
Я К М И вже повідомляли, напередодні Нового 
року професорів ВП І Олексія Петровича 

Стахова та Миколу Антоновича Філинюка обрано 
дійсними а к а д е м і к а м и  Академії інже
нерних наук України.

Редакція попросила їх відповісти на три запи
тання:

1. Чим ви звітували перед високою конкурс
ною комісією, що приймала вас до А ІН У  і якою 
кількістю голосів обрані?

2. Які обов’язки вченого і викладача покладає 
на вас нове звання?

3. Над чим працюєте зараз? Які найближчі 
плани?

Нижче друкуємо відповіді на ці запитання.

ЩЕ ДВА АКАДЕМІКИ...

О. П. СТАХОВ

1. Я звітував перед ви
сокою конкурсною комісією 
своїми науковими працями 
та всією своєю. науковою 
діяльністю, яка триває вже 
тридцять років. Почав ці
кавитися наукою ще буду
чи студентом Київського 
політехнічного, а потім Хар
ківського авіаційно по інсти
тутів, котрий закінчив в 
1961 році. Наступні три 
роки працював на одній з 
відомих певному колу лю
дей науково технічних 
«фірм» міста Харкова, в 
якій створювались електрон
ні системи управління ра
кетами. Науковий рівень 
цієї організації був насті
льки високим, що це да
ло мені можливість до
сить швидко захистити кан
дидатську (.1966 р.), а по
тім і докторську (1972р.) 
дисертації. На момент 
захисту докторської, мені 
було лише 32 роки, і я став 
одним з наймолодших 
докторів технічних наук в 
галузі обчислювалньої тех
ніки на Україні.

Після захисту докторсь
кої дисертації я не зупи
нився в своїх наукових 
пошуках як це часто бу
ває, і почав створювати 
теорію надлишкових систем 
числення, яка стала ос
новним напрямком моєї на
укової діяльності. За 30- 
річний період роботи в цій 
галузі мною особисто та в 
співавторстві з колегами 
опубліковано більше, ніж 
350 наукових праць, серед 
яких 3 монографії, 2 уч
бових посібники, Одержано 
160 авторських свідоцтв 
на винаходи, 62 зарубіжних 
патенти. Деякі наукові 
розробки (наприклад, ви
сокоточні аналого-цифрові 
та цифро-аналогові пере
творювачі), які виконані під 
моїм науковим керівницт
вом, впроваджені в СКТБ 
«Модуль» у серійне вироб
ництво.

Особливо хотілось би 
відзначити ті наукові до
сягнення, які зважаю до 
певної міри вершиною моєї 
наукової діяльності. 'Насам
перед це — наукове від

рядження до Австрії 
(1976 р.), де я був удо
стоєний честі виступити 
(німецькою мовою) з допо
віддю «Алгоритмічна теорія 
вимірювання та засади ком
п’ютерної арифметики» на 
спільному засіданні комп’ю
терного та кібернетичного 
товариств Австрії. Ця до
повідь мала позитивний від
гук відомих австрійських 
вчених, і з цього момен
ту починається світове ви
знання мого наукового на
прямку. Посол СРСР в 
Австрії з цього приводу 
відправив листа до Дер-Т- 
жавного комітету СРСР пс£ 
науці і техніці, в якому 
порушив питання про закор
донне патентування • моїх 
винаходів з нового на
прямку в галузі, обчислюва
льної техніки.

У 1988 році я одержав 
запрошення від секції ін
формаційної техніки Дрез
денського технічного *ун І -і 
верситету прочитати цикл, 
лекцій з свого наукового 
напрямку для аспірантів та 
наукових працівників. До 
речі, я був першим радян
ським вченим, який одер
жав таке запрошення від 
секції інформаційної техні
ки. Мені надали можливість 
виступити в Берліні та ін
ших німецьких містах. Ду
же дорогим для мене є від
гук Дрезденського техніч
ного університету, надісла
ний ректору Вінницького 
політехнічного Інституту.

Однією з вершин своєї 
наукової діяльності вва
жаю також виступ з до
повіддю на засіданні Пре
зидії Академії Наук України 
(1989 р.), результатом . яко
го є створення спільної на
уково-дослідної лабораторії 
Академії наук та Мін вузу 
України з мого наукового 
напрямку;.

Із останніх досягнень хо
тілося б відзначити публі
кацію в 1989 р. статті «Зо

лотий переріз в теорії ви
мірювання» (обсяг 1 автор
ський аркуш) в одному з 
найбільш престижних між
народних журналів «Ком
п’ютерна та прикладна ма
тематика».

В 1-му та 2-му номерах 
журналу «Вісник АН УРСР» 
за 1990 р. опублікована моя 
стаття «За принципом золо
тої пропорції. Перспектив
ний шлях розвитку обчис
лювальної техніки». Ця 
стаття відкривала нову ру
брику журналу «Методоло
гічне оновлення науки».. 
Несподіваним і дуже при
ємним було те, що за ре
зультатами конкурсу цій 
статті присуджено другу 
премію журналу.

Про все це я розповів 
при особистій зустрічі пре
зиденту Академії Інженер
них ' наук України академіку 
Таланч-уку П. М. В резу
льтаті я одержав тверде 
запевнення, що голос пре
зидента буде за мною. Під
тримка президента АІНУ, 
а також ректора нашого 
інституту академіка Мокіна 
Б. І. — члена Президії 
АІНУ, мабуть, і сприяла 
тому, що я був ^обраний' 
до складу дійсних членів 
цієї академії одноголосно.

2. Академік — це найви
ще вчене звання, яке мо
же отримати учений. Це 
звання — не тільки честь, 
але й дуже великі обо
в’язки перед наукою.

3. Свій обов’язок, ^ к  
академіка АІНУ, бачу перед
усім в тому, щоб сприяти 
розвитку таких наукових 
напрямків, які б вивели 
Українську науку на пере
дові позищії в світі.

Я не націоналіст, але 
гордий тим, що я — ^украї- 

-нець. Мої корені по лінії 
батька знаходяться в Чер
нігівській, а по лінії матері 
— в Херсонській області. 
Вірю в талановитий народ 
України, вірю в те*, що 
уже найближчим часом ми 
зможемо зайняти провідні 
позиції в світовій науці.

Як викладач та завідую
чий кафедрою, бачу свій 
обов’язок в тому, щоб 
сприяти залученню до на
укових досліджень талано
витої студентської молоді

Вінницького політехнічного 
інституту. Особливість АІНУ, 
на відміну від «традиційної» 
Академії наук України, по 
лягає в тому, що ї ї  заснов
никами є вищі учбові за
клади. Наука — справа мо
лодих. Тому приплив моло
дих науковців із студентсь
кого середовища — гаран
тія життєздатності науки. 
АІНУ в цьому відношенні 
має суттєві переваги перед 
Академією наук України, 
яка відокремлена від вищої 
школи. Тому я бачу вели
ку перспективу розвитку 
АІНУ.

Багато років працюю над 
методологічними проблема-' 
ми науки. В мене добрі сто
сунки з редакцією журналу 
«Вісник АН УРСР», яка 
замовила мені декілька ста
тей методологічного на
прямку. Про статтю «За 
принципом золотої пропор
ції. Перспективний шлях 
розвитку обчислювальної 
техніки» («Вісник», N° 1, 
N° 2. 1990 р,) я вже гово
рив. В 6-му номері цього 
журналу за 1991 р. опублі
кована моя стаття «Вимірю
вання — фундаментальна 
проблема науки», а в од
ному з останніх номерів 
цього журналу повинна бу
ти опублікована стаття «Зо
лотий переріз та наука про 
гармонію». Над останньою 
статтею цього циклу «Ф ун
даментальні ідеї науково- 
технічного прогресу» зараз 
працюю.

Я є науковим < керівни
ком спільної науково-до
слідної лабораторії комп’ю 
терів Фібоначчі Академії 
наук та Міністерства осві
ти України. Це ще невели
ка лабораторія, в якій, в 
основному, провадяться те
оретичні дослідження. Моя 
мета — розширити обсяг 
фінансування цієї лабора
торії, об’єднати навколо 
неї всіх «фібоначчистів» 
нашого інституту та почати 
виконувати проекти, спря
мовані на впровадження 
наукових результатів *в об
ласті кодів Фібоначчі, які 
накопичені в ВПІ.

Ще одне завдання — це 
створення в нашому інсти
туті музею гармонії та зо
лотого перерізу. Цей му

зей сприятиме формуванню 
наукового світогляду інже
нерів. Кожного року за р і
шенням наукової ради під 
час весняного семестру для 
студентів всього інституту 
читаю невеликий факульта
тивний курс «Золотий пе
рер із в сучасній науці».

На жаль, ці лекції відві
дують тільки студенти фа
культету обчислювальної 
техніки. То ж запрошую 
студентів всіх факультетів 
на мої лекції.

М. А. ФІЛИНЮК

1. Конкурсній комісії 
АІНУ була представлена 
довідка про мою твррчу 
і практичну діяльність, де 
простежені основні резуль
тати більше, ніж двадцяти
річної роботи. Це, насам
перед, створення нового на
укового напрямку розробки 
високоефективних радіо
електронних пристроїв на 
базі інжекційно - пролітних 
ефектів виникнення дина
мічного негативного опору 
в багато електродних на'пів- 
провіідникових структурах. 
Одним із результатів дроз- 
витку;. цього напрямку , стало 
створення активних надви
соких високочастотних фі
льтрів. Ці роботи є піонер
ськими для нашої країни і 
випереджають результати 
зарубіжних досліджень.

Значні наукові 1 практич
ні результати одержані 1 в 
інших напрямках радіоелек
троніки, що відображено 
більше, ніж у 250 друкова
них працях, у тому числі в 
шести книгах 1 сорока ав-

ХРОНІКА
Ш  Наказом ректора з 

1 лютого в нашому Інсти
туті вводиться нова струк
тура факультетів. їх  буде 
не шість, а дев’ять. А са
ме: електроніки та енерге
тики (ФЕТЕ) зі спеціально
стями бакалаврів і магіст
рів «Електротехніка» та 
«Енергетика»; радіоелектро
ніки (ФРЕ) — спеціально
сті «Радіотехніка», «Елект
роніка»; інформаційних тех
нологій та комп’ ютерної ін
женерії (Ф ІТКІ) — спеці
альності «Комп’ ютерна ін
формаційна технологія», 
«Комп’ютерна інженерія»; 
автоматики (ФА) — спеці
альність «Автоматика»; бу

дівництва (ФБ) — спеціаль
ність «Будівництво»; радіо
електронного апаратобуду
вання (ФРА) — спеціально
сті «Радіоелектроніка», «Апа
ратобудування»; технологія 
машинобудування (ФТМБ) 
— спеціальність «Машино
будування»; транспортного 
машинобудування та трібо- 
технііки (ФТМТ) — спеці
альності «Транспортне ма
шинобудування», «Техноло
гічне обладнання»; фунда
ментальної та економічної 
підготовки (Ф Ф ЕП) — спе
ціальність «Економіка».

Залишається без змін стру
ктура підрозділів з правами 
деканатів — інтеграції нав
чання з виробництвом 
(Ф ІНВ), культурно - худож
нього центру, деканату по 
роботі з іноземними сту

дентами (ДРІС).
Вибори деканів на всіх 

новостворених факультетах 
інженерії будуть проведені 
До 15 березня. До виборів 
обов’язки деканів виконува
тимуть: на ФЕТЕ — до
цент М. П. Свиридов, на 
ФА — доцент А. С. Васю- 
ра, на ФТМБ — кандидат 
технічних наук В. Б. Пет
ров, на ФТМ Т — доцент 
М. Є*; Іванов, на Ф ІТКІ 
—■ доцент О. М. Мельников, 
на Ф|?Е — доцент В. М, 
Кичак; на ФБ — доцент 
Г. С. Ратушняк, на ФРА 
— кандидат технічних наук 
Ю. В. Крушевський, на 
ФФЕП — доцент В. А. 
Карпенко.

ЯЙ У зв’язку зі скорочен
ням однієї посади прорек
тора з навчальної роботи

вводиться посада проректора 
з виховної роботи та роботи 
з іноземними студентами. 
Цим проректором призна
чається доцент В. О. Ае- 
онтьєв.

Щ  На розширеному засі
данні профкому співробітни
ків ВПІ доручено тимчасо
во виконувати обов’язки 
В. І. Ковальчуку , замість 
В. А. Дусанюка, який пе
рейшов на наукову роботу 
у Вінницький сільськогоспо
дарський інститут.

Ш  13-го січня в куль
турно-художньому центрі 
ВПІ етнографічним колек
тивом Дрогобицького райо
ну Львівської області була 
показана художня компози
ція - дійство «Різдво на 
Україні».

торських свідоцтвах на ви
находи.

Суттєвим результатом 
своєї наукової діяльності 
вважаю і створення при ВПІ 
Всесоюзного (а тепер уже 
м і ж народ н о по) ко орд и н а ці й- 
ного центру з негатроніки, 
що об’єднав провідних вче
них з більшості республік, 
нині — незалежних держав.

Що стосується результа
тів голосування, то воно 
було таємним- і за тією 
інформацією, що дійшла до 
мене — одностайним.

2. Звання академіка накла
дає на вченого велику від
повідальність за розвиток 
інженерної науки, виходячи 
з нових економічних і по
літичних умов розвитку 
України. Не вдаючись у де
талі, назву те, що, з мого 
погляду, нині є головним.

Псг-перше, пошук і вихо
вання молодих учених, здат
них створювати базу «для 
науково-технічного прогре
су нашої молодої дер
жави.

По-друге, сприяти виходу 
наукових 1 технічних досяг
нень вчений України на 
широкий міжнародний р і
вень ,і інтеграцію в про
веденні досліджень з уче
ними інших країн, що до
зволить взаємно піднести 
рівень досліджень і розро
бок.

По-третє, це пропаганда 
Інженерної і наукової дія- 
л ь ності та ї ї р е зул ьта т і в як 
серед молоді, так і серед 
підприємців та представни
ків промисловості І СІЛЬ
СЬКОГО господарства.

Для мене, як працівника 
вищої школи, розв’язання 
цих завдань багато в чому 
полегшується тим, що ВПІ 
концентрує у своєму складі 
майбутні інтелектуальні ін
женерні кадри України — 
студентів та відомі наукові 
школи різних напрямків,
. 3. В науковому плані сп і

льно зі своїми учнями про
довжую дослідження по
створенню адаптивних над
високочастотних фільтрів, 
радіочастотних спецпроце- 
сорів з ^багатозначною логі
кою, багатомірних засобів 
вимірювання потенціально- 
нестійких напівпровідникових. 
структур. * Розширюємо до
слідження опію електрон них
інформаційних пристроїв на 
базі рідких кристалів і ла
зерної техніки. Продовжує
мо займатись комп’ютерни
ми системами колегіального 
прийняття рішень на осно
ві теорії нечітких множин. 
Як наукове «хобі» — впро
вадження досягнень радіо
електроніки й інформатику 
в медицину.

В організаційному плані 
працюю над створенням по
внокровного міжнародного 
кооірдинаційого центру з 
негатрон іки з залученням 
провідних вчених не тіль
ки колишнього Союзу, а й 
інших країн. А найближчі 
плани — це підготовка й 
проведення в Таганрозі між
народної конференції з не
гатроні ки.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
17 січня 1992 року.

РОЗДУМИ 
НАД МЕНЮ

Ціновий удар, як відомо, 
не обійшов стороною і сту
дентські їдальні. 10-го січ
ня відвідувані нашого, так 
би моївити, «храму ситості» 
прийшли на обід і замість 
того, щоб наповнювати під
нос улюбленими стравами, 
почали «наїдатись» репліка
ми і жартами, викликаними 
новими цінаміи. Справді, 
яке відчуття може справи
ти міні-біфштекс вартістю 
2 карбованці 62 копійки 
плюс ще 40 копійок за жме
ньку відварених макарон? 
Відчуття буде таке: в шлу
нок ніби щось упало, а в 
гаманці все пропало...

Ж а рт и , жаірта ми, о д на к 
щось їсти треба. І ось уже 
в наступні, дні вираз іро
нічності на обличчях змі
нив зовсім інший — закло
потаності, а десь усередині 
запрацював персональний 
комп’ютер, ч.и пак — лі
чильник: «Що взяти?: пів
— борщу чи пів — супу, 
сирник, чи оладки, котлет
ку, чи біфштекс?

Як на мене, то однаково
— менше п’ятірки на ніс 
не вийде, а голодним зали
шишся.

Для справжнього сту
дента їдальня, можна ска
зати, другий після гурто
житку рідний дім, бо ЯК Віін 
може подолати науки, як 
слід не віиспавшись чи не 
наївшись? Після нового під
вищення цін і нового ско
рочення меню в його голо
ву замість вчення про на

півпровідники чи коди Ф і- 
боначчі почнуть ліізти тео
рії котлетно біфштексного 
виробництва.

Що ж до стану меню, 
то доводиться констатува
ти, що в ньому утворилися 
справді торічеллеві пусто
ти і озонові дірки. Зовсім 
не стало страв з натураль
ного м’яса, печінки, а най
улюбленіші продукти — 
молоко, кефір, ряжанка, 
сметана та інші — наче кіт 
язиком зліизаві.

Тішитись залишається 
лише тим фактом, що в ін
ших їдальнях ціни ще вищі 
і вибір став менший. Отож, 
не ламайте голови над ме
ню, беріть, що бог дав, то 
біш, агропромисловий ком
плекс. А щоб знати, на що 
йдеш, пропонуємо курс цін 
в їдальні ВПІ станом на 
незабутню дату — 10 січ
ня 1992 р.

Борщ овоч. 0.70 
Суп з макар. 0,56 
Біфштекс 2,62 
Котлети 1.49 
Оладки з повидл. 0.89 
Сирники з повидл. 0,87 
Каша ячн'ева 0.21 
Макарони відвар. 0.40 

булочка 0.80 
кекс 1..08 
тістечко 0.92 
Чай з цукром 0.22 
шматок хлііба 0.10 
сир з повидлом 0.47 

салат з буряків 
з фрикаделькою 0,82 

Ікра кабачкова 0.63 
Салат «Новинка» 0,27

ДО У В А Г И  К Е Р ІВ Н И К ІВ  П ІД П РИ ЄМ СТВ, 
УС Т А Н О В , К О О П Е РА Т И В ІВ , 

В И Н А Х ІД Н И К ІВ  —  ВСІХ , ХТО  
П РИ Ч Е Т Н И Й  ДО Н А У К О В О - 

ТЕХ Н ІЧ Н О ГО  П РО ГРЕ С У !
ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНО/

(УКЛАСТИ  і оформити опис до заявки на 
винахід, промисловий зразок, товарний знак;

П ІД ГО Т УВ А Т И  відповідь на рішення дер
жавної патентної ексдертизи;

В И З Н А Ч И Т И  новизну технічного рішення 
(провести патентний пошук та аналіз анало
гів);

С К Л А С Т И  угоду рро продаж (купівлю) л і
цензії;

П РО В Е С Т И  експертизу на патентну чисч 
тоту розроблюваних пристроїв та ексцортних 
товарів; . "" -■

О Т РИ М А Т И  консультації з питань вина
хідництва та патентознавства;

З В Е Р Т А Й Т Е С Ь  В П АТ ЕН Т Н О -

Ш Ф О Р М А Ц Ш Н И И  ВІД Д ІЛ  
В ІН Н И Ц ЬК О ГО  П О Л ІТЕХ Н ІЧ Н О ГО  

ІН С Т И Т У Т У

Роботи виконуються на договірних умовах.
Договори укладаються як з підприємства

ми, так і з приватними особами.
Довідки по телефону: 6-75-26, 23-07.
Наша адреса: 286021, м. Вінниця, Хмель

ницьке шосе, 95 Вінницький політехнічний 
інститут, патентно - інформаційний відділ, 
кімн. № 041.7.

ЙДУТЬ ЕКЗАМЕНИ
Для кого -зима— час ми

лування засніженими ялин
ками і білими просторами, 
можливість вийти на лижню 
чи на ковзанку, а для сту
дентів — дні хвилювань, 
перевірки знань, здобутих 
нелегкою працею в навча
льних аудиторіях і лабора
торіях.

На знімку: екзамен скла
дає відмінник навчання, 
студент будівельного факу
льтету А, П. Нижник (пра
воруч). Екезаменує викла
дач Б. М. Пентюк.

Фото С. Лісового.

«Лаванда» 11.06 — 4.07 

Закарпаття» 21.01 — 13.02 

«Алм аз» 11.03 —

ПУТІВКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Студентський профком має такі путівки на 1-е 
рівріччя 1992 р.

Захворювання кістково-м’язової системи
Курорт Хмільник з 14.02 по 8.03 — 675 крб. 
Курорт Кирилівка 21.04— 14.05 — 615 — « — 
Курорт П’ятигорськ санаторій «Лісова поляна» 

14.02 — 8.03 — 686.50
Хвороби органів травлення 

Курорт «Поляна» 11.03 по 3.04 — 656 
Курорт Моршин сан. «Рассвет» 21.03 — 13.04

— 656.50 
Курорт Моршин сан.

— 656.50 
Санаторій «Сонячне

— 566.50 
Курорт «Трускавець»

3.04 — 656.50
Хвороби нирок 

Курорт Трускавець сан.
— 656.50

Курорт Сатанів сан. «Збруч». 22.02— 16.03 
655 V

Захворювання органів руху, нервової системи
Санаторій «Горная Тисса» 21.06— 14.07

738.50 л л
Курорт Бердянськ 1.03— 24.03 *— 533.50 

Захворювання органів дихання
Курорт Алушта сан. «Слава» 21.06 — 14.07 

__ 492 50
Курорт Алушта пансіонат 1.04 — 24.04— 574.50 

Хвороби органів кровообігу 
Курорт Сочі Мис «Верньш» 1.03— 24.03 472.50

Гінекологія
Курорт Куяльник (Одесса) 1.06— 24.06 — 656.50 

Відпочинок
Курорт Алушта буд. відп. «Морський берег» 

30.06— 17.07 — 284.50
Путівки видаються за 10% від повної вартості.

сан.

і  сечоводів
«Алм аз» 21.04— 14.05

ТИ Ж Д Е Н Ь ЗД О РО В ’Я

...ТОВАРИШ БУШ
Звертаючись перед Но

вим роком до своїх сдів- 
вітчизників, президент 
СШ А  Д. Буш сказав: 
«Кінчайте сидітй білц те
левізорів, виходьте на 
вулиці! Для того, щоб 
мати здорове життя, ви 
повинні потурбуватися 
про особисте здорове ТІ
ЛО. Ви одержите ВІД ЖИТ
ТЯ значно більше задо
волення, якщо будете 
займатися спортом. За
лиште диван, вийдіть з 
дому, займіться фізич
ними вправами. Від цьо
го стане набагато продук
тивнішою ваша праця, 
навчання і життя в усіх 
його напрямках. Коли я 
хоча б зроблю пробіжку, 
то почуваю себе дуже 
гарно. А  якщо ні — то 
біда. А все це так про
сто...».

І ось по дума лось: які 
щасливі люди, американ
ці, що мають такого пре
зидента, який займаєть-і 
ся не загальними закли
ками до кращого майбут
нього, котре забезпечить 
їм держава, а добиваєтьк 
ся, щоб люди самі твори
ли добро і здоров’я.

Буш має на це повне 
право, бо він особисто 
активно займається фі
зичною культурою: бігає, 
стрибає, грає в гольф, 
ловить рибу спінінгом та 
інше. І в цьому він мек 
ні товариш.

Особистий приклад 
президента вивів на біго
ві доріжки, в басейни, 
на веломаршрути більше 
як 80 відсотків населення, 
що значно знизило за
хворюваність, особливо 
серцево-судинного харак
теру.

Мені можуть заперечи
ти, мовляв — то ж Аме
рика!

Так, нам важче. Дефі
цити, черги, високі ціни 
— не знаєш за що бра
тися. А  ще лякають без

робіттям. Одні нервові 
потрясіння, стреси. Як ВИ
ЖИТИ у  цей важкий час? 
Зберегти б здоров’я І СИ
ЛИ? Поставити дітей на 
ноги?

У  нашому житті споді
ватися треба тільки на 
себе. А  для цього насам
перед необхідно мати міц
не здоров’я. Постає пи
тання: а де його взяти? 
Який обрати шлях до 
зміцнення здоров’я? Про
топтувати доріжку до по
ліклініки чи лікарні, хо
дити по аптеках в Пошу
ках ліків, які не завжди 
знайдеш, та й коштують 
вони зараз стільки, що 
доведеться працювати ті
льки на ліки?..

А  може є інший поря
тунок?

Хронічна втома, по
стійні нервові переванта
ження, невміння відпочи
вати, низький рівень рух
ливої активності, недо
держання будь-якого роз
порядку, надмірне спо
живання ліків постійно 
підривають здоров’я. То 
ж, якщо ви вирішили 
дійсно жити так, щоб від-, 
чувати радість від жит
тя, то починайте займа
тися фізичною культу-, 
рою, прислухайтесь до 
порад президента Д. Бу- 
ша.

На жаль, від багатьох 
можна почути: «Д е взяти 
час?» Дійсно, його з шух
лядки не витягнеш. А ле  
подумайте, скільки ви йо-і 
го втрачаєте, бігаючи з 
лікарняними листками, 
нервуючи в чергах до 
лікарів, які далеко не 
завжди можуть допомог
ти.

Потім треба знати, що 
в житті є правило: за все 
необхідно платити. Хочеш  
бути здоровим —  чимось 
поступись. Бо, як каже 
відомий фахівець з при
родних методів лікувайня, 
американський ім єдик  
Поль Брегг: «З а  гроші

можна купити ліжко, але 
не сон; кншщш, але не 
розум; їжу, але не апе
тит; прикраси, але не 
красу; дім, але не домаш
ній затишок; (ліки|, але 
не здоров’я,..».

Нас змалку не привча
ли прагнути бути здоро
вими. На запитання, що 
слід для цього робити?
—  більшість, впевнений, 
відповість: «треба більше 
відкривати Поліклінік, л і
карень...» І мало іхто 
порадить самому дбати 
про своє здоров’я. На 
думку М. М. Амосова
—  бути хворим просто 
некультурно. На жаль, в 
нашому колективі дуже 
високий показник втрат 
робочого часу внаслідок 
тимчасової непрацездат. 
ності, займаємо одне з 
перших місць серед ву
зів міста.

У  зв’язку з цим хоче-; 
ться крикнути: схамені
ться, шановні друзі! 
Озирніться навколо, жит
тя дається раз. Знайдіть 
час для занять фізичною 
культурою, ведіть здоро
вий спосіб життя, вико
ристайте цей шанс! Ви 
потрібні СВОЇМ: СІМ’ЯМ, 
суспільству не Тільки 
духовно, а й фізично' 
здоровими!

А  допоможе вам в цьої-. 
му центр природних ме
тодів^ оздоровлення, ство
рений Профспілковим ког 
мітетом та спілкою лю
бителів оздоровчого бігу 
і ходьби «Ю вентус». Наш  
центр надаватиме поради 
і консультації. Ви дізнає
тесь, як за допомогою 
фізичних вправ можна 
зміцнити здоров’я, Підви
щити працездатність, від
чути себе молодим у бу
дь-якому віці. Отже, че
каємо вааі

В. ОЛІЙНИК, 
голова спілки люби
телів оздоровчого бі
гу та ходьби «Ювен- 
тус» ВПІ.

в іт аємо!

Невігласом сиджу на парі, 
слухаю лектора Б. Ф . Аі- 
щинського і ловлюсь на 
думці, що з шкільних ро
ків моя уява чомусь ви
мальовувала образ профе
сора неодмінно, як профе
сіональну мудрість, впаяну 
в старість. Броніславу Ф е
доровичу сьогодні 50 літ, 
про старість тут і мови не
ма, то ж навіть при бажан
ні не можу вписати його в 
свій стереотип.

Отже, треба просити 
аудієнції.

— Броніславе Федоро
вичу! Мене не задовольняє 
словникове пояснення по
няття «професор». Розка
жіть, будь ласка, що вам 
дає цей статус?

— Пояснювати студен
там науковий бік життя, 
опираючись на власну ба
зу знань.

— Пробачте, що невміло 
поставив запитання — що 
це вам дає поза межами 
/інституту?

— Живу, як ус)і: стою в 
черзі за хлібом і молоком, 
якщо вона, звичайно, не 
дуже довга.

— Нині з безкрайніх 
черг народився певний, тип 
людини з своєрідним кру
гозором. У багатьох з них, 
за нашими міркам.и, нор
мальне матеріальне забез
печення, та, коли доводи
ться пів-дня вистояти в 
черзі, а другу половину 
дня дожовувати ту атмосфе
ру нервовості, то, само со
бою, така людина скаржи
ться і від тебе теж Іншої 
мови не сприймає. Не бо
їтесь потрапити до ц/ієї ко
горти?

— Ні. У мене є змога 
щось дати людям і це лікує 
від багатьох хвороб.

— Читав новорічне по
здоровлення ректора, де є 
побажання майбутньому тех
нічному університетові ма
ти невдовзі 5— 10 акаде
міків. Чіл нема і у вас 
бажання подолати цю вер
шину?

— Це дуже важко, навіть 
якщо в тебе досить при- 
роднього хисту. Щоб ви
стачило духу, треба багато 
від чого відмовитись.

— Якою дорогою ви йшли 
до ВПІ?

—• В науку я прийшов 
віід практики. Там є одна 
перевага: — щодня бачиш 
продукт своєї цраці. В ін
ституті з цим складніше — 
треба більше терпіти і дов
ше чекати.

— Маєте захоплення по
за роботою?

— Придбав для сім’ї д і
ляночку землі і з насолодою 
пораємось біля неї — від
почиваємо.

— Щоб не було вам ні
яково од моєї настирли
вості, побажаю сам собі 
дожити до вашого шістде
сятиріччя і знову взяти ін
терв’ю, але уже в акаде
міка.

— Ну, що ж — потер
піть...

Степан ЛІСОВИЙ.


