри
пере
ходить на контрактне
нав
чання іноземних студентів,
буде давати в інститутську
скарбницю валюту.
Нові
проблеми, нові
турботи...
Що ж, до цього не звика
ти.

А/І. СТЕПАНОВ,
завкафедрою
російсь
кої І української мов.

Що робити,
щоб
бакалавра
зробити?
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

У «Вінницькій правді» 13
травня наш іректор Б. І. Мокін
опублікував
статтю
«Яка технічна освіта потріб
на сьогодні?»,
де розкрив
концепцію вищої
інженер
ної
освіти
в
умовах
ринкової системи. Основу
цієї
концепції
становлять
принципи гуманізації, демо
кратизації та фундаменталь
ності підготовки
технічної
інтелігенції на базі інтегра
ції навчання з виробництвом
та розвитку
вмінь та на
вичок прийняття оптималь
них рішень на базі комп’ю
терної техніки.
В інституті розпочата ро
бота по реалізації цієї кон
цепції: складені
нові нав
чальні плани,
введені нові
навчальні дисципліни, але ні
університетські плани і про
грами,
ні введення вчених
ступенів бакалавра та ма
гістра для наших
випуск
ників
не дадуть
високої
якості
підготовки майбут
ньої технічної
інтелігенції,
якщо ми будемо практику
вати в вузі
середньовічну
технологію навчання. Необ
хідно вже зараз переходи
ти на нову технологію, яка
б давала можливість підго
тувати
людину до життя
в
21-му
столітті.
Нова
технологія
навчання грун
тується на двох об’єктивних
психологічних законах логі
ки пізнання:
1. Людина може засвої
ти велику кількість інфор
мації за короткий час, як
що ця інформація вираже
на малою кількістю
знаків
(принцип мінімаксу).
2. інформація засвоюєть
ся людиною
і зберігаєть
ся в пам’яті,
якщо
вона
використовується в процесі
рЬЗз’ язування
життєво*-,
необхідних задач (принцип
розвитку
психіки в діяль
ності).
З цих законів
випливає
суть М ІН ІМ А К С Н О Ї
ТЕХ
Н О Л О ГІЇ НАВЧАННЯ: сту
дентам для засвоєння необ
хідно дати мінімум фунда
ментальних знань, сформу
вати вміння та навички піз
навальної
діяльності
(да
ти систему
загальнонаукових алгоритмів і евристичних
програм одержання конкрет
ної інформації з
«мініму
му») та організувати групо
ву, індивідуальну, аудиторну
і не аудиторну
самостійну
пізнавальну роботу по роз
в’язанню ними
виробничопрактичних задач.
Отже,
оловна мета навчання в ву
зі — навчити студентів вчи
тися все життя. Мета викла-дача — організувати
для
студентів ефективну самос
тійну роботу, а не намага
тися якомога більше
про
читати лекцій для них!

(Закінчення

на 2-й стор.)*

2 стор.

"«ЗА

Що робити,
щоб
бакалавра
зробити?
(Початок на 1-й стор.).
Для того, щоб
реально
перейти на мінімаксну тех
нологію навчання — само
навчання з
використанням
ком’ютерної техніки — не
обхідно:

1. СТВОРИТИ
МАТЕРІ
АЛЬНУ БАЗУ ДЛЯ САМО
НАВЧАННЯ:
— мінімаксні
навчальні
посібники з
фундаменталь
них дисциплін;
— збірники задач та ла
бораторних робіт з виробни
чим змістом;
— скласти банки
знань,
алгоритми та евристичні про
грами для експертних
сис
тем;
— скласти навчальні, ін
формаційно - довідкові, об
числювальні,
інформаційнопошукові пакети прикладних
програм;
—
забезпечити всі
ка
федри
достатньою
кіль
кістю комп’ютерної
техні
ки.

2. ПРОВЕСТИ ПЕРЕПІД
ГОТОВКУ
ПРОФЕСОРСЬ
КО ВИКЛАДАЦЬКОГО
КОЛЕКТИВУ.
Остання умова - основа і
найважча. Ще 'американсь
кий фізик Фейман говорив:
«Легше перенести кладови
ще з Землі на Місяць, ніж
перевчити викладача
вузу
на інші методи навчання».
Така інертність
властива
і нам. 20 років я веду про
паганду
мінімаксної
тех
нології навчання у нашому
вузі, на базі цієї технології
захищено більше двох
де
сятків дисертацій з
моєю
допомогою, а у Вінницько
му політехнічному інституті
тільки окремі педагоги - ен
тузіасти ї ї
застосовують!
Оскільки більшість виклада
чів використовують
стару
технологію навчання,
то

праця педагогів - ентузіас
тів має такий же ефект як
крапля гарячої води в морі
— не дає загального педа
гогічного ефекту.
Якщо ми маємо
почуття
самозбереження і
хочемо
вижити в ринковій системі,
в конкурентній боротьбі се
ред вузів, то повинні побо
роти
свою
психологічну
інертність, а це
можливо
при умові оволодіння всіма
членами професорсько - ви
кладацького колективу мінімаксною технологією
нав
чання.
Для цього у нас є реаль
ні умови:
1. Керівництво
інституту
розуміє необхідність
пере
будови навчального процесу
і робить перші кроки
в
цьому напрямку.
2. В інституті
ствоірено
лабораторію проблем вищої
школи, методичний кабінет,
які можуть очолити і
ор
ганізувати цю роботу.
3. Створений
та
уком
плектований
висококваліфі
кованими кадрами обчислю
вальний центр, кабінет тех
нічних
засобів
навчання,
комп’ ютерні класи.
4. На кафедрі фізики роз
роблений мінімаксний нав
чальний посібник *з фізики
і його вже вищристовують
студенти в процесі навчаль
ної роботи; підготовлено по
сібники: «Як самостійно вчи
ти фізику?» (посібник
для
студентів), «Основи
логіки
пізнання» (посібник
для
викладачів), «Ф ізичйі мето
ди розв’язання виробничих
задач» (посібник для
сту
дентів) та інше.
Ректору та вченій
раді
інституту необхідно
лише
розробити систему
матері
альних і моральних
стиму
лів, які б заохотили викла
дачів працювати в
галузі
підготовки мінімаксних нав
чальних посібників, виготов
лення пакетів
прикладних
навчальних програм,
вести
педагогічні дослідження то
що.
В іншому разі гарна ідея
інженерної підготовки
тех
нічної інтелігенції, що
її
висунув професор Б. І. Мокін, залишиться такою
ж
утопією, як і ідея побудови
комуністичного
суспільст
ва в окремо
взятій країні.

В. ЧИЖИК,
доцент.

ГОВОРИЛИБАЛАКАЛИ...
Це уже
якась
комедія:
щоб провести чергові
пар
тійні збори адміністративноуправлінсь/кого
персоналу
(24 червня), довелося «відловлювати» комуністів у ко
ридорах і на робочих міс
цях (збори влаштовувались
за рахунок трудового дня о
16-й годині), але так і
не
набрали потрібної більшос
ті.
Причини відомі — збори
комуністів вже давно нага
дують дискусійні клуби, де
в міру політичної
«підко
ваності» кожен
розмірко
вує, чому партія
втратила
авторитет, чому плентаєть
ся в хвості подій.
Знову
було сказано, що нема про
грами, що, вилучивши з Кон
ституції 6-ту статтю, позба
вили партію (ролі єдиної
і
привілейованої, що
треба
було б іти в маси, вести їх
за собою, але нема чим агі
тувати, в світлу комуністич
ну майбутність, про яку спі
вали десятиліттями,
тепер
уже ніхто вірити не хоче.
Думка одностайна
-—
партія спить, втрачає силу,
авторитет. За нинішній рік
в ї ї ряди по всьому місту

вступило лише 13
чоло
вік з 260 тисяч дорослого
населення. 70 парторганізацій Вінниці не
перерахо
вують міськкому
партвнес
ків, 80 — дають,
скільки
захочуть, в 50-ти половина
комуністів внесків
взагалі
не сплачує. Авторитет пар
т ії настільки підупав,
що
міськком не може
уком
плектувати повного апарату
— з 35 чоловік за
штат
ним розкладом набрали ті
льки 28.
Комуністи знову
розка
зували один одному,
що
не знають, куди йти, що ро
бити, за що агітувати, для
чого годувати своїми внес
ками
командну
верхівку,
котра веде країну
бо-зна
куди. Одне слово, поговори
ли - побалакали, поплакали
в рукавичку і на тому
й
розійшлися. Знов — ніяко
го напрямку, ніякого
діла.
Єдине діло, правда,
було:
затвердили ще дві
заяви
про вихід з партії і одну—
про виключення. Отакі нині
пішли «врожаї»
діловитос
ті«

В.

ІВЧЕНКО.

ІНЖЕНЕРНІ

КАДРИ»

Тамара Болеславівна
Буяльська,
наша
невтомна
трудівниця і подвижниця на
терені культури й гуманіта
ризації інженерної
освіти,
використовує кожну
наго
ду, щоб поповнити новими
експонатами
культурно-ху
дожній центр інституту. Ф о 
токореспондент Степан Лі
совий зробив цей
знімок
на виставці творів
народ
ного мистецтва у
Вінниці,
коли директор центру «тор-

28 червня 1991 року.

гувалася» з Анатолієм М и
колайовичем
Лукіянчиним,
майстром
різьби по дере
ву з села Гнаткова Томашпільського району.
Втім, «торгувалася»
до
Тамари
Болеславівни зов
сім не підходить — милий
і делікатний ї ї характер не
того гатунку, однак
ми
вживаємо саме це слово, бо
мусить
вона з
щемкими
сердечними судомами відс
тупати перед новітніми він^

ницькими
товстосумами, можемо платити готівкою, а
які
накладають «волохату тільки — за бухгалтерським
лапу» на мистецькі
твори, переказом... І все-таки Табо одразу платять готівкою »мара Болеславівна
зуміла
і найкраще забирають
до домовитись з
народними
приватних колекцій або для митцями і відклала дещо з
вигідного перепродажу до того, що сподобалось і що
ма, або й за кордоном. Та нам «по кишені»>
ка, на
жаль*
реальність
Гадаємо,
що
невдовзі
сьогодення. Інститутові
не колекції
культурно ху
під силу тягатися з
цими дожнього центру збагатять
акулами перебудовного біз ся за рахунок цікавих но
несу. Можливості
наші винок.
значно скромніші, ми
не
Фото С. Лісового.

Актуальне

інтерв'ю

ТРИ ЗАПИТАННЯ О. І.. НИЖНИКУ
— І все-таки, Олександ
ре
Івановичу, чи будуть
створюватись
національні
Збройні Сили України?
— Так національні Зброй
ні Сили Української Армії
будуть створюватись. Необ
хідність Української Армії
зумовлена
прийнятям Де
кларації про державний су
веренітет
України, в якій
проголошується її право на
власні збройні
сили. Існу
ючі збройні сили СРСР не
відповідають сучасним ви
могам
гарантування без
пеки республіки, і, чим с ко -‘
ріше зрозуміють це офіце
ри, тим безболісніше три
ватиме процес побудови ар
мії
незалежної
держави.
Монополія КПРС на керів
ництво
армією
створює
постійну загрозу
військо
вого
стану
в республіці.
До цього часу Україна не
має не тільки ефективного
державного механізму кон
тролю
за діяльністю со
юзних збройних сил,
але
і права на це.
Ввважаю,
що це може призвести до
небезпечних ситуацій,
та
ких, скажімо,як
у респуб
ліках Прибалтики.
Принципи побудови Збро
йних Сил України були роз
глянуті на науково-практич
ній конференції 2— 3 лю
того цьому року в Києві
і нині
викладені в кон
цепції Української
Армії,
з якою можна ознайомитись
на стенді
Руху ВПІ, а та
кож в штаб-кваїртирі
Кра
йового Руху (вул. Пушкіна,
11). Концепція передбачає,
по-перше, поетапний пере
хід від структур
союзної
армії до національної;
подруге,
поетапний
перехід
комплектування Української
Армії від змішаного прин
ципу
до
професійного.
Ясно, ще це справа не од

ного року. Має бути відо
мим і те, що
ми не зби
раємось ділити ядерний ар
сенал „ стоїмо на тому, що
в перехідний
період
По
винні бути потужними спі
льні
стратегічні
сили —
світ, в якому ми живемо,
ще не такий, щоб не дба
ти про
захист і безпеку,
але вони мають відповідати
існуючим
стосункам
між
державами і союзами. Роз
рахунки
показують,
що
Україні достатньо
профе
сійної
армії чисельністю
300— 350 тисяч чоловік
з
витратами11 мільярдів кар
бованців, проти витрат на
утримання союзної
армії
в розмірі 50 мільярдів що
річно.
Концепція
Української
армії
обговорювалась
12
червня
цього року за кру*глим столом керівництвом
Крайового Руху і офіцера
ми — політпрацівниками по
вітряної
армії, розташова
ної на Україні і в Білору
сії. Зустріч була взаємно
доброзичливою,
конструк
тивною, виваженою і офіце
ри не приховували своєї за
цікавленості..
То ж споді
ваємось на те, що справа
цим не закінчиться.
27—28 липня цього року
в Києві відбудеться з ’їзд
офіцерів,
які служать
на
Україні. Обговорюватиметь
с я концепція
Української
Армії, яка буде запропоно
вана Верховній
Раді рес
публіки,
створюватиметься
Комітет
офіцерів України.
Підготовка
до з ’їзду вже
ведеться. Хто хоче допо
могти, прошу звертатись в
комісію з військових пи
тань Руху або безпосеред
ньо до. мене.

глупотою влади. Може ста
тися
так, що через пару
років в офіцерські учили
ща не захоче
йти ніхто.
Яка позиція в цьому зв’яз
ку керівних органів демо
кратичних сил?

цивільних фахівців
(з ура
хуванням інфляції). Врештірешт,
мова буде іти про
захист України, як Вітчиз
ни кожного, хто в ній жи
ве,
а це в патріотичному
плані значить немало.
Для розгляду цих питань
на черговій сесії Верховної
Ради
вже обговорюються
принципи законів, створені
демократичними силами: про
правовий статус військово
службовців,
які проходять
службу
на Україні;
про
проходження строкової вій
ськової служби громадянами
України;
про альтернатив
ну службу громадян- Укра
їни.
Набуває
розголосу кон
цепція Збройних сил Укра
їни, яка вже має чимало
прихильників
серед офіце
рів,
котрі
служать
в
республіці.

—
Дійсно,
суспільство
стурбоване правовою і со
ціальною
незахищеністю
військовослужбовців, в тому
числі і громадян
України,
які проходять службу в со
юзній армії. Дійсно, ми сти
каємося з якимось глупством, коли людина
25— ЗО
років служить державі, на
родові, а пенсію
отримує
від Міністерства
оборони.
Чому в такому
разі шах
тарі або вчителі
не отри
мують
пенсію
від своїх
міністерств?
Окрім того, наші діти на
власні очі бачать, як біду
ють офіцерські сім’ї (нема
квартир, вічні переїзди, не— Ходять
розмови, що
статки) і роблять висновок, Рух створюватиме у вузах
що керівнцитво країни не
щось на зразок страйкових
спроможне вирішувати своє комітетів...
часно
наболілі правові
і
— Рух
страйкомів
не
соціальні проблеми.
створює,
а
тільки
бере
Який же вихід бачить ке участь через своїх
функ
рівництво
демократичних ціонерів — членів колекти
сил?
вів у загальному профспіл
Це — створення
якісно ковому і робітничому русі.
нової
професійної
армії, Комітети соціального само
яка
б підпорядковувалась захисту трудящих
створю
Верховній Раді України. Ця ються
сьогодні
по всій
армія має бути деполітизо Україні.
Тож нема нічого
ваною,
побудованою
на дивного в тому, що у ву
принципах правової держа зах, зокрема,
і в нашому
ви, в якій
передбачається може бути ствоірений такий
строкова
і альтернативна же комітет, який увійде до
служби. В
новій армії за Всеукраїнського об’єднано
безпечуються необхідні умо го страйккому (ВО СК) і по
ви для професійної діяль годиться діяти згідно ста
ності військових,
гаранту туту ВОСК. До речі, в ро
ється
право на створення бітничих
колективах Він
Профспілок ' військовослуж ниці уже створено
чимало
бовців, забезпечується реа таких комітетів, котрі обра
лізація соціальних програм, ли делегатів
на 1-й з ’їзд
— Суспільство
відверто життєвий рівень військових ВОСК, що
відбудеться в
занепокоєне беззахисністю підтримується
не
нижче Києві цього місяця, затвер
висококваліфікованих дить Статут і програму дій.
ВЇЙрц'кОВОСЛІужбІОВЦІВ
перед рівня
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На вченій раді
Минулої п'ятниці відбулося
розширене засідання вченої
ради ВГІі, на якому ректор
інституту академік Ь. і. Мокін звітував
про підсумки
попереднього
навчального
року і зупинився на завдан
нях 1991 — 1992-го.
Будь-який інститут
почи
нається з поповнення. План
прийому нині
складав 976
чоловік, заяв було
подано
1776. итже, майже по два
абітурієнти на місце. Прохід
ний бал на енергофаці ста
новив 12,5, на РТФ, ФОТ,
Ф АМ —- по .12, М БФ — 11,
ІБФ — 10,5. Іншими сло
вами, цього року до Вінницького політеху вступати було
важче, ніж торік.
Новинкою
буде те,
що
відміняються
всі
форми
платного навчання. їх визна
но неконституційним
ново
введенням. Не буде віднині
практикуватись і плата при
поновленнні студентів, від
числених за неуспішність.
Оплачуватимуться тільки по
слуги за ліквідацію акаде
мічної заборгованості.
Зупинившись на недоліках
навчального процесу, Б. і.
Мокін відзначив,
що дер
жавні іспити засвідчують ча
сто-густо краще знання тео
рії, ніж уміння розв’язувати
практичні задачі.
Серйозні
упущення маємо в питаннях
дипломного
проектування,
зокрема, у вчасному визна
ченні теми робіт, критеріїв
їхніх обсягів.
Вразливе місце учбового
процесу — виробнича прак
тика. і студенти, і деякі пе
дагоги не надають їй пот
рібної уваги.
Тим
часом,
починаємо переходити
на
бакалаврсько - магістерську
систему навчання, де прак
тична робота н-а підприєм
стві чергуватиметься з тео
ретичним навчанням впро
довж цілих семестрів і не
дай бог, щоб на виробництві
студент відпрацьовував свої
4 місяці так, як
«відпра
цьовує» нині — це буде по
чатком кінця доброго заду
му, крахом
розробки про
грам університетського рів
ня.
Ректор повідомив, що з
нинішнього року
відмінено
державний розподіл випуск
ників, яких готує інститут.
Отже, рівень попиту *на
молодих інженерів буде за
лежати ВІД рівня їхньої якос
ті. Якщо не наведемо пов
ного порядку в цім ділі, то
можемо мати в майбутньо
му серйозні фінансові труд
нощі.
Треба посилювати роботу
по
створенню
навчальної
бази, підручників,
посібни
ків, поліпшувати
методику
занять, комп’ютеризацію нав
чального процесу, вимогли
вість до лекторської майстер
ності,
шукати шляхів по

повнення
вузівського бюд
жету.
идним з таких джерел
має стати підготовка фахів
ців для іноземних держав
за валюту.
Вже укладено
і укладаються контракти, по
чинає роботу підготовче від
ділення для іноземних сту
дентів.
Свій вагомий внесок по
винні внести вчені інституту,
готуючи винаходи і нові ірозрооки для широкого
впро
вадження
у
виробництво.
Ректор охарактеризував ді
яльність
наукової частини
вузу, як, в основному, успіш
ну. Збережені обсяги нау
ково-дослідних робіт, надхо
дять заявки на наші розроб
ки. Ректора
туроує тільки
те, що до наукової роботи
слабко залучаються студен
ти. Питання стоїть так, щоб
з кожної теми 10 процентів
коштів йшли на оплату сту
дентської участі в них, ад
же саме звідси маємо чер
пати потенціал для подаль
шого розвитку творчого ін
телекту інституту.
У зв’язку з припиненням
діяльності партій, і, зокре
ма, комуністичної, перед ін
ститутом постає багато про
блем виховного плану. По
слабили
свою виховну ді
яльність кафедри, майже від
сутня вона в гуртожитках,
є претензії до роботи сту
дентської ради і профкому.
Можна
говорити хіба що
про окремі досягнення ком
сомолу, який створив групу
кабельного телебачення і пов
ністю взяв на себе відпові
дальність за створення і ро
боту 39 будівельних загонів.
Деяких заходів вживає і
ректорат.
Віднині в гурто
житки не будуть поселятися
ті, хто мав догани за пору
шення режиму.
Та з іншого боку приєм
но, що при відсутності тра
диційних розгорнутих планів
виховної роботи в інституті
зменшилася кількість право
порушень. Отже, виховує са
ме життя, залучення студен
тів до праці і громадської
діяльності. До речі,
наш
клуб веселих і винахідливих
став
кращим у Вінниці
і
вже виходить на телеекра
ни. Підтвердив своє звання
народного танцювальний ко
лектив.
Б. І. Мокін відзначив, що
в інституті панує здоровий!
морально
- . психологічний
клімат, як і належить вузо
ві з хорошими традиціями.
Не зважаючи на труднощі
перебудови, ведеться будів
ництво навчальних корпусів,
житла для співробітників.
Розширена
вчена
рада
прийняла деякі поправки до
інститутського стетуту, ухва
лила рішення про розфор
мування факультету кафедр
суспільних наук.

Сьогодні в номері:

Ректору Вінницького
політехнічного
інсти
туту, академіку, депу
тату Верховної Ради
УРСР Б. І. МОКШУ.

Від імені колегії Міні
стерства вищої освіти Ук
раїни сердечно вітаю ко
лектив інституту з почат
ком нового 1991/92 нав
чального року.
Глибоко

Телеграма
переконаний, що профе
сорсько - викладацький
склад, аспіранти, студен
ти, всі працівники інсти
туту перший рік роботи
в умовах незалежної, су

НА «ОЛІМПІ»—
СВЯТО
Ніщо так довго не зали літа.
Все, як У минулі роки. Од
шається в пам’яті, як день,
Вперше
коли завершується дитинст не тільки вперше.
во і починається час дорос все для 1200 юнаків і дів
лішання. А саме таким ча чат, які сядуть за парти і
їхніх
сом слід назвати вступ
в столи політеху. Для
інститут, що ознаменовуєть матерів, батьків, друзів, що
ся хвилюючим ритуалом по стали свідками цієї радісної,
хвилюючої події.
свячення в студенти.
І ще одна відмінність: усі
Все було, як і в минулі
оці 1200
майбутніх
роки: живі острівці
вступ вони,
ників, що оточили столи з спеціалістів народного гос
стали першими
емблемами своїх факульте подарства
тів,
марш
прапороносців,
міфічних героїв в одязі бо
гів і богинь — покровителів
різних наук, вручення пер
шокурсникам
символічного
ключа і велетенських розмі
рів студентського квитка.
І слова урочистої обіцян
ки новачків, що прокотили
ся від краю до краю свят
ково прикрашеного стадіону
«Олімп».
Піднесеного настрою учас
никам сповна надали урочис
ті
мелодії • студентського
гімну, виступи аматорів ху
дожньої
самодіяльності ін
ституту, спортивних секцій.
І значною мірою — чудовий
сонячний
день згасаючого

В. І. Мокін: «ЗОВ
не подобається,
що тепер На комуніс
тів «вішають всіх Со
СІМ

щою школою. Вірю, що
кожен викладач, студент,
працівник внесе свій гід
ний вклад у розквіт осві
ти, культури суверенної
веренної України відзна України.
чать своєю творчою са
Доброго вам здоров’я,
мовідданою працею, про дорогі друзі! Успіхів
у
являть всі свої здібності, досягненні великої мети!
уміння у вирішенні поста
влених завдань перед ви Міністр ПАРХОМЕНКО.

студентами, котрі вчитимуться, а потім служитимуть у
вільній українській державі,
оволодіватимуть
конкретни
ми і потрібними знаннями,
вільними від партійних догм
і постулатів. З чим і поздо
ровили їх ректор ВПІ ака
демік Б. І. Мокін, інші пра
цівники інституту, гості.
На знімках: під час свята.
Фото С. Лісового.

Два роки в нашому інсти
туті тривав конкурс на кра
щий навчальний та методич
ний посібник.
І ось
нині
підбито його підсумки. На
казом ректора засновується
спеціальна
книга
Пошани
лауреатів конкурсів педаго
гічної
майстерності,
куди
буде занесено
цілу низку
прізвищ. Першими тут з ’яв
ляться імена доцента Васи
ля Федоровича
Кобевника.
який написав і видав під
ручник «Охорона праці» та
професора Миколи Антоно
вича Філинюка, що став ав
тором книги з автоматизації
проектування,
виданої анг
лійською мовою. Обом уче
ним присуджено перше міс
це в конкурсі з видачею гро
шової премії в розмірі 300
карбованців.
Друге місце і премію
в
200 карбованців здобули до
центи Р. Н. Квєтний, В. О.
Поджарен ко, Ю. І. Волков
та старший викладач Д. А.
.Найко. Третє місце поділи
ли професор Д. Б. Налбандян і доцент О. М. Головченко, професори Р. Д. Іскович-АотоцоКий, В. А. Ого
родник, доценти В. А. Кофа-,
нов, М. С. Сапон. Кожному
вручаються премії в розмірі
ста карбованців.
За кращі методичні праці
заносяться до книги Поша
ни і відзначаються преміями
різних
розмірів
професор
Р. Д. Іскович-Аотоцький та
асистент А. А. Штурма, до
центи І. Ф. Павлов, В. М,
Клименко,
Д Т. Ободник,
Ю. І. Муляр.
Наказом
ректора за ак
тивну участь у методичному
забезпеченні дисциплін ого
лошено також подяки про
фесору О. П. Стахову, до
центам М. А. Соляниченку,
О. Д. Азарову, П. Д. Аежнюку, В. С. Білоусову, В. О.
Леонтьеву, В. Я. Михайлищеву, Г. С. Ратушняку, А. І.
Моргуну,
І. І.
Ваганову,
Б. А. Землякову, Ц. М. Гавінському, старшим виклада
чам В. В. Смоляку, В. М.
Волошенку, асистентам Г. С.
Поповій та О. Н. Смоляк.
Наступний конкурс того ж
призначення буде проведено
у
1991 — 1992
та
1992—
1993 навчальному роках.

бак»...
Люди обнімали
ся, цілувалися в день
перемоги над хунтою.

& Чіпляються за
свої нечесним шляхом
здобуті привілеї.
^ І у тиші є за-

клятІ вороги.
-Д- Оцінку майстер
ності викладачів дають
студенти.

Г1 «ЗА

2 стор.

•і
ВЕРЕСНЯ
відбулась муністи раніше вішали їх на
■
конференція
трудово демократів. Мусимо
бути
го колективу ВПІ, яка
на мудрими, справедливими
і
підставі статті 10
Закону
Української PCP «Про ви терпеливими . Комуністи —
бори Президента , УРСР» це теж народ, який не ви
прийняла постанову висуну нен у тому, що керівна вер
ти претендентом в кандида хівка довела партію до кра
ти на посаду
Президента ху.
До
речі, академік Мокін
України академіка Академії
інженерних наук республіки, прогнозував саме такий ро
грудні
доктора технічних наук, на звиток подій ще у
родного депутата УРСР, ре минулого року. Тоді на ньо
го улюлюкали, кричали
з
ктора нашого Інституту Бо
газет, репродукторів і три
риса Івановича Мокіна.
Ця конференція була ціка бун, сміялися і навіть ляка
ва ще й тим, що на ній іш ли. Безпечність і пихата са
ла. широка зацікавлена роз мовпевненість не хотіла до
мова не тільки про життя й слухатись до голосу твере
політичну діяльність народ зості. Партія одірвалась від
ного депутата і ректора, а народу. Крах її був неми
й про всі найсуттєвіші, най- нучим.
Б. І. Мокін
переконаний,
гостріші аспекти сучасного
політичного моменту в кра що після того, як у компар
тії заберуть
все, що має,
їні і республіці.
Борис Іванович, зокрема; вона опиниться на тому ста
сказав, що з глибокою пова новищі, що й інші партії і
гою ставиться до Єльцина і стане парламентською. Ї ї не
йоге команди.за мужність, з можна оголосити поза зако
ліквідуємо
якою вони відстоювали кон ном. Якщо ми
ституційні завоювання наро всі опозиційні сили, то вер
ду під час перевороту,, але немось до того, що вже ма
ли, тільки під іншими пра
йому зовсім не подобається
порами. Демократичній дер
те, що тепер на комуністів жаві потрібні і праві, і ліві,
«вішають усіх собак», як ко= і центристи.

Н

а ц іо н а л ь н о - в и з в о 
льна
боротьба проти

тоталітаризму існуючої
дянської влади і Комуністи
чної партії,
яку тривалий
час вів Народний Рух
У к
раїни, набула особливої гос
троти влітку 1991 року. Соціальнотюлітична і економіч
на криза в межах існуючо
го СРСР, суверенізація ре
спублік розмежували демо
кратів і консерваторів. Рух
враховував, що це
може
призвести до спроби дер
жавного перевороту, оскільки
реакційне керівництво КПРС
— КПУ нізащо не змирить
ся з втратою влади.
Рух
враховував і вважає
сьо
годні, що побудувати не
залежну Українську держа
ву може тільки народ Укра
їни. Для цього йому потрі
бно відродити або створити
необхідні атрибути держави:
самостійну ринкову
еконо
міку, парламент, національ
ний банк і гроші, митницю,
армію, обрати
Президента.
Виходячи з цього і намага
ючись консолідуватись, демо
кратичні партії і рухи у Він
ницькій області створили 5
серпня 1991 року об’єднання
«Вінничани за демократич
ні реформи». Спільна плат
форма, яка була прийнята
і підписана представниками
рухів і партій (за винятком
Комуністичної, хоча предста
вник КПУ на нараді
був)
не,передбачає боротьби про
ти когось, а організує кон
структивну роботу з усіма
бажаючими по розбудові ук
раїнської державності.
>До об’єднання «Вінничани
за демократичні
реформи»
приєдналась Вінницька
об
ласна організація Спілки офі
церів України, яка була ство
рена 18 серпня ц. р., напе
редодні спроби державного
перевороту.
Наступного дня, 19 серп
ня, владу намагалась захопи
ти група осіб з вищого ке
рівництва КПРС і
військо
во-промислового комплексу,
яка нахабно оголосила себе
радянським
керівництвом.
Звісна річ, члени Руху не
мали іншої інформації, ок
рім тієї, що доходила з ра
діо і телебачення. Але й цьо
го досить, щоб уже з 9 го
дин ранку в штаб-квартиру
на вулиці Пушкіна, 11 поча
ли збиратися люди.
Події
обговорювалися
емоційно,
але аналізувалися послідов
но, висловлювалися оцінки і
пропозиції. Перша
нарада
відбулася о 12-й годині. На
ній всі присутні прийшли до
спільної думки, що це не
що інше, як спроба збере

ІНЖ ЕНЕРНІ

6 вересня 1991 року.

КАДРИ»

Тим часом, ейфорія пере
моги заносить сили російсь
кої демократії в бік* шовіні
зму. Є уже й анкета з запи
танням: «А що ти
робив
19—21 серпня?».
Дивує й обурює шельму
вання ветеранів війни. З по
гляду Б. і. Мокіна, це гру
ба помилка. Не можна та
кого допускати бодай з ог
ляду на те, що без ветера
нів ми не могли б мати то
го, що здобули — Вітчизна
лежала б під кованим чо
ботом фашизму.
— Я також
категорично
проти заборони деяких га
зет, — сказав Б. і. Мокін.
— Критикуй, розвінчуй, але
не забороняй, Силові при
йоми — це диктатура, той
же більшовизм, який ми так
усі засуджували до перево
роту.
Ще одна позиція Мокіна:
«Не можна
проголошувати
українською армією всі ті
війська, які перебувають за
раз на території республіки,
адже це півтора
мільйона
чоловік, майже третина всіх
Збройних сил СРСР. Утри
мувати їх бюджетом однієї
України дуже трудно, та й
непотрібно. Отже, доведеть

гти Союз і повернутися до злочинців/ яка була на план
тоталітаризму шляхом захо шеті на грудях. Люди зупи
плення влади. О 14-й годи нялись, читали, запитували,
ра
ні в штаб-квартирі почалася я відповідав і пояснював по
нарада представників об’єд зицію Руху, його непохит
нання «За демократичні ре ність в боротьбі за незалеж
форми». Висновок односта ну України. У цей же день
йний — скоєно державний ми прийняли рішення про
злочин, якому треба негай вести 21 числа мітинг непо
но протидіяти. Була надру кори, засудження ДКНС, а
кована . перша письмова за якщо не вдасться, то органі
ява, в. якій засуджувались зувати зустріч з депутатами
дії ДКНС, а сам комітет Верховної Ради України, об
визнавався незаконним, ан- ласної і міської Рад народ
тиконституційним.
Вийшла них депутатів.
з друку перша серія листі Вважаю, що позиція і зая-

ТАК ЦЕ БУЛО
РУХ ДО І ПІСЛЯ СПРОБИ

ПЕРЕВОРОТУ

вок. О 19.00 ця заява була
розглянута і ухвалена
на
загальних зборах
демокра
тичних партій і Вінницького
крайового народного
Руху,
набула чинності політичного
документу. Заяви, звернення
і листівки готували С. Вовк,
Л. Кароєва,
О. Колесник,
О. Нижник, Л. Паламарчук,
М. Петрасюк, О. Білинь.
О. 22.00 голови осеред
ків Руху і голови партій от
римали всі заяви і звернен
ня до вінничан та інші ма
теріали для розповсюджен
ня в місті. Таким чином, Рух,
як виявилось правильно оці
нив ситуацію, чого не зда
тні були зробити на Укра
їні С. Гуренко і ЦК КПУ.
■Вранці 20
серпня вінни
чани вже читали звернення і
заяву Руху і, таким чином,
побачили його протидію. За
яв Компартії,
ветеранської
організації,
керівників під
приємств або установ про
засудження заколотників не
було ні в той день, ні 21—
22 серпня. Навпаки голова
облвиконкому М. А. Дідик
у виступі по обласному ра
діо 19 серпня закликав пра
цювати і не порушувати спо
кою, не виходити на мітин
ги. Більше того, він заявив
про перехід влади до ДКНС
і наголосив, що треба вико
нувати закони надзвичайно
го стану.
Протягом 20-го серпня рухівці групами ходили
по
місту з плакатами,
зміст
яких:
військово-політичний
переворот не пройде, хунту
— геть! Листівки розклею
вали В. Товстик, В. Мазур,
С. Чаплигін, Г. Кушлинська,
Н. Мельник, С.
Руденко,
В. Шпаківський, А.
Заєць,
Ф.
Хвостіков.
Особисто
я ходив гґб вулиці
Леніна
з заявою проти державних

ви Л. М. Кравчука додали
нам сил і впевненості.
21 серпня о 18.00 на те
атральній площі рухівці на
магалися зустрітися, з
на
родними депутатами всіх рів
нів. Для цього довелося про
рвати кордони міліції. До нас
прибув народний
депутат
України А. П. Зінченко, який
розповів
про
засідання
Президії Верховної Ради Ук
раїни і розмежування де
мократичних депутатів з ко
муністами в Президії нашого
парламенту.
Члени Руху щиро
вітали
Росію, російський
народ,
мужність ї ї Президента, які
ліквідували
антиконституційний заколот. На цьому мі
тингу виступили
депутати
місцевих Рад О. Г. Яворська, В. А. Романчук та інші,
були зачитані звернення до
вінничан і членів Комуніс
тичної партії, які ганебно
мовчали. У мене особисто
склалося враження (а воно
так і було), що
комітети
партії чекають інструкції, як
діяти (а вона з ’явилася 22
серпня — підкоритися).
А
міліція продовжувала вигуку:
вати постанови ДКНС. За
спокоювало, що військово
службовці гарнізону були в
казармах.
На цьому мітингу голова
незалежного Руху ім. В. Стуса Ф. М. Грінкевич зробив
заяву про приєднання його
членів до крайової організа
ції. «Живемо, — додав він,
— з такий час, що попри
всілякі розбіжності,
маємо
бути разом».
На жаль, невеличкий гурт
«незалежників» не погодив
ся з рішенням організації та
ї ї голови. Скажу однознач
но — їхня
незалежність
сьогодні — це незалежність
від майбутнього України, як

ся різко скорочувати.
Ра
зів, приблизно, в десять. А
це означає — залишити без
засобів існування велику масу молодих, сильних людей,
Це вам не партія, яка умі
ла тільки командувати, але
розучилась думати і боро
тися. Ця сила здатна здійс
нити будь-який переворот.
Треба виробити статус пе
ребування військ на Украї
ні, обмежити дальше наси
чення республіки збройними
силами, предислокацію їх з
Західної Європи.
Україна
займає за площею
тільки
2,8
процента
території
СРСР, а третина армії роз
ташована тут. Чи не заба
гато?»
Б. І. Мокін приділив та
кож увагу питанням пере
ходу на українську мову. Він
вважає, що тут треба дотри
муватися принципу
розум
ної послідовності.
Україна
має стати європейською дер
жавою і в ній мусять віль
но жити й розвиватися всі
без винятку нації.
Борис
Іванович говорив
також і про свої шанси ста
ти Президентом України. Ви
сунуто уже
кандидатури
В. Чорновола, А. Лук’янен-

цивілізованої держави.
До І
речі, вони нічого
путнього
не зробили для того, щоб
наблизити 24 серпня
—
історичний день всього на
шого життя. І якщо й сьо
годні вони не з нами,
то
з ким?
Керівникам крайової орга
нізації Народного Руху Ук
раїни О. І. Колеснику, О. І.
Нижнику, В. М. Палію
і
В. Л. Підпригорщуку прий
шли виклики в КДБ, на 10-ту
годину 22 серпня. Але «по
года», на щастя, змінилась.
22—23 серпня мітинги на
театральній площі тривали,
збираючи все більше і біль
ше народу. Не було на них
тільки представників КПРСКПУ і «незалежників»
—
прізвища яких нема аж ні
якого бажання називати.
24 серпня делегація Він
ницького крайового руху і я
особисто були біля будинку
Верховної Ради
України.
Цей день не забуду ніколи:
хвилюванню і обуренню, за
доволенню і сумнівам
не
було меж. Весь день наша
група спілкувалася з людь
ми, ділилась враженнями і
досвідом. В. М. Палій декі
лька разів через гучномо
вець прокручував виступ поки-що
народного депутата
УРСР М. А. Дідика, замас
кованого сторежа
тоталі
таризму і номенклатури. ВСІ,
хто слухав, були вкрай обу
рені лицемірством людини,
яка у цей час сиділа в за
лі засідань і я сам
з на
солодою висловлював Дідику свою ганьбу. А коли над
вечір було проголошено Акт
про незалежність
України,
площа вибухнула
могутнім
вигуком
«Слава Україні!»,
ніхто нікого не слухав і не
чув, люди обіймалися, цілу
вались, тиснули одне одно
му руки, плакали і сміялись.
Таким був цей
історичний
день, до якого йшли з та
кими трудами через цьку
вання, переслідування і мо
ральний терор, зневагу
з
боку влади і КПУ. Вважаю,
що це спільна перемога На
родного Руху,
товариства
«Просвіта», Зеленого світу,
Меморіалу, УРП, демократи
чних сил і українського на
роду. Воістину, слава тобі,
Україно, рідна мамо
моя,
Батьківщино!
Після подій у Києві
ми
на хвилі великого піднесен
ня провели 25 серпня
у
Вінниці
на площі
перед
міськвиконкомом мітинг
з
приводу проголошення неза
лежності України. Безпосе
редньо перед мітингом свя(Закінчення

на

3-й

стор.).

ка, Б. Гриньова, О. Бердни
ка, В. Яворівського, А. Кра
вчука, подали заяви ще 16
чоловік. Чи стане цього ра
зу Президентом Мокін?
Борис Іванович розглядає
цей тур, як підготовчий до
наступних
президентських
виборів у 96-му
році, де
він має намір серйозно бо
ротись за роль першої осо
би в Українській державі.
Запитання: Яке ваше ста
влення до Союзу СРСР?
Мокін: Вважаю, що
він,
як імперія, вже розвалився.
Бачу його таким, як, примі
ром, Британська
співдруж
ність. А для України найбі;
льше підійшла б канадська
модель. Народ
республіки
неоднорідний, знання ї ї мо
ви, культури, та й ставлен
ня до неї теж
неоднакові.
Нам бажано було
б автономізуватися в 10—-11 регіонах-провінціях з
суворим
дотриманням єдиних респу
бліканських законів, не ви
бирати один одному очей за
те, ЩО ХТОСЬ чогось не хо
че, щось комусь не подоба
ється і створити таку дер
жаву, з якої ніхто не хотів
би виходити.
Запитання: Якщо ви ста

З

нете Президентом, якою мі
рою використовуватимете ос
новоположні позиції
марк
сизму - ленінізму?
Мокін: Марксизм народи
вся в Німеччині і був прий
нятним для умов Німеччини.
Плеханов доводив, що в Ро
сії він не приживеться, Ле
нін -теж наприкінці життя по
чав розуміти, що допустив
ся помилки, а в
останній
програмі КПРС від марксизму-ленінізму вже нічого не
зосталось. Всі країни,
які
йшли цим шляхом, опинилися
в тупику. Тому я теж одійшов від марксизму-ленінізму
і рішуче виступаю проти ідеї
соціалістичного вибору.
Б. І. Мокін відповів
на
низку інших питань. На кон
ференції трудового
колек
тиву з словом про претен
дента в кандидати на поса
ду Президента України вис
тупили професори В. П. Кожем’яко, О. П. Стахов, Г. А.
Корчинсцкий, доценти О. Д.
Азаров, В. М. Кутін, старший
викладач О. І. Нижник, де
кан Ф О Т О. М. Мельников.
Усі вони підтримали канди
датуру Б. І. Мокіна і поба
жали йому перемоги.

ДИ ПЛО М О М

ВПІ

ЗДРАСТУЙ,
ЗАВОДЕ!
Випускник машинобудівного факультету Ана
толій Марчук уже другий місяць трудиться на
18-му ДПЗ, куди давно прагнув прийти спеціа
лістом технологом.
Як же почалася трудова біографія вихованця
нашого, інституту, які його перші здобутки, за
думи і враження? Про це Анатолій розповів в за
водській багатотиражці «Темп». З деякими ско
роченнями друкуємо цю публікацію.
ПОЧАТКУ
коротенька
С
довідка. Слід
казати,
що хоча Анатолій й недав
но став інженером - техно
логом, в токарному
бюро
відділу головного технолога,
на заводі він не
новачок,,
та й взагалі в галузі. Не зва
жаючи на свої
двадцять
п’ять років, за плечима
в
нього — навчання в колиш
ньому технічному
училищі
№ 7 (тепер ПТУ N° 19), яке
закінчив з червоним дипло
мом і здобув спеціальність
токаря третього розряду, пі-зніше — навчання у ВПІ на
машинобудівному
факуль
теті (по
спеціальності ма
шинобудування,
металорі
зальні верстати та
інстру
менти). І знову роки нав
чання увінчалися
успіхом
— червоним дипломом. Піс
ля першого І другого кур
сів, під час виробничої пра
ктики, працював токарем на
агрегатному, починаючи
з
третього курсу і практику,
і теорію пов’язував з під
шипниковим. Чому вибір зу
пинив на ДПЗ-18?
Втім,
краще скаже про це
сам
Анатолій.
— ДПЗ-18 — це
завод
в галузі
машинобудування
порівняно новий. На відмі
ну від того ж агрегатного чи
інструментального тут більш
потужне виробництво, нові
ший технічний парк верста
тів, ліній. Переконався я в
цьому на практиці,
попра
цювавши місяць після закін
чення третього курсу токарем
за токарним напівавтоматом
в АТЦ-4. А тому без вагань
після четвертого курсу під
час конструкторсько-техноло
гічної практики пішов у то
карне бюро ВГТ.
— Виходить, що підшип
никовий зацікавив тебе ос
таточно?
— Так. І значна заслуга
в цьому мого
керівника
практики, а в подальшому і
переддипломної Миколи Пе
тровича Лучка, який очолює

токарне бюро. Він мене, так
би
мовити, ввів у
курс
справ, намагався все роз’яс
нити
і показати
всю на
шу роботу зсередини. Допо
міг мені в ознайомленні
з
технічним процесом і М ико
ла Федорович Зубар, Інже
нер технологічного бюро.
— І тема майбутньої ди
пломної
народилась
са
ме
тут
на виробництві?
Що це дасть заводові?
— Коли коротко, то суть
дипломної на практиці по
лягає в створенні
такого
технологічного процесу, ко
ли за один цикл можна бу
де обробляти не одне
(як
це робиться сьогодні), а два
кільця, що дозволить підви
щити продуктивність
праці
в 1,8 рази, меншою кількіс
тю робітників
виготовляти
значно
більше
продукції.
Словом, витрати на впрова
дження задуманого повністю
себе виправдають і прине
суть прибутки заводові.
— Не секрет, що багато
хороших ідей так і залиша
ються в нас ідеями на па
пері. Чи не турбує тебе та
ка ситуація?
— Звичайно,
труднощів
в цьому плані буде, напев
но, немало і скоріше всього
у вирішенні
організаційних
питань тому, що та технічна
база, яка є на заводі, не в
повній мірі сприятиме впро
вадженню задуманого.
Як
на
мою думку,
потрібно,
щоб були ‘не лише ті,
що
безпосередньо
займаються
впровадженням технічних но
винок, а й самі робітники.
Повинен бути
відповідний
матеріальний стимул працю
вати на більш складних те
хнологічних лініях.
Буду наполегливим у здій
сненні моїх творчих задумів,
адже це буде
реалізацією
моїх знань на практиці.
І
де, як не на виробництві, їх
випробувати!
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ІНЖ ЕНЕРНІ КА Д Р И »1

ДЕПАРТИЗАЦІЯ
Виконуючи Постанову Верховної
Ради УРСР від 24 серпня 1991 р.
в частині департизації
державних
установ
наказую:
1. Розпустити партійні організа
ції в усіх підрозділах вузу та ска
сувати їх керівні органи з 29. 08.
1991 р.
2. Звільнити приміщення, що
займались керівними органами пар
тійних структур для їх використаня в інших цілях, що визначають
ся
ректоратом.
3. Дозволити викладачам та спів
робітникам інституту зберігати член
ство (В партії при умові входження
в партійні осередки за місцем про
живання.
4. Категорично заборонити керів-

никам різних рівнів переслідувати
викладачів та співробітників за їх
членство в будь-якій партії, окрім
партій фашистського спрямування
та заборонених законом з інших
причин.
5. Вважати неприпустимим членст
во в партії з зайняттям керівної
посади, що відноситься до категорії
АУП: ректор, проректори,
декани,
керівники відділів та служб. На
рядових
співробітників
категорії
АУП та керівників наукового спря
мування
(завідуючих кафедрами)
заборона
не розповсюджується.
6. Контроль за виконання^ нака
зу беру на себе.
Ректор

ТАК ЦЕ БУЛО
Початок

на 2-й ст.

щеник УАПЦ о с в я т и в
н о в и й
великий
за
розміром
синьо - жовтий
прапор. «Ще не вмерла Укра
їна, і слава І воля», розноси
лись по майдану і місту, ко
ли десятки вінничан підні
мали щоглу з національним
знаменом. На мітингу цього
разу не було міліцейських
кордонів. Вінничани з укра
їнською гідністю висловлю
вали свою радість з приво
ду перемоги демократії
і
проголошення України
не
залежною
демократичною
державою.
Політично гострим був
і
останній мітинг «Дружбі з
Росією — так, імперії під
вивіскою
«демократичної»
— ні». Рухівці
висловили
протест Єльцину
стосовно
зміни кордонів і прояву з
його боку та інших осіб пар
ламенту Росії неповаги до
незалежної України.
Керів
ництво Руху повідомило він
ничан про те, що вже опе
чатані, створеною облвикон
комом комісією, в якій були
і рухівці, обком і міськком
КПУ, архів, гараж, Будинок
політосвіти, що
надходять
відомості про припинення дій
райкомів КПУ з області. То
му, що КПРС — КПУ вмерла
і нікому ї ї не
воскресити,
ніяких заперечень не було.
Там же я зачитав Звернен
ня Народної Ради Руху і
Союзу офіцерів України до
всіх військовослужбовців, які

проходять службу на Україні,
щоб вони з розумінням ста
вились до нашої
незалеж
ності і поважали її.
Мова
йшла 1-акож про
створення
республіканської
гвардії.
На жаль, кореспондент га
зети «Вінницька правда» (до
речі, коли ж вона
нарешті
стане правдою?) перекрути
ла порядок денний мітингу,
написавши
«демократичній
імперії» —- ні!» Незрозумі
ло, чого бракує журналіст
ці — політичної грамоти (де
мократичних імперій не бу
ває), досвіду чи етики? Чи,
може, всього разом?
Тоді не треба,
мабуть,
писати про мітинги, щоб не
вводити в оману читачів га
зети, яка й без того втрати
ла свій авторитет.
В ці останні дні літа Ру
хом робиться чимало інших
справ. Про них буде мова
в інший час. А зараз Він
ницька крайова ' організація
готується до IV віча, допо
магає обласній
організації
Спілки офіцерів України про
водити підготовчу роботу до
створення вінницького заго
ну республіканської гвардії.
Вітаю читачів газети
з
проголошенням незалежності
України і закликаю до спів
праці і єдності в розбудові
нашого майбутнього.
О. НИЖ НИК,
старший викладач кафед
ри історії і теорії куль
тури, голова Вінницької
обласної організації Спіл
ки офіцерів України.

УДЕ

вва
жати, що в нашій краї
ні однозначно сприйняли і
засудили заколот, вчинений
19 серпня силами реакції.

Б

помилковим

6 вересня 1991 року.
партійних бонз, але не тре
ба думати, що партократія
зовсім відмовилася від своїх
привілеїв. Не встигло висох
нути чорнило на постановах
і
рішеннях
XXVII
з ’їзду
КПРС про відданість наро
ду і ідеям ленінізму, як тро
хи далі від колишнього брежневського палацу-дачі ви
ріс новенький фешенебель
ний санаторій імені XXVII
з ’їзду КПРС (яка оператив
ність у вирішенні Ідей пар
тії!), санаторій, призначений
виключно для партапаратників.
Чому тільки для них? А
тому, що він закритий для
інших,
обнесений високою
металевою огорожені, а на
вході — страж з червоною
пов’язкою.
Миша не про
скочить!
Що ж там діється за пар
каном? Що там всередині?
Чим відрізняється від нашо
го профспілкового?
Щоб відповісти на ці за
питання, потрібно було про

Є люди, які й сьогодні на
магаються вигородити дер
жавних злочинців І їх ідей
них наставників
з
вищих
ешелонів партії: мовляв, ні
чого страшного не сталося,
що в країні потрібна була
тверда рука, що демократію
слід приборкати і т. д.
Посилаючись на право ма
ти свою думку, ці горе-адвокати
зрадників, по-суті,
продовжують підривати мур
Перебудови, корені молодо
го дерева
демократії, але
вже не відкрито, а в гли
бинних шарах І замаскова
но.
Б. І, МОКІН,
Не знаю,
хто той сусід
по купе залізничного поїз
да, котрий з піною на губах
ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ
доводив, що колишній пер
ший секретар ЦК РКП Полозков — прогресивний діяч,
а президент Росії Єльцин
— політичний
інтриган
і
рветься в диктатори.
Не
знаю, чим дихає І мій сусід
по кімнаті в Кисловодсько
На пониззі, між високими му санаторії «Пікет», який
горбами, тече річка
неве ще до перевороту настирли
личка, каламутна Мурашка. во переконував мене,
що
В одній упряжці з нею по західна демократія це «бе
схилах цих горбів в’ються ка», а соціалізм — сонеч
дві сільські вулиці. По-сво ко ясне?
єму цікаве це невелике се
Може ці мої співбесідни
ло Носиківка. Кожна
са ки і не належать до партій
диба відокремилась від Ін ної еліти, не секретарі рай
ших межею чагарникової по комів чи міськкомів КПРС,
рослі, а з боку вулиці — але я впевнений, що гово никнути у «заповідний» са
кам’яним муром.
Більшість рять вони так
недарма, а наторій. Здійснити цей на
хат і хлівів розмальовані на заради своїх шкурних інте мір взявся один дуже ціка
свій лад і смак.
ресів. Вже згодом, внаслі вий чоловік з нашого гурту
А за селом, на
самому док подальшого знайомства, — нафтовик з Тюмені, до
пагорбі, розташоване
кол довідався, що сусід-пасажир речі, комуніст,
якого
ми
госпне обійстя, поряд з ко працює головним Інженером жартома величали Брежнє
рівниками збудовано гурто одного з великих підприємств вим. Він був дуже схожим
житок з їдальнею і душови Запоріжжя, а мій «друг» по .на колишнього генсека не
ми. Тут живуть І трудяться санаторію — колишній штаб тільки зовнішньо, а й умін
студенти будівельного
за ний підполковник. У нього ням розмовляти. Бувало поч
гону нашого
інституту.
— велика пенсія, дача, чис не Імітувати його — усі па
Все, як і належить в за ленні пільги. Згадався І він дали зо сміху. Вдало копію 
гоні: о шостій ранку буди ницький знайомий з цього вав він і інших
партійнольник піднімає всіх на ноги. ж таки клану охоронців со державних босів. Поставою,
Вмивання, гоління, коротка ціалістичного
вибору.
Він манерою звертатись, ходити,
фіззарядка — і в
дорогу, лише
Артист
І
заступник головного випинати груди.
автобус швидко мчить» до інженера
одного з
під годі!
сусіднього села
Андріївки, приємств. Не скажу, що ко
Так ось, вирішив наш «на
де будзагонівці політеху зво рисного робить він для під родний артист» нанести (у
дять з вопнякового каміння приємства,
але для
себе, вигляді обласного начальст
новий корівник.
своєї сім’ї комунізм вже по ва) візит в партійний сана
Робота ‘ спориться, Є ко будував. У нього дві дачі, торій.
Умовили
шофера
му показувати приклад
— дві машини (своя і синова). якоїсь чорної «Волги», що
хлопці рослі, майже всі від Придбав імпортні меблі, ім попалась, і з шиком під’їха
служили в армії, досвіду не портний одяг. У двоповерхо ли до воріт закритої здрав
позичати.
вій дачі — басейн, тепли ниці. Тамтешній страж ви
Задоволені ними
керів ця, гараж, кондиціонер, те- явився в курсі і, побачивши
ники колгоспу, місцеві жите левізор. Ніяких турбот про лімузин і нашого посланця,
лі.
харчі, матеріали — запопад що вийшов з машини, на
С. СТЕПАНОВ
огрядного, з
ливі підлеглі приносять все бундюченого,
Шаргородський район.
* додому.
Матеріали,
тран замашками, - якщо не Єгора
спорт,
робоча сила — все Лігачова, то першої персо
до його
послуг і безкош ни краю, стрімголов кинувся
відчиняти
хвіртку І запро
товно.
Річка Десна збирає свої
Коли одного разу на зва шувати.
води з полів і займищ Ко
ному
обіді зайшла
мова
— Це — зі мною, — нед
зятинського,
Липовецького, про Рух, демократію — він бало, як личить партійним
кинув наш
Калинівського та Вінницько скочив з місця, вдарив ку професіоналам,
показавши
на
лаком по столу, заставлено посланець,
го районів. Сподобалась ця
му делікатесами, І вигукнув: мене..,
чиста вода бобрам, чаплям, «Я сам давитиму їх, якщо
Ось в такий спосіб
ми
журавлям та інщій
дичині. доведеться...!».
проникли на територію пар^
Лісок між Стадницею і Ко
санаторію,
в цю
Ось .в чому весь секрет, тійного
ло-Михайлівкою,
через які внутрішні
пружини консер своєрідну державу в держа
плине річка,
охороняється ватизму, а ‘нколи І відвер ві, оазис
реального соціа
державою,
як зоологічний тої реакційності деякої ча лізму або навіть комунізму
заказник.
стини нашого понівеченого наяву.
Нині- заплава біля заказ комуністичною ідеологією ра
Щоб мати повну уяву про
ника інтенсивно
забудову дянського суспільства.
те, як партія сама про се
ється красивими
двоповер
Привілеї, незаслужені піль бе дбає, оперуватимемо по
ховими котеджами. Місцеві ги — корені наших бід.
рівняннями.
В санаторії імені XXVII
жителі кажуть, що будинки
Є спеціальна парламентсь
мають три поверхи — через ка комісія з привілеїв, яка з’їзду КПРС:
високий
рівень
грунтової повинна навести порядок в
на кожного відпочиваючо
води
(заплава ж)
підвали цій справі, але результатів го — дві кімнати: простора
зводяться на поверхні землі. не видно, пихате комчванст- спальня з повним набором
свіжою
білизною,
Не дуже цікаво, хто бу во продовжує смоктати на меблів,
дує і за які гроші (хоч са родну кров, жиріти на дар що замінюється кожного ти
ме тут поставили свої дачі мових харчах, купатися в жня. Вітальня обладнана за
тому,
що останнім словом дизайну, є
перші пани нашої
області розкоші тільки
— вчорашній
лідер кому протирає крісла у високих телевізор, холодильник, кон
ністів Вінниччини Нехаєвсь- партійних, радянських І ге диціонер, м’які крісла. Окре
кий та голова обласної Ра неральських кабінетах.
Що мо —- санвузол з ванною І
ди народних депутатів Ді- це так, переконався в тому душем.
В профспілковому
сана
дик), турбує інше — еколо ж таки Кисловодську. Тут,
найбільш
улюбленому торії «Пікет»:
гія.
Не обов’язково знати в
санітарні
норми забудови, партійно-радянською верхів
маленькі тісні кімнатки на
достатньо мати бодай крап кою місці, в затишних, за 2—3 чоловіка, меблі старі,
лину совісті і глузду, щоб хованих від людських очей стіни потріскані,
стелі об
зрозуміти — побутові
від куточках, виросли дачі ба сипаються, вода подається
ходи будуть спливатися до гатьох членів Політбюро ЦК у певні часи (так що вранці
річки Буг, а на Бугу, поряд КПРС, зокрема, дача горе не завжди вмиєшся). Туалет
— Вінниця...
звісного
Леоніда
Ілліча — за перегородкою, ванн
Колись у далекій тібетсь Брежнєва, яка, наче палац нема, душ тільки в люксах.
кий столиці Ахасі мешкали древнього фараона, біліє ви Білизна замінюється тільки
живі
боги — далай-лами. соко в горах. Тепер там гос раз, світло часто відсутнє.
В санаторії імені XXV II
Прислужники продавали їх подарює якась орендна ор
ганізація.
з’їзду КПРС:
ній кал, як ліки.
Припинили існування І ряд
відвідувачам їдальні пода
То ж пийте
воду, любі
інших
персональних
дач ють першосортне м’ясо, найвінничани... На здоров’я!!!

„ДЕСАНТ"

різноманітніші
кулінарні І
кондитерські
вироби, пов
ний набір овочів і фруктів,
соки, рибні делікатеси, —
одне слово, що душа хоче.
Працюють бари, різні служ
би побуту, сервісу. В залах
— картини, шикарні люст
ри, зі смаком
сервіровані
столи.
В профспілковому санато
рії «Пікет»:
на сніданок, обід і вече
рю — одні і ті ж страви —
погано вимочені
нирки чи
інші субпродукти, а найчас
тіше — котлета з ложкою
гарніру. Котлета така, що в
ній не тримається виделка
— хлібна кашз. Борщ схо
жий на рідину, в якій мили
картоплю. Тільки дієтникам,
хворим шлунком, час од ча
су подають
мікроскопічну
порцію курятини І таку ж
дозу картопляного пюре.
Дещо щедріша їдальня на
чай, але не завжди є цукор
і замість
нього подаються
тверді, залежал! цукерки.

НА МУРАШЦІ

ТАМ, ЗА ПАРКАНОМ
Адміністрація відверто по
передила своїх клієнтів, що
паски доведеться затягнути
на час перебування в сана
торії. І справді, люди худ
нуть на 2— 3—5 кілограмів.
Своєрідним виявився сер
віс в їдальні: брудні
ска
тертини, салфеток нема, на
чотири чоловіка (стіл) да
ється один ніж і одна чай
на ложечка, а чекати гаря
чої страви доводиться пів
години і більше (офіціанток
не вистачає).
А
ось ще кілька порів
нянь:
В партійному санаторії на
всій
території — чистота,
газони, квітники, затишні бесідки, в «Пікеті» по алеях
їздять таксі, автобуси, під
води, випасаються приватні
корови, вівці — бруд, бензинний сморід. Ніхто не слід
кує за порядком, в корпуси
заходять
сторонні
люди,
трапляються крадіжки речей.
Санаторій
«Пікет» не ого
роджений парканом.
В партійній здравниці іме
ні XXVII з’їзду КПРС до
послуг відпочиваючих є сві
жий нарзан, спеціально під
ведений
від джерела,
діє
плавальний басейн. В проф
спілковому «Пікеті» можна
тільки мріяти про це. Щоб
попити нарзану, треба йти
за 4 кілометри в місто, а
скупатися
можна хіба що
в тісній
брудній душовій,
що в підвалі.
*

*

*

Наприкінці нашого
неле
гального візиту до багатих
сусідів ми завітали в один
з барів, який ломиться від
достатку різних смачних ре
чей. Вирішили скористатись
нагодою підкріпитись, почастуватись. Узяв фужер з гра
натовим соком, пишне тіс
течко,, ще склянку соку і
наготував
червінець,
щоб
розрахуватись. Який же був
мій подив, коли бармен на
рахував всього два карбо
ванці 6 копійок. Отже, ціни
в партійному санаторії за
лишились
фактично
старі,
доперебудовчі.
*

%

*

Коли в 1917 році у дні
революції зайшла мова про
те, хто зможе взяти владу
в свої руки, Володимир Ілліч
Ульянов (Ленін)
виголосив,
що є така партія, яка в змо
зі очолити маси і побудува
ти щасливе життя — партія
більшовиків. Його слова ви
явилися
віщими — партія
комуністів стала справді од
ноособовим володарем краї
ни і побудувала щасливе жи
ття, майже комунізм. Тіль
ки не для народу, а для сво
єї верхівки.
А. НОВІНСЬКИЙ.

«ЗА

4 стор.

б вересня 1991 року.

ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
СОЦІОЛОГІЧНИЙ

ЗУСТРІЧ
З ТИШЕЮ
Л ІТО
їд у
залізницею
до
Гайсина, потім з годину
трусить
в автобусі
до
села Степашки.
За се
лом знімаю
взуття
і
залишаю
відбитки п’ят
цілих п’ять кілометрів на
піщаній
лісовій дорозі.
Ліс підступа
до са
мого
Бугу-ріки, встро
мив свій, ніс в тиху за
водь, немов захотів на
питися та й заснув там.
Ось на такому носі і
розмістився
оздоровчий
табір ВПІ — подалі від
міських шумів, нервовос
ті
черг, гнітючих бала
чок на кухнях,
в трам
ваях і прокопченого ви
хлопними
газами повіт
ря.
Місце благодатне сво
єю відчуженістю — рід
ко який
моторний чо
вен прострочить
швей
ною машинкою
блакит
ний спокій
над широ
кою
гладдю води.
І
знов
западає
глибока
тиша. Ходжу
по табо
ру, дивлюсь, вслухаюсь,
але не покидає почуття
нереальності
навколиш
нього, де
кожен буди
ночок
виставляє
свої

В

СТЕПАШКАХ

маленькі лукаві
хитро
щі.
Скільки
фантазії
вклали
в їх
споруд
ження ті, хто проекту
вав і зводив!
А тиша продовжує За
колисувати,
навіть ніч
ний
шурхіт
і стрима
ний сміх любителів ніч
них прогулянок не від
вертають уваги.
Напев
не, тут треба бути тіль
ки відпочиваючим.
Після
заходу
сонця
роса
покриває траву,
сріблить
різноманітне
павутиння, а вологе по
вітря
за
ніч ' охолод
жується і туманом
ви
ринає з кущів,
ковзає
пр затоці
розкудланим
рядном.
На
світанку
блукаю по лісу,
стру
шую росу з білої
ака
ції, сосни
в пригорщу
і з силою втираю в т і
ло. З кожної,
рослини
роса має свій смак
і
запах, а сусідство
сос
ново-дубового
лісу не
дає шаленіти комарам і
мухам.
Відпочити в таборі є
як:
флотилія
човнів,
катамарани,
баскет
бол, футбол, волейбол,

городки, настільний
те
ніс, більярд, танці, ша
хи,
відмінна
рибалка,
збирання
грибів, пляж,
сауна з виходом у річ
ку,
ловля раків, піщані
лісові доріжки для лю
бителів
бігу і солідна
всьому цьому
підтрим
ка... кухня. Що ще тре
ба для повного задово
лення своїх уподобань і
бажань!
Фотоплівка відзнята і
я покидаю
табір,
але
на душі з ’явився
сму
ток — у тиші є вороги.
Ось задиміла вогнищами
«дикунів» одна галявина,
друга, знітився
ліс від
зливи
сороміцької ма
гнітофонної
какафонії,
дикунських
веселощів...
Вже будучи
на па
горбі озирнувся і тиша
на
прощання озвалась
салютом рушниць — по
чався відстріл диких во
доплавних птахів.
Прощай., тишо! Поста
райся вижити в сього
денні,
а я обов’язково
вернусь до тебе через
рік вже відпочиваючим.
Текст і фото
Степана
ЛІСОВОГО.

АСПЕКТ
Ця тема постійно хвилює
інститутську
громадськість.
Починаючи з 1987— 88 уч
бового року лабораторія со
ціологічних досліджень спі
льно
з членами
комісій,
факультетів
нашого інсти
туту глибоко
вивчає гро
мадську
думку
студентів
про викладацький
склад.
Анкета
«Викладач очима
студента» стала досить по
пулярною у ВПІ.
Ось і в минулому учбо
вому році
на всіх курсах
і факультетах денної і ве
чірньої форм навчанння від
бувся опит, яким було охоп
лено 57,6% студентів, внаслі
док якого отримано
оцін
ки на 565
(93,% ) викла
дачів.
Яка ж думка студентства
про, професорсько-виклада
цький склад інституту, чи
змінилась
вона
в порів
нянні
з попереднім опи
том?
Загальна
середня оцінка
рівня педагогічної майстер
ності оцінєються так:
1. По інституту — 4,18,
в попередньому
опиті —
4,19, у тому числі
70,2%
викладачів одержали серед
ню оцінку 4,0 Г вище, 7%
викладачів оцінені
загаль
ним балом 3,5 і нижче.
2. По
факультетах:
Колишній
факультет со
ціально-політичних
і гума
нітарних
наук
—
4,17
(4,19):
Факультет кафедр загаль
но-освітньої
підготовки —
4,17 (4,37);
Енергетичний
—
4,23
(4.11) ;
Машинобудівний
— 4,29
(4,21);
Автоматики
і мікроелектроніки — 4,04 (4,07);
Обчислювальної
техніки
— 4,14 (3,94);
Радіотехнічний
— 4,05
(4.11) ;
Інженерно-будівельний —
4,11 (3,93).
По
кафедрах.
Найкра
щими
названі
кафедри:
проектування
обладнання
автоматизованого
виробни
цтва (4,53) — завідуючий
професор
Р. Д. ІсковичАотоцький; технології авто
матизації
машинобудуван
ня
(4,49)
— завідуючий,
доцент М. І. Іванов; автомо
білів і автомобільного гос
подарства
(доцент М. С.

ВИКЛАДАЧ
І СТУДЕНТ
Сапон), електричних
стан
цій (доцент
В. М. Кутін),
іноземних мов (доцент М. А.
Осадчук) і вищої матема
тики
(доцент
Ю. І. Волков), які оцінені
балами
4,34— 4,00.
Нижчі результати
(,3,97
— 4,04) отримали
кафедри
металорізальних
верстатів,
автоматизованих
систем
управління, конструювання \
виробництво
радіоапарату
ри.
А тепер назовемо викла
дачів, яким студенти поста
вили найвищий бал
(4,8).
Це М.
І. Іванов,
В. В
Сержанов, В. В. Кулібабчук,
Ю .* І. Волков, Ж. І. Остапчук, А. В. Денисов, А. В.
Ваховська, А. І. Тарануха,
В. М.
БурдейнИй, А. П.
Громова, 1. А.
Немировський, Е. П. Шиліна,
В. А.
Карпенко.
Середня оцінка
керів
них кадрів інституту (про
ректори, декани і завідую
чі кафедрами) складає 4,32
(4,33), докторів, професорів
інституту — 4,27 (4,12).
•Аналіз
громадської дум
ки показує що більш висо
ким балом студенти
оці
нили такі елементи педаго
гічної майстерності
викла
дачів:
— показує глибокі знан
ня свого предмету;
— учбовий матеріал ви
кладає в доступній
формі,
зрозуміло і переконливо;
— під час оцінки знань
вимогливий,
строгий,
але
об’єктивний.
Більш
низьким
балом
студенти оцінили такі еле
менти, як:
— вміє зацікавити в на
бутті глибоких знань, залу
чає до дискусій,
і творчої
роботЙ;
— приваблює
до себе
віеликою ерудицією, *<уль-тУрою спілкування і мане
рами поведінки.
Чи можна
вважати всі
ці
оцінки справедливими,
неупереджіеними
і таки
ми,
що
відображають
справжній рівень професій
ної майстерності
виклада
чів? Щороку після
прове
дення анкетного опитуван
ня студентів
від окремих

Інститутські
новини
Рішенням Мінвузу рес
публіки доцент нашого
інституту Володимир Гри
горович Авракумов, який
широко застосовує в уч
бовому процесі засоби
комп’ютеризації, за досяг
нення в навчально-вихов
ній і науково-методичній
роботі нагороджений дру
гою премією Міністерства
в розмірі п’ятсот карбо
ванців.
*

*

* -

Вступила в дію нова
квазіелектронна АТС ін
ституту на 1024 номери.
Це — майже удвічі біль
ше старої. Понад 200
абонентів отримало мож
ливість виходу на. місто
і міжмісто.
*

*

*

Запрошення навчатись
в університеті канадсько
го міста Гамільтон одер
жали кращі випускники
машинобудівного факуль
тету ВПІ Валерій Бучек
і Сергій Кузьменко. Не
забаром вони виїдуть ту
ди поглиблювати знання
англійської мови, а потім
поступлять в аспірантуру
університету. Молоді він-

ничани прагнуть здобути
в Канаді ступінь магіст
рів наук.

,>

*

*

*

На факультеті обчислю
вальної техніки створено
платну комп’ютерну шко
лу з програмами «Учень»
і «Майстер». Вже прийня
то перші заяви від ба
жаючих.
*

*

*

Хоч які політичні бурі
і економічні суховії не
трясли цього ' літа нашу
країну, профспілки не за
бували про відпочинок і
оздоровлення трудящих.
Багато зробив для своїх
членів і профком співро
бітників нашого інститу
ту. Цього року різними
формами відпочинку ско
ристалися понад півтисячі працівників, у тому
числі в інститутському
профілакторії і в таборі
«Супутник» побувало по
над 350 чоловік, в сана
торіях і будинках відпо
чинку — 85. Чимало ре
алізовано
туристських
путівок, путівок вихідно
го дня, а також для ді
тей в піонерські табори.
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викладачів
можна почути
такі репліки:
«Мене сту
денти оцінили необ’єктивно
за суворість при оцінці їх
знань», «Чи має право сту
дент
оцінювати працю ви
кладача?» і т. д.
Що ж, слід
погодитися,
що ряд студентів
не зов
сім сумлінно
поставились
до цієї справи.
В анкетах
м о*на було побачити, що
той чи інший студент ви
ставляв комусь з виклада
чів двійки чи п’ятірки
по
всіх
запитаннях
анкети.
Зрозуміло,
що
таке
не
може бути. Однак,
аналі
зуючи результати
минулих
опитувань, більшість
сту
дентів
(90— 95% ) вистав
ляють викладацькому складу
заслужені оцінки.
Доречно
сказати,
що, незважаючи
на те, що склад
студентів
щороку змінюється, .рівень
цих оцінок стабільний,
а
якщо трапляється
різниця,
то вона невелика — якісь
десяті бала.
Що ж до права студен
тів оцінювати якість праці
викладача, то таке право їм
надано наказом Дрежавного
Комітету СРСР з народної
освіти N° 462 від 1-го черв
ня 1989
року «Про
вне
сення змін у положення про
порядок заміщення посад І
атестації
професорсько-ви
кладацького складу».
Отже, всьому
виклада
цькому складу слід ознайо
митися з оцінками
своєї
роботи, даними студентами, І
прагнути усунути недоліки,
вдосконалювати методи ви
кладання, поліпшувати кон
такти з аудиторією,
кож 
ним студентом зокрема.
Закінчити
аналіз колек
тивної громадської
думки
хочеться
одним яскравим
прикладом: серед 565
ви
кладачів
інституту тільки
двоє — ректор Б. І. Мокін
і старший викладач В.
А.
Сляднев оцінені
студента
ми по знанню свого пре
дмету
загальним
балом
«5».
М . СИНЕЛЬНИХ,
Ж. ХЛИСТОВА.
працівники
лабораторії
соціологічних
дослід
жень ВПІ.

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з наказом Мінву
зу УРСР на базі ВПІ 13— 15
жовтня
наступного
року
відбудеться РЕСПУБЛІКАН
СЬКА
НАУКОВО - М ЕТО 
ДИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ
ГУМАНІЗА
Ц ІЇ Т Е Х Н ІЧ Н О Ї ОСВІТИ».
Працюватимуть секції «Лю
дина і культура», «Загаль
нолюдськії
цінності та
їх
значення у вихованні техні
чної інтелігенції», «Пробле
ми викладання дисциплін ук
раїнською мовою в техніч
ному вузі», «Проблеми гу
манізації в процесі
викла
дання фундаментальних, за
гал ьноінжеЯерних та
спеці
альних дисциплін».
Оргкомітет
конференції
приступив до роботи і про
сить подавати тези
май
бутніх доповідей в кабінет
педагогічної методики (ауди
торія 201).
КЛУБ ІНСТИТУТУ
ОГОЛОШУЄ
НАБІР
НА КУРСИ
Крою
та
моделювання
одягу,
вишивання і в’язання гач
ком та спицями,
«домашніх
медсестер»,
лікувального масажу,
масажу за методом Джуни,
моделювання зачісок,
англійської мови
За довідками
звертатися
до клубу інституту,
теле
фон 4-63-27.

І. ВОЛОШЕНЮК.
Зам.

4251.
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І НІХТО НЕ ПЛАЧЕ...
зьких температур і кріоген
...Змістовною і цікавою бу
ної техніки.
ла і Всесоюзна конферен
і тут знайшли спільну мо ція з проблем теорії елек
ву,
спільну
зацікавленість тротехніки, яка щойна завер
академік АН УРСР
В. Т. шила свою роботу на кафед
Ткаченко і науковець з Яку рі ТОЕ, На ній теж
були
тії В. П. Ларіонов, москов присутні вчені з різних регі
числі
ський вчений С. А.
Куркін онів країни, у тому
і його колега з
Чімкента відомий теоретик цієї галузі
К. М. ісламкулов, львівський науки — академік АН УРСР
спеціаліст Т. Н. Павлюченко Г. Е, Пухов.
і представник
Киргизстану
На цьому знімку ви бачи
0. Ч.
Кожочулов,
грузин те двох вчених — завіду
1. П. Гагнідзе і
тамбовець ючого кафедри ТОЕ
ВПІ,
Федоров.
професора Ю. О. Карпова і
Ця конференція ще біль нашого гостя з Києва, ака
ше зблизила
представників деміка АН УРСР Г. Е. Пу
республік, яких нині політи хова (праворуч). В його ру
ки намагаються відокремити ках — букет квітів.
Він
глухою стіною недовір’я
і ничани тепло привітали йо
розмежування.
го з нагоди 75-річчя.

«Щодня банани їла»
Три тижні
навчалася
на
курсах
підвищення
кваліфікації в університе
ті імені Шіллера, що
в
німецькому місті
Йена
провінції Тюрінгія викла
дач кафедри
іноземних
мов В. М. Баскевич. Ва
лентина Михайлівна
на
прохання
нашого корес
пондента поділилася свої
ми враженнями про пої
здку, відповіла на запи
тання.
— Насамперед, як вам по
щастило одержати таке від
рядження?
— Тут історія своєрідна.
Не інститут мене
послав.
Справа в тому, що в цьому
університеті я свого часу вчи
лася. Це було після закінчен
ня в 1979 році
Київського
інституту іноземних мов, який
в порядку обміну студента
ми послав мене туди вдос
коналювати знання на факу
льтет германістики. Згодом
вже в Чернівецькому держ
університеті закінчила аспі
рантуру, захистила
канди
датську дисертацію і влаш
тувалася на роботу у ВПІ.
— І оце знову
вчилися?
Невже мало того, що знає
те?
— Бачите, у
німецькому
університеті є традиція
—
своїх випускників не забува
ють. Щороку одержувала
і
продовжую одержувати лис
ти, в яких
розповідається
про життя
учбового зак
ладу, події, новини. Приси
лали навіть
щойно видані
підручники^
одне
слово,
зв’язки не пориваються. А
навесні цього року мене за
просили приїхати на трити
жневі курси. Щойно звідти
повернулася.
— Значить, їхали не від

їа ^ ^ іе н Г *

Була така партія

ПОЛІТИКИ
РОЗ'ЄДНУЮТЬСЯ
-В Ч Е Н І
ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ
Дійшло до того, що вже
окремі області і навіть ра
йони почали оголошувати се
бе самостійними державами.
Три містечка і десять сіл —
держава! Скільки ж ото по
трібно буде будинків в Лон
доні чи Парижі, щоб розміс
тити нові посольства чи кон
сульства колишнього подріб
неного Радянського Союзу?..
Та поки політики різних рі
внів -від республіканських до
прирічкових президентів га
рячково зайняті роз’єднан
ням і дільбою
вчорашньої
єдиної родини, інші люди —
ділові, неупереджені — на
впаки шукають шляхи до
більш тісного співробітницт
ва і взаємодії. Це — вчені
— провідники прогресу, бла
гополуччя і злагоди.
Саме про такі прояви спі
вробітництва і
об’єднання
свідчать всесоюзні
наукові
форуми, один з них був при
свячений проблемам міцнос
ті матеріалів і
конструкцій
при низьких
температурах.
Протягом трьох днів
було
заслухано понад сто допо
відей
і повідомлень,
які
збагатили науку з фізики ни

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

нашого інституту, а на за
прошення. То хто ж субси
дував цю поїздку? Не
за
свої ж кошти?
*
— Що ви! Для цього пот
рібні німецькі марки. Звідки
вони у мене? Відповіла, що
не можу з цієї причини. Та
незабаром отримала
теле
граму, їв якій
говорилося,
що відповідна служба
в
Бонні гарантує мені стипен
дію. І це не якась там гу
маністична акція, а
такий
порядок щодо сприяння малоімущим студентам в
ні
мецьких вузах. Хотіла б я
побачити в нас таких «слуг
народу», котрі б
виявили
подібне ставлення до наших
людей, не говорячи вже про
іноземних громадян! Правда,
проїзд до Берліна взяв на
себе вже наш
інститут.
— Чи достатньо було вам
тої стипендії? У нас ї ї хіба
що на хліб вистачить сту
денту.
— Мені була встановлена
стипендія в розмірі
1200
марок. 650 пішло на опла
ту житла, податки, а на ру
ки одержала 550 марок.
— На харчування?
— Так. І знаєте, скаржи
тись не можу. Вистачило з
головою. Могла
дозволити
собі навіть щодня їсти бана
ни, інші смачні страви.
— І можна було купити
їх в магазинах?
— Ой, що ви говорите!.
Очі розбігалися від достат
ку продовольчих і промисло
вих товарів, причому по до
ступних цінах, Наприклад, ті
ж банани коштують марка
за кілограм.
— Виходить, для східних
німців об’єднання з ФРН пі
шло на користь?
— Ще б пак! Я ж була тут

раніше за часів соціалістич
ного ладу і можу порівняти.
За короткий час життя їв де
мократичній державі тут ста
лися разючі зміни І не ті
льки в постачанні.
Після
приватизації ряду сфер на
родного господарства, кому
нального і побутового
об
слуговування,
активізації
приватної діяльності
місто
не впізнати — воно стало
чистішим, впорядкованішим.
Перебудовано або
рестав
ровано багато будівель, ву
лиць, площ, парків. Пам’я
таю це місто
заштатним,
непривітним. Тепер
усюди
жвава торгівля,
реклама,
щасливі обличчя. А про уні
верситет I говорити не до
водиться. Технічне оснащен
ня
на найвищому рівні, на
кожному кроці копіювальні
машини, комп’ ютери,
відеотехніка.
— Як нині, після об’єд
нання, ставляться німці до
нашої країни?
— Я б сказала з великою
доброзичливістю і розумін
ням. А нашого
президента
Михайла Сергійовича
Гор
бачова називають людиною
світу № 1, перед ним схи
ляються. Йому в першу чер
гу німці вдячні за одержану
свободу, звільнення від ко
муністичних пут, за
об’єд
нання нації в одній демокра
тичній державі. Кожний на
магається сказати щось при
ємне, підбадьорливе.
— Чи задоволені ви,
як
науковець, поїздкою?
— Дуже. Отримала
ве
лику мовну практику, поз
найомилась з нинішніми те
хнічними засобами навчан
ня, новинками методичного
плану. Це допоможе мені в
роботі.

Справді не плаче. Тіль ський райок вартий був вати в святая-святих —
ки хто не йде, то набли- багатьох десятків тисяч Микулинецький заповід
зится до дверей грізного карбованців, але народ, ник?!
ще вчора обкому партії, безперечно, ходив би сю
Студентська
природо
щоб подивитись, що там ди, щоб подивитись,, що охоронна дружина сфо
за пломби, чи до пуття ж тут день і ніч стерег тографувала його маши
опечатаної, чи назавше... ла міліція, народові бу ну, діло набуло розголо
Господи милосердний, як ло б цікаво бодай упівока су, докотилося до Моск
же багато накипіло в на глянути, як за високими ви. Караул! Що робити?
родній душі, який неоп парканами жили його вір
Підключили всі караль
латний рахунок ця душа ні слуги.
ні служби, тягали і м’я 
може виставити
«розу
Але Криворучки виз ли бідних студентів, за
му, честі і совісті епохи», начали, що народові мо лякували, волочили
по
якщо —- ніякого співчут жна;, а що — ні. Народ деканатах. Але ті не від
тя, а тільки одна ціка жив за законами Криво- мовились від правди!
вість?!
І що ж вигадують Кри
ручків, а Криворучки —
Партійні буржуї лякли за законами свавілля. В воручки?
во дивляться з-за вікон будь-якій країні з дурної
Пішла мова, що Минусвоїх шикарних квартир... голови можна руйнувати линедькі заплави —- це
Безробітні! Ганебний кі хіба-що якусь приватну’ не заповідник для перна
нець клану, який втратив власність, тут же валили тої дичини!,, а звичайні
розум, честь і совість на наше з вами і наготува сіньке болото і нічого
жирних харчах, перепоях ли для нас «переконли там
охороняти,
треба
коньяками,
перегрівах вий» аргумент:
заповідність знімати вза
саунами. Як вам сьогод
— Треба негайно звіль галі. Заради свого бла
ні живеться, криворучки нити
місце під новий ви гополуччя вони ладні бу
і нехаєвські?
ли рідну матір продати.
сотний будинок.
Втім, Нехаєвський ще
ЇХ; наших «‘батьків»,
Це була звична обко- наших
«слуг» з дивовиж
вдає
свій
штаб,
ш]е' мівська
брехня.
Котрий
якийсь рахунок йому бу уже рік в тій ямі, де був ною силою вабили найчарівніші оазиси Поділля,
де виставлено, якщо бу секретарський
де, звичайно... Шив у ростуть бур’яни. особняк, вони намагалися неод
залишити там то
панській розкоші,
мов,
Кримінальний, по суті, мінно
мисливський будинок, то
казковий
Карабас-бара- злочин.
За
таке
судять.
лісникаї, то метеобас, інтереси наші з ва
Криворучко теж хатку
пост,
а
потім перейшли
ми були для нього дале Правда,
«постраждав» — з губер і до власних
дач. Як, ска
кими й непотрібними. Пі наторського
пе жімо, вчорашній
перший
сля 19 Всесоюзної парт- реселився вособняка
«скромну»
обкому
Нехаєвський і
конференціїї, пам’ятаєть пенсіонерську
квартиру
ся, виступаючи в полі — сто з лишком метрів голова облвиконкому Дідик, котрі вигнали собі
технічному інституті, чи площі
на двох.
персональні котеджі
в
тав він з папірця якісь
Шуміло місто з цього Буго - Деснянському за
нудні настанови.
Папі
Обіцяли обко- повіднику.
рець рятував, як викину приводу.
того за борт матроса ря мівеькі начальники посе
Наші князі, наші гра
тує надувний жилет, а лити поруч з свюїм ко фи, наші радянські пани!
лишнім
лідером
багато
коли пішли запитання,
ви думали}, чим ви
І Чим
то люди, слухаючи його дітні робітничі сім’ї.
керувалися, експропріюпоселили:
Окаєвича
—
відповіді тільки плечи
ючи в природи кращі її
ма знизували — і це першого секретаря Він куточки, зневажаючи тя
Да- жкий громадський осуд?
перша в області партійна ницького райкому,
виденка — начальника
особа?
Тому ніхто й не плаче
КДБ, Мороза за такою партією, крім
— Коли ваша дружи обласного
—
ректора
медінституту.
на останній раз стояла в Певна річ, ці слуги наг вас. Хто ще буде голо
за цими соціалістич
черзі за молоком?
не були безквар сити
ними «цінностями»?
— У нашій сім’ї мо роду
тирними,
вони
з
шикар
Згадується старий бо
лочних продуктів не вжи них переходили в суперродатий
анекдот. Приїха
вають,
І не тому, що
до секретаря обкому
— А що — тільки ци шикарні.
мали якісь особливі зас ла
старенька мати з села.
трусові?
луги, а тому, що відзна Пожила
кілька днів і за
чались
зразковим
«пос
спішила назад, додому.
— Де ваші діти пра лушанием».
— Чого ти* мамо, по
цюють?
Народ одразу збагнув їдеш? — каже секретар.
— Син лікарем, а донь
ка десь тут, в політех суть цього переселення. — Хіба тобі тут недоб
нічному. Навіть не знаю Криворучко брав у сусі ре? Місця в хаті більше},
ди Окаєвича, щоб забез ніж досить, робити нічо
чим вона зайнята.
печував свіжими продук го не треба — служниця
їм усе сходило з рук тами з сільського райо є, на базарі харчів не ку
— і некомпетентність, і ну, Мороза — щоб ма пуємо — все привезуть;
неосвіченість, і глупота. ти резерв на свіжу копій якщо хочеться щось узя
Професіонали брехні, що ку з престижного інсти ти, то подзвоню на базу
їх оточували* прославля туту, Давиденка — щоб — доставлять. Лишайся,
ли глупоту, як мудрість. захищав панський буди мамо.
— Я б, сину, і лиши
Така мудрість потрібна нок від гніву обурених
лась}, але все думаю: «А
тільки баранам і вівцям. плебеїв.
І народ зрештою про що буде, коли червоні
Вони й мали нас за ба
рвало. Нема партії! Поза прийдуть?».
ранів та овець.
Ну, ось «червоні» І
Попередник
Нехаєв- минулого тижня на пресДавиденко прийшли. Той виток істо
ського,
Леонтій Криво конференції
ручко на очах обуреного волав про законність і рії, на якому новітнє пар
міста вмить зруйнував незаконність, про права тійне панство довело тер
Антизаконники піння народу до револю
особняк по вулиці Толс людини.
того, що був резиденцією заговорили про законі ції, завершився. Криво
що ручки і Нехаєвські зме
перших секретарів обко Думаютц, очевидно,
му. Особняк зі служба люди без памяті, що во тені в один день. І ніхто
за ними не плаче. Що
ми, сараями!, льохами. В ни все забули.
А яку законність спо сіялц, те й зібрали.
такому особняку міг би
розташуватись
дитячий відував той же КривоВ. ІВЧБНКО.
будинок, той губернатор ручно; коли їздив їюлю-
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ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Не бійтесь Я там был
прапора свого

Д рузья мои,
ведь я там был
И н ич его не позабыл.
Ни дней, ни дат,
к а к ветер выл
Давно там был,
но не забыл,
лед кро ш ил ся
в январе.
К а к плавал
в ледяной воде.
Ш инель тя н ул а
сто пудов
Для Н еп ту на я был улов.
Я помню , помню ,
я там был
Земля вставала на дыбы,
Т а н ки ползли, к а к
муравьи
И загорал ись,
к а к костры .
Я сам, к а к ветер
на б е гу,
Я — м и г п е р е ж и то го дня,
Я — бой на волженом
берегу,
Я — пламя вечного о гн я .
Д рузья мои, меня у ж нет,
Но на земле
остался след.
Он светит вам моей
звездой
В дороге ж и з н е н н о й
зем ной.
И не беда, что этот свет
Не в и ж у я у ж много лет
Ведь я ж там был!

На день 4 вересня 1991 р.
Не бійтесь прапора свого:
Він вас — дивіться!
— не боїться.
Хоч страх давно вам
виїв лиця,
Не бійтесь прапора свого.
З ним Володимир
хр,ест п рийняв,
. Під ним сміялись
за п о р о ж ц і,
І м удрий Р епін змалював
їх я к моральних
перем ож ців.
Обпльований, він не
зм арн ів,
Небесно-ярий серед піни
Він вас туди —
огляньтесь — вів,
Куди п рийш л и
сьогодні ф інн и.
І не його у тім вина,
Щ о ви сам і себе
п ож ер ли,
Л якл иво помоливш ись на
Криваве з н а м ’я
мародерів.
Куди іш л и, туди
прийш ли,
Та щ е не пізно
о зирн утись —
П ерехреститись,
чо р ти хн ути сь
Та й розвернути
постоли.
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Склад РСГ
2242 Від жовтого місяця сіється мені зрозуміло чому. Є міс
срібний пил. Він розтікаєть ця, де поселення людей ще
Студмістечко.
над землею тонким шаром зли багато століть тому. Там
СЛОБОДЯНЮК В. Н.
4=72=50 2363 ся
туману. З вигону туман цей зараз — орне поле, або ро
Паспортний стіл МАЛА Е, П, 6=42=10 2740 ліниво тече до заболочено сте ліс, і тільки туман в мі
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4-65-10
2771
Гол. інж. КОЗАК А. А,
4-61-84
2793
Гол. бухг.
ПАСЄЧНИК Галина Митр.
4-74-27
2774
Ось і дочекалася
уболі гічного та Вінницького полі
ПЕО
вальники нашої команди ве технічного інститутів.
Зуст
ЖУКОВА Лариса Андріївна 4-74-27
2788 селих та кмітливих початку річ відбудеться 12 жовтня у
нового сезону. А він
буде приміщенні
муздрамтеатру
Декан
немов логічним продовжен ім. Садовського. Хто встиг
ДОДАТОК
ням минулого. Згадаймо:
у не придбати квитки, зможе
Факультет інтеграції навчання з виробницт квітні наші гумористи ста підтримати .наших майстрів
ють
5-ти разовими пере гумору.
вом.
А хто ні?
БАБІЙ Віталій Миколайович 4-61-57
2204 можцями міських «Гуморин»,

ВІДЛУННЯ

КОМ АНД А ЧЕКАЄ
П ІД ТРИМ КИ

а у травні двічі підряд
у
відмінному стилі виборюють
звання Лауреатів 1-го Респу
бліканського
телевізійного
фестивалю у М. Луцьку та
1-го Українського фестива
Це відповіді на будь-які ва- лю у Кам’янець-Подільському. До цього переліку з упе
ші запитання.
На закінчення скажемо: на вненістю можна додати трі
ша газета —найдешевша. умфальні виступи команди у
Передплатна ціна на рік — Ленінграді, Львові, Вітебсь
в
19 крб. 80 коп., на місяць — ку, Києві, Миколаєві та
славнозвісними
1 крб. 65 коп. А виходимоі зустрічі з
«джентельменап’ять разів на тиждень, з них: одеськими
чотири рази на 16 сторінках,, ми», що пройшла у червні в
у вівторок — на восьми. Пе• нашому місті.
редплатити «Голос України»► А цього року вперше старКВН,
можна в будь-якому пошто■ тує Республіканський
вому відділенні. Індекс га■ один з чверть-фіналів якого
пройде у Вінниці. Тут по
зети — 60955.
міряються силами
команди
Житомирського Вищого
ві
В. ЛАЗАРЕНКО, влас
йськового
училища
радіо
кор газети «Голос Ук
електроніки військ ППО, Лу
раїни» по Вінницькій об
цького Державного
педаго
ласті.

Що ж, тому
доведеться
спостерігати гру по Україн
ському телебаченню
приб
лизно через два тижні і на
певне, у «значно коротшо
му» вигляді. Втім
зацікав
леність у трансляції
про
явило і наше Вінницьке те
лебачення.
А зараз, користуючись на
годою, хочу звернутися до
керівників малих підприємств,
кооперативів та
фірм,
що
працюють у нашому інсти
туті та за його межами: як
що ви хочете підтримати на
шу команду не лише мораль
но а й матеріально, то мо
жете зробити це, перевівши
кошти на бюджетний раху
нок 174 у бухгалтерії нашо
го інституту.

Всі новини—з „Голосу України“

Як житимемо далі? Чи до
сягне Україна реального су
веренітету? Які нові закони
розробляє Верховна
Рада
республіки?
Все це, без сумніву, хви
лює кожного з нас. А ще —
який він, отой ринок, за який
одні агітують, а інші ним за
лякують? Що несе він кож
ному зокрема? Чи
загро
жує нам безробіття? Як у
ринкових умовах буде з ку
льтурою і мораллю?
Або: як відродити госпо
даря на селі, щоб
урештірешт люди вдосталь мали і
хліба, і до хліба?
Таких запитань перед ко-

жним — сотні. І на всі ви
знайдете відповідь в газеті
«Голос України».
Наша газета ще
зовсім
юна — народилась 1 січня
1991-го року. Це газета Вер
ховної
Ради
Республіки.
Отож вона широко висвітлює
роботу парламенту, депутат
ських комісій. Надаємо слоіво народним депутатам різ
них рівнів ! поглядів. Погля
ди авторів можуть не зівпадати з думкою колективу
редакції. Це сприяє всебіч
ному висвітленню тих чи ін
ших подій, допомагає чита
чам зважувати різні позиції,
визначати свої. Власне, ко-

жен з вас може поділитись
міркуваннями про
роботу
парламенту, порушити якусь
проблему, розповісти про ці
каві факти, події тощо.
Ми плануємо розширити ін
формацію з Інших республік.
Для цього будуть
створені
корпункти газети в Москві,
Прибалтиці, Казахстані тощо.
Більше власної інформації
буде з-за рубежа. Вже "має
мо свого кореспондента
в
Берліні, налагоджуємо спів
робітництво з журналістами
Канади, Австралії, Польщі.
«Голос України» —
це
об’єктивність, толерантність,
новина. Це розмаїття думок.

«За инженерные кадры» — щотижнева газета колективу
управління по пресі м. Вінниця, вул.
Київська 4.
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І. ВОЛОШЕНЮК.

Зам. 4437.

В ректораті
Це засідання можна
з
повним правом назвати рек
торатом соціального захис
ту працівників інституту. Час
такий, коли все подорожча
ло, все в дефіциті і треба
спільно діяти, щоб вижити
в цій складній ситуації бук
вально в усіх сферах життя.
А перша турбота про ді
тей, їх здоров’я.
Хоч і кажуть, що чорно
бильське лихо
торкнулося
тільки північних областей ре
спубліки — його чорна тінь
пройшлась і по нашому міс
ту, про що свідчить
зрос
тання кількості специфічних
захворювань, особливо у ді
тей. То ж думається, що ду
же погрібною є пропозиція
ректора укласти договір
з
міським центром профілак
тики на масовий
медичний
огляд дітей наших працівни
ків, Кошти на цю
справу
взялися виділити
профком
та інститут. Створено комі
сію, яка розгляне пропози
цію.
На засіданні затверджено
штатну посаду
заступника
начальника відділу
поста
чання по забезпеченню пра
цівників ВПІ сільгосппродуктами і товарами першої не
обхідності. Заслухано також
інформації деканів факульте
тів про
роботу
студентів
на збиранні врожаю, про ви
хід на заняття першокурсни
ків тощо.

Хроніка
Під час літніх канікул 22
студенти нашого
інституту
поправили своє здоров’я в
здравницях Трускавця,
Сатанова, Бердянська,
Сак,
Алушти, 13 побували в бу
динках і пансіонатах відпо
чинку Вінниччини й Криму.
Видали ми 135 туристичних
путівок в Алушту, Ленінград,
Карпати, 16 чоловік побува
ли на
альпіністській
базі
«Синевірське озеро».
За вісім місяців року 902
студенти (в тому числі, 155
безкоштовно)
підлікувалися
в інститутському
санаторіїпрофілакторії
«Супутник».
Ну, а в спортивно-оздоров
чому таборі під Степашками
відпочивало ще 276 чоло
вік.
За умовами угоди з студпрофкомом Донецького полі
технічного інституту ЗО на
ших вихованців побували в
спортивно - оздоровчому та
борі «Буревісник» на березі
Азовського моря.
П’ятдесятьох студентів ми
забезпечили також талонами
дієтичного харчування.
В.
БОДНАР,
голова
профкому студентів.

Поправка
У статті «І ніхто не пла
че...» з номера нашої газе
ти за 20 вересня, в числі
тих, хто одержав квартири
в сумнозвісній
обкомівській «малосімейці», названо
і прізвище ректора медін
ституту Мороза. Як нам ста
ло відомо, товариш Мороз
був переселений сюди
в
зв’язку з тим, що поперед
ня його квартира опинила
ся в аварійному стані.

Медстатисти
запевняють,
що останніми роками різко
зріс рівень
захворювання
органів слуху — люди ста
ли масово глухнути.
Буду
чи некомпетентним в паталогії цієї неприємної неду
ги, не стану ні з ким сперечалтися, що до цього привело,
але, думається, не останню
роль відіграли галас і крик,
які зчиняють
самі
люди.
Крик на мітингах і зборах,
по радіо
і
телебаченню,
неймовірний в сотні децибе
лів галас на парламентських
дебатах, навіть в колі колег,
які змагаються в політичних
дискусіях.
Ну, як було не оглухнути,
приміром, у
той момент,
коли на передостанній сесії
Верховної Ради України вис
тупив і намагався вигороди
ти, відбілити від бруду, замаране путчем, обличчя ЦК
КПУ ї ї перший секретар ґуренко. Всіх перекричав. З
таким голосом, як у нього
— пряма дорога у хор іме
ні П’ятницького.
Які ж то були золоті ча
си для войовничих реакці
онерів за Сталіна чи Бреж
нєва! Тоді вони обходилися
без крику, тихо і навіть че
мно «запрошували» у загра
тований «лімузин» під наз
вою «чорний ворон» або в
карету швидкої психічної до
помоги і на цьому політи
чна дискусія завершувалася.
Шість років тому у них
відняли і психушки, і гулаги,
і «чорні ворони», і чабан
ські батоги і, звільненій від
ідеологічних пут овечій масі,
дали змогу злегка плюраліс
тично мекати.
Жах охопив тих, хто без
власного покірливого стада і
жити не мислить. І вони ви
рішили брати на горло. Яка
різниця, чим приголомшува
ти живу душу — брязкотом
кайданів чи риком партій
них левів. Розгорнулась га
рячкова
підготовка спеціа
лістів по крику з обличчям
М арії Магдаліни і
нутром
дволикого Януса. З ’явиться

такий «друг народу»
десь
на зборах чи мітингу борців
за краще життя народу —
і давай глушити всіх і вся
своїм добре поставленим го
лосом.
Пам’ятаю, як
на засідан
ні новоствореного у Вінни
ці фронту сприяння Перебу
дові (нині Рух) раптом
із
задніх рядів почулися
злі
вигуки і репліки: «Зібралися
базіки!», «Показуйте
свою
активність на роботі!», «Ви
протиставляєте себе
пар
тії!...».

ИНЬІ».
Які тільки гріхи не
наві
шувались на ректора, наро
дного депутата УРСР? Притісняє працівників російсь
кої
національності, насиль
но українізує їх, переслідує
членів інститутської парторганізації... За прогресивні по
гляди, тверду демократичну
позицію б парламенті респу
бліки місцева партократія ла
дна була нашкодити не діль
ки йому, а й всьому інсти
туту і таки загальмувала пе
рехід вузу в технічний уні-

—

Придивився до то ї
«га
льорки» — ба! Та це ж всі
знайомі лиця! —
керівники
ідеологічних установ з відом
ства обкому!
Надалі ця група в повно
му складі не пропускала жо
дного зібрання рухівців
чи
іншого демократичного об’є
днання, намагаючись закри
чати, зірвати захід, не санк
ціонований своїми партійни
ми хазяями.
Використовувались » для
цього не тільки наймані кри
куни, а й. залежні газети, ра
діо. На небажану
людину,
або групу людей збирався
компромат, підбиралися слу
хняні, готові поступитися чес
тю і совістю «дописувачі з
числа трудящих» і
навколо
«поміченого» здіймався не
ймовірний галас,
посилений
стотисячним газетним рупо
ром.
Пам’ятаєте гнівні сентеції
у «Вінницькій правді» про
ти ректора нашого інституту
Б. !. Мокіна, накапані авто
ручкою колишнього партапаратника В. Совка, або випа
ди проти нього ж В. Буличова у газеті «Правда Укра-

Перша пара в новому навчальному
році Як непросто після безтурботно
го, веселого літа переключитися на
серйозну творчу роботу, відкинути все
інше і тільки слухати- лектора, кон
спектувати, мислити. Але треба, як
що хочеш по-справжньому оволодіва-

ської національності,
що
складає майже третину всіх
працівників. І ніхто
нікого
не звільняє, не притісняє за
недостатні знання українсь
кої мови, Так само з прина
лежністю до партій. Після рі
шення Президії
Верховної
Ради України про заборо
ну діяльності Комуністичної
партії України члени інсти
тутського парткому не зали
шилися без роботи, а його
секретаря було
запрошено
очолити новий інститутський
факультет.

НА ТЕМИ ДНЯ—

верситет.
Та, як каже східна муд
рість: які загати не гати —
річка назад не потече. Час
зробив свою справу —
у
партдиригентів забрали пю
пітри і диригентські
палич
ки, «солісти» поховалися
в
норах і вже не виводять на
високих нотах свої фальши
ві арії, а тільки цвірінькають
злісно.
Що сталося з «Вінницькою
правдою», «Правдою», «Пра
вдою Украиньї»?
Вони зажили собі «славу»
махрових рупорів реакції. А
наш ректор, що був об’єк
том шалених
нападок
і
цькування, став ще
більш
шанованою людиною не ті
льки в області, а й респуб
ліці — його обрано акаде
міком відразу двох академій,
колектив
інституту
вису
нув його претендентом
на
пост Президента України.
До речі, в колективі ін
ституту, яким керує названий
крикунами «український на
ціоналіст і антикомуніст» Мокін, працює близько півтисячі вчених, викладачів спе
ціалістів і службовців росій

ти знаннями, стати кваліфікованим
спеціалістом.
Наш фотокор С. Лісовий якраз і
зафіксував одне з таких занять на ка
федрі історії культури. Лекцію чи
тає завідуюча кафедрою Т. Б. Буяльська.

Отже,
компроматкампанія
проти народного
депутата
Бориса Івановича Мокіна те
пер ще виразніше показала
всю облудність і реакцій
ність ї ї організаторів і під
співувачів.
Але було б шкідливим ду
мати, що з усім тим покінчено. Перефарбовані в інші
кольори, партійні структури,
хоч і обезглавлені, залиши
лися на місцях,
вчепилися
мертвою хваткою в тіло на
шої знесиленої держави
і
продовжують шкодити.
Про
це свідчить і щойно прове
дене в парламенті голосуван
ня про недовір’я консервати
вному
керівництву
Укртелєрадіо, і організований
в
деяких місцях саботаж
з
виконанням державного за
мовлення по хлібоздачі,
і
те, що органи місцевої вла
ди продовжують очолювати
партійні
функціонери-сумісники.
Та й наймані крику
ни ще до кінця не охрипли,
вони тільки дещо
змінили
свій репертуар.
Приміром,
взялися компрометувати го
лову Верховної Ради Укра
їни
Леоніда
Макаровича

Кравчука. Затяті партократи
з інстинктами комуністичних
маньяків не можуть простити
своєму колишньому ідейно
му вожаку перехід на служ
бу народу.
«Зрадник!»,
«Хамелеон!»,
— почув
недавно від од
ного партапаратника.
Йому, цьому
отруєному
компартійною отрутою
кри
куну, і в голову не
може
прийти, що служіння народу
є найвищим
призначенням
справжнього політичного ді
яча.
Та й взагалі для найман
ців істини не існує, їм аби
заплутати, вселити зневіру в
людей, перешкодити
руху
вперед. Довелося автору цих
рядків почути і заклик од
ного з вінничан проти Б. і.
Мокіна, як претендента
на
пост Президента
України.
З усіх сил той крикун до
водив, що ректор ВПІ «недостойний», «не підходить»,
«не годиться»...
— А чому?
—
заціка
вився я. — Ви його особис
то знаєте, поінформовані про
його роботу, позицію, ста^
влення до людей?
— Ні, особисто з
ним
не знайомий, але виступаю
проти, бо не подобається ме
ні, занадто підтримує демо
кратів...
Ось воно що! — - зрозу
мів я крикуна, його суть і
природу. А інший присутній
на цій дискусії чоловік вніс
повну ясність:
— Хіба ви не знаєте цього
речника? Це ж колишній се
кретар райкому партії.
У
нього велика пенсія, розкі
шна дача, машина, всі блага
і радощі. Перемога демокра
т ії — кінець його незаслуженим привілеям. Ось і во
лає він проти Кравчука, Єль
цина, Мокіна, проти демо
кратизації і лібералізації на
шого життя.
Люди, не
слухайте,
не
попадайтесь на гачок
цих
крикунів!

М. ВАЛЬКО,

2 стор.

<?ЗА

ЯКЩО

вникщ...

З 1 липня 1991 року
в
нашій країні введений в дію
новий закон про винахідни
цтво. Верховна Рада України
прийняла його до виконан
ня ще до прийняття власно
го закону на Україні.
Статті нового закону прин
ципово відрізняються
від
тих, що були в діючому за
конодавстві
до 1
липня
1991 р.
В зв’язку з тим, що патентоволодар і автор — це
далеко не завжди одна і
та ж особа, закон
суворо
регламентує стосунки
між
ними.
Сьогодні в комплект ма
теріалів заявки
на винахід,
який відправляється на екс
пертизу в Державно-патент
не відомство,
обов’язково
входить копія угоди між ав
тором і працедавачем.
В зв’язку з введенням в
країні
принципово
нової
форми охорони винаходів в
інституті передбачено:
—
провести інвентаризацю всіх винаходів, на які ви
дано авторські свідоцтва, з
тим, щоб протягом 6— 9 мі
сяців визначити, які автор
ські свідоцтва замінити
на
патенти;
— постійно'розглядати за
яви працівників щодо патен
тування створених ними ви
находів, які доцільно
па
тентувати на ім’я інституту
із підписанням
відповідної
угоди між працівником (пра
цівниками-) і керівництвом ін
ституту;
— постійно розглядати про
екти ліцензійних угод щодо
використання запатентованих

на ім’я інституту винаходів
іншими фізичними або юри
дичними особами;
—
постійно
вирішувати
питання щодо патентування
винаходів інституту за кор
доном;
— в НДЧ утворити фон
ди фінансування та
фонди
заохочення
винахідницької
діяльності з
урахуванням
джерел формування цих фон
дів.
На ректораті, який відбув
ся 13.09.91 р. було прийня
то рішення про створення
комісії, уповноваженої зай
матися вирішенням всіх, по
ставлених вище, питань.
Крім того, на
ректораті
прийняті
рішення:
фі
нансування
винахідниць
кої
діяльності , в інсти
туті проводити в два етапи.
Перший етап, що
включає
подачу заявки і проведення
науково-технічної
експерти
зи, здійснювати за рахунок
засобів госптематики (держбюджетної) тематики. Другий
етап, — отримання патенту
на ім’я Інституту), підтри
мання його в силі, а також
виплату заохочувального ви
нагородження здійснювати з
засобів
науково-дослідної
частини.
Питань,
що
виникають
в зв’язку з введенням Зако
ну про винаходи, буде ще
багато і вирішувати їх на
лежить нам найближчим ча
сом.
С. ТКАЧЕНКО,
проректор по науці.

конкому рекупол
придбали,
знайшли підрядну організа
цію і швидко, за пару літ
ніх місяців, повністю оно
вили «Олімп». І знов багато
роботи взяли на себе пра
цівники кафедри і студен
ти. Досить сказати, що до
велося зняти ломами і ви
нести носилками більше ста
КАМАЗів старого асфальту.
Все це , під
керівництвом
старшого викладача
Петра
Петровича Турлюка.
Невтомно, вважайте, зран
ня до смеркання трудили
ся працівники стадіону Ле
онід Пастушенко,
Валерій
Попик, постачальник Андрій
Ткачук. Цей список; влас
не, можна було б продов
жити, бо жоден
викладач
кафедри не стояв осторонь.
20 вересня на оновлено
му стадіоні відбулися пер
ші змагання
— стартува
ла Олімпіада наших першо
курсників.
Я. КУЛИК, завкафедрою
фізвиховання.
Фото

Р.

КАДРИ»

27 вересня 1991

року.
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Оновлення «Олімпу»
«Олімп», стадіон нашого
інституту, популярний не ті
льки у вузі і місті
— йо
го знають і в республіці, і в
Союзі, і навіть за кордоном,
адже тут не раз проводили
ся
міжнародні змагання. І
це, звичайно, не тільки то
му, що Вінниця розташова
на в сприятливій
кліматич
ній зоні, а насамперед то
му, що «Олімп» добре впо
рядкований. Двадцять років
тому за сміхотворно малу су
му — 24700 карбованців —
тут було влаштоване
най
сучасніше на той час гумо
во-бітумне покриття. Деше
визна ця має пояснення —
всі роботи дружно і високо
якісно виконувались силами
студентів.
Але ж це було,
повто
рюю, двадцять років
тому.
Час не стояв на місці, з’яв
лялись досконаліші покриття,
зокрема, рекупол. Він, зви
чайно, і коштує дорожче. До
велося просити допомоги в
різних організацій. І ось на
решті
кооперативними за
собами Мінвузу, спорткомітетів, Ленінського
райви

ІН Ж Е Н Е Р Н І

Кутькова.

ОСЕНІ ЯСНА ПЕЧАЛЬ
В природі якась невичер
пність. Скільки б не дивив
ся на неї — не надивишся,
скільки б не ходив ї ї стеж
ками — все мало.
Втома
облягає тіло, а серцю легко,
мовби осяяне воно світлим
відлунням неба і його непо
рочною чистотою.
Ясний, погожий день. Си
диш на пеньочку і чуєш, як
з вершини клена падає лист.
Серед цнотливої тиші — це
справжня подія. Лист шур
хотить і шепоче, торкаєть
ся гілки пружним черешком,
перевертається і,
сяйнувши
тонким, як павутина, сухо
жиллям, тихо пливе до зем
лі. Осінь! Природа прощає
ться з минулим і мріє про
майбутнє. В
прощання
і
мрії один колір — спокійножовтий. Спокій, цравда, за
лежить від того, що день
тихий і теплий. Якби
дув
холодний вітер, то жовтиз
на була б іншою.
Дуже гарний клен. У ньо
го кругла, куляста, крона —
врочистий німб над темним
обеліском стовбура. Самот
ньо стоїть на сцені поляни,
мов актор, що вийшов
з
єдиною метою — демонстру“
вати вроду. У цієї
вроди
багато ніжності і майже не
ма сили — * під
тягарем
власної ваги опадає
навіть
листя. Ніжність залила кро
ну такою гамою
жовтої
барви, що передати ї ї вда
сться аж тоді, коли
мова
матиме стільки слів, як зем
ля соків.
Піднімаю листок і
пишу
на ньому олівцем: «Здрас-

туй, осінь! Скажи, де
ти
береш стільки кольору? Як
ти ділиш вогонь і
світло,
дощ і тепло, вітер і тишу,
щоб виплекати цю красу?»
На тонкому перкалі кле“
нової платівки букви набу
вають містичної
значимос
ті, мовби це вже не просто
листок, а якась
таємнича
грамота. Кладу його
між
сторінки блокнота — нічим
він
уже не
прислужиться
природі, а мені буде пам’ят
тю про красивий день осе
ні. На іншій кленовій
пелюстині я
напишу
приві
тання (у мого приятеля зав
тра день народження
—
він колекціонує
оригінальні
листівки) — хай буде візит
ка з відділення лісової по
шти.
Кольорам і тиші потрібен
контраст, який би ще біль
ше підсилював їхню
чарів
ність. Це, звичайно, йде не
від кольору і тиші, а насам
перед від людської
натури
— вдовольнившись
одним,
хочеш іншого. Очі
стоми
лись дивитися на жовту му
зику клена і вже
знайшли
по той бік стежки
кущик
дикої грушки, круглий і по
вний, як сита овечка. Лис
тя —
копійками, що кува
лись у монетному дворі лі
су — не мідні вони, а виш
неві, і тонкі. Вітер лічить їх
по-злодійськи обережно — не
ворушаться і не дзвенять. А
вишневість така ядуча, що
вишневішою вже й
бути
не може. Ніби піднеслась до
найвищої своєї ноти і засти
гла. На цьому фоні жовтий

Казкове марево

Поділля
Крокую балкою, а поряд
біжить струмок. Місцеві жи
телі поважають його і зо
вуть річкою на ймення Ба
тіжок. Вода в річечці дуже
каламутиться домашніми пта
хами і навіть дорогою до
сусіднього села не встигає
повністю очиститись. А там
— така ж річечка тільки з
іншою назвою — Мошкатівка. От побрались вони та
й побігли вкупі.
В третьому селі здибались
з річечкою Мурашкою
—
гуртом стало веселіш.
В селі Чернівцях
стріла
їх річка Мурафа, а вони за
соромились, озирнулися на
себе і здивувались —
не
примітили, як самі
річкою
стали. Тепер весело і жар

тома можна крутити коле
са тутешнього млина,
щоб
люди .мали на весіллях >короваї з пшениці нового вро
жаю.
і знов, як та дівчина, що
сміється й пустує і на на
реченого чатує, біжить во
на, виблискує хвилями охо
че, а вночі томно гілля вер
би полоще — уяву свою ло
скоче.
Коло містечка Ямполя, не
роздумуючи, впала Мурафа
в обійми Дністра, а він ні
трохи не подивувався з цьо
го — скільки уже в нього
було таких обіймів і скільки
ще буде по дорозі до Чор
ного моря!?

кленовий листок
здається
вершиною жовтизни,
краєм
жовтої амплітуди, і все-таки
у цьому контрасті двох по
лярних кольорів є одна спі
льність — обидва
досягли
апогеїв, обом осінь сповна
віддала магічну силу
свого
вміння. Справжні дива ді
ються в потаємних цехах ї ї
фарбувальних
майстерень,
І нема їм розгадки, є ті
льки звичне пояснення
—
Природа!
Втім, моя бабуся колись
говорила, що зелений колір
з листя випиває Семивогонь ’
У нього є велика чавунна
пательня, а в ній такі діри,
як ото кагли. В кожної кагли —
своє полум’я: жовте
— для клена, червоне — для
дуба, вишневе — для гру
ші, руде — для яблуні, чер
воне — для смородини, кар
мінне — для черешні, сала
тове — для тополі.
Іду собі далі між клени
й дуби, туди, де
слюдою
виблискує розлоге плесо
і
дробиться на скалки лагідне
сонце. Листя м’яке і вологе
— ще в ньому не висохла
материнська кров
дерева,
і від кроків
залишаються
вм’ятини. Правда,, на якусь
тільки хвилину —
потім
вони вирівнюються і навіть
не видно, що тут
пройшла
людина.
В прозорому безвітрі —
ні мухи, ні пташки, геть
і
павуків не видно — лиш їхня
пряжа, розіпнута на
гіллі
з економною
доцільністю,
мінливо виграє під сонцем і,
здається, має свою мелодію.

Між рідкими деревами
—
сонячні плями. Ліс від цьо
го світло-рябий і радісний,
мовби очікує ще світлішого
дня.
Над дорогою коло греблі
зійшлися «лобами» два мо
гутніх дерева — клен і дуб.
Клен жовтий-жовтий (певне,
побував уже в обіймах Семивогню), а дубове листя не
зелене, але й не того кольо
ру, яким стрічає зиму. М о
гутній стовбур дуба зорано
всклад і
врозгін,
скиби
лежать хвилями, нерівно
і
між них вільно влазила ру
ка.
— Скільки цьому
дубові
років? — запитав у парубій
ка, який щойно
зачерпнув
відро води з лісової криниці
і теж спинився, задерши го
лову.
— Не менше ста, а, може,
й більше. Дивіться, яка си
ла!
Слова при цій красі були
маленькими і незначними
і
ми обидва вмовкли, думаю
чи кожен про своє. А потім
я глянув у відро й побачив
там осіннє небо, білі хмари
і сонце, далеке - далеке, як
око Семивогню. Одчахнувся
від клена листок, повагався
мить на гойдалці
безвітря,
шаснув донизу і впав
на
відро, затуливши собою сон
це. Ну, хто його просив? А,
може, він хотів сказати, що
все у природі минуще
—
навіть така довершена кра
са?
В. ІВЧЕНКО,

До наших
читачів
Щоб інститутська ба
гатотиражка була ціка
вою, повніше висвітлю
вала життя вузу, кон
че потрібна ваша,! До
рогі друзі, зацікавле
ність, активна участь в
її творенні. Кожна про
позиція, повідомлення,
відвідання редакції —
це неоцінима допомога
газеті. Тому просимо
вас писати,| дзвонити,
заходити.
Найкращий
варіант — щоб на ко
жному факультеті, ка
федрі, у кожному відді
лі, службі колективи

виділили свого громад
ського кореспондента,
який би мав постійний
зв’язок з газетою,) був
її інформатором і роз
повсюджувачем.
До речі, свіжі номе
ри привозять з
дру
карні щоп’ятниці піс
ля обіду. Оскільки са
ма редакція не має мо
жливості доставляти її
в підрозділи, просимо
присилати за нею виді
лених працівників (кім
нати 0220, 0218. Теле
фон 4-74-17, 2268).
Редакція.

Степан ЛІСОВИЙ,
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕТЕНДЕНТИ
Шановні колеги та студенти!
20 жовтня — останній день здачі в опорні ви
борчі комісії підписних листів на підтримку пре
тендентів в кандидати на посаду Президента Укра
їни.
Даючи згоду увійти в число претендентів, я ви
ходив з такої арифметики збору підписів на свою
підтримку: у вузі 3,5 тисячі співробітників і 5 ти
сяч студентів стаціонару. Нехай півтори тисячі спів
робітників і три тисячі студентів або не визнають
мене політиком, або віддають перевагу іншим пре
тендентам. Залишається чотири тисячі. Якщо ко
жен з цих чотирьох тисяч в будинку або на вули
ці, де він живе, чи в будинку, де живуть його
батьки, збере 25 підписів (що можна зробити за
один вечір), то це дасть 100 тисяч підписів.
Із 700 шкіл Вінницької області я також розрахо

вував одержати тисяч 50 підписів,
оскільки на
діслав у ці школи підписні листи. Ще 50 тисяч
підписів я розраховував одержати з інших міст, в
яких мені обіцяли підтримку понад 50 вузів.
На сьогодні ситуація, на жаль, склалась так, що
підтверджується тільки прогноз збору підписів в
інших містах колективами інших вузів.
Школи області блоковані
усним розпоряджен
ням керівництва освітою, яке вимагає збирати під
писи тільки на користь Л. М. Кравчука.
Позицію сторонніх спостерігачів
зайняли біль
шість співробітників: майже кожен вирішив, що,
поставивши власний
підпис на мою
підтримку,
він зробив усе, що міг. Апатією до всякої політики,
виявляється, охоплений, на жаль, не тільки сту
дентський колектив, а й більшість населення Він
ниці.

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ
ном уже багато, а на У к
раїні
— лише в
Києві,
Дніпропетровську,
Харкові.
Вінницький має змогу ста
ти
першим у
республіці
міжнародним, бо залучається
сюди потужний
науковий
потенціал. Планується прид
каровича Злепка.
бати у місті кілька
примі
— Що це таке — техно щень, є конкретні домовле
парк, Сергію Макаровичу?
ності про виділення
землі
спорудження
модулів,
— Це спільність
науко, для
По*
вих І виробничих
суб'єктів або виробничих площ.
різних
форм
власності, чинаємо ж на сформованій»
діючих як
система
нау^ ВПІ Інфраструктурі.
ковомістких
конкурентно-,
— Згодом ви відгалузи
орга
спроможних і високотехно- тесь, як самостійна
л о г іч н и х
товарів, котрі за нізація?
безпечують
нову
ЯКІСТЬ
— Таких намірів не має
наукової продукції.
мо поки-що навіть
у
да
До основних
пріоритетів лекій перспективі.
Базова
технопарку належать
Інте штаб-квартира
знаходиться
реси міста,
області,
рес у ВПІ і всі ми — патріоти
публіки, розвиток науково- свогсі вузу. Активно
фор
консультативномісткого сектора регіональ мується
ної
економіки,
реальне координаційний
апарат, в
впровадження наукових роз якому буде
15
чоловік,
робок (насамперед ВПІ) у розробляємо статут на нор
виробництво, створення но мативні документи, концеп
вих робочих місць.
Зміст цію. розвитку,
структури.
концепції технопарку «В ін Як завше на початку будьниця» полягає в тому, щоб якої справи. Проте
деякі
ого
забезпечити всім його чле наші пропозиції вже
нам рівні можливості
роз лошені, як керівництво
до
витку
у , досягненні
пос д ії. Всупереч союзній кон
тавлених цілей, не ущемлю- цепції про те, що технопарючи виробничої та комер ки не можуть бути
ринко
ційної ДІЯЛЬНОСТІ кожного з вими і комерційними струк
них і
враховуючи
їхні турами, ми запропонували,
стартові можливості.
щоб вони були саме
та
Таких парків
за
кс/рдо- кими. Нас підтримали
на
Міжнародний ?
науково*
технологічний парк «Вінниця» створено на базі
на.
чого Інституту.
Генерала
им директором призначено
заступника
проректора
з
наукової роботи,
доктора
технічних наук Сергія
Ма

ЕКСПРЕС-РЕФЕРЕНДУМ

зати про те, що поява нового факультету
викликана
переходом вузу на тристу
пеневу форму
ПІДГОТОВКИ
спеціалістів за кооператив
І
нараді, котра відбувалась у ною формою навчання
дер
Бішкеку,
і відповідно змі тим, що в ід м ін я є т ь с я
жавний розподіл спеціаліс
нили союзні структури.
Ідуть Інтенсивні
перего- тів по місцях роботи. Тепер
са
вори з можливими
уста вони мусять шукати ї ї
новниками технопарку. Вже мостійно I в цьому повинен
ін 
дали згоду увійти до його їм активно допомагати
складу житлосоцбанк
В ін ститут.
ниці, міжнародна асоціація
При кооперативній формі
«Інтернейшнінг»
(Москва), навчання студент за чотири
союз незалежних експертів роки повинен рік відпрацю
країни (Москва), союз під вати на виробництві,
почи
приємств
«Імпульсінтер- наючи з набуття
робітни
нейшнл» (Вінниця), ряд ма чої професії і
закінчуючи
лих підприємств, утворених роботою на посадах
тех
при ВПІ.
ніка
та Інженера.
Досягнуто
попередньої
Новий факультет поклика
домовленості
з
фірмою
ний шукати
робочі
місця
«Роде
1 Шварц» про
об на підприємствах республі
мін
представництвами
у ки, забезпечувати
Проход
Вінниці І Відні.
ження студентами
якісної
За
дорученням
Прези практики, котра
б
дала
дента технопарку Б. І. М оможливість пройти
шлях
кіна маю
честь
зверну від робітника до Інженера,
тись
до всіх зацікавлених бажане! на якомусь одному
структур і керівників: «Д у
підприємстві з
тим,
щоб
майте І записуйтесь. Двері по закінченню Інституту за
технопарку поки-що широко
лишитись там же працювати.
відчиненії»,
*
* .★
Для вирішення
цих
пи
поточного
Колишній секретар парт тань впродовж
фа
кому КПРС,
кандидат еко- навчального року на
номічних наук Віталій М и культеті буде створена ка
ж и
колайович Бабій призначений федра, викладачі якої
виконувати обов'язки дека тимуть в інших містах (на
на новоствореного
факуль самперед, промислових це
тету Інтеграції навчання
з нтрах) І вирішуватимуть там
питання працевлаштування І
виробництвом (Ф ІН В ).
керівницт
— В чому полягав приз безпосереднього
ва студентами лід час про
начення цього факультету?
— Насамперед слід ска ходження ними практики.

„ЩОБ НЕ ПІТИ З ТОРБАМИ ПО СВІТИ...“

Парламент
республіки ку, друга — в Тобольську,
прийняв рішення про неза одружені за українців, для
лежну Українську державу. яких рідним домом стала
Як ви ставитесь до цього Росія. Отже, всі ми зали
акту? Схвалюєте, чи маєте шаємося братами, а тому
якусь іншу думку? З таким гадаю, що та земля,
яка
запитанням наш кореспон- приютила, має бути твоєю
ент звернувся до співро- Батьківщиною, а ти їй вір
ітників і студентів інсти но служити. Я — військо
туту.
вий льотчик, і якщо пот
рібно буде, стану на захист
В. Решатов,
юрист.
—
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Вітаю проголошення неза
лежності України. Кожний
народ, кожна людина по
винна бути
незалежною,
вільною, жити, як вважає
потрібним, але не цуратись
сусідів,
співробітництва.
Тільки забезпечивши добробусідство,
взаємовигідні
економічні зв’язки, можна
серйозно говорити про дер
жавність,
економічно під
кріплений суверенітет.
Сам я за національністю
росіянин. Поворотами долі
потрапив працювати сюди,
на Україну, але не вважаю
себе чужим, навпаки, тіль
ки добре ставлення до се
бе з боку колег українців.
А дві мої сестри, одна з
яких живе в Архангельськ

українського неба, україн
ської держави.
В. Земля ков, доцент. —
Не слід різко розривати те,
що створювалось
десяти
літтями. тривалий час зв’я
зувало в єдиному союзі.
Потрібні будуть десятиліття,
аби, не нашкодивши собі
ж, розплутати всі вузли,
насамперед, економічні.
Також гадаю, що «друж
не» розмежування не спри
ятиме безпеці кожної рес
публіки окремо. Адже ім
періалізм на відміну від
соціалізму, не міняє своєї
суті.
Пам’ятаєте, в роки
Великої Вітчизняної війни
Англія і Америка стали
нашими союзниками,
бо
самі не могли здолати Гітлера. А після
Перемоги

відвернулися від нас, по
чали створювати антирадянські блоки, шукати мо
жливості задушити країну
Рад. Останнім часом, від
чувши слабину в нашому
розвитку,
вони відкрито
пішли на провокації —
Гренада, Панама...
Тож слід спершу добре
подумати, аніж поспішати
розчепірювати пальці.
Володимир
К.,
студент
(просив не називати свого
прізвища). — Яка мова мо
же бути про незалежність,
демократичну
і правову
українську державу, коли
нашу республіку
продов
жують тримати за горло
компартійні душителі, які
всупереч рішенню респуб
ліканського парламенту про
заборону їх діяльності, ще
тісніше гуртуються і праг
нуть повернути собі владу,
реанімувати
кабальний
союз.
Впевнений, що спочатку
треба
оголосити
жовтосиній терор терору черво
ному, вдатися до жорсткої
диктатури
демократичних
сил, а, перемігши,
лише

тоді приступити до будів
ництва незалежної, демок
ратичної, правової україн
ської держави, як кажуть,
де-факто.
Степанида Роджерс, ро
бітниця АГЧ. — Ой, ле-леї
Коли б ще у 17 році Ук
раїна стала справді неза
лежною, ми б тепер були
може найбагатішою держа
вою в світі, і могли б до
помогти не тільки нашим
братам-слов’янам, а навіть
Америці в її труднощах.
Тепер це зробити дуже ва
жко, бо народ зіпсувався.
Усі тільки політикою хотять займатися, а працю
вати скоро нікому буде.
Тож нелегко буде по
будувати сильну, незалеж
ну Україну,
але треба,
інакше підемо усі з тор
бами по світу.
О. Сторчак,
студентка
1-го курсу ФОТ. — Я од
нозначно
за
суверенну
Україну —. незалежну по
літично і економічно. А ось
культурні
зв’язки треба
зберегти, адже маємо з Ро
сією і Білорусією спільний
корінь — СЛОВ’ЯНСЬКИЙ.

То ж склалась реальна загроза не зібрати не
обхідних сто тисяч підписів на підтримку.
Боюсь, що із тих 70
претендентів, які зареє
стровані, зберуть лише Кравчук та Чорновіл.
Якщо їх буде тільки двоє, то в разі ненабрання
в першому турі жодним із них більше 50 процен
тів голосів, другого туру не буде, і Президента у
нас теж не буде.
А про те, що таке може статись, свідчить хоча
б такий факт — на сьогоднішній день студентами
Кіровоградського інституту сільськогосподарського
машинобудування на мою підтримку зібрано май
же тисячу підписів, а всіма групами підтримки та
ких кандидатів, як Лук’яненко, Чорновіл, Щербак,
Яворівський, Юхновський, та Пилипчук — всього
триста.
Таким чином: сьогодні навіть прихильники Крав
чука та Чорновіла повинні бути зацікавленими в
. тому, щоб серед кандидатів у президенти з ’явився
ще хоча б один, аби з ’явилась можливість бути
обраним у другому турі простою більшістю.
Хотів би звернути вашу увагу ще на одну обста
вину — будучи таким же радикальним у питаннях
економічної реформи, як і Чорновіл,
я являюсь
ближчим до Кравчука відносно політичного плю
ралізму, а тому в період переходу від Союзу до
незалежної держави зміг би здійснювати глибокі
економічні реформи без ризику викликати міжна:
ціональну та міжпартійну ворожнечу.
То ж звертаюсь до вас, шановні колеги та
студенти, з проханням: не зважаючи на всю вашу
зайнятість, знайдіть один-два вечори і посвятіть їх
збору підписів на мою підтримку, аби дати мені
можливість, ввійшовши до числа кандидатів у пре
зиденти, виступити перед народом України з своєю
програмою.
Цим ви допоможете не тільки мені, але і Крав
чуку і Чорновілу, і всьому народу України.
З повагою ректор інституту Б. МОКІН.

НОВІ КНИГИ

Рік
у політиці
Прочитав цю книжку вал- деякі його терміни зразу
пом, хоч це ив роман І не ввійшли до гумористичної
повість, де на першій сто парламентської лексики. Як
рінці висить та рушниця, скажімо, оті «масли* (від
яка після вигадливого сю прізвища колишнього пре
які Мокін,
жетного перебігу, неодмін м’єра Засола),
но стріляв на останній сто жартома пропонував ввес
рінці. Називається книжка ти на Україні, як конвер
«Щоб не було соромно пе товану валюту. Його комред діітьми, або Рік у полі пактну притчу - мініатюру
ти ц і». Написав її знову ж «Поки ще ноні б’ють копи
таки не письменник, не гу тами» публікувала на своїх
манітарій, а доктор техніч сторінках «Літературна У к 
них наук, академік інже раїна», І це була не тільки
нерної
та гірничної Ака данина авторитетові народ
демій Борис Іванович Мокін. ного депутата, а й визнан
Це не підручник, не моно ня його художніх здібнос
графія, не ;методичнии по тей.
А в цілому книга Б. І.
сібник — чисто політична
книга з інтригою
повсяк- Моніна — це книга бійця,
енної напруженої бороть- що повсякчас перебуває в
и, яку веде сучасний на атаці, книга молодого по
родний депутат парламенту літика, який не марнує ча
за утвердження
демокра су, активно працюючи на
благо народу. І не тільки
тичних позицій.
Твір
читається з неос як доктор технічних наук,
політехнічного Ін
лабним інтересом ще й то ректор
З за
му, що в ньому
виразно ституту, освітянин.
глибиною вникає
пульсує твердий, непоступ видною
організа
ливий характер, який не автор в питайня
сільсь
пристосовується, не хитрує, ції промисловості,
господарства, еколо
а послідовно обстоює одну кого
лініію. Сама поява книжки гії, майбутнього політично
й
адміністративного
— теж свідчення характе го
ру наполегливого І невтом устрою країни і республі
словами,
зі
ного, адже більшість
її ки. Іншими
сторінок
написана не за сторінок цієї книги на по
зріст
постає
особа
полірованим
ректорським вен
столом, а на колінах, в ку мудрого політичного діяча,
пе вагона по дорозі з Він якому по плечу не тільки
ниці до Києва і з Києва мандат рядового члена пар
до Вінниці. Зверніть на це ламенту...
Чи ж треба дивуватись,
особливу вагу — такій пра
цездатності, такому вмінню що з перших своїх кроків
берегти й використовувати він був помічений і бало
час треба заздрити і вчи тувався на пост Голови Вер
ховної
Ради
республіки.
тися.
А ще кілька
слів
про Той, хто всерйоз ставить
хист літературний. Доктору ся до виборів першого пре
течнічних наук, академіко зидента незалежної Украї
мусив би неодмінно
ві властива точність слова, ни,
вміння коротко, але об’єм прочитати книгу Б. І. Моно висловлювати
складні кіна. Тоді йому, можливо,
думки, блискуче й опера не доведеться довго лама
тивно відповідати опонен ти голову, за кого віддати
тові переконливим, часто- голос.
густо, інищівним аргумен
том. То ж не дивно,
що
В. ІВЧЕНКО.
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>«ЗА

2 стор.

ІНЖЕНЕРНІ

4 жовтня 1991 року.

КАДРИ»

Ф ІН АЛ—
15 ЖОеТНЯ

Оголошення

Минулої
п’ятниці
та
суботи
у приміщанні актового залу
Інституту від*
булися півфінальні зустрічі
традиційного турніру команд
КВ К
першокурсників.
У
першому зустрілись коман
ди
машинобудівного
та
енергетичного
факультетів
(до речі, третім
учасни
ком
мала бути
команда
Ф АМ , але уперше за ба
гато
років
глядачі не до
чекалися ї ї появи на сцен і^ Лише на початку зу
стрічі точилася рівна
бо
ротьба | енергетики навіть
вели перед, але потім, як
кажуть, гра пішла «в одні
ворота». У пудсумку май
бутні машинобудівники здо
були першу перепустку до
фіналу.
Зате у суботній зустрічі
то одна, то Інша команди
по черзі виходили вперед.
Та й рівень
гри, як зазна
чило
після ї ї завершення
жюрі., був значно вищим,
НІЖ у першому
півфіналі.
Тому не дивно,
що було
прийняте рішення про ви
хід до фіналу відразу двох
команд:
ФОТ
та РТФ.
Втім, віддамо
належне І
третьому учаснику — коман
ді будівельників, яка спро
моглася виграти у суперни
ків музичний конкурс
та
домашнє завдання.
15 жовтня
о 19 годині
відбудеться
фінальна зу
стріч.
Тим
часом,
«головна»
команда
Інституту
готує
ться 4
листопада поміря
тись силами
у Республі
канському
Телевізійному
КВК-92.
-Нагадуємо всім
зацікавленим особам, що у
вас є реальний шанс роз
містити рекламу свого під
приємства
на
Українсь
кому
Телебаченні.
Для
цього необхідно перераху
вати певну суму
на раху
нок 174 бюджетного рахун
ку ВПІ.

СКТВ «МОДУЛЬ»
має змогу проводити кліматичні випробу
вання приладів,
блоків,
друкованих плат
тощо.
Випробування проводяться:
— в камері тепла і бологи 12КВТ-04-011
(температура випробування від плюс 40 до
плюс 90 градусів; вологість випробування від
45 до 95 процентів). '
— в холодильній камері НЦЛ 250/70 (тем
пература випробування від плюс 20 до мі
нус 60 градусів).
— на вібростенді 12МВ-20/98-007 (часто
та випробування від 15 до 100 Гц; амплітуда ви
пробування до 2,2 ММ; вага випробуваного
виробу не більше 15 кг.).
ВИПРОБУВАННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ
НА
ДОГОВІРНИХ УМОВАХ. ДЕТАЛЬНІШУ ІН
ФОРМАЦІЮ МОШНА ОДЕРЖАТИ У НА
ЧАЛЬНИКА
ВТК СКТБ «МОДУЛЬ»
ПО
ТЕЛ.
27-78.
ТЕЛЕФОН
ПРИЙМАЛЬНІ
4-65-10,

на початку
Щ Ебрав
участь

року
він
у
кон
курсі на знання англійської
мови, здобув там перемогу
І виборов право поїхати на
спеціальний
студентський
семінар, що'
присвячувався
питанням дружби, любові І
взаєморозуміння між людь*
ми всього світу.
ВлаштоБувала цей семінар релігій,
на
благодійницька органи
зація
«САЙР»,
створена
одним бідним чоловіком з
Кореї, який, приїхавши на
землю Америки, зумів спов
на розкрити свої вроджені
здібності І стати
одним з
іайбагатших магнатів. Вва.
жає, що ці його багатства
прийшли з ласки божої, об
рав собі за святу Ідею бут
тя, — дружбу, любов І єд
ність між народами, а то
му й скликає щороку
за
свій кошт спеціальні
семі
нари для молоді всіх країн
світу, не беручи до
уваги
релігійних
| політичних п *.
реконань.
Реалізація цього задуму,
певна річ, обходиться
до.
рого. Тільки авіабілет
а

ЛАРИСА МИРНА,
прес - аташе команди
ВІДКРИВАЄ М О

«ВЧИТИСЯ

НОВУ РУБРИКУ:

ВЧИТИСЬ»

ВЕДУТЬ Тї ДОЦЕНТ КАФ ЕДРИ Ф ІЛ О С О Ф ІЇ
Л. А. А/ІАЦКО
ТА ВИКЛАДАЧ КАФ ЕДРИ СО ЦІО ЛО ГІЇ
ТА
ІН Ф О Р М А Ц ІЇ Т. І. НГУЕН.

РОБОТА
СТУДЕНТА
НА ЛЕКЦІЇ
Як відомо, ОДНІЄЮ з освних форм
роботи у ву
зі, на відміну від школи, є
лекція. Навіть
при наяв
ності* пудручників І навча
льних посібників лекція до
помагає
студенту зорієн
туватися в інформації, роз
ставити акценти. При від
сутності
літератури
зна
чення лекції ще більш зрос
тає.
А чи вмієте ви працюва
ти на лекції?
«А що тут
вміти, — скаже хтось, —
лище записуй,
що встиг
неш, за викладачем». Інші
додадуть, що треба виділя
ти і підкреслювати визна
чення,
які дає
викладач.
Конспект більшості студен
тів,
навіть найстаранніших,
має вигляд дослівного
за
пису того, що' каже лектор.
За таким принципом робо
ти, який багато хто вважає
чомусь єдино
вірним, під
час лекції у студента пра
цює переважно тільки рука.
Весь час витрачається
на
запис
І ніколи
критично

осмислити
матеріал, виді
лити головне від другоряд
ного, зрозуміти логіку ви
кладеного.
Для того, щоб працювати
на лекції більш осмислено,
необхідно зламати, а пер
шокурсникам
не набувати
стереотип
дослівного
за
пису
почутого.
Потрібно
сформувати навички осмис
леної роботи.
Для цього
слід оволодіти
методикою,
яка дозволить
прискорити
процес запису. Д о методи
ки швидкісного конспекту
вання ми ще повернемося
спеціально, а зараз висло
вимо деякі принципи ефек
тивної роботи
на
лекції.
Можливо, вас здивує пора
да
готуватися
до лекції
заздалегідь,
але
це не
одмінна
вимога. Насампе
ред, слід познайомитись з
програмою
запланованого
курсу,
тематикою
лекцій,
з’ясувати, які розділи кур
су передбачаються для са
мостійного опанування.- Ба

„ЧИСТО ХОТІЛОСЯ п л л к л ти ...“
Києва до Нью-Йорка, приміром, коштує 1219 доларів.
А десятиденне
перебувайня, утримання, читання лек
цій, влаштування екскурсій?
Є на світі люди, які без
галасу й
пропаганди
пра
цюють над
утвердженням
планетарних ідей,
залучаю,
чи до цього й молодь та
ких зубожілих країн, як на
ша.
Сергію Глиняному повез
ло. Він був в Америці • 20
червня по 1 липня.
—
Загальне
враження,
що я побував у казці. Те,
що нам говорили про Аме
рику, як про цитадель
Ім
періалізму, яка
загрожує
світові авіаносцями, голуби
ми беретами 1
атомними
бомбами, щоб тримати йо
го в страху 1 покорі, зовсім
не в’яжеться з доброзичли
вістю, відкритістю, |
м’я
кістю американців. > Прий
мали нас винятково прияз*
но, зі
співчутливою жалісжано
напередодні лекцій
передивитися
відповідні
розділи
підручників,
ви
яснити
смисл
основних
термінів. У такому випадку
ви будете впевнено
орієн
туватися
в тому,
що роз
повідає лектор.
Особливо
уважним потрібно бути на
початку лекції, оскільки са
ме в перші
хвилини ви
кладач формулює тему, дає
перелік
основних питань,
рекомендує літературу. Ва
жливо також зберегти ува
гу до кінця
заняття, бо
найчастіше саме наприкінці
лектор робить основні
ви
сновки.
Несподіваною
для
вас
може
бути 1 така
реко
мендація* виходячи
з особ
ливостей людської пам’яті,
найкраще
запам’ятовується
матеріал, який повторюєть
ся, коли він ще не «зник»
Із, так званої, оперативної,
пам’яті. Тому
радимо
пе
речитувати конспект не на
передодні
семінарського
заняття
чи екзамену, а в
день, коли ви
прослухали
лекцію. По-пеїрше, це до
зволить
вам допрацювати
конспект, розшифрувати де
які
скорочення,
виділити
основні I другорядні поло
ження;
по-друге,
як уже
відзначалось,
це
сприяє
кращому
запам'ятовуван
ню матеріалу.
Наступний ірозділ нашого
«уроку»
— вміння
слуха
ти.
Щоб
визначити
ваше?
вміння
слухати
лектора,
пропонуємо такий тест:
На десять запитань тре
ба дати відповіді, які оці
нюються:
«майже завжди» — 2 бали,
«в більшості випадків» —
4
бали,
«Іноді»
—
6
балів,

СТУДЕНТ
МАШИНО
БУДІВНОГО
ФАКУЛЬ
ТЕТУ СЕРГІЙ ГЛИНЯНИЙ
ПОБУВАВ У США.
тю. Не
скажеш, що дуже
приємно, коли тебе жаліють,
але що правда-то
правда.
Вражає чистота,
поря
док, океани яскравих
вог
нів, багатство. Заходиш
в
сало'н авіалайнера — а він
білий,
увесь в
килимах,
сяють усмішки
стюардес,
наче для кожної з них ти
— найдорожчий гість.
Ус
мішки
підкріплюються чу
довим обслуговуванням, го
дують тебе краще, ніж удо
ма, береш, чого душа за
бажає, хоча, правда, з ос
торогою — не віриш,
що
все це
закладено у
вар.
тість
квитка.
Натиснеш
кнопку — дивишся
фільм,
підбираєш музику.
В автобусах
— туалети,
кондиціонери, телевізори. I
знову — виняткова
доб
«рідко»
— 8 балів,
«майже
ніколи» — Ю
белів.
Ось ці запитання:
1. Чи стаїраетесь
ви за
кінчити бесіду
в тих ви
падках, коли
тема (а то
й
співбесідник)
нецікаві
вам?
2. Чи дратують
вас ма
нери
вашого партнера по
спілкуванню?
3.
Чи
може
невдалві
його висловлювання
спро
вокувати
вас на (різкість
чи грубість?
4. Чи уникаєте ви всту
пати в
розмову
з мало
знайомими людьми?
5. Чи маєте звичку пере
бивати співбесідника?
6. Чи робите
вигляд, що
уважно
слухаєте, а самі
думаєте
зовсім
про
Ін і
ше?
7. Чи змінюєте тон, го
лос, вираз обличчя у від
повідності
з тим, хто ваш
співрозмовник?
8.
Чи
змінюєте
тему
розмови, якщо
вона заче
пила
неприємне для вас
питання?
9. Чи поправляєте спів
бесідника,
якщо
він не
вірно
вимовляє
Іслова,
назви,
допускає
вульга
ризми?
10. Чи буває
у вас по
блажливо-менторський
тон
з відтінком
зневажливості,
іронії
по відношенню
до
того,
з ким розмовляєте?
Точну оцінку ви одержи.
те при максимальній
від
вертості. Висновок зробити
дуже
просто:
чим більше
балів, тим краще розвину,
те вміння слухати. Якщо ж
ви набрали більше 62 ба
лів,
то ви слухач
«вище
середнього рівня». (Серед
ній рівень
становить
55
балів).

розичливість. Для
тебе —
диво,
для
американця —
звичний побут. Те, що
ти
можеш побачити хіба-що у
виставочних залах, тут дос
тупне кожному. Це облич
чя того жахливого
капіта-.
Шзму, яким нас так лякали.
А машини!?
Я познайо
мився
з
американським
студентом негром
Стівом.
За віком такий, як я. Ма
шина в нього «дешева» —
за 8 тисяч доларів. Зветь
ся «Ауді». Сідаєш,
зачи
няєш двері, а
пристібний
ремінь сам біжить до тебе,
застібається.
На
вулицях
людей мало —
всі в авто
мобілях. Молодь 16— 18-ти
років — кожен на машині.
Вечорами збираються
на
майданчиках
біля рестора
нів, вмикають
музикальні
системи І «вишивають»
—
всі у білих шортах, красиво
одягнуті, розковані, все, що
можна уявити *— до
їхніх

послуг. (Одного тільки мо
розива сортів 20— 30). Час
то бували хвилини, коли хо
тілося плакати. «Чому у нас
не так? Чому ми такі
не
щасні? Чому ми з
такої
багатої країни мусимо ди
витись на все це І ковтати
слину?».
Відповідь очевидна:
жи
вемо не так, господарюємо
не так,
людей закували
І
не даємо їм сповна розвер
нутись. Мусимо учитися
в
Америки. Тут усі думають,
тут кожен має змогу
вті
лювати в життя
будь-які
Ідеї.
Ну, а щодо
подарунків,
то я їх з Америки не при, віз. Не було за що
прид*>
бати. Зайдеш до магазину,
продавець —< біля тебе,
а
ти мусиш казати «Я з,- Ра
дянського Союзу» — І вік
зразу: «А-а-а, нема
до-оларів!?».
П о ' тому летіли назад. У
Франкфурті пересіли в лі»
так «Аерофлоту». Знову —
брудні фіранки, запахи.
З
казки ми поверталися
в
дійсність. ^

ВІТАЄМО!

Г ІД Н О М У з найстаріших
* * викладачів
інституту,
доценту Борису Аврамовичу
Землякову сьогодні
минає
70 років. Чудовий
ювілей,
знаменна дата, що
підби
ває
підсумок
нелегкого
складного | цікавого
жит
тя. Це — звичайні для лю
дей його поколїння
дово
єнні роки з усіма
пробле
мами і складностями:
го
лод, картки,
навчання
в
школі,
Томському
полі
технічному Інституті,
служ
ба в армії.
Війна
надовго перервала
його мирне життя,
навчан
ня. Воював
він
мужньо,
воював мудро І хитро. Т і
льки таким міг бути коман
дир дивізійної розвідки. Три
бойових ордени і багато ме
далей прикрашають
груди
бойового офіцера,
капіта
на у відставці,
помічника
начальника штабу 241 стрі
лецької Вінницької дивізії.
Бойові друзі обрали
його
головою
Ради
ветеранів
цієї прославленої
дивізії,
яка брала участь у
виз
воленні рідного міста.

Довір’я цілком
заслуже
не. Борис Абрамович Зем
ляков не тільки
хоробрий
воїн, він Людина,
життя
якої може служити
взір
цем для Інших. Любить лю
дей і всього себе віддавав І
віддає служінню їм. З 1967
року працює в нашому ву
зі
І не тільки прагне нав
чати студентів, передати їм
свої знання, але й невтом
но* працює над підвищенням
своїх знань. Ним опубліко
вано більше 80
наукових
праць,
монографія,
захи
щена кандидатська дисерта
ція, завершена робота над
докторською. На жаль, по
хилий вік перешкодив здійс
нитись його мрії. Та всупе
реч цьому, пенсіонер Б. А.
Земляков продовжує
тру
дитися в Інститут],
як
І
раніше, активний
в громад
ському
житті.
Як лектор
товариства «Знання»
він
прочитав не одну
сотню
лекцій на теми науки 1 тех
ніки. Він — соліст міського
хору ветеранів,
користуєть
ся заслуженим
авторитетом
у слухачів. А поет Б.
А.
Земляков готує
до
друку
збірку своїх кращих віршів.
Колектив кафедри теоре
тичної механіки,
організа
тором
І першим
завідую
чим, якої він був, гаряче І
сердечно поздоровляє
Бо
риса Аврамовича Земляко
ва з ювілеєм
І від
душі
бажає міцного
здоров’я,
трудової І
творчсЯ насна
ги,
довгого,
щасливого
життя!

Колектив
ретичної І

механіки.
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СОЦІАЛЬНА

ХРОНІКА

для СТУДЕНТІВ
І СПІВРОБІТНИКІВ
На прохання редакції пла
ново - економічний
відділ
і профком
співробітників
підготували довідку про ті
послуги і соціальні пільги,
які подає інститут нам
з
вами. Гадаємо, ця соціаль
на хроніка
буде
цікавою
для кожного.
Отже, як полегшує
вуз
життя і наш повсякденний
побут?
В січні
нинішнього року
видана матеріальна допомо
га в сумі 120 карбованців
усім співробітникам вузу.
З 1 квітня 91-го року пі
двищено посадові
ставки
викладачам і навчально-допо
міжному персоналу {зав. ла
бораторіями, старшим лабо
рантам, лаборантам).
Введено в дію положен
ня про надбавки, які вста
новляться за високі творчі
і виробничі показники або
особливо важливі праці.
Введено доплату за сумі
щення посад або розширен
ня зони обслуговування при
наявності
вакансії чи тим
часовій відсутності працівни
ка.
У вересні
видана премія
викладачам і співробітникам
за досягнення високої яко
сті навчального процесу.
В IV кварталі буде підвище
на оплата категорії праців
ників, які одержують зарпла
ту разом
з компенсацією
меншу 185 карбованців.
По
науково - дослідній
частині частка прибутку ро
зподіляється у вигляді пре
м ії за коефіцієнтом трудо
вої участі.
При виході на пенсію ви
дається: при досягненні ж ін
ками 55 років і чоловіками
— шістдесяти,
зі стажем
роботи в інституті 5 років
— один оклад, до 10 років
— три, до 15 років — шість
окладів.
Влітку працює спортивнооздоровчий табір, де відпо
чивають >750—800 студентів
і співробітників, виділяєть
ся дотація для значного зде
шевлення
вартості цих пу
тівок.
Цілорічно
працює профі
лакторій. Повна вартість пу-

Р Е П Л ІК А

тівки 300 карбованців. Сту
денти і співробітники пла
тять 22 карбованці.
Мало
забезпечені
студенти отри
мують
путівки безкоштов
но.
Щорічно профком органі
зовує забезпечення
співро
бітників овочами і яблуками.
Торік безкоштовно забезпе
чувались яблуками ( по од-*
йому ящику) наші пенсіоне
ри.
Всі бажаючі
забезпечені
садово - городними ділян
ками. їм надається допомо
га в придбанні будматеріалів.
Організується робота
на
постійній основі по забез
печенню викладачів і спів
робітників промисловими
і
продовольчими
товарами,
для чого введена посада за
ступника начальника відділу
постачання з цих питань.
Не зважаючи на трудно
щі з матеріалами, будується
житловий будинок, введення
якого планується
на кінець
року.
Провадиться
робота
по
створенню в четвертому ква
рталі системи медичного об
слуговування
дітей співро
бітників на принципах стра
хової
медицини на основі
прямої угоди з педіатричним
центром (ВНДУНЦ) за раху
нок інституту і профспілко
вих засобів.
Студентам
доплачується
за харчування 1 карбованець
у дні навчання, виплачуєть
ся премія і матеріальна до
помога. Для цього додатко
во виділяється 5 процентів
від стипендіального
фонду.
Крім того, студенти корис
туються пільговими путівка
ми в спортивно - оздоровчі
табори і профілакторії.
Студентам - сиротам на
дається безкоштовно гурто
житок, щорічна
допомога
на придбання одежі, компен
сація на харчування, допомо
га при одруженні і по за
кінченню інституту,
проїзд
у міському транспорті, або
немент на відвідування теат
рів, путівки для відпочинку
на канікулярний період.

Як же боротись з нако овочів і фруктів найдоціль
«Вінницька його дуже важко виводити.
радону в примі ніше знімати, адже м’якуш
правда» . опублікувала Отже, щоб цього не сталось, пиченням
уражений менше. Ще менше
карту радіаційного
забруд кальцію в нашому організмі щеннях?
В
нення районів області. Це, мусить бути достатньо.
Найпростіший
спосіб — радіації в соках. Найчисті
відношенні
без сумніву, має позитив раціон слід більше включа час від часу влаштовувати шим у цьому
кефіру, сметани, протяги, а в вихідні якомо продуктом є вино. Дуже по
не значення.
Однак, така ти сиру,
Інформація навряд
чи за молока, правда, пам’ятаючи га більше бувати на відкри ширені чутки, що алкоголь
довольняє
спеціаліста або при цьому, що в деяких ра тому повітрі, на природі. В захищає від радіації. Д ійс
молоко
«брудне». жилих і робочих приміщен но, близько тридцяти років
людину
ширше інформова йонах
вчені цей
ну
про наслідки
аварії в Його краще не вживати, або нях бажано тримати кімнат тому, зарубіжні
виявили, але, щоб
Чорнобилі.
ж фільтрувати на спеціаль ні рослини, які активно очи ефект
він вплинув, дози алкоголю
щають повітря.
Чому, наприклад,
на цій ному цезієвому фільтрі.
і радіації повинні бути ду
карті позначені тільки пля
же високими.
ми від одного кюрі на ква
Надзвичайно чистий
про
РАДИТЬ ЦЕНТР «ІНЖЕНЕРНА
ЕКОЛОГІЯ»
дратний
кілометр і нема
дукт свиняче сало — жиро
нічого про плями
від
0,5
ві клітини нездатні утриму
до одного кюрі,,
які є на
вати в собі
радіонукліди.
території міста й області?
Для виведення радіації тре
Недоліком треба
вважати
ба вживати
продукти, які
й те, що, крім . радіоізотоутримують пектин — приро
пцезію — 137, нічого нема
дний сорбент радіонуклідів.
про інші
радіонукліди.
Найбільше пектину в яблу
Цезій — 137 добре роз
ках, грушах, динях, чорно
чиняється у воді І легко ви
плідній
горобині та інших
водиться з організму
при
фруктах і овочах.
вживанні великих кількостей
Загалом же у світі вже
чистої води.
виробляється
багато сорбе
Чисту воду виготовляють
Ізотопи
церію, цирконію,
Організм накопичує
ра нтів і напоїв для виведення
з допомогою ки п’ятіння си
речовин
з
рої води І видалення осаду. плутонію та інших важких дон не тільки в легенях, а радіоактивних
організму. Деякі розробки є
При цьому
на поверхні, як металів виводять з допомо й в інших органах, що нес
в нас. Зокрема, розроб
на і
правило, залишається масля гою речовин, які утворюють приятливо позначається
лена технологія приготуван
ниста
плівка світлого від при реакції з ними легкороз стані здоров’ я хронічно хво
сполуки, ЯКІ потім рих
і
часто
спричиняє ня напою з мускатної дині,
тінку. Поверхню
треба на чинні
котрі розводяться на півдні
легко
виводяться
з
організ
смерть.
крити серветкою і після то
Найпоширеніша з цих
Особливо
багато радону України. В цьому напої ве
го, як вона вбере
плівку, му.
виходить з земної кори
в лика кількість пектину, ре
викинути. Ці процедури до речовин лимонна кислота.
Особливе слово треба ска дні високої сонячної акти гулярне його вживання різ
зволяють ефективно видаля
ти з води
радіонукліди та зати про родонову пробле вності. В цей час хворі по ко знижує вміст радіонуклі
Зважаючи на надзви винні перебувати в палатах, дів.
Інші забруднювачі, які »кон му.
центруються здебільшого в чайну важливість, ми розг стіни яких покриті захисною
На жаль, наша промисло
лянемо ї ї окремо, а поки-що плівкою (фарби, емаль, пла вість поки неспроможна ви
плівці і осаді.
зупинимось лише на деяких стик). Повітря в палати по пускати ці продукти
для
Одержана таким способом фактах.
винно подаватись через ка повного
забезпечення пот
вода
придатна для пиття,
Радіоактивний газ
радон мери з охолодженим акти реб, а тому кожен повинен
приготування
різних страв. є продуктом
перетворення вованим вугіллям, яке адсо
Якщо у такій воді впродовж радію, ядра якого перебува рбує радон. Кімнати перших розраховувати насамперед на
себе, а тому для
ночі потримати обирану ка ють в земній корі. Концент поверхів треба активно за самого
зменшення ризику виникнен
ртоплю, то з неї виводить
рація їх в різних
породах хищати від повітря, що про ня
хвороб,
зв’ язаних
з
ся не тільки значна части різна, але найщільніша — никає з підвалів.
радіоактивним впливом,
не
на радіонуклідів, а й нітра
А тепер
розглянемо за обхідно:
в гірських. По мірі розпаду
тів. Воду після цього тре
пот
ядер радію утворюється ра ходи по профілактиці
ба зливати.
— суворо дотримуватись
дон, який виходить на пове рапляння в організм радіо
правил особистої гігієни:
Нині в картоплі з забруд рхню і потрапляє в організм нуклідів.
нених районів може бути ра- через органи дихання. Жит
— рекомендацій, викладе
Великого значення треба
діозотоп цезій — 137, який лові приміщення,
і них у цій статті:
погреби, надавати миттю овочів
є природним
аналогом ка підвали можуть бути своє фруктів. Особливо це сто
— вимагати від керівних
лію, а тому й замінює той рідними уловлювачами радо сується
мешканців забруд органів на місцях суворого
калій, що
знаходиться в ну, що виходить з-під фун нених районів — попадання контролю
за
радіаційною
бульбах.
даментів І з
будівельних в організм радіонуклідів у чистотою продуктів,
його кон великих
кількостях
може
Інший ізотоп, стронцій-90, матеріалів. Іноді
теж дуже небезпечний
для центрація перевищує грани призвести
до внутрішнього
Є. ЛАРЮШКІН,
людини. При попаданні
в чно допустиму в тисячі ра опромінення
і виникнення
Е. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ,
організм він замінює каль зів, що спричиняє ріст чис багатьох хвороб.
співробітники центру ін
цій кісткових тканин, звідки ла онкологічних захворювань.
Ш кірку
з забруднених
женерної екології.

О А ВЕРЕСНЯ

Пийте вино,
їж те сало

В ІТ А Є М О !

Декому не поздоровиться

На о с т а н н ь о м у р е к т о р а т і
Б. І. М о к ін р о з п о в ід а в , щ о
до н ь о г о на п р и й о м н е р ід 
ко просяться б а ть ки р я ту 
вати у л ю б л е н и х ча д ,
які
не в л а д а х з д и с ц и п л ін о ю і
р о б о то ю н ад п ід р у ч н и к а м и .
З арад и т о г о п о р я т у н к у в о 
н и з д а тн і на все. Ін к о л и ц і
ро зм о в и з а к ін ч у ю т ь с я
по г
р о за м и , але н а й ч а с т іш е с л о 
ва м и : «Ви
т іл ь к и с к а ж іт ь ,
я к у д о в ід к у п р и н е с т и і ми
о б о в ’я з к о в о п р и н е с е м о » .
І це не ф р а зи . П р и н е с у т ь
н а в іт ь п р о те, щ о д о р о га
їх н я д и т и н а
п р о гул ю в а л а
з а н я т т я , чи не
м ала к о л и
вчи тися том у, щ о п о тр а п и 
ла на л іт а ю ч у т а р іл к у до
ін о п л а н е т я н . На д о в ід ц і б у 
де й пе чатка з к о н ту р а м и
за га д ко в о ї
т а р іл к и .
М о
раль
н а ш о го
с у с п іл ь с т в а

в п а л а до т о г о р ів н я , к о л и
за г р о ш і, т и м п а ч е , к о н в е р 
т о в а н і, п р о д а є т ь с я і к у п у 
є т ь с я все без в и н я т к у .
На
р е кто р а ті 4 ж овтн я
прозвучали
т р и в о ж н і п о в і
дом лення, щ о на о кр е м и х
ф а к у л ь т е т а х б а га т о с т у д е н 
т ів не їд у т ь б р а т и у ч а с т і в
с іл ь г о с п р о б о т а х ,
прикрива
ю ч и с ь д о в ід к а м и п р о п о г а 
н и й с та н з д о р о в ’я .
Т а к о т, до в ід о м а в с іх —
п р и й н я т о р іш е н н я п е р е в ір и 
т и в с і д о в ід к и н а п р е д м е т
їх н ь о ї в ід п о в ід н о с т і д ій с н о 
м у с т а н о в і з д о р о в ’ я. Б у д у т ь ,
до р е ч і, п е р е в ір я т и с я
не
т іл ь к и
с т у д е н т и , а й м ед 
п р а ц ів н и к и ,
я к і видавали
д о в ід к и .
Є п ід с т а в и д у м а т и , щ о п і 
с л я ц ь о го д е к о м у с п р а в д і Не
по зд ор овиться.

ґ * ІМДЕСЯТ років — жит^
тєва відстань особли
вої довжини. Державні му
жі брежнєвського
оточення
вважали ї ї середнім віком.
Але природи не переінак
шиш: 70 років не літо, не
полудень, а осінь і надве
чір’я. Інша річ, хто як зуст
річає цю пору свого жит
тя. Можна і в 20 бути ді-

дом за станом душі, а мож
на і в сімдесят почуватися
душевно молодим.
Цю задовгу преамбулу ми
подаємо до 70-річчя керів
ника інститутського
відділу
кадрів Михайла Антоновича
Булгакова. Ось хто справді
зоеріг душу
молодою, тіло
невтомним, а настрій нез
мінно
бадьорим. Коли не
зайдеш — ніколи цей чоло
в ік не перебирає папірців,
хоч посада ніби «паперова»,
не ховає в шухлядах свіжень
ких газет, щоб знічев'я по
читувати, вдаючи зайнятість.
Він дійсно весь час у робо
ті.
Дається
взнаки сільське
походження,
де справжній
хлібороб і в свято не обій
деться без
праці, а ще —
армія. Армійська жилка
у
відставного полковника Бул
гакова відчутна сильно.
Ка
дровий офіцер,
вихованець
академії Ім. Фрунзе, учас-

ник війни з першого до ос
таннього дня, кавалер двох
орденів, здобутих в гарячо
му полум’ї
битв, батько
трьох дітей. Михайло Анто
нович, очевидно, може бу
ти еталонним образом кад
ровика — непідробно уваж
ний, строгий,
вимогливий,
вдумливий
і справедливий.
Перші двері,, які відчиняють
ся перед майбутнім праців
ником ВПІ — це двері Булгакова. Людина вже тут му
сить відчути,
що працюва
тиме в дуже серйозній, ду
же потрібній, може, найкра
щій з усіх, організації. При
щеплення інститутського па
тріотизму — неписаний обо
в'язок
начальника
відділу
кадрів, і в нього це виходить
переконливо. Може саме то
му Михайло Антонович на
цій посаді вже сімнадцятий
рік.
Хай же - йому
вистачить
снаги, ще бодай, на сімнад-

дцять літ такої ж роботи.
Ну, а наприкінці — ко
ротке інтерв’ ю з ювіляром:
— Як справи, Михайле,
Антоновичу?
— Як завжди. Щодня з
кимось сперечаюся і лаюсь.
— Наживаєте ворогів
на
старість?
— А ворогів якраз і не
ма. Чомусь на мене ніхто
не сердиться.

В. ІВЧЕНКО.
Вітаючи Михайла Антоно
вича з 70-річчям, бажаємо
щастя, здоров’я і активного
довголіття також Надії Пет
рівні Хуторній,
прибираль
ниці ГУК, М арії Іванівні Томчук, прибриральниці учбово
го корпусу біг 2, ЗІнаїді Васи
лівні Мельник,
гардеробни
ці учбового корпусу N2 З,
які в ці дні відзначали своє
шістдесятиліття. А (старшо
му викладачу кафедри К іВ Р А
Олександру
Андрійовичу
Костюку та доценту кафед
ри ПМ І ОМ Івану Онуфрі
йовичу Сиваку — найліпші
побажання з нагоди 50-річчя.

2 стар.

■ м ш в п и и |я

у
РОКИ Великої
Вітчиз* няної війни була пошире
на поговірка: «Коли гарма
ти говорять — музи
мов
чать». іелер її можна пере
інакшити <ьКоли нічого не
ма в магазинах — копійки
не варті ні гармати, ні де
путати, ні музи, ні кантаїи».
Иа орбіті залишається тіль
ки зло.
Воно вже
давно
явилось до нас багатоликою
потворою з усіма
своїми
гидкими проявами: у вигляді
брутальної лайки в черзі за
майонезом,
в міжнаціона
льних братовбивчих, стіна на
стіну, зіткненнях, в підступ
ній витівці сусіда по квар
тирі, в продуманій провока
ційній акції одної
політич
ної групи проти другої.
Особливо розповзлася ця
злоякісна пухлина у вищому
ярусі державного організму,
там, де ось уже шість ро
ків точиться , боротьба
за
владу.
У часи
царів і королів
тільки чоловік несповна ро
зуму наважувався
претен
дувати на престол, бо вла
да передавалась
по спад
ковості членам монаршої фа
мілії. І ніякої хтивості
з
боку інших. Тепер
подиві
ться! Близько
ста чоловік
претендують
на президент
ську булаву України. Серед
них і вчорашні компартійні
держиморди,
що не встиг
ли передушити
всіх людей
на цій землі, і невідомі ні
кому досі пенсіонери, і на
віть безробітні...
Чого вони
хотять, чого
шукають там, на горі? Був
би талант, знання,
чи до
свід
вожака,
організатора
— дідько з ними, хай той
чи інший претендент займає
президентський палац і ви
водить нашу незалежну ук
раїнську державу з прірви.
Та я впевнений,
що біль
шість тих, хто випинає гру
ди —
це бойовики загонів
конфронтації, котрі ставлять
собі
за мету
зашкодити
справжнім борцям
за на
родне щастя очолити
дер
жаву, заплутати, розчинити
в жаб’ячому болоті деструк
тивного ’різноголосся
самі
вибори, відняти у популяр
них претендентів
хоча б
якусь кількість голосів.
Ось і колишній
сумно
звісний керівник компартій
ної
парламентської
групи
239 Мороз,
тут як тут —
поліз в претенденти. Знає,
що шансів немає,
але не
може спокійно всидіти, ки
пить в його серці злість на
те, що демократія бере го
ру, що грунт, на якому три
мається він та його брати по
комуністичній релігії, втікає
з-під
ніг.
Нумо,
знову
вдасться
зіштовхнути,
на
цькувати, закрутити...
Зло пресингує.
В одному з останніх
номерів газети
«Известия»
вміщені листи
про
події
19—-21 серпня. Ось окремі
висловлювання
їх авторів:
«Я также поддержал перево
рот и сожалею о дебиль
ности
его испблнителей...»,
«...не мог смотреть равно
душно на то, как демокра
ты разваливают
государст
во...».
Що це, як не шипіння о т 
руйної змії, мстивий випад
проти тих процесів, що до
помогли народу
відчинити
загратовані
вікна
свого
убогого дому, вдихнути сві
жого повітря, процесів,
які
дали можливість цьому
ж
таки плакальщику
за
ДК
НС висловити
у відкритій
демократичній
пресі носта
льгію за «твердою» рукою?

нові книги
У
видавництві
«Вища
школа» щойно вийшла дру
ком книга «Автоматизовані
навчаючі комплекси в курсі
вищої математики». В
ній
описані принципи створення
автоматизованих
навчаючих
комплексів,
призначених

«ЗА
Спробував би він за старих
часів бодай подумати пога
но про існуючий лад, де 5
він опинився?
Політична
боротьба, яка
найчастіше починається
з
безневинного діалогу
і не
ординарної думки
у куль
турно-дебільних, ідеологічно
пригнічених країнах
неод
мінно переростає
у проти-

ЧОМУ

НАМ ПОГАНО?

Пресинг
зла
стояння добра і зла. Люди,
що дотримуються різних то
чок зору, втрачають
по
рядність і ареною
проти
борства
заволодіває
най
гірше породження людського
роду— злочинність. Добро
зичливість і душевність за
мінюють ненависть і насил
ля, злобство
і черствість.
І головне — брудна хвиля,
одержавши
імпульс вгорі,
в епіцентрах владних струк
тур, як цунамі, починає на
кочуватися
на народні бе
реги, руйнуючи
не тільки
матеріальні,
а й моральні
підвалини.
Не скажу, що в 4-й Він
ницькій міській лікарні якраз
і сконцентрувалися оці сум
ні явища, іам, не краще і
не гірше, ніж де-інде в ін
ших місцях,
люди вико
нують свої
служоові ооов’язки, але краще вони б їх
зовсім не виконували,
ніж
так, як це роблять.
...Біля кабінету окуліста —
— велика
черга,
врешті
приходить лікар і готується
почати прийом. Та ^ ту ж
хвилину туди заходить
ін
ший лікар і вони удвох ку
дись ідуть. Лише через 45
хвилин повертається.
— Ого! Скільки і вас! —
дивлячись на величезну вже
чергу, вигукує лікарка.
— Тож вас не було..., —
насмілюється хтось зауважи
ти.
— Усіх не прийму сьогод
ні!
— Бійтеся бога! — пра
гне вплинути
на лікарку
один з пацієнтів, в око яко
го потрапило скло. — Допо
можіть!
Та його мольба
залиши
лась непочутою.
Такому, з дозволу сказа
ти, ескулапу, слід,
на мою
думку, негайно
відмовитися
від диплома медика і вза
галі забути дорогу до уста
нов, що обслуговують
лю
дей.
А щодо бога,
то відпо
відь дали інші
— молоді
хулігани, які глумилися над
пенсіонеркою, видираючи ва
лізу з продуктами:
— Який бог?, — сміявся
один з нападників на ї ї по
силання на Всевишнього. —
Нема його...
Зусиллями
проповідників
марксової релігії бога, сло
вами комуністичних експро
пріаторів,
«. конфісковано,
теоретично і фізично пова
лено у нашій найпрекраснішій і найгуманнішій держа
ві. А якщо нема нічого свя
того, якщо всі гальма
для
протиправних
і антилюдських діянь знято — то бий,
руйнуй, грабуй!..
Завітайте в наші
інсти
тутські гуртожитки. Що там
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робиться! Лампочки
викру
чені, електророзетки в сті
нах вирвані, як кажуть,
з
м’ясом, скло
в коридорних
вікнах вийняте, хтось зні
має навіть бачки в туале
тах. Урни на вулицях пере
кинуті, квітники
сплюндро
вано.
Хто це робить?
Свої ж
студенти, для яких не існу
ють принципи
порядності.
Тільки зло керує
їхніми
вчинками.
Керівництво інституту ро
бить усе, щоб удосконалити
учбовий процес. Витрачаю
ться, можливо, останні фі
нансові ресурси, щоб забез
печити студентів сучасними
засобами навчання — ком
п’ютерами, дисплеями, телерадіоапаратурою,
але за
мість вдячності — нищення.
У великому лекційному залі
кафедри БКО і ф інженерЯк навчити студента ба
но-будівельного
факультету
життя
і
недавно
викрадено Кілька чити розмаїття
це, щоб знан
телевізійних апаратів,
кіно цінити все
проектор, магнітофон,
інше ня набуті у вузі, на прак
не давали
побічних
технічне обладнання,
зіпсо тиці
вані меблі. При цьому вік ефектів, щоб праця прино
на загратовані, двері не ви сила людині більше насоло
з такими
ламані. Значить, не чужі по ди? Приблизно
звернулися
лізли, а свої, у котрих був запитаннями
ключ до залу.
вик падач і
культурно-худож
він
Яким треба бути недру нього Центру ВПІ до
котрі
гом, спустошеною морально ницьких художників,
на запро
людиною, щоб грабувати свій завітали до нас
же рідний дім!
шення.
Як професіонали, так
і
Ось вам і прямий зв’язок
між злостивими
Алкснісами аматори, поділились бачен
і Жиріновськими,
ЩО тру
ням світу, своїм
досвідом
ться там, в парламентських художньої праці, спілкуван
кріслах, і доморощеними лю ня з людьми Поділля, по
диноненависниками з нутром чуттями неузгодженості, ко
злодійкуватим, котрі вешта ли не має від суспільства
ються тут, біля інститутсь моральної
і
матеріальної
віддачі.
ких лабораторій і майстерень
Бо зло передається, як хо
Всі гості схилились
до
лера, як чума.
думки, що на художній ниві
У минулому номері нашої є багато незвіданих стежок
багатотиражки студент Сер до людей, але наближення
гій Глиняний з А/ІБФ, який ринкових відносин вже сьо
побував у США,
зізнався, годні потребує
включитися
Що дивлячись на їхній за
суджений нами спосіб жит
тя, часто хотів плакати. Не
від того, що там усе є, а
у нас нема, що там
усе
красиво і прекрасно, а
й
тому, що вразила загальна
доброзичливість,
приязнь,
м якість, бажання допомогти,
посприяти йому, і найстарі
ші люди не згадають, коли
так було у нас.
Можливо, Сергій Глиняний
і його ровесники, а коли ні,
то — їхні діти,
доживуть
нарешті до тих часів, коли
на пост глави держави бу
дуть просити, умовляти того
чи іншого діяча, а він ще ду
матиме, чи справиться, чи
потягне на такій відповідаль
ній службі
народу. Не так,
як нині — кому не ліньки...
Може доживуть вони
до
тих часів, коли президенти,
мери, префекти, або й голо
ви Рад усіх рівнів більшість
свого робочого часу прово
дитимуть не в кабінетах, об
ставлених еідео - телебатареями, а йтимуть помежи лю
дей, навіть гостями в сім’ї
Ці
змагання
стали
трудящих і цікавитимуться:
вже традиційними, і від
— А як ви поживаєте?
Як діти? Чи маєте паливо
буваються щороку у ве
на зиму, картоплю? А що
ресні. В програмі — біг
ви думаєте про свою лікар
у чоловіків і ж інок
на
ню? Чи задовольняє тран
сто
метрів,
чоловічий
спорт, магазин?..
крос на 3 кілометри
і
Тоді, як по телеграфу, пі
жіночий — на два, підтя
дуть імпульси добра від од
гування на перекладині у
ного керівника до другого,
чоловіків і
віджимання
від одного сусіда до друго
від опори у жінок.
го, навіть найменші хлопчи
Головний приз «Кубок
ки і дівчатка почнуть грати
першокурсника»
виборо
не в бандитів, а в добрих
ла команда
факультету
мерів, лікарів, кербудів
і
автоматики
й мікроелекзло втратить живильні соки,
опиниться в блокаді добрих
сил та й помре.

1991

року.

ЗАМАЛЬОВКИ
ПАНАСА

ШИМКА

Кожухівські
сливочки
На «бабине літо» приїхав
У село Кохужів, де трудя
ться наші студенти.
Якраз
вони чекали
на транспорт,
щоб їхати в сад. Більшість
з них була одягнута
так,
ніби на дворі була темпера
тура нижче нуля. Співбесіди
не вийшло, бо розмовляти
ніхто особливо
не хотів.
Врешті прибув автобус
і
після того, як ми витиснули
з нього прохолодне повітря,
перевалюючись
в пошуки меценатів в особі він, сонно
підприємств, інших
трудо з колеса на колесо, відвіз
вих колективів. Чекати під усіх куди треба.
Трудовий
десант і почав
тримки від сьогоднішніх «ко
відстрілю
рейок» не доводиться
— діяти, а я став
не на тому грунті вони буй вати фотоплівку. Непомітно
переміщаючись, видерся на
но зросли.
Представник
Вінницького гребінь горба і завмер:
— Яка краса!
педагогічного інституту по
Від затуманених
горбів
скаржився на те, що в них
немає М о кін а і коштів. На південний теплий вітер на
це йому була дана весела вівав мені запахи повістей
порада: «Продайте кафедру Гріна. Унизу дзеркалом ви
ставок
і дуже
військової підготовки і на блискував
ці кошти купіть
кафедру явно чулися голоси п ’яних
матросів у порту. Заввижакультури».
На закінчення
хочеться лась навіть екзотика морсь
відзначити, що все частіше ких парусників, і я подався
триповерхової
відвідують
наш
Інститут в напрямку
гості,
обдаровані
богами лайки, яка чулась там, по
Олімпу, і хочеться вірити— далі. Та все виявилось бу
студенти потягнуться назу денним — командири заго
нів лаялись на своїх одно
стріч цій течії.
курсників.
Степан
ЛІСОВИЙ.
«Що воно таке?! — поду
На
знімку:
художник
не тих
Віктор Штельмах в худож малось. Можливо
Підійшов
ньому музеї інституту біля фотографував?».
до старшого загону і зане
своєї картини.
покоєно запитав про дівчат,
Фото автора.
яких знімав, яка в них ус
пішність на кафедрі?
Командир
образився
і
голосно, щоб усі чули, ска
зав: «В нас такий факуль
тет — усі вчаться до^ре»...
Потім більш лагідно
по
яснив, що є дерева, на яких
зродило всього по два де
сятки слив,
студенти
їх
обминають.
А колгоспний
обліковець не приймає
ро
боту
з такими
огріхами.
Ось і лаються.
— Допомагає? —
запи
тую.
— Ні, просто стає легше
на душі після словесної пе
репалки,
коли доводиться
захищати своїх.
— Пробачте, але я
не
розумію, що тут крамольно
го?
— Бачите, у
командирів
така ж норма: нарвати слив
— чотири ящики, а на та
ких деревах цього не зро
биш, але мусиш.

Ш РТЙКІЛД И
ПЕРШОКУРСНИК

троніки. Друге місце —
за ФОТ, третє — за РТФ.
Першість в особистих
змаганнях здобув Вячес
лав Кондратьев (4 РТ-91):

на фото — в центрі п’є
десталу.

Паралельно з інститут
ською спартакіадою ФАМ
проводив і свою першість
Місця розділилися
так
4АТ( 113 очок), 2АТ (100)
ЗАТ (99), ІАТ (96), ІЕТ
( 9,1 )
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для підвищення ефективності вої гри при вивченні теорії
і математич
вивчення математики у ву вірогідностей
зах. Подаються характерис ної статистики.
Книга вийшла під загаль
тики
технічних
засобів,
програмного
забезпечення, ною редакцією доктора тех
наук
професора
алгоритми машинного
нав нічних
Кузьмічання з основних розділів Івана Васильовича
Серед авторів — наші
курсу математики. Розгляну на.
М. Є. Іванов,
ті питання організації і про працівники
ведення
стандартизованого М, Р. Вальдман, В. А. Гар
контролю знань. Викладена них, В. І. Клочко,
Н. О.
методика проведення
діло- Клочко, В. В. Герасименко.
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жовтня

Парафія
Город.
Сім’я знайомих
сапає
картоплю.
Каміння
і бур’ ян кидають на стеж
ку. Зупиняюсь, здороваюсь.
— Навіщо накидаєте
на
стежку? Людям буде погано
ходити по ній до праці.
— Нічого їм тут ходити!
— відказують.
— Пробачте, але в біблії
сказано: «спряміть
дорогу
для Бога і Він прийде
до
вас», — стараюсь їх пере
конати.
—- Чого б це йому
здумалось
тут
ходити?! —
гнуть своє.
— Ви — дуже релігійні
люди, а заказуєте, де Богу
ходити. Страшнуватий
вит
вір ваших слів,—
не зда
юся я.
— О о-о! Послухать вас,
то ви є той самий пророк.
Тільки я до церкви ходжу,
а вас там щось ні разу не
бачила...
Мораль: сьогоднішні церковні служки зацікавлені
в
таких прихожанах, в такому
розумінні християнської мо
ралі —
склав три пальці
до купи...

І. ВОЛОШЕНЮК.
Зам. 4726.

Відомий
американський
проповідник Ройс Вільямс,
який виступає перед
він
ничанами
з циклом
лек
цій на біблійні
теми, ни
нішнього тижня був запро
шений на
кафедру істо
рії й теорії культури. Зу
стріч
з викладачами
й
студентами пройшла на рів
ні високого інтересу. Було
багато запитань^
*

*

н«

Низку
українських
пі
сень для студентів, викла
дачів і співробітників ВПІ
виконала
минулої суботи
хорова капела «Гомін Кар
пат» з Івано-Франківського
інституту
нафти
і газу.
Вона перебувала у нас на
запрошення профкому вузу.
ф

*

*

Наказом ректора іституту призначено нового за
ступника проректора з на
уково-дослідної роботи. Ним
став
кандидат технічних
наук.
старший науковий
співробітник
науково-до
слідної
лабораторії
АСУ
«Енергетик» Сергій ЛеонтІйович ЯБЛУЧНИКОВ.
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Шановний читачуі Ти мо
жеш резонно запитати: на
віщо
ми почали випуска
ти у світ нову газету. Ад
же, здавалося б. і так по
лиці газетних кіосків вги
наються од нових видань,
багато
з яких так і не
знайшли дорогу до сердець
читачів. І чи не чекає та
ка ж доля «Україну моло

ду»?

Ми віримо: ні, не чекає.
Бо при найширшому —- і
політичному.
і тематично
му спектрі газети залишає
ться
невтоленою
спрага
за живим, досконалим фак
том, об’єктивною інформа
цією,
які цікаві самі по
собі, без будь-якої інтепретації з тієї чи іншої полі
тичної дзвіниці.
Ми намагаємося заповни
ти цю інформаційну нішу,
випускаючи наш тижневик.
А з наступного року «Укра
їна
молода»
розраховує
стати щоденною
газетою.
Вона орієнтована
на мо
лодь. Та хто назве нині її
вікові рамки?
14—16, 20,
ЗО чи навіть сорок? Хто з
нас молодший?
Той.
хто
почуває себе молодим, моло
до мислить,
здатний
до
дії, до ризику, до творчої
роботи, так необхідної ни
ні нашій Україні.
Думаємо,
матеріали про
зусилля, спрямовані на ви
хід республіки з кризи,
поліпшення добробуту лю
дей будуть
цікаві
всім.
Як цікаві й правові, «рет
ро». гумористичні добірки,
футбольні огляди...
І не забувай, читачу, що
сьогодні дорожчає все. По
жива для розуму, на жаль,
теж. І все ж: не зважаючи
на гримаси ринку, що не
минають і пресу, в «Украї
ни молодої»
— найнижча
з - поміж республіканських
щоденних
газет
вартість
передплати на рік — 18
карбованців. Отож пропо
нуємо
передплатити нашу
газету, а також простягає
мо руку для спільного тво
рення «України молодої».

—

НЕЗЛАМНИЙ

Ол ександр І вамо вич Н ижниік — постать у нашому
і інституті помітна.
Правда,
одні його не
сприймають
взагалі, Інші
— скептично,
ще інші — вороже, а ще ін
ші — з захопленням і ба
жанням наслідувати.
Вся
річ у тому, що його політи
чна біографія
неоднознач
на. Вона зазнала
різкого
крутозламу в нових суспі
льних умовах. З пропаган
диста комуністичної ідеології
він став рішучим
її
противником, вийшов з пар
тії, очолив рухівську орга
нізацію.
— Олександре Івановичу!
Будь ласка, декілька
слів
про те» як ви «дійшли до та
кого життя»?
— Я — кадровий офіцер,
полковник, 33 роки прослу=
жиїв у Збройних Силах. Бі
льше того, після 50-ти міг
служити й
далі,
Міністр
оборони продовжив
мені
строк служби ще на 5 літ.
Але
я подав рапорт
на
звільнення.
Чому?
Багато думав, розмовляв,
спостерігав. Наступала
та
моральна безвихідь,
коли
не було перспектив,
щоб
служба сприяла тому духо
вному піднесенню, без яко
го вона неможлива. Декого
утримувала в армії
висока
оплата. Мене це не цікави
ло. Вийшов у запас, читав
лекції з філософії в нашоіму інституті, по тому став
відвідувати
філософський
клуб «Істина», сподіваючись
знайти там відповіді на гос
трі проблеми, висунуті пе
ребудовою, яка, по суті, ні
чого не міняла в
нашому
житті, була тільки спробою
якось реанімувати, прикра
сити
мертві структури то
талітарного режиму. В клу
бі я знайшов
однодумців,

які поділяли мої
погляди.
Ми об’єднались в ініціати
вну групу, котра й
прого
лосила у Вінниці створення
народного фронту, що став
потім Рухом.
— Вас переслідували?
— Якщо ви маєте на ува
зі КДБ, то воно не
дуже
сильно «опікувалося» мною,
хоча, звичайно,
фіксувало
кожен крок. Приміром,
на
конференції з приводу ство
рення «Меморіалу» я розпо
відав про загибель свого ба
тька, так, як знав
(істини,
до речі, не знаю й досі),
то мене зразу викликали...
Під чзс
путчу
19—21
серпня я разом з
іншими
керівниками Крайової
ради
Руху теж отримав виклик на
вулицю Дзержинського. «За
прошувала» на 10-ту годину
ранку 21 числа. Того
дня
ми подзвонили в КДБ, що
готові прийти, але черговий
відповів, що тепер
«такой
надобности больше
нет».
Тоді ми з свого боку
за
просили генерала Давиденка
в гості у штаб Руху.
Він,
правда, не відповів на
це
й донині.
— Чи бувало вам страш
но? Все-таки більшість ма
сових заходів
проводили
всупереч бажанням місцевої
влади...
— Почуття небезпеки бу
ло. Це ж боротьба.
Руки
нам викручували не в об
разному, а буквальному ро
зумінні. На перших порах,
пам’ятаю, коли ми хотіли
сіклиікати мітинг у
парку
імені Горького, а нам
не
давали, мене заштовхнули
до міліцейської машини,
я
кричав, що маю звання по
лковника, то начальник
в
погонах старшого
офіцера
Лебідь (зараз депутат міськ
ради) гукав своїм підлег
лим: «Заткніть йому пельку!»

Був час, коли мене і Муляву, щоб убезпечити
від
фізичного насильства, гру
пи наших людей супровод
жували увечері до
дверей
самих квартир. А під час
путчу 19 серпня мені
не
ра3 дзвонили: «Ублюдок! Го
туй сухарі!» Дружина теж
піднімала трубку: «Знаємо,
що ти хвора. Ще не здох
ла? Підеш на державні хар

чі — швидко ноги
витяг
неш!»
— Ходять чутки, що ство
рення у Вінниці відгалужен
ня Руху під святим іменем
Василя Стуса — акція держ
безпеки...
— Прямих доказів цього
нема, але фактів їхньої антирухівської діяльності
—
хоч відбавляй. Вони діють
за сценарієм розкольництва.
Створюється якась
демо
кратична партія — зразу ж
з ’являється друга така пар
тія на чолі з
Кутузовим.

го 150 карбованців.
— Що ви скажете
про
незалежну асоціацію офіце
рів повітряної армії?
— Є така група.
Вона
хоче створити
асоціацію,
яка в усіх відношеннях має
бути незалежною від Украї
ни, але водночас розраховує
на соціальний і
правовий
захист 3 її боку,
Вважаюорганізація, яка не збирає
ться нічого робити для Ук
раїни і її Збройних Сил у
цей відповідальний момент,
є організацією
споживаць
кого типу. Право на
існу
вання вона, звичайно, має,
Інша річ, чи потрібна вона
взагалі, якщо проти неза
лежності, проти
розбудови
української державності?
20 жовтня, до речі,
у
Вінниці скликається конфе
ренція членів
Спілки офі
церів, на яку запрошується
демократична громадськість
міста й області і яка буде
обирати делегатів на
ІІ
Всеукраїнський з ’їзд офіце
рів, що відбудеться в Ки
єві 2— 3 листопада. В кон
ференції візьмуть
участь
народний
депутат
СРСР
В. А. Мартиросян і народ
ний депутат України А. А.
Зінченко.
— Що б ви хотіли сказа
ти в переддень свого
60річчя?
— Стрічаю його з вели
ким бажанням в міру сил і
здібностей послужити своє
му народові, /Україні, ут
вердженню ї ї
суверенітету.

Щоб, значить, комедізувати
цей процес, надати
йому
відтінків несерйозності, ди
тячої гри. П. Кутузов, від
коли почалась демократиза
ція суспільства,
розміняв,
за
моїми
підрахунками,
членство уже в
четвертій
партії. Остання
їхня спро
ба — розвалити
Спілку
офіцерів України, створити
паралельне відгалуження
і
очолити
його.
Знайомий
почерк!
— Як ви оцінюєте політи
чну ситуацію на Україні за
раз?
— Вона дуже
складна.
Роботи значно більше, ніж
ми
сподівались до
прого
лошення незалежності.
В
практичну
площину
стали
питання створення
атрибу
тів державності, серед яких
не останні місця займають
армія і національна гвардія.
Бракує кадрів,
спеціалістів
демократичного
світогляду,
багато хто вагається,
очі
кує, роздумує, а час не жде,
треба діяти, інакше не здо
лаємо машини тоталітарно
го режиму.
— Говорять, що Нижник
рветься до влади, що
в
Спілці офіцерів України він
має 2500 карбованців зар
плати?
— Дані більш, ніж «вірогід
ні». Лише
незадовго
до
з ’їзду офіцерів України ме
не перестали цькувати й пе
реслідувати на тому грун
ті, що заберуть звання пол
ковника, пенсію, що пош
лють
спеціального
листа А Ще те, Що вірю в людей.
про мою поведінку
самому Щиро хочеться подякувати,
Язову.
зокрема, колективу кафедри
Ну, а щодо зарплати
в історії й теорії
культури,
новому формуванні, то її
який завше розумів, підтри
взагалі нема. Платна у нас
в
тільки посада
секретаря, мував і підтримує мене
який одержує всього-навсьо- найтрудніші хвилини.

НАПЕРЕДОДНІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З'ЇЗДУ ОФІЦЕРІВ

12 жовтня 1991 р. в ре
спубліканському
комітеті
Спілки офіцерів України від
булася робоча нарада 3 пи
тань створення Збройних Сил
України і ї ї республікансь
ко ї гвардії в умовах неза
лежної держави. Констатува
лось, що Ідея незалежності
сприймається
неоднозначно
в Україні. Але треба наго
лосити — ми живемо
на
власній землі і нам не при
стало чогось або когось бо
ятись. Контактуючи з гро
мадськими установами і ко
мандирами військових час
тин, треба проявляти пиль
ність І відповідну увагу до
існуючої структури
влади,
Зібройних Сил колишнього
Союзу, увагу до демократи
чних сил, організацій, про
тилежних або
паралельних
Спілці офіцерів новоутворень.
Треба довести
росіянам,
Поштовий індекс
газети які
живуть на Україні, для
— 60970.
яких Україна стала рідною,
І. КОВТОНЮК,
що це і їх справа. Не тре
власний
кореспондент
«України
молодої»
по
ба
ображатись,
а тим па
Вінницькій та Хмельни
цькій областях.
че дивуватись з того, що Ук-

рена і схвалена, а
потім
з урахуванням зауважень і
пропозицій,
прийнята Кон
цепція створення
Зброй
них Сил України. Таким чи
ном, Днем народження У к
раїнської Національної Ар
мії
є 11 жовтня 1991
р.
Прийняте рішення стосовно
створення Міністерства Обо
рони України. Спілка офі
церів України отримала зав
дання взяти» участь у фор
муванні структур міністерст
ва, підбору кадрів та інше.
К.
Морозов
стурбований
тим. щоб у МО України не
потрапили люди, які прине
суть багато поганого із со
ціалістичного минулого. Но
ве міністерство
розраховує
на фахівців і патріотів, для
яких Україна
Батьківщина.
У
вирішенні цієї пробле
ми Міністр Оборони Укра
їни покладається на Спілку
офіцерів України, з допо
могою якої він має
намір
до кінця
1991 року ство
рити Міністерство Оборони
України.
Затверджена також
кон
обгово-

раїна встановлює
повний
контроль над своєю
тери
торією своїми національни
ми засобами. Така позиція
нашої держави пояснюється
тим, що МО СРСР ігнорує
Акт проголошення Незале
жності України і намагаєть
ся
забрати
з
України
сучасне озброєння і техні
ку,
демонтувати
техноло
гічні
лінії,
повязані
з
атомною,
авіаційною, оуднобудівельною, електронною
і танковою промисловістю,
які працюють на військовопромисловий комплекс
ко
лишнього Союзу, а сьогодні
— на Росію. .
11 жовтня Ц. р. відбуло
ся закрите засідання Вер
ховної
Ради України. Доґювідь з військових питань
зробив МО України К. Мо
розов. Він запропонував для
розгляду і прийняття депу
татами республіки законо
проекти, які розробляє група
офіцері в-члені в Спілки офі
церів України. Що
це за
документи?

Передусім,

була

цепція республіканської на
ціональної гвардії, що дає
змогу
робити
відповідні
практичні кроки
по форму
ванню її підрозділів і стру
ктур.
Дуже важливим, на мою
думку, є рішення Верховної
Ради України про створен
ня інституту державних вій
ськових уповноважених для
контролю за діяльністю шта
бів і командування
війсь
кових частин, а також за ро
ботою підприємств ВПК в
області і
в цілому по У к
раїні. На уповноважених
покладаються
також
обо
в’язки перевірки вантажу на
залізницях, в
аеропортах,
на автотрасах, щоб
своє
часно викрити спроби виво
зу військової техніки, зброї
та матеріалів за межі Укра
їни. ,
На сесію Верховної
Ра
ди України, про
яку
я
пишу,
були
запрошені
командуючі військових окру
гів, армій, які були змуше
ні визнати (не
знаю,
на
скільки щиро) рішення Вер-

ховної Ради України і зобов’язалаися їх виконувати.
Але як це поєднати з тим,
що і сьогодні продовжують
надходити на Україну на
кази МО СРСР, які зобо
в’язують командирів не ви
конувати рішень .Верховної
Ради України? На що ро
бить ставку, дорожчу
за
життя, конаючий центр? До
речі,
уже зараз із Москви
поїхали представники
МО
бувшого СРСР в кожну вій
ськову частину, розташова
ну на Україні, 3 метою —
зробити все, щоб
офіцери,
прапорщики і солдати спри
яли проваленню референду
му, на якому ми готуємось
сказати
«Так»
незалежній
Україні. За це (щоб хлопці
добре «попрацювали»)
обі
цяють матеріальну винагоро
ду — 200 крб. офіцерам
і
прапорщикам,
велику
по
дяку солдатам від Прези
дента (якого?) і від
уряду
Росії, яка (ми віримо) має
бути все таки іншою.
О. НИЖ НИК.

2 стор.

'«ЗА

ІНЖЕНЕРНІ

КАДРИ»

18 жовтня 1991 року.

Сто медалей
Цезаря
НА ВСІ
СМАКИ
Мачадо

ВІТАЄМО!

СПОРТАРЕНА

1-го вересня
цього року
студенти першого курсу на
шого
інституту
нарешті
змогли прийти на заняття з
фізвиховання
з бажанням,
як кажуть,
без понукання.
Рішенням кафедри
заняття
для
перших
курсів
усіх
факультетів провадяться по
вибору. Хоч вибір не такий
вже великий, але ж — ви
бір.
Студентам
надано мож
ливість вибрати
спеціаліза
цію з семи видів
спорту
—
атлетична
гімнастика,
ритмічна гімнастика, настіль
ний
теніс, футбол, бороть
ба, легка атлетика і група
загальної
фізичної
підго
товки.
Фізичне
виховання
за
спеціалізацією
дає можли
вість конкретизувати занят
тя з фізкультурою як в ін
ституті, так і під час само
стійної
роботи. Такі групи
з
атлетичної
гімнастики
ведуть викладачі
Потапова,

Цього симпатичного юнака
з густою чорною чуприною
щирим
усміхом
очей
можна часто зустріти на фа
культеті обчислювальної те
хніки, на якому він вчить
ся. Мачадо Хуліо Цезар —
кубинець, уродженець соня
чної Гавани, але, розмовля
ючи з ним, забуваєш,
що
він іноземний студент,
бо
добре знає нашу мову, тра
диції, звичаї, крім
кольо
ру шкіри нічим не відрізня
ється від інших студентів. А
ще його поважають за ак
тивний спосіб життя, товарискість і доброзичливість.
Мачадо наполегливо і
не
безуспішно вчиться (третій
курс закінчив лише з одною
трійкою, решта — «5»
і
«4»,
бере
плідну участь
в науковій роботі, студент
ському самоуправлінні,
та
особливо багато часу віддає,
улюбленому виду спорту —
плаванню, завдяки чому його ім’я стало відомим
не
тільки в інституті, а й в
області, республіці.
Відданість спорту,
збір
ній області з плавання,
в
якій він постійно
виступає,
може служити прикладом для
інших. У Мачадо тільки
й
мови про свою команду, ко
лег і тренерів. Здавалось би
яке
йому, кубинцю, діло
до успіхів чи невдач якоїсь
провінціальної
української
команди,
виграє» чи
про
грає вона?
Виявляється, є
діло! Переживає. І * Черка
сах, в Івано-Франківську, Се
вастополі, де вінницькі пла
вці змагались за перемогу,
кубинець
Мачадо віддавав
усі сили і здібності,
вніс
у командну копилку найбі
льшу
кількість очок, а в
особистому заліку незмінно
виборював призові місця.
У кожного легкоатлета чи
плавця є своя «золота» ди
і автор цих станція, в якій він постійно

іііаров, Кривой
рядків.
Не секрет, що кожний
юнак мріє
про красу сво
го
тіла,
достатню
силу
спритність
і
витривалість.
Усі ці якості можна набу
ти
тільки
систематичними
заняттями у секції
фізич
ної
досконалості, краси і
грації.
Судячи з результатів при
йому
контрольних
норма,
тивів у студентів
перших
курсів, про грацію говорити
не
доводиться — картина
досить сумна. Отже, роби
ти є що.
Правда, знайду
ться скептики, які
спита
ють: «А навіщо ця фізкуль
тура
вигинання?».
Агітувати
нікого не буДУ,
примушувати
любити
атлетичну
гімнастику
не
стану,
але дозволю
собі
запитати: хто думатиме про
фізику та математику, ле^
жачи на лікарняному лііжку?
Звідси
висновок:
будьякий вид діяльності потрібен
тільки здоровій
людині. . .
здоров’я, як відомо,
можна
здобути не в лікарні, не за
допомогою
хімії, а тільки
вдосконалюючи
себе
фі
зично, в праці,
заняттях
фізкультурою і спортом.
Все це вам
і дозволять
реалізувати
групи
атле
тичної гімнастики
нашого
інституту.
О. ПАСТУШЕНКО,
старший
викладач ка.
федри фізвиховання.

Романтики

Не один р ік працює в на
шому
інституті клуб
аль
пінізму і скелелазання «Одісей»,
який
користується
великою
популярністю
у
працівників,
викладачів
і
студентів.
На рахунку його
членів
чимало захоплюючих мандрі
вок, зокрема,
в гори
Па
міру і Тянь-Шаню, по Кольському
півострову і Кам
чатці.
Багатим на походи
різ
ної категорії складності був
для інститутських
альпініс
тів і цей рік.
Так, група
з радіотехнічного факультету
побувала
в горах Криму,
ентузіасти з факультету об
числювальної
техніки — в
Карпатах, а завзяті мандрів
ники
з енергетичного взя
ли участь в тривалій подо
рожі по Саянах її Байкалу.
В
одному
з наступних
номерів нашої газети учас
ники цих мандрівок поділя
ться своїми дорожніми вра
женнями. А поки-що на про
хання керівництва клубу по
відомляємо про новий набір
в ряди інститутських альпі
ністів.
Записатись можна
на
На знімку:
йдуть занят
кафедрі
фізвиховання
тя в секції
фізичної до
(кімната 22) кожної се
сконалості, краси і грації.
реди з 18.30 до 20.00.

удосконалюється,
з якою
пов’язує свої
честолюбиві
спортивні мрії. У
Мачадо
— це комплексне плавання
на 200 метрів, куди
вхо
дять батерфляй, плавання на
спині, брас і кріль. У цих
видах він не мав на
Кубі
рівних.
Навіть самому стає інколи
смішно і чудно, що
почу
ває
себе у воді, наче ри
ба. Чи давно він боявся її,
як чорт ладану. З криком і
жахом виривався від батька,
який намагався вчити пла
вати. Здавалось, ніяка сила
не переборе його
страх
перед водою. Тоді,
замість
батька взяла над ним шефство
бабуня— ласкава, добра ба
буня. Вона тільки
гуляла з
ним біля моря, саме
там,
де весело купались такі ж,
як і
він, семи-восьмирічні
хлопчики.
і цікавість, нарешті, заздрість та ще, Бог зна
які
почуття,
примусили його
ступити у воду, потім
за
нуритись, у повній Мірі ВІД“
чути і страх перед незвіда=
ним
і насолоду від цього
незвіданого, а над усім по=
чуття здобутої над
собою
перемоги.
Після цього його
вже не
треба було вмовляти.
А через рік
батько
не
повірив своїм очам—у шкіль
них змаганнях з
плавання
взяв участь і його «боягуз».
Ще
й виборов перше міс
це.
А свою першу спортйвну
нагороду хлопець
одержав
уже на юнацькому
чемпіо
наті країни.
Медалі, медалі. їм Мача
до вже загубив лік. Лічив
він тільки секунди, які вда
валось підкоряти.
Фахівці,
звісно, швидко помітили не
абиякі здібності школяра, і
після
закінчення 7-го кла
су запросили у вищу націо-

Змаганнями футболіс
тів стартувала на нашому
стадіоні XV студентська
спартакіада Мінвузу Укра
їни. Протягом 4-х днів
точилася вперта боротьба
за вихід до фіналу. Дво
ма путівками заіволоділи
команди Сімферополя та
«Політехнік»
ВПІ (тре
нер — старший викладач
кафедри
фізвиховання
А. М. Голубович).
Невдахами
виявились
футболісти столичних ін-

нальну школу з водних в
дів спорту.
Ось так прийшов здібний
кубинець до великого спор
ту. На все життя залишаться
в пам’яті перемоги на між
народних змаганнях на Ямай
ці, в Порто-Ріко, Чехословаччині, Німеччині, і особливо
першість Карібського регіо
ну в 1984 році, де він ви
грав поєдинок у відомого зе
мляка
Хосе Алонса, якого
раніше ніколи не міг випе
редити.
Це був тріумф і його тре
нера Педро Пабло, котрий
наполегливо працював
з
ним у комплексному плаван
ні.
У Вінниці кубинський пла
вець теж не залишився по
за увагою досвідчених нас
тавників. Спочатку його тре
нувала фахівець Ольга Рафаїлівна Асадова, згодом зас
лужений тренер УРСР Аркадій Аркадійович Вайлісовський, які допомогли юнако
ві вдосконалювати спортив
ну
майстерність, виконати
норму кандидата в майстри
спорту, стати членом збір
ної області з морського багатобор’ я. То ж до нагород

кубинських, ямайських, т а ї
тянських почали додавати
ся і радянські медалі та гра
моти, яких загалом налічу
ється близько ста.
Нелегко, звісно,
юнакові
поєднувати навчання, науко
ву роботу зі спортом. Є
чисто життейські проблеми:
не вистачає часу, стипендії
набридла самотність, адже в
свої 23 роки він ще
хо
лостяк.
Та Мачадо —
оптиміст,
вірить, що життя поліпши
ться, що доб’ється своєї
мети стати досвідченим ін
женером. А ще плекає на
дію на зустріч з милою се
рцю дівчиною, можливо, тут
же в інституті, з якою ство
рить сім’ ю.
Отже, дорогі
вінничанки не втоатьте шанс!
Хуліо Цезар Мачадо, моло
дий, перспективний
жених,
майбутній інженер, знає ро
сійську мову, трудолюбивий
і веселий. А ще він — та
лановитий плавець, так що
з ним
не потонеш в бурх
ливому житейському морі.
А. НОВІНСЬКИЙ,
На знімку; X. Ц. Мачадо.

ПЕРШІ СТАРТИ
студенти машинобудівного
факультету, Ігор Денчук
з факультету обчислюва
льної техніки.
Отже, попереду фінал
Зичимо команді успіху!
В. ОЧЕРЕТИНИ,
голова
спортивного
клубу «Олімп», май
стер спорту СРСР.
№
3 .
Кращими в складі «По
На знімку:
момент
літехніка» названі Олег футбольного поєдинку.
Фото С . Лісового.
Шикир і Олег Сливін —■
>

ститутів — харчової про
мисловості та автошляхо
вого, які посіли останні
місця.
Гравці і тренери від
значили добру організа
цію змагань, висловили
подяку за хорощі умови
проживання в гуртожитку

20 жовтня старшому ви
кладачеві кафедри фізвихо
вання Валерію (Юхимовичу
Ходиреву виповнюється 50
років.
Для людини спортивного
гарту "такий вік, можна ска
зати, пора
максимального
розквіту всіх сил-духовних
і фізичних, пора збирання
плодів
своєї
натхненної
праці на ниві фізичної куль
тури і спорту.
А скласти, так би мови
ти, рапорт з нагоди півсто
літнього ювілею
Валерію
Юхимовичу є з чого. За 22
роки роботи в ВПІ він зро
бив стільки для
інституту,
що не визначити
ніякими
балами і очками. Тут і буді
вництво стадіону та корпу
су кафедри фізвиховання, І
організація І спортивно-оздо
ровчого табору, і численні
переможні виступи інститут
ських команд, в яких
він
брав участь.
Та особливо багато зусиль,
ініціативи і таланту
вклав він у створення одної
з найсильніших в республі
ці
гандбольної
команди
ВПІ.
З юних літ Валерій полю
бив цей вид спорту,
хоч
успішно виступав у футбо
лі, хокеї, настільному тенісі,
легкій атлетиці; але ганд
бол переважив усе. Так вий
шло, що саме він, коли був
студентом педагогічного Інс
титуту, у фіналі всіх міських
гандбольних змагань ставав
найгрізнішим
суперником
команди політеху. Виступаю
чи під номером 10 за пед
інститут, цей гравець час
тенько псував настрій болі
льникам нашого
Інституту
(тоді філіалу КПІ). Невисо
кий на зріст,
худорлявий,
він пролазив у кожну
щі
лину оборони І
забивав
м’ ячі
або виводив на удар
своїх товаришів.
Залишається загадкою, чо
му після закінчення педаго
гічного. працювати
Валерій
пішов в політехнічний,
але
саме у ВПІ повною мірою
розкрився його талант ор
ганізатора, наставника і но
ватора в гандболі. Створена
ним збірна чоловіча коман
да інституту дуже
швидко
заявила про себе не тільки
в місті, а й в
республіці.
Наприклад, на минулій спар
такіаді Мінвузу України во
на посіла друге місце, ви
передивши такі
колективи,
як збірні
Запорізького
І
Київського
держуніверсите
тів, Київського і Львівсько
го політехнічних
Інститутів
та інших вузів.
А подивіться на
стенди
Інженерно-будівельного
фа
культету — скільки там різ
них спортивних призів, куб
ків, грамот і дипломів.
В
них теж є частка душі
і
серця В. Ю. Ходирева —
заступника декана з фізич
ного виховання на громад*
ських засадах.
Що характерне в
роботі
фахівця? На це питання най
краще відповідають його ви
хованці,
капітани команди
різних років:
Олександр Тютюнов: «Ба
жання не тільки навчити до
бре грати, самовіддано захи
щати честь свого вузу, але
й турбота про наше май
бутнє, щоб ми уміло поєд
нували спорт І
навчання,
стали кваліфікованими інже
нерами...»
Валерій Артемчук — «Лю
дяність».
Сергій Первинко — «Гли
бина знань гандболу».
Через місяць гандбольна
команда інституту стартува
тиме в черговій спартакіаді
Мінвузу України. Тож, ба
жаючи їй нового успіху, по
бажаємо насамперед здоро
в’я, щастя, бадьорості І не
вгасимого
ентузіазму
її
тренеру і натхненнику Ва
лерію Юхимовичу
Ходире
ву!
Колектив

кафедри.
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МИНУЛОЇ СУБОТИ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ
СЯ

ФОРУМ

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

ВІННИЧЧИНИ.

ВІДБУВАКТИВНУ

ФІЛОНОВ,

М.

ЦІКАВИМИ

П.

СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ.

ДУМКАМИ З ПРИВОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

УЧАСТЬ В ЙОГО ПІДГОТОВЦІ І РОБОТІ ВЗЯЛИ ПРАЦІВ-

УКРАЇНИ

НИКИ НАШОГО ІНСТИТУТУ, ЗОКРЕМА, З КАФЕДРИ ІС-

МОКІН„ НИЖЧЕ ДРУКУЄМО ТЕКСТ ЙОГО

ТОРІЇ й ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ Т. Б. БУЯЛЬСЬКА,

Б. І. МОКІН,
народний
депутат України,
академік УАІН та АГНУ.
Шановні
колеги,
друзі,
однодумці, соратники та ін
ші інтелігентні
СПІВВІІТЧИЗники!
Сьогодні для нас з вами
немає більш важливої спра
ви, ніж та, з приводу якої
ми зібрались у цій залі.
Трохи
більше місяця за
лишилось до 1 грудня,
в
який український народ має
змогу
продемонструвати
усьому С ВІТО ВІ, Що його бі
льше не задовольняє роль
наймита на власній землі.
На сьогодні
з приводу
проголошення л незалежності
України сказано уже багато
слів як «за», так і «проти»,
і хоча
висловлювань «за»
набагато більше,
проблема
аргументованого
обгрунту
вання доцільності
проголо
шення незалежності України
залишається
актуальною,
оскільки
висловлювання
«проти», що виголошуються
деякими великими російськи
ми демократами до Горба
чова включно,
викликають
невпевненість та
збивають
спантелику багатьох людей,
котрі проживають на У краї
ні і складають український
народ.
А тому
не зайвими, на
мій погляд, будуть і ті деи
кілька
аргументів
на ко
ристь
проголошення
неза
лежності 'України, які на-веду і я.
Почну
з аналізу
аргу
ментації, яку так полюбляє
Михайло Сергійович Горба
чов, та дехто і на Україні,
наприклад,
депутат-корчагінець від комсомолу Гонча
ров, а саме: ж е право, мов
ляв, мала
Верховна Рада
У Р С Р проголошувати неза
лежність України, якщо
на
референдумі півроку
тому
український народ висловив
ся за Союз?
Шановний Михайле
Сер
гійовичу, ви забуваєте, наво
дячи Цей аргумент,
одну
незначну, на перший погляд,
але дуже суттєву, якщо пи
льніше придивитись, деталь
— референдум був до серп
невої революції, а незалеж
ність України
проголошена
Верховною Радою після.
Для порівняння
згадайте
той патріотичний порив,
з
яким іішли
в 1915 році на
війну з німцями,
скажімо,
донські козаки і те масове
небажання
цих же козаків
воювати з тими ж німцями
після
лютневої революції
1917 року.
Ті ,хто намагаються вико
ристати результати референ
думу сьогодні з метою ви
знати незаконним
проголо
шення
акту
незалежності
України,
нагадують
мені
керівників автоколони,
які
вранці, прокинувшись, при
мушують водіїв
автомашин
їхати через річку по кризі,
яку вони
бачили ввечері,
не зважаючи на те, що за ніч
річка скресла,
і вчорашня
крига
повінню знесена ген
ген у далечінь.

Л.

В.

ПОДІЛИВСЯ НА ФОРУМІ

НЕЗНАЧНИМ

РЕКТОР ВПІ Б.

І.

ПРОМОВИ З

СКОРОЧЕННЯМ.

НЕВЖЕ НАС ІСТОРІЯ
НЕ НАВЧИТЬ?
Оскільки це один із най
головніших аргументів про
ти проголошення
незалеж
ності
України Верховною
Радою,
наведу
ще один
контраргумент. Згадайте, які
хвилі протесту понеслись по
всій
ф а їн і,
іколи народ
оговтався і зрозумів з по
дачі Єльцина та його коман
ди, що
надзвичайний стан
оголошений
гекачепістами,
як і сам цей комітет, є не
законними.
Якщо
хтось уже забув,
то погляньте у вікно та по
дивіться на пікети коло бу
динків, в яких знаходяться
органи влади,
що підтри
мали гекачепістів.
А тепер скажіть мені;
— Чому народ України не
пікетує Верховну Раду
в
знак протесту проти прого
лошення нею
незалежності
України?
— Чому на зустрічах з
виборцями після
проголо
шення незалежності України
народних
депутатів зустрі
чали аплодисментами?
— Чому ніхто не оголо
шує
голодування в
знак
протесту проти
цього рі
шення Верховної Ради?
Відповідь
на1 всі ці пи
тання
одна: а тому,
що
народ України
в основній
своїй масі підтримує рішен
ня Верховної Ради і хоче
бути народом незалежної ні
від кого держави.
Тепер
піддамо
аналізу
другий аргумент
противни
ків проголошення акту не
залежності України,
а са
ме: в Ро сії, завдяки серп
невій революції,
перемог
ла демократія,
тому відо
кремлення України від
Со
юзу приведе
до створен
ня на ї ї території
тоталі
тарного
прокомуністичного
заповідника, і для повної
перемоги
демократії
на
Україні треба їй бути разом
з Росією
у
політичному
союзі.
Але згадаймо історію.
В 1918 році українцям із
Слобожанщини, які були
в
захопленні від петроградсь
ких революціонерів, здалось,
що
в Українській народній
республіці недостатньо сво
боди
та демократії, що ї ї
проголошення
Центральною
Радою є спробою зробити
на Україні оазис капіталіз
му. і пішли з Харкова
на
Київ
загони визволителів,
під проводом популярних на
той
час
Примакова
та
Юрія Коцюбинського.
Сьогодні, слухаючи деко
го із народних депутатів на
Верховній Раді,
я з гірко
тою
та смутком
думаю,
що «історія
повторюється,

хоча, звичайно,
з поправ
кою на нові історичні умо
ви.
А от у фіннів свого При
макова не знайшлось, та й
вождю світового пролетаріа
ту не видалось привабливим
кам’янисте фінське
нечор
нозем’я, тому,
незважаючи
на те, що там дійсно спо
чатку було утворено оазис
капіталізму, була і
дикта
тура Манергейма,а
згодом
вільний
хоч і нечислений
народ побудував і демокра
тичну,
незалежну,
багату
державу, рівень життя в якій
для нас поки що є мрією.
Тому сьогодні я хотів би
послідовникам
Примакова
нагадати про його долю —
невже ви забули,
що він
скінчив
життя,
як ворог
народу?
— Невже ви до цього
часу не зрозуміли, що утри
мати від розвалу Російську
імперію можна тільки ста
лінськими методами?
— І невже ви не розуміє
те, що, для того, щоб
не
піти на дно разом з роз’ї 
деним
корозією,
побитим
штормами, переставшим бу
ти грізним, лінкором, тре
ба, поки він ще на плаву,
відпливти подалі, а не при
в’язувати до нього наш бар
кас канатом?
Мені стає тривожно, ша
новні, від думки, що
вам
можуть повірити нові заго
ни визволителів із Слобо
жанщини, Донбасу та
Новоросії — повірити
у те,
що
дійсно демократія до
нас може прийти тільки із
Москви.
І ця тривога не тільки за
себе та своїх дітей — во
на за вас
і за ваших ді
тей!
Тепер проаналізуємо тре
тій аргумент противників не
залежності
України, який
також досить
Часто лунає
із уст Горбачова.
Він
звучить
приблизно
так: відокремлення України
приведе до розриву сімей
них зв’язків,
тому що ба
тьки і діти, брати і сестри,
онуки і бабуніі в
багатьох
сім’ях проживатимуть в різ
них державах і будуть роз
ділені кордонами. Найбільше
враження
цей
аргумент
справляє на людей похило
го віку, а їх серед тих, що
прийдуть
до урн
під час
проведення
референдуму,
буде досить багато.
Саме для них, я хотів би
навести такий приклад: щоб
пересікти кордон між Ка
надою
та
СШ А,
досить
пред’явити посвідчення во
дія, а щоб батькові — ка
надцю із Торонто завітати в

гості до доньки, що вийшла
заміж за американця і жи
ве, скажімо,
в Сан-Франціско,
достатньо
піти в
касу
аеропорту і придбати
квиток на літак — і ніко
му не треба ніяких віз
чи
Інших дозволів.
То невже ми
з Росією
не можемо побудувати такі
ж відносини, як Канада
із
СШ А?
Можемо!
Треба
тільки
захотіти.
І побудуємо, за
клавши це в двосторонній
договір уже зараз.
і ті,
які наводять
цей
аргумент, прекрасно розу
міють, що тут проблеми не
має — розрахунок тільки на
емоції та історичну пам’ять
про залізну завісу на кор
донах сталінських часів.
Із серйозних залишається
ще один аргумент — еконо
мічний. Його противники не
залежності вважають «убойним».
Суть
цього
аргументу
полягає в тому, що мовляв,
Україна без Р о сії пропаде,
а ї ї народне
господарство
розвалиться. Особливий на
голос робиться на відсут
ності у нас достатньої кіль
кості нафти, газу та лісу.
Свої
контраргументи
я
почну з такого: Україна сьо
годні забезпечує
своє на
родне господарство власни
ми природними
ресурсами
на 8 3 % . Це набагато
ви
щий показник, ніж його ма
ють такі багаті країни, як
Франція, Англія, Італія, Ні
меччина, Японія, не кажучи
вже про Голландію, Данію,
Бельгію, Австрію чи Люк
сембург або Гонконг.
Нафти, газу та лісу у нас
дійсно мало, але ж цих ре
сурсів недостатньо, або зов
сім немає
і у вищеперерахованих країнах.
Керівники Ро сії лякають,
що будуть
продавати нам
нафту тільки за долари, як
що
станемо незалежними.
Але ж стан справ з видобут
ком
нафти
в Ро сії
та
кий, що через рік-два во
на сама буде ї ї купляти за
кордоном. Сьогодні
у Тю 
мені нафта вже не б’є фон
танами із
свердловин,
а,
щоб витіснити на поверхню
тонну нафти, треба закача
ти під землю тонну води.
Нафтопереробна
проми
словість на Україні є од
нією із найбільш
розвине
них галузей народного гос
подарства. Сьогодні продук
ти нафтопереробки:
бен
зин, газ, мазут,
лігроїн та
інші — одержані на україн
ських заводах в кількостях
лише трохи
більших поло(Закінчення на 2-й стор,).

Як ми вже
повідомляли,
в
культурно - художньому
центрі інституту з лекцією
виступив
пастор
з Калі
форнії Ройс Вільямс. Суть
його
проповіді
зводилась
до того, що якщо
є ви-

ПРОФСПІЛКА

щий розум, то це — добро
та і ми повинні наслідува
ти цьому,
інакше
життя
на землі втрачає смисл.
Наш фотокор Степан Л і
совий сфотографував пасто
ра під час виступу в КХЦ .

СЬОГОДНІ

БУТИ МОБІЛЬНІШИМИ
Час нині такий, що в усіх
сферах
треба
займатись
вдосконаленням
організа
ційних структур і
пошука
ми нових методів
роботи.
Нема сумніву, що
значною
мірою це стосується також
профспілок. А тому
наш
профком намагається не си
діти, склавши руки.
Що вже зроблено?
Стараємось
бути
мо
більнішими, швидше реагу
вати на злободенні
питан
ня
навчального
процесу,
науки, виробництва.
Проф
ком засідає два-три рази на
місяць, хоча
за статутом
йому достатньо й
одного
разу на квартал.
Справа в тому, що
ми
тепер не обтяжені,
як
то
кажуть, вирішенням глобаль
них завдань. Ці
глобальні
завдання покладено на ук
рупнені комісії з основних
напрямків діяльності. Ство
рили вже комісію з питань
захисту інтересів
праців
ників у сфері виробництва.
Головою ї ї обрано
члена
профкому, наукового
спів
робітника С К ТБ «Квантрон»
М. М. Михальниченка.
До
складу ї ї увійшли комісії по
охороні праці, з питань нор
мування і оплати, виробни
чо-масова на чолі з їхніми
керівниками.
Основне
за
няття цієї комісії — контроль
за виконанням колективного
договору, перегляд
норма
тивних документів по орга
нізації праці в науково-дос
лідній частині з точки
зо
ру створення умов для ви
конання НДР більш
вигід
них, ніж в інших організа
ціях, щоб припинити відтік
науково - дослідних робіт в
малі підприємства, коопера
тиви тощо.
Чи доцільна ця форма ор
ганізації, чи дасть вона на
лежну віддачу? Говорити поки~що рано. Але добре яс
но, що старі форми не пра
цюють і їх треба міняти.
Вважаємо
за
доцільне
створити подібні комісії ще
з двох напрямків — захисту
інтересів у сфері
культури
і соціальних питань.
Серйозно зайнявся проф-

ком створенням системи по
стачання промислових
та
продовольчих товарів.
За
нашою пропозицією ректо
рат прийняв рішення
про
введення посади заступника
начальника відділу
поста
чання з соціальних питань.
Значних зусиль
останнім
часом: було докладено
до
того, щоб налагодити обслу
жування дітей
працівників
вузу на засадах
страхової
медицини, що вирішило
б,
певною мірою, питання якос
ті обслуговування. Все, зда
ється, було уже
зроблено,
але не вистачало пороху на
фініші — в інституту
нема
належних коштів. Дітей
у
нас чимало — 1150 душ, а
серйозне медичне обслужу
вання варте 320 карбован
ців у рік на кожну дитину.
Стан дитячого здоров’я ба
жає бути значно кращим, а
тому відступати не збирає
мось, ведемо пошуки виходу.
Годі й доводити, що на
званими проблемами робота
профкому
не вичерпується.
Завантаженість у нас вели
ка і є
чимало
факторів,
незалежних
од нас,
котрі
дуже
стримують
ініціати
ву і можливості профспіл
кового активу. Насамперед,
це рівень
вашої особистої
активності, як членів проф
спілки. Вона, якщо вжива
ти дуже
делікатні слова,
надто млява. Нам, наприк
лад,
неможливо
скликати
без вашої участі зборів або
конференції.
Або візьмемо
розподіл
промислових
та
продовольчих товарів, путі
вок по підрозділах. Люди не
знають, щр
такі
послуги
є, або дізнаються
про них
надто пізно, тоді як цехові
профбюро інформацію про
все
отримують своєчасно.
На жаль,
на кафедри і в
підрозділи вона доходить не
завше. А це свідчить
про
низьку відповідальність проф
активу на місцях і низький
рівень вашої особистої ви
могливості до нього,
В. КОВАЛЬЧУК,
заступник голови проф
кому співробітників ВПІ.

2 стор.
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В горах все інакше

Хто хоч раз піднявся хай
і не на захмарну вершину
— назавжди запам'ятав кра
су І велич гір, ті особливі
відчуття, яких не зазнаєш
ніде — тільки в горах.
Здається, ось-ось
поле
тиш в безмежному повітря
ному океані, котрий
ото
чив з усіх боків. А
внизу
— ліси, долини, ріки, лю
ди—мікроскопічне
життя.
Усе рутинне, складне, три-

вожне тут відступає, перет
ворюється в дрібязок.
За
лишаються тільки
крила,
радісне биття серця і доб
рота.
Що це так, говорять на
ші друзі — члени інститут
ського клубу альпіністів і
скелелазів «Одісей»,
які
цього року
побували
в
різних гірських
районах
країни. їм надаємо слово.

оборони можуть кінець кін
(Початок на 1 ст.).
вини, поступають в народне іцем привести молоду укра
до того ж
господарство України, інша їнську державу
до якого вона при
частка йде
в прикордонні фіналу,
<
райони
Ро сії (Ростовська ійшла 300 років тому.
Я нагадаю,
що
угода,
область,
Краснодарський
та Ставропольський
краї), іпідписана з Росією Богда
Білорусію,
на Кавказ. Ще ном Хмельницьким теж фак
На
протилежний
берег
одну
частку
споживають тично віддзеркалювала ли ПО САЯНАХ
І БАЙКАЛУ
Байкалу в гирло Ангари ми
мотори Радянської
А рмії, ше два головні аспекти: спі
катером і
далі
яких на Україні, як-то ка льну стратегічну оборону та
У травні цього року здій дістались
спільний
економічний
про снилась мрія багатьох альпі продовжили
мандрівку по
жуть, видимо-невидимо.
<
Нагадаю,
що
продукти стір.
ністів нашого
інституту — старій залізниці — «Байка
Тож з оглядкою на істо вдалася поїздка
нафтопереробки,
особливо
на озеро льському золотому кільцю»,
бензин та гас, коштують
в рію та виходячи з сьогод Байкал і сходження у висо- по якому курсує тільки «моми можемо когірському районі Саян. В таня» — невеликий состав
декілька разів більше, ніж нішніх реалій,
собі дозволити
підписання Іркутську нас зустріли дру з трьох вагонів з парово
сира нафта.
спільної уго зі, з якими не раз
на чолі.
А наша
Таким чином, якщо ми ли тільки однієї
зустрі зиком
про
єдину чались
ше половину
т іє ї кількості ди — угоди
до цього в горах. піша мандрівка завершилась
маленькому
продуктів
нафтопереробки, для всіх стратегічну оборо Саме
вони
і допомогли в Слюдянці —
біля Байкалу, де
яка не йде в народне гос ну, ВСІІ інші угоди повинні організувати
цю
поїздку, містечку
період, запросивши
рідкісну
по
подарство України, продамо бути в перехідний
на
спортивні ми відвідали
за валюту іншим
країнам, від початку розвалу колиш змагання з альпінізму,
які красі приватну колекцію мі
і навіть
дістали
то повністю
розрахуємось нього Союзу до утверджен провадив Іркутський спорт- нералів
До
по світових цінах
за сиру ня економічної незалежності комітет. А завідуючий
ка для себе деякі камені.
української держави, тільки федрою фізвиховання Яро речі, хазяйка музею запро
нафту.
А т е п ф відповідь: бере двосторонніми. Ніяких тре слав Ілларіонович Кулик до шувала нас на пошукову ро
мо в арабів нафту в кредит, тіх підписів на економічних поміг грініми
для оплати боту з проживанням в го
розміщений на
з колишніми
рес поїздки кращих
переробляємо ї ї на наших угодах
спортсме телі, який
території
музею.
Але що
не по нів інституту.
заводах, продаємо
частину публіками Союзу
продуктів нафтопереробки за винно бути.
Іркутськ не дуже
старо поробиш, тривала відсутність
Окремий контраргумент я винне місто (заснували йо у Вінниці до наших планів
кордон по світових цінах, 1
цією валютою
розраховує хочу привести для жителів го політичні засланці цар не входила.
Криму. Сьогодні там, як ві ських часів), але дуже гар
Через селище
Дргіян, де
мося з арабами.
ми ді
Тепер відносно газу. Га домо, вже йде збір підписів не і горде за
свою
істо зустріли 1 Травня,
до складу рію. У ньому багато старо сталися до ущелини, звідки
зопроводи, по яких газ
із про входження
Ро сії поступає
за кордон, Р о сії.
давніх
будиночків,
екзо мали піднятися далі в гори.
В своїй
статті «Вітряки тичних церков, музеїв, при
Подолавши частину
шля
проходять
по
території
поставили
проміжний
України. Якщо ми відмови на півострові», опублікованій ваблива набережна
Ангари, ху,
мось пропускати
цей газ, в «Голосі України» 23 квіт по якій ми гуляли. Вода в табір, а наступного дня пі
роз Ангарі не така чиста, як
стоянки
Росія втратить
контракти і ня 1991 року, я дав
в дійшли до базової
аналіз можливих Байкалі, але не рівня
валюту із-за кордону. Тому горнутий
Пів альпіністів, в якому і роз
вона змушена
буде задо наслідків для Криму в разі денному
Бугу.
Це єдина містилися.
відокремлення
від ріка, яка витікає з велико
вольняти І наші потреби в його
Все сходження,
здійсне
газі, аби мати валюту із-за України. Не повторюючи ті го оз^ра. Інші тільки жив не в Саянах,
надовго за
викладки,
хочу
нагадати лять його.
кордону.
пам’ятається нашим хлопцям.
Це —
справжнє
зимове
Щодо лісу, то у нас
є кримчанам, що Крим забез
На Байкал
ми відправи
своя
противага — марга печує себе електроенергією
сходження,
як
і записано
лись
на
світанку
наступного
нець. Україна
є свіітовим тільки на 5 % , а 95% посту
в
класифікаторі
гірських
монополістом на марганець. пають із материкової Украї дня.
вершин. Там, вгорі,
не за
Його російським сталепла ни. І електроенергію в трю
Моє перше враження про лишилось 1І сліду від весни
не приве Байкал — його береги ду і квітуючих
вильним заводам
треба не мах пароплавів
долин, якими
багато,
але купити
вони зеш. Тому залежність Кри же нагадують наше кримсь милувались
на
узбережжі
зможуть оте «небагато» ли му від України по електро ке узбережжя. Така ж тем Байкалу. Густий снігопад
з
енергії є
абсолютною,
і на вода. Прозора вона тіль завірюхою накрив нас че
ше на Україні.
не зліквідується
ще ки біля скелястих берегів. рез
Відносно таких факторів, вона
два дні після
при
як необхідність для україн багато років навіть з пус Озеро ще не повністю від їзду, але сходження ми все
першого енергоблоку тануло від зими і зустріча- ж здійснили, а такі, засні
ських заводів сотень найме ком
нувань комплектуючих
де Кримської А Е С , який зможе■ ло нас прохолодою, від якої жені гори запам’ятовуються
талей, що виробляються на задовольнити потреби Кри• захистили
пухові
куртки. ще більше.
(З-під
снігу
російських
заводах, то на му лише на 2 5 % .
Неподалік від селища
на діставали різні рослини
і
В той же
час в Кримуг вершині
це хотілось би сказати ось
узвишшя
лежить акуратно зрізали листя ду
що: по-перше, в аналогічній немає нічого такого, без чо■ так званий камінь Черкесь- же цілющих трав, які мають
ситуації знаходяться і ро го Україна
не обійдеться,, кого — святе місце для там- тонізуючі
властивості.
В
сійські заводи — вони в та або не зможе це купити \г тешніх
жителів.
З нього усякому раз чай з такою до
кій же залежності від укра когось третього.
відкривається величавий вид бавкою виходить
чіудовий,
їнської комплектації; а поТому Крим, в разі прого■ Байкала.
На цьому горбі, має
прекрасний
запах і
повної не названому на честь першо- смак.
друге — після проведення лошення його
залежності,
аргументів
для
роздержавлення та привати
і прохідця гірського ПрибайХто зацікавиться — звер
зації фірми будуть вирішу рівноправних переговорів
іі калля, всі, хто хоче ще ко тайтесь до нас в клуб аль
вати ці питання по прямих Україною не матиме.
лись повернутися сюди, за- піністів.
Що стосується приєднан■ лишає на гілках дерев подоговорах, і якщо вони бу
Неї в’язку
дуть справно платити подат ня Криму ДО Р О С ІЇ, ТО
з шматочків тканиС. КДЕПАЦЬКИЙ,
Росія, аби
неі ни. Цих
ки, то ніякі державні орга це не піде
пов’язок уже не
інженер кафедри
ЕПП
ни не зможуть стати їм на мати для себе зайвого кло■ злічиш.
і СГ.
перешкоді.
поту
на переговорах
s
А сьогодні ми про все з Україною.
Тож, шановні
кримчани
Росією домовимось,
аргу
вигід
ментів вистачає,
треба їх як бачите, вам теж
ХРОНІКА
(
голо
тільки з розумом викорис ніше на референдумі
Сьогодні в нашому інсти
туті завершує роботу
|||
тати.
су вати за незалежну У краї
республіканська
науковоПідписавши цей
договір, ну.
технічна конференція «Ме
А що стосується вашогс тоди і засоби вимірювань в
Україна повинна буде
від
області
електромагнітної
перед українськок
мовитись і від власної гро страху
сумісності». Відбувалася во
шової одиниці, і від укладен• мовою, то ніхто вас сьогод
на на
базі Малого науково - дослідного
підприєм
ня
міжнародних
еконо ні не стане змушувати нек
ства
електродинаміки
і
Нею заговоряті
мічних угод з іншими дер говорити.
електромагнітної сумісності
жавами, тому що ці д ії неі згодом ваші діти, і загово
В ПІ (директор
підприємст
ва, він же голова оргкомі
бе
будуть вписуватись
в єди■ рять з задоволенням,
конференції кандидат
ну фінансову політику, кот• примусу, а з гордістю, щ< тету
фізико
математичних
державнок
ра нав’язується усім
рес■ вони говорять
наук, доцент /1. Н. Гейвандов).
багатої суверенно
публікам за цим договором., мовою
На конференції заслухано
А це означає за закономі європейської демократично
і обговорено нові теоретичні
сполучених
посудин,
що,, держави.
дослідження з дифракції
і
розповсюдження хвиль різ
Завершити свій виступ :
як би ми не старались під
ного
походження
(електро
і
хочу
заявою
про
свою
аб
вищити рівень
життя
на
магнітних1
;.
акустичних,
Україні порівняно з іншимиі солютну впевненість у том^
пругких,
поверхневих то
що), які представляють ін
українськиї
республіками, нам цього не> що 1 грудня
терес з фізичної точки зо
народ переважною більшіс
вдасться зробити.
ру, або ж мають
важливе
з
Якщо ж Україна,
підпи• тю голосів проголосує
практичне значення. В ро
боті
конференції
взяли
України, ал
савши цей договір,
почне‘ незалежність
участь найпомітніші
вчені
проявляти ініціативу
і по. нам із вами, вийшовши і
галузі з Москви, Ленінграда,
рушувати якісь його пункти,t цієї зали, треба допомоги
Києва, Мінська,
Алма-Ати,
Вільнюса,
Дніпропетровсь
наприклад, єдину фінансовуг своєю роз’яснювальною в рс
ка, Воронежа, Харкова, Че
політику, в односторонньомуf ботою зняти сумніви в де
лябінська, Львова,
Севас
порядку, то це дасть право) цільності цього акту в тіє
тополя, Красноярська, Ярос
лавля, Запоріжжя, Самари,
народ\
іншим учасникам
договоруІ незначної частини
Нижнього Новгорода, Твері,
застосовувати відносно неїі яка на сьогодні ще не bv
Ростова-на-Дону. Казані, Са
різні санкції, які в умовахс значилась.
ратова, а також австрійсь
кої фірми «Роде і Шварц».
Дякую за увагу.
д ії
спільної
стратегічноїі

На знімку: випускник 1991 р. (Р Т Ф )
одній з вершин Паміру веде записи.
О ЗЕРО
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Карпати гарні в будь-яку
пору року.
Як і Мукачево, Яремча —
в іід о м и й
гірськолижний {ку
рорт.
Турбаза
тут являє
собою дім
з гостроверхим
дахом
в чзакарпатському
стилі. Є тут бар, відеосалон, дискотека, їдальня.
Наступного
після при»
їзд у дня ми взяли на про
кат лижі, спеціальні чере
вики, сани. Вибір лиж —
необмежений,
очі розбіга
ються від назв фірм:
« Ф ішер», «Атолік», «Альпіни»,
«М ладость»...
Разом з інструктором но
вачки попрямували на
уч
бовий схил гори ,а
ті, хто
вже вміє — вище.
1 ось ми починаємо. Ін
структор показав, як роби
ти повороти,
гальмувати і
виконувати
різні маневри.
Хтось під загальний
сміх
скотився
задом
наперед,
хтось не втримався і клуб
ком полетів донизу. Але че
рез кілька днів,
доклавши
чимало сил і терпіння, ба
гато новачків
вже досить
впевнено стояли на лижах.
А увечері ми часто хо
дили гуляти на озеро Синевір. Це озеро було покри
то синім льодом. Воно ду
же глибоке'
прозоре і хо 
лодне навіть влітку. Місцеві
умільці вирізали з дерева
героїв стародавньої легенди
і встановили тут
і там. А
легенда ось про що.
Давним-давно жили на сві
ті дівчина з багатої роди
ни на ім’я Синь і хлопець
Вір з бідної
сім’ї. Вони
кохали одне одного. І
як
це буває,
батьки дівчини
не дозволили їм побратися.
У відчаї хлопець кинувся зі
скелі та й
загинув. Гірко
плакала дівчина і сльози ї ї

Я. Клочко на

перетворилися в озеро. На
звали його Синевір.
Г. ЕРЛ ІХ,
студентка
3-го
курсу
ФОТ.
ЕХ , БУЛА НЕ БУЛА!
Цей
райський
куточок
землі
не потребує рекла
ми.
Для нас, альпіністів, Крим
відразу асоціюється з
ма
льовничим громаддям скель,
цікавими маршрутами. При
родно, що з’являється
не
відступне бажання дістатись
туди, викарабкатися,
щоб
з висоти пташиного польо
ту подивитись на далекі мор
ські простори
і цей тлін
ний світ
внизу.
Кам ’яне
пасмо
місцями
нагадує
грізних застиглих
лицарів,
середньовічні замки і диво
вижних велетів. Що людина
перед цим?
Іноді
кам’яні
громади
нависають
прямо над мо
рем і відпочиваючі можуть
спостерігати, як по прямо
висних стінах карабкаються
люди.
Здається,
що це
різнокольорові павучки пле
туть своє павутиння.
Мало хто може уявити со
бі відчуття цієї людини, ї ї
внутрішні емоції, напругу в
боротьбі з собою. Справж
нім мужчинам це треба ви
пробувати, відчути. Радісне
від здобутої
перемоги об
личчя, приємне тремтіння в
тілі і піт на лобі. Е х , була
не була!.
Якщо ви відчуваєте по
кликання і рішучість, люби
те «гострі
відчуття» і ба
жаєте
на ділі перевірити
приказку «розумний в гори
не піде», то вам слід йти з
нами. Тож
давайте руку,
друзі!
П. ДРЯЧЕНКО,
студент 4-го курсу РТФ .

ВІТАЄМО!
Коли ця сухорлява людина в строгому, трохи припо
рошеному крейдою, костюмі енергійно простує
Інсти
тутським коридором, одразу відчувається — Іде викла
дач.
Впевненість, незалежність і водночас
м’якість,
Інте
лігентність — все це разом складає якусь особливу ауру
навколо Бориса Георгійовича Кудріна, одного з нині, на
превеликий жаль, нечислених представників колись
мо
гутньої академічної викладацької школи. Саме
тому
стиль роботи Бориса Георгійовича — це не запанібрат*
ське викладання учбової дисципліни, яку треба
насам
перед «здати», а сповнене поваги до предмету розмови,
знайомство з наукою, яку можна тільки пізнати.
Борису Георгійовичу повезло, бо математика, в
яку
він закохався змалечку, на відміну від багатьох
інших
наук, була позбавлена різних політиканських втручань і
перекручень. Тому все життя він
говорив
студентам
правду, правду і тільки правду.
Сьогодні Борису Георгійовичу виповнюється 70 років.
Позаду нелегке, але чесно прожите життя, а тому роки
— не тягар. | тому жваві молоді очі і щира посмішка
піднімають настрій молодшим колегам, коли у тих
на
душі сумно. І тому попереду у ювіляра — чистий со
нячний простір, де на нього чекає ще багато роботи
і
цікавих вражень.
Напередодні ювілею колеги з кафедри вищої математи
ки щиро бажають своєму патріархові щастя, здоров’я
1
довгих, довгих років життя.
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В ре кто раті
АЗ
наступного
року
ВПІ
має
можливість за
початкувати
на
факульте
тах машинобудування і ін
женерно-будівельному
нову
професію
інженера-економіста.
На базі
кращих
методик наш вуз розробив
свою навчальну
програму,
яку нинішнього
тижня по
винно
затвердити
М ін і
стерство.
А Як уже повідомлялось,
діти наших
співр об ітн и ків
мали приходити
медичне
обслужування на базі стра

хової медицини. Перебрано
багато варіантів. Вирішено,
що за це візьметься служ
ба технопарку, яку очолює
нині С. М. Злепко.

А Колишній*
рекретар
обкому партії
з ідеології
Г. Я. Буртяк
проситься в
ВПІ на викладацьку ^робо
ту. Питання
вирішуватиме
ректор і, мабуть, позитивно.
А На Жовтневі свята над
інститутом
буде вивішено
український
радянський*
і
національний
прапори.
7—8—9
листопада оголо-

шуються вихідними
чальному процесі.

у

нав

А 3 наступного
року
Україна
матиме
власний
ВАК. Це буде група з 15
спеціалістів і п’яти
пра
цівників апарату, яка
про
водитиме
експертизу
за
тверджених дисертацій. На
укові звання присвоюються
вузівськими ірадами. Прав
да, при переході вченого з
одного вузу до іншого, ці
ради мають право визнати
чи
не
визнати
вчений
ступінь претендента на ро
боту.
А Новинка для донорів.
Кожен студент, який
зда
ватиме кров, одержує
50

і4

Одною з невід’ємних форм
учбового процесу у вузах є
проведення
з
студентами
планових лабораторних за
нять. На всіх кафедрах на
шого інституту нагромадже
но чималий досвід організа
ції і проведення таких за
нять. Торік вони склали 17,5
процента від всіх видів на
вчання.
Виконуючи рішення мето
дичної Ради інституту, ла
бораторія соціологічних дос
ліджень в 2-му
семестрі
1990-91 учбового року мето
дом анкетного опиту вивчи
ла на всіх факультетах пи
тання організації учбово-ла
бораторних курсів.
Опитом
було
охоплено
719 студентів 2-3-4-х курсів
денної форми навчання, що
складає 21 процент від всі
єї кількості. Додатково
ця
проблема вивчалася
також
шляхом інтерв’ ю та бесід з
окремими викладачами і сту
дентами на факультетах.
Групова анкета мала 11 за
питань, що дозволило
все
бічно вивчити на курсах і
факультетах рівень
органі
зації і проведення учбоволабораторних занять. Ці пи
тання студенти оцінювали за
5-ти бальною системою. Ко
жний ставив оцінку своєму
факультету.
Що ж показало опитуван
ня, про що свідчить
гро
мадська думка? Як студен
ти висловили своє ставлен
ня до лабораторних занять?
Приємно відзначити,
що
переважна більшість (понад
80 процентів)
одностайно
висловилась за проведення
такого виду занять.
Мето
дично правильно організова
ні лабораторні заняття
з
використанням сучасної
і
технічної
бази дозволяють
студентам успішно закріплю
вати теоретичний матеріал і
набути практичних навичок
роботи. Однак,
детальний
аналіз студентських відпові
дей на нашу анкету і окре
мих співбесід дозволили ви
явити чимало
невирішених
питань. Показово, що
сту
денти
жодне запитання не
оцінили
загальним
балом
«5» і навіть «4».
Краще всіх оцінені запи-

тання:
а) Чи допомагають лабо
раторні заняття глибоко за
своювати теоретичний мате
ріал? —■ 3,7 бала;
б) Чи завжди
встигаєте
виконати лабораторну робо
ту за встановлений час за
нять? — 3,5 бала.
Тим часом, загальна кар
тина невтішна.
Які ж причини студенти ба
чать в тому, що в більшос
ті лабораторні заняття
не
завжди дозволяють їм гли
боко вдосконалювати
свої
знання проведених теоретич
них курсів. У першу чергу
називається незадовільне ви
користання комп’ ютерної те
хніки. Цю позицію респонти оцінили загальним балом
2.25, у тому
числі по ЕФ
— 2.2, МБФ-2.3,
ФАМ-2.3,
ФОТ-2.3, РТФ-2.1, ІБФ-2.3.
Дещо краще (на рівні 2.6)
комп’ ютерна техніка викори
стовується на других курсах
Ф А М , ІБФ та ФОТ.
Керівництво інституту до
клало багато зусиль для за
безпечення комп’ ютерною те
хнікою і сьогодні вуз посі
дає одне з перших місць в
республіці серед
технічних
вузів
по кількості комп’ ю
терів на одного студента. Од
нак, саме на лабораторних
заняттях:

1. Не завжди
чітко до
тримується
послідовність
проведення
лабораторних
(семінарських) занять після
проходження
теоретично
го матеріалу — 2,6 бала, у
тому числі: ЕФ —2,6 М БФ
— 2,9 Ф А М — 2,6
Ф О Т—
2,7
РТФ— ,24,
ІБ Ф — 2,4.
На рівні 3-х балів ця по
зиція оцінена на 2— 4 кур
сах Ф ОТ,
Чия вина в тому, що по
рушується методика? Відпо
відь очевидна:
винні пра
цівники,
які
складають
на семестр
учбовий роз
клад і ті, хто його
підпи
сує. До речі, на ряді фа
культетів
розклад
ще не
став
обов’язковим
доку
ментом,
який
відповідає
всім методичним
вимогам.
2. Кожне лабораторне за
няття
приносить
студен
там відчутну користь, коли
воно в достатній
мірі за
безпечив методичною
літеіратурою.,. Ця позиція 'о ц і
нюється на рівні 3-х балів.
Дещо краще
організована
справа на М БФ , на других
курсах ЕФ, третіх — ФОТ,
4-х— Ф АМ і Ф О Т.
3. Студенти
зазначають,
що далеко не всі
лабора
торні заняття
тісно пов’я
зані з пройденим теоретич
ним курсом і оцінюють це

карбованців. Крім того,
у
день здачі він звільняється
від занять, лабораторна ро
бота
зараховується
йому
автоматично.
А Згідно з положенням,
студенти-матері, які вчаться,
одержують стипендію і 115
карбованців допомоги. Пен
сійний
фонд
опротесту
вав це положення. Пішли
чутки, що одержану допо
могу бухгалтерія буде утри
мувати
з стипендії.
Студентки-матєрі
можуть
бути спокійними.
Випла
чених їм грошей ніхто
не
відбере. Tax вирішено
на
ректораті.*і

У Союз— марш!

Того
дня, коли
Л. M s
Кравчук мав зустрітися
в
Америці
з
президентом
Бушем,
у програмі «Час»,
мов Пилип з конопель, ви
скочив раптом єнакієвський
шахтар
Говоров і заявив,
що проголошення Україною
незалежності
—
протиза
конний
ркт і республіку
треба
повернути назад
в
обійми
Союзу PCP.
Думалось, що це випад
кова
витівка
редакторів,
хоча з’явитися
на москов
ському екрані та ще в найпорулярнішій програмі, яку
о цій порі дивляться, пев
не, мільйонів
двісті насе
лення, не так просто. Втім,
подальший
перебіг
подій
уже не викликав
сумніву
в тому, що це не випадко
вість, а початок планового
наступу на суверенітет рес
публіки, котра підняла го
лову і хоче нарешті позбу
рабських
кайданів.
питання
балом 3.3. Дещо тися
Невдовзі
озвався Олек
краще додержують взаємо
зв’язок викладачі
на 2-х сандр Солженіцин, який во
курсах М БФ , ФОТ, ІБ Ф ; на лає зі свого американсько
щоб 1 грудня
3-х
курсах
ЕФ,
Ф А М , го далека,
РТФ, ІБФ;
на 4-х курсах. під час референдуму раху
вали голоси в кожній
об
ІБФ, ЕФ, ФО Т.
і де не буде пере
А гірше на 4-х курсах М БФ ласті
і РТФ (загальний бал ниж важної більшості за Украї
ну, Оголошувати територію
че трійки).
4.
Всі. студенти за невелиросійською.
Потім
були мітинги
в
ким
винятком висловилися
Севастопольські
за
проведення лаборатор Криму.
вийшли
на
них занять виключно
бри оргранізатори
гадним методом — в ньо вулиці з плакатами:
— Хохли! Геть до Льво
му вони бачать
більший
ефект набуття
необхідних ва!
Потім віце-президент Ро
практичних навичок.
Нині на факультетах йде сії Олександр Руцькой, який
Києва гасити
процес переходу
на нові приїздив до
обурен
учбові плани. Тому багато вогонь народного
з приводу
незірабної
викладачів порушують
пи ня
про пере
тання про навантаження на заяви Єльцина
лабораторії, адже- воно над гляд кордонів з Україною,
що ко
то велике,
що
негативно знову висловився,
позначається
на
якості ли ми будемо дуже напо
проведення занять.
Прак легливо домагатися волі, то
тично бракує часу на доб російські землеміри все-та
по-своєму
прокладуть
ру підготовку лабораторної ки
техніки до чергових занять. демаркаційні лінії.
На останній
сесії все
Слід сподіватися, що це
тимчасові труднощі і нев союзного парламенту, який
не»
довзі весь учбовий процес нині відіграє уже роль
а
увійде в нормальний ритм. законодавчої інституції,
скорше
—
дискусійного
клубу,
озвався
головний
М. СИНЕЛЬНИК,
реформатор
і
демократ
країни М. С. Горбачов, за
Ж. ХЛИСТОВА,
кликавши
браїтів-українців
працівники
лабораторії
соціологічних досліджень. до тями. Нас попереджено:
якщо
задумаємо
власну
армію, то проти нас засто
сують Конституцію
СРСР.
Невідомо, що це
означає,
однак голос
вчорашнього
генсека
дихав при цьому
розою і металом.
Вся
московська
преса
ловби з ланцюга зірвалась.
Яку не
візьми газету —
глум над Україною. «Ком
сомольська правда»
лякає,
що взимку може нр стати
'юмєнської нафти. І винні,
зиявляється, теж українці,
х там,
у
Тюменському

краї,
майже
800 тисяч,
себто, 25 процентів
насе
лення. Довгий карбованецеь,
ставши
яловим,
втратив
магічну силу.
«Не солити
ж його, бідкається газета,
якщо на
Україні ось-ось
введуть свої
гроші».
Виходить,
що
Україна
винна в тому,
що за де
рев’яні
нічого
не купиш.
Чи це з тієї опери
арія,
де все,
і святе і правед
не, валиться
до одної ку
пи?
Виявляється, що з вини
України можуть не поїха
ти в Тюмень на роботу
і
сто тисяч вахтовиків, бо в
аеропортах з їхніх клумаків
забиратимуть шматки сала,
які вони беруть з ообою в
дорогу.
Все це
було б смішно,
аби
не
було так сумно,
істерію
ненависті роздму
хують умисне, щоб
затав
рувати
ганьбою
народ,
який
привчали тільки
до
важкої роботи
і покори,
який споконвіку був м’яким,
приязним до інших народів,
які мешкають на його зем
лі. Видать, не подобається
тиша і злагода, що панують
на Україні. За такої ситуа
ції нема до чого вчепити
ся, а
тому й треба збун
тувати, підбурити, настроїти
нації одну проти одної, пе
ретворити російське
насе
лення в
п’яту колону, невдоволену
своїм
«пригні
ченим» становищем.
Кому це потрібно?
Насамперед —
опрични
кам
командно-адміністра
тивної
системи, яка,
на
жаль, н;е вмерла, а нав
паки —- інтенсивно
пере
шиковує свої шеренги
для
наступних боїв.
Певна і річ, важко пого
дитись, що республіка, яка
стогнала під ярмиськом животатих главків і міністерств,
кидаючи
в їхні ненажер
ливі пащі майже всю свою
працю,
всі свої багатства.
Що не кажи, маленька те
риторія (лише
2,8 процен
та загальносоюзної), а дає
22,6 відсотка
сільськогос
подарської
продукції, 16
ф омислової. ІПєрше місце
в Союзі
займає Україна
по
виробництву
молока,
масла, м’яса
на душу на
селення і
тільки третє—
четверте — за рівнем спо
живання. Хто ж ті трутні,
о працюють гірше нас,
а
харчуються краще?
Задумавшись
над цим,
ми захотіли свободи. Соцімперіалістична
«демокра
тія» не хоче її дати, лю
тує, впирається, влаштовує
чвари. Люди! 1 грудня обо
в’язково голосуйте за не
залежну Україну!

В. ІВЧЕНКО.

Завідуючий кафедрою
прикладної математики і об
числювальних систем професор Олексій Петрович Стахов став автором Дуже важливого
щія галузі вина
ходу.
На знімку в лабораторії комп’ютерів експерти Держ
патенту СРСР В. О. См.'рнов і
В. М. Пітерцева про
вадять експертизу
винаходу, якому
дали позитивну
оцінку.
Вирішено назвати новинку
«Суматором Стахова».
У центрі знімку С. П. Стахов

Фото Р. Кутькова.

листопада 1991 року*
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ВІТАЄМО!

запитую у
керівників
Ощадбанку.
— Не вистачає людей, за
рплата низька,..
йшов усю
Європу, а потім і Далекий
Подібні відповіді
можна
Схід на Японському
фронті.
Про ті
почути у відділеннях зв’ яз
часи нагадує
широка орденська планка
ку, де годинами треба вис
— у нього 18 урядових нагород.
тояти для одержання пенсії,
В нашому вузі Михайло
Дмитрович
грошових переказів, на вок
— 18 років. Старший юрисконсульт ін
залах за квитками , в ательє,
ституту, підполковник запасу. Юридична
майстернях. Що й казати —
його служба почалася в 47-му з секре
простих службовців, праців
таря військової
прокуратури авіакорників сфери побуту у нас ла
пусу. Найвища сходинка кар’єри — за
скою ніколи не
балували.
ступник
прокурора
групи військ
на
На все вистачало коштів, на
Куби
віть на преміювання
пере
і все-таки сутність
кожного з нас
можців конкурсу «Чи знаєш
не в тому, які пости займаємо, а якими
Радянський Союз?», що від
залишаємось людьми М. Д. Веселов —
бувся в Конго. Тільки для
уособлення
людяності,, висока інтелі
вирішення проблем в органі
гентність і виняткова
уважливість.
З
зації обслуговування людей,
ним приємно розмовляти. Його поради
Мінфін не знаходив асигну
— розумні, доцільні і дуже практичні,
НА ТЕМИ ДНЯ
вань.
а звіти на ректораті
можуть служити
Це вгорі, а внизу — вза
зразком точності, лаконізму і фахової
галі повна байдужість.
кваліфікації.
А головне — наш юрис
Під час
чорнобильських
Ті люди, яким випало пройти всю вій
консульт однаковий у стосунках, як
з
нещасть за сигналом триво- *ну і залишитися
жити, відзначаються,
рядовою прибиральницею,
так і імени
ги виїжджали на боротьбу з як
5 правило, врівноваженістю, спокоєм і
тим професором.
вогнем
пожежники з усіх мудрістю.
г
Довгих вам літ І доброго
здоров’я,
кінців республіки.
Мабуть,
Михайла Дмитровича Веселова війна
шановний
Михайле
Дмитровичу! Хай
могли, приміром, команди з <
застала юнаком. В 1941-му йому ви
70 річчя для вас буде справді не осін
Житомира чи Чернігова ска- повнилось
г
20. Він
навчався в школі
ність праці і високу якість
ню і надвечіір’ям, а всього лиш серед
ю рські бюро...
зати: не наша це область, £
нім віком.
Справді, щодня трудящі продукції, а про героїчну хай кияни турбуються... Але авіазв’язку. Військовим зв’язківцем пооприходять на роботу, стають боротьбу в чергах, або ви ж не порахувались, прийш
до
верстатів,
пультів борену милість в далеко не
Та я завжди знаходжу з
ли на допомогу, причому в
кульманів, займають свої мі милій якійсь державній слу
ким слід альянс і невдовзі
складній, грізній ситуації. А
сця за столами. У визначе жбі побуту. Ну, а оскільки ось на підприємствах зв’яз
мене випустили додому. А
ний час усі одержують за всі ми міцно по руках і но
в своєму офісі я сам собі
ку, в ощадкасах одна пра
робітну платню, йдуть у від гах зав’язані з відомствами,
і мер, і пер, і лорд англій
цівниця іншій не допоможе,
пустки,
одне слово, як усю які дають, чи беруть, то, по
ський. Є у мене все: жінка,
хай хоч яка не виросте чер
чинаючи
з
восьми
нуль-нуль
ди на світі.
троє дітей, п’ятеро курей і
га перед віконцем колег.
і
до
самого
вечора,
ареною
Правда є суттєва різниця
один приватизований, роздерНа пам’ятаю, щоб в таких
ста
в роботі у нас у соцсекторі «стахановської праці»
жавлений підсвинок.
випадках (а вони не рідкі І
і у них, знавіснілих капіта- ють не заводські цехи і від
Ще маю лютого дворового
теж завдають державі
від
ГУМОРЕСКА
лістів-експлуататорів. У них. діли, не кабінети мислителів,
пса на прізвисько
«марке
чутних збитків) з свого ка
о, боже! працюють від дзвін а вулиці і площі.
тинг». Хороший псяка, тіль
бінету вийшов відповідний за
Тривалий час
гірше гір сенсусі».
Іншим разом не проштов
ка до дзвінка, а у нас, о
відуючий, директор чи
на кої редьки була для мене
— О, — сказав я колезі ки щораз підскакує, робить
«щастя»! — залежно від ба хнешся в місті, стільки там
чальник і виправив станови тригонометрія В ШКОЛІ. Се- по роботі — який профан! хижу стійку і гарчить, коли
жання, настрою, вказівки те люду пре в різні напрями.
вимовляє
ще за рахунок внутрішніх ре кенс, косекенс, тангес, ко~ зовсім не розбирається
в по радіо диктор
авто
щі. Іншим разом прийдеш в Трамваї, тролейбуси,
зервів, перестановки праців тангес та Інші премудрості тригонометрії. Не консенсус, «факс». От нерозумна ско
котрусь установу, заводсь буси переповнені, в магази
вбивали на корені.
Дуже а косекенс. Тоді відгукнувся тина плутає «факс» і «фас»...
ників.
кий цех, лабораторію — ти нах темно від покупців, хоч
А недавно зі мною сталась
Ні, він не вийде, незво плутав, навіть з трудом ви бухгалтер, грубо сказавши,
там нічого й нема. Кому ку
ша і благодать.
рушний монумент командно- мовляв ці слова. Зате тепер, що це я плутаю цапа з ко зовсім лиха концепція, внас
— Де Іванов? — запиту ди, кому що, а десь полови
бюрократичної системи. Що навпаки без таких загранич- зою, не косекенс, а тангенс, лідок якої я потрапив уже не
на або і більше тих, кому
єш.
йому до цього,, до якихось них словечок жити не мо на що я йому цілком толе в міліцейську біржу відпо
«все до лампочки», прямує
—
Кудись вийшов.
гвинтиків, як назвав нас один жу. Як чарівна музика зву рантно відповів, що він сам чинку алкашів, а в психіат
до пивних бочок, забігайлі
— А Петров?
Це трапи
з генеральних. От, коли мо чать для мене усякі марке котангенс, ще й нонсенс при ричну лікарню.
вок. Нині і на денних сеан
— Попросився у місто.
ва йтиме про власні, шкур ти н гу менеджементи,
пре роди і я влаштую йому та лось, коли знову зійшлася
сах кінотеатрів— повні збо
— А Сидоров?
ні інтереси
Тоді знайде і зентації. Спасибі нашим по ку абструкцію, що від нього наша сорокоградусна брокер
ри, бо треба ж десь згаяти
— Сестру стрічає...
Довго
ми
час і кошти, і резерви.
літичним діячам, парламен не залишиться навіть кон ська кампанія.
Цей інтенсивний рух, так час отим, котрим робота —
шукали ї ї дорогеньку, дуже
Мабуть вінничани встигли таріям, які прищепили любов цепції фінансового функціо
би мовити переміщення по як гірка редька.
конвертовану
подругу
—
Такі «масові комуністичні помітити нові кіоски «Союз- до них, їх намаганням вдос нера.
азимуту чим далі від ви
коналювати нашу мову, особ
— Ух ти! — схвально від нуль, за дерев’яні рублі ніх
робництва починається бук суботники» в будні на місь друку», якими і замінені ста
Тоді один з
званих гукнулися люди. — Як шпа то не давав.
вально через десяток хви ких площах, в ресторанах, рі. Вони з ’ явились усюди в ливо під час, так
наших рокерів-брокерів
на
рить не по-нашому!
трьох» місті. Автор цих рядків за парламентських дискусій.
лин після заводського гудка. під парканами «на
мотоциклі привіз мішок кар
Правда
і
вони
не
завжди
Після
цього
мій
рейтинг
Одні відправляються
щось були і раніше, але тепер, у питав одну з кіоскерок —
один одного чітко
розумі значно виріс і мене посу топлі сорту Кудлаїекспорт І
узгоджувати, вирішувати
в часи вседозволеності, ніхто чим вони кращі старих?
ють. Тоді їм доводиться по нули
на підвищення ■— з ми по бартеру обміняли на
суміжні служби, наприклад взагалі на це не звертає ува
— А нічим. Такі ж холод
врізали
два-три і більше разів пов простого конторського мак шнапс-продукцію І
до плановика,
бухгалтера, ги, нема нагайки до якої на ні взимку, тільки пофарбо
торюватись, причому значно лера спочатку я став радни так, що очі перелізли на по
комунізму» вані в інший колір...
кадровика, а ті у свою чер ші «будівники
голосніше.
ком нашої селищної мерії, а тилицю і ніяка навіть конвер
гу вже пішли з такою ж ме звикли за роки радянської
То навіщо було це роби
від
Пам’ятаю на одній з се потім віце-мером ще й по- сія не могла врятувати
влади.
тою до когось іншого, на
ти? На ці кошти можна
і
сій вискочив
на трибуну сумісництву спонсером ме- психушки.
приклад, начальника, де вже
— Ех. Юрія
Андропова зарплату підвищити зв’язків
Але я І там
користуюся
чекає прийому ціла
черга треба.... — якось почув від цями додаткових працівників якийсь розлючений депутат рухи.
Але сам собі
зашкодив, великим популізмом за словідвідувачів. І
виростають одного чоловіка. — При ньо прийняти, щоб черг збутися. і давай поливати зал вигу
ками: «Плюралізм!
Плюра впавши у велику ейферію вознайство. Поіменним голо
Або взяти торгівлю.
Де
усюди
своєрідні гуіртки ве му такого бардака не було...
лізм».
Ну, думаю,
набере від здобутої слави. Так на суванням
психи-алкоголіки
селих і допитливих,
котрі
Ніде правди діти, за якісь які магазини, якщо не що
цей сенатор в рот слини і лизався на радощах в това одностайно обрали мене спі
замість того, щоб робити оті кілька тижнів його правлін року, то через рік закрива
заплює комусь усю альтер ристві
охорони
Зеленого кером палати затятих алка
каструлі, замовлені креслен ня вулиці
швидко
опусті ються на ремонт. Так у хлі
нативу. Але тут до мікрофо змія, що потрапив в мілі шів,
ня, документацію,
точать ли і бабуні з калясками мо бному магазині N2 11 по ву
ну дорвався інший слово- цейську біржу алкашів і діс
Розповідь п’яниці у від
усякого роду теревені
в гли вільно пересуватись. Під лиці Леніна десь п’ять разів
ставці записав
приймальнях різних посадо страхом найсуворіших пока за останній час переставляли знай і заглушив його слова тав відставку, тобто, вмер,
А. АЕОНІАОВ.
вих осіб, які також десь хо рань ледацюги і прогульни вікна і двері. То вмуровували ми «консенсус», тільки «кон політично.
дять.
ки змушені були повернутися ширші, то вужчі, то вищі, то
Безмежне, зачароване ко до роботи, І відразу зросла нижчі. І нині тут з’явилась
продуктивність праці, збіль об’явка: «Извените, у нас
ло неробства.
СПОРТ
Колись в ходу було слово шився випуск продукції.
ремонт».
«прогульник», яке межувало
То що, ура генсеку Анд
Поряд, кафе «Гермес» теж
майже з такими
означен ропову?
в який уже раз ремонт. •
Слід
думати, що стар готувати, щось спекти.
Та публіканських змаганнях у
нями, як «саботажник», «во
Було вже таке не раз, ко
Чому зчинився І все роз ший
тренер
інститутської дівчата не зраджують бас Херсоні.
рог народу». Тепер той, що ли кричали «ура» комуніс ростається будівельно-ремонт жіночої збірної
з баскет кетболу,
бо впевнені, що
прогулює — це ділова лю тичним вождям. За колгоспи, ний бум? Невже відівідува- болу Костянтин
Костянти цей цікавий атлетичний вид
В. ОЧЕРЕТНИЙ,
дина, це його суміжна про куди сталінські сатрапи ви чі почали гризти стіни і вікна нович Бурбицький, задово
спорту загартовує фізично
голова спортклубу ВШ.
фесія. Бо інакше як діста лами заганяли селян, за ві їдалень, кафе, кіосків? Лар лений своїми
вихованками і
духовно,
дисциплінує,
На знімку:
жіноча бас
неш шкарпетки чи зубну па докремлення церкви від дер чик, як кажуть, відкриваєть Хоч команда
молода, але
Нещодавно наші баскет кетбольна команда. У цент
сту? А щоб їх дістати тре жави, за «буржуазних наці ся просто: під час ремонтів, вже стала переможцем
на болістки захищали спортив рі
— ОДИН
З
Тренері Е
ба ходити, шукати,
оволо оналістів і космополітів», за перебудов, замін нечисті на міській спартакіаді «Гарт».
І І ІОАЛІМ/І/
ну честь інституту на рес- М
дівати прийомами
вільної катованих і винищених ра руки ділки тягнуть до себе
Колектив цікавий
підбо
боротьби, щоб тебе не ви зом з сім’ями в гулагах, заі будматеріали, фарбу, цвяхи, ром гравців. У кожної свій
кинули з черги.
Чорнобиль, «омони»...
списують придатне
облад стиль, своя манера гри, але
Немало їх людських стов
І все ж я теж хочу Анд нання, майно.
всі відзначаються
рішучіс
потворінь — вони усюди: е ропова, бодай на короткийі
Ось чому конче потрібен тю в нападі, прагненням пе
аптеках, ощадкасах,
лікар час, хочу, щоб примусив че-■ нам знову Андропов. Щоб ремогти. Звісно,
багатьом
нях, пунктах прийому скло• сно працювати всіх: і тих,■ прийшов небагатослівний, су- з них ще бракує
досвіду,
тари, навіть в бюро риту що біля верстатів, і тих, хтоі ворий і погасив оту осуружну зате його в достатку у ве
альних обрядів, які поселя■ сидить в керівних кріслах: «лампочку» байдужості,
що теранів команди Тетяни Ря
ють на своїх володіннях не ■ установ,
організацій,
ві-• засліпила не тільки очі, а й бої і капітана Наталки Пебіжчиків. Усюди черги! Бс і домств.
совість деякої частини нашо- чейко, які у вирішальні мо
так у нас звикли і ті, хтс І
Жоден сумлінний робітник: го суспільства — ледацюг, менти поєдинків ведуть за
надає послуги, і ті, хто ї) : чи службовець не
покинув$ чинуш, балакунів і бюрокра- собою інших дівчат.
отримує. Інакше ніби і ж ! би свого робочого місця, ко-- ті в. А за черги щоб безжаНелегко
їм
поєднувати
солідно, КОЛИ біля ВІКОНЦ5 I ли б не було стільки труд-- льно карав винуватців, як за навчання в інституті зі за
каси, чи стола приймальник« і нощів у задоволенні різнихс найтяжчий злочин, як за роз- няттями в секції, адже тре
нікого нема і клієнт прий • житейських потреб, зокремаа крадання найціннішого дер- нування
забирають
у них
шов та й за хвилину зробиі $ в побутовому і комунальному( жавного багатства — робо майже щодня
по півторисвою справу.
Інша
кар• обслуговуванні.
дві години. А хочеться І в
чого часу.
тина, коли він там годину-дв і
— Чому у вас такі черги??
бібліотеку піти, і обід приА. НОВІНСЬКИЙ.

АВІТЬ
найспритніший поштовхається в черзі, на
екстрасенс
не зможе кричиться, коли в нього обі
помахом
палички
поро рвуть всі гудзики на піджа
дити
на
світ
бодай ку та ще й обізвуть собакою
просту
каструлю.
Для — тоді все на рівні. З по
цього потрібні робочі руки гордою ДИВИТЬСЯ З ВІКОНЦЯ
— труд. Та, дивлячись на той, що почуває себе малень
пусті полиці магазинів, час ким божеством, мовляв, знай
засумніватися, чи є в нас нашу службу! Задоволеним
себе І особачений
оті робочі руки, чи не при почуває
пинили роботу заводи і фа клієнт, який вважає здійсне
ну здачу пляшок або спла
брики?
— Дурниці, — скаже чи ту рахунку за квартиру здо
тач. Все є і діє: промисло бутою перемогою.
Ось тому кожний, хто ви
ві підприємства з тисячами,
десятками тисяч робітників ходить вранці на роботу на
інженерів, службовців, фаб самперед думає не про «бо
рики, майстерні,
конструк ротьбу за високу продуктив-
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В інституті відкрився ме
моріальний музей видатного
художника, нашого земляка
Федора Зотиковича
Коновалюка.
В біографії
Вінницького
політехнічного інституту ця
подія, як кажуть, буде за
писана червоним
рядком,
бо відкриття музею
живо
писних робіт Коновалюка —
це не тільки данина пам’я
ті талановитого митця,
а
один з
актів
піднесення
культури української
дер
жави.
З великою сердечністю і
повагою говорив про
жи
вописця ректор
інституту,
двічі академік Борис Івано
вич М окін — один з
го
ловних організаторів музею.
Він відзначив, що наш ін 
ститут здобуває все
біль
ший авторитет в місті
і
області, як центр культури
і духовності. Сюди
зна
ходять дорогу не
ТІЛЬКИ
студенти і працівники
на
шого вузу, а
й
численні
любителі мистецтва з числа
робітників, службовців, уч
нів шкіл, гості
з
інших
МІІСТ.

Дуже переконливо, з сер
дечною теплотою
говорив
про нашого великого
зем
ляка, про відкриття
мемо
ріального музей інший, ві
домий земляк, який
при
їхав у
Вінницю,
депутат
Верховної
Ради
України,
письменник
Володимир
Олександрович
Яворівсьч
кий.
— Ситуація в країні над
звичайно складна,
криза
взяла нас за горло — гово
рив він — і раптом
від
кривається новий музей у
ВПІ, музей,
присвячений
славному сину України, яко
го десятиліттями
замовчу
вали партідеологи, тому що

Старший науковий
пра
цівник кафедри РТУ Олек
сандр Юрьевич Степаненко
зайнятий науково - дослід
ною роботою в галузях ав
томатизації
вимірювань
параметрів засобів
косміч
ного тропосферного і раді
орелейного зв’язку, розроб

він оспівував
Україну. Ко
новал ю к жив, коли
худож
никам викручували
руки,
примушуючи
змальовувати
наші «успіхи»
в
будів
ництві соціалізму...
А творив Федір Зотикович надзвичайно таланови
то. Його1 прекрасні
пей
зажі, жіночі портрети,
рі
ки, лісові озера,
шевчен
ківська
тематика
приму
шує ДИВИТИСЬ !І
дивитись
— мила українська природа
зачаровує своєю
безпосер єдністю, реалізмом,
яс
кравими барвами.
Коли б навіть зникла на
ша Україна, — додав Яворівський., то по
картинах
митця ї ї можна було
б
відновити. Шкода, що він
не дожив до цих днів,
до
1 грудня, щоб разом з на
ми будувати вільну
неза
лежну Україну.
Дуже хвилюючим
був
виступ дружини
художни
ка Тамари Іванівни
Коновалюк. Це — славна
по
путниця митця,
патріотка
України, яка зуміла
збе
регти його безцінну живо
писну спадчину,
значну
частину якої передала на
шому
музею.
Приїжджали
до неї закордонні емісари,
пропонували великі
гроші,
долари за картини,
але
во'на жодної не продала.
Присутні в залі
тепло
дякували їй за
мудрість,
добре серце.
Потім вона
перерізала
стрічку і присутні
огляну
ли експозицію.
Відбувся
також концерт.
Депутат
Верховної
Ради
України
В. О.
Яворівський
відпо
вів на запитання.
А. АЕОНІДОВ.
Фоторепортаж про
цю
подію — в наступному но
мері.

ЩЕ НЕ ВЕЧІР...
Шановні однодумці!
Закінчилась кампанія ви
сунення кандидатів у пре
зиденти України. Мене се
ред них немає. Не зібрав я
необхідних
для реєстрації
ста тисяч підписів. Причин
цьому
декілька. Основна
полягає
в неусвідомленні
ще багатьма людьми сьогод
ні того, що вивести еконо
міку ііз кризи зможуть
не,
професійні політики із апа
рату колишньої КПРС і не
КОЛИШНІ політв’язні,
котрі
звичайно
ж заслуговують
на всенародну повагу,
а
професіонали з фундамен
тальними знаннями, з різних
галузей народного
госпо
дарства та ринкової
еко
номіки.
На жаль, багато
хто вважає, що президент
є лише* прикриття для сво
го класу, або ж, що це є
почесне звання
за багато
річні
страждання
в табо
рах.
Друга причина неподолання
«підписного
бар’єру»
полягає в блокаді, яка була
організована мені директо
рами
шкіл Вінниччини за
вказівками
заврайвно.
В
кожну із 700 шкіл області
було розіслано
по десять
моїх підписних листів, але
тільки із тридцяти вони по
вернулись з підписами.
В
інших школах
за свідчен
ням вчителів, котрі прихо
дили до мене чи писали ме
ні, підписні листи були або
приховані, або їх показали,
але попередили,
що той,
хто буде збирати
підписи
не за Кравчука, а за
Мокіна вподальшому може ма
ти неприємності.
Більш детально
я хочу
зупинитись на третій при
чині
— неконструктивній
та невдячній позиції Вінни
цької організації Руху.
Невдячною їх позицію я
важаю ось чому;
коли в
попередні роки їх звідусіль
гнали, то приміщення для з і
брань і захист
вони мали
тільки в політехнічному ін
ституті, незважаючи на те,
що ректор інституту через
них мав досить багато не
приємностей з боку влад
них структур.
А коли д і
йшло до збору підписів, то
рухівці не те,
щоб взяти
підписні листи та допомог
ти цьому ректорові зібра
ти необхідну
кількість го
лосів, а навіть власні під-

Ні з ЧИМ не зрівняти
насолоду, коли йдеш по
льовими дорогами від се
ла до села: то піднімаєш
ся1 на горб сіро-бурим
путівцем, розбитими обо
дами коліс, розмальова
ний копитами корів, роз
риту
промоїнами
то
спускаєшся
в
глибоку
балку,
де застоюються
аромати польових трав з
домішками
запаху кін
ського гною...
В такі хвилини здаєть
ся, що живеш дуже дав

кою радіорелейних пристро
їв на сучасній
елементній
та технологічній базі.
Плід
ність його пошуків не
раз
відзначалась
керівництвом
кафедри.
На знімку: О. Ю. Степа
ненко
за роботою.
Фото Р. Кутькова.
но

на Цій

Б. І. М О КІН, НАРОДНИЙ
АКАДЕМ ІК УАІН ТА АГНУ,
ПОЛІТЕХНІЧНОГО

ІН С Т И Г

писи не поставили на ко
ристь свого благодійника та
захисника,.
А неконструктивною
їх
позицію я вважаю тому, що
якби вони допомогли мені
зібрати сто тисяч підписів
та стати кандидатом в пре
зиденти, то цим би допо
могли саме Чорновілу, ад
же я в першому турі віді
брав би голоси не в Чор
но,віла, а у Кравчука.
Що
ж до збору підписів на ко
ристь
Чорновіла, то не
вже у когось міг бути сум
нів у тому,
що Львівська
область не зможе
зібрати
їх стільки,
скільки йому
буде необхідно; саме тому,
на цьому етапі
підтримка
вінницьких
рухівців йому
була зовсім не потрібна.
Окремо
хочу
сказати
про ще одну
акцію Руху
проти
мене.
В Кривому
Розі рухівців не менше, ніж
у Вінниці, але коли Криво
різький
гірничорудний
ін
ститут,
який
я закінчив,
почав
нарощувати актив
ність по збору підписів
в
мою підтримку, вони підня
ли такий лемент (написав
ши протест
в Центральну
виборчу комісію та в газе
ту «Червоний
Гірник»
з
вимогою, щоб ректор КГРІ
припинив посилати студен
тів з підписними листами),
що я змушений
був теж
звернутись до нього з про
ханням припинити залучен
ня студентів КГРІ до збору
підписів на мою користь.
Сподівався я на підтрим
ку більшості вузівських ко
лективів із інших міст, але
на жаль,
голоси
на мою
підтримку в вузах Харків
ського регіону у мене «ві
дібрав» Гриньов, а в вузи
Галичини
та Волині моїх
представників з підписними
листами, як-то кажуть, і на
поріг не пустили^ заявивши,
їм, що є рішення Галиць
кої асамблеї про підтримку
тільки
Чорновіла та Аук ’яненка, а іншим тут ні
чого плутатись під ногами.
Але навіть і при таких не
досить сприятливх обстави
;?ах в інших вузах Україна
було зібрано на мою
під
тримку 24 тисячі підписів.

у боротьбу за пост прези
дента України. Але, зрозу
мівши,
що лише навколо
РЕКТОР ВІННИЦЬКОГО
нього
сьогодні
можуть
об'єднатись справжні демо
ТУ
крати із всіх областей Укра
їни, він дав згоду на участь
Розраховував я також на у боротьбі за президентст
свою книжку
«Щоб
не во.
було соромно перед діть
Здоров’я у Ігоря Рафаїми, або
рік у політиці», ловича не менше ніж у Чоряку випустило
в світ на новіла, а знань,
витримки
безгонорарній
умові мале та поваги як до друзів, так
підприємство «Омега», оці до опонентів набагато біль
нивши ї ї так, щоб відшко ше.
дувати збитки при реаліза
Слід відзначити, що чуй
ції 95% тиражу.
Але, не ний та навіть лагідний
у
зважаючи на пільгові умо повсякденні
Ігор Рафаїлови, її не взяла
до кінця вич стає твердим та непо
кампанія по збору
підпи ступливим,
в усьому, що
сів жодна
із
вінницьких стосується
п о л іт и ч н и х
та
торговельних організацій — економічних переконань, фі
зараз вони її взяли, але як- зик - теоретик з СВІТОВИМ
то кажуть поїзд уже пішов. іменем Він з кожним днем
А
ось
республіканська набуває все більш високо
база «Укркниготоргу»,
що го професіоналізму
в пи
розміщена
у Львові,
до таннях ринкової
економіки
сьогоднішнього дня під різ та керівництва
державою.
ними приводаміи відкладає
Сьогодні
він поки
що
підписання торгової
угоди
трохи мен
з «Омегою» на реалізацію користується
популярністю,
ніж
книги, хоч умови їй запро шою
поновані надзвичайно
ви Чорновіл в українській діа
спорі Канади та США, але
гідні.
популярніший
Така своєрідність
демо він набагато
колах
цих же
кратії
«по-львівськи»
на в ділових
віть з поправкою на перед держав, а також Німеччини.
Популярність Ігоря Рафавиборну
боротьбу
мене,
інтелігенції
відверто кажучи,
насторо їловича серед
України
сьогодні мабуть
жує.
І.
розглядаючи результанайвища. Його підтримують
ти роботи моєї групи під такі партії, як демократич
тримки,
з врахування
її на, соціал-демократична та
блокади
(як збоку групи партія демократичного від
підтримки Кравчука, так і родження України (колишня
збоку групи підтримки Чор демплтаформа в КПУ). Під
новіла) можна оцінити,
як тримують його також без
значне
досягнення те, що партійні та ділові кола.
І якщо інтелігенція
до
вона зібрала більше семидесяти
тисяч підписів на поможе академіку Юхновському здобути
таку ж по
мою підтримку.
Я дякую всім, хто збирав пулярність в робітничому та
підписи на мою підтримку селянському
середовищах,
і хто свій підпис
поста то він матиме реальні шан
на
виборах
вив. А завершити слова по си перемогти
дяки я хочу ставшим кри і стати президентом Украї
латим — «Ще
не вечір». ни.
Мені ще тільки 48 років
Я закликаю Вас, шанов
і до виборів 1996 року я ні однодумці, агітувати
та
підійду молодшим
сьогод голосувати на виборах
за
нішніх лідерів, але із знач Ігоря Рафаїлсвича
Юхновно більшим ПОЛІТИЧНИМ до ського. Фактично, голосую
чи за нього,
ви голосуєте
свідом^.
А сьогодні
я стаю
під за мене, тому що наш] про
прапори кандидата в прези грами відрізняється мало, а
денти України,
народного справу перетворення Украї
депутата, Голови постійної ни в демократичну, багату,
комісії з питань освіти
та незалежну державу, яку він
науки
Верховної
Ради почне реалізовувати з *1991
України,
академіка
Ігоря року в разі обрання прези
Р&фаїловича
Юхновського. дентом, я збираюсь продов
Йому 65 років і спочатку жити в 1996 році.
Дякую за підтримку!
він не збирався включатись
ДЕПУТАТ УКРА ЇН И ,

САДОЧОК

землі.
Стомився.
Зупиняюсь
перепочити на колгоспнім
подвір’ї коло
їздових і
шоферів- Більш - менш
відрекомендовуюсь.
По
часі питаю, чому при са
дибах немає
садків,
а
так собі — що де вирос
ло. Місцина ж благодат
подільській на, можна виноградники

розводити.
Старий їздовий без об
рази відповів, . що сади
були, та при Сталіні все
звелося нанівець, а від
родитись, як бачите, і
досі не може. На краю
села,
певне,
бачили
садибу, яка зберігає всі
атрибути старого сільсь
кого строю. Дорого
ді-

сталась вона Антипові —
«спав
відл'ю дикуватим.
Уже ледь-ледь ходить, а
простити нас
не може
— вважає зрадниками,
Є в колгоспі занедба
ний сад- Трохи ще пло
доносить, але не приш
лють студентів
— процадає врожай. То ж, прибажанні можна
вкрасти
яблук, а якщо
людина
має гордість, то — ви
писати в конторі. Навіщо
селянину власний
сад?
Навіщо?!
Л. САВЧУК.

2 стор.

»«ЗА

**аягвя

ІНЖ ЕНЕРНІ

15 листопада 1991 року.

КА Д РИ !

&
ДВА варіанта
причин, весь характер пошкоджень корпусних конструкцій від
з
загнуті повідав вибуху заряду
^
які привели до
заги корпусу, зокрема
белі
лінкора
«Новоро-! всередину кромки пробоїн. тротиловим еквівалентом в
2.
Вибух
неконтактний,1100—1200 кг*
і
сійськ». Перша — вибух дон
4. Аналіз всіх
обставин
ної німецької міни,
яка донний (заряд прилягав не
залишилася після війни
у щільно до корпусу, а зна дав підставу вважати ймо
вибух
німецької
Цей вірним
прунті, і друга —
вибух ходився на грунті).
заряду, доставленого
іта факт також незаперечний , магнітної міни тиху «РМН»,
лійськими підводними
ди
версантами. Якраз другому
варіанту почали
більше*,
приділяти уваги. І не
то
му, що' були якісь
вагомі
аргументи, а з чисто
«лі
тературних» міркувань для
більшої таємничості і
ці
кавості.
М иколайович ^ —
В н ом ер ах 20 — 22 н аш о ї В італій
Для тих же, хто
хотів б а га т о т и р а ж к и були н ад р у ко л и ш н ій к а п іт а н - л ейте
нант,
ком
анд
ир
дивізіо ну
ков
ані
спогади
кол
иш
н
ього
би не надривного, гостро
військового м о ряка, п р ац ів  ж и в у ч о с т і, акт и в н о л и сту
го читання, а знання спра н и к а ін с т и ту т у В. М.
В ійсь
Го- ється з ветеранам и
вжніх подій з тою
досто ворова про т р а г іч н у з а ги  ково - М орського ф лоту. Він
вірністю, яку виявили спе бель в севастопольській б у був у Севастополі на зу с т 
ціалісти, повідомляю
таке: х т і в ж о в тн і 1955 р о ку л ін  р іч і членів е к іп а ж у л ін к о 
ра, я к і зал иш илися в ж и 
кора «Н оворосійськ»,
Через десять годин піс
У чи тач ів , звісно, в и н и к вих. А недавно отрим ав ли
ля загибелі лінкора у Се ли з а п и та н н я , що
стало ста з Л е н ін гр а д у від визн а
вастополь прилетіли
члени при чи н ою ц іє ї ж а х л и в о ї мо чного вченого, котр ий к е р у 
вав
підйомом л ін ко р а
з
Урядової комісії на чолі з р с ь ко ї катастр оф и у
м и р  м орського дна. Його ро зд у
заступником голови
Ради ний час? Р озгад кою тає м  ми в я кій с ь
мірі
дадуть
Міністрів СРСР В. А. Ма- ниці ось у ж е 36 р о ків з а й  відповідь на п о р у ш е н у те
І му.
лишевим, яка того ж
дня нято багато д ослідників.
почала роботи по
(розслі
дуванню причин і
обста
грунті
вин катастрофи. Детальним Ознаки такого вибуху оче яка залишилася в
аналізом ї ї технічного1 ас видні: струс всього корпу після визволення в травні
року
Севастополя.
в 1944
пекту зайнялись дві
спе су, величезна ум’ятина
ціальні експертні
комісії, днищі, котлован, що утво Консультації з провідними
поверхню спеціалістами
мінерами
до складу яких увійшли ви рився, викид на
вели дозволили розробити
до
датні вчені країни, у тому (на палубу лінкора)
під сить ймовірну і
просту
числі керівники і
головні ких мас намулу. Для
прове 'версію причин вибуху міни
спеціалісти науково - дос твердження комісія
її
експериментальних через 11 років після
лідних інститутів, зв’язаних ла два
(одною
на постановки — випадковий*
з суднобудівництвом,
ад вибухи мін
якорем-ланцюгом
мірали і контрадмірали, док грунті, а другою над грун поштовх
тори технічних наук.
їх том на глибині, яка відпо під час постановки лінкора
що
викликав
Т і на бочки,
авторитет для мене
неза відає осадці лінкора.
льки донний вибух
дав пуск завмерлого пускового
перечний.
І ось до яких висновків •ефект близький очікувано механізму підривника.
5. Вкрай
незадовільний
му (котлован, викид
намуприйшли ці комісії:
стан охорони рейду і входу
1.
Вибух
б е зсум н ів н о-луї28—29^
3. Характер
руйнувань ■в Північну бухту
зовнішній. Про це свідчить

> жовтня 1955 року не
вик
лючав можливості
дивер
сії, однак якихось
ознак
не було встановлено,
від
значалась лише така мож
ливість, зумовлена
пору
шенням рейдової служби.
Велика ймовірність мін
ного вибуху
згодом
під
твердилась ще
й
такими
фактами: під
час
підго
товки
судопідйомних
ро
біт в березні 1956
року
поблизу Ушакової
балки
на грунті Північної
бухти
водолази
виявили
міну
згаданого типу, а під
час
суцільного водолазного об
слідування грунту у цій же
бухті влітку 1956 року бу
ло знайдено 13 доних мін,
три з яких знаходилсь на
відстані 50 метрів від
затонулого лінкора.
Знайдені в свій час во
долазами, вони не
були
ліквідовані траленням тому,
що їхні підривники не ре
агували на магнітні імпуль
си тралів. Не дали повного
ефекту і контрвибухи,
ос
кільки скидання
глибинних
бомб
здійснювалося з не
достатньо малим
інтерва
лом, не перекриваючи дис
танцію детонації.
Таким чином, на користь
мінного вибуху
свідчать
реальні факти, тоді, як ди
версійний вибух, крім
са
мої можливості не
має
найменших вагомих підтве
рджень.
М. МУРУ,
доктор
технічних наук,
професор, капітан 1-го
рангу у відставці, го
ловний інженер експе
диції по підйому
лін
кора «Севастополь}».

Розділ 2.

Рубрику ведуть доцент
дач кафедри соціології та
Відомий французький ро
маніст і
філософ
Андре
Жид одного разу розпочав
свою лекцію словами: «Про
це я вже казав раніше, але
оскільки ніхто не
слухав,
сказане слід повторити».
Під час лекції
основне
заняття студентів —
слу
хати і, залежно від
того,
чи володієте ви
вмінням
слухати, залежить ефектив
ність вашої роботи.
За допомогою
запропо
нованого на попередньому!
нашому заочному
занятті
тесту (див. газету «За ін
женерні кадри» за 4 жовт
ня) ви визначили, чи воло
дієте умінням добре слуха
ти. Якщо ви відповідали на
запитання щиро, то
мож
ливо деякі з вас
виявили,
що слухати все не вмієте,
і цьому треба вчитися.
Байка
Перед тим, як ми розпо
вімо, як це робити,
спро
буємо зрозуміти, чому
ми
не слухає мої.
Зозуленя} наївшись,
У деяких людей
вироб
роззирнулось
ляються погані звички, які
Та й ну з гнізда тручати утруднюють процес сприй
Солов’ят:
няття лекції. Назвемо деякі
«Не перспективні і не
з них. Це, як вже
вказу
так пищать!»—
валося, зосередження лише
Скінчивши труд, сердите, на процесі запису, дослів
аж лайнулось.
ного
конспектування лекЗозуля пролітала —
ції. Друге — це завищена
похвалила;
увага до незначних і відво
«Оце по справедливості, лікаючих моментів (кашель,
синок!
човгання ногами тощо). По
Ти — геній,
гано також, якщо вже
на
созігательная сила!
початку лекції студент зав
Здоров рости у
часної оцінює ї ї як нездат
добрий час і в строк!»
ну ПОВІДОМИТИ щось нове і
А Солов’їв чехвостила,
Цінне. Дуже
ускладнює
не в змозі
процес сприйняття
лекції
Свою огиду стримати
завищена увага до
зовніш
палку:
ності лектора, його
мови
«Ну, плем’я! Ну, тупі!
(наприклад, вживання
ним
Ну, безголосі!
«зайвих» слів).
Відколи підкидаєм їм, а
Як же позбавитись
цих
й досі
звичок і стати кваліфікова
Не вміють вивчить
ним слухачем?
нашого «Ку-ку!»
Насамперед треба
усві
Михайло Стрельбицький.
домити, що слухати і чути

КУ-КУ

кафедри філософії Л. А. Мацко
інф ормації Т . ^1. Нгуен.

та

викла

кому
разі
ефективність}
вашої роботи на лекції до
рівнюватиме нулю.
Щоб
цього не сталось,
необ
хідно зробити над
себою
вольове зусилля і спробу
вати сконцентрувати
свою
увагу на тому, що
розпо
відає лектор. Для
цього
можна застосувати
такий
метод: розділіть те, про що
говорить лектор, на смис
лові частини і подумки чи
помітками на полях
кон
спектуйте провідну
ідею
кожної частини.
Спробуйте також
знайти
логічний зв’язок між
цими
окремими частинами
лек
ції.
іноді ми не слухаємо то
му, що нам здається
зна
йомим те, про що йде мо
ва. У цьому випадку увага
відключається, і ви можете
не почути дійсно необхід
но'!’ вам інформації.
Тут
радимо подумки випередити
виступаючого,
спробувати
передбачити, про що
він
буде розповідати далі. До
сягнутий усг]іх
до'поможе
краще засвоїти і
запам’я
тати окремі положення лек
ції. Але й при
невдачах
якість
сприйняття
підвищується( вступає в
силу
добре знайомий в навчанні
ефект порівняння і
конт
расту).
Таким чином,
виперед
ження мови лектора є
не
тільки
одним із
засобів
«настроювання» на
хвилю
виступу, але і засобом його
початкового
Отож, сформулюємо деякі осмислення і
причини неефективного слу запам’ятування.
Ми розповіли лише
про
хання. По-перше, мало си
деякі «секрети» уміння слу
діти мовчки і дивитися
на хати. З іншими порадами з
викладача. Можливо в цей цього приводу вам
допо
час ви
зайняті
якимись1 може книга і Атватера «Я
ке
сторонніми думками
чи вас слушаю» (Поради
рівнику, як правильно
слу
спогадами, мрієте, чи тур хати
співбесідника,
М.,
буєтесь про щось. У
та- Економіка, 1984 р.).
не одне і теж. Чути
озна
чає
фізичне
сприйняття
звуку внаслідок
автома
тичної реакції органів від
чуття, слухати — це сприй
мати звуки певного
зна
чення, що потребує
вольо
вих зусиль. Щоб
слухати
потрібне бажання,
інакше
замість того, щоб
почути
все, що говориться, ви по
чуєте лише те, що
вас
зацікавить.
Оскільки
ми
живемо в океані
різнома
нітної інформації, то у нас
на захист від звукових пе
ревантажень підсвідомо від
ключається увага від всьо
го того, що нас не
ціка
вить в даний момент.
Результати
обстеження
багатьох людей дозволяють
прийти до висновку,
що,
прослухавши десятихвилинну
інформацію, людина розуміє
і пам’ятає не більше поло
вини сказаного. Через два
дні вона забуває ще поло
вину з того, що
запам’я
тала. Таким чином, пам’ять
зберігає тільки чверть
із
того, що було' сказано де
кілька днів тому. При цьо
му треба мати на увазі, що
все це стосується
ситуа
ції, коли ніщо — н;і втома,
ні вади в мові лектора
не
заважають сприйняттю
ін
формації.
Невміння слухати є
ос
новною причиною неефек*
тивності будь-якого
акту
спілкування, а не
тільки
спілкування студента 1 вик
ладача під час лекції.

Новини—
культурного
життя

НА ВИСТАВІ
У фойє обласного музич
но-драматичного театру
ім.
Садовського стрівся віч-навіч з керівником однієї ус
танови. Колись мав з
ним
годинну розмову, тож при
вітався. Він пильно, з під
насуплених брів подивився
м ені В ОЧІІ і... не
ІРО’ЗКРИВ
губ.
Третій дзвоник запросив
усіх до зали. Глядачі біль
шою частиною були
пра
цівники і студенти нашого
інституту. З віітанням
до
присутніх звернулися
за
відуюча кафедрою
історії
та теорії
культури
ВПІ
Т. Буяльська і голова об
ласного товариства «Прос
віта» ім. Т. Г.
Шевченка
А. Філонов. Потім в
дусі
малоросійського
водевілю
почалась вистава за
тво
ром В. Вінниченка
«М о
лода кров».
Суть п’єси —
хамство

лізе в панство.
Опісля відбулася зустріч
з керівником цієї
поста
новки. Серед запитань, які
йому задавали, було й та
ке: «Чому ви обрали
цей
твір?». Відповідь: — «За
раз в суспільстві, як
на
дріжджах,
розростається
хамство, вилізає
з
усіх
щілин. Якщо ми з
вами
впустимо його в свій дім,
то потім буде дуже
важ
ко йото викурити. Ось ці.
пяоблемі
іі
присвячений
твір.
Слухав я прес-конферен
цію, а
фотографувати
ів
присутності мого «товари-ша» не зміг — почуваючи,
що за спиною стоїть
той
таки хам.
С. ЛІСОВИЙ.
На знімку: сцена з вис
тави «Молода кров».
Фото автора.

ВЕЧІР МОВ
Так можна назвати
зу
стріч іноземних
студентів
старших курсів з
новачка
ми, які приїхали вчитися у
ВПІ з різних країн світу.
На кафедрі російської і
української мов вже
ста
ло традицією щороку про
вадити такі цікаві і
веселі
вечори. їх мета —
погли
бити знання мов, познайо
мити друзів з
культурою,
старовиними та
сучасними
обрядами і звичаями нашої
країни. Активну участь
в
організації та
проведенні
вечора, що відбувся кілька
днів тому, взяли крім вик
ладачів кафедри
також
члени інтерклубу.
Ведучі тепло поздорови
ли першокурсників з
по
чатком
навчання.
Потім
почалися цікаві
розповіді,
жартівливі
сценки,
Ігри,

зв’язані з вивченням мов.
Багато прозвучало пісень,
зокрема романс
«Выхожу
один я на дорогу» у вико
нанні студента з Гани Кле
менса Нельсона, а Йорда
нець
Мухамед
проспівав
українську пісню «Ой
за
гаєм гай». Гвінеєць
Садіо
Садібе прочитав вірші про
дружбу, палестинець Муха
мед Гасан розповів про ро
боту інтерклубу.
Переможець /
республі
канської олімпіади
мово
знавців мороканець Таусіка
розповів про
організацію
тижнів російської мови.
Т. БІЛА,
керівник
інтерклубу.
На знімку:
виступають
постійні учасники
вечорів
російської мови,
студенти
з В’єтнаму Хоа і Хьеу.
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1-ГО ГРУДНЯ —

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

РЕФЕРЕНДУМ

і ВИБОРИ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПРОГОЛОСУЄМО
ЗА ТЕ,
ЩОБ УКРАЇНА
СТАЛА
СПРАВДІ
НЕЗАЛЕЖНОЮ
ДЕРЖАВОЮ,
А ЇЇ НАРОД —
ГОСПОДАРЕМ
НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ!

ЧУДОВА СІМКА
КОГО ХОЧЕШ ВИБИРАЙ!
Кандидати в президенти очима фахівця
із системного аналізу.
Борис МОКІН, народний депутат України, академік
УАІН та АГНУ.
Маємо сім кандидатів
в
Президенти України : це —
Володимир Приньов, Левко
Лук’яненко, Леонід Кравчук,
Леопольд Табурянський, мі
ністр Ткаченко,
В ’ячеслав
Чорновіл та Ігор Юхновський.
Різні вони за
ступенем
політичного
плюралізму,
економічного
радикалізму,
характером, віком,
обсягом
знань,
гнучкістю
розуму,
критичністю самооцінки, ав
торитетом в народі, довірою
ділових кіл, рейтингом серед
вітчизняних політиків, масш
табністю в очах закордону,
станом здоров’я, вмінням до
бирати команду,, сміливістю,
ставленням до ідеї національ
ного відродження, готовністю
відстоювати незалежність Ук
раїни,
чіткістю думок та
висловлювань,
культурою
поведінки,
зовнішньою
привабливістю та везучістю.
Використовуючи ці якості
| як критерії, а також власні
| спостереження у Верховній
І Раді за трибуною, кулуарI ною і публіцистичною
ді| яльністю
кандидатів1
у
І Президенти, спробую
дати
І їх порівняльну оцінку
та
І визначити сьогоднішній преI зидентський потенціал кож| ного. Із цієї фрази, споді і: ваюсь, стає зрозумілим, чоі; му я назвав шановного Ткаченка не по імені, як усіх
інших, а за посадою — са: ме так я його сприймаю, і
І саме тому оцінка його за
цією методикою є найбільш
невизначеною.
Для одержання
можли| вості переведення
словес
них характеристик з
кож| ного критерію в чисельні за| провадимо чотирибальну с,и| стему оцінок.
Нуль балів будемо
висІ тавляти, якщо якість канди
датів у Президенти не при| та манна, один бал — якщо
І вона є, але
проявляється
І слабо, два бали—за високу
притаманність якості і три
— у разі використання кан
дидатом по максимуму цієї
якості завжди, коли в цьо|і му є необхідність.
Для економії
паперу
‘І об’єкти дослідження будемо
I надалі позначати,
викорис•I. товуючи перші літери імені
га прізвища, тобто: ВГ, ЛЛ,
|| лк, ЛТ, МТ, ВЧ, ІЮ.
•л
Почнемо з порівняння характеристик, оцінки
яких
I I легко формалізуються.
Візьмемо вік.
Пропонується така шкала оцінок: до
40 та після 65 років — нуль
||; балів, від 40 до 45 років та
7 від 60 до 65 років . один
7 бал, від 45 до 50 років та
: від 55 до 60 років — два
• бали, від 50 до 55 років —
Н три бали. Обгрунтування шкали оцінок по цій характе
ристиці таке: до 40
років
думки чоловіка значною мі-

рою відволікають жінки,
а
Після 65 років їм такою ж
мірою заважає склероз, тому
й> беремо ці вікові межі за
точку
відліку.
Подальша
формаллізація зрозуміла. Ви
ходячи із цієї шкали, маємо:
ВГ-2, ЛК-1, ЛК-2,
ЛТ-3,
МТ-3, ВЧ-3, ІЮ-0
Далі розглянемо стан здо
ровая.
Виставляючи
три
бали кандидатові, який себе
сьогодні гарно почуває фі
зично, будемо
зменшувати
на один бал оцінку,
якщо
йому притаманне якесь хро
нічне, періодично виникаюче
захворювання. Оцінку змен
шуватимемо на два
бали,
якщо ним перенесено дуже
серйозне захворювання, на
приклад, інфаркт чи інсульт
або складну хірургічну опе
рацію з видаленням повністю
чи частково якогось органа,
і на три бали, якщо мають
місце поєднання
перерахо
ваних вище двох і
більше
факторів. За цією шкалою,
звичайно, дуже
приблизно,
оскільки хвороби кандидатів
є їх таємницею, стан здо
ров’я об’єктів
дослідження
можна оцінити так:
ВГ-3,
ЛЛ-3, ЛК-3,
ЛТ-2,
МТ-2,
ВЧ-0, ІЮ-2.
Наступне порівняння зро
бимо, оцінюючи
везучість
кандидатів. Найвищу оцінку
тут ми без сумніву
поста
вимо ЛК — три бали, адже
за рік з рядової посади за
відуючого ідеологічним від
ділом ЦК КПУ він перест
рибнув, майже не затримую
чись, через посади
секре
таря ЦК КПУ по
ідеології
та другого секретаря
ЦК
КПУ на посаду першої осо
би в державі
—
Г олови
Верховної Ради. В
порів
нянні з ЛК інших кандида
тів можна оцінити так: ВГ-1,
ЛЛ-3, ЛТ-2, МТ-1,
ВЧ-2,
ІЮ-1. Я зменшив
оцінку
ВГ на два бали тюрівняно з
ЛК у зв’язку з програшем
ним двох важливих в його
житті виборів, а саме»: ви
борів ректора Харківського
політехнічного
інституту та
виборів Голови Верховної
Ради УРС Р. За тією ж оз
накою — цропрашем
двічі
виборів
Голови Верховної
Ради УРС Р. За тією ж оз
накою — програшем
двічі
виборів
Голови Верховної
Ради УРС Р — я
зменшив
на два бали оцінку ІЮ. Два
бали ЛТ пояснюються тим,
що в нашій державі та ще
й на Дніпропетровщині, щоб
кооператору стати народним
депутатом та кандидатом у
Президенти, треба бути до
сить везучим. Такими ж ба
лами оцінюю
везучість
і
ВЧ — маючи 15 років тю
ремного ув’язнення без ве
зіння не станеш толовою об
ласної Ради та кандидатом
у Президенти. А от
везу
честь ЛЛ оцінюю тією
ж
вищою оцінкою, що, і
ЛК

— трьома
балами,
тому і за ставленням до ідеї на
що бути в камері смертників ціонального відродження. А
і не просто вийти живим, а от нульові оцінки ЛТ за ци
вийти здоровим через
27 ми ж характеристиками обу
років ув’язнення,
зберігши мовлені іншим — його богом
ясний розум та незаплямо- є підприємство та
ділові
вану політичну репутацію, стосунки, а, як відомо, кор,створити партію і
стати дони цьому лише заважають.
Може викликати здивува
кандидатом у Президенти —■
це потребує
везучості
не ння також низька оцінка ЛК
меншої, ніж у ЛК.
по готовності відстоювати не
Зовнішня
привабливість. залежність та оцінене не за
Оцінки цієї характеристики максимумом його ставлення
кандидатів я буду виставля до ідеї національного відро
ти не свої, а формувати їх дження. Адже, якщо судити
на основі узагальнення по за заявами ЛК, то треба бу
чутого від клег та на зустрГ ло б ставити йому по три
чах в колективах підприємств бали- Я ж виставив оцінки
і організацій. Ці оцінки скла врахувавши і те, що він сан
даються такими: ВГ-1, ЛА-1, кціонував підписання багато
ЛК-3,
ЛТ-2, МТ-1,
ВЧ-2, сторонньої угоди між^ ко
лишніми республіками Союзу
ІЮ-1.
Культура поведінки.
У яка містить статті, що спря
мовані проти Декларації, пре
зв’язку з трансляцією по те
суверенітет та стриножуют;
лебаченню засідань Верхов
Україну на шляху до незале
ної Ради України мої оцінки
цієї характеристики кандида жності, і те, що він усклад
тів у Президенти,
вважаю, нив ситуацію своїми пропо
не викличуть ні в кого запе зиціями при вирішенні пита1березневого:
речень. Пропоную
оцінити ня проведення
вії
кандидатів так: ВГ-1, АД-2, референдуму, і те, що
партій
ЛК-2. ЛТ-0,
МТгО.
ВЧ-1. потурав кримським
ІЮ-3. Звичайно, виставляю ним функціонерам в їх нама
чи ці оцінки, я мав на ува,- ганнях відірвати від України
зі не тільки вміння елеган Крим.
Вміння добирати команду.
тно носити добре випрасува
не
ний костюм
та свііжу со На жаль, цим умінням
рочку з підбіраною в тона може похвалитись жоден із
льність краваткою, а в куль кандидатів. Я оцінюю їх вмі
туру
висловлювань
та ння так: ВГ-0- АА-1, АК-1,
взаємовідносин як під
час АТ-0. МТгО, ВЧ1, !Ю1. Так
кандидати
засідань, так і в кулуарах, а низькі оцінки
також культуру мови і про одержали тому, що жодного
командяви хамства щодо людей, які із них не оточує
кандидатові чимось не
до яка була б командою нац'
вподоби.
нальної згоди та
згусткоі\
Чіткість думок та їх вис інтелекту, що так необхідне
ловлювань. Мої оцінки цієї сьогодні Україні.
якості кандидатів такі ВГ-1,
Масштабність в очах зако
ЛЛ13. ЛК-2, ЛТ-1,
МТ-0, рдону. Кандидати за
цієї-,
ВЧ-2, ПОЗ. Я не виключаю, характеристикою перебувают
що хтось інший сприймає ду у різних умовах, і на сього
мки кандидатів за їх вислов
дні їх оцінки,
сформоза
люванням по-іншому.
Готовність відстоювати не за аналізом преси та зарубі
залежність України.
Оцінки жних радіоголосів, такі: ВГ-1,
АА-1, АК-3, АТ-0, МТ-0.
цієї якості кандидатів мені
здаються очевидними: ВГ-О, ВЧ-2, ІЮ=І.
ЛЛ-3, ЛК-1, ЛТ‘ 1, МТ-0» ВЧРейтинг серед вітчизняних
політиків. Беручи до
уваг,
3, ІЮ-2Сміливість. Ця характери судження членів уряду
т;
стика теж очевидна.
ВГ-3 Верховної Ради, маємо: ВГЛЛ-3, ЛК-1, ЛТ-3,
МТ-0, 0, АА-2. А К -2, АТ-0, МТ-0
ВЧ-3, ІЮ-2.
ВЧ-1, ІЮ-1.
Ставлення до ідеї націона
ЛК тут втратив один бат
льного відродження. Мої оці за те, що «здав» рідну пар
нки: ВГ-0, ЛЛ-3, ЛК-2, ЛТ-0, тію, плечі якої
підсадили
МТ-0, ВЧ-3, ІЮ-2.
його на найвищу посаду в
Хоча оцінки трьох остан державі, До речі, партія, що
ніх характеристик кандидатів породила собі ідеолога, який
очевидні, все ж наведу пояс ї ї «здав» у важку хвилину,
нення з приводу деяких із об’єктивно не має права' на
існування.
них.
Всім своїм життям та по
Довіра ділових кіл- За ці
ведінкою ЛЛ і ВЧ заслужили єю характеристикою безумо
найвищої
оцінки — трьох вним лідером є І. Ю. Його
балів за всіма критеріями.
оцінимо в три бали. Тоді ін
Нульова оцінка сміливості шим кандидатам оцінки бу
у МТ, досить низька у ЛК-1, дуть такими: ВГ-0, ЛЛ-1, ЛКмаксимально висока у
ВГ 1, ЛТ-2, МТ-0, ВЧ-1. При фор
пояснюються поведінкою в муванні ЦИХмОЦІНОЦ взято до
уваги дві обставини: з плю
період з 19 по 22 серпня.
Космополітизм ВГ, яким сом — сприйняття ідеології
він пишається, та заклик не та наявність практики
під
голосувати за Акт незалежно приємства, з мінусом — мо
сті України обумовляє нульо жлива нестабільність правлін
ві оцінки його як за коите,- ня.
рієм
готовності
відстоя
ти незалежність України, так (Закінчення на 2-й стор.).

НА ПОСАДУ
ПРЕЗИДЕНТА
НАЙДОСТОЙ.
НІШОГО
СИНА
УКРАЇНИ!

«ЗА

2 стор.

ІНЖЕНЕРНІ

29 листопада 1991 року.

КАДРИ»

ЧУДОВА СІМКА
(Початок на 1-й стор.)
Критичність
самооцінки.
Оцінки цієї характеристики
кандидатів у Президенти фо
рмуються з урахуванням ли
ше зіставлення їх розуму, об
сягу знань, віку та стану здо
ров’я з бажанням та можли
востями стати на чолі дер
жави. Вони такі: ВГ-1, ЛЛ-1,
ЛК-2. ЛТ-2, МТ-0,
ВЧ-2,
ІЮ-2.
Гнучкість розуму. В
цій
характеристиці мається
на
увазі те, як швидко кандидат
у Президенти здатний знай
ти правильне рішення в си
туаціях критичних та за їх
швидкої зміни. Тут мої оцін
ки такі: ВГ-2, ЛЛ-1,
ЛК-2,
ЛТ-1, МТ-0, ВЧ-3, ІЮ-2. До
речі, за «здачу» рідної пар
тії в критичній ситуації я до
дав ЛК один бал.
Обсяг знань, При форму
ванні оцінок беруться
до
уваги тільки ті знання, які
необхідні голові виконавчої
влади в державі, що пере
буває в стані економічної кри
зи та екологічної катастро
фи, За такої
постановки
питання професор
фізики,
який ніколи не працював у
промисловості, не розв’язу
вав проблем народногоспо
дарського
комплексу
та
економічної перебудови, не
має ніяких
переваг перед
журналістом, що пише ре
портажі на ці теми 3 ура
хуванням сказаного оцінюю
кандидатів по обсягу знань
так: В Г.1 , ЛЛ-1, ЛК-1, ЛТ-2,
ІМТ-Х, ВЧ-2, ІЮ-3: Хочу
зазначити, що за прихиль
ність ЛК та МТ до ідей со
ціалістичного способу госпо
дарювання я оцінку їм зни
зив незважаючи на наявність
у них цих «соціалістичних»
знань,
Характер. Цю якість
я
розглядаю під
кутом зору
співпраці майбутнього Пре
зидента зі своєю командою
та з органами
державної
влади різних рівнів. Тут вра
ховуватимемо і терпець,
і
вміння
ховати
емоції,
і тональність висловлювань,
1 природну врівноваженність,
і все інше, що
викликає
довіру до людини та сим
патії, Маємо: ВГ-0,
ЛЛ-3,
ЛК-2, ЛТ-0, МТ-2,
ВЧ-0

ІЮ-3.
Ступінь економічного ра
дикалізму. Ця
оцінка
на
поверхні: ВГ-2, ЛЛ-2, ЛК-0,
ЛТ-3,
МО-О, ВЧ-2,
ІЮ-3.
Зменшив
оцінку на один
бал ВГ, ЛЛ, і ВЧ, незважа
ючи на їх відданість рин
ковій
економіці, тому, що
вони заявляють
про намір
вести боротьбу з тіньовою
економікою каральними ме
тодами, що, як
показує
досвід, абсолютно
неефек
тивно, і є характерним са
ме для соціалізму, від яко
го на словах усі троє від
хрещуються.
Ступінь політичного плю
ралізму. Тут
ОЦІНКИ теж
виставити нескладно,
адже
кожен із кандидатів у попе
редній своїй діяльності
і
висловлюваннях виявив себе
настільки
чітко, що легко
зорієнтуватись, незважаючи
на
словесні
маскування
сьогодні. Пропоную ці оці
нки такими:
ВГ-2, ЛЛ-1,
ЛК-3,
ЛТ-1, МТ-0,
ВЧ-1,
ІЮ-2.
І остання характеристика
— авторитет серед народу.
На мій погляд, він
зараз

Результати аналізу пока
зують, що сьогодні Леонід
Кравчук в обраній системі
критеріїв
та шкалі оцінок
об’єктивно має
найвищий
президентський
потенціал.
Але його відрив не такий уже
й великий, як це намагаю
ться змалювати нам
деякі
засоби масової інформації,
посилаючись на абсолютно
нерепрезентативні дані со
ціологічних досліджень Не
сподіваним, як на мене,
є
те, що В ’ячеслав Чорновіл
опинився нижче в підсумко
вій таблиці і від Ігоря Юхновського, і від Левка Лук’яненка.
На завершення цього ана
лізу хочу сказати, що в ін
шій системі координат і ре
зультати можуть бути дещо

може бути
оцінений так:
В Г - 1 , ЛЛ-2,
ЛК-3, мт-о,
ЛТ-0, ВЧ-2,
ІЮ-1. Я не
виставив найвищий бал за
цим критерієм ВЧ тому, що
все-таки досить велика кіль
кість людей його сприйма
ють як українського
Гамсахурдіа. А зняття одного
балу із
ЛЛ
пояснюється
тим, що
значна кількість
людей боїться, аби
його
оточення, в якого
немає
психологічного бар’єру
пе
ред тюремним ув’язненням,
подібно до більшовиків
у
1917 році, прийшовши
до
влади та спершись в обла
стях
на скривджених,
не
почало відправляти до тю
рем своїх кривдників,
що
неминуче призведе до гро
мадянської війни.
Підсумуємо. В таблиці на
ведені сума балів, яка виз
начає сьогоднішній
прези
дентський потенціал кожно
го з кандидатів, та кількість
перших і других місць, наб
раних за характеристиками,
для зіставлення при бажан
ні визначити їх
пріоритет
ність.

іншими Але мені здається
що запропонована
системе
враховує практично всі найбільш суттєві для
імідж\
Президента компоненти
і
дає змогу кожному з кан
дидатів на цю посаду вклю
чити в роботу ті резерви, як
він ще не використав мак
симально.
І хай переможе той, хтс
створить справді нералежн\
багату демократичну держа
ву і принесе щастя багато
страждальному народу України!
*

*

*

Коли верстався цей номер
стало відомо, що Олександр
Ткаченко припинив передви
борну боротьбу за президенство на користь Леоніде
Кравчука,

У к ра ї н а
з м о ж е ...
Знову нав’язується думка, що без
Союзу Україна пропаде. Прочитайте
наведені нижче дані і зробіть вис
новки: щорічно Україна виробляє в
кілограмах на душу населення (дані
за 1988 рік).
пшениці 1000 споживає 140
цукру 118 — « — 49,7.
м%яса 86 — « — 68
Куди дівається решта?
Пропонуємо статистику виробницт
ва найважливіших видів промисло
вої і сільськогосподарської продук
ції (в кілограмах на душу населен
ня) у порівнянні з країнами Захід
ної Європи у 1989 р.

масло
8,5
1,3
9,2
6,9 2
Цукор
118,5
28
67
50 1
Наведені дані безумовно підтверд
жують те, що по рівню виробництва
Україна є далеко не останньою. То
чому ж така прірва між життєвим
рівнем цих західних країн і Украї
ни!? Хіба це не ознака колоніаль
ного стану України?
На Україні діє понад 1000 шкід
ливих хімічних підприємств,
лише
сім відсотків продукції яких Укра
їна використовує для своїх власних
потреб. 60 відсотків чорноземів Ук
раїни — зіпсовано,
дитяча смерт
ність — найвища в Європі.
Українці, росіяни, євреї, поляки
— всі для кого Україна стала Ба
тьківщиною, невже
ми не можемо
відстояти себе?
НА РЕФЕРЕНДУМ І 1 ГРУДНЯ
ГОЛОСУЙТЕ «Т А К!» — АКТУ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОС
ТІ УКРАЇНИ!

П е р е д в и б о р н і з у с т р іч і
Останні дні листопада по
значені активізацією перед
виборної боротьби претен
дентів на пост президента
України. Почастішали їх ві
зити на Вінниччину. Зокре-

ма відбулася зустріч і.
Р.
Юхновського
з викладача
ми і студентами вузів міс
та
Вінниці, в якій
взяли
участь і представники ВПІ.
У п’ятницю 29-го листо-

пада очікувався приїзд на
Вінниччину
кандидата
у
президенти, Голови Верхов
ної Ради України Л.
М.
Кравчука.

Гандбольна команда ВПІ об’єдна
ла в своїх рядах мужніх і завзятих
спортсменів, які під керівництвом до
свідчених тренерів М. І. Петренка і
В. Е. Хозерева від матчу до матчу
добиваються все вагоміших результа
тів. У цьому році інститутські ганд
болісти здобули друге місце на спар
такіаді Мінвузу України, поступив
шись кількома очками тільки силь
ній команді Запорізького університе-

ту, за яку виступає чотири збірни
ки країни.
Тепер наші юнаки беруть участь у
чемпіонаті області.
Серія здобутих
перемог поспіль дозволяє сказати, що
в цих змаганнях вонй посядуть пер
ше місце.
На знімку: момент одної з ігор на
Спартакіаді вузів України. Атакують
спортсмени ВПІ.
Фото С. Лісового.

Людина
машина
Протягом останнього ча
су в нашому інституті з’я
вилось багато нових
кавчальних дисциплін. Одна з
них — Інженерна психоло
гія.
Виникає
запитання:
«Навіщо
вона потрібна?»,
«Що вона дає
корисного
для інженера?»
Протягом багатьох
віків
мінялись і вдосконалювались
знаряддя праці, але управ
ління ними відбувалось
за
рахунок фізично'1’ сили лю
дини. На початку 20
віку
появились такі види трудо
вої діяльності, як управлін
ня автомобілем,
літаком,
які вимагають незначної фі
зичної сили і великого пси
хологічного
напруження:
швидкості реакції,
пам’яті,
уваги. Автоматизація вироб
ничих процесів привела до
виникнення серйозних про
тиріч між вимогами техніки
і психічними можливостями
людини. Дослідження пока
зують,
що 36% експлуа
таційних відмовлень ракет
них установок 67% авіацій
них катастроф, 84% аварій
на
електростанціях,
83%
аварій транспортних
засо
бів
— обумовлені недос
татнім врахуванням людсь
ких можливостей, його пси
хологічних якостей. Тому в
1949 р. в Англії група ан
глійських бізнесменів і вче
них започаткували нову на
уку, — ергономіку, яка
в
нас носить назву — інже
нерна психологія.
'Метою вивчення інженер
ної психології в вузі є —
навчити майбутніх інженерів
методам вивчення психологічих властивостей,
людей,
їх закономірностей для то
го, щоб на підставі знання
цих закономірностей, для
того, щоб на підставі знан
ня цих закономірностей, кон
струювати надійні, малоаварійні- системи «людина-машина». Отже, на сучасно
му етапі розвитку інженер
них наук на чільне місце в
системі
наук
стає наука
про
людину — психологія
проектування технічних сис
тем. Якщо раніше, та ще й
тепер
у технічно
відста
лих країнах, при
констру
юванні перш за все врахо
вувались
технічні
вимоги
виробництва, то в 21 віці,
необхідно враховувати перш
за все характер
і можли

вості
діяльності
людини
(психічну напруженість, на
дійність,
інформативність
людини і т. п.
фактори).
Лише
після того, як кон
структору будуть відомі ЦІ
фактори можна
конструю
вати
технічну
СИСТЄ'
му, тобто інженер повинен
пристосовувати
техніку до
людини, а не людину де
техніки, як це робиться до
сі у нас. * Подивіться на но
ву нашу конструкцію
ком
байну
«Дон». Ця машина
напхана електронікою,
але
конструювали ї ї гоголівські
«собакевичі»: машина важ
ка, умови
роботи комбай
нера — погані, людина в
кабіні,
як
в «душогубці»
задихається і більше 4 го
дин працювати
на машині
не може, бо органи управ
ління
вимагаюсь
зусиль
«трьох кобилячих сил». Це
яскравий приклад того що
конструктори1 розробляли не
«систему ЛЮДИ НА-МАШ И НА», а, навпаки, розробля
ли «машину .в яку можно’ і
необхідно посадити люди
ну», без врахування ї ї пси
хологічних якостей
і мож
ливостей.
Для
того, щоб не було
подібних «винаходів» інже
нер будь-якої
спеціальнос
ті повинен
глибоко засво
їти методи інженерної пси
хології, а для цього, на мою
думку,
необхідно
зробити
таке:
1. Організувати в Інсти
туті, науково-дослідну
ла
бораторію з ергономіки, яка
б проводила: оцінку
інже
нерно-психологічних якостей
технічних систем, що їх роз
робляють наші кафедри та
винахідники;
складати па
кети
прикладних
програм
по1 діагнозу психічних мож
ливостей операторів
елек
тростанцій, диспетчерів, по
стів контролю і управління
АСУ; вести професіональний
відбір,
навчання І трену
вання операторів для
різ
них спеціальностей та
ряд
інших робіт, які вкрай не
обхідні
виробництву,
яке
вступає в фазу ринкових від
ношень, де якість
продук
ції буде
відігравати вирі
шальну роль в справі вижи
вання
підприємства.
2. Почати підготовку ба
калаврів і магістрів по спе
ціальності Інженер-психолог.

Вж^ зараз є більше
10
студентів,
(на
четвертому
курсі),
які бажають
пр
дбати
кваліфікацію
іи
женера-психолога
по своїй
інженерній спеціальності. Це
можна легко здійснити, ор
гнізувавши
факультативну
підготовку спеціалістів.
3. Ввести
в дипломний
проект студентів
для всіх
спеціальностей
розділ «інж'енер но -пс ихо ЛіОіпі чна уцін
ка проекту».
4. Зараз за кордоном ве
деться
інтенсивна робота
по створенню
експортних
систем.
Експертна систе
ма — це’ машина п’ятого по
коління, може перетвори
тись в «метал»,
якщо не
буде зебезпечена «базою
знань» з тої чи іншої спе
ціальності,
«Базу
знань»
має тільки
людина певної
спеціальності,
а щоб його
база знань стала
здобут
ком .всіх людей
необхідне
знання спеціаліста
форма
лізувати 1 подати у вигляді
функціональних семантичних
сіток, евристичних програм,
фреймів і т. п. мови,
яка
«зрозуміла» машині. Ство
рити
машинну
«базу
знань» зможе лише спеціаліст-інженер знань. «Це но
ва спцеіальність, на яку, в
недалекому
майбутньому,
попит буде рости неймо
вірними темпами 1 підготов
ка таких
спеціалістів для
нашого інституту можлива.
Інженер знань повинен перш
за все добре володіти ме
тодами психології,
логіки,
когнітивної психології, ін
форматики, психології при
йняття рішень, методами си
стемного аналізу неструктурованих систем. Ніякий су
часний програміст ЕОМ цю
роботу
виконати не може
без відповідної підготовки "з
вищезгаданих
навчальних
дисциплін. Отже,
щоб ви
жити нашому
вузу в рин
ковій економіці
необхідно
готувати інженерів знань з
різних
спеціальностей
на
базі широкої психологічно1'
підготовки
студентів,
бо
X X I вік — вік психології,
біоніки і генетичної Інжене
рії — такий науковий про
гноз розвитку науки і тех
ніки майбутнього.
в. ЧИЖИК.
доцент
кафедри
ін
форматики і соціології.
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СЛАВА
Впевнений, що день 1-го
грудня
стане
найбільшим
національним святом
Укра
їни — справді радісним, вро
чистим і всенародним,
бо
1-го грудня року 1991-го ми
самі собі вручили мандат на
свободу і (незалежність.
Україна велика і прекрас
на! Як довго і тяжко йшла
ти до цього дня! Хто тільки
не прагнув тебе поневолити,
доїти, як корову, грабувати,
безроздільно панувати
над
тобою! Вважай що не було
такого сусіда ні ,на сході, ні
на заході, ні на півдні, кот
рий би не зазирав неситим
оіком на твої ниви і сади,
р іки і озера, багатства надр
і лісів.
Ти все пережила: турець
ке, польське, царське,
фа
шистське та інші нашестя, і
неволі, голодомори і побо
ри, смертоносні дими кре
маторіїв
і чорнобильських
пожарищ. Ні одна держава
земної кулі не могла б піс
ля таких руйнівних
ударів
залишитись на карті
світу
як національна єдність.
А
ти, Україно, усе витримала
і дочекалась свого дня
—
народ сказав ТАК незалеж
ній, вільній, соборній
Ук
раїнській державі. І
ТАК

На вченій Раді
У центрі уваги чергового
засідання вченої ради було
питання студентського побу
ту, зокрема стан
справ у
гуртожитках.
Проректор
Анатолій Степанович Басю
ра детально доповів про не
доліки, які допускаються у
виховній роботі, в діяльності
студрад, працівників, які ма
ють відповідати за порядок
в приміщеннях,
внаслідок
чого почастішали
випадки
псування майна і обладнан
ня, пияцтва, порушень про
типожежних правил,
вимог
санітарії та гігієни.
Деканам ряду факультетів,
їхнім заступникам
вказано
на промахи, розроблено за
ходи для посилення вихов
ної роботи в гуртожитках.
Члени ректорату погодили
ся з тим, щоб порушників
порядку виселяти з
гурто
житків, а в окремих випад
ках виключати з інституту.
Розглянуто роботу факуль
тету автоматики і мікроелектроніки по поліпшенню під
готовки фахівців.
Відзначе
но цілий ряд
позитивних
змін. Кафедри посилили ува
гу створенню
відповідного
методичного
забезпечення
навчального процесу: за два
останні роки видано 36 ме
тодичних розробок, профе
сор Р. Н. Кветний та доцент
В. О. Піджаренко стали при
зерами конкурсу ВПІ на кра
щий посібник.
Водночас в діяльності Ф АМ
допускаються істотні недолі
ки. Головна з них — незадо
вільна організація
навчаль
ного процесу за трьохступеневою
формою
навчання
«бакалавр — Інженер — ма
гістр».
Були також
обговорені
інші питання.

УКРАЇНІ!

буде, адже всі, в кого б’єть
ся чесне серце громадянина
і патріота, від сьогодні поч
нуть трудитися з подвоєною
енергією, щоб примножити
національні багатства, усві
домлюючи, що тепер
наш
цукор, продукти тваринниц
тва, хліб, метал, наші маши
ни і прилади, все, чим слав
на Україна підуть не на утри
мання якоїсь
заокеанської
Компартії, чи соцфронту на
Чорному континенті, а
на
задоволення
життєвих пот
реб тої ж Вінниччини,
чи
Харківщини, Тернопільщини,
чи» Київщини.
Але скільки все таки тре
ба багато зробити для цьо
го! Навіть відсвяткувати, як
слід цю знаменну подію ми
не можемо. І не тільки то
му, що на полицях магази
нів пусто, що вартість найнеобхіднішого
зросла
до
неймовірності.
Попросила мене онучка д і
стати український пісенник.
Шукав, шукав у книгарнях
1— тільки є збірки
творів
радянських
композиторів,
звісно, на російській мові,
А де ж наші,
українські
композитори 1 поети? Невже
нічого не створюють? Невже
збідніла велика Україна на

талановитих митців? Не збід
ніла! І сьогодні маємо серед
нас прекрасних ліриків, п іс
нярів, художників слова не
гірші російських чи білору
ських. Однак видавати їхні
твори вважалось непрестижним, так само,, я к знімати к і
нофільми, ходити на українсь
кі театральні вистави, вивча
ти народні обряди
рідного
ікраю.
Але ж недарма
устами
Маланки з «Фата Моргани»
наш великий
земляк письменник-демократ
Михайло
Коцюбинський сказав, що ми
діждемося кращого майбут
нього, коли наші руки бу
дуть залюбки обробляти рід
ну землю, ростити
багаті
хліба, коли у повний зріст
підніметься з колін для ра
дості і щастя великий народ
України.
Слава вільній Україні! І я
бачу, як могутніми живиль
ними соками
наливаються
щедрі ниви Поділля і Таврії,
Галиччини і Придніпров'я, як,
ніби омиті теплими весняни
ми дощами, яскравіше забли
щали
куполи
златоглавого
Києва, звеселилися піснями і
усмішками красень Львів і
причорноморська
перлина
Одеса. І кожному любо жи-

веться в дружній українській
спільноті — українцю І ро
сіянину, молдаванину і єврею,
поляку і білорусу. Бо хіба
тільки подоляку ЧИ поліщу
ку» гуцулу чи слобожанину
хочеться бути вільним госпо
дарем на нашій прекрасній
землі! Упевнений, що разом
з ними безмежно
радіють
здобутій незалежності
та
кож росіянин, юрист
ВПІ
Володимир Васильович
Решатов, який ревно і старан
но працює на благо України,
шанує ї ї устремління і на
д ії, сільський механізатор з
Придністров’я
білорус
Ян
Колас, який
на
тракторі
«Беларусь» добивається най
вищого в регіоні виробітку,
доярка з села Агрономічно
го Вінницького району, чеш
ка за національністю Іраїда
Большднек — чемпіонка об
ласті по надоях молока.
У вільній, неділимій, де
мократичний
державі,
яка
розкинулась від гір Карпат
до Дінця, від
Полісся до
Чорного моря, для кожного
ї ї жителя відкриваються не
вичерпні
ІЛ^ПИВОСТІ
для
розкриття
своїх
талантів,
творчих сил, Для розбудови
щасливої, багатої України.
А. Н О ВІН С Ь КИ Й .

НАВІКИ ВІКІВ
Живи, Україно, велика та сильна,
В борні віковій ти свободу знайшла.
М іж рівними рівна, прекрасна 1 вільна
Розмаєм знамен тепер розцвіла.
Слава лунає тобі, Україно,
Дзвенить над просторами хлібних
ланів.
Щисливо живи, незалежна державо.
Спокійно та мирно навіки віків..,.
У битвах жорстоких за щастя 1 волю,
Себе відстояв український народ,
Створив незалежну свою Батьківщину,
Щастя людей та миру оплот.
Слава лунає тобі, Україно,

Дзвенить над просторами хлібних
ланів.
Щасливо живи, незалежна державо,
Спокійно та мирно навіки віків...
Трудом збагатимо тебе, Україно,
Піднімем до світлих висот.
Під прапором волі до
кращої долі,
Прийде український народ.
Слава лунає
тобі, Україно,
Дзвенить над просторами хлібних ланів,
Щасливо живи, незалежна державо,
Спокійно та мирно навіки віків...
В. ЧЕРНІЙ,
старший викладач кафедри філософії.

Як не крутиться
бідний рогий читачу, до
стенду
студент, намагаючись
заі- об’яв у нульовому корпусі
лишити хоч шматочок моз ВПІ. Яких тільки реклам не
ку вільним від потоку
ін  побачиш там! Вони
облі
формації,
—
йому
це пили весь стенд, ще й две
не вдається, бо за
його р і.
сірою речовиною палюють
«Група «Крематорій» ра
не одні вчителі і наставни да зустріти вас в БК « Х і
ки, а цілий сонм
всіляких мік», і малюнок:
морські
добродіїв.
Вони
купами хвилі на яких
гойдається
ходять за ним 1 заманюють, напівзатоплена гітара.
заманюють в свої
тенета:
Думай, студенте, не да
то в якусь групу
східного вай спокою мозку,
розга
пророцтва, то в центр сум,- дуючи, що то за кремато
нівів, то в клуб
«Тринад рій і що тебе там чекає?
цять ратиць». Звісно
за
А ось інша приманка, яку
певну плату.
пропонує
якийсь
«ШейЩоб не бути
голослів пінг»: «Если хотите
улуч
ним, запросимо тебе,
до шить свою
фигуру,
без

которой не обходится
ни
один конкурс красоты, —
приходите на улицу Стеценко». I приписка: «Не сры
вать!».
Це вже більше, ніж
за
прошення, а наказ: зірвеш
— не бути тобі «Мііо
вул.
Стеценка». залишишся безфігурним.
Та найбільше б’є в очі 1
в голову реклама «Червоної
Рути», яка починається
з
рефрену:
«Радійте
рутофіли! Шалійте рутени!»,
а
закінчується бадьорою абракодаброю: «Поп-гоп-галасшоу».
Це, говорячи мовою діло-

В ЛАБОРАТОРІЯХ РТФ
сЗі
створенням
оочислювального центру
значно
поліпшилась якість
прове
дення лабораторних
робіт
на
радіотехнічному
фа
культеті,
досягнуто
сто
процентної Комп’ютеризації
підготовки студентів.
Наш
фотокореспондент
Степан Лісовий побував
е
лабораторіях і зробив
к і
лька знімків.
Вгорі ви бачите навчаль
ного майстра кафедри ТОР,
ветерана інституту
Івана
Михайловича
КАЛИТУ,
який допомагає студентам у
виконанні лабораторних ро
біт.
Праворучі
—
старший
викладач кафедри
Вадим
Вікторович Ш АНО ВСЬКИЙ,
і відмінник навчання
сту
дент
V курсу Віктор Карлінський під час
захисту
Внизу декан
факультету
лабораторної роботи з ра* Юрій Володимирович
КРУЛ ІП Т Р У Н Іи Н М У
ГМ ГТО ЛЛ
Ш ЕВСЬКИЙ.

вих людей», так
.репрезен
товано концерт
естрадної
групи в гарнізонному
Бу
динку офіцерів.
Концерт —
це
добре,
але навіщо шаліти ;і
зчи
няти галас?
Хіба мало
в
нашому житті шаленого
і
дикого?!
Таких об’яв
і
реклам
стає все більше іі
більше.
Не станемо
заперечувати
той, чи інший «шейпінг»—
кожному, як казав
один
фюрер, свій
«крематорій»,
але ж стенд об’яв інституту
це не стіна плачу в
Єрусалімі — хто що хоче
—
вимолює. 1 якщо вже бути
послідовним ДО КІНЦЯ, ТО І
наші фінанси спіають
ро
манси і теж
хотять
по
ліпшити свою, так би мо
вити фігуру: розміщуєте на
інститутському стенді
КО-

мерційну рекламу —
пла
тіть,
будь-ласка,
гроші,
товариші з БК «Хімік».
Ще рік чи півтори тому
у вестибюлях,
коридорах
учбових корпусів ВПІ мусі
не було де сісти — стільки
там висіло
компартійної
мухаморської ідеології: мон
тажі, плакати, гасла,
які
смертельно набридли свої
ми брехливими,
пустопо
рожніми закликами та
од
кровеннями. Разом з пар
тією вони канули в забуття.
То тепер вакуум, що утво
рися на стінах, намагаються
заповнити словоблуддям діл
ки з різних поп-гоп кампа
ній, котрі користуються все
дозволеністю іі просто бай
дужістю деяких адміністра
торів інституту.
В. ПАВАЮК.

б грудня 1991 року.

БУХГАЛТЕРЫ
НУЖНЫ ВСЕМ
Руководство страны все больше отпускает вожжи, це
ны с легкой трусцы переходят на галоп. И чем привле
кательнее названия «либерализация цен»,
«свободные
цены» — тем в большее уныние переходит народ, тем
более оголяются прилавки магазинов — рынок идет!
Нарушение горизонтальных связей приводит к
сни
жению объемов производства. Закрываются нерентабель
ные участки, цехи. Режим жесткой економии заставляет
государственные предприятия
пересматривать
свои
структуры. В результате сокращается
управленческий
аппарат. Прошло массовое сокращение партийных
ра
ботников.
Где найти новые места
работы? Кто их будет соз
давать?
Наш
корреспондент беседует с директором
Центра
компютерных технологий и инжиниринга при
Винниц
ком политехническом институте Павлом
Анатолиевичем
МОЛЧАНОВЫ М.
Мы предоставим
также
— Сначала коротко чем
возможность выдать задание
занимается ваш Центр?
— Центр прежде
всего на выпускную работу, напри
учебный. Начали работу
с мер составление квартально
годового
баланса
компютерной
подготовки го или
позволит
школьников и подготовки их предприятия. Это
для поступления на факуль оценить уровень подготовки
тет вычислительной техники. будущего бухгалтера.
— Вы говорите о хорошо
В настоящее время занима
емся подготовкой программи подготовленных специалистах.
стов, операторов ЭВМ, бух Разве можна за такой ко
месяца,
галтеров малых предприятий. роткий срок, три
— С чем связано
такое подготовить бухгалтера?
— Сроки
действительно
изменение профиля —
от
сжатые, но их нам диктует
компютеров к бухгалтерам?
— Во первых,
большим жизнь — бухгалтеры малых
спросом на
бухгалтеров. предприятий нужны сегодня,
На сегодняшний день
по и уже в январе мы сделаем
Винницкой области зарегист первый выпуск.
Вопрос качества подготов
рировано свыше 600 малых
путямы:
предприятий и кооперативов. ки решаем двумя
Каждому из них нужен бух во-первых, на курсы набира
с
галтер. Причем не
просто ем только специалистов
специ
бухгалтер, а бухгалтер но высшим и средним
вого типа. Во-вторых мы от альным образованием, име
е.
компютеров не отказались, ющих стаж работы, т.
бухгалтеры проходят
трид- слушателей, знакомых с аза
цати-часовую подготовку на ми экономики и хорошо зна
самых современных импорт ющих производство. Это яв
ляется значительным подспо
ных компютерах.
— Что означает
бухгал рьем. Во-вторых, курсы ра
ботают достаточно интенси
тер нового типа?
— Во-первых,
бухгалтер вно — пять раз в неделю,
академических
малого предприятия обычно по четыре
совмещает работу и
бух часа в день.
Ну и самое главное,
по
галтерии, и планово-экономи
ческого отдела, и кассы, т. е. моему мнению, в обучении
должен знать все,
начиная это мотивация. Человек хо
оформлением документов и рошо учится только если име
хорошо мотивированную
заканчивая взаимодействием ет
с банком.
Во-вторых, для цель. А в нашем случае моти
эффективной работы совре вы очень конкретны. Ни для
менному бухгалтеру необхо кого не секрет, что работа
дим современный компютер, бухгалтера в малом предпри
которым он может без за ятии или кооперативе явля
труднений пользоваться.
В ется одной из самых высо
третьих, мы стремимся сфор кооплачиваемых. Кроме того,
мировать не пассивного ис защищенность от инфляции
полнителя, а творчески ра работников малых предпри
ботающего специалиста, ак ятий и кооперативов,
как
тивно участвующего в фи участников рынка,
значите
государст
нансовой деятельности пред льно выше, чем
приятия. Вот таких специа венных предприятий, в нас
листов мы и стараемся гото тоящее время в рынке
не
вить.
участвующих.
Кроме того прорабатыва
— Будете ли
открывать
ем вопросы трудоустройства другие специальности?
слушателей.
— Спрос рождает предло
Кстати, пользуясь
случа жение. Мы следим за спро
ем, хочу обратить внимание сом и стремимся подобрать
руководителей малых пред высококвалифицированных ра
приятий и кооперативов на ботников
для
подготовки
то, что у нас на курсах уже специалистов любых направ
сейчас можно подобрать бух лений народного хозяйства.
галтера для своего предпри
На снимке: на курсах бух
ятия. Одновременно убеди галтеров малых
предприя
тесь в эффективности рабо тий работают на самых сов
ты бухгалтера, пользующегося ременных компютерах.
компютерной техникой.
Фото Р. Кутькова.
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К НАШ ИМ
ЧИТАТЕЛЯМ!
Чтоб
институтская
многотиражка была
ин
тересной, полнее
осве
щала жизнь вуза, необ
ходима ваша, дорогие чи
татели.
активная
под
держка. Просим писать,
звонить нам, информиро
вать о событиях,
инте
ресных людях <в вашем
коллективе, а также по
могать в
распростране
нии газеты.

Привет тебз,
Россия!
гордостью была
ты,
Россия славная моя.
Своим богатствам,
злату
не зная счет и не тая
А ныне все в упадке
И люд уснул глубоким
сном,
Жиївя не валко и не
сладко
Все вспоминает о былом.
Под звон тривожный
колокольный
Деды вставали, бой вели.
На Ильмень-озере, на
Куликовом поле
Врагов с земли родной
смели.
Россия — это Лермонтов
и Пушкин,
И славный Питер, и
Байкал.
Россия — это гор, лесов
макушки,
Вдали сверкающий Урал.
Я верю, что поднимется
родна#,
Во весь свой рост
заявит о себе.
И все мы, ни на, час не
забывая,
Споем, споем і а здравие
тебе!
Прими, о, Русь свободная
мой глас,
Привет прим * и
убежденье:
Придет, придет твой
сзетлый час.
В твое я В€?рю
возрожденье!
Б. ЗЕМЛЯКОВ.

ВЕСНА В СВЯТОШ И НО. 1949

год. Это одна из картин нашего земляка - художника
Ф . 3. Коновалюка, експонирующаяся в музее ВПИ.

Моею

ЭТО БЫЛА ЛЮБОВЬ
Любил ее очень
сильно.
Три месяца ни шагу без нее.
Она всегда была со мной.
Увидел я ее в общежитии.
Было очень интересно, как
она относилась ко мне в пер
вый же день, в первый ве
чер. Я был очень доволен,
потому
что нашел друга.
Она пришла ко мне вечером
и мы поели и сразу
легли
спать. Я ей отдельно посте
лил, но она пришла и легла
со мной. Было холодно, по
этому она ко мне так при
касалась, что я не мог ее не
любить.
Дни шли. Многие говори
ли!: «Не хорошо ты делаешь,
Ирфан, что
так
любишь
ее»... Но ее нельзя было не
любить. Она такая красивая,
славная, интересная, умная,
что я не представляю, как
можна не любить ее. Она
тоже меня
очень любила.
Без меня даже не ела,
не
спала. Время, когда, мы с
ней не виделись, было то
лько время моих
занятий.
После занятий, я, конечно,
бежал сразу к ней. Она, ко
нечно, меня ждала. Мы гу
ляли вместе, было интерес
но. Помню, как я ее любил
целовать. Сразу, как захо
дил в комнату, всегда ее об

нимал, целовал. Она очень
любила играть с моими ру
ками и моимы волосами.
Дни проходили. Мы друг
друга очень и очень люби
ли. Но пришло время, ког
да я получил сообщение из
деканата, что нельзя в об
щежитии жить с такой. Мье
было страшно ее оставить.
Правда, она сама один раз
ушла от меня, но
наверно
не выдержала
и возврати
лась через три дня. Эти три
дня я чуть с ума не сошел.
На улицах даже
кричал:
«Где ты, где ты, моя люби
мая!».
После того, как я получил
из деканата предупреждение,
мне было страшно ее брасать. Это, конечно,
было
мое личное дело, но...
В конце концов, однаж
ды приехал
ко мне один
друг с другого города. Ему
она очень понравилась.
0,н
увидел мою любимую, она
к нему так относилась, как
ко всем моим друзям. Но я
не знал, что она ему тоже
очень понравилась. Они дол
го были друг с другом, и в
конце концов он решил ее
забрать с собой. Она, прав
да, не сразу
согласилась.
Но куда она могла деться,

КАК ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
— А разве это
возмож
но? — спросит недоверчи
вый читатель. Отвечу: впол
не, м по
силам
каждому.
Судя
по
биологическим
признакам,
максимальная
продолжительность
жизни
человека составляет 80—90
лет. Небольшая группа —
один на тысячу —
живет
100 лет и более. Так
что
резервы есть у каждого.
Замедлить
возрастные
изменения, отодвинуть ста
рение помогает
геромодушрующие средства. Только
не торопитесь за ни|ии
в
аптеку. Они в ваших руках.
К ним, прежде всего,
от
носится широкий комплекс
навыков человека, включа
ющий
культуру
питания,
труда и отдыха, поведения,
отказ от вредных
привы
чек.
Огромный резерв
оздо
ровления нации —
приве
дение собственного аппети
та в соответствие с энерго
затратами.
Мы
проводим
массовые обследования пи
тания. И *вот что они
по
казывают:
энергетическая
ценность рациона
многих
людей, в том числе и
по
жилых, значительно
выше
их энергозатрат.
Когда мы, ученые,
про
поведуем воздержание, нам
возмущенно возражают:
у
нас же и в магазинах
ни
чего нет. Вот в этом и па
радокс. Ничего нет и... пе
реедаем. А ведь
избыточ

ный вес — один из первых
ускорителей старения
ор
ганизма. Он выводит
из
строя важнейшие органы —■
сердечно - сосудистую сис
тему,
печень.
По
свиде
тельству
американских
страховых
компаний,
из
быточная масса тела на 40
процентов повышает
сте
пень риска умереть от сер
дечно - сосудистых заболе
ваний на 60 процентов, от
ВСТРЕЧИ С
КОМ ПЕТЕНТНЫ М И
ЛЮ ДЬМИ
диабета — в три-пять раз.
Как говорят французы, мно
гие люди роют себе
моги
лы собственными зубами.
Ограничивать себя в пи
ще до изнеможения так же
вредно, как и
переедать.
Многочисленные
исследо
вания, проведенные <в раз
личных странах,
показали,
что продолжительность ж из
ни худых, равно как и очень
полных, значительно
ниже,
чем в меру упитанных.
Пища должна* быть
раз
нообразной,
сбалансиро
ванной по качеству содер
жащихся в
ней веществ,
иметь
все
необходимые
компоненты.
Не
следует
много есть жирного,
слад
кого,
мучного;
побольше
употребляйте овощей, фрук
тов. Должен отметить, что
во
многих
традиционно

сложившихся рационах
это
требование учитывается, они
нуждаются лишь в неболь
шой, в основном сезонной,
коррекции. И конечно
же
вновь и вновь надо повто
рять о вреде курения и ал
коголя,
которые
укорачи
вают молодые годы.
Надежный заслон
ста
рости ставит и физическая
культура. Вот почему
так
актуальна
задача
внедре
ния ее в каждую
семью.
Важным фактором сохране
ния главных признаков мо
лодости . являє;ся правильное
чередование труда и отды
ха в пропорциях, ‘соответст
вующих возрасту,
состоя
нию
здоровья и склоннос
тям человека. Этому
же
служит
доброжелательное
отношение к людям, умение
радоваться.
Геронтологи ищут,
про
веряют. на практике
геоопротекторы —
препараты,
замедляющие старение. Но,
как говорится, орешек ока
зался крепким. Потребуется
еще длительное время, по
ка в аптеках появится
ка
кой-нибудь «молодол».
А
пока что давайте сами де
лать все возможное, чтобы
с годами оставаться моло
дыми.
Г. БУТЕНКО,
профессор,
руководи
тель
лаборатории па
тофизиологии Институ
та геронтологии АМ Н
СССР (Укринформ).

если так надо было? Я, ко
нечно, плакал, но пришлось
попрощаться с ней.
Мы обняли друг друга. Ей
было страшно
меня бро
сать, а мне ее. Но судьба,
как говорят по-русски, ни
куда не денешся. Мне, ко
нечно, без нее очень пло
хо. Я очень любил ее и при
вык к ней. Я не говорю, что
она красивее всех была. Но
для меня она была
самая
красивая. Очень жалко, ко
нечно, что мы расстались.
Вот я уже не видел ее дав
но. Иногда думаю,
может
поехать к ней, потом оста
навливаюсь, потому что не
хочу ей мешать. Может быть
потом будет трудно
опять
расстаться с ней. Поэтому я
уже не хочу ее видеть. Ей
тоже, конечно, беспокойно
без меня.
Но приходиться,
ничего не поделаешь. Ну и
все: я тут, а она там. Но
думаю всегда о ней.
*

*

*

Ой, забыл вам сказать как
ее зовут. Ее я назвал «Ви
ру». Она моя первая люби
мая собака, которую нельзя
держать в общежитии.
Фазили Ирфан,
Индия.
студент гр. ЭС-89 ВПИ.
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Вчорашній
Радянський
Союз нагадує сьогодні ве
лику театральну сцену, на
якій розгортається історич
на драма з винятково на
пруженим перебігом сюже
ту. Авторами цих сюжетів
виступають як народи, так
і окремі постаті.
Скажімо,
автором
незалежності
ук
раїнської держави став 52мільйонний народ, авторами
співдружності трьох слав’ям
ських країн — лідери Ро
сії, України й Білорусії.
Подробиці подій, розгор
таючись на наших очах, ви
кликають такий інтерес, що
телеглядач без жалю вими
кає той канал,
по якому
«крутять» кінодетектив. Од
нією з постійно діючих осіб
у цих сюжетах є Президент
вчорашнього Союзу, котрий
обрав
собі
напівтрагічнунапівкомедійну роль героя,
що
завше
запізнюється,
проходячи на розбір шапок,
але не помічає цього і по
водиться так,
ніби прий
шов шапки роздавати.
Це здавалося б смішним,
аби Михайло Сергійович був
звичайним собі дядьком і
його слова нічого не важ и-.
ли. Але п’єса
складається
так,, що вони важать, та ще
й можуть подобатись певній
частині населення і підігрі
вати нездорові настрої.
Не секрет,
що в Криму
є шовіністи, котрі ненави
дять Україну,
у
Донбасі
знайдеш прихильників при
марної Донецько ~ Криво
різької держави. Розумний,
доброчесний батько ніколи
не закликатиме дітей
до
бійки, тим паче тоді, коли
вони прагнуть миру і зла
годи, а якщо закликає/, то

СЮЖЕТИ СУЧАСНІ СКЛАДНІ І НЕЯСНІ
на такого, звиняйте, «бать
ка» мимохіть будеш диви
тися з підозрою і недові
р’ям — чого він хоче?
М. С- Горбачов явно хо
че неспокою і незлагоди на
Україні
і навіть відверто
кличе до неї — збанкруті
лим політикам у каламутній
воді легше
ловити
рибку
особистої ВИГОДИ. Уже НІ
для кого не секрет. ЩО для
вчорашнього Союзу та
й
для всього світу було б на
багато краще, аби Прези
дент без держави тихенько
пішов у відставку.
А він
тихенько не хоче, він заяв
ляє, що ще покаже Украї
ні. що по відношенню до
неї
він тільки-но починає
діяти, що в нього досить
засобі^, мелькнуло,
навіть
серед тих заяв, що тільки
у його руках і кнопка від
ядерних зарядів.
Отже, великий демократ і
реформатор, оглушений во
допадами
слів та овацій,
дифірамбів і похвал, засліп
лений вогнем
теле юпітер і в
та фотооб’єктивів*,
лоском
автоб іографічіних пал ітурок
мільйоиодоларових книг, ре
спектабельністю
найвищих
міжнародних премій забув
про свій
народ, прогавив
той момент, коли минався
його зоряний час. коли по
їзд рушив, залишивши його
на пероні з піднятою
ру
кою
і старими заслугами.
Ще він щось може робити
на тому пероні серед своєї
свити, але ті, що у поїзді,
його слухатись уже не бу
дуть, вони поїхали вперед
за своїм, а не сорбачовським маршрутом.

Однією з дій отого гран
діозного спектаклю на терені вчорашнього СРСР ста
ла співдружність трьох слав’янських держав, закладе
на в Білорусії 8 грудня. Га
далося, що це остання сце
на перед фіналом, а вияви
лось,
що —
кульмінація:
Михайло Сергійович, якому
в цій п’єсі не дали ніякої
ролі, хоче стати ї ї автором
І, можливо, попросить
на
допомогу ще й співавторів
у
військових
мундирах.
Втім, поживемо — подиви
мось, що з цього вийде —
чекати, принаймні, недовго:
годинник заведений,
стріл
ки рухаються.
Тим
часом, у Києві бі
лоруський сюжет набув сво
го продовження.
Верховна
Рада України ратифікувала
угоду
про
співдружність,
правда,, не так одностайно,
як хотілось. Навчені прик
рою Історією Ізаури — Ма
лоросії.
котра підписавши
одну угоду ще в сімнадця
тому столітті, зреклася во
лі і державності на Цілих
337 років,
українські пар
ламентарії цього разу хоті
ли бути більш обачними. До
статей нової міждержавнії
угоди, писаних мало не в
пожежному поспіху, можна
пред’явити багато претензій,
вони дають широкі можли
вості
для двочитань і не
певних тлумачень.
Примі
ром таке: «Високі договірні
сторони визнають і поважа
ють територіальну цілісність
одна
одної і недоторкан
ністьіснуючих
кордонів у
рамках співдружності».

"
Оживають
традиції
Колись в нашому
краї
був розвинутий гутний про
мисел. Кожен власній к гути
бажав продавати напої
в
своїй фірмовій склотарі. На
згадку про ті часи
зоста
лись нам іде-не'-де пристав
ки до назв сіл — Гута.
На кафедру історії та те

ор ії культури завітав майстер
по художньому склу,
наш
земляк Л. М. Гринюк.
В
годинній розмові художник
знайомив студентів з істо
рією та технікою
декора
тивного скла. Декілька його
робіт ніині встановлено
у
нашому інститутському «Ер
мітажі», а в містії
Кам’янець - Подільському
його
вітражами оздоблено заліз
ничний вокзал.
Л. СТЕПАНОВ.
На знімку Л. М. Гринюк.

Ну, а якщо держава до
бровільно
виходить з цих
рамок,
то на ї ї цілісність
і
недоторканність
можна
уже й не зважати? Чи
че
дасть
це
права
якомусь
майбутньому «Михайлу Сер
гійовичу» заявити, що в ме
жах співдружності були не
кордони, а адміністративні
межі і якщо ти не з нами,
го віддавай або Крим, або
Донбас, або ще що-небудь?
Чи не стане
слав’янська
співдружність початком н о 
вої імперії, нової
наддер
жави з тими
структурами,
що так уїлися в печінки і
душі,
знівелювали
нації,
народності, культури, нані
вець звели економіку? Тим
паче, що багато росіян ба
чать співдружність саме та
кою — зі спільним еконо
мічним простором, спільни
ми грішми, єдиною армією,
а Єльцин на зустрічі з Гор
бачовим і Назарбаєвим. не
цурався
навіть думки, що
Михайло Сергійович міг би
претендувати в тій співдру
жності і на Президентство.
Таким чином,, обережність
у краіїніс ьк и іх п арл аментар і ї в
при ратифікації нової угоди
цілком зрозуміла.
В комі
сіях, групах, на всіх рівнях
ішло допрацювання і вироб
лення низки уточнень і за
стережень, які звели в один
документ і збирались обго
ворити ще на сесії. Але То
пова Верховної Ради І. С.
Плющ продемонстрував ра
птом такий навіженоінаеальний
почерк
вчорашнього
партократа, що депутати не
встигли й оком
змигнути,
як уже було оголошено, що

коротко""

Похвальну
ініціативу
проявило керівництво
фа
культету
обчислювальної
техніки (декан О. М. Мель
ников), де знайдено
мож
ливість для виділення необ
хідних коштів на придбання
8 комп’ютерів.
*

*

*

А цеприємна новина
в
галузі громадського
харчу
вання— ректорат
підтримав
ректора Б. І. Мокіна, який
вніс пропозицію
закупити
автомати по випуску пиріж
ків і пончиків.
Продуктив
ність кожного — 800 штук
на годину.
Для їх реалізації на, фа
культетах будуть встановле
ні спеціальні лоточки.
*

*

#

За багато років
дійшла
черга і до актового залу на
шого інституту.
Сьогодні в
ньому порядкують будівель
ники, які приступили до ка
пітального ремонту.

Групою
працівників
кафедри А ІВТ факульте
ту
автоматики і мікроелектроніки під керівниц
твам доцента И. Я. Хаїмзона розроблено учбоволабораторний стенд
з
електроніки і електроте
хніки, який з успіхом мо
же використовуватися для
лабораторних
занять з
учнями
загальноосвітніх
шкід, ПТУ, а також сту
дентами вузів.

документ приймається 288ми голосами
при
367-ми
присутніх і «погнав» поря
док денний далі, не зважа
ючи на глухе,
стривожене
невдоволення парламенту.
Не такою хотілось бачити
ратифікацію історичної уго
ди. Гадалось,
що це має
бути висока, врочиста мить,
а ї ї перетворили в фарс.
Гадалось, що за неї прого
лосують усі 367 присутніх,
і вони, певне, проголосува
ли б, аби не партократична
боязнь парламентської від
вертості. Якщо і. С. Плющ
думав., що, не допускаючи
ніякої
привселюдної огуди
нового документа,
він ви
биває з рук
«інакомислія»
всі аргументи,
то глибоко
помилявся. Створилось вра
ження. що народові хочуть
підсунути товар
сумнівної
якості, що знову повторю
ється одна з ситуацій Пе
реяславської Ради, коли де
які соратники гукали Хмель
ницькому, котрий
піднімав
келиха дружби:
— Не пий, Богдане, то—
трутизна!
Краплина
цієї
трутизни
Для
поповнення
своїх
упала прямо в серце — ви
соко по ставлен і
урядовці знань з історії села, заві
продемонстрували
прикру тав до школи і поцікавився
зневагу і до народу і до — чи можу бачити викла
дача історії? Там мені за
його парламенту.
уважили, що вони — вчите
Насторожила також кри лі, а викладачі працюють у
тика усієї, починаючи з 1985 вузах і технікумах: мовляв,
року, перебудови, що про це різні речі. Ось як! Щоб
звучала з уст А. М. Крав внести ясність, зав'ітаїв до
чука. Вона була така ем о Веліаміна Яковича Суп’яна.
ційна і відверта, що здава професора кафедри КІВРА.
лося,‘ ніби в цей час з-за якому
щойно виповнилось
плеча українського
Прези 60 років — людини автори
дента визирає лукавий лик тетної і знаючої.
його вчорашнього наставни
— Веліаміне Яковичу! Ви
ка і командира С. Гуренка, маєте великий стаж науко
який теж у тій
перебудові вої і викладацької роботи,
не бачить нічого
путнього. читаєте
лекції
студентам,
готуєте фахівців.
Скажіть,
в чому різниця між учите
лем і (викладачем?
— Вчитель старається пе
редати своїм учням не тіль
ки певну суму знань, а й
жагу до них, вміння їх шу
кати, У вчителя завжди є
послідовники,
навіть
малі
діти граються у вчителів...
— А у вас, пробачте, х і
ба нема послідовників?
— Як нема? Чоловік з
двадцять в нашому і Інших
вузах здобули наукові сту
пені, з повним правом вва
жаю їх своїми послідовни
ками. Я їх учив, тепер во
ни навчають інших, працю
ють викладачами або науко
вими працівниками.
— Як ви знайшли
свою
Змінні блоки дають мо
жливість моделювати різ справу?
— Народився в місті Дні
номанітні
електронні і
був
електричні схеми. Вимі пропетровську. Батько
рювальні
прилади,
як військовим і ми опинилися
аналогові, так і цифрові, в Сибіру. Саме там полю
мають достатню точність бив радіосправу, поступив
і відкривають широкі мо у Томський політехнічний ін
жливості для досліджень. ститут І повністю присвятив
На знімку:
автори і себе обраній професії.
— М ої брати теж люби
співавтори роботи А . Ф.
Хомчук і В. М. Дубовой ли радіотехніку, але...
— Потрібно
бути напо
біля стеінду.
легливим в досягненні мети,
Фото С. Лісового,
вміти переборювати трудно
щі і йти вперед до КІНЦЯ.
Веліаміне Яковичу, _ ба
жаємо вам. щоб круглі дати
ваших днів народження ще
ковича-Аотоцького,
Огород не один раз відзначались на
никова і Жукова це
вже сторінках інститутської ба
четвертий професор. Споді гатотиражки!
Степан ЛІСОВИЙ.
ваємось, що невдовзі буде й
п’ятий. — у вересні звання
доктора технічних наук здо
був М. О. Рвачов з кафед
ри прикладної механіки
і
опору матеріалів.

ТРИДЦЯТИЙ ПРОФЕСОР
16
кандидатів
Сім’я професорів
інсти підготував
туту (а їх у нас 29) попов наук. Серед них — нинішні
завкафедрами — ТАМ М. І.
нилась ще одним іменем —
Ігор Абрамович Немировсь- Іванов і МРВ та ВК
—
Ю. Я. Комісаренко, прорек
кий (кафедра ТАМ).
— Це один з тих учених тор ВПі Ю. А. Буренніков,
машинобудівного
факульте голова вузівського профко
до
ту, — сказав декан
В. Б. ма В. А. Дусанюк. Я,
Петров, — яким ми горди речі, теж його учень.
На факультеті після
Іцмося найбільше, адже
він

Вітаємо!

.«ЗА

13 грудня 1991 року.

ІНЖЕНЕРНІ

В дзеркалі перехресних поглядів
Тема
якості
підготовки
молодих
спеціалістів
пос
тійно перебуває в полі зору
інститутської
лабораторії
соціо логічних
досліджень.
Наше перше вивчення гро
мадської думки
з
цього
приводу було проведене
в
1986— 87 учбовому році по
випускниках
80-х
років.
Отже, минуло п’ять
іроків.
Що змінилося за цей час в
якості підготовки
інженер
них кадрів? Які закріпилися
позитивні риси.
На ці і деякі інші питан
ня цілком повну
відповідь
дає проведене лабораторією
дослідження
громадської
думки
молодих
спеціаліс
тів на семи базових
під
приємствах міста
Вінниці:
«Аналог», електротехнічний,
інструментальний
заводи,
ВО
«Жовтень»,
ДПЗ-18,
а також в двох науково-кон
структорських
організаціях.
ВО «Термінал», ВО «Маяк».
— ВГПІ та ЦКБІТ. Анкетним
опитуванням були охоплені
випускники 1987, 1988
і
1989 років в кількості
469
чоловік.
Запитання нашої
анкети
умовно можна розділити на
дві групи: перша —
відпо
відь молодих
спеціалістів
щодо їх виробничої
адап
тації і друга — громадська
думка випускників про
ін
ститут.
Трудовий шлях
наших
випускників починається
з
їх розподілу на роботу, за
лежно від одержаної на фа
культеті спеціальності. Зда
валось би, одержавши при
значення, усі
випускники
повинні працювати за своєю
спеціальністю. Однак,
як
показали двічі проведені на
ми дослідження, значна кі
лькість випускників
інсти
туту працює не за
своєю
спеціальністю. Так, в
1987
році про це заявило 31% з
числа опитаних, а в ниніш
ньому році таких виявилось
35%.
Основною причиною не
відповідності профілю
ро
боти молодих спеціалістів є
порушення на
підприємст
вах штатного розкладу,
а
також об’єктивні
причини,
зв’язані' з трудовлаштуванням.
Соціально економічна
криза в нашій країні суттє
во вплинула на всі
сфери
життєдіяльності,
у
тому
числі і на трудові ресурси.
Творчість в роботі іі
ефек
тивність праці зростає
на
тій ділянці виробництва, де
особистість сповна отримує
задоволення від своєї
ро
боти. На підставі даних на
шого дослідження
тільки
34% з числа опитаних мо
лодих інженерів
повністю
задоволені своєю
роботою,
46% — задоволені частко
во, а 19 Jo — залишаються
невдоволеними
вибором.
П’ять років тому ця по

зиція дослідження відповід
но мала такий вигляд: 43,40
і 17%. Таким чином, заці
кавленість наших випускни
ків в інженерії щорічно по
мітно знижується.
У ході опитування
нам
вдалося з’ясувати ті основ
ні причини, які стали зава
дою в роботі молодих спе
ціалістів. На першому
міс
ці (60% ) респонденти
пос
тавили
проблему
низької
заробітної плати. За їх од
ностайною думкою посадо
ві ставки інженера на
ви
робництві значно нижчі, ніж
рівень їх особистого
тоудового вкладу у 'виконання
функціональних
обов’язків.
Зазначимо, що тенденція до
відносного зниження
заро
бітної плати інженерно-тех
нічних працівників залиша
лася незмінною
протягом
майже піввіку. За офіційною
статистикою в 1935 році за
робіток ІТР складав 236%
до заробітку робітників,
в
1950 р. — 175%, в 1970 р.
—
133%, в
1986— 110%.
Така закономірність
про
довжувалася
і в
наступні
роки.
Не менш важлива причи
на, яка істотним чином впли
ває на ефективність роботи
інженера — це погані
ви
робничі умови праці,
не
достатній рівень організації
робочого місця, на що вка
зало 38% випускників.
які
взяли участь в
анкетному
опитуванні.
34% опитаних не задово
лені (вирішенням на вироб
ництві соціальних питань.
Природне
занепокоєння
викликає проблема
прести
жу інженерної праці.
Так,
кожний четвертий
респон
дент відповів, що його
ву
зівська уява про роль
і
місце інженера на виробни
цтві не відповідає дійсності.
Наше дослідження пока
зало, що більше
половини
молодих спеціалістів, в пе
реважній більшості,
вико
нують відносно прості
ро
боти, котрі не
вимагають
застосування набутих у вузі
інженерно - технічних знань,
а, значить, і вищої освіти.
Серед
опитаних
(17%)
відзначили, що вони їв своїй
діяльності почувають
себе
не зовсім впевнено, оскіль
ки не
мають
необхідних
знань в галузі
педагогіки,
психології, управління
ко
лективом.
На
превеликий
жаль, доводиться констату
вати, що 36% з числа опи
таних молодих спеціалістів
заявили, що у них нема на
вичок
роботи по керівни
цтву трудовим колективом.
Наступне завдання
на
шого дослідження полягало
у вивченні громадської дум
ки випускників про
якість
їх інженерної
підготовки,
одержаної в стінах
нашого
вузу. Цілком зрозуміло, що

рівень такої підготовки по
в’язаний з тим, як наші ви
пускники вчилися. На під
ставі опитування пропонує
мо узагальнені дані успіш
ності колишніх студентів в
стінах
нашого
інституту.
Вчились на відмінно — 8%,
на добре .і відмінно
—
38%, на добре — 34% , на
задовільно ;і добре — 19%,
на задовільно — 1%.
На
думку
респондентів,
якість їх успішності
дуже
висока. Саме тому 26%
з
числа
опитаних
молодих
спеціалістів відзначають ви
сокий рівень
своєї інже
нерної підготовки, особливо
з спеціальностей,
одержа
них на факультетах машино
будування і обчислювальної
техніки. 65% вважають, що
вони в основному підготов
лені до інженерної роботи,
5% — не підготовлені
і
4% з відповіддю утримали
ся.
Заслуговує особливої ува
ги оцінка нашими
випуск
никами одержаної вузівської
підготовки по кафедрах: за
гальноосвітніх, спеціальних і
соціально - політичних. При
цьому слід відзначити,
що
пріоритетне місце
випуск
ники інституту віддали дис
циплінам
загальноосвітніх
кафедр. Так, 34%
анкетованих впевнено заявили, що
з дисциплін загальноосвіт
ніх кафедр вони
мають
тверді знання,
59%
вва
жають, що володіють
доб
рими знаннями з цих дис
циплін і тільки 2% відверто
сказали про погану
підго
товку, 5% з відповіддю не
визначилися.
Висока оцінка випускни
ками інституту роботи
загальноо'світніх кафедр не ви
падкове явище. Так, за ан
кетою ««Викладач
очйма
студента», яка була
поши
рена торік, кафедра
мате
матики оцінена
нинішніми
студентами загальним балом
4,30,
фізики,
нарисової
геометрії і машинної
гра
фіки —
4,11 і т. д.
Опитування показало, що
випускники наших
факуль
тетів з високим достоїнст
вом оцінюють свої
знання
і з спеціальних
дисциплін.
Так, 36% заявили, що
з
своєї спеціальності
вони
мають глибокі знання і го
тові ДО інженерної
діяль
ності, 54% вважають
себе
в основному підготовленими
і лише
6%
самокритично
висловились, що не в пов
ній мірі були підготовлені до
інженерної праці.
Дещо -іншу оцінку отри
мали кафедри соціально-по
літичних наук. Т іл ь к и
26%
з чи:ла опитаних відзначи
ли, що володіють знаннями
з названих наук, 51% вис
ловились, що в
основному
оволоділи такими знаннями,
а 13% переконані, що
со

ціально - політичних
знань
в стінах інституту не прид
бали; 10% не могли
дати
якоїсь певної відповіді.
Усі ми свідки ТОГО,
що
вища школа десятиліттями го
тувала спеціалістів для
на1
родного господарства
краї
ни за старими учбовими пла
нами, які далеко не
відпо
відали вимогам виробництва
і розвитку науково тех
нічного прогресу. Про
це
говорять ї наші випускники.
Так на запитання
анкети:
«Оцініть зв’язок між
зміс
том отриманих у вузі дис
циплін і своєю
професіо
нальною роботою» отримано
такі відповіді:
зв’язок дуже тісний —
8%,
реального зв’язку не ба
чу — 22% ,
існує лише незначний зв’я
зок —
70%.
Які з цього приводу хо
тілось би
зробити узагаль
нення і висновки.
1. Випускники
інституту
кінця 80-х років вважають,
що
отримали добрі знання
і в основному
здатні
ус
пішно виконувати
функції
інженера. На противагу їм,
кожен другий випускник по
чатку 80-х років вважає, що1
отримав у вузі слабкі знан
ня.
Таким чином, в дзеркалі
поглядів молодих спеціалістів наш інститут за
п’ять
років якісно виріс.
2. Як показало соціоло
гічне опитування, найслабкішим місцем ;В професіональ
ній підготовці молодих спе
ціалістів є дефіцит
гумані
тарних знань, а також не
вміння працювати з
людь
ми.
3. Спостерігається знач
ний розрив
між
змістом
навчання
молодих
спеціа
лістів
і запитами виробни
цтва.
Підбиваючи підсумки ана
лізу громадської думки ви
пускників інституту,
слід
відзначити, що більшість їх 
ніх зауважень щодо
підго
товки інженерних кадрів сьо
годні на факультетах
вирі
шена.
Так, з
нинішнього
року інститут перейшов
на
підготовку спеціалістів
по
зовсім інших учбових
пла
нах, які відкидають старе і
зорієнтовані на
завтрашній
день. Створено новий
фа
культет інтеграції освіти з
виробництвом.
Зіі створенням в інститу
ті нових кафедр налагодже
но процес гуманізації
всієї
вищої технічної освіти.
Удосконалюється
досвід
багатостороннього
співро
бітництва інституту з
про
мнел о ви м|и під при є мсТвами.
М. СИНЕДЬНИК,
працівник
лабораторії
соціологічних
дослід
жень.

ДЖЕРЕЛО
З глибин
криниці
часу
випливає срібним
дзвіноч-,
ком слово «Кіммерія».
Це
— наша праісторія.
Десь
звідти починається родовід
'слав’ян. Потім копита кін
ноти гуннів, сарматів... ста
ралися втоптати нас & по
лин степів, а ми міцніли —
вбирали а себе все
краще
прийшлих народів.
Ген-ген
прошуміли скіфи і
тільки
пилюка від них осіла в на
шій мові, звичаях, в співі і
крові.
Минули віки і далеко не
кожному з нас дана можли

вість
побачити тіні
того
немилосердного часу.
Зате
є можливість в теплі і за
тишку інститутської бібліо
теки більш детально і прав
диво ознайомитися з
істо
рією рідної України.
Для вас придбано
такі
книги,
Гру шевський М. Хто такі
українці і чого вони хочуть?
Хижняк 3. І. Киево-Могилянська Академія.
Драгоманов М. П. Вибране.
історія України в
запитаннях та відповідях.

Фотокореспондент

його асистент .
Фотоусмішка

в2 стор.

КАДРИ»

С.

Лісового.

СПОРТ ^

СПОРТ ^

СПОРТ

СПИРАЮЧИСЬ НА АКТИВ
Коли закінчилася остан
ня Спартакіада факультетів
вищих учбових закладів Він
ниці, найбільшу
кількість
нагород держали представ
ники факультету
автомати
ки і мікроелектроніки ВПІ.
Невеликий
факультет,
контингент студентів
нічим
не відрізняється від інших.
Вчитись на ньому нелегко,
а ось такий успіх
— пер
ших місць найбільше.
При
сутні були приємно
здиво
вані .
Серед тих, хто
приймав
поздоровлення
—
заступ
ник декана з фізичного ви
ховання _Михайло Петрович
Орлов. В душі, слід думати,
він був дуже- задоволений,
але на обличчі
нічого не
можна було прочитати. Тут
і природна скромність і ро
зуміння, що перемоги самі
не приходять, що за
ними
— важка праця, (велика ор
ганізаційна робота. Підготу
вати команди, об’єднати
їх
у дружній
колектив
—
справа нелегка. Во'ва ж пов
ністю лягла на плечі
зас
тупника декана на громад
ських засадах.
Більшість його колег —
викладачів, які відповідають
за цю справу на факульте
тах, все робили самі.
Го
ловна риса М. П.
Орлова
та, що він зумів об’єднати
навколо себе
добровільних
помічників, організувати їх,
націлити на. виконання гро
мадських доручень. Тому і
є йому на кого_ спертися під
час проведення різних за
ходів,
змагань.
Ось так уміло, з повною
віддачею вже понад 20 ро
ків працює старшим викла
дачем кафедри
фізичного
виховання М. П. Орлов.
Шлях у спорт у нього ду-

же цікавий. Закінчивши Ту
льчинську середню
школу,
М. Орлов поступив до Смо
ленського інституту
фізич
ної культури, блискуче йо
го закінчив і повернувся пра
цювати на Вінниччину. Чем
піон області, чемпіон
ДСТ
«Спартак» України, один з
кращих бігунів на 400 м з
бар’єрами, Михайло Петро
вич розпочав працювати тре
нером. Його мрія — робота
з студентською
молоддю,
і вона здійснилась
у Він
ницькому
політехнічному
інституті. Ставши
виклада
чем на кафедрі
фізвиховання, він залюбки передає
юнакам і дівчатам свій бага
тий досвід, готує
здібних
спортсменів.
Серед
його
вихованців — майстер спор
ту Сергій Тесунов,
провід
ні легкоатлети нашої
об
ласті — Ігор Циганок,
Те
тяна
Абрамова,
Андрій
Склончак та багато інших.
В усьому Михайло Пет
рович намагається бути при
кладом старання і сумління.
Не вважає за сором узяти
в руки сокиру чи
лопату,
якщо виникає потреба поп
рацювати на
спорудженні
спортивної споруди, . сам
виступає на змаганнях,
не
проходить мимо
хуліганів,
п’яниць — останніх
особ
ливо ненавидить.
Михайлу Петровичу
Ор
лову виповнюється 50. Тож
бажаємо цій сумлінній,
та
лановитій
людині
міцно
го
здоров’я,
людського
щастя, успіхів в
нелегкій,
але благородній праці, спря
мованій на зміцнення
здо
ров’я людей.
Я. КУЛИК,
зав. кафедрою
фізич
ного виховання.

Нинішня
осінь,
мож цими днями здобули
наші
на
сказати,
встановила кульовики у відкритій
пер
рекорд на спортивні
тро шості міста Вінниці з цьо
феї,
здобуті
на
різних го виду спорту — загально
змаганнях
інститутськими командна перемога, Кубок і
кульовиками. Ось деякі
з грамота. І
знову
відзна
них: першість області
се чились спортсмени
Вадим
ред районів і вищих
учбо Січкар, Олена Баскакова, а
вих закладів. Збірна коман також Роман Закулень
і
да ВПІ посіла перше місце Олексій Курилко.
і нагороджена
Перехідним
До речі, троє
молодих
кубком та дипломом і сту спортсменів: Вадим Січкар,
пеня.
Захищали честь
ін  Володимир Терлецький
та
ституту Вадим Січ кар
та Олена Баскакова
виконали
Олена Баскакора. Першість на цих
змаганнях
норму
області з двоєборства (стрі першого спортивного
роз
льба і крос). Збірна
в ряду, а студент МБФ
Ро
складі
Павла
Сидору ка,
ман Закулень — кандидат
Вячеслава Климука та
М а ський норматив.
рини Гучак
здобула друге
А. ПЕРМ ІНО В,
місце і 'ВІДПОВІДНИЙ диплом.
тренер
з
кульової
А ось новий успіх4 який
стрільби.

Мабуть, природа
заодно
з нашим спортивно - оздо
ровчим
табором
«Супут
ник». Тут біля села
Сте
пашки, на березі
Півден
ного Бугу завжди
панує
спокій, і тиша, а
пейзажі
такі, що очей не відірвати.
Мало того, після чорноби
льської аварії усюди
в
Гайсинському районі — ра
діоактивні
забруднення.
Тільки не тут. Ніби чарівною
паличкою хтось відвів
біду
від цього куточка,
утво
ривши екологічно і
радіа
ційно чистий коридор. Най
новіші карти республіки по
казують, що в Степашках і
навколо не виявлено забруд
нення ні ріки, ні ї ї схилів,
ні навколишньої
території
Впродовж багатьох кіломет
рів.
Уже багато років
наш
інститут успішно
викорис
товує цей табір для спор
тивних заходів іі відпочинку
студентів і працівників. За

цей час в ньому
побувалс
понад 11
тисяч
чоловік
До речі,
вартість
путівка
чи не найнижча в
кюаїні
Але втомився, потребує оз
доровлення і сам табір, бс
зносились будиночки,
інш
будівлі і обладнання.
Е
умовах економічної
кризів
виникли проблеми з харчу
ванн ям,..
То що, закривати
табір
жити йому?
На одному
з
останні)
засідань ректорату керівни-

чи
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Не

другому. Вирішено: .не при
линяючи його
діяльність
ще два роки
підтримувать
поточними ремонтами, а по
гім почати капітальні
ро
боти. Дано добро на ство
рення господарства з _ теп.
лицею, садом, ділянками пс
вирощенню картоплі,
ово
чіїв, ягід. У плані робіт та
кож — - спорудження сауни
бані тощо.

ХОЧУ В БІЗНЕСМЕНИ!

0

І

Ще зовсім недавно
ця
фраза сприймалася,
як
жарт, і не більше.
Особ
ливо людьми старшого по
коління, яких не вчили шу
кати і розковано
мислити.
То ж і не ДИВНО, що коли
кафедра економіки ВП І ого
лосила про відкриття
шко
ли бізнесу,' сюди
потоком
пішла молодь. І в
першу
чергу — учніі старших кла
сів обласного центру.
До
сить сказати, що тепер, ко
ли ця школа діє, в ній, 80
відсотків
шкільної
молоді
Решта — студенти вінниць
ких вузів, технікумів, проф
техучилищ.
Отже, видно, де зріють і
генеруються
найсміливіші
ідеї
перебудови
нашого
суспільства, де зосереджу
ються легіони майбутніх ка
піталістів.
Залишається ті
льки побажати їм удач1
і
дерзань. А, тим часом, про
саму школу.;
Вона — перша у Вінни
ці, але не на території ко
лишнього Союзу. Завкафед
рою, доцент В. О. Козловський та його колеги П. Г.
Білоконніий, О. І. Марченко
«позичали» досвід у Москві в
міжнародній школі менедж
менту і побачили, що
не
святі горшки ЛІІПЛЯТЬ. І
не
ПОМИЛіИЛИСЬ. Перший МІСЯЦЬ
існування засвідчує це д о 
сить переконливо.
Заняття
в школі проходять
цікаво,
викладачі цілком
справля
ються з програмою.
Вивчаються чотири
бло-

ки питань: основи — еконо
міки,
ринкових
відносин,
менеджменту і маркетингу.
Інтимні: слова мій, ро знайо
мившись
з
елементарним
поняттям про ціну і
собі
вартість, з тим, як
почи
нати власний бізнес, можна
прицінитись і до СВО'ЇХ
за
датків майбутнього
бізнес
мена. За свідченням В.
О.
Козловського, молодь у пе
реважній більшості вірить в
зорю своєї діловитості. Від 
сіву з школи нема, а бажа
ючих стати її слухачами бі
льшає і більшає. В нашому
інституті — п’ять
потоків
по 44 чоловіка в кожному,
а ще один, шостий потік, з
тими ж викладачами,
від
крито на базі
товариства
«Знання».
По закінченню
школи
слухачі
одержать
посвід
чення, а кращі з кращих ма
тимуть перевагу при
кон
курсному відборі на спеціаль
ність «інженер-економіст-менеджер». Проте слід сказати
наперед, що конкурс
буде
жорстким. Якщо міністерст
во дасть візу на відкриття
двох груп економістів, то це
всього-навсього
50— 60
місць, а в одній тільки шко
лі молодого бізнесмена уже
220 чоловік.
Втім, бізнес — це1 поле
відчайдушної боротьби, а в
ній перемагають
найсильніші. Тут — ніякої надії
на
наш вітчизняний «блат».

В газетах
опубліковано
повідомлення, що колишньо
му декану енергетичного фа
культету професору
Д. Г.
Налбандяну присвоєно'
по
чесне звання
«Заслужений
працівник народної
освіти

України», Приєднуючись до
численних поздоровлень, що
в цьому зв’язку надійшли на
адресу Давида Бегляровича,
редакція бажає йому подаль
ших творчих успіхів на ни
ві педагогіки і науки.

‘У ЕКСТ
невиголошеного
виступу під час
ра
тифікації Верховною Радою
угоди про співдружність.
Шановні депутати!
Перш, ніж Ви
віддасте
свої голбси на підтримку чи
проти угоди про співдруж
ність незалежних держав, я
хотів би поділитись з вами
деякими сумнівами з цього
приводу.
Сумнів перший;
якщо
якісь народи вирішили,
що
вони будуть мати
спільний
зовнішній кордон і не
ма
тимуть внутрішніх кордонів
між територіями, на
яких
вони проживають,
мати
муть спільну митну службу,
спільну оборону, спільну фі
нансову,
енергетичну
та
транспортну системи, єдину
грошову одиницю та
у з
годжену міжнародну політи
ку, то це означає, що вони
добровільно створили
унігарну державу,
незалежно
від того, як ця держава на
зивається: Сполучені Штати
Америки, Федеративна Рес
публіка Німеччина,
Сою з
Радянських
Соціалістичних
Республік чи Співдружність
Незалежних Держав.
Сумнів другий; якщо су
веренна держава (Україна),

і

В.

ІВЧЕН КО .
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Безперечно, темою но
мер один не лише
для
нас, але й для всієї гро
мадськості світу ще дов
го залишатиметься суве
ренітет України, ті про
блеми, що виникли і ще
з ’являться у зв'язку
з
утвердженям свободи на
шого народу. Наш
ко
респондент звернувся до
завідуючого
кафедрою
політичної економії кан
дидата економічних наук,
доцента Бориса
Івано
вича
Пономаренка
з
проханням відповісти на
ряд запитань,
виклика
них появою на планеті
нової самостійної держа
ви.
— Чи сподівалися ви, що
Україна стане вільною
са
ме тепер?
— Сподівання таке було,
безсумнівно, у багатьох моїх
співвітчизників. Але сприй
мати таку думку всерйоз в
тоталітарній державі
було
не просто утопією, а
не
абияким ризиком. Адже і в
школі, іі в університеті пос
тійно доводилось
чути од
не і те ж: наша могутність,
наше майбутнє йде в/ід ^ М о 
скви. В школі,
пригадую,
декламували
такі
рядки:
«Починається земля, як ві
домо, від Кремля». Кілька
поколінь наших людей ви
росли в
умовах
дикого
тототалітаризму,
жорс
токого
гніту,
нелюдських
страждань трудового народу
і це не могло не позначи
тися на психології і
пове
дінці людей. Але хід історії
невблаганний.
— Чому, на вашу думку,
Україна заявила про свій су
веренітет лише після
прибалтів і молдован? Чи
не
пояснюється це якимись на
ціональними рисами
укра
їнців, скажімо, недостатньою
Політичною активністю, бай-

вольній, новій
дужістю до своєї долі і т.
п.?
— Знаєте, я не поділяю
такої думки. За фахом
я
економіст, але глибоко
ці
кавлюсь історією, бо' вона є
дзеркалом життя людей
і
дає їм безцінні уроки. Так
от, прибалти жили в умовах
більшовицької
диктатури
менше часу, ніж українці, в
них був сильніший потяг до
своєї державності, над ними
ще витав дух європейської
демократії. Вся ж
багато
вікова історія України — це
поневолення, гніт,
диктат.
Наша щедра земля,
наші
працьовиті пращури
спо
конвіку приваблювали
не
проханих гостей:
татаромонголів,
шведів,
німців,
французів, турків, поляків і,
звичайно, російського царя.
Але дух волелюбства
на
родився, мабуть, разом
з
першим українцем.
Згадаймо Запорізьку Січ.
Там
панувала
атмосфера
рівності, братства, утверди
лися демократичні структури
самоврядування. На загаль
ному сході обирали всіх —
від кошового до найменших
чинів. Суд і покарання при
вселюдно також чинила гро
мада. Визначні діячі з Є в 
ропи,
зокрема,
Франції,
приїздили на Січ, жили там
по кілька
років,
вивчали
державний устрій козаччини.
Так, так, саме
державний.
Адже Карл Маркс
першим
назвав Запорізьку Січ
ко
зацькою християнською рес
публікою. А він для
мене
залишився авторитетом на
віть у наш час
плюралізму
думок. Так що народ
Ук
раїни волелюбний з колиски.
— Останнім часом
зву
чить багато прогнозів,
пог
роз відносно
майбутнього
занепаду економіки України.
Яка ваша думка?
— Переконаний, так
го

ворять недруги вільної
Ук
раїни. Погодьтеся, це
ж
парадокс — талановиті, пра
цьовиті люди такого
квіту
чого, щедрого краю живуть
у злиднях. Наше національ
не багатство за всі роки, так
званої радянської влади, а
точніше за час
диктатури
КПРС, широкою рікою плив
ло до Москви. Якась части
на його осідала в головній
столиці імперії, створювала
райське життя для
парто
кратів і їх челяді. Інша час
тина у вигляді зброї,
хар
чів, засобів виробництва да
рувалася країнам інших кон
тинентів.
де
кремлівські
«вожді» прагнули збудувати
зручну для себе модель со
ціалізму. І хоч влада
нази
валася радянською, з наро
дом України, як, до речі, і
з іншими народами,
ніхто
ніколи не збирався радитися,
їх просто обдирали як лип
ку.
Тим часом економіка У к 
раїни абсолютно розбалансована. Скажімо, хімічними
заводами наш край усіяний
як грибами, хоч лише
7
відсотків цієї продукції ви
користовується у нас. Зате
отруйних залишків
виста
чить ще й онукам і правну
кам. Я вже не кажу
про
Чорнобиль. Через бездумне
зрошення і нікому не пот
рібні штучні моря
знищено
тисячі гектарів безцінних ук
раїнських чорноземів,
під
воду пішло безліч
прибе
режних сіл з
їх храмами,
святими могилами
батьків.
Знівечено гордість
наших
предків, колиску
козацької
вольниці — красень Дніпро.
Одним словом,
проблем
у нас, хоч відбавляй. і
я
впевнений,
що
незалежна
Україна успішніше вирішить
їх без допомоги наглядача з
Москви.
— Після становлення на

Сумніви, або чому я голосував проти
незалежність якої
встанов
лена конституційним шляхом
(референдум), вступає в та
ємну змоіву з
провінціями
(Росією та Білорусією)
ін
шої
незалежної
держави
(С Р С Р ) з метою
ліквідації
ц і є ї держави, то з
боку
провінцій — це є
спроба
державного перевороту, а з
боку держави, що вступила
з провінціями в змову
—
це є втручання у (внутрішні
справи (іншої
суверенної
держави, яке
міжнародне
право може класифікувати і
як агресію!
Сумнів третій: висловлю
ючись образно, яхта Украї
ни, піднявши прапор
неза
лежності, повільно, але не
відворотно відпливає
від
втратившого хід та запаси
хаірнів, але добре озброєно
го лінкора С Р С Р , в сторо
ну зарубіжної ескадри,
що
димить^ на горизонті. З па
луби лінкора на адресу яхти
лунають лайка та
заклики
повернутись, але до башти
ніхто не кидається і 3 гар
мат чохли не знімають тому,
Що капітан боїться негатив
ної реакції зарубіжних ко

Б. І. М О К ІН ,
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раблів.
Та ось від лінкора
від
пливають велика шхуна
і
катер, доганяють яхту,
за
наказом капітанів зв’язують
ся між собою канатами, р о з
вертаються і ідуть на таран
лінкора, маючи намір проби
ти йому борт і в такий спо
сіб затопити..

ДЕПУТАТ У К Р А ЇН И

Сумнів четвертий:
угода
між трьома
слов'янськими
республіками
—
Середню
Азію, Казахстан та Кавказ
проігноровано. Це означає,
що і лідери - демократи вва
жають ці республіки не рів
ноправними, а другорядними,
що народам цих республік
пропонують замість
одного
і ось тут у мене
вини старшого брата тепер
уже
кають декілька питань:
трьох.
1)
. Що станеться з яхтою, Сумнів п’ятий:
серпневі
якщо капітан лінкора разом події похоронили
комуніс
з начальником бойової час тичну ідею; чи не станемо
тини не захотять покірно че ми свідками !В грудні
по
кати, поки зв’язана
трійка хорону ідеї національно-дер
не маючих гармат суден про жавного відродження?
ламає борт лінкорові?
Нагадаю Вам, що
ідею
2)
. Як поведе себе озбро
національно
державного
і
єна частина команди
яхти, відродження і Горбачов,
яка раніше присягала
капі Єльцин, судячи з їх вислов
танові лінкора?
лювань, сприймають
навіть
більш вороже, ніж ідею ко
3)
. Чи будуть співчувати
в цьому випадку на кораб муністичну.
Сумнів шостий:
Єльцин
лях зарубіжної ескадри яхтЬапресору, якщо
капітан так часто робить кроки, що
лінкора, що є їх
улюблен йдуть ;В розріз із його сло
цем, івіддасть наказ, як акт весними заявами та поперед
самооборони, потопити ях німи домовленостями,
що
ту?
мені, наприклад, важко
по

вірити у відсутність у його
діях подвійної мети, а
в
тексті угоди, особливо еко
номічної,
пророоійського
підтексту. А хто мені
ВІД
ПОВІСТЬ, що буде з
Украї
ною, якщо Єльцин і Горба
чов знову знайдуть спільну
мову?
Сумнів сьомий: Президент
України прийняв
рішення,
(яке при певному розвитку
подій може
перекреслити і
референдум, і
перспективу
зміцнення незалежності
на
шої молодої держави) і на
віть не порадився з Верхов
ною Радою.
Якщо він і далі одноосіб
но буде приймати рішення з
питань такої ваги, а
Вер
ховну Раду буде тільки ста
вити до відома, то чим йо
го влада буде
відрізнятись
від влади бувшого
першого
секретаря ЦК КПУ Щербицького, а наш склад
Вер
ховної Ради чим буде
від
різнятись від того
складу,
що одноголосно
«одобряв»
есе пропоноване
незабут
нім Володимиром Васильо
вичем?
Сумнів восьмий:
мені

шого суверенітету чи не по*
гіршаться стосунки України
І Росії?
— Чесно кажучи, я
тут
не бачу проблем, котрі
не
можна було б вирішити. Н а
роди України і Росії, як ко
жен знає, вийшли з однієї
колиски, назва якій
Київ
ська Русь. Тисячолітня
іс
торія навіки поріднила
Ці
народи. Правда, мені і ра
ніше не подобалося,
що
один з них є старшим бра
том. Ми були однаково без
правні і нещасні.
Так от, і ми, і
росіяни
жили знедоленими в царсь
кій імперії, такими ж були
при більшовицькій диктату
рі. А як стане Україна ба
гатшою, хіба від того сусі
ду скрута? Виробляємо ми,
приміром, більше центнера
цукру на кожного
жителя
України, понад тонну зерна.
Нам це забагато. Отже, змо
жемо якусь частину прода
ти росіянам. А вони
нам,
чим багаті — газ,
нафту,
ліс. Але обов’язково
через
ринок, по світових
цінах.
Переконаний,
що
від
нашої
взаємної
свободи
зміцніє взаємна дружба.
— Борисе Івановичу! Ви
були першим редактором на
шої газети. Як оцінюєте її
роль в період перебудови, і
що хочеться побажати
ре
дакції?
— По-моєму, газета
на
правильному шляху,
вона
пильнує ті зміни, що відбу
ваються в колективі,
опе
ративно відгукується на зло
боденні проблеми. А писати
в наш неспокійний час є про
що. Демократизація прони
кає в усі наші структури. Ці
каво, змістовно
проходять
засідання Вченої Ради
ін
ституту. збори трудового ко
лективу. Чіткіше
вирішу
ються питання на факульте
тах, кафедрах. От якби ще
студентське самоврядування
сміливіше спиналося на но
ги, більше читачів ставали
авторами газети.
здається, що’ процес
виз
нання незалежної України з
підписанням цієї угоди упо
вільниться, тому, що іншим
державам тепер буде незро
зуміло, хто ми є —
неза
лежна держава чи
складо
ва частина якоїсь іншої дер
жави?
Сумнів дев’ятий: і остан
ній: Президент України
в
передвиборній камшанії обі
цяв своєму народові не під
писувати ніяких політичних
угод і дуже скоро ввести в
обіг українські гроші.
Але,
підписавши! угоду про спів
дружність незалежних
дер
жав, він зрікся одночасно і
однієї обіцянки ‘і другої, то
му що: по-перше —
угода
ця політична, а по’-друге —
передбачає вона
поперед
ження за рік про наміри її
розірвати — тож
принаймі
рік ми вже власної держав
ної валюти не матимемо. А
верстат для друкування кар
бованців і надалі залишати
меться в Москві, нависаючи
дамокловим мечем над на
шою економікою та викли
каючи сумніви стосовно на
шої незалежності.
Є в мене і ще ряд сум
нівів, але думаю, що І цих
вистачить, щоб вони роз’ї 
ли і ваші душі.
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Проти ідеології в науці
Мені пощастило
бути лих О. М. Колмогорова та
учасником І і
Міжнародної А. А. Маркова (молодшого).
конференції з проблем про В науці вони були антипо
апологет
стору-часу, яка відбувалася дами: перший —
в
в м. Санкт-Петербурзі з 15 аксіоматичного підходу
по 21 вересня та Міжнарод математиці, другий — кон
ного семінару
з
питань структивного; а в житті во
«Проблема
першопочатків ни були друзями. Більше то
свііту в науці
і
теології» го — Колмогоров підтримав
при
(27— 29 листопада).
Х оті кандидатуру Маркова
АН
лося б поділитися враження виборах члені в-корі в
ми і, можливо, не
стільки С Р С Р . У той же час родо
аксі
про наукові досягнення
і начальник сучасного
ма
здобутки, які доповідались, оматичного підходу в
як про питання, пов’язані з тематиці Д. Гільберт нама
членів
поняттями наукової
прин гався виключити з
Гетінгенського
математич
циповості й чесності.
Прусь
Ще років десять
тому ного товариства та
родо
про такі конференції на те кої Академії Наук
риторії вчорашнього
С Р С Р начальника 1нту іціон істс ь ко ї
математи
годі було й мріяти. Скажімо, (конструктивної)
II Міжнародна конференція ки голландського математи
з проблем простору-часу в ка Брауера. Час їх р озсу
сучасному
природознавстві див — обидва мали рацію.
зібрала основні «дисидент Тому треба дозволяти р о з
під
ські» теорії нинішньої
фі робку альтернативних
зики: критика основних по ходів. Збільшення кількості
та
методологій
ложень спеціальної та
за методів
гальної теорії
відносності, сприяє швидшому виявленню
развиток деяких класичних істини.
За результатами
роботи
теорій (наприклад,
рівнян
прийнята
ня Масквелла та доказ то конференції була
яка
закликає
го, що вони простішим шля постанова,
хом можуть описувати
ряд всіх учених до плюралізму в
явищ сучасної
фізики). В науці.
конференції взяли
участь
На Міжнародну
конфе
науковці з СШ А,
Швейца ренцію з першопочатків сві
рії, Італії, Австрії,
Німеч ту зібрались
представники,
чини, Канади, Бразілії, Ф ін  як
теології
(православні
ляндії. Були серед них, пев християни, католики,
про
на річ, члени
національних тестанти, мусульмани, кон
академій, та були й люди фуціанці, буддисти), так
і
без будь-яких регалій,
які вчені (філософи,
фізики,
зате все життя
присвятили математики, біологи,
пси
тій чи іншій* теорії, самовід хологи, інженери, філологи).
дані подвижники науки.
Були присутні священики та
Особлива увага
приді вчені з колишнього
СРСР,
лялась проблемам етики та Англії, Німеччини,
Іспанії,
плюралізму в науці. Йшло ;СШ А, Бельгії, Китаю, Індії.
ся про розсекречення основ
З наукової точки
зору
них теорій, але ні в якому розглядались різні
питання,
разі не до їхніх
творців. пов’язані з проблемами пер
Тут є показовою доля бол шопочатків та
виникнення
гарського фізика
С. М а й  світу в різних областях нау
нова, якого за участь у са- ки і теології. Де це чувано,
харовському комітеті тричі щоб філософи і теологи спі
саджали до психлікарнії, * а льно говорили про
виник
по ;ому змусили емігрува нення Всесвіту з нічого та
ти до Австрії. Зараз він ви з допомогою
божественої
дає там журнал з фізики, а еманації?
сам займається
різноманіт
Висвітлювались
основні
ною науковою діяльністю, в положення сучасної космо
тому числі й вічними
дви логії, проблеми
Першовигун а мій.
буху, розширення Всесвіту.
Якщо
Марінов
вічного Були
розглянуті
питання
двигуна й не побудує,
бо Першопочатків світу в тео
він і так уже є (це вся на рії фізичних та інформацій
ша Природа. Всесвіт і Кос но-фізичних структур. Авто
мос), то ряд цікавих
при ром цієї статті,
наприклад,
строїв перетворення
енер був наведений аналіз
візе
гії, звичайно, з’явиться. Пи рунків та схем, узятих з ар
тання ставиться так: чи пот- хеологічних розкопок (Три
рібно все підганяти
під пільська культура,
Гассул,
якусь панівну на
сьогодні ацтеки,
Середземномор’я),
теорію чи парадигму?
а також основних ритуаль
Прикладом
нормальних них та філософських
схем
стосунків в науці та й
у різних культур та цивіліза
житті можуть бути
взаємо цій на основі раніше
роз
відносини нині уже
помер робленої математичної тео
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рії гармонії. На цій підста- д
ві був зроблений висновок
про можливість
існування,
або єдиної
працивілізації
або єдиного творця.
Крім наукових,
порушу
вались і питання взаємин між
наукою та релігією. Йшлося
про іе, що вони не повин
ні заважати одне
одному.
Висока релііпійтість
дуже
часто допомагала
багатьом
дослідникам, зокрема,
Піфагору, Ньютону,
Но сирадамусу, Паскалю,
Аеметру.
Багато
доповідачів
вва
жають, що з релігії
для
науки варто взяти
високу
моральність, якої нинішній
науці
так бракує.
Певна річ, чимала
учас
ників були заклопотані роз
межуванням науки й теоло
гії. Привернула увагу
до
повідь німецького професо
ра Сміта-Мормана. В
сус
пільстві майбутнього-,
вва
жає він, повинні гармонійно
поєднатись наука і релігія,
матеріальність і духовність.
Хотілося б сказати окре
ме слово про особливу ат

Готуй мішок
на зар п л ату

мосферу, яка панувала на
семінарі. Тут мовби наоч
но було, реалізоване зага
льне побажання про найгуманніше ставлення до
людини, повагу до того,
що вона говорить,
хоч
зійшлися на велику роз
мову теологи й атеїсти,
дарвіністи й креаціоністи,
комуністи й антикомуніс.
ти. Саме в таких спокійнорозважливих діалогах і
повинні розглядатись ш ля
хи майбутнього розвитку,
як науки, так і суспіль
ства. Саме тут
доречно
згадати Т евь є -м ол очн ик а
з відомого твору Шолома
Алейхема, який говорив:
«Бог, один, але
кожен
має свій шлях до нього».
Можна цю фразу сказа
ти й до-іншому:
«Істина
одна, але шляхи її
до
сягнення різні». На ш ля
ху до цієї істини ми мо
жемо відкрити безліч ін
ших, які дозволять більш
повно відчути багатогран
ність навколишнього сві
ту. Головне в тому,
аби
не забувати, що ми люди,
і на цій землі багато що
залежить і від нас.
Такі конференції і се
мінари роблять людей до
брими і мудрішими, на
гадують їм про те,
що
планета — це їхній спі
льний дім. Пошук одна
кового і різного дає змо
гу для кращого взаєморо
зуміння. допомагає уни
кати багатьох конфліктів,
а надто в такі
кризові
для людства моменти, як,
скажімо, зараз.
П. ТРОХИМЧУК,
кандидат фізико - ма
тематичних наук, стар
ший науковий співро
бітник
МНДП
ТЕДЕМС.

Мабуть, таки дійшли
до
уряду
республіки зойки
і
претензії працівників
ви
щої ШКОЛИ ЩОДО
низького
рівня зарплати. Хай не за
дається тепер водій тролей
буса перед професурою
—
нині і жреці науки
міняти
муть гаманці на більш міст
кі. З 1-го листопада поста
новами колегії Мінпраці У к
раїни затверджені нові став
ки і посадові оклади
про
фесорсько викладацькому
складу, учбово - допоміжно
му, адміністративно - гос
подарському і
обслуговую
чому персоналу, — івони
в
2,31 раза вищі від Існуючих.
На практиці це виходить так:
доцент, який до цього отри
мував 440 карбованців (без
урахування компенсації) вже
отримує 1015
карбованців,
старший викладач, відповід
но, 390— 900, асистент
—
260— 600.
А для професора( докто
ра наук) уряд зовсім
роз
щедрився — йому -касирка
щомісяця
виплачуватиме
1360 карбованців. Ще біль
ша оплата праці професора
— завідуючого кафедрою
1480.
Звернули увагу наші грошодавці нарешті на
такі
категорії працівників,
як
інженери, економісти, біблі
отекарі. їхні посадові
о к
лади зросли до
400— 575
карбованців.
До всього цього слід ска
зати про різні добавки, зо
крема, індексацію
грошо
вих доходів населення.
Одним словом, претензій,
можливо, вже не буде,
а
ось зойки, слід думати,
не
припиняться, адже що з тих
грошей, коли в магазинах ві
тер гуляє і купити на
них
нема що!

ПОДУМАТИ ЩО...

ІНО П Л А НЕТЯН И
ХО В А ІО Т Ь С Я В ТИ Х О М У
ОКЕАН І
Кілька років тому
аме
риканський
риболовецький
траулер вів промисел у во
дах Тихого океану
непо
далік Канади й Аляски. Не
сподівано снасть разом
з
рибою принесла на
борт
незрозуміле тіло. При
де
тальному
огляді
з ’ясува
лось, що це —
людинопо
дібна істота ростом
близь
ко одного метра, одягнута в
щось, що нагадувало
гумо
вий комбінезон, з
непро
порційно великою головою
без волосся. В
гуманоїда
були темні очі, трипалі р у 
ки, сіро зел єна шкіра.
Опинившись на
борту
судна, інопланетянин спро
бував тут же вискочити за
борт. Коли це не
вдалося,
він кинувся в глибину
ко
рабля і заховався там.
Че

ІН Ж Е Н Е Р Н І

рез годину матроси знайшли
його в одній з кают,
але
вже
мертвого.
Очевидно,
він просто задихнувся
в
земній атмосфері.
В тому ж регіоні,
непо
далік од міста Кодяк вночі
з 31 травня на
1 червня
1989 року другий
риболо
вецький траулер,
розста
вивши сіті, витягнув
«та
рілку». Потривожений пред
мет дископодібної
форми,
сріблястого кольору рвонув
ся в
повітря,
порвавши
снасть. Через відкритий дон
ний люк з нього випав ве
ликий
темний предмет-кап
сула схожа на сигару. Коли
П‘ підняли на борт і
відк
рили, то знайшли
гуманої
да, тя ж ю пораненого,
що
корчився від болю. Він був
схожий на істоту, знайдену
рибалками
напередодні.
Земні лікарі виявились без
силими.

За повідомленням преси, багатьох гуманоїдів: дослід
анатомічні дослідження за ження ці ведуться в глибокій
свідчили абсолютну неподіб таємниці. Ходять навіть чут
гуманоїдів
ність пришельця на
люди ки, що один з
живий і перебуває в
стані
ну.
Багато писано про те, що1 летаргічного сну. Вчені че
в спецлабораторіях
С Ш А кають, коли він прокинеть
нііби-то зберігаються
тіла ся.
Ч А П А Є В П ЕР ЕП Л И В УРАЛ
Дочка легендарного начдива В. і. Чапаева Клавдія Ва
силівна розповідає: «Фурманівська версія про
загибель
мого батька у хвилях Уралу невііірна. Багато років тому я
одержала листа від офіцера - політпрацівника Радянської
армії, що відбував службу на території Угорщини.
Пи
сав, що одного разу до нього прийшли старі угорці-чапаєвцс котрі перепливали вкупі з моїм батьком
річку
Урал. Один з них, Ференц Кульгрр, кулеметник чапаєвської дивізії, розповідав, як вони разом з товаришами ук
лали пораненого Василя Івановича на зняті з петель.во
рота, пристосовані під пліт, і переправили його на дру
гий берег. Але дорогою він помер. Бійці вирили на березі
могилу, схоронили командира, а горбик зрівняли з зем
лею, щоб білогвардійські козаки не змогли познущатись
над тілом. Тієї ночі, коли загинув Чапаев, Петро Семено
вич ісаєв (в романі— Петька) виконував завдання
ком
дива і був далеко від нього. Смерть Василя
Івановича
переживав тяжко, докоряв собі за те, що не опинився
поряд. Друзі вирішили справити за Василем Івановичем
поминки, під час яких Петро Ісаєв застрілився.

Цього знімка наш фотокореспондент Степан Лісовий
зробив у приватній школі, котрій Політехнічний
інсти
тут дав притулок у кількох кімнатах енергетичного
фа
культету. Школа працює за особливою педагогічною ме
тодою, що дбає про широкий розвиток дитячого
інте
лекту на основі практичних дій і максимального унаоч
нення. Все, що вивчається, тут, як мовиться,
прагнуть
попробувати руками, побачити очима, або засвоїти
з
допомогою цікавих, продуманих ігор.
То ж не дивно, що важливе місце в шкільній програ
мі посідає народнознавство, тобто, пізнання
товрчості,
глибинних звичаїв і традицій України. Минулого тижня,
приміром, школа відзначала «калиту». Іншими
словами,
веселе й дотепне свято Андрія Первозваного, нині уже
напівзабуте. Школа зробила спробу розіграти його в усій
колоритній красі.
На знімку — один з фрагментів свята.
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дужість, швидка втомлені:ть
від навіть незначних
на
вантажень.
— Але
ось
перебудова
дещо переставляє
акценти,
адже нас уже не закликають
відмовитися від
особистих
інтересів в ім’я щастя «народу»?
— Саме з цих
позицій
треба подумати і про
пе
ребудову нашої
медицини.
Вона у
своїх
програмах
іноді забуває про пріорите
ти, не дивиться в
корінь,
не думає, що важливіше зро
бити в першу чергу, і час
то масштабні кампанії,
які
забирають безліч сил \ кош
тів, не дають
результатів,
оскільки наступ іде на нас
лідок, а причини, що поро
дили його, залишаються.
Людина, «згораючи
на
роботі», або обертаючись по
замкнутому колу побутового
безладдя, звикає до пору
шень в організмі і не помі
чає втрат. Таке варварськоДОСЛІДЖеНЬ І ДІЙ. Адже
МіИ споживацьке ставлення
до
звиклися з поганим
наст себе — симптом нашого су
роєм оточуючих,
дратівли спільства.
вістю колег по роботі, нев
Час уже дослідити, чому
мінням безтурботно
радіти половина дітей приходить у
просто небу і сонцю,
ви школу нездоровими, а
70
правдовуючи все трудноща процентів закінчують її, не
ми часу. Проте для нашого сучи разом з атестатами
і
народу ця проблема
най купу хвороб, чому 40 про
більш актуальна.
центів юнаків не
можуть
— Чому ви так
вважає через недуги служити
В
те?
армії. У розвинутих країнах
— А тому, що протягом існує культ здоров’я, і в ре
усієї
історії
радянської зультаті працюють там з ви
держави культивується
в щою віддачею. Систему спе
суспільстві незрозуміла для ціальних тестів
проходить
природи, психологічна
нас кожний — від президента до
танова: робота на знос.
І школяра. Це для того, щоб
навіть лозунги вимагали на визначити потенціальні мож
кожному кроці «Віддай усі ливості людини і не допус
сили на...». А
це
проти тити перевантажень.
Наша
природно, бо все
живе ж профорієнтація —
лише
прагне
до
врівноважених на словах, і часто
людина
навантажень, а ми
часто все життя займається спра
доводимо ці
навантаження вою, яка вимагає постійного
до абсурду.
перевищення її
можливос
Але ж
Існує
таке тей.
поняття, як просто
втома,
Очевидно,
треба
нав
яка потім проходить
без читися не тільки раціональ
слідно?
но працювати, а й правиль
Важлива не наявність но відпочивати.
симптомів, а їх стійкість
в
О. АЛІХАН ЯН ,
організмі, а це апатія, бай
кор. Укрінформ.

— На жаль, саме хворо
бою вважають це
явище
американські медики,
—
відповів на моє
запитання
заступник міністра охорони
здоров’я України В. І. Шес
таков.
— Із світової преси
ві
домо, що зов:ім недавно во
ни дали їй назву — синдром
хронічної втоми,
виявили
симптоми і прийшли до вис
новку, що вона
набирає
форми епідемії?
— Так, американці
вва
жають, якщо людина
втра
чає інтерес до радощів жит
тя, все бачить у
чорному
світлі, при цьому ї ї
му
чать головні боліі, іноді під
ступає озноб, значить, вона
уражена такою далеко
не
безневинною недугою,
яка
небезпечна ще й тим,
що
дає потім старт цілому бу
кету інших
функціональних
розладів. Однак у нас,
на
жаль, така важлива пробле
ма не викликає
серйозних
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Новорічне слово ректора
Шановні с т у д е н т І аспі
ранти, шаноаніі викладачі
і
науковці, всі, хто
забезпе
чує життєздатність
нашого
багатотисячного вищого нав
чального закладу!
Закінчується 1991-й
рік
і ? перш, ніж поздоровити вас
з цим святом, я, з вашого
дозволу, підведу
підсумки
року, ЩО завершується.
1991-й був нелегким, але
знаменним для народу
Ук
раїни роком, у якому наша
республіка стала незалежною
державою, а ми з вами ста
ли в один ряд з росіянами,
німцями, шведами та інши
ми націями, що мають свої
держави.
Акт незалежності,
про
голошений Верховною
Р а
дою України та .. підтвердже
ний на референдумі
воле
виявленням народу, став го
ловним історичним докумен
том 1991 року, документом,
який навічно увійде в істо
рію України як такий,
що
повернув нашій багатостраж
дальній землі ї ї
законну
державність.
Беручи активну участь в
справах державних, ми
з
вами ні на мить не забували
про справи інститутські. На
мій погляд, знаменною
да
тою для нашого вузу стало
4 квітня — саме в цей день
був підписаний наказ
мі
ністра про дозвіл
Вінниць
кому
політехнічному
з
1991—92 учбового року роз
почати підготовку фахівців
за навчальними планами тех
нічного університету,
роз
робленими на 'всіх
факуль
тетах з врахуванням
до
сягнень канадсько - амери
канської вищої школи. Ко
ли наші майбутні бакалаври
— нинішні
першокурсники
— перейдуть на
четвертий
курс, наш вуз пройде акре
дитацію і стане Вінницьким
технічним університетом, але
датою його народження бу
де не дата акредитації, а 4
квітня 1991 року.
Оскільки програма
ун і
верситету є більш напруже
ною і насиченою, то вимо
ги до вступників у
цьому
році були набагато вищі-, ніж
у минулі роки. Перша сесія
на першому курсі підтвер
дила доцільність
орієнтації
на випускників
фізмат шкіл
— вони, в основному,
є
кращими студентами в усіх
групах на всіх факультетах.
На їхньому фоні потьмянів
блиск медалей сільських та
районних
шкіл,
власники
яких стали студентами
на
шого вузу за умовами екс
перименту
без
складання
вступних іспитів у
самому
вузі.
Колектив
енергетичного
факультету
повністю
основий корпус, до
якого не соромно запроси
ти делегацію будь-якого ву
зу республіки. Днями
ко
лишньому декану енергетич
ного факультету
Давиду
БегляюпвичУ Налбандяну Вер
ховною Радою України при
своєно почесне звання « З а 
служений працівник
народ
ної освіти», з чим ми його
щиро вітаємо і бажаємо здо

ров’я та творчих успіхів на
професорській ниві, а факуль
тету, нині очолюваному уч
нем Давида
Бегляровича,
колишнім його заступником
Миколою Павловичем
Сви
ридовым, бажаємо іі далі не
збиватись з «налбандянівського» кроку.
Не зважаючи на
об'єк
тивні труднощі,
протягом
року ми продовжували бу
дувати житловий
будинок
для викладачів та
учбовий
корпус для майбутніх
констру кто р і в
раді оа па ратуїр и.
В цьому безумовна заслуга
проректора Володимира Діонисовича Свердлова.. З а с 
луговують на подяку
за
участь у вирішенні
бага
тьох питань, пов’язаних
з
цим будівництвом, завідую
чий кафедрою К ІВ Р А
Є в
ген Володимирович
Дубов
та декан ІБ Ф Георгій Сер
гійович Ратушняк. Від імені
ректорату дякую також сту
дентам, які добровільно ство
рили будівельний загін, по
єднують самовіддану працю
на цих інститутських об'єк
тах з навчанням на
вечір
ній системі.
Університетська
освіта
немислима без
гуманізації
та гуманітаризації ї ї основ.
Над вирішенням цієї
про
блеми працюють всі кафедри
гуманітарного циклу,
але,
найсуттєвіший
вклад
вно
сить кафедра історії та те
орії культури і, створений на;
ї ї базі, культурно - худож
ній центр, очолюваний Т а 
марою Болеславівною Буяльською.
Новою віхою в
розвит
ку цього центру стало
від
криття в художньому музеї
меморіалу народного худож
ника Федора
Коновал юка,
декілька десятків картин до
якого подарувала вдова х у 
дожника. Нагадаю, що від
криття меморіалу
транслю
валось не тільки по облас
ному та
республіканському
радіо, але й по телебачен
ню, а «освячували»
його
член
Президії
Верховної
Ради України, відомий пи
сьменник Володимир
Яво
рі всь кий та вдова художни
ка Тамара Іванівна МорозКо нова люк.
Плідно працювали
впро
довж року наші спецради по
захисту кандидатських
та
докторських дисертацій. Всі
дисертації, захищені в на
ших спецрадах, затверджені
вищою атестаціїиною
комі
сією. Серед них і докторсь
ка дисертація наймолодшо
го доктора наук в нашому
інституті Романа Наумовича
Квєтного, якому
запропо
новано створити
кафедру
САПР на
радіотехнічному
факультеті.
На сьогодні ми вже має
мо ЗО докторів наук, профе
сорів. До речі, в
Польщі
ЗО професорів — це квота
для створення вузу нашого
масштабу. Але у нас Інший
підхід — чим більше,
тим
краще. Тому ректорат спо
дівається, що загін
профе
сорів буде збільшуватись.
Місяць тому звання про
фесора одержав Ігор Абра-

мович Немировський, з чим
його й поздоровляємо. Щой
но в цьому списку науковопедагогічної еліти з’явилось
і прізвище Миколи Андрійо
вича
Клименка.
Приємно
повідомити, що останнім ча
сом успішно захистили^ док
торські дисертації Юрій Іва
нович Волков та
Михайло
Андрійович
Рвачов —
це
теж майбутні професори.
Дуже важливим для пре
стижу вузу є наявність
у
його штаті академіків
ос
новної чи
альтернативних
Академій наук. Рік, що за
кінчився, Відкрив
рахунок
академікам у нашому вузі:
в червні мене було обрано
академіком Академії
інже
нерних наук України, а
у
вересні — академіком Ака
демії гірничих наук.
Увій
шов я до складу
президій
обох
Академій.
В
кінці
грудня пройдуть нові
ви
бори в Академію
інженер
них наук і я впевнений, що
ряди академіків; у
нашому
вузі зростуть — на
кон
курс подали документи £ва
наших відомих
професори
— О. П. Стахов та М.
А.
Філинюк. Вкрай
важливо,
щоб на момент акредитації
нашого Інституту в техніч
ний університет мати хоча б
5— 10 академіків. Вчені, які
заслуговують
цих високих
звань, в інституті є,
треба
їм
тільки більш
сміливо
брати участь у
конкурсах,
котрі періодично
проголо
шуються.
Старався ректорат
не
відставати від вимог дня у
вирішенні питань
оплати
праці викладачів та
спів
робітників. Було
здійснене
(додаткове до
державного)
підвищення зарплати
спів
робітникам та викладачам за
якість роботи, кращих пре
мійовано.
За рахунок резервів
за
листопад і грудень
підви
щено зарплату всім
більш,
ніж у два рази. До речі, ли
ше декілька вузів спромог
лися здійснити
підвищення
зарплати в повному обсязі,
а їв більшості вузів України
підвищили платню за
ці
місяці всього на 20—40 кар
бованців. І, мабуть, лише в
декількох вузах буде здійс
нено індексацію зарплати за
листопад і грудень (у
нао
Індексація буде повною
і
всім працівникам).
У В ПІ
вчасно
було
впроваджено систему пере
ведення викладачів та спів
робітників пенсійного
віку
на роботу за
строковими
договорами,
що
поновлю
ються щорічно. Це
дало
змогу в межах закону під
вищити добробут цієї кате
горії працівників, тому
що
вони одержують і зарплату
і повну пенсію.
Особливо
вигідним стає це в зв'язку
з впровадженням у
життя
нового
республіканського
закону про пенсії, за яким
розмір пенсій
досягатиме
майже двох третин зарпла
ти.
На жаль, не всі задумки
нинішнього та
попередніх
років дали позитивний
ре

зультат. Ректорату
дове
лось розформувати факуль
тет
суспільно - політичних
дисциплін і передавати його
кафедри
факультетам
Ін
женерії, аби залучити
їх
таким чином до виховної ро
боти та прискорити
перео
рієнтацію з марсистсько-ленінських догм на
загально
людські цінності.
Тиждень тому ми
від
мовились бути засновника
ми двох, створених рік то 
му,
малих
підприємств
«Спекл» та Т Е Д Е М С . В і
дмова пов’язана з тим, що
ці підприємства
порушують
договірні
зобов’язання
І
займають інститутські площі,
не при но ся чи вузу ніякої ко
ристі.
Була у нас перспективна
в попередніх умовах задумка із створенням наукового
технопаїрку, але у зв’язку з
розвалом Союзу та позбав
ленням
таких
організацій
податкових пільг створення
парку втратило перспективу.
Тому довелося зупинити ре
алізацію цієї (Ідеї нзпівдорозі.
Однак у цілому
процес
реформ у вузі протікає незворотно, виводячи його
в
число провідних навчальних
закладів України.
Які .ж завдання
стоять
перед колективом вузу
у
новому 1992-му році?
Перш за все — це
по
дальше
впровадження
в
життя університетської сис
теми навчання.
Не менш важливим
зав
данням є повнокровне
за
безпечення навчальною
лі
тературою
україномовних
потоків.
Гуманізація та
гуманіта
ризація технічної
освіти,
екологічна та правова
під
готовка, розробка та впро
вадження
комп’ютерних
технологій навчання —
ці
проблеми теж повинні знай
ти своє подальше вирішен
ня в наступному році.
Підвищення рівня та збі
льшення
обсягів
науководослідної роботи, особливо,
фінансованої з держбюдже
ту, залучення до цього сту
дентів — це теж буде в по
лі зору ректорату.
Поставлене завдання від
криття трьох нових спеціаль
ностей: економіка
будівни
цтва, економіка
машинобу
дування та енергетика теппотехнології — всі необхід
ні документи уже в
Мінвузі України — Є
надія,
Що з 1 вересня в нашому
вузі з’являться студенти, які
будуть опановувати ці спе
ціальності.
До речі, в новому
році
буде змінено систему зара
хування до вузу.
Конкурс
буде єдиним для всіх
спе*
ціальностей.
Кожен
абііту
рієнт буде вказувати в за
яві три спеціальності
(з
пріоритетом), які він згоден

опанувати.
Такий
підхід
дасть можливість на
всі
факультети
зарахувати тих,
у кого бали вищі. І не буде
такого, що на один факуль
тет не поступає
абітурієнт
з 12 балами, тоді як на ін
ший зараховуються і з де
в’ятьма. Не будуть
більше
зараховуватись оцінки,
на
брані в школах —
замість
цього розширимо
експери
мент з фізматшколами
на
сусідні з нашою області.
Наступний рік буде
ро
ком становлення факульте
ту інтеграції навчання
з
виробництвом, який повинен
забезпечити на більш
ви
сокому рівні практичну під
готовку майбутніх
бакалав
рів.
Буде створено' дві-три но
вих спецради
по
захисту
кандидатських
дисертацій:
заявки будуть подані як т і
льки запрацює
Українська
Вища Атестаційна
Комісія,
організація якої буде завер
шена до кінця
нинішнього
року.
В плани культурно-худож
нього центру на
наступний
рік
закладено
створення
кабінету україністики
та
нових
експозицій
худож
нього музею, розробка но
вих курсів з історії та тео
р ії вітчизняної і зарубіжної
культур. З лекціями перед
студентами
виступатимуть
такі
відомі
письменники,
як Павличко,
Яворівський,
Іваничук, Мовчан, Драч
та
інші митці.
Буде* закінчено
споруд
ження житлового будинку та
учбового корпусу
кафедри
конструювання
радіоапара
тури і
почато
будівницт
во спорткомплексу та сьо
мого гуртожитку.
Почнеться поступова мо
дернізація
комп’ютерного
парку обчислювальних це
нтрів.
Планується нове
підви
щення зарплати
відповідно
до Закону про освіту.
А тепер декілька
слів
про свою депутатську
д і
яльність.
Основною своєю
заслу
гою перед колективом вузу,
як депутата, вважаю прий
няття в законах про освіту,
про основи науково - тех
нічної політики, про добав
лену вартість та про податки
статей, пов’язаних з підви
щенням зарплати, з пільга
ми для вузів по оподатку
ванню за будівництво жит
ла.
У створення
Української
Вищої Атестаційної
Комі
сії на принципах
довіри
спєцрадам теж є мій вклад
досить суттєвий.
Можливо це
звучатиме
зухвало, але Заява
Вер
ховної Ради України про те,
на яких принципах Україна
буде в співдружності
не
залежних держав, що прий
нята уже після
ратифікації

угоди про цю співдружність,
фактично обумовлена мною.
Саме я спочатку проголо
сував проти угоди, а
потім
переконав Сергія Головато
го, який голосував за угоду,
в тому, що необхідно пере
конати Президента Кравчу
ка в необхідності додаткової
заяви.
Півтори години я витра
тив на те, щоб переконати
Головатого в
необхідності
цього' кроку. Хто
дивився
трансляцію засідання
Вер
ховної Вади, міг у
цьому
пересвідчитись. І,
прочи
тавши мої «сумніви»
та
вислухавши усі
аргументи,
Головатий, який до
цього
виступав по телебаченню
з
підтримкою угоди,
написав
текст Заяви ї поніс
його
Плющу та Кравчуку. Обидва
погодились 1 наступного дня
Заява була
проголосована
Верховною Радою. Прикро
тільки, що Сергій Головатий
у своєму інтерв’ю «забув»
сказати про те, хто йому по
дав Ідею та переконав ^
необхідності такого
де
мента.
Втім, я не ображаюсь. Го
ловне — що тепер ні Пре
зидент, ні уряд не зможуть
переступити через цю З ая
ву, вирішуючи справи спів
дружності, що дає Україні
гарантію не втратити
неза
лежності.
Вважаю, що
виконання
депутатських обов’язків
не
впливає негативно на
стан
справ у вузі — розширення
прав проректорів дає
мені
змогу за п’ятницю та субо
ту вирішувати всі
питання
стратегічного порядку своє
часно.
На завершення цього не
великого звіту хочу
звер
нути вашу увагу на те,
що
в умовах політичного
та
економічного хаосу
наш
вуз у 1991-му році все-таки
був хоч і невеликим, а все
ж таки островом
стабіль
ності і спокійного, невідво
ротного реформування.
То ж перше моє Новоріч
не побажання якраз і буде
полягати в тому, щоб і
в
1992-му році наш вуз
був
прикладом стабільності, де
мократії, реформ,
досяг
нення запланованих рубежів.
Друге побажання — здо
ров’я вам і вашим
близь
ким, друзі, щастя, успіхів!
І найголовніше побажан
ня усім нам: зміцнення не
залежності
нашої
рідної
України, стабілізації ї ї еко
номіки, подолання
трудно
щів, віри в краще майбут
нє нашого
багатостражда
льного народу,
зміцнення
дружби між українцями
та
представниками інших
на
ціональностей, між народом
і армією.
У здійсненні цього поба
жання — щастя наше, наших
дітей, щастя України!
Б. МОКІН.
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О Н О ВУ летить, — вийПропозиція
Петраковг льше покладаючись на слух,
ГУМОРИСТИЧНИЙ
^
нявши з рота
зак сподобалась. Вирішили,
що ніж на зір. Але
міимоволі 1
РЕПОРТАЖ
рутку, сказав Петраков і по відправляться троє: Петра- впали в очі сліди, які мож
чав вдивлятися в небо.
ков, Хованський і
Мосто- на було прочитати, не заду
З боку німецької позиції вець. які знають тут ш ж ну муючись. Це
відбитки
ні
накочувався басовитий кле стежку.
мецьких чобіт і,
обсипана
кіт, а невдовзі
показалася
Вийшли, як тільки
запа ялинковими голками, щойнь
рухлива цятка, яка
росла ли сутінки, в маскхалатах, з протоптана, снігова доріж
буквально на очах.
Перет ножами. Проминули бойову ка.
Фотокореспондент нашої газе
нувши нічийну смугу, передо, охорону і розтанули в тем
— Еге ж, фашистам
за
ти Степан Лісовий звернувся до
ву, вона з гуркотом розір ряві.
кортіло ялинки на різдво,—
деяких працівників інституту з
валася десь в районі бата
Не все було так тихо
і посміхнувся собі розвідник.
запитанням: «Що
радісного
Наче ми тільки народили
рей і штабів. Луна
вибуху чисто на нічийній землі, як — Ну-ну, несіть подивимось
нажито вами в поточному ро
ся на світ — все вперше:
пружно вдарила у вуха, хи т інколи здавалося. Товста сні куди...
ці?».
привати
гова ковдра чорніла
бруд
нула накати бліндажа.
І тут прийшла нова здо лібералізація цін,
— «Берта», хай вона лус ними плямами воронок, ос гадка. Чому німці
зрізали зація, -індексація, купоніз-ація.
Л. М. Калініна:
кож гіршу ялинку, а не ту кра А ось і перший в нашому
не, — сердито сплюнув ро колочною віспою. На
— Своїм життям задоволена,
жевощокий сержант Бабич. ному кроці сміливців чекали суню, що на узвишші? А то  інституті новорічний аукціон,
але особливих змін впродовж
смертоносні МІНИ, вовчі ями му, що та маскує щось. І не причому в одній з його на
— Лупить точно.
року у мене не було, — всміх
аудиторій в залі
Усі замовкли,
думаючи та інші пастки. А небо без щось, а таки перископ, який вчальних
нулася і з виразом
провини
на ствердження
прошивали
зас вовчим оком вдивляється
про одне: де ж сидять кля перервно
в N5 4, ніби
розвела руками..
що тепер над
ті спостерігачі? Уже
тиж ліплюючі ракети, які лопа- наші позиції. А може
не то ї істини,
усім главенствує
її
ве
день, як
наша
контрбаталичність комерція.
рейна розвідка шукає воро
Сказати, що сюди збігли
жий корегувальний
пункт,
ся сотні студентів, виклада
а знайти не може. Тим ча
чів,
працівників,
значить,
сом, миналм дні, армія го
О. Д. Азаров:
вдатися до великого пере
тувалася до наступу, і конче
більшення, всього кілька де
— Донька Анжела вступила потрібно було1 послабити вог
сятків відвідувачів виявило
неві можливості
фашистів,
до інституту, дружина, Лариса покінчити з «Бертою».
бажання
поправити
своє
Евпатіївна, захистила дисерта
майнове становище за раху
...Зима була в
розпалі,
цію.
нок комусь не потрібних ре
мальовнича білоруська зима.
чей.
Обидві передові глибоко вко
Це — серйозно, а сміш
палися в землю, наче пос
ним робив процес
купівлінула. Де-не-де пострілювали
О. М. Головченко:
продажу
великий портрет
кулемети, контролюючи ней
Карла Маркса на стіні,
де
тральну зону. Ця фронтова
З Ф РО Н ТО ВО ГО Щ ОДЕННИКА
— Увечері на кухню, де я
висіли виставлені
колготки,
смуга була досить величень
вчора наводив порядок, зазир
серветки та інші шматинки.
кою і в деяких заболочених
нув Олексій, мій внук.
І цитата великими літерами:
місцях
сягала
кількох
кіло
— Що
дідусю,
тарілки
«Человек
— высшее сущест
метрів.
Т
ут
йшло
своє
жит
лися, наче старі автомобіль вовчим, а «бєрточкиним»?
миєш?! Це добре. Мий, мий! —
во для человека».
тя. Вдень, правда,
навіть ні камери.
Розвідник уже не крався,
І додався до своїх іграшок.
Як не пасує цей настінний
птах не пролетить непоміче
Нарешті, подолали
забо а летів за тими двома. Т е 
— А скільки років малому?
до сьогоднішньої
ним. Кожний клаптик землі лочену впадину і дісталися пер він був певен, що шлях антураж
— Півтора. >
прострілювався усіма видами до невеликого узвишшя, на їх недалекий і приведе до оостановки тотального дезброї. Інакше було вночі, ко якому росло кілька ялинок. прихованого підземного бун Ф.циту і астрономічних стри
ж вартість
ли опускалася темрява. Т о  Перевели подих, обдивилися. кера. Так воно І вийшло — бків ціні і яка
самого «человека», якуіи че
ді з обох сторін
починали
— Ось 11 вона, чепурнень неголосна розмова, певне, з
В. Ф. Кобевник:
сно живучи,
неспроможний
проповзати одягнуті
в білі ка, — показав дулом авто вартовим і шарудіння
две
наинеоохідніше.
Перерва. Студенти
тісно маскхалати сапери, розвід мата Петраков. — Ви пиль рей — підтвердили здогадку. придбати
м ао уть, з усіх земних сотобступили викладача.
Дове ники. Іноді вони стикалися нуйте, а я поповзу до неї.
Повернувшись до
своїх, ворінь найдешевше тепер ко
лось докласти зусиль, щоб за лоб у лоб і будили ніч ви
Кілька в’юнких рухів,
і
штує саме він,
«человек»,
писати для газети ось цю фра бухами гранат, злим стре розвідник уже там. Але чо він збуджено прошепотів:
зу: «Єдине, що утішає в не котом автоматів. 1 вже до му він завмер, нічого не ро
— Знайшлася,
чортяка! котрий не знає, що з ним
певному нашому сьогоденні — ранку не вщухала кулеметна бить?
Під нами — бункер спосте буде завтра.
...але повернімося до аук
це праця в інституті, де почу тріскотня, гавкіт мінометів.
— Що сталося? — наб режного пункту «Берти». Б у
ціону. його головний дири
і знову тиша.
ваю себе потрібним».
ло б по-свинському,
не
лизилися друзі.
гент Віталій Сторожук
до
Федір Петраков, завзятий
Новим
Ж
— Тс«с, — застеріг Пет «поздоровити» ї ї з
сить жваво і, я б сказав, ква
сибірський
мисливець,
нама
раков і показав на
широ роком, га?
Ю. Я. Комісаренко:
гався І тут читати *
книгу ченький отвір, що зяяв по
— Звісно,
—
загуділи ліфіковано, наче він займав
слідів.
Згадав,
як
ходив
на
— Нашій кафедрі для роз
друзі. — Треба «поздоро ся цим усе життя, присту
ряд з стовбуром ЯЛИНКИ.
пив до виконання
прямих
соболів, як вчився у
бать
робки цікавої теми ректор Б. І.
— Нора, — невдоволено вити», зробити сюрприз.
обов’язків, пропонуючи ту чи
ка
спадковій слідопитській відзначив
Мокін виділив гроші. Це ра
Кость. —
Чому
. . .Повільно рухалася стріл іншу річ:
науці. Але нині треба
роз тривогу підняв?
дість, по-вашому, чи ні?
ка годинника.
Наближався
— Колготки дитячі. Стар
гадувати Інші сліди — люд*
— Безумовно. Думаю,
що
готу това
— Не знаєш, — помовчи, Новий рік, до якого
ціна 10 карбованців.
щасливою людина почувається
ські.
роз Хто більше?
Замислившись, не почув, — зиркнув на цього сибі валися всі! і особливо
тоді, коли їй допомагають реа
Бабича.
Колготки — то річ потрі
як у
землянку
ввалився ряк. — Таких нір не буває. відники сержанта
лізуватися в праці.
— Тоді я постараюсь бути
Кость
Хованський - довго Бачите, отвір який? Чистий, Наче по конвейєру, пливли бна і дефіцитна, заради них
ногий, з гострим носом, сол гладенький, ні ворсинки на по їх н іх плечах ящики з ви і прийшли сюди переважно
щасливим.
сапе жінки. Тож
названа сума
дат, ;і, весело насвистуючи, стінці. А ось на ялинці м’яті бухівкою, позичені у
щедро швидко полізла
вгору 15,
поставив на березовий стіл місця, наче щось тут рухало рів. Ці «сюрпризи»
підкладалися усюди,
навіть 17, 20...
ся.
важкий мішок.
— Оце такі — подав го під ялинку.
— Продано! — оголошує
—
Приймайте
різдв’яні
не
шталмейстр і
подарунки, — хитро
блис лос Мостовець. — Чи
Німці
почули
підозрілі інститутський
вилазить? звуки, але було вже пізно. бадьоро стукає молотком.
нув очима. —< Шефи
при перископ звідси
Хитрої
Знаходять
свого покупця
Ви народились 10 грудня Якщо ж вас дуже «занесе», везли.
Рівно о дванадцятій пролу
1973 року. З точки
зору то Мавпа вчасно зупинить.
Усі кинулися розглядати.
що одна з дитячих іграшок, ва
Розвідники
перезирнули- нав такої сили вибух,
теле
Можливі різкі зміни
в Масло, консерви, шоколад...
японського гороскопа, це —
здригнулась сама
«Берта», за. А ось імпортний
ся.
фонний апарат за 650, чоло
бунти,
рік Вола. Отже, вам власти політиці, революції,
— А це, братці, на
за
— Ось ЩО Друзі, -ч
як яка стояла за десяток кіло
ві блискучі розумові
і ф і барикади — в такий спосіб мовлення, — поцілував,
він старший, наказав Петраков, метрів у тилу. Здригнулась і вічий костюм за 700. жіно
зичні якості. В зодіакально Мавпа розважається. Дов пляшку «М осковської».
— — посидимо тут, почекаємо осліпла, втратившій
своє чі туфлі за півтисячі карбо
анархія, Підставляйте кружки, вип’є 
ванців зустріла
глибока ти
му гороскопі цьому дню на кола — безладдя,
нагле
око.
— може, все проясниться.
ша. Були зняті з торгівлі в’я
родження відповідає
знак зате нікому не нудно.
мо з нагоди свята. Та його
А розвідникам
Бабича зана ангорська кішка за 20
і справді, з протилежного
Стрілець. А під
Стрільцем
Що обіцяє рік Мавпи кон запал пригасив сержант.
зустріти карбованців, і керамічна ва
процвітає відданий,
ідеа кретно для Вола?
— Новий рік відзначимо, боку горба незабаром почу так і не вдалося
Дуже поганий рік. Воло як належить, рівно о
лістичний і романтичний тип
два лися обережні кроки ! по Новий рік «по-людському». за за 40 карбованців, і, як
наркомівські що бути до кінця об’єктив
казалися постаті двох
ні Свої законні
страшно —
він надцятій ноль-ноль.
поведінки, котрий ніколи не ві буде
було сто грамів вони випили аж ним, 90 процентів
інших
заг
збочує з прямої і
вузької постійно відчуватиме
— І біля ялинки, — до мецьких вояк. Можна
за предметів
порішити їх одною
авто на -світанку, втомлені,
залишилися
не
стежини доброчестя.
дав Петраков.
розу.
Пет порошені снігом, наче діди- проданими.
Згенеровано за програ
П РОГНОЗ НА 1992-Й
РІК
— Де ж ї ї взяти? У нас матною чергою, але
були
раков застережливо
підняв морози. Зате тости
Що ж, тепер нема
дур
Це рік Мавпи.
Можна
мою «Календар-горосодні берізки.
ве них і з того, і з другого бо
лиша надзвичайно радісні і
. очікувати всього, надто
ж коп» студентом - заочни
— Візьмемо.
Подивися, палець і, наказавши
ку. Гарні речі нині ніхто не
поповз селі.
: різних несподіванок.
Цілком і курсу факульте
ген-ген яка красуня
стоїть тися на місці, сам
продає, навпаки, намагаєть
[ ковито допускається ризик у
ту обчислювальної тех
на нейтралці. Звечоріє
—■ услід.
А. ЛЕОНИДОВ.
ся купити не тільки про за
Робив це н©поквапно, 61ділах, адже усе
вдається.
ніки Юрієм Андрійчуком»
зрубаємо.
пас, а для того, щоб якось
позбутися
дерев’яних гро
шей. Але всьому є міра —
домашні скрині, шафи, ант
ресолі не бездонні і не гу
мові. Тому далеко
не все
на аукціоні перейшло в ру
ки відвідувачів, тим більше,
Коли біла снігова ковдра що на ньому
були пред
вкриває землю — все нав ставлені не кращі речі.
круги перетворюється в каз
Все ж слід схвально
по
кове видіння. Ген-ген ялин ставитись до ініціативи ка
ки, наче балерини, закруж федри
А ІВ Т ,
працівники
ляли біля лісової сторожки, якої
започаткували
таку
милуюча око своїми
пиш форму послуг
політехнікам.
ними мережками і лелітка- Хай цей захід сьогодні вий
м-и. А ось на білому тлі га шов не дуже
масштабним,,
лявинки зазміїлись ледь по бо провадився все-таки впер
мітні сліди якоїсь польової ше. Наступного разу, слід
мишки, чи пташинка застри сподіватися, звідти поверта
бала, друкуючи лапками свою тимуться значно більше лю
неповторну в’язь.
дей — одні з потрібними по
А тихо як! І чисто, і яс купками, Інші з виручкою, і
но!
кафедра залишиться не без
Який же все-таки гарний приварку.
наш мальовничий Подільсь
кий край!
П. СТУПАК.

Подарунок
ДЛЯ „Берти“

ГОРОСКОП ДЛЯ ІНСТИТУТУ

Зимовий
пейзаж

^«За

27 грудня 1991 року.
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З
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НОВЕ В РОЦІ СТАРОМУ
ДІАЛОГИ
На порозі нового ро
ку люди спрямовують свої
— І це прибуткова спра
погляди в день завтраш
ній, сподіваючись в році ва?
— Так.
Ми
вже ре
новому здійснити
свої
таких
нездійснені наміри, діж алізували понад 50
1800
датися кращих часів.
І стендів вартістю по
мало хто згадує, що й у карбованців кожний. А за
старому році не все бу мовлення продовжують над
ходити. В портфелі на наступ
ло погано.
ний рік їх уже близько ста.
Справді, не все!
про
Давайте ж подумаємо, Зацікавились нашою
згадаємо, що було,
що дукцією не тільки в містах
зак
доброго,
приємного України, а й учбових
відбулося в нашому
ін ладах Пензи, Рязані, Іркут
ституті року 1991-го!
ська.
В.
Л. К А Р П Е Н К О , декан —■То ви, мабуть, «лопа
тами» загрібаєте гроші?
факультету Ф ІП Д :
— О-оІ Багато хто
так
— Хоч рік
народження
т
нашого факультету не 1991-й, думає і дивиться косо
тим
а 1990-й, головні події
і наше підприємство. А
новини відбулися цього ро часом, середня заробітна пла
ку. Насамперед, для
бака- та не перевищує 500 карбо
лаврату розроблені програми ванців на місяць. Коли пе
люди
університетського типу.
Це рестануть заздрісні
досить трудомістка спраіва, рахувати гроші в чужих ки
на яку пішло півроку
що шенях? Хай засукують рука
матеріальні
денної напруженої
праці. ви, створюють
Нині приступили до розроб цінності та й самі заробляють
ки курсів лекцій на україн і державу збагачують.
ській мові,
— А яка вигода від вашої
— Чим сильний
новий діяльності для Інституту?
факультет?
— Гадаю, що планово-фі
— Його сила в професор нансовому відділу
нарікати
сько - викладацькому скла не доводиться. В інститутсь
ді. Ви тільки подивіться, як! ку касу вже цього року на
кафедри входять до факуль дійшло понад 55 тисяч кар
тету: фізики,
математики, бованців (35 тисяч за орен
хім ії, нарисової геометрії І ду приміщення і 20
тисяч
машинної графіки, економіки двісті карбованців — 20-проі організації
виробництва, центне відрахування від при
охорони праці і навколишньо бутку).
го середовища,
фізичного
— ' Ну, виготуєте ще 100,
виховання — всі фундамен
200, 300 стендів, забезпечи
тальні науки. Цих
кафедр
те всіх бажаючих, а
далі
вистачить для створення ок
що? Закриєтесь?
ремого вузу.
— О, ні! Якщо вже по
— і чим тепер вони зай чали підприємництво,
то
няті?
назад ходу нема, честі
ка
— Поточними
справами: федри не посоромимо. Ма
екзаменами, методична
ро ємо вже запасні, так би мо
бота, ну й, звісно, наукова вити, варіанти. Один з них
та
видавнича
діяльність. — надання послуг в
під
Прийнято до друку два но готовці іі перепідготовці
ін
вих підручники з хім ії
та женерних кадрів для
цук
фізики на українській мові, рової промисловості. Як ві
ї х автори — завідуючий ка домо, ця галузь
народного
федрою хім ії професор Г. А. господарства
забезпечена
Корчинський, а з фізики — фахівцями всього на
10
професор І. С . Буда та до процентів. Отже,
роботи
цент І. Г. Мельник.
вистачить надовго.
Першу
і остання новина:
напе групу з 25 чоловік вже на
редодні Нового року
заві брали.
В. А. ДУСАНКЖ, голова
дуючий
кафедрою
вищої
математики
Ю. І.
Волков профкому працівників В П І:
— І у нас є новини,
а
захистив докторську дисер
головна, вважаю та, що нам
тацію.
можемо
В.
О.
П О Д Ж А РЕН КО , розв’язали руки:
завідуючий кафедрою А ІВ Т : тепер на свій розсуд манев
— Не з порожніми руками рувати коштами. Приміром,
колектив
вступемо в рік 1992-й, за що взялися постачати
і
маємо дякувати рокові 1991- продуктами харчування
му, який навчав нас, приму промисловими товарами. Зро
пот
сив поєднувати наукову ро зуміло, що для цього
боту з підприємництвом, чо рібні додаткові штатні пра
го вимагають ринкові відно цівники. Це питання
вирі
сини.
шено на профспілковій кон
— Тобто, ви хочете ска ференції, на якій затвердже
зати, що почали
заробляти но штатні одиниці заступни
гроші?
ка голови
та Інструктора
— Саме так.
Створили профкому.
— За які ж гроші?
Чи
мале підприємство, яке роз
за рахунок
платників
горнуло діяльність у
двох не
напрямках:* науково-дослідна членських внесків?
— Ні копійки
більше
робота з пріоритетної тема
відраху
тики і розробка та
випуск Просто зменшили
лабораторних стендів
для вання обкому проф спілки,—
вищих і середніх
учбових замість 35, як було раніше
тепер віддаємо 20
процен
закладів.

СЕНСАЦІЯ

ЧИ

ВИГАДКА.

Знайш ли
п е к л о ...
Багатотиражна
газета
«Нафтовик Башкирії» стала
найпопулярнішим виданням
тижня в республіці
після
того, як надрукувала
вмі
щену в «Комсомольці
Уд
муртії» замітку з фінського
часопиту «Амменусастия» —
«Ми буруємо через ворота
пекла» (автор Стен Міллер,
переклад
В.
Краюшкіна),
Вчені, які пробили сверд
ловину глибиною 9
миль
(14,4 кілометра) для
вив
чення руху масивних плит
під поверхнею землі, заяв
ляють, що вони
знайшли

пекло. Учасник робіт
ра
дянський геолог
Дмитро
Аззаков розповідає,
що
жахлива істота з крильми
вергаючи гучні прокльони,
вилетіла зі свердловини пе
ред тим, як були спущені
в ствол мікрофони.
«Як комуніст, я не вірю
в небеса чи біблію, але як
вчений, я тепер вірю в пек
ло, — сказав доктор Азза
ков. — Годі й говорити, що
ми були вражені, зробивши
таке відкриття. Але ми зна
ємо, що ми чули, і ми зна
ємо, що ми бачили. І
ми
абсолютно впевнені, що бу
ру вали через ворота пекла».
За чутками, жахлива дра
ма сталася, коли радянські
геологи, буруючи в неназваному місці Західного Си
біру («це, очевидно, помил
ка, оскільки глибину
14,4
кілометра має поки-що тіль
ки свердловина СГ-3 на Кольському півострові».
—
Прим, перекладача) досягли
глибини 14,4 кілометра. За
доктором Аззаковйм, «доло
то раптово почало шалено

тів внесків. Далі буде
ще
менше.
—
Гаразд,
«роздули»
штат, а що з того?
— А те, що тепер не на
словах, на ділі допомагаємо
людям щось придбати, щоб
не бігали в порожні магази
ни. Уже останнім часом за
везли іі продали чимало риб
них консервів,
макаронних
виробів, цукерок,
сигарет.
Були і спортивні костюми.
Зрозуміло, що без допо
моги з боку керівництва ін
ституту при наших мізерних
коштах усі наміри виявилися
б марними. На одному з за
сідань ректорату
затверд
жено нову посаду —
зас
тупника начальника
поста
чання, який займається
за
безпеченням працівників про
довольством і промисловими
товарами. Будьте знайомі з
ним: Леонід Москалюк— ф а
хівець високого класу, обіз
наний в економіці,
ділових
7 СІЧНЯ
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РІЗДВО!
зв’язках, ще й водій
авто
машини. Отже, з його приз ВІДНИНІ, в українській дер
наченням вбито, як кажуть, жаві це — офіційне свято з
обов’язковим вихідним!
двох і навіть трьох зайців.
Матимемо іі свій магазин,
для якого в головному ад
міністративному корпусі ви
ділено приміщення.
Нова радість стала, яка
— Думається, що з нагоди
не бувала:
Нового року ця нова,
ска
Зірка Різдва і надії ясно
жемо так, інститутська слу
засіяла,
жба теж не сиділа, склавши
Під скатертю — сіно І
руки?
сніп на покуті...
— Авжеж, завезли дитячі
Мати щедрими руками
подарунки,
організували
кладе на стіл кутю ...
святкові ранки її вечори, по
Мед, мак і пшениця — ці
слали в Закарпаття машину
різдвяні страви —
за ялинками.
знову до нас завітали
С.
М. ЗАЕПКО,
гене спогадом ласкавим.
ральний директор
Вінниць
Те давно забуте, хоч то
наша слава...
кого технопарку:
Тепер можна заспівати:
— Навіть слова не ска
«нова
радість стала».
жу вам!..
Через гори й доли, мов з
— Чому. Технопарком ці
іншого світу,
кавляться не тільки в
ін
прилітають з колядою
ституті, а й в усій області,
минулії літа.
це ж плід наукових
заду
Відчиняйте д в ф і і
мів багатьох вчених і прак
просіть за столи!
тиків.
Вже не будем, як раніше,
рабами ніколи!
Відповіді ми не отримали *
Бо настала гласність, йде
генеральний директор
де
перебудова.
монстративно
відвернувся,
Хай квітує Україна І
даючи зрозуміти, шю на цьо
вкраїнська мова!
му аудієнція закінчена.
Залишається тільки роби
ЛЮБЛЮ
ти різні припущення,
чому
Как можно не любить
тов. Злепко відмовився да
тебя?
ти Інформацію. Чи тому.^що
Когда, отбросив все
в тому технопарку нічого не
сомненья,
Я радуюсь, ликую,
робиться іі його
керівнику
обретя,
нема чого повідомити,
чи,
Спокойствие души и
вирішив він заоекретити своє
вдохновенье.
Как можно не любить
дітище, як в старі
«добрі»
тебя!
часи, коли усюди висіли таб
Когда любовь родится с
лички — перестороги « В х ід
нами,
Идет по свету, все
заборонено» ,«ворог
під
сильней с годами.
слуховує», «Н і пари з вуст»...
Как можно не любить
До речі, будучи заступ
тебя?
Когда сквозь бури и
ником проректора по науці,
метели
Сергій Макарович так само
Твоей любовью
согревались, пели:
керувався принципом «пре
«Как можно не любить
сі — ні слова!». Отож, всту
тебя?».
паючи в Новий рік,
поба
Ведь все мы — дети
солнечной планеты,
жаємо генеральному дирек
И ничего для нас
тору не цуратися гласності
дороже нету,
і відкритості, бо ще нікому
И потому кричу на всю
планету:
не вдавалося домогтися у с 
«Земля родная! Я
піху, сховавшись від людей
люблю тебя!»
в шкаралупах таємничості.
Борис ЗЕМЛЯКОВ,

ЗІРКА РІЗДВА

крутитись, показуючи,
що
ми досягли великої порож
ньої кишені або печери».
«Температурні
датчики
показали драматичне збіль
шення тепла, вимірюване в
2000 градусів
Ф
(тобто,
1075,06 градуса С), — про
довжує він. — Коли ми під
няли долото, то не
могли
повірити своїм очам. Іклас
та, кігтиста тварюка з ве
ликими лютими очима з’я
вилася в хмарі газу і зави
щала дико перед тим. як
щезнути. Частина робітників
і інженерів кинулася вроз
тіч, а ті з нас, хто зали
шився, дізналися
більше.
Ми спустили в свердловину
магнітофон,
призначений
фіксувати звуки від
руху
літосферних плит. Але за
мість руху плит ми почули
людський голос, в
якому
дзвенів біль. Спершу
ми
подумали, що звук спричи
няє наше власне
бурове
обладнання, та, коли
впо
рядкували Його і
переві
рили все це, то наші най
гірші підозри підтвердились.

Крики і зойки не були кри
ками і зойками однієї лю
дини, вони були криками,
зойками і стогонами міль
йонів людей. На щастя, ми
мали ввімкнутий рекодер
(записуючий звуковий при
стрій) і тепер маємо
на
Магнітній стрічці звуки, що
викликають жах.
На цій стадії ми припи
нили виконання
проекту
буріння і закупорили вхід
свердловини. Було ясно, що
ми виявили щось, що пере
буває за межами знання і
розуміння. Ми бачили і чу
ли речі, яких ніколи не спо
дівались бачити і чути».
Радянські офіційні поса
дові особи відмовились ко
ментувати це повідомлення,
♦посилаючись на те, що маг
нітофонні стрічки ще вив
чаються.
«Можемо тільки мати на
дію на те, що Радянський
Союз повідомить всі
под
робиці. Світ має право їх
знати».
Дайджест
«Надзвичай
ний постфактум».

Факультет
красунь
Хоч відоме прислів’я
І
стверджує, що краще
бут(и
щасливою, ніж
красивою,
мало знайдеться дівчат, які
б відмовилися від
честі
стати переможницею
того
чи іншого конкурсу
краси.
Та й змагання ці організо
вуються не заради
одного
тільки спортивного
Інтере
су. Бо дівоча врода —- це
теж неординарне
явище,
можна сказати —* національ
не багатство, а ще точніше
— чудове видіння, яке ро
бить наше життя
приємні
шим, земнішим І спокійнішим.
Недарма ж говорять,
що
краса врятує світ. А тепер,
ой як треба його юятувати!
Отже, хай стає
більше
красунь різних і чарівливих.
і тут слід зробити неве
лике відкриття — красуні в
нашому інституті
водяться
переважно в одному факуль
теті — на Ф А М І. Чи
там
більш сприятлива для
них
атмосфера, чи на них пози
тивно впливає мікроелектроніка, але саме там прописа
лись усі наші красуні — ла
уреати міських І навіть рес
публіканських конкурсів д і
вочої вроди.
Це і студентка
Наталія
Гаврилюк, яка торік
при
брала собі звання «віце-міс
Вінниця 1990 р .» , 1 лабо
рантка кафедри А С У Ірина
Михалюк — «міс-чарівність
Вінниці» (про них ми
вже
розповідали), І нарешті, сту
дентка 3-го курсу
Наталія
Плі шевська, яка уже в цьо
му році
завоювала
пер
шість в подібному конкурсі,
здобувши титул «Супер-леді Вінниця-91».
Отже, вже три
яскраві
зірки прикрашають
жіноцт
во факультету автоматики І
мікроелектроніки та й усьо
го Інституту.
Наймолодша з цієї трій
ки
Наталія
Олександрівна
Плі шевська охоче погодила
ся розповісти про
своє
сходження на небосхил д і
вочої краси, про участь
у
конкурсі.
— Сама не знаю, чим я
так сподобалась організато
рам цього змагання.
Впев
нена, що на факультеті,
(і
не тільки нашому),
знайш
лось би багато
вродливих
дівчат. Просто вони не по
казувались ніа очі. А я зав
жди на виду, оскільки
від
відую молодіжний центр, бе
ру участь в шоу-ба леті «Ран 
деву», естрадних
танцях,
навіть манекенницею
бу
ваю. Запропонували взяти
участь в конкурсі — не від
мовилася.

— А як він був організо
ваний?
— Досить вдало. Прохо
див у переповненому
кіно
концертному залі «Райдуга»
у івигляді шоу-спектаклю.
Заслужений артист У к р аї
ни Олександр Немченко по
будував його за
сценарієм
вистави
Бернарда
Ш оу
«Моя прекрасна леді» в д е 
що переробленому
вигля$.
Сім дівчат - фіналісток про
бувалися на роль квітникар
ки Дулітл.
Герой вистави на конку
рсних умовах оцінював кож
ну з претенденток, зважував
їхн і здібності, кращі риси І
кращу зовнішність.
Врешті
жюрі зробило свій остаточ
ний вибір, назвавши
всіх
лауреатів: леді
очарування,
леді грація, леді
артистич
ність та інші. Я ж отримала
найвищий титул — «Суперледі» і путівку в турподорож
по Туреччині, Згодом ще й
запрошення в Польщу прис
лали на конкурс «Польська
красуня».
— Значить, чимось таки
підкорили цінителів
краси.
Відкрийте секрет. Невже в
цьому «винні» тільки
ваш!
батьки?
— Вони своє
зробили,
але І я свого шансу не улускаю. Правда, не за рахунок
всіляких парфумів, кремів !
фарб. Навпаки,
намагаюся
менше ними користуватися,
бути такою, як матір наро
дила. А ось фігуру, грацію,
намагаюся удосконалювати за
допомогою тих же
танців,
участі в шоу-балетах, пока
зі мод. До речі, це
до 
помагає мені вільно трима
тися на сценІІ.
— Чи не обтяжливо вам
бути красунею? І як
став
ляться до цього друзі,
на.
самперед, юнаки?
— Не обтяжливо. Як
І
будь
- ЯКІЙ
ДІВЧИНІ,
жінці, мені приємна увага до
себе. Щодо друзів, у
тому
числі хлопців, то вони тіль
ки радіють моїм успіхам, я
ж ніколи цим не хизуюсь.
*
*
*
Що ж, чарівні наш] леді,
бажаємо, щоб у новому ро
ці ваш легіон побільшав не
тільки на Ф А М І, а й в усьо
му Інституті, місті, країні—
може й справді ваша краса
та чарівність затьмарить сму
ток, різні негаразди І
світ
людей стане кращим
та
добрішим.
і
А . НОВІНСЬКИЙ.
На
знімку:
«супер-леді
Вінниця-91», студентка 3-го
курсу Ф А М
Наталія
Плішевська.
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ЯК У БРА31ЛІЇ
В .бразильському

місті
років
підряд проводиться
но.
ворічний забіг на 12 кі
лометрів. Учасники стар
тують в старому році, а
фінішують в Новому.
З 1982 року ця тради
ція завелася і в нашому
інституті. Пам’ятаю;
як
16 ентузіастів зібралися в
холодному сарайчику, що
слугував тоді складом для
спортінвентаря.
Серед
першої! рохідців були вик
ладачі та
співробітники
І. Б. Матвеев, Г. А. Бушмич, Л. І. Скрипник, Р. І.
Кутьков, Л. М. Ігнатов.
Приєдналося до нас та
кож декілька представни
ків «Терміналу» та «Мая
ка».
Починання сподобалось,
і за минуле десятиліття в
пробігу щоразу
брали
участь не менше 80 лю
бителів. Нічн-і кроси при
пали до серця і
юним
спортсменам, які почали
виходити на старт разом
з батьками. З іншого бо
ку тут для них є ще од
на приємність — Дід Мо
роз і Снігуронька
вру
чають їм подарунки.
Свого часу в новоріч
ному забігу стартували
Сашко та Аннушка ’АфоШнп з батьками
Анато
Сайч Пауло багато

дієм Степановичем
та
Світланою Борисівною, по
тому стали займатися в
секціях: Сашко_ — легкої
атлетики, Дня — радіотелеграфного спорту. Ни
нішнього року,
закін
чивши школу з золотою
медаллю, Сашко вступив
до ВІН.
Активно допомагає
в
проведенні
новорічного
свята кафедра фізвиховання, профком, рада народ
них депутатів Ленінсько
го району. Костюмами забездечує клуб інституту,
ялинкою — відділ поста
чання.
""і
Шановні друзі! Запро
шуємо вас знову на тра
диційне спортивне свято
«Здрастуй, Новий рік!»,
яке відбудеться на ста
діоні «Олімп» 31 грудня.
Чекаємо вас о 23 годині
в спортивному
корпусі
кафедри
фізвиховання.
Дистанція: 1991 метр в
Старому і 1992 метри в
Новому році. Отже, всьо
го 3983 метри. Ви їх мо
жете пробігти або пройти
пішки.
За дорученням голови
спілки любителів
оздо
ровчого бігу та
ходьби
«Ювентус» В, Олійника
Дід Мороз і Снігуронь
ка.

гливкенький, а «форма» Діда
Мороза зобов’язує
пом’як
шити бригадирську душу,
і
він рішуче махає рукою:
— Сідайте, діду Мироне!
Пообідати все одно треба.
Не
роздягаючись,
вони
сідають до столу. І тут по
мечаю, що борода в
Діда
Мороза таки не волосяна, а
з білих пачісок, брови на
клеєні, а щоки підфарбовані.
Коноплянка заважає І
лізе
в миску. Мама кажуть, що
треба було б зняти ї ї ,
бо/ ай, при обіді, але дядькові
Мартину страшно
знімати
шапку — завклубом і біб
ліотекарка прив’язали
під
нею ті шнурки й
мотузки,
що тримають весь марафет.
Перехилили по одній чар
ці, по другій, а за вікнами
тим часом помаленьку втих
ла заметіль. Рівно й гладе
нько лежав сніг на
землі,
вибілив чорну хМ'Изяну по
рубу над городом, уклався
красивими білими
шалівка
ми на тині.
Дядько Мартин і дід Ми
рон, згорнувши по цигарці,
присунулися до припічка
і
задиміли в комин.
— Чуєш? — підморгнули
мені шельмуваті очі з-під на
клеєних брів. — А домови
ка ти бачив?
— Бачив.
Сьогодні кіг
тями подер нашу мітелку на
цундря.
— Кха-кха-кха, — похли
нувся димом дядько
Мар
тин. — НІ, голубе, ти його
ще не бачив. Знаєш — до
мовик тільки народжується
в січні. Почнеться рік з хо
рошої роботи, то й домовик
хороший, а почнеться з по
ганого діла, то він буде, як
чорт, хвостатий та ще з сви
нячим рилом і ратицями.
йас.
пани Ковбаса, М’ясо, Яй но на недосяжній висоті.
— А на всеньку бригаду
«Сію , вію. посіваю, з Но
це та інші.
Тепер, щоб усе це по
роком
поздоровляю. домовик є?
Вже на перших метрах вернути назад людям, до вим
— Є, — засміявся
дід
щоб
вперед виривається Ков ведеться, мабуть, споря Посіваю вас житом,
Мирон, — Мартином звати.
довго
вам
жити.
Сиплю
вам
баса,
яка кілька разів дити на навколоземну. ор
— Кха-кха-кха, — знову
підскочивши в ціні, від біту спеціальну продово просо, щоб не вішали носа. ковтнув диму дядько Мар
Розсипаю
пшеницю
яру,
ривається від землі і про льчу експедицію.
щоб горя не знали.
Сійся- тин. — Щоб тобі добро бу
падає в захмарних далях
родися, жито-пшениця, вся ло, як насмішив. Нема та
разом з шматками яловичЗаписав К. СТІЛЬЧИК. ка пашниця! На щастя, на кого домовика, та якщо с і
чини і субпродуктами. Де
—
раді'сть. на здоров’я,
на чень із снігом, то літо
вони будуть завтра, і Все
з хлібом. Це вже точно. Я
Новий
рік,
щоб
вам
жиловишній не скаже.
і: :я краще, як торік.
Щоб знаю.
Ця подія ще більше роз
— А якщо з морозом?
! коноплі росли до стелі,
а
палила спортивні пгист— Якщо з морозом? —
Лоон по коліна, щоб вас нірасті. Чемпіон Макодзьо.
прискалив дядько
Мартин
| холи ніщо не боліло»...
ба схопив жердину і теж
І
Мама з бабунею
вити- веселе око. — Тоді згадай
хотів високо скочити, але
яких
I рають очі ріжками
фарту- дванадцять лисих,
оскільки перед змаганнямзнаєш у своєму селі і мо
I хів, дід Мирон, що править
він мало з’їв каші ще й
роз перепадеться.
без масла, якого
тепер
І кіньми і носить за дядьком
— Серйозно?
вдень з вогнем не знай
і Мартином мішка з гост-ин— Хрест святий! Ну, гос
деш, зазнав фіаско, впав
I цями, виймає звідти
щось подині!, спасибі за хліб, що
і потрапив в реанімацію.
І загорнуте в червону
мате- був солодкий, за сіль — що
А ось, його величність
I рію, дядько Мартин кладе солона, за чарку — що лег
куряче
Яйце, недбало
І вузол на стола,
розв’язує, ко пішла. З Новим
Роком,
сплюнувши, так підско.
І а дам — білий калач, печи- з новим здоров’ям!
| во, яблука, горіхи, пляшка
Дядько Мартин
говорив
вина.
щось І далі приємне I гар
і
— Це вам, Меланко
і не, але я не чув, бо
вже
І Марфо, від правління кол- гарячково лічив усіх лисих
I госпу за ударну працю. Не- нашого села. Мама й бабу
I багато, але від серця.
Хай ня Ішли за гостями, дякува
” вам добре ведеться в Ново ли їм , І я теж Ішов, але ли
му році І Хай корова доїться сих назбиралося тільки оди
сметаною, а цідиться
мас надцять — хоч ти вбийся.
лом! Хай жито росте,
як
— Ну, орле, давай руку,
очерет, квасоля — як бара — дядько Мартин хотів, ли
боля, а кукурудза —
до бонь, повернутись, але
ва
чорногуза.
лянки його, биті й негнучкі,
Мама й бабуня
знову посковзнулись на слизькому
плачуть, бо їм нечасто гово суглобові стежки і він геп
рять такі сл*ва. Навіть дядь нувся в сніг.
ко Мартин заьше не має ча.
— Ой, боже, — співчут
.су, все кудись біжить І ла- ливо сплеснули руками мама
ється з молодицями. А сьо. й бабуня, а я аж присів на
годні в нього такі теплі очі. разі, але не з переляку, а зо
що коло них можна грітися, сміху, — дядькова
шапка
як біля багаття.
звалилась І тільки тепер
я
— Мартине! Мироне! — згадав, що наш бригадир ли
кажуть бабуня. —- Спасибі сий, як бубон. Той дванад
вам на цій мові. Гарне слово цятий лисий, якого мені так
ще гарніше при хлібі
й не вистачало для дюжини.
питві. Не цурайтесь, сядьте
А сніг уже робився
си
до столу.
нім. На верхівці ясена
за
Дядько Мартин
церемо причілком хати сиділи сер
ниться:
йозні, надуті ворони, горобці
& ПРИВІТ ВІД НЕПТУНА.
— Тітко Мёланко!
Ще мовчки заривалися в стріху.
півсела об’їхати. Як прича Це була вірна ознака,
що
☆ ЛЮБЛЮ ЗНІМАТИСЯ У ФАС.
щатимусь у кожній ха ті...
мороз ниньки лоипече,
як
Але характер сьогодні! у навіженіий.
&
МЕРТВА ДУША.
дядька Мартина,
либонь,
В. ІВЧЕНКО.

Всю ніч віяло, наче яка
нечиста сила розв’язала пов
ні лантухи білого пір’я та й
заходилася витрушувати
їх
на село.
— Засипле по вуха,
—
сказали бабуня, але не стур
бовано, а радо.
—
Січень
Васильович
прийшов, —так само
ра
дісно озвались мама.
— А чого не Іванович?
— Бо першого січня, син
ку, Василів день.
— А чого> не Іванів?
— Так у народі повело
ся...
По часі двір закидало до
колін м’яким і холодним, що
не в’яза л о сь . у сніжки і не
згорталося в баби. А перед
обідом вулиця виповнилась
малиновим дзвоном — їх а 
ли веселі сани,
запряжені
трьома білими кіньми. Коні
— в червоних і блакитних
биндах, у гриви
заплетено
зелені стрічки, над середнім
конем — дуга в
мідних
дзвіночках, а на санях
—
Дід Мороз. Борода в нього
довга, біла, плекана,
брови
Ансамбль сучасного бального танцю — один з найста
— ґусті й широкі, а обличчя
ріших творчих колективів інститутської худож ньої-сам о
червоне-чзрвоне, наче його
діяльності. В 1987 році він успішно виступив на
дру
натирали снігом.
Батечку
гому Всесоюзному фестивалі народної творчості ^і здо
мій! — такого я ще не» ба
був диплом лауреата.
чив«
На знімку: учасники ансамблю — студенти Ф А М .Оле
Двері трохи з петель не
злетіли: «Мамо! Справдеш
на Магдич і Олег Хібовський.
ній Дід Морозі».
А він уже й сам входить
до хати і з подивом
бачу,
що він дуже схожий на д я
дька Мартина
—
нашого
бригадира. Дід Мороз пере
ступає порога,
перекладає
костура з руки в руку,
за
гій, ще один а, на тре чило увись, що вже стало пускає правицю в- глибоку
тій, четвертій, п’ятій... но штучним супутником Зем кишеню кожуха I широким
вобранці
спорттоварист лі. З нього вилупилася помахом руки розкидає зер
ва «лібералізація
цін» курка і літає собі спокій но — на долівку, стіни, на

Без масла, зате зЗІ гумором
,• .Цими днями по Вінни. цькому
радіо
чільний
працівник
правоохорон
них органів давав поради,
як жінкам рятуватися від
злодіїв, які вечорами по
люють за хутровими шадками/ сумочками тощо.
Оскільки міліція
вже
не в змозі протистояти
цьому/то потерпілим слід
"кликати інших на допо/ібґу ” вигуками: «Караул,
‘/горить!».
Чому «горить»? А то
му, що «грабують» вже
не справляє враження, те
пер усіх грабують і кому
не ліньки — злодії,
ре.
кетери, кооператори, дер
жава.
" /А нам здається, що й
«горить» не дасть ефекту.
Краще гукнути: «Караул',
дають ковбасу!». Гаранту,
ємо, що за мить на місце
події збіжиться пів-ВінниЦ і.

-
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Ще донедавна в

зинах, де відпускали свят
кові пайки учасникам Ве
ликої Вітчизняної війни,
можна було на пальцях
перерахувати
відвідува
чів. Через рік вже утво
рювалися значні черги, а
ще через рік вони стали
більшими, ніж колони по
лонених вояк, що прохо
дили |ПО Москві. І всі з
посвідченнями: старий
і
Малий.
Висновок експерта: ми
не ще кілька років і
в
нашій країні таким чи
ном буде відновлено кіль
кісний
особовий склад
Радянської Армії,
який
брав участь у Великій Віт
чизняній війні і ми змо
жемо знову громити зак
лятих фашистів.

Увага, увага! Починає
мо репортаж із змагань з
бігу з дідскоками. На пер
шій біговій доріжці чем
мага- піон Макодзьоба, на дру-
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