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І

гу-ма-ніс-тич-ний...
Українство знов 

куплялось на чужих словес 
макуху,

блискучу, запахущу потеруху, 
щоби свою огудити любов; 
щоб свій слухняно обірвати 

лет,
чорнозем свій своїм

укрити трупом, 
пространство вивільняючи 

для трутнів.... 
...Художник малював

автопортрет.
IV). СТРЕАЬБИЦЬКИЙ.

На знімку — фрагмент, 
пійманий фото - об'єктивом, 
в ході незвичайного ректо
рату.

Фото С. Лісового.

Ректорат минулого тижня 
почався нетрадиційно і не 
там, де завше, а в актовому 
залі культурно - художнього 
центру.

Причина теж була нет
радиційною, якщо брати до 
уваги технічний профіль ін
ституту — зібралися з на
годи вшанування не якогось 
фізика, хіміка, електроніника, 
а художника Олекси Новак їв
сь кого, якому в ці дні випов
нилося б 120.

Наш земляк, чиї картини 
знаходяться в найпрестижні- 
ших музеях світу \ чиє ім’я 
майже забуто в нашому 
краю, бо життя і творчість 
митця не вкладалися в рам
ки тієї ідеології, що 70 ро
ків панувала в державі.

Виявляється, що можемо 
лаконічно 1 водночас блиску
че влаштовувати навіть такі 
заходи. Все це зайняло хви
лин сорок. Коротке слово 
про художника Т. Б. Буяль- 
ської, лаконічний аналіз йо
го творчого почерку з ілю
страцією деяких картин Д. В. 
Філоніова, а між цим — 
кілька номерів художньої са
модіяльності з народ н им і/ 
піснями України, що живили 
й наснажували О. X. Нова- 
ківського; а наприкінці — 
вірш М. П. Стрельбицького 
з наїгоди ювілею.

Завидна довершеність сце
нарію. Отже, можемо!?

Хай же ця весняна лас
тівка буде першою!

Олекса Новаківський,
«Автопортрет з дружи

ною». 1918.
Художник малював

автопортрет 
з дружиною —

дві долі одностайних: 
Ї ї  очей задумливо-

печальних,
своїх очей астрально-

запитальних
художник випаровував секрет; 
І мимовільну арку

теплих рук,
І вишиття узори неозорі,

■що в них космічні
світяться кольори,

І непооч у т н и й  епохальним

художник вимальовував
нескоро.

Епоха то сичала з-поза плеч, 
фатаморганна шкірилась 

епоха:
у Петрограді заплювали

Бога,
у Львові стінам снилася 

картеч.
І українства рваний

материк,
замріяно-довірливо —

дурнющий.
хилився вже! —

схиляючись на крик 
воїнственно - облудно-

оаггшН\/тс> — .

Незвичне і небуденне

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО НАДБАВКИ ДО ОКЛАДУ
ВИКЛАДАЧАМ ВУЗУ

З метою стимулювання 
високопродуктивної праці 
та встановлення вищої опи 
лати за вищу якість навчаль
но - виховної роботи по 
в про вад женн ю тристу пе не вої 
системи навчання з 1992 
року у вузі вводиться систе
ма персональних надбавок 
до окладу викладачам та 
працівникам учбово - допо
міжного складу на таких 
засадах:

1. Персональні надбавки 
вводяться за рахунок еко
номії фонду заробітної пла
ти поквартально.

2. Визначення розміру пе
рсональних надбавок здійс
нюється в другій декаді ос
таннього місяця кожного 
кварталу.

Розмір надбавок затверд
жується ректоратом за по
данням ректора.

3. Кількість викладачів, 
яким призначаються персо
нальні надбавки, не повинна

перевищувати 25 процентів ви
кладацького складу кафедри. 
Аналогічна норма встановлю
ється і для працівників учбо
во - допоміжного складу ка
федр.

4. Персональні надбавки 
встановлюються трьох гра
дацій, які в кожному кварта
лі можуть бути різними. 
Кожній кафедрі виділяється 
фонд персональних надбавок 
із розрахунку середньої гра

дації, як для викладачів, так 
і працівників учбово-допомі
жного складу.

5. Проект призначення 
персональних надбавок до 
окладів викладачам та праг 
цівникам учбово - допоміж
ного складу розробляється 
для кожної кафедри комісією 
в складі: проректор по од
ному з видів навчально-ви' 
ховної роботи, декан факуль
тету, два заступники дека
на, голова профбюро факу
льтету, завідуючий кафед
рою- та профорг кафедри.

Затверджується цей про
ект наказом ректора.

6. Оскільки встановлення 
персональних надбавок є 
прерогативою ректора, він 
має право вносити коректи
ви в проект, розроблений ко
місією.

7. Розподіл проректорів 
для участі в роботі коміцій 
по факультетах слідуючий:

Свердлов В. Д. — ФБ, 
ФТМБ, ФА;

Буренніков Ю. А. — ФМБ, 
ФФЕП, Ф ІТКІ, Ф ІНВ.

Аеонтьєв В. О. — ФЕТЕ, 
ФФ ЕП, ФРА, КХЦ, РІС, 
ОЦКК.

8. Виплата надбавок здій
снюється в кінці кожного 
кварталу за весь квартал.

Затверджено на засідан
ні ректорату 13 березня
1992 року.

В Києві відбулися зага 
льні збори А кадем ії ін ж ен е
рних наук У кр а їн и , в робо
ті яких взяли участь рек
тор нашого інституту а ка 
демік Б. І. М окін, котрий є 
членом президії академ ії; 
академ ік О. П. Стахов об
раний по відділенню «При

ладобудування»; і автор цієї 
інформації, обраний по від
діленню «Радіоелектроніка  
і зв’язок».

Збори відкрив президент 
Л ІН У  академ ік П. М. Та- 
ланчук, який проінформував, 
що до складу А кадем ії об
рано 130 колективних чле
нів і 320 дійсних, в тому 
числі 15 з Польщі і СШ А.

Збори проаналізували еко
номічну ситуацію  на У коа- 
їн і і виріш или до 1 квітня  
розробити основні напрям
ки діяльності відділень,
спрямовані на розвиток на
уково - технічного і виро
бничого потенціалу У кр а їн и , 
котрі б забезпечували ї ї  
економічну незалежність.

Прийнято відповідні пі- 
ш ення. Ректор нашого ін
ституту Б. І. М окін очолив 
комісію  зв’язків  А кадем ії 
через структури Верховної 
Ради і каб інету М іністрів з 
усіма державними органами  
/к р а їн и .

Затверджено кош торис ді
яльності А кадем ії на нин і
ш ній р ік  у сумі 4 мільйони 
карбованців. Колективним  

членам А кадем ії вручені ди
пломи - свідоцтва, серед 
них — нашому інституту і 
СКТБ «Модуль».

По тому відбулись засі- 
дання відділень. Я працю 
вав у своєму, яке об’єдна

лося з відділенням «Медич
на техн іка» . Головою обра
но віце - президента акаде
м іка М. Є. ільченка.

Зважаючи на те, що АГНУ 
нкціонує на умовах са

мофінансування, йшлося 
про активне залучення  
число колективних членів 
підприємств та інститутів  
радіоелектронного профілю. 
Виріш ено брати участь в 
конкурсно - техн ічних про
грамах, виконуючи при
цьому провідну і координу
ючу роль. Маємо завдання і 
алі підбирати провідних 

вчених для обрання їх  дій
сними членами А кадем ії. 
Особливу увагу слід звер
тати на авторитет цих уче
них в промислових колах, 
здатних економічно підтри
мувати А кадемію , на вмін
ня проводити в рам ках від
ділення, яке є самостійною  
юридичною одиницею нау
ково - техн ічн і і інженерні 
розробки, які б давали 
прибуток А кадем ії.

До речі, зараз Академія  
Фінансує економічно вигід
ні і переспективні для У к 
раїни розробки.

Прийнято попереднє р і
шення провести виїзну се
сію відділення у вересні в 
м. Керч на базі м іжнарод
ної конф еренції «Приладо- 
будування-92». Основним 
організатором цієї конф е

ренції виступає ВПІ. Хто 
хоче взяти у ній участь, мо
ж е звертатись на кафедру 
АП до доцента А . Н. Миро- 
ненко.

М. Ф ІЛ И Н Ю к,
завкафедрою А П , а ка 

демік.

РОЗДУМИ ПІСЛЯ ДЕРЖЕКЗАМЕНІВ
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Закінчилися державні ек
замени по спеціальнсті. З 
полегшенням зітхнули дипло
мники і члени ДЕК. Перші— 
оскільки зникла із небесно
го склепіння дивовижна, не
зрозуміла, а тому грізна хи

мера екзамену, де можлива і 
незадовільна оцінка, хоча вона 
і не має суттєвого значення, 
адже завжди дадуть можли
вість перездати. Другі — бо 
закінчилася мелодрама, де 
вони грали досить капосну 
роль — робили вигляд, що є 

оо єктивними суддями, а 
фактично були звичайними 
статистами, спостерігачами 
свого браку. Нехай Бог про
стить і перших і других, бо 
не вони є винуватцями тако
го щорічного спектаклю. М о
жливо, я помиляюсь, але 
упевненість, що це так, ста
ла остаточною цього року.

Державні екзамени із 
спеціальності були запровад
жені колишнім Держкоміте- 
том з метою, яка, на мій 
погляд, була дуже розпливча
тою і такою залишилася. Не 
для того вони потрібні, щоб 
переконати екзаменаторів в 
наявності у студентів теоре
тичної бази для виконання 
дипломного проекту, як це 
пише наш щотижневик «За 
інженерні кадри» № ТО. Це 
досить легко зробити і без 
екзаменів. Якщо потрібно пе
ревірити обсяг знань моло
дого фахівця, то це доцільно 
зробити під час захисту ди
пломного проекту за умов, 
природно, виділення кожно
му на захист не десяти хви
лин, як це робиться останні 
роки, а, можливо, і години. 
Хіба хтось забороняє спита
ти дипломника про будь-які 
положення з математики, фі
зики і ІНШОЇ ДИСЦИПЛІНИ?

Обмірковування цієї про
блеми привело мене до вис
новку, що запровадження 
держекзамену мало завуальо
вану мету — створити штуч
ний стимул для студентів мо
лодших курсів. Мовляв, д і
йде до першокурсника пого
лос про такий всебічний звіт 
і він мерщій почне активно і 
сумлінно опановувати знан
нями на протязі усього тер
міну навчання, Як і слід було 
чекати, нічого із цієї витівки 
не вийшло. Це підтверджують 
фактичні результати цього
річних держекзаменів. Адже 
здавали їх студенти, які до
бре чули «поголос про все
бічний звіт» ще три роки 
тому. Але не зреагували.

Не зреагували і виклада
чі. І звинувачувати перших 
і доугих немає ніяких під
став: бо склалася і закон
сервувалася роками насаджу
вана система підготовки ка
дрів. На протязі кількох де
сятиріч панувала хибна про- 
центоманія. Не було 100 
відсотків успішності і 90, 
так званої, якості — вину
ватцем був викладач, якого 
мордували зі всіх боків і 
всечасно. Набридало це ви

кладачам, іі вони здатні були 
зробити успішність і 105 від
сотків. Д ля створення об’єк
тивності такому положенню 
поширеним заходом були 
різноманітні контролі, атес
тації. Вважалося, що еони 
відіграють подвійну роль. 
По-перше, стимулюють сту
дента до сумлінного вавчанн- 
ня, по-друге, видають об’єк
тивну картину результатів. 
Фактично все це було фік
цією.

І ця система, яку зараз 
ніби-то відкинуто геть, зро
била свою чорну справу — 
сформувала, виховала нову 
когорту викладачів (адже за
раз значна кількість канди
датів, доцентів — це вихо
ванці часів розгулу запро- 

центованої системи), для яких 
усталена методика викладан
ня, етико - моральні принци
пи ставлення до студента, до 
своєї роботи увійшли майже 
на рівні спадкоємного апара
ту. Значною мірою «переви
ховалися» і викладачі стар
шого покоління. Крім того, 
сучасна атмосфера суспіль
ного життя додає відпов’дно- 
го поштовху до «збережен
ня» контингенту студентів. 
Сьогодні ти виженеш студе
нта, а завтра він вижене те
бе своєю відсутністю.

От і продовжуємо ми дія
ти традиційними методами не 
завжди шбагливими, з не
ясною метою. І це дуже чі
тко висвітлюють державні 
екзамени. Зробимо припу
щення про їх необхідність, 
важливість. Яким повинен 
бути їх зміст, методика опи
ту, принципи оцінки і на

слідки, особливо коли оцін
ка негативна? Передусім, 
програма екзамену містить 
широкий спектр теоретичного 
і практичного матеріалу ма
йже усіх основних дисциплін 
за п’ять літ навчання. Далі, 
■екзамен здає молодий фахі
вець, який, власне кажучи, 
повинен володіти цим мате
ріалом. Під твердженням 
«повинен володіти» я не маю 
на увазі зловісні шкільні ви
моги запам’ятати усе. Не є 
воно і вимогою володіти на 
рівні викладача. Мова іде 
про те, що за п’ять років у 
свідомості молодої людини 
повинен сформуватися образ 
царини його майбутньої дія
льності. І цей образ пови
нен бути чіткий, і, що дуже 
важливо, не спотворенний. 
А спотворити його може ба
гато що, але більш за все 
відсутність знань. Цей образ 
повинен бути низкою, пов’я
заних між собою асоціаціями, 
знань, умінь та навичок. Не
має знань — немає образу.

із вієликим сумом і навіть 
жахом констатуєш на держав
ному екзамені, що знань у 
наших вихованців бракує, за 
дуже малим винятком. Хіба 
не підтверджує цей факт те, 
що при наявності підручників,

(Закінчення на 2-ій стор.).
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(Початок на 1-й стор.;.

посібників, конспектів, довід
ників молодий фахівець не
спроможний сформулювати 
задовільної відповіді на до
сить прості питання за дві- 
три години. А нездатний вів 
це зробити тому, що від 
першого і до останнього року 
навчання єдиним мотиваці
йним елементом для нього 
були екзамени. Хіба не рем
ствуємо ми на навчальний 
план за те, що для ось ці
єї дисципліни не передба
чено екзамене. Адже не бу
де ходити студент на лекції 
і не вивчатиме сумлінно цієї 
дисципліни! Такий склався 
стереотип, такою є єдина і 
найбільш дійова мотивація.

А екзамен, яким він є 
сьогодні, відіграє негативну 
роль у пізнавальному про
цесі, оскільки спонукає ви
кладача дещо заспокоїтися: 
є екзамен — студент буде 
вивчати матеріал, а студента 
підштовхує весь час думка 
— яким би чином здати. Не 
знати, а саме здати. І часте
нько така мета стає дійсні
стю, бо на екзамені ймо
вірність відіграє суттєву
роль. Цьому ефектові є мо
жливість якось запобігти, 
але справа у іншому. Хіба 
може викладач за якихось
півгодини визначити на та
кому екзамені наявність у 
студента того образу, тієї 
низки знань, умінь та нави
чок, які і утворюють понят 
тя самої дисципліни? А коли 
викладач і спробує підклю
чити свою об’єктивність то 
це тільки собі збитки, адже 
незадовільні оцінки потрібно 
ліквідувати не тільки студен
тові, а і викладачеві у віль
ний від роботи час. Такі ви
ди роботи до загального уч
бового навантаження не за
раховуються. А психологія 
була і залишиться психоло
гією, адже давно почала гу
ляти поміж викладачами при
казка: «Вони роблять вигляд, 
що сплачують, а ми робимо 

.вигляд, що працюємо».
Так, систему поточної і 

кінцевої оцінки результатів 
учбового процесу потрібно 
переосмислити і зробити ді
йовою і об’єктивною. Але 
це далеко не все і не най
головніше. За останню чверть 
століття мені жодного разу 
не довелося бачити організа
цію навчального процесу на 
базі чіткбї і виваженої мо
делі фахівця. Безперервно 
змінювалися навчальні плани 
і відповідно до них програ
ми. Головною метою оновле
ння була спроба утиснути в 
план нові дистипліни, які 
з ’являлися за вимогю часу, 
інколи і за бажанням дуже 
«шановного» наукового вель- 
. -------->------------ -----------------------

МіОЖІ. А для цього потрібно, 
вишукати час, який завжди є 
дефіцитом. Єдиний спосіб — 
викинути щось, або скороти
ти час на яку-небудь дисци
пліну. Викидали і скорочува
ли, не дуже піклуючись про 
кінцевий результат. І вихо
дило, що вивчали фізику, а 
відповідні розділи математи 
ки почнуть вивчати через 
півроку; вивчають електро
н іку^ фізика твердого тіла 
буде вивчатися через рік; 
вивчають технологію виготов
лення, а проектування і кон
струювання ще не зачіпали.

Вища школа сповідує при
нцип навчання — від частко
вого до загального. Недоліки 

такого принципу науковцям ві
домі— немає можливості уя
вити собі роль і значення 
«частки». А студент повинен 
уявляти або вірити, що така 
«частка» причетна до зага
льного і це загальне не буде 
існувати без цієї «частки». 

Але дуже авторитетна люди
на сказала, що за двадцять 
років роботи на посаді 
конструктора жодного разу 
не торкалася подвійного ін
тегралу або ряду Фурь’є і 
важливість математики ста
виться студентом під сумнів. 
Ось чому потрібно мати цей 
психологічний фактор на ува
зі при розробці навчальних 
планів, а особливо програм.

Ми зараз працюємо в 
умовах певної автономії, що 
дає можливість самостійно 
вирішувати питання органі
заційного і методичного пла
ну. Потрібна виваженість, 
потрібна скрупульозна робота 
над моделями фахівців, над 
навчальними планами і про
грамами. Потрібно дуже ре
тельно зістикувати загальний 
термін навчання Із всіма ви
дами навчальної роботи, щоб 
не було у студента п’ять пар 
щоденно. Потрібно також 
ретельно зістикувати зміст 
усіх програм, щоб ми самі 

студентки відчули невід’єм
ність «частки» від загального. 
Дуже важливо відновити 
роль дослідницької роботи 
студентів. І не в плані залу
чення їх до наукових дослід
жень на кафедрі, а як обо
в’язкової складової частини 
навчального процесу. Це осо
бливо необхідно зробити, зва
жаючи на нову систему під
готовки, тобто, бекалаврат і 

особливо магістерський сту
пінь. У такій роботі потрібно 

не квапитися, але поспіша
ти, бо час не чекає.

Цілком ймовірно, що не 
усі положення, які я тут ви
клав, є істиною, бо думка 
людини завжди суб’єктивна. 
Але я виклав свої думки 
щиросердно і чесно.

Юрій ДАНИАЮК, 
професор.

«ЗА ІН Ж ЕН ЕР Н І КАДРИ»  

НА ТЕМ И  ДНЯ

20 березня 1992 року.

Кому, як, а студенту в 
умовах лібералізації цін, жи
ття дає стусанів з усіх бо
ків. Бо його худорлявий га
манець явно не розрахова
ний на вкрай ненажерливі 
за вартістю підручники і зо
шити, обіди в їдальні і на
віть на легкі «перекусони» 
в інститутських буфетах 
«бистро». Ну, а хочеться 
бодай раз на тиждень заві
тати у відеосалон, кінотеатр, 
сходити на танці, щось прид
бати з одягу, взуття.

Де на все це взяти гроші 
при такій дорожнечі, особли
во тим, хто на батьків надій 
не покладає, або їх не має? 
Відмовитись від елементар
них людських запитів, від 
молодості?

Буде, звичайно, нещиріс
тю твердити, що усі ці 
складності і проблеми, як 
нерівною паличкою, може 
зняти студентська профспіл
ка, але якогось полегшення 
ситуації вона домагається. І 
справжньою виручалівкою 
став фонд соціальної допо
моги, положення про який 
днями затверджено ректором 
ВПІ Б. і. Мокіним і головою 
профкому студентів В. С. 
Боднарем.

Ось що собою являє цей 
фонд: утворюється він за 
рахунок не менше 10% аси
гнувань на стипендіальний 
фонд інституту, його еконо 
мії, а також коштів, одер
жаних з інших (позабюджет
них) джерел. Розподіляється 
він між факультетами у 
відповідності з кількісним і 
соціальним складом студен= 
тів.

Кому фонд уміхається?
1. 50% направляється на 

матеріальну допомогу, допо
могу при народженні дити
ни і ї ї  догляді.

Першочергово допомога 
надається сиротам, напівси
ротам, «інвалідам, малозабез
печеним, із багатодітних сі
мей, воїнам - інтернаціона
лістам, потерпілим внаслідок 
орнобильської катастрофи 
(1—4 категорії), хворим на 
туберкульоз, тим, хто хво
рів не менше місяця, які 
одружуються, у кого батьки 
— інваліди І та 11-ої груп

ОГОЛОШЕННЯ
Науково - дослідна ча

стина ВПІ оголошує кон
курс серед викладачів, 
співробітніків і студентів 
інституту на кращий 
програмний продукт: «Бу

хгалтерія — водділ кад
рів».

Переможця чекає од
норазова винагорода в 
розмірі декількох тисяч 
карбованців (суму визна
чено буде пізніше) і вну
трішня госптема по авто
рському нагляду, за 
впровадженням, експлу
атацією і обслуговуван
ням готового продукту.

ІНФОРМАЦІЙНЕ РІЗН0ТЕМ‘Я
СКОРОЧУЄМОСЬ

Якось так вийшло, що 
при всіх попередніх скороче
ннях «сія участь» обминала 
лаборантів. їх  за положенням 
повинно бути не більше 50 
відсотків викладацького 
складу, проте в деяких під
розділах буває мало не сті
льки, як викладачів. Деякі 
переведені в ранг інженерів, 
хоча це, здебільшого, теж 
порушення.

Отже, доведеться наводи
ти порядок з учбово - допо
міжним персоналом, дехто 
змушений буде перейти в ін
ші підрозділи, а декму до
ведеться шукати роботу.

Хочемо заспокоїти тих, 
хто одержує військову пен

сію. Тут не буде, як то мо
виться, «поголовного» ско
рочення. Якщо у вас з шта
том повний порядок і ви пра
цюєте добре, то все залиши
ться по-старому. 
ШАНУЙТЕСЯ,
БОРЖНИКИ!

Шановні читачі інститутсь
кої бібліотеки! Якщо ви взя
ли підрядника чи книжку до 
1 січня 1992 року і десь її  
загубили, то «вам. тепер буде 
невесело. Рішенням «ректора
ту за кожну таку книгу до
ведеться сплачувати 20-ти 
кратну «вартість. Книги з вар
тістю 1992-го року для бор
жників будуть коштувати в 
10 разів більше.

Прикро?
Нічого не попишеш —

СТУДЕНТСЬКА 
ВИРУЧАПІВКА

та інші. б) За ці ж успіхи, а та-
Розмір матеріальної до- кож за активну участь у 

помоги встановлено в межах благоустрої та розвитку на 
25— 100% від звичайної вчально - матеріальної баз: 
стипендії. Для студентів- інституту, переможцям кон 
сиріт виділяється у розмірі курсів, олімпіад, спартакіад. 
5 звичайних стипендій. та інше надаються однора-

2. 20% фонду використо- зові премії, 
віується для заохочення сту- 3. 30% фонду йде на оз- 
дентів за успіхи в навчанні, доровлення та відпочинок 
науковій і громадській ро- «студентів. Оплачується вар-
боті.

а) надбавка до стипендії 
за активну участь в на-

тість путівок у розмірах ЗО, 
50, 70, в окремих випадках 
100% по відношенню до

уковій і громадській роботі повної їх вартості у санато- 
і успішне навчання — в ро- рії - курорти, санаторії- 
змірі від 25 до 100% по профілакторії, будинки від-

відношенню до звичайної сти
пендії,

починку, пансіонати, оздо
ровчі табори, а також ек-

Ця надбавка знімається, окурсійно - туристичні по-
якщо студент припинив на
укову і громадську діяль-

ІЗДКИ.
Перевагу мають відмінни-

ність, знизив показники в ки навчання, переможці 
навчанні, або порушив дис- конкурсів. А тепер про сти

пендії.
розміри ступендії в крб. на місяць 
устигаючим хорошистам відмінникам

тих, що

ципліну.

Категорія студ.

студентам (крім 
мають пільги

з числа дітей-сиріт і тих, що 
залишились без піклуванні 
батьків

з числа дітей-сиріт, або 
тих, що залишалися без пі
клування батьків і перебува
ють на держави, забезп.

студ,, які перебувають на 
повн. держави, забезп.

з числа колишніх військо- 
еослужб., які стали інвал. 
внаслідок поранення, канту 
зії, каліцтва, або захвор, при 
виконанні інтернац. обов’язку

колишні воїни - інтерн., які 
кавч. з відривом від ви
робництва

студенти, які постражд. від — на 50% вище розмірів 
чорнобильської катастр. ступенд., встановлених для

відп. спеціальностей і ка
тегорій

студ., які навчаються за 
направленням підпр., уста

нов, організацій, колгоспів--------на 30% вище встановл.
радгоспів при стажі роботи для відповідних спеціаль- 
до 3-х років ностей і категорій
більше 3-х років —«— на 50% вище

ринкова економіка!

БУДЕ ПОРТРЕТНА 
ГАЛЕРЕЯ

Ну, може, «не зовсім га
лерея, але ї ї  все одно дав
но пора створити. Адже 
йдеться про увічнення в ка
ртинах образів тих людей, 
що складають гордість на
шого Інституту. Тут, безпе
речно, мають бути портрети 
фундаторів вузу Р. Ю. Кі
теля, і, В. Кузьм і на, академі
ків, професорів, найкращих 
викладачів і вчених.

На останньому ректораті 
представлялись перші порт
рети, виконані вінницькими 
художниками. Галерею буде 
розміщено в холі біля акто
вого залу ректорату.

400 445 495

530 605 690

335 370 430

175 225 270

595 635 690

510 560 605

Бринить, переливається кольорами н іж не, співуче 
слово Кохання. Під дзвінким сяйвом цього українського  
слова на кафедрі російської та укр аїнсько ї мов 13 бе
резня відбувся вечір іноземних студентів.

Не було тут  ж а гуч и х  танців, подібних до «Ламбади», 
проте вечірка пройшла цікаво. Самі розумієте, що те
ма для молодих «людей вельми жвава і студенти стара
лись висвітлити своє бачення, розуміння високого по
чуття вірш ами, піснями, розповідями у  відповідності зі 
звичаями і традиціями своїх народів.

Я там був, слухав дививсь і.... мандрував по кра їн ах  
і континентах, не перетинаючи кордонів, не маючи 
справ з митницями.

Степан Л ІСОВИЙ.
Фото автора.

В ІТ Ш О !
Тридцять років тому, як

раз у березні, інженер нау
ково - дослідної лабораторії 
по автоматизації виробничих 
процесів Вінницького оліє- 
жирового комбінату Михай
ло Євгенович Іванов подав 
заяву до нашого інституту. 
Втім, його тоді мало хто й 
називав по імені та по-бать- 
кові, бо було молодому чо
ловікові всього двадцять 
п’ять — вік романтичних 
дерзань і надій, початок жи
ттєвого шляху.

Приїхав він до Вінниці пі
сля Томського електромеха
нічного інституту інженерів 
залізничного транспорту, 
який закінчив з відзнакою. 
У нас же починав з асистен
та по курсу теорії машин і 
механізмів, а вся його на
ступна наукова діяльність по 
нинішній день перебуває в 
такій прозаїчній царині, як 
гідроприводи технологічних 
машин ударної дії. На цьому 
поприщі — і кандидатська 
дисертація, і 52 друковані 
праці, і учбові посібники, і 
монографія, і низка винахо
дів та авторських свідоцтв.

Все це, зрештою, є у кож
ного чи майже в кожного на
уковця і викладача з тридця
тирічним стажем. Але не в 
кожного є такий високий ав
торитет, як у Михайла Єв
геновича. З першої зустрічі 
впадав в очі його приязнь і 
доброзичливість, його чарів
на, якась дитинна усмішка, 
його непідробна уважливість. 
Михайло Євгенович, без су
мніву, належить до тієї, на 
жаль, не дуже численої ка
тегорії людей, котра сіє 
навколо себе добро і розум. 
Просто, легко і напрочуд 
демократично він гуртує ко
жен колектив, де йому до
водиться працювати. Так са
мо просто і легко вміє роз
в’язувати найскладніші проб
леми. То ж недарма, не ма
ючи за плечима ще й соро
ка, уже був заступником ди
ректора Вінницького філіалу 
політехнічного інституту, а 
по тому багато літ — прорек
тором, зокрема, і на такій 
важкій ділянці, як робота 
з іноземними студентами.

Не раз доводилося бачити 
його в ролі господаря, який 
приймав гостей з-за кордону 
1 знову Іваїновський магне
тизм добра робив ці зустрічі 
щирими й розкованими. Са
ме за це Михайла Євгенови
ча не тільки глибоко пова
жають, а й люблять. Гадаємо, 
що такі чудові якості харак
теру мають вивчатися, щоб 
вони множились і робили 
світ кращим, ніж він є за
раз.

Вітаючи Михайла Євгено
вича з тридцятиліттям трудо
вої діяльності на педагогічній 
і науковій ниві, а також з 
55-річчям від дня народжен
ня, бажаємо йому щастя, 
здоров’я і нових творчих ви
сот.


