
На вченій раді
Минулої п'ятниці відбулося 

розширене засідання вченої 
ради ВГІі, на якому ректор 
інституту академік Ь. і. Мо- 
кін 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, 
ФАМ —- по .12, МБФ — 11, 
ІБФ — 10,5. Іншими сло
вами, цього року до Вінниць- 
кого 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 іроз- 
рооки 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.

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

веренної України відзна
чать своєю творчою са
мовідданою працею, про
являть всі свої здібності, 
уміння у вирішенні поста
влених завдань перед ви

щою школою. Вірю, що 
кожен викладач, студент, 
працівник внесе свій гід
ний вклад у розквіт осві
ти, культури суверенної 
України.

Доброго вам здоров’я, 
дорогі друзі! Успіхів у 
досягненні великої мети!

Міністр ПАРХОМЕНКО.

НА «ОЛІМПІ»— 
СВЯТО

Ніщо так довго не зали
шається в пам’яті, як день, 
коли завершується дитинст
во і починається час дорос
лішання. А саме таким ча
сом слід назвати вступ в 
інститут, що ознаменовуєть
ся хвилюючим ритуалом по
свячення в студенти.

Все було, як і в минулі 
роки: живі острівці вступ
ників, що оточили столи з 
емблемами своїх факульте
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

літа.
Все, як У минулі роки. Од

не тільки вперше. Вперше 
все для 1200 юнаків і дів
чат, які сядуть за парти і 
столи політеху. Для їхніх 
матерів, батьків, друзів, що 
стали свідками цієї радісної, 
хвилюючої події.

І ще одна відмінність: усі 
вони, оці 1200 майбутніх 
спеціалістів народного гос
подарства стали першими

студентами, котрі вчитимуть- 
ся, 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. Налбан- 
дян і доцент О. М. Голов- 
ченко, професори Р. Д. Іс- 
кович-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. Аеж- 
нюку, В. С. Білоусову, В. О. 
Леонтьеву, В. Я. Михайли- 
щеву, Г. С. Ратушняку, А. І. 
Моргуну, І. І. Ваганову, 
Б. А. Землякову, Ц. М. Га- 
вінському, 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.

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

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.
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• і ВЕРЕСНЯ відбулась 
■ конференція трудово
го колективу ВПІ, яка на 
підставі статті 10 Закону 
Української PCP «Про ви
бори Президента , УРСР» 
прийняла постанову висуну
ти претендентом в кандида
ти на посаду Президента 
України академіка Академії 
інженерних наук республіки, 
доктора технічних наук, на
родного депутата УРСР, ре
ктора нашого Інституту Бо
риса Івановича Мокіна.

Ця конференція була ціка
ва ще й тим, що на ній іш
ла. широка зацікавлена роз
мова не тільки про життя й 
політичну діяльність народ
ного депутата і ректора, а 
й про всі найсуттєвіші, най- 
гостріші аспекти сучасного 
політичного моменту в кра
їні і республіці.

Борис Іванович, зокрема; 
сказав, що з глибокою пова
гою ставиться до Єльцина і 
йоге команди.за мужність, з 
якою вони відстоювали кон
ституційні завоювання наро
ду під час перевороту,, але 
йому зовсім не подобається 
те, що тепер на комуністів 
«вішають усіх собак», як ко=

муністи раніше вішали їх на 
демократів. Мусимо бути 
мудрими, справедливими і 
терпеливими . Комуністи — 
це теж народ, який не ви
нен у тому, що керівна вер
хівка довела партію до кра
ху.

До речі, академік Мокін 
прогнозував саме такий ро
звиток подій ще у грудні 
минулого року. Тоді на ньо
го улюлюкали, кричали з 
газет, репродукторів і три
бун, сміялися і навіть ляка
ли. Безпечність і пихата са
мовпевненість не хотіла до
слухатись до голосу твере
зості. Партія одірвалась від 
народу. Крах ї ї  був неми
нучим.

Б. І. Мокін переконаний, 
що після того, як у компар
тії заберуть все, що має, 
вона опиниться на тому ста
новищі, що й інші партії і 
стане парламентською. Ї ї  не 
можна оголосити поза зако
ном. Якщо ми ліквідуємо 
всі опозиційні сили, то вер
немось до того, що вже ма
ли, тільки під іншими пра
порами. Демократичній дер
жаві потрібні і праві, і ліві, 
і центристи.

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

ся різко скорочувати. Ра
зів, приблизно, в десять. А 
це означає — залишити без 
засобів існування велику ма- 
су 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-

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 авто- 
номізуватися в 10—-11 регі- 
онах-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

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 марксиз- 
му-ленінізму вже нічого не 
зосталось. Всі країни, які 
йшли цим шляхом, опинилися 
в тупику. Тому я теж одій- 
шов 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. Ко- 
жем’яко, О. П. Стахов, Г. А. 
Корчинсцкий, доценти О. Д. 
Азаров, В. М. Кутін, старший 
викладач О. І. Нижник, де
кан ФОТ О. М. Мельников. 
Усі вони підтримали канди
датуру Б. І. Мокіна і поба
жали йому перемоги.

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

тоталітаризму існуючої ра
дянської влади і Комуністи
чної партії, яку тривалий 
час вів Народний Рух Ук
раїни, набула особливої гос
троти влітку 1991 року. Со- 
ціальнотюлітична 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

гти Союз і повернутися до 
тоталітаризму шляхом захо
плення влади. О 14-й годи
ні в штаб-квартирі почалася 
нарада представників об’єд
нання «За демократичні ре
форми». Висновок односта
йний — скоєно державний 
злочин, якому треба негай
но протидіяти. Була надру
кована . перша письмова за
ява, в. якій засуджувались 
дії ДКНС, а сам комітет 
визнавався незаконним, ан- 
тиконституційним. Вийшла 
з друку перша серія листі

злочинців/ яка була на план
шеті на грудях. Люди зупи
нялись, читали, запитували, 
я відповідав і пояснював по
зицію Руху, його непохит
ність в боротьбі за незалеж
ну України. У цей же день 
ми прийняли рішення про
вести 21 числа мітинг непо
кори, засудження ДКНС, а 
якщо не вдасться, то органі
зувати зустріч з депутатами 
Верховної Ради України, об
ласної і міської Рад народ
них депутатів.
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 ру- 
хівці 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 антиконституці- 
йний заколот. На цьому мі
тингу виступили депутати 
місцевих Рад О. Г. Яворсь- 
ка, 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. Сту- 
са 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

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 КПРС- 
КПУ 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 по- 
ки-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 Діди- 
ку 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.).

З ДИПЛОМОМ 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.

С ПОЧАТКУ коротенька 
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 Мико
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!



3 crop. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»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 викорис- 
таня 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 Б. І, МОКІН,

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. НИЖНИК, 
старший викладач кафед
ри історії і теорії куль
тури, голова Вінницької 

обласної організації Спіл
ки офіцерів України.

ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ

„ДЕСАНТ" 
НА МУРАШЦІ

На пониззі, між високими 
горбами, тече річка неве
личка, каламутна Мурашка. 
В одній упряжці з нею по 
схилах цих горбів в’ються 
дві сільські вулиці. По-сво
єму цікаве це невелике се
ло Носиківка. Кожна са
диба відокремилась від Ін
ших межею чагарникової по
рослі, а з боку вулиці — 
кам’яним муром. Більшість 
хат і хлівів розмальовані на 
свій лад і смак.

А за селом, на самому 
пагорбі, розташоване кол
госпне обійстя, поряд з ко
рівниками збудовано гурто
житок з їдальнею і душови
ми. Тут живуть І трудяться 
студенти будівельного за
гону нашого інституту.

Все, як і належить в за
гоні: о шостій ранку буди
льник піднімає всіх на ноги. 
Вмивання, гоління, коротка 
фіззарядка — і в дорогу, 
автобус швидко мчить» до 
сусіднього села Андріївки, 
де будзагонівці політеху зво
дять з вопнякового каміння 
новий корівник.

Робота ‘ спориться, Є ко
му показувати приклад — 
хлопці рослі, майже всі від
служили в армії, досвіду не 
позичати.

Задоволені ними керів
ники колгоспу, місцеві жите
лі.

С. СТЕПАНОВ
Шаргородський район.

Річка Десна збирає свої 
води з полів і займищ Ко 
зятинського, Липовецького, 
Калинівського та Вінницько
го районів. Сподобалась ця 
чиста вода бобрам, чаплям, 
журавлям та інщій дичині. 
Лісок між Стадницею і Ко
ло-Михайлівкою, через які 
плине річка, охороняється 
державою, як зоологічний 
заказник.

Нині- заплава біля заказ
ника інтенсивно забудову
ється красивими двоповер
ховими котеджами. Місцеві 
жителі кажуть, що будинки 
мають три поверхи — через 
високий рівень грунтової 
води (заплава ж) підвали 
зводяться на поверхні землі.

Не дуже цікаво, хто бу
дує і за які гроші (хоч са
ме тут поставили свої дачі 
перші пани нашої області
— вчорашній лідер кому
ністів Вінниччини Нехаєвсь- 
кий та голова обласної Ра
ди народних депутатів Ді- 
дик), турбує інше — еколо
гія. Не обов’язково знати 
санітарні норми забудови, 
достатньо мати бодай крап
лину совісті і глузду, щоб 
зрозуміти — побутові від
ходи будуть спливатися до 
річки Буг, а на Бугу, поряд
— Вінниця...

Колись у далекій тібетсь
кий столиці Ахасі мешкали 
живі боги — далай-лами. 
Прислужники продавали їх
ній кал, як ліки.

То ж пийте воду, любі 
вінничани... На здоров’я!!!

Б УДЕ помилковим вва
жати, що в нашій краї

ні однозначно сприйняли і 
засудили заколот, вчинений 
19 серпня силами реакції.
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-ад- 
вокати зрадників, по-суті, 
продовжують підривати мур 
Перебудови, корені молодо
го дерева демократії, але 
вже не відкрито, а в гли
бинних шарах І замаскова
но.

Не знаю, хто той сусід 
по купе залізничного поїз
да, котрий з піною на губах 
доводив, що колишній пер
ший секретар ЦК РКП По- 
лозков — прогресивний діяч, 
а президент Росії Єльцин 
— політичний інтриган і 
рветься в диктатори. Не 
знаю, чим дихає І мій сусід 
по кімнаті в Кисловодсько
му санаторії «Пікет», який 
ще до перевороту настирли
во переконував мене, що 
західна демократія це «бе
ка», а соціалізм — сонеч
ко ясне?

Може ці мої співбесідни
ки і не належать до партій
ної еліти, не секретарі рай
комів чи міськкомів КПРС, 
але я впевнений, що гово
рять вони так недарма, а 
заради своїх шкурних інте
ресів. Вже згодом, внаслі
док подальшого знайомства, 
довідався, що сусід-пасажир 
працює головним Інженером 
одного з великих підприємств 
Запоріжжя, а мій «друг» по 
санаторію — колишній штаб
ний підполковник. У нього 
— велика пенсія, дача, чис
ленні пільги. Згадався І він
ницький знайомий з цього 
ж таки клану охоронців со
ціалістичного вибору. Він 
лише заступник головного 
інженера одного з під
приємств. Не скажу, що ко
рисного робить він для під
приємства, але для себе, 
своєї сім’ї комунізм вже по
будував. У нього дві дачі, 
дві машини (своя і синова). 
Придбав імпортні меблі, ім
портний одяг. У двоповерхо
вій дачі — басейн, тепли
ця, гараж, кондиціонер, те- 
левізор. Ніяких турбот про 
харчі, матеріали — запопад
ливі підлеглі приносять все 

* додому. Матеріали, тран
спорт, робоча сила — все 
до його послуг і безкош
товно.

Коли одного разу на зва
ному обіді зайшла мова 
про Рух, демократію — він 
скочив з місця, вдарив ку
лаком по столу, заставлено
му делікатесами, І вигукнув: 
«Я сам давитиму їх, якщо 
доведеться...!».

Ось .в чому весь секрет, 
внутрішні пружини консер
ватизму, а ‘нколи І відвер
тої реакційності деякої ча
стини нашого понівеченого 
комуністичною ідеологією ра
дянського суспільства.

Привілеї, незаслужені піль
ги — корені наших бід.

Є спеціальна парламентсь
ка комісія з привілеїв, яка 
повинна навести порядок в 
цій справі, але результатів 
не видно, пихате комчванст- 
во продовжує смоктати на
родну кров, жиріти на дар
мових харчах, купатися в 
розкоші тільки тому, що 
протирає крісла у високих 
партійних, радянських І ге
неральських кабінетах. Що 
це так, переконався в тому 
ж таки Кисловодську. Тут, 
в найбільш улюбленому 
партійно-радянською верхів
кою місці, в затишних, за
хованих від людських очей 
куточках, виросли дачі ба
гатьох членів Політбюро ЦК 
КПРС, зокрема, дача горе
звісного Леоніда Ілліча 
Брежнєва, яка, наче палац 
древнього фараона, біліє ви
соко в горах. Тепер там гос
подарює якась орендна ор
ганізація.

Припинили існування І ряд 
інших персональних дач

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 бре- 
жневського 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 партапаратни- 
ків.

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

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.

6 вересня 1991 року.

ТАМ, ЗА ПАРКАНОМ
никнути у «заповідний» са
наторій. Здійснити цей на
мір взявся один дуже ціка
вий чоловік з нашого гурту 
— нафтовик з Тюмені, до 
речі, комуніст, якого ми 
жартома величали Брежнє
вим. Він був дуже схожим 
.на колишнього генсека не 
тільки зовнішньо, а й умін
ням розмовляти. Бувало поч
не Імітувати його — усі па
дали зо сміху. Вдало копію
вав він і інших партійно- 
державних босів. Поставою, 
манерою звертатись, ходити, 
випинати груди. Артист І 
годі!

Так ось, вирішив наш «на
родний артист» нанести (у 
вигляді обласного начальст
ва) візит в партійний сана
торій. Умовили шофера 
якоїсь чорної «Волги», що 
попалась, і з шиком під’їха
ли до воріт закритої здрав
ниці. Тамтешній страж ви
явився в курсі і, побачивши 
лімузин і нашого посланця, 
що вийшов з машини, на
бундюченого, огрядного, з 
замашками, - якщо не Єгора 
Лігачова, то першої персо
ни краю, стрімголов кинувся 
відчиняти хвіртку І запро
шувати.

— Це — зі мною, — нед
бало, як личить партійним 
професіоналам, кинув наш 
посланець, показавши на
мене..,

Ось в такий спосіб ми 
проникли на територію пар^ 
тійного санаторію, в цю 
своєрідну державу в держа
ві, оазис реального соціа
лізму або навіть комунізму 
наяву.

Щоб мати повну уяву про 
те, як партія сама про се
бе дбає, оперуватимемо по
рівняннями.

В санаторії імені XXVII 
з’їзду КПРС:

на кожного відпочиваючо
го — дві кімнати: простора 
спальня з повним набором 
меблів, свіжою білизною, 
що замінюється кожного ти
жня. Вітальня обладнана за 
останнім словом дизайну, є 
телевізор, холодильник, кон
диціонер, м’які крісла. Окре
мо —- санвузол з ванною І 
душем.

В профспілковому сана
торії «Пікет»:

маленькі тісні кімнатки на 
2—3 чоловіка, меблі старі, 
стіни потріскані, стелі об
сипаються, вода подається 
у певні часи (так що вранці 
не завжди вмиєшся). Туалет 
— за перегородкою, ванн 
нема, душ тільки в люксах. 
Білизна замінюється тільки 
раз, світло часто відсутнє.

В санаторії імені XXVII 
з’їзду КПРС:

відвідувачам їдальні пода
ють першосортне м’ясо, най-

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 бе- 
сідки, в «Пікеті» по алеях 
їздять таксі, автобуси, під
води, випасаються приватні 
корови, вівці — бруд, бен- 
зинний 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, почас- 
туватись. 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.



4 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» б вересня 1991 року.

ЗУСТРІЧ
З  ТИШЕЮ

Л ІТ О  В С Т Е П А Ш К А Х

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.

їду 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 Б угу-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

ВИКЛАДАЧ 
І СТУДЕНТ

СОЦІОЛОГІЧНИЙ

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 мікроелек- 
троніки — 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. Іскович- 
Аотоцький; технології авто
матизації машинобудуван
ня (4,49) — завідуючий,
доцент М. І. Іванов; автомо
білів і автомобільного гос
подарства (доцент М. С.

Сапон), електричних стан
цій (доцент В. М. Кутін), 
іноземних мов (доцент М. А. 
Осадчук) і вищої матема
тики (доцент Ю. І. Вол- 
ков), 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. Остап- 
чук, А. В. Денисов, А. В. 
Ваховська, А. І. Тарануха, 
В. М. БурдейнИй, А. П. 
Громова, 1. А. Немировсь- 
кий, 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

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 
мо*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.

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 півтися- 
чі 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.

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з наказом Мінву

зу УРСР на базі ВПІ 13— 15 
жовтня наступного року 
відбудеться РЕСПУБЛІКАН
СЬКА НАУКОВО - МЕТО
ДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗА
Ц ІЇ ТЕХНІЧНОЇ 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 Джу- 

ни,
моделювання зачісок, 
англійської мови 
За довідками звертатися 

до клубу інституту, теле
фон 4-63-27.
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