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ЦІКАВА
НОВИНКА
Масштаби індивідуального
житлового будівництва
в
нашій державі
викликали
безліч проблем, що вимага
ють
негайного
вирішення.
Най гостріш і з них —
це
дефіцит будівельних матері
алів та їх висока вартість.
Свій внесок у вирішення
цих питань успішно роблять
викладачі факультету будів
ництва А. М. Власенко та
В. В. Смоляк. Ними розро
блена і успішно впроваджу
ється в життя ефективна тех
нологія виготовлення стіно
вих дрібнорозмірних блоків.
Від традиційних
шлако
блоків згадані вироби
від
різняються високими
есте
тичними якостями, індивіду
альною пластикою. Викладе
ні у стіну, вони створюють
неповторний колорит,
що
перегукується з національни
ми мотивами Поділля,
Плідна робота дозволила
за короткий час сконструю
вати і виготовити мобільну
'установ су для формування
стінових блоків. Відрізок ча
су від
ескіза архітектора
до виготовлення експеримен
тальної партії блоків
—
всього кілька днів.
Важливим в цій розробці
є компактність установки, ї ї
у нівер сальність і простота},
Та й у економічному плані
нова технологія вражає —
один блок замінює 8 цег
лин, а коштує значно деше
вше.
В розробці та
впровад
женні цієї цікавої технології
активну участь беруть сту
денти четвертого курсу буді
вельного факультету.
Про актуальність
нової
роботи
свідчить
значна

кількість пропозицій
про
співробітництво від
різних
структур Вінниці.
Маємо чудовий приклад,
коли від ідеї до впровад
ження — один крок, де твор
ча праця архітектора та ін
женера приносить
вагомі
результати.
і На знімку: установка

Наші будні
НА ^МЕТОДИЧНІЙ

РАДІ

Відбулося чергове засідання Методичної ради інституту, на якому розглянутії
питання про модель інженера, якість дипломного і курсового проектування (доповідачі: декан Ф ТМ Б В. і.
^
Савуляк, голова секції методичної ради, доцент С. О.
Курков і голова секції методичної ради доцент і. Б.
Матвеєв).
З першого питання вирішено доопрацювати проект
моделі інженера з урахуванням зауважень членів методичної ради і після обговорення на наступному засіданні рекомендувати її кафедрам.
Вирішено також до кінця січня 1993 року модернізувати
Положення
про
дипломне проектування, завершити р о з р о б к у критеріїв
оцінки дипломних
проектів
та робіт на
випускаючих
кафедрах, розробити
інститутське Положення про курСоїве проектування1,
Розглянуто питання
про
зміни в навчальних планах
на 1992/93 навчальний рік
та рекомендації щодо затвердження на Ученій раді інституту програм
дисциплін

бакалаврату із спеціальності балакати весь інститутський няткову безкорислівсть, ректорат Вінницького політехтеплоенергетика, кваліфікаці- бюджет.
В цьому зв’язку видано нічного інституту
прийняв
йну характеристику бакалавра і програму держіспиту із наказ підключити всі служ- рішення виплачувати дружині
бові телефони, крім апара- художника, поки
житиме,
спеціальності 10.08.
тів ректора, проректорів та допомогу в розмірі мінімаГОВОРІТЬ МЕНШЕ
бухгалтера
до льної заробітної плати. Це
Мається на увазі — по головного
інститутської поки-що 4600
карбованців
телефону, і не тому, що внутрішньої
ворог підслуховує, а тому АТС і з метою суворої еко- щомісяця,
відю відІ. Б. МАТВЕЄВУ — 75
що — дорого. Якщо до но- номії налагодити
цієї нагоди
ректорат
вого року хвилина розмови ний контроль.
МИЛОСЕРДЯ вручив Ігорю Борисовичу віпо телефону, скажімо, з Мо- З МОТИВІВ
I ВДЯЧНОСТІ
тальний адрес.
Відзначено
сквою
коштувала 2 карбоІм’я Тамари Іванівни Ко- значний вклад ювіляра
в
ва/нці, то з 1-го січня це
задоволення варте уже 60 новалюк буде вписане в іс- розвиток інституту. Зокрема,
школи
карбованців. Вартість
між- торію Вінницького політеху в створення цілої
міських переговорів в ме- на рівні з іменем ї ї покій- гідромеханіки, в поліпшення
видатного дипломного проектування,
жах України коштує сьогод- ного чоловіка,
Не обійшлося без жартів
ні уже 18 карбованців, а як- майстра живопису Федора
що ви дзвоните в
далеке Зотиковича
Коновалюка — Мовляв, невтомний ветеран
зарубіжжя, то це аж 180 вона подарувала інститутові приписав собі, мабуть, з декупонів за хвилину.
картинну галерею, приблиз- сять /років, бо зовсім
не
Більше того, якщо
' ви на вартість якої
складає виглядає на 75.
замовляєте розмову не че- 15 мільйонів
карбованців.
— Бігайте стільки, як я,
рез телефоністку, а користу- Продай закордонним покуп- на стадіоні, і в лісі — будеєтесь послугами автоматич- цям, які роєм рояться нав- те виглядати не гірше, —
ного зв’язку, то вартість пе- коло неї, два десятки по- парирував Ігор Борисович,
І справді. Зберегти мореговорів зростає в півтора лотен — жила б у великому
лодість душі і завидну енерраза. Є і ще одне суттєве достатку.
Тим часом, стара самот- гію
і. Б.
Матвеєву доло
обмеження: ^на міжнароднії
переговори відводиться
15- ня жінка перебивається ма- магають регулярні заняттю
тихвилнний ліміт. За кожне ло не на воді й хлібі — у спортом, що наш брат, вислово понад цю норму тре- неї дуже крихітна пенсія. А кладач і вчений, дуже часто
ба платити американськими здоров’я уже стареньке —■ ігнорує. На жаль! Саме цей
16 січня Тамарі Іванівні ви- рядок біографії ювіляра мав
доларами,
би служити насамперед коОтже, якщо ми будемо повнюється 80.
Виходячи з мотивів мило- жному за взірець для настакими балакучими, як
в
1992 році, то можемо про сердя і вдячності за ї ї ви- лідування,

Телефони редакції;
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ПОЛІТИЧНИЙ
Скільки не буваю
біля
пам’ятника Максиму
Горькому в центральному парку
Вінниці, завше думаю: «Як
він тут з ’явився? Якими ре
зонами керувалась
ідеоло
гія розвинутого соціалізму,
які мотиви бралися до уваги,
де в історії знайшлася бо
дай мікроскопічна
зачіпка,
щоб збагатити
культурний
антураж подільського міста
пам’ятником «великому про
летарському»?
Якщо шукати хоча б якусь
логіку,
то тут, мабуть, ви
нен Михайло
Коцюбинсь
кий. Перебуваючи свого ча
су на Капрі, він удостоївся
горьковського епітета «сонцелюб», який по тому
був
перетворений на
банальну
пропагандистську
ганчірку,
котрою намагалися
всіляко
глянцювати справжнє
став
лення Горького до україн
ського народу та його куль
тури. Адже навіть нашу мо
ву «буревестник»
вважав
«нарєчием» і не
дозволив
уже в тридцятих роках пере
класти на українську роман
«Мати».
Отже, на цьому місці по
винен би стояти пам’ятник
вінничанину Михайлу Коцю
бинському, але нам подару
вали Горького. З паличкою в
одній руці і книжечкою —
в другій. Отже, треба ду
мати
символічний сплав
пошуку і знань.
Ставлячи, пам’ятник, дуже
поспішали, і коли Максим
'устав на повен зріст, тю
з ’ясувалось, що він не так
узутий. На одній возі
у
нього був нормальний чобіт,
а на другій — мисливський,
себто, з халявою до пахви
ни, Щоб зумовити належну
симетрію, прямо на поста
менті мусили виправляти не
догляд: довбали
пам'ятник
долотами і
перетворювали
те, що нижче коліна — на
халяву, а те, що вище
—
на штанину.
Якби на нинішні часи, то
це була б слушна нагода
звільнити місце для якогось
дорожчого нам пам’ятника,
але позаяк Максим вистояв,
то хай уже стоїть, хоч і не
завадило 6 пересунути його
кудись на задвірки у відпо
відності з заслугами
перед
нашою історією. Адже на
віть «Аитературная газета»,
яка впродовж кількох деся
тиліть несла на своєму ти
тулі графічний профіль «ве
ликого пролетарського», по
рахувала за розумніше при
йняти його звідти.
Тим часом у нас є 1 па
м’ятник І назва парку. Є
й кінотеатр з гордим іме
нням «Россия», котрий за
свідчує непереможність ку
рсу колоніального «послушанія» перед метрополією, ко
ли місцеві вожді, задля ре
путації лояльних слуг імпе
рії, могли 1 рідну
матір
продати. Справді, назви це
нтральний кінотеатр
міста
Іменем України, уже
був
би привід для
сумнівних
двозначностей: «Кого це з

АСПЕКТ

вінницьких ідеологів підто
чує хробак буржуазного на
ціоналізму?»
Непер/ебутня стійкість вчо
рашніх фетишів пояснюється
сьогодні цілком зрозумілою
колоніальною
обачливістю:
«.Куди сгіішити? Політичне!
погода може змінитись
і
той, хто голосував за пас
порта з тризубом, ще гірко
заплаче, ще відповість
за
ВСЄ}*.
Зрозуміти
це, звичайно,
можна — так нас виховали.
Але чи можна виправдати?
Москва, однак, не побоядась світової громадсь
кої
думки: щойно Україна
оголосила про свою
неза
лежність, як в
столичного
майдану • Тараса
Шевченка
зразу було відібрано
ім ’ я.
Годі імітувати хвалену дру
жбу народів! Годі вдавати
повагу до України, якої не

ма І

ніколи

не було!

То, може, й нам помалень
ку вибабруватись з хохляцьких одеж І вертати до еле
ментарних першооснов на
ціональної гордості?
Йдеться, звичайно,
не
про те, щоб валити і руйну
вати. Воронь боже!
Цього
досвіду вже забагато. Дба
ючи про високу марку ідей
ної цноти, з корінням, найтоншими капілярами так за
попадливо корчували минув
шину, що від нашої історії
лишились одні руїни та й
сама історія перетворилась
на легенду. А сюжети ї ї ви
будовувались І писалися не
в нас, а десь там, нагорі,
під
червонозоряну
Імпер
ську диктовку.
То ж І продиктовано для
прикладу, що Іван Мазепа
— це виродок:
українець
завше був інайвірнішим моло
дшим братом росіянина, а
підлий гетьман хотів
від
чахнути цю гілку чудового
слов'янського дерева, щоб
засохла і звелась нінащо.
Іскра І Кочу бей — слав
ні витязі духу, патріоти Ук

раїни, що впали

жертвами

підступного Інтриганства.
На Вінницькій землі
в
Борщагівці поблизу
річки
Рось 1908-го року споруд
жено пам’ ятник цим
«ви
тязям». Гроші на нього зби
рали по копійці зі всієї Ук
раїни, як вияв всенародної
скорботи за безневинно убГ
©нними —< нація відважувала
найземніші поклони
тим,
хто не бажав бачити ї ї
ві
льною, харкав їй прямо
в
обличчя.
Ходять-бродять нині роз
мови, як бути з тим пам’ я
тником
—
стерти з лиця
землі, чи залишити?
Звичайно ж, залишити —
хай еггоїть свідком нашої
ганьби! Гірше від цього не
зробиться, а розуму І гор
дості навчити може, якщо
вона ще залишилась, якщо
не витруєна до решти.
...Перед різдвом у нашій
молодій державі
сталася

(Закінчення на 2-й стор.)
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примітна
подія — Президент Кравчук скликав
на
консультативну зустріч ке
рівників усіх політичних пар
тій, рухів та громадських
організацій, щоб порадитись,
як бути: 22 січня в Мінську
має відбутись рада, яка для
України матиме
значення
нової Переяславської, Бува
ють же такі дивовижні збі
ги — знову січень, і знову
Кравчуку, як у 1654-му Бог
данові Хмельницькому, треба
вирішувати — вертатися під
руку Москви й підписувати
статут СНД, чи до кінця про
йти шлях нелегких випробу
вань, шаленого політичного
й економічного тиску,
ім
перської зневаги й презир
ства, але залишитись віль
ними.
Серед двадцяти шести по
літиків, яікі виступили
на
зустрічі, два все-таки пого
дились іти в ярмо.
— Ми не зуміли дати но
ве економічне дихання нашій
Україні, — відверто сказав
А. Кравчук, — і, звичай
но, навколо
цього можна
сплітати різні вінки. Але я
ніколи не знаходив в істо
рії, чи були ще колись си
ли, які закликали народ іти
в рабство і проливати за це
кров. Чи зараз у них не
має гідності, розуміння, еле
ментарного прагнення
до
свободи? Чи
сподіваються
отримати владу?
Я не соромлюся сказати,
що завжди буду боротися
проти не тільки тієї імперії,
яка була, проти
будь-яких
спроб -повернутися до ім
перії.
.,.Боже, дай силу Крав
чукові, терпіння і мужність
нашому народові! Бо якими
б рум’яними не здавались
калачі на агітпунктах нової
імперії — вони ніколи не
будуть нашими. Нам від них,
як і раніше/
перепадати
муть тільки черстві шкуринки,
адже Україна котра займала
в Союзі
всього - навсього
2,8 процента території, за
виробництвом м’яса, молока
і масла на душу населення
була на першому місці, а
за споживанням — тільки
на третьому - четвертому.
Сьогодні нам трудно —

(Начало в Ш
27, 29,
31, 32, 34, 35, 37, 38, 40)
14. КАК ЗАПОМНИТЬ
ИМЕНА И ЛИЦА

Двоє мужчин встречаются на улице. Один говорит другому после приветствия:
— ^одождите, я, конеч
но. вас знаю, но никак не
вспомню,
где я с вами
встречался. Ну да.
Вн
бьіли в Майами два года
тому назад!
— Нет, я никогда там
не бьіл.
— Подождите, зто бьіло
в Атлантик-сити.
— Я туда не приезжал.
— Ну вот, теперь Я ПОнял. Чикаго, 1953 год.
— В 1953 году я не
ездил в Чикаго.
— Но откуда же я вас
знаю?
— Болван, я — твой
брат!
Почему имя забьівается
скореє, чим лицо? Причи
на
проста: наибольшую
информацию м ьі получаем
через зрение, а имя только слишим.
Зто не только неприятио, но иногда вредит деловьім отношениям. Суще-

це факт. І незалежність ті
льки тоді матиме якусь вар
тість, якщо будемо
жити
*<раще інших народів ко
лишнього Союзу. Але не все
зразу робиться. Треба по
чекати. Якби наші труднощі
полякові і його
запитала;
«Ковбаса чи воля?» — він
би сказав однозначно:
—
Воля!»
— Ці ж труднощі мають
сьогодні естонці, але вони
кажуть: «Церетримаємось на
одній воді і хлібі, а до « ім 
перського раю» не заманите
ніякими калачами».
Шлях до волі завше тяж
кий. Ї ї треба заробити ве
ликою працею. На допомо
гу рокфелерів і фордів спо
діватись не доводиться: си
тий голодному — не това
риш. Ситий не погодиться
бути менш ситим, він дбає
насамперед про свого сто
ла , він керується логікою
сили і- черствого прагматиз
му.
В ті дні, коли
Кравчук
радився зі своїми соратни
ками, Джордж Буш підпису
вав з Москвою документа
про стратегічне ядерне роззброєнння Тільки з М оск
вою! Наче й нема ще трьох
ядерних держав, нашикованих стратегічними ракетами,
як коробка сірниками. Нашу
самостійність зневажено, на
че ми не держава.
Логіка багатих і сильних
завше була аморальною. Ко
ли соціалістичній революції
загрожувала смерть,
Ленін
не посоромився
підписати
Брестський мир, за
яким
Україну віддавали на пота
лу німцям — нами заткнули
ся, як шматком жирного са
ла. Так було і буде, якщо
ми самі не розпоряджаймо
ся собою і своїми багатст
вами, якщо залишимось
в
«братерських» обіймах
ім 
перії.
Коли Богдан пив келиха
на Переяславській раді, Іван
Богун вигукнув: «Не
пий,
Богдане, то — трутизна!»
Цей вигук виявився про
рочим. Не забудьмо ж йо
го! Адже Україна — це не
тільки
територія. Це ж —
великий народ.

І, ВОЛОШЕНЮК.

ІН Ж ЕН ЕРН І

ЧАСТИНА І.

Ще з весни доцент ка
федри вищої математики
Юрій Степанович Ільницький взявся за організацію
поїздки по обміну досві
дом в технічний коледж
міста Пітерборо (Англія).
Збирав зі студентів гроші,
придбав навіть 6 тонн бе
нзину, щоб вистачило на
дорогу туди й назад.
*3 поїздкою явно
не
клеїлось. То виявилося,
що наші автобуси на єв
ропейських дорогах
мо
жуть не «скласти екзамена» службі екологічного
контролю, то з ’явились су
мніви, чи безпечно їхати,
маючи з собою 6 тонн ви
бухової рідини — в Євро
пі ж стріляють.
Ільницький почав пове
ртати гроші. Але раптом
перед Новим роком
він
попросився на тиждень за
рахунок майбутньої від
пустки, висунувши
при
цьому непереконливі мо
тиви. Йому відмовили.
Тоді Юрій Степанович
приніс документи про те,
що в нього не ладиться з
дружиною, яка живе в Ро
сії, треба негайно летіти
до Сибіру, «ремонтувати»
сім’ю. Справа серйозна —
відпустили на тиждень з
Олександр ЄНІСЄвВ.
ЗА

РОКОМ

РІК.

За роком рік і вже його
нема
Згорів, немов
ота серпнева зірка.
Та не згубила душ життя
пітьма
І в майбуття не зачинила
хвіртку.
Ми знову всі
на новім рубежі:
Який цей рік,
яким він нині буде?
Чи зникнуть злої долі
віражі?
Чи усміхнеться нове
щастя людям?
Міркуємо, працюємо,
йдемо
До майбуття жаданого,
чи, може,
Життя надибає свій шлях
само?
Чи ми йому підкажемо,
що —■ гоже?
Так хочеться,
щоб усміхнувся нам,
Як вітерець весняний
в час погожий.
Щ об душі зло
не рвало пополам,
Щоб доля на кохану
була схожа,

як

РОЗВИНУТИ
СИЛЬНУ ПАМ'ЯТЬ?
Гаррі
ствуют разньїе трюки, чтобьі скрьіть свою забьівчивость, но они не всегда
срабатьівают.
Рассказьтвают об одном человеке,
которьій вел деловую беседу с
партнером, чье
имя забьіл. Наконец, он
спросил: «Как ви произносите своє имя?» И получил ясний ответ: «То
лько так, как оно и произносится» «Д-Ж-О-Н-С».
Другой
способ: «Ах,
простите, я забил ваше
отчество.. Ну да, извинитє, зто я именно помнил,
а вот имя»...
Существуют
системи
для
запоминания имен.
Некоторие пьітаются вспоминать их по первнм бу
квам. Но тут. конечно, возможньї ошибки. Если ви
назовете
м-ра Адлера
м-ром АрманьянОхМ, для

15 січня 1993 року.

КАДРИ »

Лорейн
вашего собеседника сходство первьіх букв послужит
слабим утешен^іем.
Хотя запись "на бумаге
— хорошеє подспорье, нельзя рассчитьівать только
на зто. Вашему партнеру
будет неприятно, если он
заметит, что прежде, чемобратиться к нему,
ви
справились с записной
книжкой.
Разве не важно для ди
ректора знать имена своих
подчиненних, для юриста
— клиентов, для учите
ля — имена родителей
своих учеников. А ведь
Цицерон знал на память
имена тисяч своих сограждан, употребляя мнемоническую систему.
Первая причина, по ко_
торой имена плохо запоминаются — зто то, что
ви не запоминаете их с

Англійський
детектив
21 по 28 грудня.
ЧАСТИНА II.

Збирався до Англії
і
студент V курсу групи
ЗАТ-88
Андрій Бадяк.
Правда, у них з Ільницьким стосунки зіпсувались
на фінансовому грунті: з
одних керівник групи брав
менші суми, з інших —
більші. Андрій не промо
вчав і Ільницький, звича
йно, мав бажання,
щоб
той «відсіявся» сам со
бою. Уже й гроші йому
повернув (правда, не всі).
Йшлося до того, що група
розпадається, ніякої поїзд
ки не буде.
І ось раптом Бадяк ді
знався, що Ільницький та
ки найняв автобуса в кра
єзнавчому музеї, узяв з
собою всього-навсього де
в’ятьох студентів і подав
ся до берегів туманного
Альбіону.
Позаяк віза в Андрія
була на руках, то він, не
довго думаючи, придбав
ПОСТ

квитка і полетів
навз
догін. В Лондоні одразу
звернувся до митної слу
жби, розповів про свою
притичину, люди тай вияви
лись співчутливими, подз
вонили в Пітерборзький
коледж, розшукали Ільницького:
«Заберіть свого
студента — йому ж треба
якось добиратися назад».
Доцент був категорично— невмолимим:
— Не візьму!
Довелося б Бадякові всі
новорічні святки вивчати
англійський спосіб життя,
аби не ті милосердні мит
ники, які брали до себе
навіть ночувати, а потім
підключили міграційну слу
жбу. щоб допомогла шви
дко взяти квиток на зво
ротній рейс «Аерофлоту»:
«Щасливої дороги, моло
дий чоловіче!».
Дорога була щасливою,
але обійшлася нашому сту
дентові в таку копієчку,
іцо очі - рогом. Може са

первого раза. Иногда при
представлений вьі сльїшйте
неразборчивьій звук.
Ответ: «Очень приятно»,
— вьі остаєтесь в неведении относительно имени
нового знайомого. Кто не
спрашивал себя: «Черт по
дери. как же зовут зтого
милого парня, с которьім
я только что беседовал?»
Отсюда первое правило:
убедитесь, что вьі прави
льно рассльїшали имя при
первом знакомстве, если
вьі не рассльїшали, попро
сите повторить или повто
рите его сами. Вас исправят. В атом нет никакого
неудобства, напротив, ваш
собеседник будет польщен
интересом, проявлєнньїм к
его имени.
Говоря с кем-либо, употребляйте его имя как мо
жно чаще. Вместо просто
«До свидания» лучше ска
зать: «До свидания, м-р
Джонсон, надеюсь,
мьі
скоро еще встретимся», —
Кроме приятного впечатления, зто поможет вам луч
ше запомнить имя.
(Далее будет).

ЧАСТИНА I I I .

Доцент Ільницький пере
бував в Англії з 17 по 31
грудня. Отже, «прихопив»
ще тиждень на додачу до
того, який випрохав для
впорядкування
сімейних
негараздів. Цілком резон
но. що його поведінка ква
ліфікується не як обмін
досвідом з колегами в Пі
терборо, а як елементар
ний обман, що зовсім не
до лиця викладачеві з ка
ндидатським званням. Тим
паче, що кинув напризво
ляще роботу, яку за ньо
го мусили виконувати ко
леги.
За
грубе порушення
трудової •дисципліни до
цент Ільницький звільне
ний з посади.
В. ІВЧЕНКО.

ГЕИ ДОЛИНОЮ,
ГЕЙ Ш ИР6 Н0 Ю

ЗДО РО В’ Я

Хочеш бути здоровим —
будь ним! Але тільки про
яви волю та наберись трохи
мужності.
Що ж потрібно робити?
Все дуже просто. Бігати!
Долинами, горбочками, по
лями та лісочками. Можна і
асфальтом.
Те, що фізичні вправи, біг
корисні для здоров’я, відо
мо давно. Величезний дос
від людства
це підтверд
жує. А чи є якісь теоретичні
підвалини про вплив, напри
клад, бігу на здоров’я
і
тривалість життя? Так. Різ
них теорій багато. Ми
ж
пропонуємо новий підхід до
цієї проблеми, що грунту
ється на дослідженнях, про
ведених в нашому інститут
ському клубі любителів бігу
«Ювентус» на протязі остан
ніх 10 років.
От ми І хочемо про це
трохи проінформувати вас.
На здоров’я людини, на
тривалість ї ї життя впливає
дуже багато факторів». Вста
новлено, що серед цих фак
торів можна виділити три

ме тому ми и знаємо всі
ці подробиці.
Звичайно,
це дуже болить, що так
потратився. Проте в нашо
му інституті не тільки се
ред студентів, а навіть се
ред професури мало знай
деться таких, хто зважи
вся б на політ до Лондо
на, не поміркувавши пе
ред тим, скільки місяців
або й років доведеться по
тіти, щоб розплатитись за
таку Одісею. Втім, це те
ма окремої розмови.

основні, що пов’язані з
1. гравітатронним
ефек
том.
2. з^опромінюванням,
3. Флоро та фауно - кон
тактом.
Гравітатронний ефект про
являється ось у чому.
В
процесі бігу близько
20%
часу людина перебуває
в
стані невагомості, бо обидві
ноги відриваються від зем
ля і людина деякий час зна
ходиться в стадії падіння...
При цьому (що дуже важ
ливо) невагомість
виникає
періодично з коротким пе
ріодом. Теоретичні розрахун
ки показують, що тривалість
життя залежить від часу пе
ребування людини в
стані
невагомості. В основному ця
тривалість закладається ще в
дитинстві. Подивіться,
як
багато бігають діти! Та й для
дорослих не все втрачено!
Бігаючи регулярно, є мож
ливість продовжити
собі

жиІггя.
Знайдено формулу,
за
допомогою якої кожний мо
же визначити приріст трива
лості свого життя в залеж
ності від бігових наванта
жень. Ось ця формула:
П Т Р = О. їх (СТЖ -ВІК)х
БНх ЕРХ (— БКхБН) (1).
де ПТР — приріст трива
лості життя, СТЖ — серед
ня тривалість життя людей
в даному регіоні Землі, В ІК
— вік людини на
момент
підрахунку, БИ — тривалість
бігових навантажень в годи
нах за тиждень (формула (1)
найбільш точна для 20— ВІК
— ЄТЖ), БК — це біговий
конфїцієнт, який
залежить,
власне кажучи, від генотипу
людини. Ми користувались
його середнім
значенням,
що дорівнює приблизно 0,32.
Біг можна замінити швид
кою ходою, але в цьому ви
падку БИ потрібно збільши
ти ІВДВОЄ.
Наприклад, якщо покласти
СТЖ-70, то сорокарічна лю
дина проживає на 3.1 року
довше, якщо її бігові наван
таження складуть 2 години
за тиждень. А, наприклад,
для 30-річних такі наванта
ження дадуть приріст в 4,2
роки, для 60-літніх — 1 рік
Знайдено і оптимальне БИ.
Воно складає десь близько
3-годин на тиждень,
Ш видкість бігу
кожний
вибирає собі сам. Ми вва
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жаємо, що для людей се
реднього віку (40— 60 років}
оптимальна швидкість бігу__
один кілометр за 5.5— 6 хви
лин,
Наступний важливий фак
тор, який суттєво впливає
на здоров’я людини, пов’я
заний з
з-опромінюванням.
Відомо, що навколо Сон
ця існує корона — складне
утворення з плазми,
яке
багате різними видами ви
промінювання. Так от плаз
ма випромінює, так
звані*
здоронони, які вельми бла
готворно впливають на зем
не життя. Природа здорононів покигщо невідома,
але
те, що з давніх давен лю
ди
поклонялись
Сонцю
(згадайте бога слов’ян) го
ворить само за себе. Потік
від сонячної корони здорононів і є з-випроміН'Юванням.
Л Слід мати на увазі, що
найбільшого ефекту з-олромінювання досягає
тільк,,
тоді, коли саме Сонце неви
диме». А це буває під час
сонячного затемнення,
при
сході і заході Сонця. Чим
частіше людина
зустрічає
схід Сонця, тим вона здо
ровіла.! давгожительство в
гірських місцевостях якраз і
пояснюється тим, що
гор
ці щоденно милуються схо
дом та заходом Сонця.
І
ще.
пам’ятаєте:
хто рано
встає — тому бог дає. Чу
дову картину природи
ви
можете часто бачити наяву,
якщо будете бігати.
Третій фактор — флорота фауно-контакт, зв’язаний
з впливом на людину
рос
линного та тваринного світу.
Тут і їжа. людини, і вплив
різних рослин, і спілкування
з ними і людей між собою
Це все досить складно вра
хувати, і дослідженням цього
фактора мусять
займатися
біологічні, медичні, соціаль
ні науки. А як аргумент зга
даємо
нашого
Тараса:...
«світає, край неба палає, со
ловейко в темнім гаї сонце
зустрічає. І все то те, уся
країна повита красою, зеле
ніє, вмивається дрібною ро
сою. Споконвіку -вмивається,
сонце зустрічає... і нема то
му почину, і краю немає».
Ю.

ВОАКОВ,
КАВ

дійсний
член
«Ювентус».
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Робочих місць
вистачає

г

Зважаючи на
нинішню
економічну розруху, чимало
тривог пережив новий фа
культет інтеграції навчання з
виробництвом. Річ у тому,
що за програмою технічного
університету треба організу-вати роботу великих
груп
студентів на підприємствах
впродовж цілого семестру,
котрий триває аж три місяці.
Що скажуть на це вироб
ництва? Чи вистачить у них
робочих місць?
І ось ці тривоги, здаєть
ся, помаленьку розвіюються.
Скажімо,, коли на
Хар
ківському тракторному заво
ді дізналися, що наш інсти
тут може привезти на
ви
робничу практику
велику
групу студентів, котрі здо
були робочі професії, то це
повідомлення було сприйня
те з помітним ентузіазмом),
Погодились одразу ж надати
їм
місця в
гуртожитках,
сплатити витрати за
проїзд.
Такий же контракт підпи
сано з підприємствами Смі
ли, готуються вони також з
виробничими
об’єднаннями
інших міст.
Зараз адміністрація вузу
вирішує питання, щоб сту
денти разом з робітничою
професією отримували й тру
дові книжки з відповідними
помітками.

Цифри
для роздумів
Міністерство освіти
зро
било цікавий аналіз регіо
нального розподілу студент
ства щодо кількості населе
ння, а також щодо можли
востей забезпечення моло
дих спеціалістів роботою за
фахом.
Основна маса студентів
(67,3 процента) навчається у
вузах Києва, Харкова, Д ні
пропетровська, Одеси, Льво
ва, Запоріжжя і Донецька.
На Вінницю припадає два з
половиною відсотки планово
го прийому республіки.
Найбільше студентів
у
Києві — 16,7 процента від
населення, яке в ньому про
живає. В Харкові ця
циф
ра становить 14.6 процента,
в Одесі — 8,6, в Донецьку
7,1, у Вінниці — 2,4.
Дуже ц'кава статистика!
державного замовлення на
випускників вузів. У Києві
робота гарантується
25-ти
процентам молодих
спеціа
лістів, в Запоріжжі — 47,
Дніпропетровську
—
43,
Львові — 33, Одесі — 16,
Харкові — 17, Вінниця
у
цьому списку десь посере
дині. Державне замовлення
надходить на 29,5 процента
випускників, тобто, гарантію
влаштуватися на роботу по
закінченню інституту має ма
йже кожен тріетій.
Чи не вперше Міністер
ство аналізує також проб
лему безробіття
молодого
фахівця. На початок жовтня
у Вінниці зареєстровано 912
безробітних — 512 з них
(57,1 процента) мають ву
зівські дипломи. В Донець
ку серед безробітних
70,5
процента з вищою освітою,
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ЗМІНИ В НАВЧАННІ
^ ЗАОЧНИКІВ
Як не складно
вчитися
без без відриву від вироб
ництва, як не складно дома
гатися прй цьому
високої
якості знань, вища
школа
мусить і далі вдосконалюва
т и цю систему.
Власне, маємо сотні при
кладів сумлінного ставлення
заочників до своїх студент
ських обов’язків, що особ
ливо важливо нині, коли до
лю людини вирішуватиме не
«бумага» (диплом), а вмін
ня використовувати
набуті
знання в умовах ринкової
економіки).
І хоча ця публікація має
мету звернути увагу на де
які зміни в навчальному про
цесі заочників, хочу скори
статись нагодою і назвати
кращих студентів та викла
дачів, котрі можуть служити
за приклад іншим.
Серед
студентів це — Вандзіляк
A. Я. (Н МП 88), Діхтяр
0 . Й. (ПЦБ-88),
Кирилюк
B. П (І АГГ-87), Зволейко
Н. В. (ІЕ О М -87).
Слюсар
М. Ф. (І
АТ-87),
Трігер,
1. В. (КІТ-89), Жереб В. Є.
(і
ТМ-87), Юрченко В. Ф.
її ’ ЕСМ-87); серед викла
дачів — Марченко
Олена
Іванівна, Соляниченко М ики
та Олександрович,
Сапон
Микола Степанович,
Середюк Іван
Павлович,
Чернига В ’ячеслав Васильович,
Балицький Віталій Григоро
вич. Немировський Ігор Аб
рамович, Волков Юрій Іва
новим* Корчинський Георгій
Антонович, Рогальський Бро
ніслав Станіславович та ін
ші. Хочеться подякувати цим
людям і побажати подаль
ших успіхів.
А тепер — про зміни.
В травні минулого року,
детально розібравшись з на
вчальним процесом
заочної
форми, учена рада
внесла
ряд, змін. А саме:
— і для літньої, і для зи
мової сесій установлені тер

міни ліквідації заборгованою
ті: в зимову — до 15 квіт
ня; в літню — до ЗО серп
ня, В разі невиконання цих
умов студент відраховується
з 7вузу;
>— курсові проекти, роз
рахункові та контрольні ро
боти виконуються
згідно
графіка, але не пізніше, ніж
за 15 днів до початку е к 
заменаційної сесії.
Тільки
за такої умови
видається
довідка — виклик на додат
койу відпустку;
— як і для студентів ден
ної форми навчання, введе
но три можливості перездач
незадовільних оціккж: пер
ша —- разом з групою
в
строки, передбачені розкла
дом; друга — за дозволом
деканату, в
установлений
ним термін; третя— комісії,
до складу якої, крім викла
дача. входять зав. кафедрою
і один з керівників декана
ту. Якщо студент і в цьому
разі одержав
незадовільну
оцінку,, то він відраховуєть
ся;.
— ускладнено повернення
раніше відрахованих студен
тів — хоч є вакансія, хоч
ліквідована
академрізниця,
потрібно ще пройти співбе
сіду з профілюючих дисцип
лін.
Подальші зміни були за
проповані і прийняті ученою
радою в листопаді 1992-го
року. Основною зміною бу
ло — перенесення осінньої
установчої сесії з вересня на,
червень у такі терміни:
II курс — з 16 по
25
червня,
Ш курс — з 17 по 26
червня,
IV курс — з 13 по 20
червня,
У—Л/І курси — з
29
травня по 5 червня.
Установчу сесію для
і
курсу проводити у вересні.
Що дають ц! С"Гн’':?

Уже два роки наш інсти стану здоров’я.
Характерно, що саме ті,
тут працює в нових умовах
по підготовці інженерних ка хто прийшов до нас не зз
розчару
дрів: бакалавр - інженер-ма- покликанням або
гістр. Першими стали навча* вався, і навчаються гірше.
На першому курсі бли
тися за програмами техніч
тридцяти
процентів
ного університету студенти, зько
навантаЖіення
які нині перебувають
на навчального
припадає на ті 13 тижнів,
другому курсі.
Саме до цього континген що відведені для засвоєння
ту і проявляє свій постійний робітничих професій. Годі й
це
інтерес лабораторія
соціо доводити, що справа
логічних досліджень, їх гро дуже важлива. Всі факуль
мадська думка з багатьох тети, в тому числі й Інтегра
виробницт
позицій, зокрема, вивчалася ції навчання з
в лютому минулого
року. вом, докладають багато зу
краще
Дані цього опиту обговорю силь, щоб якомога
вались на засіданні ректора оранізувати практику першо
ту і опубліковані в
газеті курсників. Але Ї М неймовір
но важко боротися з еконо
«За інженерні кадри».
Отж)е, після шкільної па- $ мічним хаосом, що діється
рти
наші респонденти
бі- } нині на промислових під
льше року провчилися в с т і-; приємствах. З цієї причини
нах вузу. Як змінилися за > тільки 53 проценти респон
цей час їхні погляди
на дентів відзначили, що в ос
життя, які труднощі, склад новному задоволені практи
ності з ’явилися? — на ці кою на робочих місцях. Зде
та інші запитання ми шука більшого це студенти факу
ли відповіді з
допомогою льтетів Ф ТМ Б та ФА.
Нема сумніву, що осво
анкетного опиту, а
також
професії
багатьох особистих
бесід. єння робітничої
Опитом були охоплені
37 перебуває в прямій залежно
навчальних груп, тобто, 88 сті від порядку на виробни
відсотків загальної їх кіль цтві. Однак ми хотіли з ясуватиі також, що в цьому
кості.
на
Одне з перших
питань плані не доробляється
звучало так: «Чи правильно факультетах.
Опитувані свідчать, що з
ви обрали життєвий шлях,
ставши студентом Вінниць вини окремих викладачів бу
вають зриви занять, або ж
кого політехнічного?»
Позитивно відповіли
40 порушення розкладу.
процентів опитаних. Найви
Стосувались наші
запи
щий показник оптимізму на тання також умов побуту та
Ф ІТ К І — 53
проценти, проживання студентів в гур
Ф Р Е —49, Ф Т М Т — 46. Двад тожитках.
цять два відсотки ще вага
Певна річ, бідність дер
ються, як відповідати: вони жави позначається і на жит
поки-що не визначились ос ті студента. Більшість скар
таточно. 18 відсотків
до житься на те, що в гурто
свого навчання в інституті житках не працюють кухон
ставляться байдуже — треба ні гтити — нема де при
думати, що якби була мож готувати страв?/, бо, КОЛІ';
ливість, то вони з задово
користуватись послугами їда
ленням поміняли б політех льні, стипендія не витримає.
нічний на якийсь інший ін
Багато незадоволених кра
ститут. Кожен п’ятий напи
сав однозначно—«у
виборі діжками особистих речей і
пияцтвом в гуртожитках. Ве
помилився».
Порівнюючи в'дповіді цих ликі надії в них на те, що
же студентів на
запитання, проректором з виховної ро
боти призначена -ї. Б. ь 7.
попередньої анкети, ми по
мітили, що деякі з
них яльська, яку знають, як во
втратили інтерес до навчан льового й наполегливого ор
ганізатора. Сподіваються, що
ня. Які ж причини?
Близько сорока процентів вона сформує команду ентускаржаться на велике навча ■зіастів, котра буде активно
займатися тільки
студента
льне навантаження, а особ
і
ливо багато скарг з факуль ми, тільки їх вихованням
тетів - будівельного — 50 побутом.
Але ми знаємо з досвіду,
процентів та автоматики —
що одна команда, хай навіть
45.
39 відсотків
зв’язують і найбоєздатніша, не вирі
своє розчарування з важки шить ус'х проблем, якщо до
ми матеріальними умовами. студентства не повернеться
На факультетах інформацій обличчям весь педагогічний
посилено
ної технології і радіоелек колектив. Треба
між
троніки на це
скаржиться скорочувати дистанцію
педагогом і студентом.
майже кожен другий.
10 відсотків респондентів
М. СИНЕЛЬНИХ,
заявили, що вступали до ін
Ж. ХЛИСТОВА,
ституту не за покликанням,
На фото: триває захист курсових
співробітники
лабора
стільки ж-що розчарувалися
проектів у студентів заочного нав
торії соціологічних до
у виборі. Чотири відсотки
чання, Один з моментів захисту на
сліджень,
скаржаться на
погіршення

Для студентів — уникне
ння необхідності зайвий раз
приїздити до інституту, оскі
льки установча сесія розпо
минається зразу ж по закін
ченню літньої екзаменацій
ної. Крім того, всім приїж
джим легше у цей час одер
жати місця для проживання
в гуртожитках — вони
ві
ЛіЬНІШІ.'

Д /я факультетів — наяв
ність вільних аудиторій. Крім
того, легше планувати пра
цю викладачів, які в цю по
ру, в основному, уже заве
ршили роботу на стаціонарі.
Правда, є тут і недоліки.
В студентів починається ус
тановча сесія
наступного
курсу (до переводу їх
на
Цей курс), і, оскільки в ба
гатьох є заборгованість, яку
вони старатимуться ліквіду
вати, то це заважатиме нав
чальному процесові.
Тому
тут велика відповідальність
покладається на
деканати,
які повинні чітко відпрацю
вати строки перездач не на
шкоду установчій сесії (на
каз ректора № 239). Напра
влення на перєздачі видава
тимуться на конкретні дні в
кінці сесії
Під нас сесій деканати
слідкуватимуть за
своєчас
ною (зразу після екзаменів)
здачею викладачами відомос
тей. Перевірка на минулому
тижні показала, що більшість
факультетів у цьому
ділі
ще не домоглись належного
порядку.
Написано цю статтю для
того, щоб ще раз звернути
увагу викладачів і студентів
на зміни, внесені ученою ра
дою. Ще раз тому, що опи
тування студентів і навіть
працівників деканатів
свід
чить, що з цими рішеннями
поки-що недостаньо знайомі
і студенти, і викладачі.
В. СВЕРДЛОВ,
ялеректор.

машинобудівному
сував

наш

факультеті

фотокор

С.

зафік

Лісовий.
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ІНЖЄНЄРНІ

У НАС П О Б У В А В
А ВІД й не помітили? І чути
не чули? Чи, .може, до вас
дійшло, що це просто опе
ратор і режисер Олександр
Іванович Коваль, знаний у
світі кінематографіст,
лау
реат Шевченківський,
про
майнув у нашому місті напе
редодні 270-ліття
великого
філософа зі своїм фільмом
«Сковорода», впродовж двох
десятиліть забороні підданим
і до замовчення
присудже
ним?
Так от, першокурсники к і
лькох факультетів політехніч
ного інституту і співробітни
ки технікуму електровакуум
них приладів,
пригадуючи
нині свої враження від фі
льму та зустрічі з одним з
його творців, стверджують:
то була зустріч зі Сковоро
дою! Дух філософа,
його
мудрість і пристрасть ожили
на екрані, своєрідно просту
пили і в неординарній поста
ті О ч' І. Коваля.
Щц 1971 року фільм був
заборонений особисто
Маланчуком — тодішнім ідеоло
гом ЦК КПУ, а кіноплівка
спалена. І лише випадково

уціліла копія.
Пролежавши
ма|йже два десятиліття на
полицях спецсхову,
стрічка
лише 1990 року вийшла на
більш-менш широку
глядацьку
аудиторію і відразу
здобула щире визнання. Тво
рці фільму — режисер
Ролан Сергієнко, автор сцена
рію Микола Шудря та опе
ратор Олександр Коваль ми
нулого року були удостоєні
Державної премії ім. Шев
ченка.
Аудиторію полонили висо
ка інтелігентність, ерудиція
і скромність
Олександра
Івановича, його закоханість
у мистецтво. Щиро і просто
розповів він про своє життя
і працю. Після
закінчення
Московського інституту к і
нематографії його творча бі
ографія розпочалась на Ки
ївській кіностудії ім. О. Д о
вженка. Тут у співавторстві
з іншими митцями О.
Ко
валь зняв цілу низку фільмів.
На жаль, чимало з них
зазнали сумної долі:
пиль
не
партійне
начальство
вперто вишукувало
в
них
крамолу і не пускало на ек

22 січня 1933 року.

КАДРИ»

ран. І все ж ряд кінострічок
нашого гостя, який завжди
орієнтується на національні
мистецькі традиції,
дійшли
до глядачів, завоювали їхню
симпатію. Кінотвори «Маланчине весілля», «Поріг», (про
Чорнобиль), інші
здобули
почесні відзнаки на прести
жних фестивалях.
Наш Олександр Іванович
приступив до здійснення сво
єї давньої мрії — створен
ня кіносеріалу «Історія Ук
раїни». Його творчу увагу
привернули світлі постаті ви
датних діячів української це
ркви, патріотів і подвижни
ків Андрія Шептицького та
Йосипа Сліпого, великої по
етеси Ліни Костенко.
Йде
збір і художнє осмислення
фактичного матеріалу, знято
ряд жадрів майбутніх
стрі
чок.
Словами щирої закохано
сті у молодь, твердою вірою
в її здатність примножити
духовні здобутки нашого на
роду закінчив він свій вис
туп: «Ми живемо в епоху,
коли здійснюється на очах
одвічнаї мрія
українського

СКОВОРОДА

народу про волю і незалеж
ність. Будьте гідними цього
часу, не гайте ні хвилини.
У наших руках майбутнє ук
раїнської Держави».
А потім (за
бажанням)
студенти писали
домашню
письмову роботу на тему:
«Що допоміг мені зрозумі
ти фільм «Сковорода»
та
що особливо зацікавило ме
не в майстерності його ав
торів» — і ми не впізнали
•рвоїх першокурсників, затя
тих «технарів», «прагматиків»
і т. д. і т. ін.
Гончаренко, гр
2РТ-92:
«Дивлячись цю стрічку, я
зрозумів, що культурний ду
ховний рівень нашої нації
не такий уже низький, як
пишуть деякі культурознав
ці. Просто цей рівень заби
то всіляким «ширпотребом»
типу дешевих
відеофільмів
і сумнівних газет. А
цей
фільм про Сковороду може
пробудити душу дуже бага
тьох людей.
Було цікаво
дивитися
фільм, який знято ще за
часів жорстокої цензури «Ім
перських» сил».

С. Посохін, гр.
ЗРТ-92:
«Фільм мене захопив, зда
валося. що я теж був у ті
часи, коли жив Сковорода...
У нас є чудові фільми,
але це не всім
зрозуміло.
Наш глядач любить фільми,
над якими не треба думати.
А думати потрібно!».
В. Пучко, гр. ІРТ-92: «За
допомогою фільму я вперше
познайомився з Г. Сковоро
дою. До фільму згадка імені
Г. Сковороди не викликала
ніяких думок, почуттів.
Я
не мав ніякого уявлення про
його творчість, діяльність. У
фільмі прозвучали уривки з
його творів, і мене вразили
слова про життєвий
шлях
людини... На все життя за
пам’ятаю слова Г. Сковоро
ди: «Бережи час, за допомо
гою часу можна переверши
ти самого бога». Фільм вра
жає своєю сучасністю. Ба
гато фільмів, знятих одноча
сно з фільмом про Г. Ско
вороду, або навіть пізніше,
зараз викликають іронію, ус
мішку. Від них віє старістю

Р Е К В ІЄ М
КОХАННЮ

штучністю, бутафорією. Цей
фільм мене вразив ‘ своєю
молодістю, неповторністю».
Та, звісно ж, не тільки
задля подяки кіномитцеві, чи
похвальби нашими студента
ми пишуться ці рядки. Адже
ця зустріч зі Сковородою
спонукала гостріше відчути і
наші проблеми, зокрема, к і
нофікації навчального
про
цесу, аналізу
кінообразу,
створеного художньо - доку
ментальним кіноекраном, до
лі самого того кіноекрану в
умовах сьогоднішнього вуль
гарного кіноринку і т. ін.
А хіба Не час подумати,
щоб і в масштабах
міста
(приміром, в.системі Облоно)
мати і пристойну фільмоте
ку документальних картин і
відповідне методичне забез
печення? Сьогоднішній укра
їнський документальний к і
нематограф
поєднує аналі
тику і поезію. Він заслуго
вує на більшу
увагу,
на
кращу долю в прокаті.
О. КРАВЧЕНКО,
викладач кафедри істо
р ії та теорії культури.

Що по чому
в їдальнях?

(ІС Т О Р ІЇ, ЗАПИСАНІ СТЕ
ПАНОМ ЛІСОВИМ З УСТ
СТАРИХ ЛЮДЕЙ).

І сЖ И М

ЗЛАГОДИ ВЖЬ
НЕ Б 7Л0
Сильно посварилася
з
своїм чоловіком, коли у нас
вже було двійко дітей. Тиж
день чоловік не
приходив
додому. Потім дізналася, що
він ночував у Мотрі.
Ми помирились.
Сім’я
збільшилась ще на два хлоп
чики, але душевної злагоди
між нами вже не було ні
коли.
Петра мого давно нема на
світі, а я все ждала, коли
помре моя кривдниця.
Торік її не стало. Пішла
на похорон. Коли
труну
опустили в яму, кинула жме-ньку землі, щоб не вмирати
мені з каменем за пазухою.
Напевне, смішно тобі слу
хати сповідь про кохання
від старої жінки, яка ще в
громадянську була дівкою?

ВОЄННИЙ РОМАН..
Наш авіаполк
базувався
на Далекому Сході1. Там я
стрів свою едину-незабутню.
Але почалась війна. Мене
відправили на фронт.
Пи
сав до коханої листи, а від
повіді не було.
Тут стала припадати до
мене краля з медчастини.^А
на війні романи швидко в’я
жуться * — року не минуло,
як відправив її до своїх ба
тьків народжувати немовля.
І тут надходить пака ли
стів від тієї, єдиної. Від
писав їй, що зі мною тра
пилось. А сам став шукати
смерті в боях, та з таким
сумлінням, що однополчани
мали мене за безстрашного
відчайдуха.
Усі ці нагороди, що ря
дами на піджаку
крап
лина води, яка неспроможна
змити гріх з моєї душі. Про
сьба у мене до тебе
—
збільш портрета з моєї лю
бові — хочу, щоб був він
зі мною в труні.
— Так і не бачилися з
нею пнсля війни?
— Три роки тому одержую
листа і зрезу лечу.
Добу
плакали обоє. За минулим.
Торік вернувся мій оста
нній лист до неї. З поміт
кою, що її вже нема.

ЧИНОМ,

Ь І сА Н О вИ Щ В

дія складала 40 карбованців, погіршилось.
комплексний обід в нашій
Чому ж тоді до
нашої
їдальні коштував 60 копійок. їдальні ходять харчуватися з
Іншими словами, цих обідів інших вузів, технікумів, під
на стипендію можна було приємств?
Щоб порівняти ціни, про
придбати 66.
Нині стипендія виросла до ректор ВПІ О. І. Тарануха
2300 купонів, вартість ком 14 січня вирішив об’їхати
їдальні Інших
навчальних
плексного обіду — 45. От за кл г|ді в.
же, на стипендію — 51 обід,
І ось яку картину маємо.
і
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і
а
с
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ь
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Смєтамз
100 / 27.80
Молоко
20 0 / 18.00
Сир з цукр. і
50 / 5/5
см етаною
16.38
Масло в ер ш к.
10 / 2.50
Салат (св. ка п .
з смет.)
100 / 10.99
Салат з б у р я ків
100 / 3.25
Суп з </»ВІЖ .
кап усти
250 / 7.69
Суп горох.
Котлети
19.99
Я єш ня
42,07

Чай

Проблеми екології в Ук
раїні є найболючішими. По
ділля в цьому відношенні,
на жаль, не виняток. Могут
ні підприємства ВПК,
які
працюють за
технологією
«після
нас хоч
потоп»
(ПНХП) успішно довели по
вітря,
рослинність, землю,
воду до екологічної катаст*
рофи,
Серед фахівців, які почали створювати технології
та пристрої захисту
від
шкідливого
перевантаження
екології, є і наші колеги-доценти А. О. Новіков, В. С.
Собчук, старший
науковий
співробітник М. А. Старовойтов, яких ви бачите у
лабораторії техніки високих
напруг кафедри
енергетич
них систем та мереж, (фото
вгорі).
Тут
розробляють
технології очищення газових
сумішей ‘ від шкідливих ре
човин, що виходять із труб
теплоелектроцентралей елек
тростанцій.
На знімку внизу — ін
женер 1-ої категорії В. С
Жеребцов за роботою в ла
бораторії техніки
високих
напруг.
Фото

С. Лісового.

Пюре ка р т.
С о ч н и к з сиром
Кенс
Булочка
/

X X Сі
Сі
27,30

27,80

Е

69

18,00

21,43
9,60

17.04
4,50

16,38
4,50

12,53
2,12

3.50

10.99
3.25

7,58
1,87

2 5 0 / 7.40

18,50
45,20
3,30
100/12.00
21,60

19,30

Чим пояснюється
такий
помітний перепад цін?
Насамперед тим, що їда
льня нашого інституту зві
льнилася від «обіймів» сис
теми громадського харчуван
ня і перейшла на
бюджет
ВПІ — зменшились торгівельні відрахування. Є
ще
також деякі запаси продук
тів, придбані за
меншими
цінами. Крім того, ВПІ збу
дував власне овочесховище і
картоплю, капусту, буряки,
моркву заготовляв сам,
що
теж обійшлося дешевше.

і і і і іе ;

11 ~

64,85
47,02

23 ~

5.63
2.63
16,08
18,33
2,45
7,14
15.00
19.00
11

Звичайно, добре було
б
нашій їдальні залишитися хо
ча б з тими цінами, які за
раз. Але це нереально. Н і
який оазис не зеленітиме в
пустелі, якщо до нього не
підведено водного каналу.
Який же канал
можемо
збудувати ми, коли навколо
така розруха і дорожнеча?
Як не прикро, але ціни зро
статимуть. Нема навіть пев
ності, що на день публікації
наша таблиця вже застаріє.
Якщо це трапиться, то вже
вибачайте!

ОГОЛОШЕННЯ
Завтра, тобто, в суботу
спеціально для викладачів,
співробітників і студентів по
літехнічного інституту в облмуздрамтеатрі буде здійсне
но постановку п’єси «Назар
Стодоля» в новій режисер
ській інтерпретації. Кажуть,
дуже вдалій. Квитки відпус
каються за половину варто
сті.
Хто хоче побувати на ви
ставі, звертайтеся до інсти
тутських профкомів.
*
*
*
Ще одне
оголошення.
Профком, співробітників ін
ституту проводить переєстра-

«За
— щотижнева _ газета колективу
____инженерньїе кадрьі»
...
...
Вінницького
політехнічного інституту, обласна
управління по пресі м. Вінниця, вул. Київська, 4. Адреса редакції: 286021
Вінниця, Хмельницька
шосе, 95.
політехнічний Інститут, кім ната 0220. Телефон: 4-74-17.

друкарня Типаж 1ППП
^
ш ии.

цію своїх членів. 23 з них
вирішили покинути профспі
лкові шеренги. Переважна}
більшість, звичайно, залиша
ється. Але, щоб у цьому ді-лі була повна ясність і по
вний порядок, кожному чле
ну профспілки треба
обо
в'язково написати одну
з
трьох заяв: або про вихід,
або про бажання сплачувати
членські внески без посеред
ництва бухгалтерії, або з
проханням, щоб вона, як і
раніше, вираховула суму вне
сків з вашої зарплати.
Отже, профком чекає.

Редактор

І. ВОЛОШЕНЮК.
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На ученій Раді
Учена рада 29 січня розглянула широке коло питань,
зокрема ирю ефективність
роботи професорсько - викладацького складу по підготовці
науково - педагогічних .кадрів,, про
роботу
СКТБ «Модуль», про підсумки
виконання в 92-му
році наукової держбюджетно і тематики, про стан охорони праці за минулий рік.
Проведено також цілий ряд
обрань за конкурсом
—
завідуючих кафедрами, професорів кафедр, викладачів;
кількох науковців представлено на звання доцента; про
фесорів
Клименка
М. А.,
Пономарчука А. Ф „ висунуТЛ НЯ Я Л п Н \/ттсі о о а и и и п о и .
то на здобуття звань член-

ефективності підготовки кандидатів
наук
науковцями
М. П. Байдою, Ю. С,
Данилюком, В. П. Кожем’яко,
О. П. Стаховим, В. Я. Суп ’яном, А. О. Щарейко,
Як задовільна в
цьому
плані оцінена робота М. Ф .
Друкованого, Ю. А. Карпова, А. О. Жукова, А. М. Кошека, В. М. Аисогора, В. А.
Огородникова, В. Д. Свердлова; як незадовільна
—*
І. С. Буди, Я. І. Капицького,
в. М. Кутіна, І. А. Немиров,ського,
О. А.
Пайкова,
ю . А. Скидана, Р. Д Іско-

К
а їн и
РВИЧИХ На‘
ук оУкраїни.
В центрі уваш був, звичайно, аналіз ефективності

Пономарчука,
С. Й.
Ткаченка,
д ф|линюка
0.
Відзначена висока прин-

аспірантури і вкладу провідних науковців в підготовку
кадрів вищої кваліфікації. З
доповіддю на цю тему виступив ректор Б. І. Мокін.
Рішенням
ученої
ради
визнано, що
організаційна
сторона роботи аспірантури
— прийом вступних та кандидатських іспитів, ведення
документації, якість семінарських занять з аспірантак и та пошукачами, яку забезпечує заваспірантурою Цісар А. Г.
повністю задовільняє сучасні
вимоги,
які пред являються до
цих
структурних підрозділів вуЗІЗ
у

ВУ^ ™
захисту
ал,30ваних раА по
захисту
Аисертаі*ій та вклад їх перш о го . голови •• в - Кузьмівна
в створення і другого голови
І* Мокіна — в перезатвердження і підняття статусу цих спецрад.
Проректора з наукової роботи зобов’язано в
місячний строк
розробити і втілити в житхя заходи, завдя
ки Яким у 1993-му році за
ХИСРИЛИ б дисертації не менше 75 «боржників» та не
м,Єнше половини аспірантів,
.
,
ЯКІ в 1993-МУ
закінчують аспірантуру.

Учена рада вважає,
що
лише 18 наукових керівників із 31 (тобто 58 лроцентів), лід керівництвом яких
хоча б один аспірант уже
закінчив аспірантуру, котрі
набрали 50% і більше рейтингових балів,
заслуговують на позитивну оцінку з
підготовки кандидатів наук,
Оскільки більше
половини
наукових керівників аспірантів оцінюються
позитивно,
роботу вузу по
підготовці
кандидатів наук через аспірантуру в цілому '(також
вирішено оцінити позитивно,
Визнано, що найефективніше готували наукові кадри за час надання їм такої
можливості І. В.
Кузьмін,
П. Д. Аежнюк, В. Т. Маликов, Б. І. Мокін, В. С. Осадчук.
Достатнім визнано рівень

вича

Аотоцького;

тЬ£ а
М З ар О В З ,
'VI,
О.
Г ^ .^ П о ^ а р е н к а ,

абсолют
°'
Л

А‘

Науковим керівникам аспірантів* ефективність роботи яких в Цьому плані визнана незадовільною, запропоновано допомогти
своїм
«боржникам» завершити та
захистити дисертації до кін
ця 1993-го року,
Зобов’язано також
завідувачів технічними кафедрами включитись в доботу по
підготовці кандидатів
наук
на рівні наукових керівників
або наукових консультантів,
Науковшв, які закінчили
докторантуру рік тому, зобов’язано до кінця 1993-го
року захистити
докторські
дисертації| а тих, які закінчили м і СЯцЬ тому, заверши'
™ в 1993-му році роботу над
докторськими
дисертаціями
і представити їх до захисту
в 1994-му році.

сцені

евангеліська

музична група «Скілія».

і

П’ ЯТНИЦЯ, 5 лютого 1993 року,

П резентували

0

ЦІ Є ї презентації був
оригінальний режисер
ський задум. На сцені —
символічна імпровізація над-

Телефони редакції:
4-74-17, 22-68.

книгу ...

що репортажі Трембовецького дають набагато
цінні
ший матеріал про розкопки,
ніж книжка Антона Драгана.
Це, звичайно, дуже ціка
ки м ^а'оушниками° і болючим жаючи
на темаємо масові вбивства, як фашисдротом^зверху ікона бі власний РаДіотехнічний Фа- тське звірство. Тим часом, во, але, мабуть, більше го
л Г ік о н и - - свічечка
яку культет' а дошки на сцені на 3аході вийшло
близьк0 дилося б не для такої події,
а для спеціальної науковопісля короткого
короткого
вступного (рЄМОНТ
^ усили
6
лежа™
щільно
книжок пРавди ПР°
ті
ПІСЛЯ
вступного
прОВОДИіВ'СЯ
зовсім ста
могили.
теоретичної конференції на
слова запалила проректор з
„о
рі/іуппмої ппНптм т
К Клас.- НЄАаВН0)І ОСЬ МИНУЛОГО року На- тему «Хто є хто?».
льська
роботи Т * Б* Буя
Іншими словами, як це не решті й приватне вінницьке
Ми, безперечно, зіпсова
Вжр Я цього вилно т о пр№<ро’
зусилля
пропали видавництво «Континент» з
ні принципом
соціалістич
готувався захід, який ’ мав маРн0- Виховний еФект не Допомогою Товариства «Ме- ної однозначності, малювати
зачепити його учасників за вАавсяморіал» теж
видрукувало
ворога і противника тільки
душу і пробудити в ній відА теПеР “
ПР°
саму " еРшу ласті'вку 3 Чієї сеРІГ- чорно/о фарбою, але всетаки й зараз бувають
мо
да,В'що задуш не'вдався.ШЙо- ^П ре зе н тувал и книгу
_Анб езперечно. Щоб_ відзнаменти, коли нам краще не
го звела нанівець ціла низ- тона Драгана
<<Пам ятаимо чети и в (інститут були завносити сум’яття в молоді
ка дрібних
недоладностей. про Вінницю» Це,
власне, прошені видавці і
люди, душі.
Скажімо, не вдалося покаг
книга, а маленька
бро- якоюсь мірою причетні до
Втім, це — полемічна те
зати цікаву трофейну хроні- шУрка* але Цінність ї ї виз- тих уже давніх проте незаза. Антон Драган, укладаю
ку — вона йшла якусь хви- начна. Досить сказати, що бутніх подій. Кожен
їхній
чи свою брошуру, теж був
лину, по тому плівка обір- Ще Донедавна вона зберіга- виступ був цікавий сам по
не на нашому боціі, а сього
валась і перекрутити ї ї на- лась в секретних
схронах собі, але не працював на годні він з нами. Попробуй
зад не було можливості — держбезпеки на правах іде- ловнии задум або и зводив
тут розберися, хай у
тебе
пуч/р ГТЯПЯ і ВРТХЯ КІНОСТОІ- ОЛОГІЧНОІ бомби, ВИГОТОВЛЄ ЙОГО НаНІВ'ЄЦЬ.
дуже стара і ветха кінострі ^
у йдомств| Гебельса для
Наприклад, учасник
вій- досвід І
шостий
десяток
за плечима, а не другий чи
Потім коли промовці по- отруйної роботи серед ра- ни, доцент педагогічного Інтретій.
чали
/Підходити, то
мі- дянських громадян. У кни- ституту
Б. А. Буяльськии
Ратую, звичайно, не
за
крофони
або
мовчали, жечці йде мова про розкоп- розповів про свого знайоприховування правди, а за
або падали, викликаючи в ки могил, проведені гітлері- мого Аполона Трембовецьковдумливий підбір матеріалу,
залі сміх і репліки.
При вцями у Вінниці 1943-го ро- го, з яким служив в армії
надто в таких
специфічних
спробі зробити ремонт по хо- ку. В тих могилах покоіли- і який підняв руки
перед
випадках, як той, про який
ду. поонизливо зойкала до- ся останки тисяч невинних фашистами при першій же
мова.
шка на клубній сцені і це людей, розстріляних
служ- нагоді, а потім подався праПрезентація книги мала б
знову веселило публіку.
бою НКВС. З могил видобу- цювати в окупаційну газемолодої
'Спостерігаючи все
це, ли рештки незотлілого одя- ту. Його портрет з являвся залишити в душі
можна було Тільки поспів- гу, розвішали його, де тіль- у ворожій пресі на
фоні людини гнів і обурення звір
чувати організаторам
пре- ки могли, і річка народу з страхітливих розкопок 1943 ствами, які чинилися в на
шій країні, але не залишила.
зентації — чудовий задум усіх кінців області попливла го року.
провалювався на очах і не впізнавати рідних Гі
близьПісля Буяльського вийшов Нема сумніву, що для наших
з їхньої вини. Адже плівку ких.
и
на сцену працівник
архіву педагогів — це урок. Хоча
привезли з державного арТакою була правда. Наша О. М. Петренко з підшив- й прикрий.
хіву, радіотехніка мала
б ж пропаганда десятки
ро- кою окупаційних «ВінницьІ. ВОАОШ ЕНЮ К.
працювати бездоганно, зва- ків після війни подавала ці ких вістей» і
повідомив,

ІА

КОНЦЕРТИ-БЕСІДИ

Віднині актовий зал став своєрід
ним учбовим класом, в якому майбут
ні інженери, бакалаври, магістри про
ходять курс гуманітарної освіти. За
встановленим графіком тут регулярно
влаштовується так званий «Час зуст
річі», коли ь гості до студентів наві
дуються діячі
культури,
мистецтва,
церкви.
Проходять ці зустрічі у формі бе
сід, відповідей на запитання і, звісно,
невеликих концертів.
Цікавим був «Час зустрічі», в яко
му взяли участь студенти 1-го курсу
Ф РА і ФРЕ та митці облфілармонії
— баяніст Юрій Колмиков і співачка
Марія Путь, які з успіхом виконали
українські народні пісні.
А майбутні інженери - будівельни
ки і енергетики мали нагоду поспілку
ватися з акторами облмуздрамтеатру
народним артистом Н. Кондратюком
та "заслуженою артисткою К. Барил.

.т .
На

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Співає Марія

Путь у

. .

Гості
звідусіль

Виступають
Барил.

Н. Кондратюк

е© й й

супроводі Єолніета Юрія Колмиксва

і К.

За один тільки січень
цього року в художньому
музеї ВПІ побувало по
над півтисячі відвідувачів
—
студенти,
викладачі,
співробітники
інституту,
а також численні гості, в
тому числі й зарубіжні.
У книзі відгуків зали
шили свої записи бізнес
мен з німецького
міста
Дрездена,
представник
ділового світу США. От
же, вже є записи німець
кою і англійською мова
ми.
А ось щойно
записа
ний груповий відгук:
«Ми,
представники
науково - технічної кон
ференції країн
СНД,
одержали Еелику насоло
ду в д знайомства .з ху
дожнім м'/зеєм КХЦ. Не
абутнє враження
зали
шила
виставка
картин
Ф. 3. Коновалкжа.
Висловлюємо щиру по
дяку ВСІМ, ХТО боре \Л
во збирає і зберігає ше
деври нашого народу для
нинішнього і
майбутніх
поколінь.
ВАСИЛЬЄВ — ака
демік,
БАЙДА
—
професор, Д ІКАРЕВ
— кандидат техніч
них наук,
ГОАУМБІЄВС ЬКИЙ — до
цент».

2

стер.

Г«ЗА

ЛЮДИ НАШОГО

ІНЖ ЕНЕРНІ

КАДРИ»

5 лютого 1093 року.

ІНСТИТУТУ

Інженер 1-ї категорії
Не завжди за зовнішнім
виглядом можна
вгледіти
справжню цінність людини,
ї ї розум і можливості. Ну,
що приміром можуть сказа
ти про інженера
Леоніда
Сергійовича Булкіна втомле
ні очі, легка усмішка і бла
генький синій халат, що на
ньому, знеособлюючи його,
як солдата, маскхалат?
Та нічого. Інженер —- і
все тут. Хай навіть першої
категорії.
На кафедрі конструюван
ня і виробництва радіоапа
ратури він багато що
ро
бить.
Може
раціонально
розв’язати ту чи іншу про
блему і теоретично, і з па
яльником в руках.
Я не цікавився оцінками
його
праці,
Дума™
є Р,зні АУмкиі бо
«V
МЗЄ СВ°~
вальників. Але 'чисто випадково дізнався, що за спи
ною цієї людини такі знання і досвід, які на міжна
родному «ринку мізків» ко
штують дуже дорого
Мабуть,
на роду йому
написано було великий шмат
життя провести в
авіації

СОРОК ДВА ГОДА
А, А. Ж УКОВ,

ПрофбОСОр

Н

Я
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равдал себя.
Содержание серьі в
чуБьівшии «авроровец» Змма- гуне повьісилось
всего на
нюель де Маржери в пос- одну сотую процента и оспедн-ие годьі своей ^ блестя- талооь в пределах допустищей дипломатической карье- мой нормьі. Так что говорьі бьіл послом Франции в рить о «засеривании» меМадриде, затем в Лондон^ таллофонда Китая не прии, наконец, в^ Вашингтоне, ходится. Зато механіические
С - ег? сес:тР0И писательни- свойства чугуна,
строение
цей Дианои де Маржери я металлической матрицьі знаучился во французском кол- чительно улучшились, и мьі
ледже в одном классе. В вплотную
подошли к вьіоктяоре^ 1991 года вместе полнению поставленньїх трес женой я посетил
ее в бований германских техниее парижскои квартире. Вьі- чеоких условий. Но, конечшли из нее мьі втроем — но, до внедрєния в произнадо еще продеІ можна було не сумніва- славленої віись|кобю- інжєнє- Диана^ спешила по каким-то водство
^
тися —■ найменший брак тех- рної академії імені Жуковсь- «семеиньїм делам». Она де- лать большой комплекс раніЧНОго характеру далі того кого!
ликатно скрьіла от насг что бот. Кто будет их делать?
міСцЯ де СТОяв
воєнспец
А що
було далі?
Далі спешила к ИЗГ0Л0ВЬЮ уМ,и- д кто не будет?
Булкін§ ” оду не мав
сталося те, що спіткало ба- рающего брата. Через три
По возвращении в ВинниЛП1Л11
,
Якось у Білорусії прова- гатьох військових колишньої дня из парижских газет я .... ллаия
дились випробування керова- Радянської армії,
дорогу УЗПІру° ле Г н І^ д 3 умерЮХся 1а. І ЄГУо0С_Та!!0ВШ-_.С0
нинішній
вами: «Я очень спешу, но
которьій
в насамонаведення. хаос і розвал в наших Збро- Тин-Хуей,
головкою
в трех словах обьясните —
шей группе
бьіл
тайньїм
Пуски
йшли за
пусками, йних силах, 50-річні офіцери
что происходит в Китае?».
членом
комлартии
Китая.
Задавалось — все
гаразд, першимивідчули економічні
словах?
Ч рпря глл ппгпр пкгпнчяніия Я ответил:
ш о сіи л ' «В трех словахг
але кеРівникл грУпиг експерт- цунамі, що докотилися і до нами^^«Авмоьі» Га оно сов- ПожалУйста коммунистьі
Оно
ної КОМІОІІ / • с - БУлкІН ак~ аРм" ~
святая святих кож' пало по Х м / н и то взятием СТр° ЯТ капитализм-» держави.
В
розквіт Шанхая Рнаоо,дной аомией так и есть' КлУб предприта
випробувань не підпи- но,
сав, не зважаючи на тиск фізичних і творчих сил ти коммунистичеРского
Китая) н,имате,,Єій Шанхая дваждьі
омму истического
Китая] ВСТр.ечался со мно^ гза не_
з боку
високопоставлених сячі і
тисячі їх
змушенсплуатаСШ ЇЧІ|аЛоемонт\/° авіз- представників військово-про- були піти в запас, відставку, ПОВОРдГьЄЛМЄНЯМНв%аГьННЙ пов'торимьіми и нтопісуемьн
Зто бьіло ми
Ужинами с китайской
ційного озбооєнння
Для числового комплексу. В саСеред них виявився Аео- ПУТЬ в М оскву
сорок два с Пишним года кУхней)- и я спросил моего
цього довелося дуже довго мій конструкції телевізійно- нід Сергійович Булкін
«чичеронз»
из
вчитися
спочатку в Ачин- г° пристрою він виявив іс- висококласний фахівець аві- нязал ДВа ° ЛИШНИМ года молодого
В Ш И М Т мною бьіла ПРО- І Р ' МТ: <<А пРезиА®нт клус“
у авіацШ о ^ е х н іч н о м у ™ н і хйби- Ц раке™ птак £« ійного ° зброє” ня'
велена большая научно ис- 6а ~
«оммунист?». Ответ:
училищі і двічі у війсь- ' не бУли ВЗЯТІ на озброєн‘
.
*
*
следовательская и гаоизвод- <<КонечноІ». Вопррс: «А его
ково - інженерній академії ня'
л
ственная оабота поР пооФи- за|иеститель?». Ответ: «Тоімені Жуковського.
Підполковник
не ака
На такій мінорній ноті не
Так треба було, бо без вже ПОМІТна Ф,гур3 на " олі1- хотілось би закінчувати роз- лю госбюджетной тематики же|>х ВопР°с: «А присутВинницького
политехниче- ствУюЩие
бизнесменьї?».
сЬунпаментальних знань
в гонах> АЄ йдуть випробуванбалістии^
оайетобудуванн^ ня в'йеькової техніки,
але повідь про цю людину, та ского 4 института
Шанхай- 0твет: <<Все членьі комларвх° г.° , „ ^ СІ ИІ Ута' , шанхаи тии...».
пошільно - навігіиійній тех- Цей офіцер стояв в одному виручила
несподівана при- скии
автозавод (я
и
на
.
н М Ч год? було^ змагатися з РЯАУ 3 генералами,
визнач- ємна подія: минулої суботи нем
побьівал) вьіпускает
Так что мои краткий отдо легковьіе автомобили «Сан- вет на вопрос профессора
передовими к р а ї н а м с в іт у в ними конструкторами, зброя- приїхав на канікули
син
боєготовності В ійськової аві- Ра^ , До його думки уваж- Б У ^ н з його старши,
тана» фирмьі «Фольксваген». вп° лне отражает
действиг.
но прислухалися. І не тільки оергіи Леонідович,
Многие детали
поступают тельность, хотя она и очень
цьому
В ипускник
славнозвісної в колишній Радянській АрОптимістичним в
на сборку из Германии и многоликая, и я, возможно,
а ка Й
Леонід Булкін в и - »
невисокого на ф а л і'є те що ^син теж ін- других стран, и лишь по- многие ее сторони не смог
явився гідним
супєоником зріст, скромного в поведін- женер
-зброяр, пішов до- степенно заменяются дета- изучить достаточно
глубосвоїх зарубіжних візаві став Ч1 військового знають
в рогою батька: закінчив ана лями китайского производ- К0‘ К УРС А ен Сяо-Пина, которьій
продолжает
бьіть
том воєнспецом, який’ вніс Польщі і Угорщині, Монго- л^ лчин® ^ " ^ ч о ' І ^ ' щ д і н а 6 ства
вагомий вклад у перетворен- лії і Німеччині, де він біль- училище причому з відзнаДиски тормозов изготов- идейньїм
вождем
«прагманя вітчизняної авіації в грі- ше півтора десятка
років кою, і нині вчиться на 4-му ляются из низколегирован- тического
коммунизма»,
зну силу з котрою4 змушені навчав матеріальній частині курсі тої ж таки військо- ного чугуна типа СЧ25, с дал за немногим более дево
'інженерної
академії
іме
були рахуватися в світі Че- озброєнння технічний і льо- во - інженерної академії іме- предьявлением к нему боль- сятилетия
добрьіе всходьі.
ні Жуковського.
рез руки Леоніда Сергійови- тний склад бойової авіації
шого комплекса требований Народ в 1300000000 челоА
це
означає,
що
справа
ия пппміппи гптні і
сотні зустрічався з
колективамі'
(по микроструктуре,
проч- век практически везде нан ^ и х Р зразків керованих
і підприємств,
організацій, інженера Л. С. Булкіна пе~ ности и твердости и т. п.). кормлен, хорошо одет, обут,
н Г р о в а н и х раке? скоростОсобливо
багато . з^прорейде в надійні руки.
В Китае преодолеть
все унится, работает,
как отічсічсиивагтл
і
—
_
ВОЗНИКШИе
тлупнпгтм
мр ........ ~
рільних гармат, бомб, приці- щєнь одержував Леонід Сер- (Й 1 ■
трудности
не ромньїй муравейник, с ранА.
АЕО
НІДО
В.
удалось.
С
целью
освоения
льно - навігаційних
комп- гійович на День Радянської
На знімку: А. С. Булкін изготовления я т и у лмг^ пр о них часов утра’ земля ух0“
лексів для найдосконаліших Армії, бо хто міг
більше
на той час
винищувачів, розповісти і знати про су- провадить заняття з льот новом литейном цейе осна- ЖЄН3’ каждв|й ее квзДРатбомбардувальників
ракето- часні Збройні сили, зокрема, ним складом одної з авіа шенном товпЙмрнняім йнй НЬІЙ метр обработан. Молост оан°ньі м С° В°о бо оулов ани я м ДЬІХ бездельников в ла,рьносців, штурмовиків.
авіацію, ніж вихованець про- частин.
мне ' бьіло предтожено йто- ках‘ гри6ках я не видел- За‘
вести опьітнРеА плтокй Гвсе- Т0 Бидел несметное колиго бьіло
испробовано
12 ЧЄСТВ° « агаз^ ч и к о в и мавариантов на Опьітном за- газинов (которью всегда осводе Ш ИМ Т) по технологии тавались частньїм сектором),
«встречного»
модифициро- ломящихся от товаров, рьінвания, разработанной мною
П0ЛНЬІЄ Фруктов в девместе с аспирантами
из каРРе- Курс на преимущестКраматорска
и венное развитие легкой
и
Я к повідомляли газети, відом ий екстрасенс, наш зем- ших солдат там окупантами Брянска,
промьішленности
л я к А н атол ій М ихайлович К а ш п ^
називають. Угорці катались, Винницьі. Для зтого я вьі- пиі4ев0й
ж а н н я в складі е к іп а ж у н а ступ н о го ко см іч н о го кораоля
,
>
себя оправдал.
полетіти В зо р я ну м а н д р ів ку, але отрим ав в ко м петент- в єтнамці, хто ще? Значить, брал несколько рискованньїй полностью
Конечно, стоане не хватает
них о р га н а х відм ову. Несподівано на ного
п ід т р и м к у ум можна, а нашому СПЄЦІ- путь.
Зйнштейн как-то
сказал стали’ алюмин-ия, меди... Но
^ ^ ^ ^ ^ §
?
Мп ^ ІВ! = « и р
Вольфович пісту, видному вченому по поводу технологии делания открьітий: «...все знаЖ ^р а Н[.таеСн т Ийого бесіди з кореспондентом газети «Ноют — ЗІГОГО
не
может
вь,йР взгляд.> п ропонуєм о наш им читачам .
уп^ноеаж ^а
бьіть! Но один не знает...
— Пане
Ж и р н н о в сь ки й , які довели країну ДО ручки. го поклопотатися?
ви б А н атол ія К а ш п ір о всь- у мене відразу починає го— Ні, ми самі проявили Вот он и делает открьітие!».
пригоден
кого те ж в п а р тію пр и и н я- лова боліти •, в ЖИВОті ниє, ініціативу. Ми ж слідкуємо Данньїй афоризм
и для более приземленньїх
р]ОКИ _ що він з та- коли бачу якогось Гайдара за подіями навколо,
прихотехнологических
наук, где
кою заявою до нас не звер- чи Бурбулїса. А від К а н ті- димо на допомогу навіть то- всякне априорньїе табу мотався, але якщо попросить- ровського шкоди ніякої, а д^ коли, нас не кличуть.
гут бьіть весьма Віредоносся, відмовляти не станемо^ користь може мбу™ ;
я
Скажімо, США знову за- ньіми.
—Чим ж е були в и кл и ка н і вбачаю акт дискримінації в
с
віа ип>п
«Все» знали, что сера —
акції на Підтримку
вим ог тому
щ0 нашому вченому ї ї ° Жу£ 7 Ь БагАаАУ . ВІИН0Ю*
вредньїй
злемент в
спла
шзавитІГ йоГоХавЙГ с ИмЧоас В£
не дають
полетіти в кос- Ми ВИСТупИ™ * р,зш м за- вах железа. Но несколько
орбітальном у кораблі?
мос, а будь-який іноземець судженням тиску на
суветільки заїкнеться, і ми його РеннУ країну. Це сподоба- человек в мире упорно не
хотели
зтого «знать» и...
— Кашпіровський
дуже уже до трапу ракети на ру- лось послу Іраку в Москві,
нашли много нового и индобрий психолог, мені
він ках тягнемо.
Проти
передачі
Курил
тересного. Вот я, один из
більше подобається, ніж ЧуКашпіровський свої гроші японцям протестували,
На
«незнаек»,
и
предложил
мак, або інші. Я сеанси Ка- готовий був заплатити
за підтримку сербів. Тільки б
вводить серу в чугун вмес
шпіровського завжди
слу- політ, а інтуристи на наших встигати відгукуватись
на
те с модификаторами инохав, хоч у мене нема
тих космічних кораблях
часто події, що відбуваються
на кулирующего действия. Раз
хвороб, які він лікує. Про- безплатно мандрують, ?*зм- світі. І видумувати нічого не мои китайские друзья дали
сто приємна
людина,
діє Лю в ілюмінатор
розгляда- треба. Варто мені вийти на мне карт бланш я оешш
заспокійливо.
Дарма
це ЮТь. Монгол полетів.
Який вулицю,
відразу
навколо сунуться из лаборатории в
припинили
показувати
по нам зиск з цього? Де
цей збирається багато народу, і цех — с отливкой уже са
телебаченню. Краще Кашпімонгол сьогодні? Чеха
зво- теми для розмов
знаходя- мих тормозньїх дисков на
ровський, ніж всі ці просто- зили на орбіту. Вже і краї- ться. В мене з
будь-якого ряду с большим
набором
рікуючі депутати і міністри, ни Чехословаччини нема, на- приводу особиста думка.
проб и образцов. Риск опГуанчжоу. На улице.
.V V "'
•5
^хфу:л‘ • •

(Начало з № 3).
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когда нет безработицьі, нег
необузданной
инфляции,
все зти вопросьі будут решеньї, надеюсь, без потрясений и потерь.
Безусловно, в Китае еще
много и других
нерешенньіх и труднорешаемьіх вопросов.
Не хватает
жилья
для миллионов и миллионов
(в Шанхае на. одного жмтеля приходится 5 кв. м.
площади), хотя крестьяне в
провинции живут в неплохих, часто двухзтажньїх домах. Но везде — стройка,
стройка, стройка.
Привьїкшиє к многодетньїм семьям,
китайцьі страдают от ограничения
числа детей
в
одной семье одним ребенком,
пап,

особенно,
ПпПп и ^

если родии
шансов

Є™ °Но веАь и страна перенаселена... Нельзя в городе держать
дома собак... Но и
здесь
ради
благополучия

.страньї
идут на жертвьі
Ущемлення в какой-то степени прав человека, утвержДенньїх 0 0 Н , демократии...
Китайский народ — исключительно дружелюбен и
миролюбне
(хотя раздразнить и мирньїх людей, как
показьівает
опьіт
многих
стран бьівшего Союза, очень
нетрудно), очень
трудолюбив, очень доброжелателен.
Китай — зто просьіпающийся к новейшей цивилизации
гигант,
которьій не забьівает и свою многотьісячелетнюю цивилизацию. Когда
я бьіл в Ш я н х я р -г у л я п п и езжал Поезидент УУкоаиРньі
д
м
к р ячд
л
Рпяпо
’
' а р сб „ИЗиЛигьА Кп
д
' В
кулРаоаВ
х Йззьігоьівае?ся <<КИтай СРкая Ркап Та» Бу
„
р
' БУ
Шостая4
и
пчрнь вяікцяй
пР°стая
и
очень важная
Ймигпьі'шнпй'^ п п я ^ в г е у бЄС
Рд еВизом
Аунивероитето
« А в т о р » бьіло РЕК АО КО Р д м А Б ЬЦОЕМ — чрпря
утрен-нюю заою
к
све?у
(знаний)
М ь|Р же птоейначИЛИ его так- «На зато
к
Аюсе>> ЕслЙ же без шЙток
ССЛИ ЖЄ ОЄЗ ШуТОК,
то
МЬІ
присутствуем
на
авР°Ре
замечательньїх народов японского, китайского, индийекого и многих
других, От того, как рассвет
будет
переходить в
утро и полдень, будет ва
висеть судьба всего человечества,
в том числе и
моих
двух родин — России и Укра-иньї, переживающих трудньїе дни.
Тревога> но и Надежда — с зтими
чувствами я и живу
после возвращения из
Китая, после 42 лет разлуки
— вьінужденной разлуки —
с ним.

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.
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У нинішні часи* коли, ска
жемо прямо, труд перестав
бути для багатьох справою
доблесті і честі, те, що ро
биться в
обчислювальному
центрі ФРА, можна назвати
острівцем натхненної праці.
По суті, центру ще нема,
він тільки створюється, але
в його становлення вкладає
ться стільки енергії, творчо
сті, що не може не викликав
ти захоплення.
В одному з» приміщень
нового корпусу
факультету
роботи йдуть* можна сказа
ти, паралельно’ з навчальним
процесом: за столами
з
комп’ ютерами працюють сту
денти і викладачі, а поряд
біля вікон люди в робочих
халатах паяють,
зварюють,
прокладають дроти, труби.
Але це не запрошені зі
сторони майстри, а свої ж
факультетські
працівники-

інженери - електрики Вале^
тин
Андрійович
Крючков*
Андрій Геннадійович Балаханов, начальник техбюро Гри
горій Васильович
Ковшов,
оператор
ЕОМ
В ’ячеслав
Юрійович. Казений.
Приваблює не стільки їх
професіоналізм (хоч за фа
хом вони не слюсарі,
не
механіки, чи
монтажники),
скільки
трудовий
настрій,
натхнення.
Кожен
прагне
взяти на себе найскладнішу
опорацію. ! робиться все ле
гко, весело, з дружнім гу
мором.
Декан факультету Геннадій Михайлович Полторак з
цього приводу каже, що йо
го настрій піднімається, ко
ли дивиться на роботу цих
людей.
Ще б пак! На очах поро
жні приміщення перетворю

Батька назвали Зорею, ніби наперед
вгадавши, що це ім’я дивовижно пасу
ватиме і до її імені і до покликання —
Наталя Зорянівна Грозна займається ми

ються в добре оснащені уч
бово - виробничі аудиторії,
в сучасний обчислювальний
центр з новітньою електрон
ною технікою. Споруджують
ся перегородки для (класів,
спеціальних кімнат, . підсобок,
А тепер — детальніше про
майбутній
обпилювальний
центр, що створюється си
лами факультету радіотехні
чної апаратури. В
ньому
розміщується три учбових
класи: УКНЦ із зоною тех
нічного обслуговування
.і
два класи персональних ЕОМ,
для яких уже придбано
в
Гонконзі, на Тайвані, інших
країнах досконалу обчислю
вальну техніку.
Всього в центрі буде об
ладнано 50 робочих місць.
На п’яти типах машин тут
працюватимуть на різних ета
пах і першокурсники, І дип
ломники, а також
наукові
співробітники.
Майбутні інженери* бака
лаври,
магістри
матимуть
можливість оволодіти, як мі
німум,, трьома мовами про
грамування і на додаток до
диплому одержати
посвід
чення оператора ЕОМ, що в
нинішніх умовах зайнятості
1 працевлаштування є далеко
на зайвим набутком.

,.Говорить
політехнічний"
Таким словами студентка
11-го курсу Ф А Оксана Зегороднюк започаткувала ци
ми днями інститутське радіо
мовлення.
Тепер під час великої пе
рерви у нас можна буде по
чути по радіо різні повідом
лення, оголошення. А на май
бутнє працівники клубу за
думали готувати інформацій
ні випуски про життя вузу.
Перші передачі засвідчи
ли, що вибір диктора вияви
вся вдалим — учасниця ху
дожньої самодіяльності Ок
сана Загороднюк досить впе
внено почуває себе біля мі
крофону.

Переходи,
переходи...

Якщо б комусь
захоті
лось зробити екскурсію по
нашому інституту з відвіда
нням усіх корпусів і добудов,
то йому довелось би витра
тити півдня і пройти кори
дорами і переходами
не
один кілометр, адже вуз зай
має мало не цілий мікрора
йон Вишеньки.
Щоб зробити зручнішими
такі «подорожі» від одного
корпусу до другого, будіве
льники спорудили цілу сис
тему переходів. Багато
їх
з ’єднують нульовий корпус
з
першим і управлінським,
лерший — з другим. Три пе
реходи ведуть до лаборато
рій, лекційних залів, розмі
щених в добудовах в інже
нерно - будівельному
фа
культеті.
Цими днями здано в ек
сплуатацію ще один — де
- й л
: і •
сятий перехід, який
веде
Віід нульового корпусу
до
стецтвом; вона — душа інститутських новозбудованого приміщення
музеїв, один з їхніх творців, постійних
радіоелектрон
екскурсоводів, викладач кафедри істо факультету
рії та теорії культури.
ного апаратобудування.

ІНСТИТУТСЬКІ ПОЛІГЛОТИ
Він не впадає в
очі:
скромна, проста людина. За
пам'ятовується хіба-що па
личкою, на яку спирається.
Вілен Вікторович Білий —
інвалід Великої Вітчизняної
війни.
Це — ззовні. А
взагалі
про нього знають не тіль
ки у Вінниці, а й далеко за
межами України, бо викла
дач кафедри іноземних мов,
доктор філологічних
наук
професор ВПІ В. в . Білий
володіє рідкісним
даром,,
знає німецьку,
французьку,
англійську,
португальську,
шведську, італійську, болгар
ську, японську 1, звичайно,
українську та російську мо
ви. А ще кількома може по
розумітися.
— Звідки такий потяг , до
мов, — питаємо у
Білена
Вікторовича.
— Знаєте, — каже він,
— у багатьох людей постій

но присутнє почуття незадо
волення собою,
бажання
безперервного
самовдоско
налення. Мабуть, і я належу
де цієї категорії. Оволоді
ння новою мовою приносить
моральне задоволення,
ра
дість здобутої перемоги. Це,
як у альпіністів, які, подо
лавши одну висоту, вже го
туються до штурму чергової.
Слова ці мовлені не для
годиться. Незважаючи
на
поважний вік, професор Бі
лий запланував собі до 2000
року оволодіти ще десятком
мов, у тому числі, арабською
і хінді.
Отож — поліглот. Але він
не один такий в інституті.
Не набагато менше мов знає
і учениця 10-го класу при
ватної школи, що на енерге
тичному факультеті — Вік
торія Віленівна Біла (як ви
вже здогадались —
дочка
Білена Вікторовича.

Щось, напевно, таки пе
редалось їй від батька. Вже
в 4 роки Вікторія оволоділа
англійською, .в 6-му класі
іспанською, у 8-му — япон
ською. Знає також німець
ку, французьку,
італійську,
шведську.
І це в такому віці! Причо
му, як І батько, продовжує
са мо вдоско налення.
Отож, в сім’ї йде своє
рідне змагання двох полігло
тів — хто швидше доб’ється
успіху в оволодінні тією чи
іншою мовою. Вони по чер
зі читають підручники, іно
земну періодику,
художню
літературу, діляться вражен
нями.
Однак, є тут І привід для
смутку. У Вінниці,
мабуть,
не так вже й багато знав
ців Іноземних мов. їх знан
ня могли б
прислужитись
для перекладу паперів, роз
мов під час офіційних візи

тів зарубіжних
представни
ків. Могли б, але не слугу
ють тому, що ми звикли шу
кати таланти десь, а не V
себе.
У зв’язку з безперервним
підвищенням цін на все, в
тому числі й друковану про
дукцію, важко стало з при
дбанням Іноземної літерату
ри, з передплатою на зару
біжні видання навіть профе
сорам. А без постійної мов
ної практики самовдоскона
лення не просто досягти.
Недавно Вілен Вікторович
отримав запрошення в Ір
ландію на симпозіум з про
блем історії лінгвістики. За
браком валюти, довелось від
мовитись від поїздки.
Які ж ми все-таки бідні,
якщо наші професори, по
ліглоти, талановита
молодь
не можуть навіть
заявити
про себе на повний голосі
А, АЕОНІДОВ.

РЕАЛІЇ

СЬОГОДЕННЯ

З ПРИВОДУ ДЕПУТАТСЬКОЇ
ЕТИКИ І СОВІСТІ
Не можна збагнути,
як
так вийшло, що Закон «Про
статус народного депутата»
не привернув загальної ува
ги. Чи то ми всі дуже були
заклопотані постійним
па
дінням рівня життя, чи змі
ною прем’єра, яка опинилась
в центрі полемічних пристра
стей, чи, може, взагалі зне
вірились і перестали чита
ти довгі офіціози Верховної
Ради, які не обіцяють нічо
го доброго? — так чи інак
ше Закон «Про статус на
родного депутата» пройшов
непоміченим і некоментованим.
Читаючи ж його сьогодні,
ніяк не позбудешся думки,
що наші народні обранці, об
лишивши галас навколо тя
жкого економічного станови
ща свого бідного
народу,
вирішили нарешті не слова
ми, а ділом продемонструва
ти свою «турботу» про цей
народ, і почали з себе.
Не треба ніякого коментаря до тих статей Закону, де
йдеться про права (вірніше,
про привілеї), якими наділи
ли себе народні
депутати
України — досить
тільки
процитувати їх. Що ми
й
робимо.
«Депутат для потреб де
путатської діяльності
має
право на позачергове прид
бання транспортних засобів,
засобів зв’язку, копіюваль
но - розмножувальної,
об
числювальної та іншої орг
техніки, безплатне івикори^
стання копіювально - роз
множувальної та обчислюваль
ної техніки підприємств
і
організацій, розташованих на
території виборчого округу».
«Верховна Рада Укра.ни
забезпечує працевлаштуван
ня народного депутата Ук
раїни після закінчення стро
ку повноважень.
Верховна
Рада України зберігає
за
колишнім депутатом
заро
бітну плату народного депу
тата України на період йо
го працевлаштування,
але
не більше одного року, а у
разі навчання чи переквалі
фікації — на строк до двох
років.
При
неможливості
працевлаштування після заз
наченого вище терміну
за
колишнім депутатом зберіга
ється 50 процентів
діючої
заробітної плати народного
депутата України до досяг
нення ним пенсійного віку».
Впродовж п’яти років піс
ля закінчення строку депу
татства колишнього депутата
«не може бути з ініціативи
власника підприємства, орга
нізації, установи або упов
новаженого ним органу зві
льнено з роботи, з дійсної
військової служби, служби
в органах М ВС, СБУ — з
Ініціативи командування, ви
ключено з колгоспу та ін
шого кооперативу, навчаль
ного закладу у порядку дис
циплінарного стягнення, по
нижено у посаді чи званні
без попередньої згоди Вер
ховної Ради України».
« Депутатам надається від

пустка в міжсесійний період
тривалістю 36 робочих днів,
якщо законодавством не пе
редбачена відпустка більшої
тривалості, з виплатою до
помоги на оздоровлення у
розмірі посадового
окладу
або одномісячного заробіт
ку.
Працюючі члени сім’ ї на
родного депутата
України,
залученого на постійну робо
ту у виборні органи Верхов
ної Ради України, якщо во
ни від’їжджають з ним до
Києва, за їх бажанням зві
льняються з
попереднього
місця роботи і повертаються
назад у порядку
переводу,
їм подається допомога
у
працевлаштуванні відповідно
до професії чи спеціальнос
ті. На період працевлашту
вання, але на строк не бі
льше трьох місяців, за ними
зберігається середня зарпла
та за
рахунок
Верховної
Ради України.
Витрати, пов’язані з пе
реїздом депутата на роботу
у Верховну Раду і повернен
ня на попереднє місце ро
боти, відшкодовуються
за
нормами чинного законодав
ства для категорії працівни
ків. запрошених на роботу».
«Життя і здоров’ я депу
тата підлягає
обов’язково
му страхуванню за рахунок
коштів Верховної Ради на
суму 10-річного
грошового
утримання депутата».
«При 'досягненні пенсій
ного віку колишньому депу
тату призначається
пенсія,
яка становить 80 процентів
місячного окладу, ,встанов
леного на той час для пра
цюючого народного депута
та. За ним зберігається ме
дичне обслуговування, забез
печення путівками для ліку
вання. що було встановлено
на той час для
народних
депутатів України».
«Депутат на території Ук
раїни користується
правом
безплатного проїзду на всіх
залізничних,
автомобільних,
повітряних, водних внутріш
ніх шляхах І на всіх видах
міського пасажирського тра
нспорту (за винятком таксі).
Поза чергою йому нада
ється місце у спальному або
м’якому вагоні поїзда,
в
каюті і або Іі класу пароп
лава, на річкових суднах усіх
категорій, в салоні літака»
*

т

*

У статті шостій
Закону
«Про статус народного де
путата»
маємо
параграф:
'«Неприпустимим є викорис
тання депутатом свого ста
тусу всупереч законним ін
тересам суспільства, грома
дян. держави».
Важко позбутися думки,
що голосуючи за свої приві
леї, наші народні депутати
зразу ж познущалися
над
цим свіженьким Законом, пе
ретворюючи його, за звич
ними правилами розвинутого
соціалізму, в дишло, себто,
куди повернеш, туди і вий
шло.

*«ЗА
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КААРИї

„Необтяжені шлюбними вузами"...

Знайшовши вигідну то
чку для фотозйомки, си
джу в актовому залі
і
слухаю поета - гумориста
Василя Мусійовича Коря
ка. Із задоволенням при
дивляюсь до цієї цікавої
1 талановитої людини, ви
кладача фізики в Вінни
цькому педагогічному ін
ституті, який на запро
шення викладачів з
ка
федри КТІК завітав до
наших студентів.
Мені вже доводилось
читати його
віршоване
бачення світу з своєрід
ним українським присма
ком і тому свою увагу, як
фотограф, зосередив
на
його міміку, жести, інто
націю, а також на реак

цію студентської аудито
рії.
В залі час від часу ви
бухає сміх і поряд зі мною
два студенти обурюються,
що цей шум заважає їм
читати пригодницькі пові
сті, смачно
ілюстровані
малюнками голих дівок і
вбивць - суперменів.
Ось як вони відгукну
лися про своїх товаришів
по навчанню:
— Сміються, як кол
госпні коні.
— Інтелект на рівні
дитячого садка і школи.
— Бач, як ці вірші їх
сексуально збуджують —
вони справжньої естради
ще не бачили...

Де їм! Батьки тіль
ки на сніданок гроші да
ють, а «тусовку» знають
тільки з газет.
Вибачте, мої сусіди по
кріслах в актовому залі,
пожувати щось смачне —
ніби й нічого, але не для
мене — сторонньої лю
дини. Тож, щоб заглуши
ти, принаймні для себе,
це плямкання, хочу ска
зати що Василь Мусійович подав до захисту ди
сертацію з проблем фізи
ки і підготував до друку
першу свою збірку гумо
ресок під назвою «Рай і
пекло»,

Розширення сфери засто
сування української
мови
надає особливого
значення
питанням культури мовлен
ня, В час, коли до українсь
кої мови звертаються й ті,
хто майже не користувався
нею зі шкільних років, і ті,
хто взагалі недавно ї ї вив
чає, зрозуміла чимала кіль
кість помилок, вживання ненормованої лексики, заста
рілих штампів, невиправданих
кальок з російської мови та
подібне. Але те, що ще мо
жна вибачити в усному мов
ленні, не можна допускати
в мові документів, діловод
ства, оголошень,
розпоряд
жень.
Ці замітки є
наслідком
спостереження саме за мовою
нашого діловодства та ого
лошень. На жаль,
мовних
огріхів тут вистачає.
Нап
риклад, на деяких табличках
написано: «деканат факультета» замість
правильного
«факультету». Багато
хто
вказує «час прийому по осо
бистим питанням» хоча за
нормами літературної мови
треба «з особистих питань».
Взагалі, в різних докумен
тах явно надуживаються ви
рази з прийменником «по»:
«по сумісництву», «по хво
робі», «по власному бажан
ню» і т. ін„ хоча правильні
ше й природніше буде «за
сумісництвом», «через хво
робу», «за власним бажан
ням».
Дуже широко вживається
слово «учбовий», проте це
лише калька з російської, бо
по-українськи буде «навчан
ня», а не «учба», Тому кра

ще писати «навчальний відділ», «навчальний план».
Як і за часів соціалізму
продовжується різного роду
«прийняття»:
«прийняти
участь», «прийняти рішення
чи резолюцію»,
«прийняти
міри» можна зустріти в ба
гатьох розпорядженнях ' Iі
наказах. А слід писати «взя
ти участь», «схвалити (ухва
лити) резолюцію»,
«вжити
заходів» і т. ін. Так само
багато «здають» і «перездають»: іспити, заліки, контро
льні, а треба все це «скла
дати» чи «перескладати».
Дуже часто можна прочи
тати вирази з неіснуючим в
українській мові дієприкмет
ником «слідуючий»: «сліду
юча виплата», «в слідуючому
складі», «в слідуючих розді
лах». Тут в різних випадках
потрібно казати
«наступна
виплата», «в такому скла
ді», «в подальших розділах».
До речі, слід вживати «вве
сти до складу комісії».
Часом можна
подумати,
що дехто зненацька
вда
ється
до
арифметичних
вправ: «рахуємо, що цю по
станову треба
відмінити».
Але йдеться не про лічбу,
бо малося на увазі «вважа
ємо».
Окремо слід сказати про
офіційний
інститутський
бланк. На ньому
з’явився
герб нашої держави,
але
чомусь текст подано трьома
мовами. Невже в Росії не
зможуть прочитати назву на
шого закладу в оригіналі?
Але
найприкріше —
в
адресі, яка подана трьома
мовами так;
«Хмельницьке

ЛІКНЕП УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Нещодавно на книжкових полицях з’я
вився скромний словник «Уникайте руси
змів в українській мові», укладений де
С. ЛІСОВИЙ.
путатом Верховної Ради України, голо
Фото автора.
вою Київського крайового
Товариства
«Просвіта» Юрієм Гнаткевичем. В ньому
наводяться типовії русизми, які вживаю
ться народними депутатами в ході робо
ти сесій. З нашого погляду» це дуже ко
рисний посібник і для науковців Вінни
цького політехнічного, адже їхня мова в
що і вирішує питання
про переважній більшості теж засмічена по
те, щоб перевести їх до ву дібними кальками. Отже, як пишетьсязів України, де
суспільно- говориться і як треба писати й говорити.
політична обстановка стабі
Слід казати
Русизми
льна. Цілком можливо,
що
доучуватися всі вони пере
—- безперервно
безприривно
їдуть до Вінницького
полі
—
незліченні
безчисленні
технічного. Втім, це ще бу
колишній
бувший
де вирішуватись у Міністер
—
папір
бумага
стві освіти в Києві.
в сім годин — о сьомій годині
Конгрес студентів
Гани
— двома словами
в двох словах
пройшов з великим успіхом.
—
скасувати
відмінити
На ньому були близько двох
відгук
відзив
сот студентів з усіх кінців
відпочивати
віддихати
СНД, в тому числі, 54
з
відкласти
відложити
Вінниці (43 навчаються
в
вмішуватися в.. — втручатися в...
медінституті). Вирішено ба
визиватн заперечення — викласти
гато злободенних питань, а
заперечення
прийом. гостей був
щирим,
виключення —
виняток
доброзичливим і
товарись
виключити (мікрофон) — вимк
ким.

Міністр з Гани-у ВІН
5— 6 лютого у
Вінниці
відбувався Конгрес студен
тів Гани. У нашому інститу
ті з цієї далекої країни на
вчаються одинадцять студен
тів. Декан факультету Воло
димир Іванович Нагул
про
них найкращої думки.
Всі
вони дисципліновані, скром
ні,
працьовиті — дається
взнаки система довузівської
підготовки: після школи нав
чаються централізовано
в
спеціальних коледжах.
З одинадцяти четверо, а
саме — Клеменс
Акпелу,
інносент
Махама,
Джастіс Ндубак, ІЕмануель Аддо
явно виходять на дипломи з
відзнакою.
В інституті побував тим
часовий повірений в спра

вах Гани в СНД Алатей Барбінтон, Він мав тривалу роз
мову з ректором Б. І. Мокіним, побував в інститутсь
кому музеї, залишив
там
свій відгук. Системою нав
чання і студентським побу
том залишився задоволеним.
Алатей Барбінтон, як з'ясу
валось* є не тільки тимча
совим повіреним, себто, ди
пломатом, а ще й Міністром
освіти Гани. Отже, слід спо
діватися, що ці відвідини бу
дуть не тільки візитом по
шани, а й матимуть
певні
економічні наслідки. Скажі
мо, міністр стурбований умо
вами навчання тих студентів,
які знаходяться сьогодні в
«гарячих» точках СНД
—
Молдові, Душанбе. Баку то

ОГОЛОШЕННЯ
Факультативний
курс
У ВЕСНЯН ОМ У С ЕМ ЕСТРІ
ЧИ ТА Є
Д О К Т О Р Т Е Х Н ІЧ Н И Х
НАУК,
ПРОФ ЕСОР

Стахов 0. 1 .
ТЕМА:
«Золотий перетин в сучасній нау
ці».
1. Магія чисел і геометричних тіл.
2. Естетика математики.

3. Золотий перетин і числа Фібо
наччі.
4. Гіперболічні функції Фібоначчі.
5. Числа Фібоначчі і ботаніка.
5. Числа Фібоначчі і теорія вимі
рювання.
7. «Фібоначієві» системи зчислення.

Лекції читаються в Білому залі
головного корпусу кожного вівторка
другого тижня (23.02, 2.03,
16.03,
30.03, 13.04, 27.04, 11.05;
25.05
1993 р.).
Початок лекцій о 14.25.
Запрошуються аспіранти, наукові
співробітники і студенти всіх спеці
альностей.
Кафедра прикладної математики
і обчислювальних систем.

шосе», «Хмельницко©
шоссе», «КЬтеБпіІзкое ЗЬоззе».
То що, назви вулиць у нас
створюються російською мо
вою, а потім їх по - україніськи перекладають, але в
світ, звичайно, не випуска
ють? Між іншим, в Законі
про мови (ст. 38) сказано:
«Відтворення
українських
топонімів Іншими
мовами
здійснюється у транскрипції».
Тому має бути «КЬтеЬпіІзке»,
та й по-російськи правильні
ше тут писати «Хмельницке» шосе.
Отже, треба всім нам бу
ти уважнішими з мовою, не
лінуватися зайвий раз зази
рнути до словника. Не за
вадило б також, аби кафед
ра української мови чи ка
федра історії та теорії куль
тури організували
кабінет
української мови, де б мо
жна було одержати кваліфі
ковану консультацію,
пере
глянути словники. А роботи
тут вистачить, адже ми по
рушили незначну
частину
проблеми, тоді як тут нео
зорий край
систематизації
спеціальної термінології.
Можливо, в нашій газеті
варто подавати деякі
по
ради щодо вживання
ряду
слів і термінів. Бо неувага
до слова може призвести до
курйозів, як от в одному з
оголошень, яке
запрошує
всіх.
хто
«необтяжений
шлюбними вузами», а поруч
хтось пропонує свої «услуги» в перекладі з
російсь
кої...
Г. БАГДАСАР’ЯН,
член товариства «Про
світа».

нути (мікрофон)
виписка (з протоколу) — витяг
(з протоколу)
висказуватися
за... — вислов
люватися за...
вичеркнути
—
викреслити
да
—
так
і так дальше
— і так далі
не дивлячись на...
— не зва
жаючи на...
додержуватися — дотримува
тися
добавочний
—
додатковий
допускати
—
припускати
з достоїнством — з гідністю

другий, другим разом —■ інший,
іншим разом
дякую Вас
—
дякую Вам
жати (на кнопки)
— тиснути
на кнопки
єдинодушно
—
одностайно
задача
—
завдання
заключення
—
висновок
зложити повноваження — скла
сти повноваження
іменно ця обставина — саме

ця обставина
і так
— отже, таким чином
мені кажеться^ що... — мені
здається, що1...
касатися
— стосуватися
в кінці кінців —
зрештою,
врешті-решт
командировка — відрядження
кормити, кормушка — годувати,
годівниця
по крайній мірі — принаймні,
щонайменше
крупне питання
значне питання
крупний вчений
- видатний
(великий) вчений
лишати слова — позбавляти
слова
лишній раз
—
зайвий раз
любий, в любому випадку —
будь-який, перший-ліпший, в будьякому разі
в значній мірі — значною мі
рою
—
захід
міроприємство
мішати
—
заважати
—йдетьмова йде про...
ся про(...
навик, Навики
—■
—■ навичка,
навички
наваннагрузкаї, нагружати
тажувати
надобність
—
потреба
надоїдати
—
набридати,
обридати
два роки назад — два роки
тому
накінець
—
нарешті
накопти, накопичення — нагро
мадити, нагромадження
налог
—
податок
система налогів — система оподат
кування
нанести шкоди — завдати, запо
діяти шкоди
наоборот
—
навпаки
направлений на... — спрямований
на...
настоювати на...
—
наполягати
на...
дві неділі, протягом неділі — два
тижні, протягом тижня
непригодний
—
непридатний
ніякий
—
жоден (варіант не
влаштовує)
нуждатися — терпіти нужду, по
требувати
обжалувати
—
оскаржити
облегчити
— полегшити
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ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Телефони редакції:

П’ЯТНИЦЯ, 19 лютого 1993 року,

НАБЛИЖАЄТЬСЯ
ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ
АРМІЇ,
що впродовж багатьох років
вва
жався неофіційним святом чоловіків.
Можливо, таким він і залишиться —
час покаже. Ну, а щодо офіційного
відзначення, то тут справа делікат
ніша і складніша.
Річ у тому, що Президент і уряд
нової незалежної України, прийняв
шій штандарти і клейноди уряду в екзилі Української Народної
Респуб
ліки, визнали себе ї ї правонаступниіками. Тим часом, ця республіка бу
ла ліквідована
1918 року червоногвардійськими
загонами Муравйова.
Отже,
святкувати День Радянської
Армії означає — шанувати того, хто
позбавив Україну державності. І не
логічно, і безпринципно.
Тим паче,
що зовсім недавно, 29 січня, Украї
на віддала належне тим трьомстам
київським студентам, які майже без
зброї, без будь-якої армійської ви
учки стали грудьми
перед загонами
Муравйова на станції
Крути Черні
гівської області,
загинули всі
до
єдиного і були всенародно поховані,
яік герої, в Києві на Аскольдових ви
сотах.
Таким чином, 23 лютого
віднині
не є святом України. Святом зали
шається тільки 9 травня — День Пе
ремоги.

ЯКІ Б ТАМ НЕ СКЛАДАЛИСЯ УМОВИ ЖИТТЯ, ПО
ЛІТИЧНІ, СУСПІЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ,
СТУДЕНТ!
ЗАВЖДИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ, ДЛЯ ЯКО
ГО СТИПЕНДІЯ — НЕ ОСТАННІЙ ДАР БОЖИЙ
(ЯКЩО ЗАБУТИ, ЩО ЦЕЙ ДАР, І САМІ БОГИ, ЯКІ
ЙОГО ДАЮТЬ. ЦІЛКОМ ЗЕМНІ).
Так ось, недавно ректоратом (на якому
і засідають інститутські «боги»), за
тверджено
положення про порядок
призначення, встановлення і виплату
стипендій у нашому інституті.
В цьому
документі кілька десятків
параграфів і всі прокоментувати нам,
звісно, не вдасться, але найголовніші
І самі розміри стипендій — назвемо.
Отже, кому і за що призначається
стипендія?
Стипендія призначається
встигаючим
студентам,
зарахованим (переведе
ним) до навчального закладу на за
гальних підставах.
До числа встигаючих належать сту
денти. як! не мають" академічної за
боргованості за результатами підсум
кового конт родію.
Студентам першого
курсу інституту
до першого
підсумкового контролю
призначається стипендія V мінімально
му розмірі.
За особливі успіхи в навчанні
та
науково-технічній творчості встанов
люються персональні (іменні) стипен

ЗА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕН
ТІВ ВАРТОСТІ
НЕ БЕЗ СТАРАНЬ ОР
ГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ,
яким профспілки добряче допікають
за політику обкрадання
народу,
в
багатьох колективах була організова
на кампанія оновлення заяв щодо по
рядку збирання членських
внесків.
Це, по суті,
перереєстрація членів
профспілки.
І ось вона завершена.
Наші втрати — 23 чоловіка, тоб
то, близько одного процента. Вийш
ли з профспілкових рядів, в основ
ному, пенсіонери.
Отже, можна вважати,
що люди
профспілкою дорожать, вважаючи ї ї
за острівець надії серед бурхливого
моря нестабільності. І це при тому,
що наші тредюніониі не безгрішні, не
позбулися дорешти синдрому
«при
водного ременя комунізму», але во
ни не стоять на місці,
потихеньку
вичавлюють з себе хворобу рабської
покори і тотального «послушанія».
*

*

*

ЯК ВІДОМО, ІНСТИТУТ
НЕ МАЄ СВОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО МЕ
ДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
— він з’явиться по закінченню бу
дівництва шостого гуртожитку,
яке
щойно розпочалось. Тим часом, коло
медичних послуг за місцем
роботи
розширюється. Ось і зараз з ініціа
тиви профкому прийнято рішення про
утримання за рахунок вузу клінічно
го лаборанта в здоровпункті (гурто
житок № 1, телефон 03— внутрішній),
що дозволить
економити час на
оформлення довідок
для отримання
путівок в санаторії, на дієтичне хар
чування, до еанаторію-профілакторію.
Досить прийти в здоровлункт з ме
дичною карткою, здати аналізи і без
коштовної!) отримати потрібний до
кумент, бо зараз за нього скрізь уже
вимагають грошей.
До речі, при здоровпункті продо
вжує працювати стоматологічний ка
бінет (лікування | видалення
зубів).
Затис у профкомі, телефон 23-45.

4-74-17, 22-68.

профком надає путівки на харчуван
ня в дієтичному залі їдальні — 648
карбованців за 24 дні. Отже, і де
шево, і корисно. Обмежень на путі зки практично нема.
*

*

*

В 500 І БІЛЬШЕ РАЗІВ
ПОДОРОЖЧАЛИ
ПУ
ТІВКИ
санаторно-курортного
призначення.
Але профком
поки-що одержує їх
стільки ж, як і в попередні роки, ви
шукуючи по області те, що «горить»
в іншіих організаціях. Так що можете
звертатися до профкому. Сплачувати
доведеться тільки 10 відсотків
вар
тості, а малозабезпеченим
профком
за рахунок
матеріальної
допомоги
компенсує частину І цих десяти від
сотків.
*

*

*

НА ТЕРЕНІ КУЛЬТУР
НО-ХУДОЖНЬОГО
ЦЕНТРУ
МЕТЕОРОМ СЯЙНУЛО

дії та стипендії Ученої Ради інсти
туту. Розмір іменної стипендії скла
дає 2,5 'розміри мінімальної заробіт
ної плати, а стипендії Ученої Ради
—

2 ,0 .

Для кожного факультету встановлює
ться по одній іменній стипендії і по
дві стипендії Ученої Ради.
Розміри стипендій:
Середній
бал
успішності
3.00 — 3,99
4.00 — 4,24
4,25 — 4,49
4,50 — 4,74
4,75 — 4,99

ім ’я молодого таланту Юрія Савчука,
вніс помітний склад у створен
ня в нашому інституті кабінету ук
раїнознавства.
Тепер Юрій Костян
тинович перебуває в Києві, навчаєть
ся в аспірантурі, але практичної ро
боти в сфері культури не припиняє.
Щойно в газетах з’явилось повідом
лення, що приватне Вінницьке
ви
давництво «Континент» готує до дру
ку його книгу «Герби Поділля».
який

Коефіцієнт встановл.
стипендії по відношенню до мінім, зарплати

0,8

1,0

1,15
1,30
1,40
1,5
5.00
Більш детальну інформацію про сти
пендії, пільги на їх одержання мож
на дістати в ректораті, профкомах,
у юрисконсульта, в планово-фінансо
вому відділ, бухгалтерії, в деканатах і
на кафедрах.

РОЗГЛЯНУТО
1 ЗА
ТВЕРДЖЕНО ЗВІТ
про використання профспілкових ко
штів V минулому році. Внески склали
1096420 карбованців. З них 10,4 про
цента перераховано вищим профорга
нам області (всі інші організації, до
речі, сплачують 30%). На культурновиховну і роботу з дітьми затрачено
377665 карбованців;
на спортивнооздоровчу (участь збірних команд ви
кладачів у республіканській спартакі
аді здоров’я) — 38981 карбованець;
на матеріальну допомогу — 241374
крб.; на господарські потреби проф
кому — 3840 крб.; на преміювання
профактиву, людей, які на громадсь
ких 'засадах виконували ту чи іншу
роботу (наприклад, допомога в спо
рудженні
житлового
будинку)
—
82459 крб.
Слід відзначити, що 54% внесків
залишається і використовується без
посередньо в цехових профорганіза
ціях.
* * *

ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА
НОВОГО ВАРІАНТУ
колективного договору — йде обго
ворення в профспілкових організаці
ях. З проектом можна познайомити
ся в профкомі — дорожнеча не доз
воляє його розмножувати так, як ра
ніше.
Профком просить
подавати свої
пропозиції з питань соціально-куль
турного розвитку колективу.
* * *

ПРОЕКТ КОШТОРИСУ
НА 1993-й РІК ПЕРЕД

БАЧАЄ
таку структуру використання коштів:
10,4%— вищим профорганам; 54,4%
— цеховим профорганізаціям; 35,2%
— в централізований фонд профор
ганізації інституту. На жаль, розпи
сати все це в карбованцях неможли
во в зв’язку з інфляційними проце
Шириться фронт робіт на спо
сами. В усякому разі конкретні зат
по
рати на ті чи інші статті пропонує рудженні нового гуртожитку
ться залишити
на рівні
минулого вулиці Артоболевського. На знім
ку закладається фундамент.
року.

*

*

*

ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕН
ТА НА ВІННИЧЧИНІ
М, А. ДІДИК
видав розпорядження про
хід
ви
конання
рішення
облвико
нкому «Про програму розвитку украї.
неької мови та
інших національних
мов в області на період до 2000 рору». Намічається до 20 лютого про
аналізувати організаційну і практич
ну роботу в цьому напрямку і роз
робити реальний план дій по вико
нанню кожного пункту програми.
Йдеться, насам,перед, про те, щоб усі
службові особи обов’язково оволоді
ли державною мовою, щоб нею ве
лася вся документація, діловодство,
сесії, наради, засідання, збори, щоб
українськими були всі без винятку
вивіски, печатки,
штампи, офіційні
документи.
В нашому інституті з 1 січня нині
шнього року ця робота уже здійсне
на. Але недоліки, звичайно, є.
Щойно відбулися засідання первинно
го осередку Товариства «Просвіта»,
яке відзначило, що темпи виконан
ня Закону поки-що незадовільні. Доці
льно було б створити координа
ційний центр з розробки україномо
вної технічної термінології та машин
ного термінологічного центру, розгля
нути доцільність перегляду контракту
про підготовку в ВПІ іноземних фа
хівців не
російською, а державною
мовою, ' звернути пильнішу увагу на
культуру мови в ділових
паперах,
інститутських підрозділів, організува
ти для цього цикл занять «Культура
української мови та ділове мовлен
ня».
*

*

*

ТІЛЬКИ В СІЧНІ НА
ОДНУ АБОНЕМЕНТНУ
ПЛАТУ
за телефони інститут витратив
380
тисяч карбованців. Це багато, а було
б півмільйона, я/кби не зняли вісім
десяти апаратів міжміського зв’язку.
З переходом на внутрішню
АТС
з’явилася
можливість контролювати
кількість і тривалість міжміських пе
реговорів на всіх телефонах. Правда,
контроль дає невтішну картину — як
і в часи застою, коли за копійки ба
лакали,
скільки кому
заманеться,
продовжуємо так само, але тепер уже
за несамовиті гроші.
Тому ректорат вирішив завести на
кожному телефоні спеціальний жур
нал обліку, розмови
провадити на
рівні прагматичного лаконізму і тіль
ки по ділу.
Ну, а хто такий порядок -не виз
нає, то, будь ласка, говоріть, але за
рахунок власного гаманця.

2

ЧЗА

стор.

ХРОНІКА ШТУЧНОГО
„СУПУТНИКА" ВПІ
Пам’ятаєте
кінофільм
«Хроніка пікіруючого
бомбардувальнжа?» А це буде
хроніка з життя нашого са
профілакторію
наторію
«Супутник».
А почнемо з його злету
Жовтень 1992 року.
І<о
лектив відзначив 10-ти річчя
від дня відкриття профілакторію. На урочистостях, які
відбулися з цього приводу
в актовому залі
інституту,
було сказано багато добрих
слів про лікарів, медсестер,
інших працівників за їх су
млінну працю, проінформовано скільки
оздоровлено
студентів, викладачів,
співробітників вузу, про дальше удосконалення
методів
лікування, про те
велике
багатство, яким є для інституту
санаторій - профілакторій «Супутник». І всі вислоелювали думку, що його
треба берегти, дбати
про
нього.
Січень 1993 року. У зв’язку з підвищенням цін на
продукти вартість харчуван
ня на одного відпочиваючо
го зросла до 600 карбован
ців на день, а путівки —
до 20 тисяч. Хоч студентам,
викладачам, іншим працівни
кам надаються значні піль
ги, бажаючих оздоровитись
помітно поменшало.
З ’явилися серйозні проблеми зі ліками і вітамінами,
вартість яких зросла в 100
і навіть 1000 разів.
Кінець
січня.
Виникли
труднощі з доставкою продуктів з бази до
їдальні
профілакторію. Дефіцит бензину. Якщо раніше автомашини виділялися двічі
на
тиждень,, що теж мало, то
тепер і цього нема. Вже були випадки зриву своєчасного приготування страв.
Колектив чудом виходить
зі складного становища. Відсутність деяких медикамен-

РЕПЛІКА

тіїв компенсується більш широким використанням фізеотерапевтичного
лікування,
фітотерапії, лікування нетраАкційними методами.
Винахідливо працює
ко
лектив їдальні.
Одним словом, працівники санаторію - профілакторія і в цих важких умовах
не тільки не втрачають завойований авторитет, а
й
вірі ма силами і
засобами
прагнуть примножити його.
Але...
Лютий 1993 року, Ситуа
ція. продовжує
погіршуватнсь. Розперезалися нечисті
на руки люди. В кімнатах,
холах, коридорах почали в
масовому порядку
зникати
дзеркала,
репродуктори,
електропраски і електролампочки. Щоб не сидіти
по
вечорах в своїх кімнатах в
темряві, відпочиваючі
приносять з собою лампочки,
а вранці викручують їх.
А цими днями якась злодійська рука під час обіду,
коли нікого не було на З
му поверсі, відрізала
20
метрів доріжки в коридорі,
на
викинула через вікно
двір і підібрала,
Так недовго і до
нитки
розтягнути профілакторій...
На цьому обірвемо
цю
далеко не радісну хроніку і
дамо слово головному лікар
рю П, гї. Кобі.
Шановні студенти, праців
ники ВПІІ
У цей важкий час звертаюся
до вас з проханням: збережіть
свій санаторій-профілекторій!
Допоможіть, чим можете, не
давайте його розграбувати!
Хто простягає руку до його
майна, хто створює перешкоди для нормальної роботи
— той підрубує сук, на яко
му сидить, позбавляє можливості оздоровитись самому
і іншим,
Будьмо розсудливими!

ІНЖЕНЕРНІ

___

ЛЮДИ НАШОГО

ІНСТИТУТУ

себто, про те, що до керів
ників не слід заходити, як
їздовий
до гноярки — в
кожусі, і в шапці-ушанці з
опущеними навушниками, а
у випрасованому
костюмі,
при модному галстуці і накрахмаленому комірі, то нег
обхідно: по-перше,
щоб ті
керівники були там, а подруге, якщо з тої чи ін
шої причини вони відсутні і
треба чекати, то має у тому
«передпокої» бути теж еле
ментарна культура прийому
відвідувачів, себто, вішалка,
аби ту «верхнюю
одежду»
можна було зняти, і ще —
хоча б стілець чи лазка, щоб
було на що сісти,, а не сто

ПОЧАВ

З ВИБАЧЕННЯ
Чи думав колись Валерій
Андрійович Слєднев — рооіянин за походженням, —
що не тільки досконало володітиме українською
мовою, а стане свого роду законодавцем, одним із слівавторів українізації комп’ ютерів у*“нашому
інституті?
Не впевнені, бо вчився
в
російській школі, вдома спір у вався теж
російською,
навіть у Київському політехнічному інституті вчився на
російській.
В такій ситуації і корінні
українці не завжди віддавали перевагу мові
предків.
тим приємнішим є приклад
Валерія Андрійовича.
і не
піл ьки тому, що живе і працює в нашій державі і має
враховувати ї ї закони. Він
каже так:
— Ще в школі на лічених
за розкладом уроках української мови я закохався
в
чудові твори Котляревського
ї Шевченка, Лесі Українки і
Пригорія Сковороди, з
насолодою слухав
учительку,
яка читала уривки з них.
Можливо, що ці епізодичні зустрічі з співучою мовою українського народу так
би і залишилися, епізодами,

ЧОГО БРАКУЄ...

коли б не близькі стосунки
з колегами по роботі, зокрема, з такими знавцями
і
пропагандистами української
мо-ви, як колишній декан радіотехнічного
факультету
Ю. В. Крушевський, завкафедрою В. А. Кофаноз. Під
їх впливом Валерій Андрійович почав цікавитись
словниками, художньою літерату
рою
українських
авторів.
Незабаром в його домашній кування на ній, дає «відста- кладача незвичайну
заяву
бібліотеці ^з ’явились
«Кай- вку» рідній російській.
Це що віднині читатиме матерідашева сім’я» Нечуя - Ае- не так, це не дитячі іграш- ал тільки українською. І повицького, «Чотири
броди» ки, які набридають і відста- просив вибачення, якщо доМихайла Стельмаха,
твори вллються. Кожна мова
— пустить якісь неточності,
Олеся Гончара, Остапа Ви чарівна квітка в розкішному
Група з радістю прийня
шві, Павла Загребельного. А букеті людської мудрості іі ла
цю новину і
щиро
«Енеїда»
Котляревського ї ї вивчення дає радість піз- допомогла викладачеві про
сітала настільною
книгою нання. Тому Валерій Андрі- вести заняття,
викладача.
«При поганому йович ніколи не
говорить
Якийсь час Валерій Аннастрої, — каже він, — пе- про перевагу тої чи іншої, дрійович ще писав словниречитую ї ї і заспокоююсь», про
свою українізацію.
чок до лекцій, але поступово
Частим гостем став він в
Але, водночас, розуміючи потреба в ньому відпала. І
інститутській бібліотеці, пра- просту істину: живеш
в тепер він не тільки на на
цівники якої вже добре зна- тій, чи іншій
державі
— лежному рівні читає матели, що цей відвідувач поп- знай ї ї мову, почав готува- ріал, приймає заліки, курросить українське
енцикло- тись до викладання
свого сові роботи, державні’ екзаподимневидання
академіка предмету українською.
мени, а й створив уже кільГлушкова, яке тутв одному
І ось на початку
1991- ка десятків
програм
для
екземплярі.
92 навчального року студе- українізації комп/’ ютерів.
Було б, тим часом, неп- нти україномовного потоку,
равдою стверджувати,
що що прийшли на його лекцію
Л. ЛЕОНІДОВ.
В. А. Слєднев, взявшись за з алгоритмізації іі програмувивчення української і спіл- вання, почули від свого виНа знімку: В. А. Слєднев,

ЛІКНЕП УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Переступивши поріг ква
ртири, одержую
інформа
цію, що є на світі Кравчук, РУСИЗМИ
СЛІД КАЗАТИ
черги, скажені ціни і я, яко
му багато чого бракує. На
обншцання — забожіння народу
певне, знову пропав вечір.
об’явити (перерву) — оголосити
Лягаю на тахту,
стараюся
(перерву)
абстрагуватись. Нічого
не
об’ява
—
оголошення
виходить, тільки одна дум
одобрити (пропозицію) —• схвалити
ка пробивається виразно й
(пропозицію)
чітко: «Чого не купив «Чу
оказати допомогу - надати допомацької».
могу
І. МІЩЕНКО.

СЛУШНА ПЕРЕСТОРОГА

Деканат інженерно- буді
вельного факультету. 10 лю
того. 10.00. Всі двері — на
встіж: в коридор, до кабі
нетів декана, його заступ
ника. І ніде живої душі —
заходь, бери, що заманеть
ся, ніхто ні гу-гу.
Надія тільки
на
грізні
слова вивіски в передній кі
мнаті: «В верхней
одежде
не входить!».
Отож, давайте поміркує
мо, пофілософствуємо
над
цим красномовним зразком
епістолярної творчості.
Якщо цією вивіскою пра
цівники деканату мали
на
меті нагадати
відвідувачам
про елементарну
культуру,

■19 лютого 1992 року.

КАДРИ»

яти, як Пізанська вежа, хи
лячись то до однієї, то до
другої стіни.
Якщо ж цією
вивіскою
деканатці просто садять не
ризикувати своєю «верхнею
одежною»!, оскільки звідси
все можна винести — д р у 
карську машинку, канцеляр
ське начиння, документи, що
розкидані на столах, — то
залишається тільки дякувати
за слушну пораду.
І третій варіант: якщо ні
кого нема в деканаті, то го
вори до лампочки, спілкуй
ся з вивісками, об’явами —
все ж веселіше буде чека
ти.
І. МОРОЗОВ.

опреділити
—
визначити
опровергати
—
спростовувати
охоплювати
охвачувати
—
перечислити — перелічити, пере
рахувати
підготовити
—
підготувати
підчеркнути
— підкреслити, на
голосити
підняти питання — порушити пи
тання.
до цих пір
— досі
повістка денна — порядок денний
повод
—
привід
по всякому поводу — з усякого
приводу
подавляюща більшість — переваж
на більшість
по-другому — докладно, по-іншо
му, інакше
положення (в суспільстві) — ста
новище.
поступати (про пропозиції, запис
ки), — надходити
Ви правий (не правий) — Ви має

те рацію
постороонній
—
сторонній
нічого не полупається —* нічого не
виходить
похожий на.., — схожий на, по
дібний до...
празник
—
свято
предложення
— пропозиція
приглашати — запрошувати
при обговоренні — під час об
говорення
при допомозі — з допомогою
слід признати, що... — слід визна
ти, що...
признак того, що... — ознака то
го, що...
примінити,
притінення — засто
сувати, застосування
принуждати — змушувати, силу
вати
розпочинати (обговорення,
робо
ту) — приступати (до обговорення
роботи)
прослойка
— прошарок
цротирічити
суперечити
на протязі року — протягом року
розпис (засідань, занять) — роз
клад (засідань, занять)
рядом
—
поряд
саме по собі — саме собою
самий активний
—
найактивні
ший
сахар
цукор
сахарний завод — цукровий за
вод

Прочитав в « Ін ж е н е р н и х
хоче, то м ож е р и з и к н у т и . І
кад рах» ваш у з а м іт к у «Во
вона_ « р и зи кн у л а » .
єнний роман» і захотілось
Той л іка р , щ о т а к наля
с ка за ти , щ о в мене т е ж є
кав м ене з мамою
давно
п а м ’я тн е фото.
у ж е вмер. Його Діти,
які
З війни вернувся я к а л і
після війни стали л ік а р я 
кою: в голові — о скол ки і
ми, т е ж повм ирали, а ми з
р ана кровоточить;
к іс т к и
зало, щ о дома н егар азд — ж ін к о ю все ж и в е м о й ж и в е 
правої р у к и роздроблені, не п рибігл а з поля. Побачила мо...
м оже бути мови про гіп с, багато кр о в і, впала на к о л і
— А та, щ о була найдо
весь час виходять звідти ос на, підповзла до мене, об рожчою?
кол ки костей і м еталу. М а хо п и л а *іо ї ноги, гл ад ить
— Довго ні за ко го
не
с и н о ч виходила. М абуть, не х о т і
ма останн і к о п ій к и вим ітає їх : «С и н о ч ку мій,
з ха ти , щоб робили
мені ку...,»
ла при м ені, ж и в о м у . Потім
щ о ти ж н е в і перев’я з к и . Без
О тямився, став у ж е маму п іш л а за вдівця. Три ро ки
надія!
засп око ю вати: «Треба одру том у ї ї не стало.
Л ік а р дав м атері пораду: ж у в а ти с ь . Х о ч у , щоб після
...Зам овк мій - сп іврозм ов
«Твоєму синові
зосталося мене зал иш ився син чи до н ик, а в мені Запала дивна
м енш е р о ку — х а й би він чк а » .
ти ш а, ніби ліс перед л іт
кр а щ е на ці гр о ш і з д івча
ньою
грозою .
«Д звеніть,
О д руж ився. А ле не з т і дзвони, д звеніть!»
там и повеселився».
М ама стала чо рн а, я к зе єю ,, я к у м атір д у ж е х о т і
Р. $ . Щ ось н егар азд
з
сн ах наш о ю мораллю, я к щ о любі
мля і я дізнався, від чого. ла, я к а т е ж була в
що
Ж аль стало себе. Купив го м оїх і м р ія х, а з тією ,
д ід уган и п оказую ть
доро
р іл ки , випив.
Б езтям на переховувала мене від по гу ік о н к у , перед я ко ю го 
злість сповила д уш у:
«За л іцаїв і гестапо , коли со рить л ам п ад ка вічної с к о р 
щ о ти , доле, т а к скривдила р о к п ерш ого р о ку втікав з боти, не своїм дітям і в н у
мене?»
кон ц таб о ру. П оклав їй
на кам , а мені — ч у ж ій лю ди
Почав несам овито битися д у ш у в а ж ки й х р е с т - з із  н і.
головою і скал іч ен ою р у ко ю нався, щ о ж и т и мені
не
в стін и . М амі серце п ід ка - більш е р о ку і я к щ о
вона
С. Л ІС О В И Й .

Лампадка

В репортажі «Острівець натхнення», опублікованому
у минулому номері багатотиражки, розповідалось,
як
створюється обчислювальний центр на факультеті радіо
технічної апаратури. Сьогодні ми доповнюємо цю пуб
лікацію знімками тих, хто докладдє особливо багато зу
силь для створення центру.
Вгорі: (зліва направо) інженери А. Г. Балаханов, В. А.
Крючков, начальник техбюро Г. В. Ковшов. Праворуч —
начальник ОЦ В. П. Зубов.
Фото С. ЛІСОВОГО

«За инженерньїе кадри» — щ о ти ж н е в а
газета колективу
Вінницького
політехнічного інституту, обласна друкарня
управління по пресі м. Вінниця, вул. Київська, 4. Адреса редакції: 286021
ВІнннця, Хмельницька
шосе, 05.
політехнічний Інститут, кімната 0220. Телефон; 4-74-17._______________________ Тираж 1000.
І. ВОЛОШЕНЮК.

Редактор

№ 7 (508)

П’ЯТНИЦЯ,

ДОБРЕ БУЛО
ПРИ
СОЦІАЛІЗМІ — ПРИЙ
ДЕШ У ЖІНОЧУ РАДУ
І ТОБІ ТУТ ЖЕ ВИДА
ДУТЬ:

ГАЗЕТА «ЗА ІНЖЕНЕ
РНІ КАДРИ» ЗМУШЕ
НА ЗНЯТИ ЗІ СВОЇХ
РЕКВІЗИТІВ
СЛОВО
«ЩОТИЖНЕВА».

скільки де жінок працює, хто — героїчно, а хто так собі, хто передовіші,
а
хто — не дуже- Тепер же треба
все добувати самому — за тиждень
не зведеш кінців з кінцями.
Тому обійдемось без арифметики.
Ж інок у колективі багато і всі вони,
за загальним визнанням, — краща на
ша половина, а тому з превеликим
задоволенням вітаємо їх з Міжнарод
ним жіночим днем, а також з тим,
що їхнє свято, слава богу, не відміне
не.
Сьогодні з цієї нагоди в інституському клубі відбудуться цікаві урочи
стості з поздоровленнями,
піснями,
танцями. А в кожному підрозділі Г на
факультетах Жі но.'к вша нр вуватиміу т ь’
за окремими програмами і сценаріями.

З попереднього номера вона уже ви
ходить раз на два тижніПричина — ринок. Кожен
тираж
(1500 екземплярів) обходиться в
14
тисяч карбованців. І нема ніяких на
дій, що це — межа.
Щоб охопити якомога більше подій,
газета,, як бачите, докорінно міняє
обличчя — вона все більше стає чи
сто інформативною. Цілком можливо,
що 1993-й буде роком прощання ін
ституту з «Інженерними кадрами».
Боротися з диким
монополізмом
поліграфії можна лише одним спо
собом — придбати власну друкарню.
Якщо питання розв’яжеться
позитив
но, все стане на свої місця. Втім, ін
шого виходу й нема. Тим паче, при
намірах ректорату видавати власні на
укові вісники.

Телефон редакції:

5 березня 1993 року.

\і

22- 68.

СПЕЦІАЛІСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕН
НЯМ ІНОЗЕМНОЇ МО
ВИ ДЛЯ РОБОТИ ЗА
КОРДОНОМ ПОЧНЕ ГО
ТУВАТИ В НОВОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
КАФЕДРА
ЕЛЕКТРО
СТАНЦІЙ ФАКУЛЬТЕТУ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА
ЕНЕРГЕТИКИ

СТУДЕНТ 4-ГО КУР
СУ ФАКУЛЬТЕТУ БУ
ДІВНИЦТВА
ЮРІЙ
КІНДЗЕРСЬКИЙ

і

під керівництвом кандидата технічних
наук А. М. Власенка освоїв виготов
лення оздоблювальної плитки з чу
довими
естетичними
властивостями.
Вона відрізняється колоритною фак
турою, насиченою гамою кольорів і
простотою виготовлення. Цей будіве
льний виріб можна буде використати
для оформлення інтер’єрів
громад
ських будинків. чМетод
пресування,
що застосовується під час виготовлен
ня плитки, значно скорочує ї ї
вар
тість.
Виготовлено першу партію
цієї
незвичайної плитки.
В. СМОАЯК,
старший викладач кафедри АІЗБ

Потреба в цьому очевидна, адже ба
гато енергетиків області працює нині
і продовжує запрошуватись на
спо
рудження енергопідприємств і систем
в різні країни світу І знання інозем
ної мови (головним чином, англійсь
кої) стало нагальним.

150 СТУДЕНТІВ ФА
КУЛЬТЕТУ БУДІВНИ
ЦТВА, ТОБТО, КОЖ
НИЙ ЧЕТВЕРТИЙ,

Відчули це, насамперед, керівники
асоціації «Вінницяенерго»,
зокрема,
ї ї президент П. К. Піскляров, який і
став
ініціатором організації у
БПІ
навчання згаданих спеціалістів.
Тепер на підприємствах асоціації
йде відбір майбутніх абітурієнтів, які
навчатимуться повністю за
рахунок
«Віїннйіцяенерго». Інститут отримува
тиме за підготовку кожного
фахів
ця по 100 і більше тисяч карбованців,
щороку.
Програмою навчання передбачено
за 5 років дати професію бакалавра—
перекладача і ще протягом року —
диплом інженера енергетика.
А почнуть майбутні фахівці «Іно
земці» з підготовчих курсів, які неза
баром відкриються на
факультеті
електротехніки та енергетики.
В. КУТІН,
декан ФПК.

Б ІЛ Ь Ш Е , Я К З Т Р И Д 
Ц ЯТИ ІН С Т И Т У Т ІВ , Н А
УКОВИХ І
ВИРОБНИ
Ч И Х О Б ’Є Д Н А Н Ь ,
ЗА
В О Д ІВ У К РА ЇН И ,
РО
С ІЇ, М О Л Д О В И Н А Д І С 
ЛАЛИ ЗАЯВКИ

к)

ЗАВОЙОВУЄ АВТОРИ
ТЕТ НА РИНКУ ПРАНІ
НОВА СИСТЕМА НАВ
ЧАННЯ «БАКАЛАВР ІНЖ ЕНЕР-М АГІСТР»
* -»>

на участь в роботі науково-практичної
конференції «Гідроапаратура і гідроприводіи сільськогосподарських
машин»,
яка працювала в нашому
-інституті
22— 25 лютого.
* ї ї учасники заслухали понад 40 до
повідей, які ілюструвалися плакатами,

>

слайдами, відеоматеріалом. Була роз
горнута
виставка гідроапаратури.
На знімках: під час конференції.
|
Фото С. ЛІСОВОГО.

НА ЗАСІДАННІ УЧЕ
НОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ
26 ЛЮТОГО
розглянуто цілу низку питань, зокре
ма, про результати роботи факульте
тів з вечірниками та заочниками —з
1 вересня 1993-го року система ве
чірнього навчання ліквідовується —■
* * *

ПЕРШІ
РЕАЛЬНІ
КРОКИ НА НИВІ НАВ
ЧАННЯ РОБИТЬ ІНС
ТИТУТСЬКИЙ
КАБІ
НЕТ УКРАЇНОЗНАВСТ
ВА
Методист кабінету Ігор Лановий
—
історик за освітою і майстер на воі
руки за покликанням, виготовив спе-

а на першому курсі кожний другий,,
навчається за направленням підпри
ємств. Ці студенти отримують
сти
пендію від своїх організацій ;і мають
гарантоване місце роботи.
Обов’яз
ковим є оволодіння однією з будіве
льних робітничих професій: мулярамонтажника або штукатура-маляра.
На замовлення організацій для сту
дентів, які будуть по закінченню вузу
працювати на промислових комплек
сах, в навчяпьний процес впроваджено
спецкурси
«Проектування,
будівни
цтво та експлуатація газового госпо
дарства», «Основи шляхового будів
ництва» та «Основи ринкової еконо
міки». Лекції читають 5 професорів
та ЗО доцентів
Особливо сумлінно готуються стати
інженерами-будівельниками
студенти
1-по курсу Дзіміна М., 2-го курсу —
Мигидкж Р., Шрамко Р., Шиян
В.,
3- го — Аемпій М , Мандебура
Ю..
4- го — Гарматюк О., Собчук І., Бабій
Г. РАТУШНЯК,
декан ФБ.

всі вечірники старших курсів стануть
заочниками.
Проаналізовано також стан охоро
ни праці в ВПІ за 1992-й рік, роботу
факультетів по укладенню договорів
на підготовку спеціалістів, розглянуто
підсумки фінансово-господарської дільності ВПІ за минулий рік, внесено
деякі зміни до графіку
навчальних
планів, призначено іменні стипендії
та стипендії ради інституту тощо.
ціальну установку для
демонстрації
слайдів з історії України. Готується
також експозиція про народну війну
з насильницькою, репресивною
полі
тикою більшовизму в
подільському
селі, яку офіційна історіографія нази
вала не Інакше, як бандитизмом, В
центрі експозиції — дослідження І.
Ланового про ватажка опору Якова
Г альчевського-Войнаровського*

ЗА ПРИКЛАДОМ НА
ШОГО ІНСТИТУТУ ПО
ЧАЛИ
РЕОРГАНІЗА
ЦІЮ ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ
у Вінницькому медичному інституті, де
також перевали їдальню на бюджет єузу і вирішили збудувати власне ово
чесховище.
За рахунок посилення господарської
діяльності, роботи на допоміжних сі
льськогосподарських ділянках медики
планують значно збільшити заготівлі
овочів і фруктів, інших продуктів хар
чування і завдяки цьому знизити вар
тість обідів в їдальні, і, як хтось ска
зав там, «Обскакати поліітех».
. Поживемо — побачимо, адже і у
нас керівники та господарники не си
дять, склавши руки.

Як повідомив на засіданні ректорату
19 лютого декан факультету інтегра
ції навчання з виробництвом А. А.
Храбан,
керівники
найпотужніших
промислових підприємств України з
задоволенням ідуть на забезпечення
роботою наших студентів на
період
майбутніх практичних семестрів. Ви
рішальну роль відіграє та обставина,
що студенти мають робочі професії
і працюватимуть не тижні, а кілька
місяців.
Налагоджено ділові контакти
з
промисловцями 18 областей України.
Підписано угоди майже на всі
936
потрібних м'юць. Робота триває. Щоб
мати змогу для маневрування в бурх
ливому морі ринкової нестабільності,
деканат прагне укласти згоди не
на
936, а на 1200— 1500 місць.

В
СПІВАВТОРСТВІ
З АНГЛІЙСЬКИМ ВЧЕ
НИМ
джонсоном,
ТА ІНШИМИ ПРОФЕ
СОР ВПІ В. А. ОГОРО-

дник

видав книгу «Теорія кування і штам
пування». Вона стане навчальним по
сібником для студентів машинобудів
них спеціальностей.
Обсяг
видання — 55 друкованих
аркушів. Московські поліграфісти ви
друкували книгу на високоякісному
крейдованому папері*
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«ЗА

стор,

ІН Ж ЕН ЕРН І

ДІЙШЛА ЧЕРГА І ДО
ДАХІВ, -

РУБРИКУ

на книги, не повернуті абонентами до
інститутської бібліотеки. Не завадило
б зробити його ще більшим,
адже
вартість книг, порівняно з травневим
номіналом 1992-го року- зросла тіль
ки в дев’ять разів і абоненту, особ
ливо з дальнього зарубіжжя, де літе
ратура відзначається дуже (високою
ціною, вигідно «губити» книги,
щоб
не купувати їх дома за скажені гроші.

ІМЕННІ СТИДЕНДІЇ
В РОЗМІРІ 11500 КАР
БОВАНЦІВ НА МІСЯЦЬ
призначено студентам: Сергію Циру
льнику (гр. 2
РТ-90, ФРЕ), Олек
сандру Ковальову (гр. 2 АТ-90, ФА),
Юрію Матусю (гр. З ПЦБ-89, ФБ), Па
влу Фуксману (гр. О МКСМ-89, Ф ІТ К І),
Сергію Гаврилюку
(гр. 2
ТМ-88,
Ф ТМ Б), Тетяні Первушиніій (гр.
2
ЕСС-88, ФЕЕ), Юрію
Ходзінському
(гр, І АГГ-88, Ф ТМ Т), Олексію Сави
цькому (гр. З РК-89, ФРА).

ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ
РАДИ ІНСТИТУТУ
В
РОЗМІРІ 9200 КАРБО
ВАНЦІВ НА МІСЯЦЬ

НІ СТУДЕНТИ ВІДДА
ВАТИМУТЬ ПЕРЕВАГУ
ПРОЖИВАННЮ В ГУР
ТОЖИТКУ № 4,

ЧОТИРИ КОМАНДИ з
БАДМІНТОНУ — ВПІ,
ВДПІ, ВО «КРИСТАЛ» І
СИТУ-19

У НАШОМУ ІНСТИ
ТУТІ ПОБУВАЛИ ПИ
СЬМЕННИКИ — ФАН
ТАСТИ ІГОР ФЕДОРОВ
І ВЯЧЕСЛАВ ГОРДЕЄВ.

В актовому залі зібрались ті, хто
ніколи не пропускає нагоди
більше
дізнатись
про Всесвіт,
незвичайні
взяли участь у фінальних
змаганнях явища природи, космос, поміркувати
обласних молодіжних ігор.
про незвідане,
В індивідуальному заліку перемо
На знімку: письменники І. Федоров
жцем серед ж інок стала студентка Ш І В. Гордеєв.
курсу Ф ІТ К І Галина Дерібо. У хлоп
ців успішно
виступив наш студент
Андрій Переяславський з групи 2-АТ91, який посів друге місце.
М. ІВАНОВ,
головний суддя змагань, зав, ка
федрою ТАМ.

Колектив деканату по ро
боті з іноземними студента
ми висловлює щире співчут
тя старшому інспектору Іва
ну Миколайовичу Голубєву
з приводу смертД його матері
Марії Степанівни.

Русизми

Слід казати

Склонятися д о...— схилятися
до...
слідувати прикладу — на
слідувати приклад
слухи
—
чутки
случай, случайно — випа
док, випадково
собирати, собраніе — збира
ти, збори
співпадати
—
збігатися
совершенствуватн — щдосг
коналювати

М. П. СТРЕЛЬБИЦЬКИИ,

ЧЛЕН СПІЛКИ

КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

ОЛЕГ УСАТЮК

призначено студентам: Андрію Мисловському (гр. 2 НПП-90, ФРЕ), Сер
гію Байбаку (гр. З ПЦБ-89,
ФБ),
Олександру Гурковському (гр.
5
ПЦБ-89, ФБ), Олександру Маламуду
(гр. 2 ОМКСМ-88, Ф ІТ К І),
Оксані
Виходцевій (гр. 8 ОМКСМ-88, ФГМ Б),
Ігорю Омельченіку (гр. І НПП-90, ФРЕ),
Поліні Аангерман (гр.З ТМ-88, ФТМ Б),
Володимиру Червонолику (гр. ТО-89,
Ф ТМ Б), Олесі Сажко (гр. 2 ЕСМ-89
ФЕЕ), Володимиру Дем’яну (гр.
1
ЕСС 90, ФЕЕ), Сергію Петьку (гр. З
На фото: євангелістський
пастор АТ-89, ФА), Павлу Федорчуку (гр З
Джорж Давидюк на сцені інститутсь АТ-89, ФА), Віталію ІІІкабой (гр. 2
ААГ-89, ФТМ Т), Віктору Онофрійчуку
кого клубу.
(гр. 1 ААГ-88, Ф ТМ Т), Віталію Селе
цькому (гр. З РК-88, ФРА),
Сергію
Штовбі (гр. 1 КІТ-88, ФРА),
Юрію
НЕЗАБАРОМ ІНОЗЕМ
Дранчуху (гр. 2 КІТ-88, ФРА).

а не на приватних квартирах. Це то
му. що тут створюється повний ком
форт. На 9-му поверху вже заверше
но капітальний ремонт. Виблискують
чистотою підлоги, двері, вікна. Полов
лено санвузли, електрообладнання.
На черзі — капітальний ремонт 7го і 8-го поверхів, які також приз
начені для проживання в них і настудентів.

ВЕДЕ

ПИСЬМЕННИКІВ,

РІШЕННЯМ РЕКТО
РАТУ В 900 РАЗІВ ПІД
НЯТО ШТРАФ

але коли до нас приїздять такі про
повідники релігії, як
євангелістський
пастор Джордж Давидкж, то на зуст
річ треба йти неодмінно- Для чого?
Ну, хоча б для того, щоб осягнути
потужну силу усного слова, відчути,
як хмеліє від нього і переймається
добром серце.
Дві тих години, що 16 лютого були
потрачені нашими ртуденуами, (вик
ладачами і співробітниками на
зуст
річ з пастором, стали не просто зу
стріччю, а подією. Не треба вдава
тись до розповіді про чудовий музич
ний супровід, про пісні зі
змістом
щирої набожності — героєм того дня
було Слово з уст Таланту, Слово, яке
владарювало в залі і робило цей зал
то незвично тихим, то реготливо-весе
лим- то задумливо - зворушеним.
На початку розповіді в клубі сиді
ли якщо не всі атеїсти, то люди, в
переважній більшості, байдужі до ре
лігії і Христа, а наприкінці ї ї щонай
менше дві третини присутніх вже мо
лилися — дехто навіть зіі сльозами
зворушення на очах. Диво та й годі!?
У Джорджа Давидюка треба навча
тись майстерності говорити і перекону
вати.
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СТУДЕНТСЬКА МУЗА

так сказали нам у відділі
головного
Інженера. Справа в тому, що дахи з
м'яким покриттям економічно
неви
гідні — їх доводиться часто ремон
тувати, міняти, вони підмокають.
З кращого боку показує себе шат
рова конструкція. Саме така замінила
торік м ’яку покрівлю на корпусі № 1.
А тепер йде реконструкція дахів
на
корпусі N° 2, учбово-виробничих май
стернях.
В перспективі — нові дахи на гу
ртожитку № 2, інститутській їдальні.

ВІРИТИ ЧИ НЕ ВІРИ
ТИ В БОГА — СПРАВА
ОСОБИСТА,

КАДРИ»

Радуйся,
фосфорньїй янтарь!
Пепел «Беломора»
На алтарь,
Радуйся,
пристальньїй конвой —
Свидетель разговоров.
Я твой.
Утро не копейка,
Утро не пятак.
Нет ни слов,
ни старьіх козьірей.
Время для тебя.
Твоих советов сидеть.
и ждать.
И бьіть с утра.
Дареньїм богам не смотрят
в бровь.
Краденьїм коням не портят
кровь.
Радуйся!
Из-за берегов
Немого атамана
Движется любовь.
Страніница,
будь моей звездой
Яда да дурмана.
И зболь.

Тьі окончила ночь
Как дипломиьій проект.
Твоє утро как новьій зтап.
Тьі не веришь ни в Бога,
ни в черта и зто
Есть логически
вьідавленньїй раб.
И в атом смьісл,
и в зтом судьба, —
Как капля за каплей
будут мьюли из льда,
Но, милая, вряд ли,
тьі примешь зто за знак!
Тьі раскинешь таблицьі,
Тьі гадаешь на них.
Твои руки полньї козьірей.
Но чтобьі любить, нужно
верить без книг,
А чтоб вьіжить— бьіть
«любовью» царей.
И читающих станові будет
больше, чем полк.
Тьі цедишь их сквозь пальцьі,
тьі знаешь в них толк.
Но, милая, вряд ли,
тьі примешь зто за знак.
В конце концов тебе
все известно,
В конце концов зто твой
хлеб,
Тьі «профи», тьі смотришь
в день сотни версий,
Но уварилась,
что истиньї нет.
И плевать на вьіход,
лишь бьі влиться в струю.
Вероятность любви будет
равной нулю.
Но, милая, вряд ли, тьі
примешь зто за знак!

Тьі делаешь то, —
чего не понять
Гордьім сьінам Ислама.
Тьі бросаешь в ночь серебро,
Тьі слушаешь звон
И ловить свой кайф.

Не правда ли, странно,
Что есть еще кто-то,
Кто принимает весь зтот
спектакль всерьез?
Но новое утро.
А тьі так устал.
И как не устать в период
тотального «фарца»,
Где главньїй твой козьірь —
беспечность,
Тьі помнишь о нем,
Аелеешь его и бережешься
случайного сглаза.
И гордо в рванине, —
«Изьісканньїй Лев»,
Плюешь на декабрь,
и на тонкость,
восточного торга.
Тьі помнишь куплетьі,
названия книг,
Где что-то читал о умах
избалованньїх мьіслью.
Тьі знал Масте ро в.
Но отрекся от них,
Кующих булат, но мечтающих
вьїковать злато.
Ведь тьі — «пацифист»
и равнодушен к мечам.
Тьі сторониться тех, кто
вьіше Коран а чтит
восточньїй базар,

Пурга метет, январь
не помнит слов,
К чему ответ,
когда вопросьі снятьі?
В повестке дня уже не « сю
на брата»,
Уже и дам здесь
не «бросает в кроївь».
Здесь нет любви,
здесь перстенек пропит,
Нет денег,
в мьіслях — турки, «баксьі»...
И падает чернильной кляксой
К ее ногам ответньїй
хризолит.
А у нее бока одетьі в шелк.
А у нее... но тьі заметил
вряд ли,
Как некий ангел
с сумасшедшим взглядом
К ней сквозь пургу
хваленую зашел.

у к р а їн с ь к о ї

согласитися — погоджувати
ся
спасти, спасати — вряту
вати, рятувати
справка
—
довідка
срок, стрбчний
—
строк,
термін, терміновий
спори про... —
суперечки
про...
столкнутися —
зіткнути
ся
з однієї сторони — з одного
боку
_
з другої сторони — з іншо

За инженерньїе кадрьі»
— газета колективу) Вінницького
політехнічного Інституту обласна
управління по пресі м. Вінниця, вуя. Київська.і, 4. ААдреса
д г-----------------* —
—
-Вінниця,
..........- Хмельницьке шосе,
редакції:
286021,
інститут, кімната 0220, ТеЛефоН:22 »6І.

го боку
стосовно
—
щодо
стремитися стремління
—
прагнути, прагнення, нама
гання
говорячи по существу
—
кажучи по суті
так цк — оскільки, бо
тайно, тайна — таємно, та
ємниця
тормозити —
гальмувати
поставити точку — постави
ти крапку
требувати
—
вимагати
друкарня
9
95,
політехнічний
Тираж 1000.

За плечима в
Олега
Уеатюка — два роки ар
мії і сім студентських се
местрів на факультеті
енергетики.
Сьогоднішні
клопоти: навчання, сім’я,
творчість. І досвід, і кло
поти — солідні.
Пише вірші і
прозу.
Проза, як на мене, вда
ється йому навіть більше:
інтелектуально
гостра,
фантасмагорична, епатажна. Про вірші сам каже,
що більшість із них —
тексти для голосу та гі
тари, а назагал — явище
Грюк^-кудьтури., Вочевидь,
так воно і є — з усіма
плюсами (експресивна ін
тонація, імідж благородно
го супермена,
сміливий
гротекс) та мінусами (не
вибагливість форми, дея
ка спрощеність почуттів,
елементи легкої «фені» у
стилістиці та наліт суперменського ж таки циніз
му). Плюси в Олега до
поки переважають. Чи ус
відомлює наявність міну
сів? Чи розуміє загальну
тенденцію розвитку сьо
годнішньої російськомов
ної рок-культури на Ук
раїні до набуття рис ку
льтури колоніальної?
Відповідей на ці запи
тання шукатимем у зав
трашніх його творах. Сьо
годні важливо підтримати
нашою увагою найкращі
поривання Усатюкової ду
ші й ту міру художнього
Ус.атюкового бачення, за
вдяки якій йому оце вда
ється спостерегти, «как
некий ангел с сумасшедщим взглядом к ней (а
можна було б і з великої
літери»:
«К Ней»!
—
М. С.) сквозь пургу хвале
ную зашел»...
Михайло
СТРЕЛЬБИ ЦЬКИИ.

м ови
прошу до у$аги — прошу
уваги
умісно сказати — доречно
сказати
уродливі форми — потворні
форми
нанести урон
—
завдати
збитків
ми повинні уяснити що... —
ми повинні усвідомити, що..,
хлопок
—
бавовна
центробіжні сили — відцен
трові сили
являється, являються — є.
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10 БЕРЕЗНЯ В ІНСТИ
ТУТІ ЗАПОЧАТКОВАНО
ДЕНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬ
КИХ ЧИТАНЬ.

[

Треба відверто сказати — щорічне
відзначення пам’яті нашого генія на
било оскому традиційною невинахідливістю, повторенням давно
відомих
Фстин, читанням нудних
доповідей.
Цього разу спробували просто розпо
відати про те, що для кого в житті
означав і означає великий Кобзар,
Як переконує Т. Б. Буяльська, це
було цікаво і нестандартно. А
далі
буде ще цікавіше.
Вирішено чотири рази на рік вла
штовувати шевченківські читання підумовною назвою «Від Тараса Шевче
нка до Ліни Костенко», щоб широко
знайомити студентів з усією палітрою
української поезії. Одним з центра
льних заходів цього циклу стане по
їздка до Канева в день перепоховання поета на Чернечій горі: якщо інші
народи намагаються мати свою святу
Мекку, то чому б не мати ї ї і нам?
Тим паче, що навіть за нинішніх зли
днів начальник відділу
постачання
В. М. Матвійчук обіцяє не пожаліти
для такої справи бензину й автобуса.

П’ ЯТНИЦЯ,

БАГАТО МОЖЕ ТОЙ,
ХТО БАГАТО ПРАЦЮЄ.
Ці слова сповна відносяться до сту
дента 4-го курсу факультету техноло
гії машинобудування Ігоря
Гулька.
Втім, його можна називати і студен
том факультету радіоапарзтобудування,
де він вчиться ще й на
заочному
відділенні, здобуваючи професію кон
структора. До речі, на стаціонарі в
Ігоря якісний показник навчання 4,86,
а на заочному відділенні — 4,33.
Приємно, що Ігор Гулько в інсти
туті не єдиний. Таким же способом
здобуває зразу дві професії — ма
шинобудівника і
інженера-будівельника — студент Олександр Реіенко.

16 БЕРЕЗНЯ В СТІНАХ
ІНСТИТУТУ ПРОВОДИ
ЛАСЬ ОБЛАСНА СТУ
ДЕНТСЬКА НАУКОВОТЕХНІЧНА КОНФЕРЕН
ЦІЯ.

Відбулась широка, зацікавлена
роз
мова, необтяжена умовностями солід
ного етикету. Рівень авторитетів тут
однаковий, видатних імен ще нема,
говорити про все можна було прямим
текстом. Заслухано кілька сот допо
відей, кілька сот різних думок. Рі
шень не приймали ніяких, а користь
одна: спілкування загострює
розум,
настроює на пошук.

ЦЯ ПОДІЯ д л я ІНСТИ
ТУТУ БУДЕ ІСТОРИЧ
НОЮ —
— наша біліотека переходить на елек
тронне обслуговування.
Керівник сектору автоматизації на
уково-технічної бібліотеки Валентина
Деонтіївна Яремчук дуже
неохоче
(щоб не зурочити, мабуть) прогнозує
термін «перерізання врочистої стріч
ки»:
— Десь у квітні почне обслугову
вати читачів з допомогою комп’ ютера
зал державних стандартів, а на к і
нець року сподіваємось запустити й
електронний каталог бібліотеки з над
ходжень 1993-го року.
Навіть з такої відповіді видно, що
за діло нарешті взялися люди, які ста
раються мало балакати і багато роби
ти. Досить сказати, що міжнародну
систему
«Айсіс»,
рекомендовану
ЮНЕСКО, вибрали і придбали тільки
на початку минулого року. Сама
ж
система — це лише каркас, в якому
треба було звести стіни, а потім за
нести туди ще й меблі. Стіни «зводив»
сектор автоматизації, а це — Вален
тина Яремчук, Тетяна Афанасьєва та
Курбан Ходжаніязов (наукове керів
ництво Ю. А. Буреннікова). В «служ
бі умеблювання» зайняті спеціально
навчені бібліотекарі А. Желюк,
М.
Соломченко Т. Бойко, А. Гунченко,
Г. Дубова, С. Аевчук, О. Гуцол, яким
теж доводиться трудитись в поті чола,
щоб підготувати й занести до електро
нного каталога реквізити тисяч томів.
Хочеться відзначити, що вся служ
бова інформація видаватиметься ук
раїнською мовою. І — що найцікаві
ше: переклад забезпечив каракалпак
Курбан Ходжаніязов, консультантами
в якого виступають інженери В- Трапезіников і Г. Багдасарян.
— А ще, — просить додати В. А.
Яремчук, — система не народилася
б і навіть не розпочалася 6 без ін і
ціативи і активної повсякденної допо
моги ректора Б. І. Мокіна та директо
ра бібліотеки Г. В. Чаловської,

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
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АКАДЕМ ІЯ ГІР Н И Ч И Х
НАУК УК РАЇН И О Б РА 
ЛА СВОЇМ ЧЛЕНОМ К О РЕСП О Н Д ЕН Т О М
завідуючого кафедрою охорони праці
та навколишнього середовища
ВПІ.
кандидата технічних наук, професора
Миколу Андрійовича Климєнка.
Цілком заслужена відзнака.
Ми
кола Андрійович 21 рік працював нз
вугільних шахтах, пройшовши
шлях
від механіка гірничого цеху до
тех
нічного директора промислово вугіль
ного об єднання
«Укрзахідвугілля».
Ним сформульовані і розроблені нау
кові напрямки з електробезпеки при
роботах в електричних мережах, а та
кож з практики діяльності початкуючих керівників. В 1965-му році
під
його керівництвом вперше в колиш
ньому СРСР
впроваджено
напругу
в 660 В замість 380 В в електроме
режах вугільних шахт.
Одночасно
впроваджувались керуючі обчислюва
льні системи та новітні автоматичні
комплекси. Економічний ефект цих та
інших розробок перевищує 2 мільйо
ни карбованців.
Результати наукової та інженеоної
діяльності професора відомі науковій
громадськості і спеціалістам завдяки
еєликій
кількості публікацій,
двом
авторським свідоцтвам на винаходи,
монографії, трьом навчальним посіб-

никам.
і / років професор М. А. Клеїмо,
плідно займається підготовкою 'інже
нерних кадрів, з 88-го — керує ка
федрою в нашому інституті. За цей
-.ас тут споруджено потужний обчислювальйий центр, два дисплейні к/.а
си, учбово - методичний
кабінет,
значно підвищилась кваліфікація ви
кладачів, що мають наукові ступе.і
і вчені звання (з 26,6 до 75 пре, еі.
тів).
То ж, бажаємо вам
подальшп
творчих успіхів, шановний член-коое

БАГАТО ЦІК АВО ГО РО ЗП О В ІВ ЗВІТ ПРО Ф ІН АН СОВОГО С П О Д А Р СЬ К У Д ІЯ Л Ь Н ІСТ Ь ВПІ ЗА 1992-Й РІК,
К О РЕ СП О Н Д Е Н Т
НА
ТИ СН УВ
НА С П У С К
ФОТОАПАРАТА ЯКРАЗ
Т ІЄ Ї М ИТІ,
коли старший науковий співробітник
кафедри ТАМ В. Т. Дядькович стояв
на*фон« вивіски «Представник фірми
«Фліуідпрогрес». Що ж це за фірма
і яке вона має відношення до науко
во-теоретичної конференції
«Гідро
апаратура і гідроприводи сільгоспма
шин», що відбувалася в нашому ін 
ституті?
— Найпряміше, — відповів Віктор
Трохимович. — Ця угорська
фірма
займається гідравлікою і пневматикою.
Скоро уже рік, як ми уклали з нею
договір про співробітництво. «Флуідпрогрес» влаштувала виставку
своїх
приладів, куди були запрошені пред
ставники багатьох
вінницьких заво
дів. Були пропозиції виготовляти в
нас для Угорщини насосні станції і
гідравлічні візки. Зараз ведуться пе
реговори про постачання з Угорщини
для Херсонського комбайнового заво
ду слеціального мотор-колеса,
котре
заміняє і кардан, і коробку передач,
І диференціал заднього мосту.
— Отже, ви, як представник фі
рми, недарма хліб їсте?
— Ні про який хліб ще нема мо
ви. Зарплату мені ніхто не платить.
Все залежатиме від того, як
п де
справа, чи почнуть
реалізовуватись
добрі наміри. Поки ж що усе в стадії
пошуків. Але сподіваємось, що вони
будуть успішними.

ОСТАН Н ІМ ЧАСОМ СЕ
РЕД СТУДЕНТІВ І ПЕ
Д А ГО ГІВ
широко дебетується питання про мож
ливість переходу інституту на п’ яти
денну форму
навчання,
тобто,
без занять в суботу. Мотиви
Г.ір,і
цьому висуваються різні — перекон
ливі і не дуже. Однак, проблема, як
то мовиться, гаряча.
12 березня на засіданні ректс
розмова з цього приводу теж
була
грунтовною і всебічною. Мусимо роз
чарувати всіх, хто уже мріяв про два
вихідних — п’ ятиденки не буде. Над
то багато небажаних ускладень
і
втрат приніс би цей перехід навчаль
йому процесові і виховній роботі.

з яким виступила на засіданні ученої
ради головний бухгалтер Зинаїда Мефодіївна с«чатнова.
Як відомо, кожна каса — це наче
вулик, до якого одні приносять, а
інші виносять. Головною статтею при
бутку нашого, інститутського «вули
ка» після бюджетних асигнувань ви
явилися власні кошти, які інститут
зекономив і тримає в банку. Процент,
нарахований на них, склав один мі
льйон триста тисяч карбованців.
«Бджілками - трудівницями» наз
вано в звіті науку, яка принесла нам
950 тисяч карбованців прибутку, мо
лодих спеціалістів, за навчання яких
підприємствами перераховано 902 ти
сячі карбованців, СКТБ «Модуль» (850
тисяч), мешканців гуртожитків (407
тисяч).

Серед тих, хто поповнює касу ін 
ституту, слід назвати також підготовчі
курси, Ф П К Міненерго.
Саме завдяки цим та іншим при
буткам ВПІ дістав можливість виді
лити торік майже п’ять
мільйонів
карбованців на оплату студентських
путівок на лікування і відпочинок
в
таборі біля Степашок, на премії
І
допомогу студентам та
працівникам,
на придбання обладнання.
Це, так би мовити, благородні ви
трати, але до нашого фінансового до
бра присмокталось і чимало трутнів,
які завдають відчутних збитків. Так,
крадіжки матеріальних цінностей зро
сли з 46 тисяч карбованців на поча
тку року до 467,1 тисяч за весь рік.
Найбільше їх сталося на
кафедрах
ПМ та ОС, БКП Ф , в гуртожитку І\1? 4.

У В ІД П О В Ц НОСТ1 З НАКАЗОМ М ІН ІСТ Е РСТ В А
ОСВІТИ УК РА ЇН И призначено нові оклади для професорсь
ко-викладацького складу
Найменування посад
Тариф
Оклад
в крб.
Ректор
28
47470
Проректор:
— професор або доктор наук
27
44990
— доцент або кандидат наук
26
42570
— який не має вченого звання і
вченого ступеня
23
35560
Завідуючий кафедрою—професор:
— доктор наук
26
42570
— який не має вченого ступеня
доктора наук
25
40275
професор:
— доктор наук
25
40275
— який не має вченого ступеня
доктора наук
24
37600
Доцент:
— кандидат наук
23
35560
— який не має вченого ступеня
кандидата наук
21
31190
Старший викладач:
— кандидат наук
21
31190
— який не має вченого ступеня
кандидата наук
19
26325
Викладач асистент:
— кандидат наук
26325
19
— який не має вченого ступеня
кандидата наук
19780
16
Викладач-стажист
17985
15
Особам із числа професорсько- викладацького складу, призначе
доцентів, які не мають відповідним на посади професорів чи
ного вченого звання,
строком до двох років оклади встановлюються в таких розмірах:
23
35560
— Професорам
21
3119С
— Доцентам

ТРОХИ БІЛЬШЕ РОКУ
МИНУЛО ВІДТОДІ, ко
ли в НАШІЙ БАГАТО
ТИРАЖЦІ
вперше згадувалося ім’я
студентки
факультету автоматики
дівчини-красуні, «Супер-леді-91» Наталії Плішевської.
Строк зовсім короткий, а скільки
змін сталося в ї ї житті! І найголовні
ша та, що Наталка змінила прізвище,
стала Наталією Олександрівною
Ворошко, тобто, дружиною
давнього
шкільного друга, а тепер однокурсни
ка, навіть з однієї групи, Олександра
Ворошка. З чим і поздоровляємо по
дружжя!
А ще принагідно вітаємо нашу сту
дентку з другою
приємною
подією
знову ж на ниві, так би мовити, ча
рівності і краси — щойно вона повер
нулася з Києва, де взяла участь
у
фіналі конкурсу «Красуня України».
Жюрі визнало ї ї однією з найпривабливіших і включило в число 24 зірок
* ★

ПЕРШІ
ДИПЛОМИ
ВЖЕ НА ПЕРШОМУ
КУРСІ ЩОЙНО ОДЕР
ЖАЛИ
117 студентів факультету електротех
ніки і енергетики. В них записано, що
ці студенти оволоділи
спеціальністю
електромонтажника. Отже, на свою
першу практику вони прийдуть не сі
рими новачками, яких здебільшого ви
користовують на допоміжних роботах,
а знаючими майстрами.
Досягнуто це завдяки створенню на
факультеті навчальних електромонтаж
них майстерень, які за рівнем осна
щення можна прирівняти до експери
ментальних цехів.
Кожне робоче місце
обладнане
електроприладами, живленням різної
напруги, необхідним інструментом
і
матеріалом. На стінах —
стенди,
інше унаочнення. Крім
викладачів,
заняття провадять спеціалісти-практики.
Будучи зацікавленими в підготовці
таких універсальних інженерів, підпри
ємства «Вінницяенерго» надають фа
культету відчутну фінансову підтрим
ку. Ними вже перераховано інституту
понад 2 мільйони карбованців, за ра
хунок яких придбано обладнання для
створення нової лабораторії.

АВТОГОСПОДАРСТВО
ІНСТИТУТУ
ПОПОВ-!
НИЛОСЬ КОМФОРТА
БЕЛЬНІМ
АВТОБУ
СОМ ЛАЗ-699 НА 41 МІ
СЦЕ.
Отже, матимемо більше можливостей,
для організації туристських
подоро
жей, виїздів на відпочинок, обслуго
вування дітей, учасників інститутських
к он фере нці й то що.
Новий автобус довірено одному з
кращих водіїв афганцю В. С. Дошко.
На сьогодні у нас уже є 40 тран
спортних засобів — цілий автопарк.

КОРОТКО
Завтра,
20 березня
Вінницький
дрзмтеатр — в розпорядженні студен
тів, педагогів і співробітників інститу
ту. Спеціально для нас артисти муздраму виступлять з виставою «Домаш
нє вогнище».
*
*
Сто тисяч карбованців рішенням рек
торату виділив інститут в фонд «Чер
воного хреста» для подання допомоги
дітям-сиротам, інвалідам, старим са
мотнім людям.
*

*

*

Успішно пройшов у вузі день донора.
Найактивніше здавали кров студенти
буд вельного, автоматики і енергетич
ного факультетів. Кожен з них одер
жить розмір мінімальної стипендії —
4600 карбованців.

України. 3>а кілька місяців до цього
Ніаталія стала переможцем
конкурсу
«Королева студентства», що відбувся
в Одесі.
Дівчина одержала запрошення на
роботу в агентство моделей і манекен
ниць «Амата». Ї ї фотографію вміщено
в спеціальному випуску газети «М о
лодь України» — «Краса врятує світ».
На знімку: Наталія з
чоловіком
Олександром Ворошком.
Ф ото С. ЛІСОВОГО.

) В ГАЗЕТІ «КИЕВСКИЕ
ВЕДОМОСТИ» 27 ЛЮ
ТОГО З’ЯВИЛАСЬ ЗА
МІТКА
«Вдова художника подарувала ін
ститутові колекцію і буде одержу
вати за це стипендію трійочника».
Автор Юрій Вікторов (псевдонім
Юрія Пархомчука, кореспондента
«Подолії» — республіканської га
зети при обласній держадміністра
ції).
Йдеться про те, що вдова видат
ного живописця Ф. 3. Конова лю
ка Тамара Іванівна подарувала ін
ститутові значну колекцію картин,
а ректорат призначив їй пожиттє
во
розмір
допомоги
вста
новленого в Україні мінімального
заробітку — 4600
карбованців.
Думалось, що, прийнявши на збе
реження картини, яким ніде не
знаходилося притулку,
інститут
зробив добре діло. Думалось та
кож, що, виділивши зі своїх да
леко не ротштільдівських фондів
трішечки грошей для Тамари Іва
нівни, інститут теж робить добре
діло. Такої ж думки, очевидно, бу
ла переважна більшість газет Ук
раїни, які надрукували це пові
домлення.
В Пархомчука — інша позиція.
За ним виходить, що все
було
нормально тоді, коли картин не
мали де подіти, а Тамарі Іванів
ні ніхто не платив ні копійки. От
уже логіка! Втім, проти кожного
Пушкіна завше знайдеться
свій
Дантес, проти кожного добра —
свій ГІархомчук.
Прикро, коли молода людина з
божою іскрою таланту користує
ться цим талантом в ім’я зла. Мо
лоде лоша, правда, відчувши, що
може стояти на ногах, теж хвицає
всіх підряд, навіть рідну матір.
Але ж лоша — без розуму...
❖

*

*

В СТАТТІ «ХРОНІКА
ШТУЧНОГО
СУПУТ
НИКА» ВПІ»
(газета «За інженерні кадри» за
10.02.93 р.) йшла мова про труд
нощі з своєчасною доставкою про
дуктів для їдальні санаторію-про
філакторію «Супутник».
Завідуючий гаражем В. М. Кириченко попросив редакцію дати
деякі пояснення через газету.
За всіх труднощів з бензином
автогосподарству вдається 7 разів
щомісяця виділяти машину
для
потреб профілакторію, про
що
свідчать шляхові документи, під
писані завгоспом цього закладу.
Затримки траплялися лише у
випадках відсутності пального на
запровочних пунктах. Що ж до
техніки, водіїв, то вони ніколи не
підводили.
У зв’язку з постановою уряду
про першочергове матеріальне за
безпечення весняної сівби, обста
новка з пальним ще більш ускла
днилась і треба тільки дякувати
енергії і діловитості постачальни
ків, які знаходять все-таки бензин.
Його і надалі надаватимуть у першу чергу для доставки продуктів
до їдальні профілакторій.

НАМ ПОДЗВОНИЛА
КОМЕНДАНТ УЧБОВОГО
КОРПУСУ № З Н ІНА
Ф ЕДОРІВНА ВАСИЛЕНКО.
і з жалем в голосі повідала, що
Власенко вже знімає свою вистав
ку і мало хто в інституті побачить
його чудові портрети.
Хто такий Власенко і які
він
виставив твори, ми довідались, по
бувавши на будівельному факуль
теті.
Прямо у вестибюлі на одній з
стін побачили невелику галерею
портретів жінок, чоловіків, дітей.
Гарні обличчя, задумливі погляди.
Кожен портрет по своєму цікавий.
Виявляється, малював їх наш
знайомий, про якого багатотираж
ка не раз писала. Це — кандидат
технічних наук, старший викладач
кафедри будівельних конструкцій і
фундаментів Анатолій Миколайо
вич Власенко.
Але ж згадували його як меха
ніка,
спеціаліста-зварювальника,
а не жиеописця .
Отож і виходить, що нема водорозділу між фізикою і лірикою.
Анатолій Миколайович давно захо
плюється малюванням, багато своїх
творів подарував колегам по робо
ті, а напередодні 8 березня вирішив
порадувати жінок — зібрав найкра
щі портрети і виставив для огляду.
Таким чином, можемо сказати,
що на будівельному факультеті
з’явився своєрідний філіал худож.
нього музею К ХЦ , а виставка тво
рів А іуд Власенка — його пре
зентація.

ХРОНІКА
Управління атестації науково'педдгоги
чних працівників Міносвіти
України
затвердило у вчених званнях професо
рів Квєтного Романа Наумовича та
Рвачсва Михайла Олексійовича;
до
центів— Половиичука
Валерія Павло
вича, Дрончака Володимира Олексан
дровича, Терещенко Олександру Пет
рівну, Воровську Таїсію Михайлівну.
*
*
★
Наказом ректора проректором з на
уково - дослідної роботи нашого ін
ституту призначено кандидата техкіч
них наук, доцента Юхимчука Сергія
Васильовича.
*
*
Переїхав на роботу до Кіровоградсь
кого педагогічного інституту
доктор
фізико - математичних наук, профе
сор Юрій Іванович Волков.
Замість
нього тимчасово виконувати обов’яз
ки (до офіційного обрання) завідую
чого кафедрою вищої математики до
ручено доктору
фізико-математичних
наук, професору Олександру
Андрі
йовичу Панкову.
*

*
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Раду з впровадження української мо
ви та культури рішенням
ректорату
створено при проректорі Ю. А. Буреннікоаі. До її складу увійшли
М.
Данильчук, М. Стрельбицький, М. Ко
валь, І. Волошенюк, В. Савуляк, В.
Байло, Г. Корчивський, В. Федотов,
В. Кухарчук.
Рада вироблятиме стратегію посту
пового впровадження в інститутське
життя української мови і культури,
але не матиме функцій контролю. Кон
троль, як і раніше, здійснюватимуть
відповідні службові особи.
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КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ ВУЗІВ МІСТА З ШАХІВ
них взяли участь шахисти медичіго, педагогічного,
сільськогоспод;
ського і дві команди політехнічне
інститутів.
Це були дні, позначені великою г
ревагою спортсменів політеху. В р
зульгаті наполегливих поєдинків пі
ше і друге місця здобули, ВІДПОВііДікомаїнди В П І-1 та ВПІ-2. На третьо
- шахисти з медичного
інститу
Кількість набраних очок: 16, 13 і
Цифри говорять самі за себе!
В особистому заліку кращими
числа наших шахистів були С. Маці
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т а

дьярова (усі! з команди ВПІ-1).
В змаганнях взяли також
участь
студент О. Вайншток, старший вик
ладач кафедри НГ і МГ С. І. Кар
мановеьїкий, асистент кафедри
АіВ'
Г. Е. Т ютюниіков та інші.

я

*

в.

СТРОНСЬКИЙ,
старший науковий
співробітник
кафедри МЕ.
На знімку, грають старший викла
дач кафедри НГ І М Г С. |„ Кар*
мановський та студент гр. 1-КІТ-8
О. Вайншток.

ЧИМ ПРИВАБИЛА ЦЮ
ДІВЧИНУ АКРОБАТИ
КА, ВАЖКО СКАЗАТИ.
Просто одного дня, ще, навчаючись в
школі, Наталія Заболотна спробувала
себе в цьому виді спорту. Сподоба
лось і вирішила) оволодіти його премудрощами. Знайшла й належну
під
тримку фахівцяНелегко поєднувати навчання
в
технічному вузі з систематичними за
няттями в спортзалі, але Наталія зу
міла це зробити, про що свідчать, як
результати екзаменів, які вона скл а п :>
на Ф ІТ К І, так і досить солідний послужний список в акробатиці.
Уже будучи студенткою ВПІ, дівчи
на виконала нормативи майстра спор
ту, Уьому передували високі резуль
тати, зафіксовані на багатьох змага
ннях різного рангу, в тому числі, на
міжнародних.
А ось які ї ї досягнення в минуло
му році:
Чемпіонат профспілок — 1 місце.
Кубок України — 2 місце,
Першість СНД серед юнаків і д зчат в Краснодарі — 3 місце,
Чемпіонат України, який недавно
відбувся — 2 місце.
А. РУД Я’
викладач кафедри фізвиховання.

За инженерньїе кадрьі»
— газета колективу вінницького
політехнічного інституту обласна
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І СМІШ НО, І СУМНО СТАЄ,
коли ЗНАЙОМИШ СЯ
з
ВАРТІСТЮ
САНАТОРНИХ
ПУТІВОК,

УЧЕНА РАДА ВШ , ЩО
ВІДБУЛАСЯ 26 БЕРЕЗ
НЯ,
розглянула результати акредитаційного
самоаналізу і готовність інституту до
атестації. Звітували декани всіх без
винятку факультетів.
Окремо в порядку денному стояв
звіт факультету інтеграції навчального
процесу з виробництвом, з яким вис
тупив декан А. А. Храбан.
Як уже повідомлялося раніше, сис
тема «бакалавр - інженер - магістр»
впевнено завойовує авторитет на рин
ку праці — студентів, котрі уже піс
ля першого курсу мають робітничу про
фесію, приймають на виробничу пра
ктику з більшою охотою, ніж інтелі
гентів - білоручок. Звичайно, трудно
щі, проблеми є, але в основному ро
боту факультету визнано активною і
діяльною.
Про розвиток малих підприємств,
заснованих при ВПІ, доповідав заступ
ник проректора з науково-дослідної
роботи С. А. Яблочников.
Учена рада розглянула цілу низку
різних питань і з кожного прийняла
відповідне рішення.

ДВІ НОВІ СПЕЦІА
ЛЬНОСТІ
в ід к р и т і
НА ФАКУЛЬТЕТІ РАДІ
ОЕЛЕКТРОНІКИ.
23.07 — радіозв’язок, радіомовлення
і телебачення та 20.04 — електронні
прилади і пристрої.
Потреба в них очевидна, адже в ко
жному обласному центрі є радіотеле
візійні передавальні станції та радіо
трансляційні мережі. Зросла кількість
радіостанцій в автопарках, колгоспах,
радгоспах, недержавних
телевізійних
організацій.
Фахівці спеціальності 20.04 потрі
бні будуть виробничому об’єднанню
«Жовтень», яке з 1994 року планує
почати випуск кольорових кінескопів
та інших електронно-промислових при
ладів.
Випускники цієї професії зможуть
також працювати на підприємствах еле
ктронної промисловості Києва,
Сум,
Ровенщини.
В перспективі відкриття ще одної
спеціальності — «Оргтехніка та зв’я
зок». Студенти, які її оберуть, вив
чатимуть комп’ютери, мережі
ЕОМ,
торгіве'льне і банківське обладнання,
апарати факсимільного зв’язку, сис
теми електронної пошти, копіювальні
апарати, культуру ділового мовлення.

ОСЬ УЖЕ 15 РОКІВ
ПИШЕ ВІРШІ ПРО МИ
НУЛУ ВІЙНУ
доцент ВПІ Борис Земляков.
Колишній бойрвий офіцер знає про
неї не з книжок або чиїхось розпо
відей, а з власної участі в боях. То
му його поетичні рядки особлива
хвилюють, викликають глибокі розду
ми.
Недавно в гарнізонному Будинку офі
церів колишній воїн 241 Вінницької
стрілецької дивізії, голова Ради її ве
теранів Б. Земляков взяв участь
в
зустрічі фронтових побратимів з тру
дящими міста, присвяченій 49-роковинам визволення від німецько-фашист*
ських окупантів.
Під час художньої частини він про
читав кілька своїх віршів, а також під
акомпанемент фортепіано виконав улю
блену пісню на музику композитора
Сабадаша «Ромашка».

ПРОРЕКТОРОМ З НА
УКОВО - Д О СЛ ІД Н О Ї
РОБОТИ
призначено Сергія Васильовича Юхимчука.
Народився 26 серпня 1955 року в

селі Баранівка Прикордонного району
Приморського краю в сім’ї військово
службовця. Українець. У Вінниці з
1962 року. Закінчив з золотою ме
даллю Вінницьку середню школу № 2
в 1972 році. 1977 року закінчив фа
культет автоматики та обчислювальної
техніки Вінницького політехнічного ін
ституту. Отримав диплом з відзнакою.
Працював інженером кафедри АСУ.
Після служби в армії — асистент ка
федри вищої математики, з грудня
1980 що грудень 1983 року — аспі
рант кафедри АСУ. Кандидатську ди
сертацію захистив у травні 1984 ро
ку. Був асистентом, старшим виклада
чем, доцентом цієї ж кафедри. З гру
дня 1989-го по грудень 1992-го року
— докторант кафедри електричних ме
реж і систем.
Сфера наукових інтересів — теорія
автоматичного керування та діагносту
вання систем керування. Автор 52 на
укових праць, серед яких — навчаль
ний посібник та 9 авторських сві
доцтв на винаходи.
З 1991-го року — вчений секретар
спеціалізованої вченої ради по захи
сту кандидатських дисертацій.

МЕТОДИЧНА РАДА
ІНСТИТУТУ ПРИЙНЯ
ЛА І РЕКОМЕНДУВА
ЛА
до друку короткий російсько-україн
ський словник основних термінів з ку
рсу фізики для слухачів підготовчих
відділень, укладений кандидатом тех
нічних наук доцентом Є. А. Страшевським. В словнику 2800 основних те
рмінологічних понять з усіх розділів
сучасної фізики.
Кафедра будівельних конструкцій ре
комендує до друку практичний росій
сько-український словник термінологі
чних словосполучень з курсу «Метро
логія, контроль якості та випробуван
ня в будівництві», укладений канди
датом технічних наук, доцентом Д. В.
Данишем (1300 термінів).
А першою словниковою ластівкою в
інституті був короткий російсько-укра
їнський термінологічний словник
з
фізики для студентів усіх спеціально
стей на 1600 слів. Підготували і ви
дали його ще позаторік доценти І. Г.
Мельник та О. В. Хрущак. Минулого
року вийшов словничок на 200 тер
мінів, що використовуються в нових
нормативних документах з питань ате
стації кадрів, укладений доцентом В. В.
Колодним.
Є в цьому сімействі і російськоукраїнський та українсько-російський
словник для полегшення користування
навчальною літературою з дисциплін
«Квантова механіка» і «Статистична
фізика та фізика твердого тіла»—укладач кандидат фізико-математиччих
наук О. І. Жмурко.
Отже, крига рушила. Правда, ніхто
ще не береться за конструкцію поту
жного «криголама». Обходимось поки-що кораблями малого
тоннажу.
Втім, добре і це.

які
одержав студентський профком
на весняно - літній сезон. Приміром,
щоб підлікуватись в санаторії «Куяльник» треба заплатити 19215 карбова
нців. Це — найдешевша путівка. А
ось санаторій «Дністер» в Моршині
вимагає покласти 56 тисяч 20 карбо
ванців.
Правда, левову частину витрат бере
на себе профспілкова організація —
90 процентів, і бажаючим підлікуватись
досить буде внести в касу від двох до
шести тисяч карбованців.
Вибір досить широкий — Ялта, Трускавець, Одеса, Миргород, Моршин.
Тим часом, заяв надійшло не дуже
багато. Мабуть, і з пільгами не кож
ному студенту по зубах такі поїздки
за здоров’ям.

« ЕЛЕКТРОН НОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРИРО
ДИ ХІМІЧНОГО ЗВ'Я
ЗКУ І ФАЗОВИХ ПЕРЕ
ТВОРЕНЬ»—
така тема докторської дисертації, яку
цими днями захистив у Харківському
університеті професор кафедри фізики
Олексадр Григорович Бунтар.
Сподіваємось на успіх захисту
і
поздоровляємо Олександра Григорови
ча з цією приємною, подією!
О. Г, Бунтар стане 27 доктором на
ук ВПІ. В ряду вчених з таким висо
ким званням він би числився 28-м,
коли б не вибуття з інституту докто
ра фізико - математичних наук Ю. І.
Волкова.

Телефон редакції:

22- 68.
— ветеранам праці, нагородженим
медаллю «За доблесну працю у Ве
ликій Вітчизняній війні»,
— колишнім мешканцям блокадно
го Ленінграда.
Для перереєстрації треба мати
з
собою посвідчення і паспорт.

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГО
ВЕ ЗАСІДАННЯ ІНТЕРКЛУБУ «ГОЛУБА ПЛА
НЕТА ЗЕМЛЯ» — ЗУ
СТРІЧ З УКРАЇНСЬ
КОЮ ПІСНЕЮ .
В клубі гуртожитку N° 5 іноземні сту
денти мали можливість познайомитися
з творчістю українського фольклорноетнографічного ансамблю «Щедрик».
.Ведучі вечора І. Р. Мельник і' сту
дент Мустафа з Аівана розповіли про
концертну діяльність цього.,, колективу,
його зарубіжні поїздки.
Присутні з цікавістю прослухали ук
раїнські пісні у виконанні ансамблю,
а потім самі виступили перед гостями.
Так, студент з Ліберії Закіос на ан
глійській мові виконав пісню про лю
бов, студент з Іорданії Беляль зіграв
на арабському музичному інструменті.
Про цей -цікавий вечір члени клубу
розповіли в спеціальному
інформа
ційному випуску стінної газети.
А. БАЧЕК,
викладач кафедри української і
російської мов.

ІМ’Я в ін н и ц ь к о г о
Ж ИВОПИСЦЯ
АРКАДІЯ
ГРИГОРОВИЧА
ПАВЛЮКА
добре відоме в нашому інституті з ви
ставок його творів, влаштованих
в
художньому музеї КХЦ.
Спілкуючись з студентами, виклада
чами, митець знайшов для себе мате
ріал для нових робіт — написав цілий
ряд портретів, зокрема, першого рек
тора ВПІ Романа Юрійовича Кігеля,
студентки Тані Дончак та інших.
Разом з іншими творами художник
представив їх на своїй персональній
виставці, присвяченій 49-й роковинам
від дня визволення Вінниці, яка роз
горнута в облмуздрамтеатрі.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ У
НАС УМІЛІ ОРГАНІЗА
ТОРИ МАСОВОК, ІГОР,
КОНЦЕРТІВ,
тому вечори, присвячені міжнародно
му жіночому дню 8 березня з успі
хом пройшли на всіх факультетах. Бу
ли випущені святкові стінні газети,
монтажі, організовані виступи аматорів
художньої самодіяльності.
У цьому безперечна заслуга, насам
перед, активістів громадського життя.
Досятьох кращих з них студентський
профком нагородив преміями в розмі
рі 1000 карбованців кожна.

РАДА ВЕТЕРАНІВ ВІ
ЙНИ І ПРАЦІ
ПОВІ
ДОМЛЯЄ,
що до 10 квітня необхідно пройти пе
ререєстрацію за місцем проживання
в ЖЕКах або квартальних комітетах.
— інвалідам війни,
— учасникам війни,

НА КАФЕДРІ
КТІК
ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ
ВИСТУПИВ,
викладач математики Анатолій Михай
лович Секрєтарьов, але вже в іпос
тасі барда. Звучали містечкові
пісні
-роздуми про наше сьогодення
—
фасади й інтер’єри людських душ. До
помагав йому вести концерт пан Стрельбицький, знайомлячи молодь з
Секретарьовим, як перекладачем
з
англійської та російської мов на ук
раїнську, журналістом, збирачем ле
генд, фольклору, походження назв на
Поділлі.
Анатолій Михайлович — особистість
неординарна і від себе хочу додати:
хто зумів завоювати його прихильність,
той має насолоду від цікавого спілку
вання з ним. Якщо він знаходить і
розгадує якусь «дрібничку» з історії
нашого краю, то розповіає про це з
захопленням щасливої людини. В цей
момент Анатолій Михайлович чимось
нагадує бувалого козака
з картини
Рєпіна, де запорожці пишуть лист ту
рецькому султану.
Фото С, Лісового.
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УРОКИ КУЛІБАБЧУКА
Мені, як співробітнику ла
бораторії соціологічних до
сліджень, часто доводиться
спілкуватися з студентською
молоддю. Розмовляємо, зви
чайно, не тільки на ту тему,
яка цікавить по роботі, а
про все — побут, навчання,
сімейні клопоти, про викла
дачів. Не раз чув, як хва
лять доцента
Володимира
Васильовича Кулібабчука
з
кафедри теорії
соціальнополітичних відносин.
Дуже
цікаво проводить семінарсь
кі заняття.
Щоб студент захоплювався
семінарськими заняттями!?—
це щось незвичайне. Що він
там їм розповідає і як роз
повідає?
Вирішив сам побачити
і
почути. Шукаю потрібну ау
диторію на інженерно-буді
вельному факультеті.
Біля
одних дверей — група сту
дентів з конспектами
про

щось жваво
сперечається.
Мимоволі
прислухавшись,
почув, що мова не про по
літику і ціни, а про наступ
ний урок Кулібабчука — от
же, я втрапив за адресою.
Перше здивування — в
журналі обліку числилось 13
чоловік і всі 13 прийшли. А
це ж група 6 ПЦБ, четвер
тий курс! Чи багато в на
шому інституті прикладів та
ких відвідин?
— Від чого і від кого за
лежить — ходите чи не хо
дите ви на заняття?
— Як правило, від вик
ладача,
була одностайна
відповідь.
— А чого ж група така
нечисленна?!
З ’ясувалось, що на пер
шому курсі в групі було 25
осіб. Відрахували, переважно
тих, хто погано
навчався.
Отже, залишились
тільки,
ті, хто справді хоче здобути

вищу інженерну освіту...
Та вернімося
до
голо
вної суті нашої
замітки:
чим бере доцент В. В. Кулібабчук, як веде він занят
тя, які новинки застосовує?
Як відомо, у вузах вкоре
нилася застаріла
система
проведення семінарських за
нять: викладач задає запи
тання і той. хто хоче, вихо
дить відповідати. Ця уявна
добровільність є насправді
наслідком такої собі лібера
льної поблажливості — ви
кладач закриває очі на те,
що студент заздалегідь го
тує відповідь на одне-єдине
запитання, впевнено її відба
рабанить, одержить
п’ятір
ку. І все — діло зроблене,
а знань, по суті, нема.
А як Же) у
Володимира
Васильовича ?
На занятті розглядали дер
жавно - політичний
устрій

України. Складність у тому,
що тема зовсім нова, та й
держава наша молода, пар
ламент ще тільки шукає оп
тимальні шляхи її розбудо
ви, Викладач на
початку
уроку сказав поо це відвер
то, просив ділитися і сво
їми думками з цього приво
ду. Потім за бажанням ви
йшли три студенти, сіли за
стіл викладача. Завдання ці
єї трійки —- віддавати себе
на «розтерзання» аудиторії.
Ї ї бомбардують питаннями з
усіх боків, зав’язується ди
скусія, відверта, часом, го
стра, з суперечками. Якщо
трійка опиняється в цейтно
ті і не знає, що відповісти,
питання
переадресовується
самій аудиторії — «Хто мо
же?»
Коли ж відповіді не зна
ходить і вся група,
втру
чається викладач і розстав
ляє всі крапки над «і».

Заняття проходить в такій
розкованій,
доброзичливій
атмосфері, що деякі
«найсміливіші» не
соромляться
інколи прощупати і рівень
знань самого доцента. Це,
до речі, важить багато —
тільки високий рівень еру
диції дозволяє вести семінар
в такому ось ключі.
Що характерно — жодно
го байдужого обличчя, виня
ткова
активність
кожного
Ніхто не боїться,, що його
запитання може виявитись
недоречним, не дуже оковирним, а відповідь не дуже
точною. Головне в тому, що
всі думають. Такі уроки за
карбовуються в пам’яті, за
лишають слід. Якщо говори
ти нестандартними словами,
то проходять вони не тільки
цікаво, а навіть радісно. Не
дарма професіональні I осо
бисті якості доцента В. В.
Кулібабчука студенти оціню
ють балом 4,83.
Ну, а на закінчення ска
жу, що таїс само
високо
оцінюються і семінарські за
няття, які проводить з слу
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фізичним особам за
плату
просто символічну. Наприк
лад, готельний
комплекс
«Жовтневий»
балансовою
вартістю понад 6 мільйонів
здано в оренду за 8300 (ві
сім тисяч триста — розшиф
ровуємо, щоб ви не поду
мали, що сталася
описка)
карбованців на місяць, 140
готельних номерів вертають
до міського бюджету поло
винну вартість одного - єди
ного номера. Як же можна
назвати цю оренду?
Кафе «Вишня» по вулиці
Космонавтів орендується за
5,7 тисячі карбованців
на
місяць. Обидві угоди тер
міном на 5 років з 1 січня
1993 р., обома
передбаче
но право викупу. Коопера
тори інтенсивно
шукають,
що б
іще
заорендувати,
намагаються витіснити
ко
лективи, котрі
орендують
власні підприємства, засто
совуючи подекуди навіть за
соби рекету. Всього здано в
оренду об’єктів балансовою
вартістю понад 36 мільйо
нів, орендна плата за
які
складає близько трьохсот ти
сяч на місяць.
Рішенням виконкому
N°
139 від 25.02.93 р.
фірмі
«Ма-КІ ЛТД» продано бу
динок N° 35 по вул. Леніна
без конкурсу і попередньої
оцінки за залишковою вар
тістю (див. «Вінницьку газе
ту» N° 34 від 25.03. 93 р.).
До речі, цей будинок 28.09.,

92 р. був переданий тій же
фірмі в оренду на 5 років,
причому рішенням виконко
му № 514 фірма звільнялась
від орендної плати, тому що
будинок потребує ремонту.
Чи законні ці рішення?
Так, за винятком, можли
во, останнього. Такі закони
і такі рішення. Чи треба йти
за ними сліпо, не дбаючи
про господарську
вигоду?
Чому нас, затиснутих у де
ржавні структури, грабують
за ринковими законами,
а
ми нашу власність віддаємо
за нормами? Адже
можна
право користування прести
жними
ділянками
землі,
право на оренду і комуна
льне майно продавати
за
ринковими правилами і
з
аукціонів. Тільки так можна
встановити реальну ринкову
вартість цих об’єктів. I та
кий досвід уже є у Львові,
Хмельницькому, але він не
для Вінниці, точніше, не для
нашого мера. Якби і в нас
так, то як же поповнювався
б фонд, яким так любо
і
приємно розпоряджатись7
Хоча цивілізована прива
тизація у місті ще не роз
почалася — нема програми,
переліку об’єктів тощо —
дика вже йде.
То ж чи не занадто доро
го обходиться Вінниці імідж
мера-благодійника7
М. ДАНИЛЬЧУК,
депутат міськради.

ПРОСЯТЬ ІНВАЛІДИ І ПЕНСІОНЕРИ
Мабуть, сьогодні ніко
го не треба переконувати,
що інваліди й пенсіонери
опинилися зараз в найскрутнішому
становищі:
їхні заощадження до ко
пійки з’їдені інфляцією, а
пенсія така, що кінців з
кінцями не зведеш.
Минулого року для ці
єї категорії громадян зро
били поступку — на зе
млях радгоспу
«Південнобузький»,
розташова
них вздовж об’їзної до
роги, виділили
чотири
гектари поля, щоб дати
кожному пенсіонеру
по
2— 5 соток під картоплю.
Діло добре. Але
не

встигли ми сказати ще й
«спасибі», як ця земля
впала в око начальникам
з облкомунгоспу і вони
вирішили, що пенсіонерів
з їхніми недугами та ми
лицями можна відправити
саджати бараболю кудинебудь далі од Вінниці
(тим паче, що трохи не
кожен має практику —
пройшов під ча£ війни
половину Європи пішки)
а тут, вздовж
об’їзної,
треба зводити дачі. Та
ким чином, городи в нас
відібрали.
Якби залишилось здо
ров’я для атак, то ми ще
якось могли б повоювати

за себе, але ж здоров’я
нема. Сила є хіба-що для
того, щоб написати скар
гу. Колективний лист, у
якому понад 200 підпи
сів, відправили на
ім’я
М. А . Дідика, але
він
його не читав — відпо
відь надійшла з управлі
ння земельних
ресурсів
облдержадміністрації (лист
від 6. 01. 03 р. за № 3617-185) та з Вінницької
районної держадміністра
ції (7. 01. 93 р. № К-535).
Відповідь така, що аби
її вивчала навіть група
спеціально підготовлених
дешифрувальників, то й

вона не зрозуміла б, чи
дадуть нам землю
під
' городи, чи ні.
Оскільки наш перший
лист (вхідний № 27-05474
-1 від 7. 12. 92 р.) до
М. А . Дідика не втрапив,
то звертаємося до редак
ції інститутської газети
— може в друкованому
вигляді скарга дійде до
кого-небудь з тих, хто ви
рішує долюі колективних
пенсіонерських городів і
нас цього року не зали
шать без картоплі.
За дорученням авто
рів листа пенсіонер

В. ДЕМЕШКО.

М. СИНЕЛЬНИХ,
співробітник
лаборато
рії соціологічних
дос
ліджень.

ПІСЛЯ
ФІНЛЯНДІЇ

СЛОВА ПРОСИТЬ НАШ
ДЕПУТАТ У
МІСЬКІЙ РАДІ,
ДОЦЕНТ
М. М. ДАНИЛЬЧУК

механізм викачування їх до
волі простий.
Фонд поповнюється
за
рахунок відрахувань держав
них підприємств, а це гроші,
зароблені їхніми колектива
ми, Щедрі пожертви дають
у фонд комерційні підпри
ємства. За браком місця по
шлюся на «33-й канал» №
11 та «Вінницьку
газету»
N° 33 від 23.03.93 року, де
подані переліки підприємств,
які перераховували
кошти
в «фонд мера». Дуже зво
рушлива турбота бізнесменів
про добробут і благоустрій
міста, але чи така вона уже
безкорислива, як її пропа
гують7
Ви, мабуть, помітили, що
останнім часом у центрі мі
ста вздовж вулиць Леніна,
Коцюбинського ростуть, мов
гриби після теплого дощу,
павільйони? Ділянки під їх
забудову щедро виділив мі
ськвиконком. Дарма, що це
суперечить генеральному пла
ну забудови і настане час,
коли їх доведеться зносити
(яким коштом?!). Зате
які
ділянки! Найкоащі, найзруч
ніші місця і в інших кутках
Вінниці відведені для звива
ння комерційних «гнізд».
Але підемо далі.
Багато
об’єктів комунальної влас
ності міста передано в орен
ду, як колективам праців
ників :(втім, не про них мо
ва — що з них узяти?), так
і приватним юридичним та

хачами й асистент кафедри
інформатики і
соціології
О. С. Безверхий.
На фото: доцент В.
В,
Кулібабчук.
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ВІННИЦЮ ПРОДАЮ ТЬ
БЕЗЦІНЬ...

Минуло десять місяців з
того часу, як на 9-й сесії
міськради ми «обрали ме
ра». Можна уже підбити й
деякі підсумки його діяльно
сті, бо певні зміни справді
відбулися. Де й взявся ас
фальт, якого впродовж се
ми попередніх місяців місто
не одержувало,
поливали
вулиці трамваї, одержували
подарунки та фінансову до
помогу малозабезпечені, ін
валіди (не всі,
звичайно),
актори, були пожертви
на
різні благодійні ‘справи
з
особистого фонду
голови
виконкому, яким він розпо
ряджається на власний роз
суд. Авторитарний стиль пра
вління поліпшив виконавську
дисципліну, а фонд дозволив
більш оперативно вирішува
ти проблеми
фінансування
окремих заходів. Пан Дворкіс багато робив і робить
задля власного іміджу:
в
пресі часто виступає, на ра
діо, телебаченні запопадливі
журналісти беруть у нього
інтерв’ ю. Ось уже й вулиця
ми міста котять тролейбуси
з написами на боках, що во
ни куплені за рахунок фон
ду голови виконкому. І не
можуть збагнути
«уважае’мьіе 'винничане», за
чий
кошт створюється ота слава,
звідки така щедрість в наш
злиденний час?
А все це, шановний чита
чу, за наші з вами гроші, і

%

(Щойно повернувся з Ф ін
ляндії професор О. П. Ротштейн, який перебував
на
спеціальних
міжнародних
курсах «Людський фактор в
розвинутому
виробництві».
Курси влаштовувались на ба
зі технічного університету в
Тампере спільними зусилля
ми Фінляндії, Швеції, Да
нії,
Норвегії та Ісландії,
Для читання лекцій були за
прошені спеціалісти з Аме
рики, Англії, Австралії.
З
лекцією про
моделювання
людино - машинних засобів
виступив I О. П. Ротштейн.
— Як же втрапив на це
авторитетне зібрання профе
сор з Вінниці?
— Елементарно, — від
повідає Олександр Петрович.
— Вчені слідкують за пуб
лікаціями
в
міжнародних
журналах,, звернули увагу на
мої наукові статті і запро
сили в Тампере. До
речі,
вища школа Фінляндії висо
ко цінує рівень нашої під
готовки з фундаментальних
дисциплін — математики, фі
зики, програмування. У них
тут — явно тонке місце. За
те вони підсміюються над
«оперативністю» впровадже
ння наших наукових розро
бок, не можуть збагнути, чо
му багато прекрасних ідей,
які могли б працювати на
прогрес, помирають під сук
ном. Вся їхня система нав
чання спрямована на роз
виток здорового глузду, шви
дке прийняття яішень. Нав
чальний процес організова
ний зразково — давно уже
забулися про дошку I крей
ду, ніхто не тратить зусиль
на конспектування — кон
спект, віддрукований на ма
зерному принтері,
можеш
одержати по закінченню ле
кції, а під час уроку вся
увага — на запам’ятовуван
ня. Нема такого поняття, як
вільне відвідування
лек
цій. Фінни не розуміють, що
це таке: якщо вчишся, то
уже вчишся, а якщо ні, —
то—ні, Є поняття дисциплі
ни і порядку, але нема про
це ніяких розмов. Це щось
таке, що самоіснує. У вузі
І на виробництві дуже ба
гато уваги — темі охорони
праці. Це — елемент утве
рдження істини, що життя і
здоров’я людини — найпе
рше і найцінніше багатство
держави.
Впадає в очі гуманітарна
«підкованість» студентів. Ве
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ли з нашим
професором
такі розмови про Тарковського I Ахматову, які не ча
сто почуєш І серед гумані
таріїв. Стоїть нічим непри
мітна молода людина, а ко
ли почне говорити, то ми‘моволі переймаєшся пова
гою до неї — яка ерудиція,
яке почуття гідності!? і це
не виняток, а норма.
— Що вас там, Олексан
дре Петровичу,
найбільше
вразило7
— Що? Ідеальна чистота
і охайність. Вулиці не те,
що підметені — вилизані.
Був на заводі з виробницт
ва папероробних машин —
підприємство не
зовсім
сприятливе для чистоти, але
там навіть порошинки ніде,
все блищить і сяє. І не зба
гнеш, як можна домогтись
такого. В автобусах, елек
тричках — умеблювання, як
в шикарному офісі.
Ніхто
не залишає «автографів» на
столах, партах, стінах.
Я
жив у студентському гурто
житку. Маленька, дуже зру
чна кімнатка, в якій усе є.
На кожному поверсі
—
кухня, холодильники,
ком
п’ютери, відеотехніка,
—
не приковані, не прив’язані,
ніхто їх не стереже I Н ІХ ТО
не краде. В місті мало не
на кожному кроці, — вело
сипеди. Теж не прив’язані
й не приковані. I не чути,
щоб хгось гукав: «Караул!
Украли!» В гардеробі
при
виході з гуртожитку висять
рядочки парасольок — ні
чиї, якщо дощ — бери.
— Скільки це коштує?
— Ніскільки. Можете на
віть узяти на згадку.
Отакий рівень. Тим часом,
фінни ніколи не «воювали»
за світле майбутнє.
Вони
просто працюють і хоча при
родні ресурси ' країни неба
гаті, а земля майже
всу
ціль кам’яниста, живуть до
бре,
О. П. Ротштейн був гос
тем дому професора, заві
дувача кафедри Марку Міттела. У нього — двоповерхо
вий особняк з трьома ван
нами, легковик БМВ, річна
платня 70 тисяч
доларів.
Стільки ж одержує і високо
кваліфікований робітник. От
же, різниця в рівнях життя
різних верств населення не
значна. Ще характерна де
таль. Фінляндія — європей
ська країна. Мало хто
у
ній не знає англійської.

Редактор
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ІНФОРМАЦІЙНА
ЯКОСЬ НЕЗВИЧНО ДЛЯ НАС,
ВИХОВАНИХ СОЦІАЛІЗМОМ,
ПОЧИНАТИ ГАЗЕТНИЙ НОМЕР

зі слова про Великдень. Та позаяк газета — дзер
кало того часу, в якому існує, то мусимо трима
тись реалій сьогодення.
Отже, післязавтра свято Пасхи (в народі ка
жуть — Паски і де асоціюється з красивою запа
хущою хлібиною, яку матері випікали з білого
борошна, додаючи туди багато здоби і яєць, сад
жаючи в полив’яну ринку). Ну, а ще асоціація
— з крашанками, звареними в цибуляному луш
пинні та мальованими писанками, якими цокають
ся хлопчики — чия міцніша?
А «Христос воскрес» було якимсь наче несер
йозним, з ненашої, архаїчної лексики, про яку не
згадували читанки і букварі.
Часи міняються.
Хто хоче — вільно йде до
церкви, в школі ще — диво, але вже можна по
бачити батюшку. Післязавтра ви можете піти на
всенощну службу, а вдосвіта освятити хліб
та
крашанки і ніхто не докличе вас за це на партком чи товариський суд.
Отже, з Великоднем вас! Христос воскрес!

4

НА СТЕНДАХ І ПОЛИЦЯХ
ГАЛУЗЕВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ
ЛАБОРАТОРІЇ «ГІДРОАГРЕГАТ»

можна побачити багато різних див, яких нема більше
ніде в с в іті, бо це технічні новинки, Маленький,
як
кулачок, гідромотор, який приводить в дію робочі ор
гани жатки. Такого ж розміру поплавковий пристрій
АПП-01, який автоматично зупиняє трактора, як тіль
ки лопне який-небудь масляний шланг, щоб
рідина
не виливалась на землю. Крихітні запобіжні клапани,
котрі «пиі.онують» за нормативними величинами тиску.
Ці та багато інших винаходів — плід праці обдаро
ваного колективу ентузіастів. Недарма учасники недав
ньої науково-теоретичної конференції «Гідроапаратура
та гідроприводи сільгоспмашин» відзначали винятково
високий рівень роботи 1 оснащеності лабораторії.
— Тут на кожному метрі лежать великі гроші,
—
кинув хтось жцртома.
— А й справді, як у вас з грішми? — запитали ми
в заступника завідуючого лабораторією О. М . Пере
яславського.
— М ’яко кажучи, сутужно.
— Нема замовників?
— Ні, їх хоч відбавляй. Але всі вони, як правило,
не мають чим платити.
Той же гідромотор, одним з авторів
якого є сам
Переяславський, виготовлено лабораторією в п ’яти ек
земплярах на замовлення Харківського комбайнового
заводу для випробування у виробничих умовах. 10 мо
торчиків трохи раніше відправили з тією ж метою в
Бердянськ. 500 аварійних
поплавкових
пристроїв
АПП-01 конструкції В. Дядьковича виготовлено і успіш
но апробовано на Ямпільському приладобудівному за
воді. Але що буде далі — один господь знає.
Про
мислове виробництво завмирає, дихає на ладан і науці
за таких умов теж дихати все важче і важче.
То що* ще й дня не було, а вже вечір? Вірити не
хочеться. Та люди й не вірять: на кульманах нові крес
лення, хоч І грошей нема і перспективи неясні.

ГРУПОЮ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ
ФІТКІ
під керівництвом доцента кафедри обчислювальної тех
ніки В. Аужецького розроблено пакет прикладних про
грам для автоматизованого контролю знань студентів.
Система^ має унікальні можливості для оцінки відпо
відей при складанні заліків та іспитів не тільки
з
дисциплін комп’ ютерної інженерії, а й з багатьох ін
ших дисциплін та спеціальностей, зокрема, суспільних
наук.
Над розробкою системи багато потрудилися
сту
денти 4-го курсу з спеціальності «Комп’ютерна інже
нерія» Павло Фуксман і Олексій Крокос.

| |
12 БЕРЕЗНЯ В ІНСТИТУТІ
\ | ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОВЕДЕННЯ
1
ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Із спеціальності на всіх формах навчання.
Головна
мета заходу — комплексна перевірка рівня теоретичної
підготовки, здатності студентів-випускників до самостій
ної роботи, їх уміння аналізувати та вирішувати інже
нерні завдання, приймати практичні рішення, самостій^
но працювати з науковою літературою та обчислюваль
ною технікою. Значне місце займало також виявлення
знань проблем організації сучасного виробництва, рин

Телефон редакції:

П’ЯТНИЦЯ, 16 квітня 1993 року.

№ 10 (510)

кових відносин, охорони праці та навколишнього
середовища, менеджменту.
Оцінку «відмінно» отримали 310 студентів (21,6%),
добре — 653 (45,6% ), «задовільно» — 468 (32,7%).
Є одна двійка.
Ректор видав спеціального наказа, в якому
аналі
зуються плюси й мінуси, виявлені під час екзамену,
і намічаються заходи для усунення недоліків в май
бутньому.

В НАПРУЖЕНОМУ РИТМІ ПРАЦЮЄ
ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ
інститутського обчислювального центру. Розповідає на
чальник відділу В. Є. Удових.
— Поява нових факультетів,
спеціальностей, а та
кож те, що нині навчальний рік розбито не на два, а
на три семестри, додає нам роботи, Скажімо, в ком
плексі «Успішність» стало аж 43 програми.
Вносить
зміни навчальний відділ, треба
написати ще 6 про
грам, які передбачають порівняльність показників ус
пішності з попередньою сесією, задумали вести облік
успішності окремо по кожному студенту.
Немало клопотів було також з задачею
«Викладач
очима студента», яку доводилося переробляти у відпо
відності з структурними змінами факультетів, а також
у зв’язку з використанням мереж ЕОМ. Інформація
за анкетами студентів вводилась через дисплеї
ЕОМ
ЄС-1055, 1045, а обробка велася персональними ком
п’ютерами, друкування результатів — знову на
ЄС
1055, 1045.
Цього року на прохання лабораторії соціологічних
досліджень
розроблено 5 нових програм різних пара
метрів. Триває робота за задачами «Абітурієнт», «Облік
випуску навчальних і методичних посібників професор
сько - викладацьким
складом В Пі».
Хочу назвати тих людей, які душу вкладають у свою
роботу. Це провідний інженер-програміст С. Дячкова,
інженери-програмісти
А. Седлецька,
А. Капицька,
Н. Шановська, 3. Самар, І. Бурденюк.
виданих
Кількість навчальних і методичних посібників,
професорсько - викладацьким складом ВПІ в 1989—1992
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МАЙСТРАМИ ІНТЕР’ЄРІВ
НАЗИВАЮТЬ В ІНСТИТУТІ
членів студентського перспективного конструкторського
бюро «Зодчий», очолюваного архітекторами
кафедри
АІЗВ будівельного факультету Віктором Михайловичем
Волощенком і Валентиною Петрівною Некрасовою.
На їх рахунку — оздоблення студентських клубів,
художнього музею, КХЦ, їдальні, бібліотеки,
вести
бюлів тощо.
Нині СПКБ «Зодчий» працює над розробкою проект
но-кошторисної документації інтер’єру кабінету цивіль
ної оборони ВПІ.

ДО КОМЕРЦІЙ
НИХ ТЕЛЕКАНА
ЛІВ «СЕЛБАНГО»
ТА «ІШТАР».
які дивляться
телеглядачі
Вінниці, додався ще
один
«А Й С і—ТІ В І» 26-й, засно
ваний спільною українськоамериканською
кампанією.
Викладачів і
студентів
«А Й С І—Т ІВ І» може заціка
вити тим, що в основному
передачі
ведуться
англій
ською мовою, а кінофільми
дублюються українською.
Отже, тим, хто вивчає ці
мови, є можливість попракти
куватись.

ОГОЛОШЕННЯ
Науковий центр медич
них
мікрокомп’ ютерних
систем запрошує на ро
боту провідного інженера
з матеріальною відпові
дальністю. Інженер
по
винен мати знання меди
чної техніки.
Звертатися в
кімнату
0158.

22 - 66 .

к о р о т к о
В інституті побільшало
на
одного журналіста. Членом
цієї творчої спілки став Григорій Захарович Поливаний,
викладач кафедри іноземних
мов. Свого часу він був працівником багатотиражної газети «За інженерні кадри»,
а перейшовши на викладацьку роботу, не полишив журналістської діяльності — заснував власну газету «Вірні
друзі», редагує також щомісячних обласного Товариства
охорони природи « Природа
і люди».
¥ ¥ ¥
Цього року їдальня політехнічного інституту має шанс
сама себе забезпечити
дешевими овочами і картоплею. За домовленістю
з
колгоспом села Майдан Він-

ницького району нам виділяється 5 гектарів землі під
посадку овочів і 10 — під
картоплю,
Студентам доведеться, очевидно, трохи попрацювати,
Але це — на користь. Якщо
з харчами в непрогнозованій
атмосфері ринкової економі
ки буде сутужно, то нас триматиме (хай не в доброму
тілі, зате на ногах) пюре з
капустою і квашеними помі
дорами.
щ ш ш
з і березня відбувся суд за
позовом доцента Ю. С. Ільницького, котрому загрожує
звільнення з роботи за прогули. Суд знайшов аргументи його самозахисту
недо
статніми і справи до розгляду не прийняв.
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/П ЕРШ У В СВОЄМУ ж и т т і
/ ПЕРСОНАЛЬНУ ВИСТАВКУ
У
ВЛАШТУВАВ НА КХЦ
майстер
народної творчості, різб’яр по дереву Іван
Павлович Г онько.
Це, без перебільшення, виставка шедеврів, де дерево
стало мелодією української духовності. У мові не на
береться ^ слів, щоб передати ними
тонку філігрань
Гонькової роботи. От уже справді дивина — однією і
тією ж стамескою можна видовбати примітивне гніздо
для замка і картину, од якої дух забиває.
Гонькові різці і стамески співають. Хай це портрет
великого Тараса, хай витійкувата гра художньої
уяви,
реалізована у ціле панно квітів, маків, листя, хай вікон
ний карниз, рама дзеркала, чи футляр годинника
—
на всьому печать небуденності і таланту.
Кажуть, що англійців з Кембріджського' графства, які
були гостями нашого інституту, несила
було одірвати
від виставки Івана ґонька, Зачаровані його роботами,
переходили від експоната до експоната, верталися на
зад знову І знову прицінюючись — як, звідки
все
народилось? Забуваючи про традиційну
національну
стриманість, хвалили відверто й безоглядно:
— Як жаль, що у нас такого вже давно нема!
Добре, що у світі непевних орієнтирів І цінностей
нашої доби, нетлінним залишається хоча б справжнє
мистецтво!

ЦЕ ВЖЕ СТАЛО НЕЗДОРОВОЮ
МОДОЮ — СТУДЕНТИ
ДУЖЕ ЧАСТО
розмовляють «сленгом», у якому мало не кожне ре
чення «прикрашене» термінами ненормованої лексики,
себто, нецензурщини. Торік одного такого
Ціцерона
за «красномовство» у спілкуванні з викладачем попро
сили з інституту.
Як не прикро, але це покарання, мабуть, буде
не
останнім. Розпуста мови
часто-густо переходить
у
розпусту поведінки.
Скажімо, на кафедрі теорії
та
історії культури третьокурсники однієї з груп ААГ-90
зламали стільницю парти. Так собі, знічев’я — котрийсь
із студентів демонстрував міцність руки —■ вивчає при
йоми джиу-джітсу.
Під час перерв в аудиторіях пускає коріння
нова
розвага, інтелектуальна висота якої — на рівні перетя
гування каната — гра в карти.
Ректорат попереджає, що все це несумісне з по
ведінкою студента вищого навчального закладу. «Герої»
подібних сюжетів будуть розплачуватись за свою по
ведінку відчисленням з інституту.

ПАНОРАМА
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УЖЕ ДРУГИЙ РІК ПРОФЕСОР
НАШОГО ІНСТИТУТУ
М. П. БАЙДА ОЧОЛЮЄ
обласне Товариство імені Реріхів.
Не художник І не
філософ — доктор технічних наук і раптом таке поєд
нання! Чим це пояснити?
— Якщо людина присвятила своє життя
технічним
наукам, — відповідає Микола Прокопович, — то
це
не означає, що вона повинна вбити у собі природне
тяжіння до того широкого спектру знань, що
його
нагромадило людство. Навпаки! Гадаю, що
людство
трудилося не тільки для того, щоб самовиразитись, а
й для того, щоб ці знання були проаналізовані і на
їхній основі виростали набутки нової доби.
Я справді не художник і не філософ. Більше того,
коли прослухав перші лекції про Агні — Йогу (Вчення
Живої Етики) Реріхів, то мені здалося, що сам сім
десят процентів містики. Але потім прочитав залпом
всі 14 томів Олени Іванівни Реріх і захопився. Ї ї вчен
ня — і не релігія, і не наука, і не філософія. Водно
час, як не парадоксально, це і релігія, і наука, і філо
софія, тільки примирені між собою. Вчення нічого не
заперечує, воно синтезує набутки філософії і релігії,
науки й мистецтва, базується на розширеному, витон
ченому розумінні матерії видимого та невидимого тон
кого й надтонкого світів. Згідно космічного
закону
карми (закон причин і наслідків) кожна людина з ’яв
ляється на цьому світі за обставин, зумовлених
ре
зультатами ї ї діяльності у попередніх втіленнях.
Втім, я уже переходжу до тонкощів, які можуть бу
ти не дуже зрозумілими в короткому викладі. Але по
вірте, що Ангі-Йога може допомогти кожному з нас
осягнути себе, свою працю, своє призначення на землі.
Якщо вам це цікаво, будь ласка,
приходьте до нас.
В аудиторії 0351 (КХЦ) кожної другої середи працює
філософська секція, де ми все це вивчаємо. Нас поки
що небагато, але уже достатньо для палких дискусій
і цікавих роздумів. Прийти може кожен, хто захоче,
незважаючи на рівень знань. У нас тут і вчені, і вчи
телі, і медики, і робітники, і навіть учні профтехучи
лищ.
Наступне заняття, до речі, 28 квітня о 18.45.
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У ВІННИЦІ д л я
НАЛАГОДЖЕННЯ ДІЛОВИХ
СТОСУНКІВ

побувала делегація з берегів туманного Альбіону.
Правда, Англія — чималенька. Наші ж гості —
з Кембриджського графства. Хлібом - сіллю стрі
чав їх і політехнічний інститут; розповідали про
свої діла, можливості, пригощали чаєм.
Кембрідж — це цікаво
і серйозно — саме
звідси родом нинішній англійський прем’єр Мейджор. Якби Вінниця раптом вийшла на
зв’язки
такого рівня, то це для неї було б непогано —
хоч ніхто нас надурняк годувати не буде,
але
щось з допомогою англійців могли б «варити»,
якесь взаємовигідне співробітництво
започатку
вали б. Втім, говорять, що і без Мейджора вдало
ся підписати обнадійливі документи.
Не зайвим буде сказати, що Кембрідж — це
ще й адреса знаменитого на весь світ університе
ту, подружитися з яким для ВПІ дуже престиж
но. Тим більше, що уже є навіть маленька «за
чіпка» — отой молодий
чоловік, іцо під час
зустрічі з англійцями потрапив в об’єктив нашо
го фотокореспондента (крайній ліворуч) і викону
вав роль перекладача, є нашим викладачем Олек
сандром Івановичем Медведським, який свого ча
су проходив стажування англійською мовою саме у
Кембріджі.

СЕСТРИНСЬКА ВІДДАНІСТЬ
І ДРУЖБА ДАВНО ВІДОМІ
У стократ сильніші вони у сестер-близнят таких,
зокрема, як студентки II курсу Ф РА О лі та Елі
Кашулкіних.
Ці дівчата схожі не тільки зовні, а й своїми
уподобаннями, мріями, поглядами. І одяг у них
спільний, і радіють чи сумують однаково. Одни
ми стежками пішли сестри у велике життя. Ще
навчаючись в 4-му класі СШ № 15,
сестрички
захопилися малюванням і поступили в Художню
школу, яку успішно закінчили, ставши
юними
художницями.
Потім привабила математика, яка допомогла
обом без іспитів (за підсумками співбесіди в ма
тематичному класі) поступити у наш інститут.
А тепер — нове захоплення — аеробіка. І зно
ву Оля і Еля разом розвивають свої здібності.
Недавно вони взяли участь у внутріінститутсь-

ких змаганнях з цього виду спорту. Набрали по
9,5 балів, що дозволило увійти у першу п’ятірку
кращих спортсменів.
І ще одна особливість близнят — взаємна по
вага. У них нема першої чи другої, лідера
чи
аутсайдера, рішення, наміри визрівають
якось
одночасно, інтуїтивно.
Особливо схожими вони були в дитинстві, коли
батьки одягали їх однаково. Тепер
сестричкам
довелося урізноманітнити своє вбрання, щоб мен
ше плутали їх. Однак, далеко не всім вдається з
першого погляду уникнути помилки.
Сестрички дуже переживають
одна за одну.
Отже, тепер, під час екзаменів обидві хвилюються:
одна біля стола екзаменатора, а друга за двери
ма аудиторії, зазираючи в шпаринку і чекаючи
благополучного результату.
На знімку: Оля і Еля Кашулкіни на заняттях
з аеробіки.
Фото С. Лісового.

4 На

тев о н а й
універсіад а

Більше трьох років не про не зможе втрутитись у роз
вадились на Вінниччині ком поділ престижних місць, ос
плексні студентські змагання кільки ще дуже молода, як
з популярних видів спорту. і її вуз.
Нарешті в цьому році міськАле вже перші старти, пе
спорткомітет та керівництво рші змагання повністю пере
обласного спортивного клу креслили ці прогнози.
Про
бу «Гарт» вирішили прове вдалий виступ шахистів на
сти і Універсіаду вузів з 12 шого інституту, які посіли
видів.
І та і і місця, наша газета
вже повідомляла. Це добре
Задовго до ї ї початку фа
починання підтримали коман
хівці робили своєрідну роз
ди з настільного, тенісу, які
кладку сил та можливостей і
також стали переможцями.
прийшли до висновку,
що
найбільше шансів на перші
За традицією вагоме сло
місця матимуть,
природно, во сказали і наші дзюдоїсти,
вихованці факультету фізви- які в наполегливій боротьбі
ховання педінституту, у яко посіли перше місце.
го не буде серйозних конку
Поза конкурсом виступили
рентів. За друге і третє при і гандболісти ВПІ, яких
з
зові місця боротьба топити перемогою вітали всі боліль
меться між командами меди ники. Факультету фізвихованчного, політехнічного і педа ня довелось задовольнитися
гогічного інститутів. Що сто тільки третім місцем.
сується команди сільсьгоспоНапружена боротьба зав’я
дарського інституту, то вона залася
на
баскетбольному

ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ ПРОВЕДЕНА
НА ОДНОІМЕННІЙ КАФЕДРІ ФФЕП
Понад ЗО майбутніх ньютонів і Лобачевських
«ламали» юобі голови над восьми нестандартними
задачами,
запропонованими доцентом кафедри
В. А. Стасенком, який впродовж багатьох років
організовує такі огляди юних талантів.
Найбільшу кількість
балів — 14 —
набрав
студент групи 2Е-91 Я. Шапран.
Олімпіади розвивають інтерес майбутніх інже
нерів до вивчення курсу загальної фізики,
до
аналітичного мислення. Чимало тих, хто брав у
них участь, успішно виступали і на республікан
ських олімпіадах, посівши призові місця.

За инженерньїе кадрьі»
газета ко л е кти в у в ін н и ц ь к о го
п о л іте х н іч н о го Ін сти туту обласна
управління по пресі м. Вінниця, вул. К и ївська , 4 0 Адреса редакції? 286021, В ін ниц я, Хмельницьке шосе,
інститут, кімната 0220, Теяефон:22~б8.

майданчику. У вирішальному
поєдинку основний час дав
нічийний результат, і лише
в додатковому воля гравців і
майстерність тренера дозво
лили нашим хлопцям вирвати
перемогу з перевагою
над
суперником в 6 очок.
Непогано виступили спорт
смени політеху в
плаванні
—<2 місце).
Зрозуміло, що сухий пе
релік результатів не може в
повній мірі відобразити
ту
запеклу боротьбу, яка точи
лась на спортивних майдан
чиках.
Не може він
розповісти
про наполегливість,
згурто
ваність, про труднощі,
які
довелось долати студентам,
членам команд, які поєдну
вали навчання з тренування
ми.
Окремо слід сказати
про
наших тренерів: А. О. Бере

стова, М. І. Петренко, В. Ю.
Ходирева, В. В. Стронського, Г1. Т. Забеліна, Д.
К.
Поліша, І. А. Шемчака та ін
ших, які вели до перемоги
команди політехнічного.
До фінішу Універсіади за
лишилось провести два види
програми: легку атлетику та
футбол. Нині лідирує коман
да нашого вузу. Обійти її
може факультет фізвиховання тільки в тому разі, якщо
виступить в згаданих видах
двома командами і виграє.
Чекати залишилось недовго.
А на наших переможців в
змаганнях баскетболістів, ган
дболістів, дзюдоїстів, спорт
сменів з настільного тенісу
вже чекають виступи на І
Універсіаді України,.
Щасливих їм стартіві

В. ПОПИК,
голова спортивного клу
бу.

АНЕКДОТІВ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ
АПЕТИТ НЕ ПЕРЕСЛУХАТИ
А якщо це апетит студента, котрий
серйозно
займається спортом?
Місячна стипендія згорає в полум’ї такого «ба
гаття» за тиждень.
Зважаючи на ці резони, ректрат ВПІ на час
тренувань виділив студентам-спортсменам для до
даткового харчування про триста купонокарбованців щодня.
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АБІ ТУРІ ЄНТ - 93
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Вінницького політехнічного інституту на 1993 рік
ш

-і

1. До Вінницького політех тичного характеру
кожний. "
нічного інституту (ВПІ) при Складність кожного питання
ймаються громадяни, що ма — 1 бал. Максимальна кіль
балів, яку може от
ють повну середню освіту. кість
Підготовка громадян зарубі римати ^абітурієнт, відпові
10 ба
жних країн здійснюється за даючи на 1 білет
міжнародними угодами, уря лів.
8. Знання абітурієнтів, які
довими угодами з міжнаро
дними та громадськими ор оцінені в 5 і менше балів,
ганізаціями, -а також на ос визнаються незадовільними,
нові угод (контрактів),
які до подальшого складання іс
складаються між ВПІ
та питів та участі в конкурсі во
фірмами, організаціями або ни не допускаються.
9. Особи, які закінчили
приватними особами
зару
середню школу з медаллю,
біжних країн.
технікум з відзнакою
або
2. Всі вступники користу середнє профтехучилище на
ються рівними правами. Об базі 8 класів з
відзнакою,
меження допускаються
ті зараховуються до ВПІ
за
льки за медичними
показ умови складання
першого
никами.
іспиту з фізики з оцінкою,
3. Прийом документів на не нижчою 9,5 балів.
денну форму навчання про
10. Випускники математич
водиться з 25 червня по 15 них класів фізико - матема
липня, вступні іспити —
з тичної середньої школи
N°
16 липня. Зарахування на 17, а також ліцейного фізикоденну форму. навчання про математичного
класу
СІ1І
водиться не пізніше 5 серп N° 34 м. Вінниці та мате
ня, а на заочну форму — матичних класів аналогічних
не пізніше 10 днів після за шкіл обласних центрів обла
кінчення вступних
іспитів. стей, суміжних з Вінницькою,
Особи, які вступають
на тобто Черкас, Кіровограда,
заочну форму навчання, по- Одеси, Чернівців, Києва, Ж и
дають заяви і документи до томира, Хмельницького, які
вступу, складають іспити в провчились у цих класах пе
Головний корпус інституту.
ті ж терміни, що і вступни ред випуском не
менше
ки на денне відділення.
трьох років, що стверджує (письмово) ця категорія абі
Прийом на вечірнє відді ться довідкою школи, та не турієнтів складає у ВПІ.
лення не проводиться.
мають «трійок» в атестаті,
13. Абітурієнти, які посту
за
4. До заяви про прийом зараховуються до вузу
пають на спеціальність 0701
результатами
співбесіди
без
до вузу вступники додають
в групу з поглибленим вив
документ про середню осві вступних іспитів.
ченням іноземної мови на
Для зарахування випускни рівні технічного переклада
ту в оригіналі, медичну до
по ча, додатково складають іс
відку за формою 086-У, ви ків математичних шкіл
виді пит на знання
писку з трудової
книжки кожній спеціальності
англійської
загальної
(для осіб, які мають
стаж ляється до 50%
мови.
кількості
наявних
місць.
роботи), 6 фотокарток роз
Вступники цієї категорії,
Абітурієнти,, які за влас
міром 3x4 та особисто пре
д’являють паспорт. Громадя що подадуть заяви після за ні кошти або за кошти спо
ни зарубіжних країн додають повнення вакансій з даної нсорів, поступають на спе
угоду (контракт) на
підго спеціальності і відмовляться ціальність 10.01 з поглибле
іноземної
товку з гарантією
повної від зарахування на спеціа ним вивченням
компенсації витрат на під льності, на яких ще є ва мови на рівні технічного пе
кансії, складають вступні іс рекладача на місця, що виді
готовку.
5. Випускникам технікумів пити на загальних засадах.
ляються додатково до дер
Прийом заяв і документів жавного плану,
та середніх професійно-тех
проходять
нічних училищ
надається від випускників математичних співбесіду і додатково скла
право вступу до вузу без шкіл та співбесіди провадя дають іспит на знання ан
посередньо після закінчення ться за затвердженим графі глійської мови. їх зарахував
ком до 1 липня включно, пі
цих закладів.
сля 1 липня пільгові умови ня до вузу проводиться при
умові
позитивної
оцінки
6. Вступні іспити
до для них не діють.
співбесіди та іспиту.
ВПІ в 1993 році складають
11,. Випускники технікумів
ся з математики, фізики та
14. Відповідно до закону
укладені
української мови.
Особам, та ПТУ, з якими
України про
пріоритетний
комплексні
угоди,
зарахову
які вивчали українську мову
ються на відповідні спеціаль розвиток села та Постанови
в середніх навчальних за
Кабінету М іністрів
України
кладах менше 5 років, доз ності ВПІ на умовах, виз
від 31 липня 1992 року N2 408
начених цими угодами.
воляється складати іспит з
«Про пільги для
сільської
російської мови. Іспит на
12. Випускникам середніх молоді при прийомі до ви
знання мови проводиться у шкіл 1993 року, які мають
формі диктанту, який оціню атестат без «трійок», при щих навчальних закладів..,.»
ється за 10-бальною
шка вступі до ВПІ за їх згодою здійснюється цільовий при
сільських
зараховуються
результати йом випускників
лою,.
7. Іспити з математики та тестування з математики та шкіл України за індивідуа
фізики складаються у пись української мови. При цьо льними угодами за направ
мовій формі протягом
240 му результати
тестування ленням колгоспів, радгоспів,
хвилин. Білети письмових Іс приймальною комісією ВПІ інших організацій, розташо
питів з математики та фізи перераховуються з 10-баль- ваних у сільській місцевості,
що обслуговують
агропро
ки включають по 10
пи ну шкалу,
тань теоретичного та пракТретій іспит — з фізики мисловий комплекс, у тому

П

Прохідні бали встановлю< ються двох рівнів: 1)
на
! спеціальність, 2) на
групу
! спеціальностей. Групи спе
ціальностей
визначаються
приймальною комісією. Абі
турієнти, які поступали
на
спеціальність 0701 в групу
з поглибленим
вивченням
іноземної мови і не пройшли
за конкурсом, мають право
брати участь в конкурсі* на
цю ж спеціальність без вра
хування оцінки,
отриманої
на іспиті з іноземної мови.
19. Поза конкурсом при
умові успішного
складання
вступних іспитів зарахову
ються:
— діти-сироти, діти
,які
залишилися без опіки бать
ків, інваліди і та II
груп,
яким не протипоказане навчання у ВПІ, військовослу
жбовці, звільнені в запас,
які користуються урядовими
пільгами, особи, що користу
ються пільгами, встановле
ними Законом України «Про
статус і соціальний захист,
громадян, які
постраждали
від Чорнобильської катастро
фи» (І та II категорії)
та
Доповненням до нього.

числі, цукрові заводи, на
спеціальності: 0701 —
10
чол., 0708 — 10 чол., -10.
02 — 10 чол., 10.04 — 25
чол., 12.06 — 25 чол., 15.05
— 25 чол., 21.01 — 25 чол.,
29.03 — 25 чол.

20. Випускники підготов
чого відділення беруть участь
у загальному конкурсі
з
оцінками, які вони отримали
на випускних іспитах. Ті з
них, що проходять підготов
ку за контрактами з органі
агропромислового
15. Цільовий прийом для заціями
районів, що зазнали радіоак комплексу, зараховуються на
спеціальності
за
тивного забруднення внас обрані
лідок аварії на ЧАЕС, орга умови отримання позитивних
нізується на основі
угод оцінок на випускних іспитах,
між ВПІ і підприємствами,
21. Випускники
6-місячустановами,
організаціями. них^ вечірніх та
8-місячних
По кожній спеціальності для заочних підготовчих курсів
цільового прийому цієї ка при ВПІ за їх бажанням бе
тегорії абітурієнтів виділя руть участь у
загальному
ється до 10% плану прийо конкурсі з оцінками,
які
му,.
вони отримали на випускних

льності технічного профілю
учасники міждержавних
та
державних олімпіад з мате
матики, фізики та Інформа^
тики, що проводились
в
1992/93 навчальному
році
Міносвіти України, та при
зери обласних олімпіад
з
цих же дисциплін.
24. Серед осіб, які успіш 
но склали іспити на заоч
ну форму навчання, в пер
шу чергу зараховуються і і,
що працюють за обраною
спеціальністю не менше од
ного року, звільнені в за
пас із збройних сил, що
прослужили не менше двох
років, і випускники середніх
спеціальних навчальних
за
кладів
та
профтехучилищ,
що мають дипломи за про
філем обраної спеціальності.
Абітурієнти, що не
мають
виробничого стажу, зарахо
вуються останніми при наяв
ності вільних місць.
25. Серед абітурієнтів, п о
наберуть напівпрохідні бали,
перевага при
зарахуванні
надається особам: 1) які ма
ють пільги ПІ та IV категорії
відповідно до закону: «Про
статус і соціальний захист
громадян, які
постраждали
внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи», 2) які мають се
редню освіту з обраної спе
ціальності, професійну оріє
нтацію та кращі оцінки в
атестаті,
3)
враховується
стаж роботи до вступу
в
інститут.
26. Апеляції абітурієнтів
розглядаються апеляційними
комісіями в день оголошен
ня результатів відповідного
іспиту.
Голова приймальної ко
місії
Б. I. М О К ІН ,
Відповідальний секретар
приймальної комісії.
В. В. Г Р А Б К 0 .

проводяться Примітки
16. Вступні іспити в ці іспитах, котрі
льові групи складаються з за участю членів приймала
1. Документи, що до
усіх предметів українською ної та предметних комісій.
даються до заяви (крім
мовою. Мова навчання
в
22. Випускникам
заочної документа
про освіту),
інституті для студентів цільо математичної школи
при повинні бути
датовані
вих груп — українська.
ВПІ, котрі провчились
в 1993-м роком.
ній
не
менше
двох
років,
за
Вступники, які не
прой
2. Разом з іншими до
кафедри
вищої кументами
дуть за конкурсом до
ці рішенням
вступники
льових груп, мають
право математики, при якій функ особисто пред’являють ві
брати участь у загальному ціонує заочна математична йськовий документ.
суми
конкурсі на ті ж спеціаль школа, додається до
3. На заочне відділен
набраних балів від 1 до З ня приймаються
ності.
особи,
балів в залежності від по для яких Вінницький по
17. Особи, які без пова казників навчання, при цьо
є
жних причин не з ’явились му 1 бал виставляється випу літехнічний інститут
з обраної
на вступні іспити або одер скникам ЗМ Ш , які вчились найближчим
жали
незадовільну оцінку, переважно на «четвірки», 2 спеціальності і до місця
проживання.
до наступних іспитів не до бали — тим, які
вчились
Адреса
інституту:
пускаються.
переважно на «п’ятірки», З 286021, м. Вінниця, Хме
бали
—
тим,
які
вчились
ли
18. Особи, які
успішно
льницьке шосе, 95, ВП І,
склали вступні іспити, зара ше на «п’ятірки».
Телефон для довідок 4ховуються до вузу за кон
23. Звільняються
від 74-87.
курсом відповідно до кілько вступних іспитів і зарахо
сті набраних балів.
Приймальна комісія,
вуються до ВПІ на спеціа

і
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стор.

ІНЖЕНЕРНІ

9-ГО ТРА В Н Я — Д ЕН Ь П Е Р Е М О Г И

ЗАХИСТИТИ
ЗАХИСНИКІВ

Великдень весни
Серед тих нечислених свят,
які залишились у наших календарях після епохи розвпнутого соціалізму, значить
ся і Першотравень... Раніше
ми його відзначали, як М іжнародний день 'солідарності
трудящих, як
продовження
гасла «Пролетарі всіх країн,
єднайтеся!», маючи на увазі, що єднатися вони повинні навколо нас у боротьбі
проти експлуататорів і ворогів трудящого
народу,
Розлогі Першотравневі заклики ЦК КПРС, які готувались щороку до цього дня,
вважалися важливим політичним документом. У ньому
штаб Компартії прямо або
завуальовано
висловлював
свої симпатії чи антипатії,
послідовно підтримуючи
ті
режими, які тяжіли до Москви, будували наш соціалізм, або просто наводнювали свої газети компліментами на адресу керівних дідів
КПРС, щоб доїти з них дотації на боротьбу зі своїми
народами.
То ж і не дивно, що після краху соціалізму і СРСР

гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтесь!» можна перелицювати
по-новому:
«Пролетарі всіх країн,
вибачте нам. Раби не
могли
навчити вас бути вільними і
щасливими!»
Слава богу, що політичний
Першотравень
переростає
поволеньки в барвисте свято тепла, неофіційний
ве
ликдень весни. Гадаємо, що
через пару літ, якщо люди
захочуть зібратися на першотравневу
демонстрацію,
то понесуть на своїх прапорах не серп чи молот,
не
зірку чи хрест, не войовничі
лозунги і гасла, а
красиві
портрети розквітлих яблунь,
груш та вишень, оберемки
квітів, і не кричатимуть
у
мегафони «У-р-р-а, вірному
ленінцю ім’ярек!», а просто
будуть співати й танцювати,
Правда, поки-що нам
не
до танців. Тяжкі
тривоги
заполонили наші серця. I,
мабуть, надовго. Але людині
властиво сподіватися
на
кращу майбутність. І травневе тепло, травнева краса
ці мрії підігрівають.

1 СІЧН Я

ЗО квітня 1993 року.

КАДРИ»

І
■

Суперечливі почуття закрадаються в серце в дні від
значення Перемоги над фашистською Німеччиною. Пер
ше це — гордість за тих, хто захистив Батьківщину і весь
світ від коричневої чуми.
Здавалось, ніяка сила не в змозі простистояти до зубів
озброєному знахабнілому, нещадному породженню кри
вавого нацизму. Земля здригалася від гуркоту його тан
кових армад, небо ставало чорним, помережене косяка
ми
«Юнкерсів»,
«Хейнкелів»
та іншої
погані.
Не одна країна Європи схиляла свої прапори перед цим
монстром.
I ось прості наші російські, українські, білоруські та ін
ші люди, що жили в одному великому домі і дорожили
ним, піднялися супроти
загарбника. Спочатку гинули,
як мухи, в нерівній борні. Але день-у-день міцніли ті,
хто на їх місце ставав і чорна орда не витримала, від
котилася, розвіялась, як дим.
Уся земля від Волги до Одера щедро полита кров’ю
багатьох народів і націй. Нашої — найбільше.
То ж, уклін їм, мертвим і живим, за героїзм, честЬ,
відвойовану весну.
Сьогодні мало зосталося уже тих, кого пощадила косарка-віійна. Ось декілька з них (див. фото) — працівни
ки інституту: В. Говоров, М. Булгаков, Б. Земляков. Тре
тій праворуч — гість інституту, член обласної Ради ве
теранів війни Я. Шлапак.
Посивіли колишні воїни, гострі зморшки помережили
їхні обличчя, непокоїть здрров’я. Та хіба тільки це?
і тут з ’ являється почуття протилежне першому— крив
да за ветеранів: дуже важко стало нині жити їм. І мате'1ріально, і морально. Суспільство наше уже більше піклу
ється І шанує учасників нових воєн і конфліктів, причо
му, далеко не священних. Кілька разів на рік учасникам
ВВВ, бувало, відпускали якісь продовольчі пайки, нада
вали пільги за комунальні і побутові послуги. Тепер цьо
го вже нема. Натомісць прийшли грубість, неповага. Пря
мо на ринках розпродаються бойові нагороди, в магази
нах учасники війни обливаються брудом і прокльонами
за те, що користуються правом на обслуговування без
черги.

Н А С Т У П Н О ГО

В ІД З Н А Ч А Т И М Е

20-річчя від дня заснування.
Як відомо, фундатором на
шого вузу був
професор
Р. Ю. Кігель, який і понині,
уже в пенсійному віці, зай
мається помітною ДІЯЛЬНІСТЮ
по дальшій його розбудові.
Наприкінці минулого
року
він заснував
спеціальний
«Політехніка-Фонд», поклика
ний сприяти становленню і
розвитку ВПІ, залучаючи до
цього грошові кошти і мате
ріальні цінності від держав
них, громадських, господар
ських та інших організацій
і окремих громадян.
Ідея - новаторська,
для
реалізації досить
складна,
але тому, хто щось починає

Ц

АЙКРАЩ ОЮ в підсек■■
ції англійської
мови
визнано доповідь
Олекси
Онищенка (група
2АТ-91,
керівник - викладач П. М.
Багнюк). ї ї назва — «Стан
дарти і користувачі».
Цю тему Олекса
обрав
сам. Чудове володіння ан
глійською мовою, ерудиція,
вичерпні відповіді забезпе
чили йому перше місце.
В підсекції німецької мо
ви сподобалась
присутнім
доповідь «Німецьку
мова

РОКУ

ІН С Т И Т У Т

ВСЕ БІЛЬШ Е З А П Р О 
Ш ЕНЬ
О Д ЕРЖ УЮ ТЬ
В ЧЕНІ ВПІ
на міжнародні
конференції
і семінари, стажування, чи
тання лекцій, професорство
у вищих технічних
вузах
зарубіжних країн.
Ось і недавно
повернув
ся з Фінляндського
міста
Тампере професор О.
П.
Ротштейн, який
перебував
там на спеціальних міжна
родних курсах
«Людський
фактор в розвинутому
ви
робництві».
Наша багатотиражка
ще
тільки розповіла про
цю
поїздку, як надійшло нове
запрошення тепер уже
з
Німеччини на ім’я професо
ра кафедри вищої математи
ки, доктора фізико - мате
матичних наук О. Я. Пайко
ва з пропозицією протягом
трьох місяців читати в, уні
верситет!
імені
Гумбольдта
лекції
з
проблем
нелінійного аналізу матема
тичної фізики, — галузь, в
якій він вважається провід
ним фахівцем.
Цікавого листа
отрима.
днями доктор технічних
і
доктор хімічних наук, фахі
вець з світовим ім’ ям
в
ливарній справі А. О. Ж уи
ков. В цьому листі говори
ться: «Індійський
інститут
технології ухвалив рішення
запропонувати Вам привіле
йоване професорство
;на
кафедрі Т А ТА
факультету
металургійної
інженерії.
Учений секретар С. Чандер».
Запрошеному строком на
рік професору Жукову на
дається чимало пільг, зокре
ма, безкоштовний
переліт
туди і назад, безкоштовне
житло, а зарплата встановлю
на в розмірі 7300 рупій на
місяць з доплатою, зверніть
увагу, за... дорожнечу

для архіву. Розраховують та
кож взяти пайову участь в
спорудженні спортивно - оз
доровчого
і
культурного
першим, завжди нелегко. Од центрів, залучаючи до цієї
наче, крига рушила. Щойно
справи не дорогі
проектні
«Політехніка-Фонд»
відра
організації, а студентів-вихувала на баланс Інституту
перші 2 мільйони 550 тисяч пускників, оголосивши кон
курс дипломних проектів, ви
карбованців.
Але це тільки
початок. конаних з таким розрахун
Роман Юрійович
вживає ком, щоб будувати об’єкти
по
енергійних заходів, щоб на можна було частинами
громадити значні кошти, які мірі надходження коштів,.
КО Р О ТК О
Плани, отже, не на один
б не розпорошувались
на
Як оголошено на ректора
різні повсякденні потреби. рік. Можна не впоратись і
до кінця 20-го століття. Тим ті 16 квітня, віднині вівто
В планах «Політехніка-Фонрок кожного тижня
буде
ду»» — збудувати
власне часом, Роман Юрійович пе вважатися днем кафедри. В
реконаний,
що,
коли
все
приміщення з
видавничим
цей день на кафедрах з 10
центром, музеями інституту л іде так, як задумано,
то до 17 години мають
бути
й історії вищої освіти, за стрічку на одному з
цих присутніми всі
викладачі.
лом для засідань I міжнарод- об’єктів буде
обов’язково Неявка вважатиметься про
них зустрічей, приміщеннями перерізано до 25-ліття вузу. гулом з відповідним відра
хуванням
від
заробітної
плати.
12 д о п о в і д е й з р о б л е н о н а о б л а с н і й с т у
Д Е Н Т С Ь К ІЙ н а у к о в і й к о н ф е р е н ц і ї
В А Н Ц Я М И К А Ф Е Д Р И ІН О З Е М Н И Х М О В

очима молоді. Актуальність,
наближена та віддалена пер
спектива», з якою виступила
студентка групи ІМ -92 На
талія Кльоц (керівник-викладач Г. 3. Побиваний).
За високе знання німець
кої мови, ерудицію у вис
вітленні питань, уміле ви
користання навчальних
за

*

вихо

собів, за допомогою
яки>
здійснювалась демонстрації
ілюстративного
матеріалу
відзначено ще одного вихо
ванця Григорія Поливаного
студента групи ЕС-91 (заоч
не навчання) М. Штерна.
В. А ЕБ ЕН О К,
науковий керівник секції
Іноземних мов.

.*

*

До відома студентів —
кафедрі Історії й теорії ку
льтури дозволено оцінювати
курс культурології не тіль
ки за рівнем знань предмета
— буде братися до
уваги
також рівень самокультури
кожного слухача. Отже, тре
ба не тільки розуміти,
що
таке культура, а й бути куль
турним.
♦

*

*

Хоча ми поступово й від
Своєрідним
відкриттям викаємо від тотальної пла
« В ІН З Е М Н У КУЛЮ М А Л О Н Е ВСЮ О Б ІЙ Ш О В » — стала Інформація
«Маяков- новості, якою були переван
ський і Україна», з
якою тажені при соціалізмі, оста
виступила завідуюча відді точно від плану відмовитись
так називалась читацька кон ти.
лом громадсько - політичної не можна. «Рудимент» ми
ференція, присвячена 100Звучали вірші Маяковсь і художньої літератури інсти нулого залишиться: ректорат
річчіо з дня народження ви кого І розповіді про нього. тутської бібліотеки Т.
В. вимагає від факультетів
і
значного російського поета
З великою любов’ ю гово Кондратюк.
кафедр мати планові наміт
Володимира
Маяковського, рили про російського майст
Учасники читацької кон ки з
науково - дослідних
яку провела кафедра росі ра слова студенти з різних ференції щиро дякували її робіт (перспектива до
5
йської і української мов.
країн і континентів, які вча організаторам - викладачам років), забезпечення навча
Учасників привабила
і ться у ВПІ І взяли участь кафедри
В. Я. Корженко, льного процесу, підвищення
сама
тема, і оформлення в конференції, зокрема, Си- І. Р. Мельник, А. І. Олійник, кваліфікації, розвитку
ма
аудиторії — виставка книг рдає Садіо з Гвінеї, Роса А. В. Горчинській, Г. * В. теріально - технічної
бази,
поета, фотоматеріали, стенд- Оліверс з Чілі, Аль-Альванах Поліщук та іншим.
розробки методичного забез
карта його поїздок за ру Яссем з Близького Сходу та
М . ХА Р Ь КО В ,
печення навчального проце
біж, стінгазета, різні плака- інші.
викладач.
су, його комп’ютеризації.
*

ВИ ПРО БУВАННЯ ТРИ ВО ГО Ю
Майже детективна історія
трапилася в інституті перед
Пасхою. Один з викладачів
прибігає в редакцію нашої
газети.
— Тривога! На хімічному
заводі вибухнув цех і отру
йна хлорна хмара пішла на
місто, наближається до ін
ституту.
— Звідки це вам відомо?

— Приймав заліки у сту
дентів, увійшов колега: «Щ о
йно по радіо двічі передали
повідомлення про вибух на
хімзаводі. Кидайте все
—
треба бігти до Пирогово на
озеро, до води — тільки во
да і врятує». Я
розпустив
студентів і прийшов оце до
вас. Може, ви щось чули?
Нічого ми не чули.
І,

може, й не почуємо— скіль
ки тій хмарі від хімзаводу
до ВПІ? Може зараз
нас
тут і подушить?
Дзвонимо на обласне ра
діо — теж нічого не зна
ють. По редакціях газет—
перший раз чують. Паніка,
на щастя, не стала масовою,
але в деяких будинках ха
пали дітей і бігли з ними

до річки. Наступних
два
дні радіо передавало пові
домлення, що на хімзаводі
нічого не зірвалось і вибу
хівки поки-що ніхто НІ
ПІД
що не закладав — мовляв,
будьте, громадяни,
спокій
ними і не втрачайте почуття
помпезності.
Але звідки ж у цієї три
воги виросли ноги?
Виявляється, що в нашо
му інституті йшло команд
но - штабне навчання циві
льної оборони, сигнал умо

За и н ж енерн ь їе
кадрьі»
— га з е т а
ко л е кти в у
В ін н и ц ь ко го
п о л іте хн іч н о го ін с т и ту т у обласна
управління по пресі м. В ін ни ц я , вул. К и їв сь ка, 4. А дреса р е д а кц ії: 286021, В ін н и ц я , Хмельницьсе шосе,
ін сти тут, к ім н а т а 0220, Телефон: 22 — 68.

*

*

19 квітня гостею нашого
вної хімічної тривоги справ інституту була пані Елізабет
ді прозвучав по відповідній Монсанте з Голландії. Во
системі внутрішнього зв’яз на прочитала лекцію
про
ку І якщо викликав паніку, педагогічну систему
Монто це свідчить про значні тесорі, котра полягає в то
упущення в підготовці
ко му, що дітей з 3 до
18
лективу на випадок справж років навчають не традицій
ньої тривоги,. Ректор
дав ним способом, а методом
розпорядження новому кері активної гри І розвитку са
вникові служби
цивільної моініціативи.
оборони ВПІ Анастасію Іва
Не все тут зрозуміле, ба
новичу Карпенку в найкоро- гато сумнівів і запитань, од
тший строк вжити заходів нак в Голландії за цією сис
для швидкого усунення не темою вже навчається де
доліків.
сять відсотків дітей.

д р у ка р н я
9$,
п о л іте хн іч н ий
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ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ВІННИЦЬКОГО

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 12 (512)

і Вінницький
І політехнічний
інститут

ОГОЛОШУЄ
прийом студентів
НА ПЕРШИЙ КУРС 1903-94 НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ.
Спеціальності бакалавр- Спеціальності інженерної
ської підготовки
підготовки
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
1, Електротехніка
1,. Електричні станції.
2. Енергетичні системи
та мережі.
3. Електропостачання.
4. Елект^опривід та ав
томатизація промислових
установок І технологіч
них комплексів.
2.
Теплоенергетика 5. Енергетика теплотехнології.
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
1. Радіотехніка та зв’я- 1. Радіотехніка,
зок
2. Радіомовлення, раді
озв’язок і телебачення.
2. Електроніка
3. Мікроелектроніка та
напівпровідникові
при
лади.
4. Електронні
прилади
та пристрої.
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖ ЕНЕРІЇ
1. Комп’ютерні Інфор- 1. Програмне
забезпемаційні технології
чення
обчислювальної
техніки та
автоматизо
ваних систем.
2. Комп’ютерна Інжене- 2. Обчислювальні маширія
ни, комплекси, системи
та мережі
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ
1. Автоматика
1. Автоматика та упра
вління в технічних сис^ темах.
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА
1. Будівництво
1. Промислове та циві
льне будівництво.
2. Теплогазопостачання,
вентиляція та
охорона
повітряного басейну.
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ.
1. Машинобудування
1. Технологія машинобу
дування.
2. Металорізальні
вер
стати та інструменти.
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУ
ВАННЯ ТА ТРИБОТЕХНІКИ
1. Транспортне маши- 1. Автомобілі та авто
будування
мобільне господарство.
2. Технологічне облад- 2. Обладнання
та технання
нологія підвищення зно
состійкості
і відновле
ння деталей машин та
апаратів.
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА - ЕКОНО
М ІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Менеджмент
1. Економіка та управ
ління в машинобудуван
ні (одна група цієї спе
ціальності навчатиметь
ся на 1 рік більше
і
буде отримувати
додат
ковий фах перекладача з
англійської мови).
2. Економіка та управ
ління в будівництві.
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО АПАРАТО
БУДУВАННЯ
1. Радіоелектронне апа- 1. Конструювання
та
ратобудування
технологія
електронних
та обчислювальних засо
бів.
•
2. Конструювання
та
технологія
радіоелек
тронних засобів.

політех
В інницький
нічний інститут —
це навчальний заклад, що
динамічно
розвивається
і за рівнем
підготовки
спеціалістів, навчальною,
науковою та матеріальною
базою ні в чому не посту
пається перед
кращими
вузами України, а багато
в чому і випереджає їх.
Ректором ВІН є народний
депутат України, академік
Б. І. Мокін.
В 1991 — 1992-му нав
чальному році В П І пере
йшов
на триступеневу
структуру навчання (бака
лавр — інженер— магістр)
за планами й програмами
університетського рівня.
При розробці системи трнФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХ
НІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
Заснований у 1969 році.
Відтоді
підготував
понад
3000 кваліфікованих
спе
ціалістів для нашої, а також
— зарубіжних країн.
На факультеті сформував
ся висококваліфікований про
фесорсько - викладацький ко
лектив, у складі якого близь
ко" 60 викладачів, два ака
деміки, два доктори
наук,
п’ять професорів,
більше
сорока доцентів, серед яких
п’ятнадцять випускників цьо
го ж факультету, котрі
по
закінченні ВПІ
захистили
кандидатські дисертації.
Факультет готує фахівців
таких спеціальностей: елек
тричні станції (10.01), елек
троенергетичні системи
та
мережі (10.02), електропоста
чання по галузях
(10.04)
енергетика
теплотехнології
(10.08). Починаючи з нині
шнього року вводяться нові
спеціальності — електропривід і автоматизація промис
лових установок І техноло
гічних комплексів (21.05) та
бакалавр електротехніки
з
поглибленим вивченням ан
глійської мови,. На останню
спеціальність додатково до
плану державного
прийому
приймаються абітурієнти, які
навчатимуться за власні ко
шти або за кошти спонсорів.
Після п’яти років навчання
вони отримають диплом ба
калавра електротехніки
і
технічного перекладача
з
англійської
мови( а після
шостого року навчання
—
диплом інженера однієї
Із
спеціальностей 10.01, 10, 02,
10.04 І технічного перекла
дача. Випускники цієї спеці
альності матимуть змогу пра
цювати за кордоном.
У складі факультету пра
цюють три кафедри, розта-

ступеневої підготовки бу
ли враховані і поєднані
кращі здобутки навчально
го продесу
вітчизняної
та американо - канадської
шкіл, інститут
успішно
працює над тим, щоб йо
го дипломи почали визна
ватися в розвинених краї
нах без складання спеці
ального екзамена.
Перші чотири роки здій
снюється
підготовка ба
калаврів з групи спеці
альностей. Наприклад, ба
калаврів будівництва, ра
діотехніки, комп'ютерної
інженерії,
менеджменту.
А потім буде так: ті, ко
му вистачить бакалаврсь
кого ступеня, отримають
дипломи і підуть на ви-

робництво, а тим, хто хо
че здобути кваліфікацію
інженера, буде
надана
можливість навчатися на
п’ятому курсі факультету
інженерії. І лише близь
ко четвертої частини най
здібніших інженерів, які
матимуть нахил до твор
чої роботи, піде на магі
стерський факультет з
дворічним терміном нав
чання. Випускник цього
факультету після захисту
дисертації отримає дру
гий вчений ступінь магі
стра з відповідної групи
спеціальностей.
Новими в навчальних
планах триступеневої під
готовки є ще три аспек
ти: замість двосеместро-

шовані у новому
корпусі
площею понад 12000 кв. м.
Особлива увага на факуль
теті приділяється комп’ютер
ній грамотності студентів, са
мостійній роботі над навча
льним матеріалом, впровад
женню в навчальний процес
передових методів, тісній єд
ності з наукою.
Значна увага приділяється
студентському побуту.
Всі
іногородні
забезпечуються
гуртожитком, в якому розта
шований санаторій - профі
лакторій, де кожен
може
підправити при потребі своє
здоров’я. Важливе місце в
студентькому
житті
нале
жить спорту, художній само
діяльності, цікавому дозвіл
лю, яким факультет
надає
серйозного значення і зай
має з цих позицій провідне
місце у вузі.

зв язку та
радіомовлення.
Підготовку
спеціалістів
здійснює кафедра радіотех
ніки —■ одна з найстаріших
кафедр
радіоелектронного
профілю.
В 1993 році вперше у Він
ницькому політехнічному ін
ституті здійснюється
при
йом студентів на спеціаль
ність 23.07 — «Радіозв’язок,
радіомовлення і телебачення».
В рамках
спеціальності
23.07 планується підготовка
інженерів по
спеціалізації
«Оргтехніка та зв’язок». На
Україні
та
колишньому
СРСР підготовка таких фа
хівців не здійснювалась. Фа
хівці
з цієї спеціальності
зможуть працювати в торго
вельних і банківських орга
нізаціях, на виробничих під
приємствах по розробці, ви
готовленню,
ремонту
та
експлуатації засобів оргтех
ніки.
Кафедра мікроелектроніки
готує
висококваліфікованих
спеціалістів
з електронної
техніки. Випускники
спеці
альності 20.03 — це конст
руктори - технологи по ство
ренню найсучаснішої
еле
ментної бази — мікроелектронних напівпровідникових
приладів, пристроїв функціо
нальної
мікроелектроніки,
мікропроцесорів та
мікроЕОМ.
В 1993 році на факульте
ті
радіоелектроніки відкри
то нову спеціальність
—
20.04 — «Електронні прила
ди та пристрої».
Фахівці
цієї спеціальності займають
ся конструюванням та тех
нологією
виробництва чор
но-білих та кольорових кіне
скопів, електронно - проме
невих трубок різного
при
значення, приладів
кванто
вої електроніки,
приладів
надвисоких частот.
Випускники цієї спеціаль
ності будуть працювати на
ВО «Жовтень» м. Вінниця,
з-д
газорозрядних
прила
дів м. Рівне, з-д
приладів
НВЧ м. Київ, з-д кінескопів
м. Львів.
Відкриття
спеціальності
20..04 пов’язано з тим,
що
на ВО «Жовтень» з 1994 ро
ку планується
випуск ко
льорових кінескопів, які сьо
годні Україна отримує з Ро
сії, Білорусії та інших кра
їн. Тому потреба в фахівцях
з спеціальності 20.04 зрос
тає.
Навчально - лабораторну
базу факультету складають:
лабораторія
фізик
напів
провідникових приладів, ла
бораторія
мікроелектроніки
та мікросхемотехніки, лабо-

ФАКУЛЬТЕТ
РАДІОЕЛЕК
ТРОНІКИ
На факультеті
здійсню
ється
підготовка
фахівців
за спеціальностями: 23.01 —
«Радіотехніка»;
23.07
—
«Радіозв’язок, радіомовлен
ня і телебачення»; 20.03 —
«Мікроелектроніка та напів
провідникові
прилади»;
20.04 — «Електронні
при
лади та пристрої».
Бакалаври та Інженери спе
ціальності
«Радіотехніка»
готуються за експеримента
льним навчальним планом, як
розробники схем радіоелек
тронної апаратури на базі
сучасної
мікромініатюрної
елементної бази. Радіоінженери та бакалаври можуть
працювати на
підприємст
вах радіоелектронного про
філю, науково-дослідних ін
ститутах, а також інженера
ми з виробництва РЕА, в
організаціях
«Ремпобуттехніка»,
на
підприємствах

ПРИМІТКИ
1. Співбесіди на факультетах з випускниками фізматшкіл проводяться 28, 29, ЗО червня з 10-ї до
14-ї години, зарахування — 1 липня.
2. Для абітурієнтів будуть організовані
платні
підготовчі курси:
— шеститижневі (вечірні) з 1 червня по 15 лип
ня;
— двотижневі (денні) з 2 липня до 15 липня.
Довідку про роботу підготовчих курсів можна
отримати по телефону 4-04-06.
3. Групи спеціальностей (до п. 18 Правил при
йому):
а) Радіоелектронне апаратобудування, радіотехні
ка та зв’язок,, електроніка.
б) Комп’ютерна інженерія, комп’ютерні інфор
маційні технології, електротехніка, теплоенергетика,
автоматика.
в) Машинобудування, транспортне машинобуду
вання, технологічне обладнання, менеджмент
(в
машинобудуванні).
г) Будівництво, менеджмент (в будівництві).

вого вводиться трисеме»
стровий навчальний рік;
стає
обов’язковим отри
мання робітничої профе
сії до закінчення першо
го курсу;
обов’язковим
також
є один робочий
семестр на 2, 3, 4-му кур
сах.
В інституті розроблена
концепція гуманізації та
гуманітаризації технічної
освіти і сьогодні В П І —
один з небагатьох техніч
них, та й не тільки тех
нічних, вузів, де на до
сить високому рівні пра
цюють над вихованням у
студента
здібностей
сприймати загальнолюдсь
кі цінності,
раторія
мікропроцесорів та
мікроЕОМ, філіал
кафедри
мікроелектроніки на вироб
ничому об’єднанні
«Жовтень», філіал кафедри радіо
техніки на ВО «Маяк», ла
бораторія основ телевізії та
звукотехніки.
На факультеті працює свій
обчислювальний центр,
ос
нащений сучасною технікою.
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙ
НИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ТА
КОМП’ ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Готує бакалаврів, інжене
рів та магістрів у
галузі
комп’ютерної техніки з спе
ціальностей — комп’ютерні
інформаційні технології; компютерна інженерія.
Курс бакалаврату
дає
фундаментальну підготовку з
фізики, математики,
техно
логії програмування, органі
зації і функціонування циф
рових комп’ютерів, архітек
тури ЕОМ і систем, систем
ного програмного забезпече
ння, основ теорії електричних
кіл і сигналів, а також вив
чають ряд дисциплін, перед
бачених навчальним планом
спеціалізацій.
Студенти, котрі отримали
ступінь бакалавра, за бажа
нням переводяться на курс
інженерії, де строк навчання
ще один рік. В курсах ба
калаврату та інженерії вив
чаються також основи мар
кетингу, менеджменту,
підприємницва.
Частині кращих випускни
ків буде надана можливість
продовжити навчання в ма
гістратурі.
Навчальні плани створені
таким чином, що теоретич
не навчання перемежовується
з роботою на виробництві.
Цей підхід дозволяє прак
тично працювати на підпри
ємствах уже з другого кур
су, що дає обопільну
ко
ристь і студенту І виробни
чому колективові: один з них
набуває практичних навиків,
а другий, тим часом, добре
вивчає практиканта, складає
ціну його діловим якостям і
може активно сприяти, зро
станню його
професійної
майстерності.
На факультеті — сильний
професорсько
викладацький
колектив. Більше ЗО чоловік
мають вчені ступені доктора
або кандидата наук, 5 про
фесорів.
На факультеті діє обчис
лювальний центр,
обладна
ний сучасною комп’ютерною
технікою. Випускник
одер
жує такі знання, що його з
задоволенням приймають на

г

стор.
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КАД РИ»

науМи охоче йдемо на Інди- мавши традиційну інженерну
роботу в усі сфери народ заціях, інженером та
ковим співробітником в на- відуальну підготовку інжене- осаіту,, найкращі
студенти,
ного господарства.
уково - дослідних організа- рів-механіків за спеціаліза- провчившись ще два роки,
ціями для потреб переробної можуть здобути вчений стуФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ціях.
Магістр будівництва зможе та харчової промисловості, пінь магістра менеджменту,
підприємства
Випускники
з
названої
Готує фахівців з перспек працювати провідним фахів- Традиційно
пративної спеціальності «Авто цем в науково - дослідних та цієї галузі замовляють в нас спеціальності можуть
матика та управління в тех проектних установах, а та- щорічно 15—20 випускників, цювати на керівних посадах
_
(директор, заступники,
нач,
нічних системах». Централь кож викладачем вищих навне місце в підготовці
ви чальних закладів.
ЦЄху) МЗЛИХ будІВЄЛЬНИХ П!А"
На факультеті
ведеться НОГО МАШИНОБУДУВАННЯ приємств, в науково - дослідпускників відведено
широ
*А ТРИБОТЕХНІКИ
них і проектних організаціях,
кому вивченню та викорис підготовка аспірантів за спе, ' виконувати
посередницькі,
танню мікропроцесорів,
су цільностями: технологія та
Здійснює підготовку
ін- представницькі роботи та начасних комп’ютерів, засво організація’ виробництва; проєнню переспективних
мов ектування будівельних кон- женерів за спеціальностями давати консультаційні послуі Ги в галузі економіки, пїдпрограмування різних рівнів. струкцій; будівельні матеріа- 12-06 — «Обладнання
та
Є власний обчислювальний ли та вироби; будівельні та технологія підвищення зно- приємництва, біржових
дорожні машини.
состійкості і відновлення де- фінансових справах.
центр з новітньою комп’ю
*талей машин та апаратів» І
Велика увага приділяється
терною технікою,
сучасні ФАКУЛЬТЕТ
ТЕХНОЛОГІЇ 16.02
«Автомобілеі побуту студентів. Всі
інонавчальні та науково - дос
МАШИНОБУДУВАННЯ
тракторобудування» .
городні студенти забезпечуПідготовку інженерів спе- ЮТЬСЯ місцями в гуртожитку.
лідні лабораторії.
Найстаріший в вузі Пер- Ч1альності 12-06 веАе кафед- Важливе місце в житті стуПідготовку спеціалістів зді
йснюють кафедра автомати ш и Т ^ Г ж ^ е н ^ в - м Г а - Ра 0П°РУ матеР1ал1в та тех~ Центів належить спорту. До
і нології підвищення зносос- складу факультету
входить
ки й
інформаційно-вимірю ніків цього факультету
вальної техніки під керівни був першим випуском наше- ТІЙК0Сі ' • и ^ 2 А®Н™ и,,°Ап ^ Г КафЄДра фІЗИЧН0Г0 . вих0ван"
цтвом
професора
Р. Н. го інституту (тоді ще філіа- ють Фундаментальну підго- Ня, яка має одну із кращих
^
готовку з загальноійженер- спортивних баз серед вузів
Квєтного та кафедра
авто Лу КПІЇ У ^ ^
За період його роботи по них Дисциплін і на ї ї б а з і- України.
матизованих систем управлі
ння, яку очолює професор
РАДІОЕЛЕКО. П. Ротштейн. На факу маи^иноб^д^ання>><ТЄта °« м ї- логіГ^дновлення^Г підви- ФАКУЛЬТЕТ
дета- ТРОННОГО АПАРАТОльтеті — 6 професорів, 42 тал^заль^Гвеостати та ін- ^ ення зносостійкості
"підготовлено ,лей- необхідного технолог.БУДУВАННЯ
доценти, з допомогою яких тРументи>>
створені наукові школи різ 2183 фахівці з вищою осві- ЧН0Г° °блаАнання, в тому
В інницькій числ| на 0СН0ВІ плазмових,
факультет готує бакалавних напрямків, що дає змо тою Тільки по
гу поєднувати навчання сту області директорами великих лвзер™ х;
р,вк раДІ0ЄЛЄКТр0НН° Г° апара'
інженерівдентів з
науково - дослід пілппмрмгтк ТЯ ЇУ яягтипни- та |нших пР°Ч есІВ- Випуск- тобудування та
каАми працює 20 випускни- ники цієї спе4іальності ста- електронників конструкторівною роботою.
інженерами, ю ть. інженерами - механіка- технологів електронно - обВипускників
факультету, ків, головними
трунпппгя - ми 1 працюють в цехах
та числювальних засобів, радіяк правило, запрошують на кпнгтпуутппямі/і
- 6» “ яих оінженері.
конструкторі.роботу в науково - дослідні Г ™ ш „ « " • ! « » ' " “
ремонтно- (.технологів радіоелектронних
інститути, проектно-констру ціалістами — 25 чоловік 32 підприємств, на
в засобів, радіоінженерів коп
кторські, виробничі організа вихованцГ факультету захис відновлювальних базах,
звання проектно - конструкторських структорів - технологів меції всіх галузей промислово тили дисертації на
засості, у вищі навчальні заклади, доктора чи кандидата техніч- та науково - дослідних орга- дично - електронних
нізаціях. В сучасних умовах, бів (спеціалізація).
спільні і малі підприємства, них наук
Ава поки тому Лакультет виробництво запасних частин
Конструктори - технологи,
кооперативні та
інженерні
ов на пЩготовку спе- з-за дефіцитності металу І підготовлені в ВПІ, успішно
центри Вінниці і інших міст п е ? е ^ Р
ціалістів
за триступеневою значного його подорожчання працюють в науково - вироУкраїни.
формою навчання по універ- с} ало Дуже проблематичним бничих І (іроектно - консторганізаціях,
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ситетських навчальних пла- 4' фахівці будуть потрібні в рукторських
нах
будь-якій галузі
народного спільних І малих підприємстВсі бакалаври машинобу- господарства.
вах, кооперативах та ІнжеЗ початку заснування
у
матимуть
змогу „ Л " пускн" к и . спеЧ'альностІ нерних центрах, як правило,
1975 році на факультеті під дування
загально-ін- у Вінниці або великих місготовлено понад 2000
ін одержати диплом інженера- 1502 н? 6аз'
закінчення жєнеРн01 підготовки здобу- тах України,
женерів - будівельників, які механіка після
Робота конструктора
рапрацюють в науково - дос другого ступеня навчання на вають спеціальну з технолозагального
машинобу- діолектронного апаратобудулідних та проектних інсти протязі 1 року за такими ГІІ
тутах, на будівництві
та фахами' «Технологія маши- яУвання, основ конструюван- вання престижна, цікава, але
«Технологія |?я . автомобілів і окремих відповідальна. Вона вимагає
експлуатації цивільних
та нобудування»,
машино- ІХНІХ вузлів, діагностики об- наявності та розвитку
не
промислових споруд. Підго автоматизованого
«Проектування "ВАнання і засобів автомати- тільки професійної майстертовкою фахівців займаються будування»,
5 професорів та ЗО доцен засобів технологічного осна- зованого проектування Вони ності, а також якостей твотів, що працюють на кафед щення автоматизованого ви- ! акож набувають кваліфікації рчої особистості:: розвинутої
уяви,
дизай
рах: архітектури та інженер робництва», «Металорізаль- інженера - механіка і можуть просторової
ного забезпечення будівни ні верстати та Інструменти», працювати в цехах і відді- нерського смаку, .здібності
Всю роботу колективу ви- ,іах автомобілебудівних
і до винахідницької діяльносцтва; технології, організації,
співробітників автомобілеремонтних заводів, ті, вміння працювати в коуправління та економіки бу кладачів та
дівництва; будівельних кон факультету спрямовано на 8 проектно - конструкторсь- лективі, приймати ефективні
з
струкцій, підвалин та
фун підвищення якості підготов- ких 1 наУК0В0, " дослідних професіональні рішення
ямімнення організаціях з автотранспор- врахуванням їх
соціальних,
даментів; теоретичної
та ки гпепіалігтів
ТУ- 8 в ся ки х автогосподар- економічних, екологічних та
будівельної механіки. Серед зв’язків Г вшобництвом
В складі
факультету 3 ствах.
інших наслідків, вимог етики
викладачів — значний про
вс,х *аФеАРах прова- і права,
шарок випускників факульте кафедри: технологія і автонауковоПідготовка бакалаврів
та
ту. Лабораторії кафедр об матизація машинобудування; Аиться серйозна
та А°СЛ:Дна робота, до якої за- інженерів на ФРА ведеться
ладнані сучасними приладами металорізальні верстати
що по чотирьох основних напта обчислювальною технікою, обладнання автоматизовано- лучвються ■ студенти,
філософії, виявляють схильність до на- рямках:
устаткуванням для дослідже го виробництва;
1. Загальнонаукова і гуння будівельних
матеріалів Серед 50 викладачів кафедр У1*?,801 Роботи.
Чекаємо поповнення
фа- манітарна (філософська, сота конструкцій.
Ведеться 5 професорів та 29 кандидатів наук
культету з початком нового ціологічна, історична, психозначна робота з участю сту
Практично
всі
технічні навчального року і
дуже логічна, л]нгвістична, еколодентів по впровадженню на
нас гічна, економічна,
правова
укових досліджень в буді дисципліни викладаються з сподіваємось, що до
широким використанням ін- прийдуть майбутні доктори і і юридична),
вельне виробництво.
тенсивних методів, технічних канАидати наук, як з зага2. Системотехнічна І схєНавчальний процес, як і засобів навчання та комгГю- льиого, так і
спеціального мотехнічна.
в усьому вузі,
організова терів — як персональних, так машинобудування.
3. Конструкторсько - техний за програмою технічного
і колективного
користувач- ^ А„ ч/Л|_ с т
А Ш . . 1 Ів и нологічна.
- в
університету, що передбачає
ня. Всі студенти факультету
застосУванню ЕОМ
триступеневу систему підго оволодівають
про_рсмувач- ТААЬНОІ ТА
ЕКОНОМІЧ- } САПР,.
товки з спеціальностей 29. ням,
машинною
гоафікою
Н01 ПІДГОТОВКИ
На першому курсі
бака03 «Промислове та цивільне та САПР.
лаври радіоелектронного апабудівництво» і 29.07 «ТепНа кафедрах ведеться таНаймолодший
факультет ратобудування
одержують
логазопостачання, вентиляція кож велика наукова робота, інституту, який готує менед- робочу професію (оператор
і охорона повітряного басе до якої широко залучають- жерїв та Інженерів
еконо- ЕОМ, слюсар - складач або
йну». Бакалавр будівництва ся і студенти.
містів із спеціальностей «Еко- монтажник
радіоапаратури)
одержує вищу фундамента
Добрі умови створені
в номіка та управління в ма- та можливість працювати у
льну підготовку на базі при гуртожитку
факультету, де шинобудуванні» 1 «Економіка вільний час в факультетськородничих, загальнотехнічних, є можливість не тільки жити та управління в будівництві», му виробничому . центрі. - г ^
загальногалузевих та гумані та навчатися, але й відпо- Цього року проводиться таФакультет має
власний
тарних дисциплін, достатню чити в дискоклубі «Зодіак», кож набір на нову спеціаль- обчислювальний центр з нодля займання посади низово зайнятись спортом. Факуль- шість «Менеджмент з поглиб- вітньою технікою, учбові та
го
інженерно - технічного тетські спортсмени
постій- леним вивченням англійської науково - дослідні лаборатоперсоналу, а саме — май но беруть участь в
усіх мови».
рії, де працюють кваліфікостра в будівельно-монтажних змаганнях не тільки інститутНа факультеті шість ка- вані спеціалісти І студенти,
організаціях та
молодшого ського, але й українського федр, де працюють
понад
За участю студентів виінженера в науково - дос рівня.
130 викладачів, серед
них конані оригінальні розробки
лідних та проектних
уста
Навіть за умов економіч- шість професорів. Функціо- пристроїв відображення Інновах.
ної кризи факультет має ста- нує три класи ЕОМ, а та- формації, медичних,
оптоІеженер
будівельник оільні замовлення на випуск- кож обчислювальний центр, електронних, рідинно-кристанабуває вищу освіту в галу ників. До 2000 року
під Як структурний підрозділ до лічних і лазерних пристроїв,
зі будівництва і зможе пра весь запланований випуск є факультету входить підготов- розроблені програми І алгоцювати виконробом в буді реальні замовлення великих че відділення.
ритми
для
персональних
вельно - монтажних органі підприємств
Вінниччини.
Факультет готує спеціаліс- ЕОМ.
заціях, інженером - техноло Всі молоді фахівці випуску тів за триступеневою систеЗавітайте на ФРА, поспілгом з підготовки
виробни цього року вже працевлаш- мою навчання: бакалавр— куйтесь із студентами
та
цтва, інженером - конструк товані,
при цьому не всі інженер — магістр.
Після викладачами, а потім — ні
тором в проектних
органі- вакансії вдалось заповнити, п’яти років навчання, отри- пуху, ні пера!
За инженерньїе кадрьі»
— газета колективу Вінницького
політехнічного інституту обласна
управління по пресі м. Вінниця, вул. Київська, 4. Адреса редакції: 286021. Вінниця, Хмельницьсе шосе,
інститут, кімната 0220, Телефон:22—68.

Життя інституту
Цифри і

факти

Академією
культури, гуманізації освіти став ку
льтурно - художній центр (КХЦ ).. В його
залах
виставляють свої картини кращі художники вузу
і міста, відбуваються творчі зустрічі, диспути, ве
чори.

Талановитих юнаків
і
дівчат
радо
зустрічає
клуб. В Десятках колек
тивів художньої самодія
льності беруть
участь
понад 300 студентів, ви
кладачів,
співробітників.
Особливою популярністю
користуються
ансамблі
народного танцю, бально
го танцю, фольклорний.

На варті здоров'я
ко
лективу стоїть санаторійпрофілакторій
«Супут
ник». За 10 років існу
вання в ньому поправили
здоров’я близько 10 ти^
сяч студентів, 1800 вик
ладачів і співробітників,
300 дітей.
Невідкладну
допомогу надає
здоровпункт, діє аптечний кіоск.
'Заплановано 'будівництво
великої студентської по
ліклініки.

Інститутська
наукові
технічна бібліотека — і
справжній палац
книг]
Щодня в його читальни
залах, відділах, на аб<
нементах працюють тис;
чі відвідувачів. Книжш
вий фонд складає пона
740 тисяч томів наукові
технічної, художньої, д<
відкової літератури.

Хоч наш вуз — тех
нічний, фізичній культурі
і спорту надається особ
лива увага. Діє 16 спор
тивних секцій, спортивнооздоровчий табір на річці
Буг, 3 спортклуби, в тому
числі любителів бігу, аль
піністів, футболу. Розви
вати свої здібності, помі
рятися силами юнаки
і
дівчата мають можливість
на одному з , кращих
в
області стадіоні «Олімп»,
в двох залах, двох стрі
лецьких тирах, на 16 від
критих спортмайданчиках.

друкарня
95, політехнічний

Значного розвитку н а -.
була сфера громадського
харчування.
До
послуг
студентів, викладачів
і
співробітників — дві їда
льні, 10 буфетів, які пра
цюють в усіх навчальних
корпусах, шести
гурто
житках.
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ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н А

На ученій Раді

м

Учена рада, яка засідала
29 квітня, розглянула цілий
ряд питань, зокрема,
про
роботу факультету будівни
цтва, з поліпшення якості під
готовки фахівців, про захо
ди по ліквідації недоліків
за результатами
самоатестації кафедр, про хід впро
вадження модульно - рейтингової системи організації
навчального процесу,
про
роботу лабораторії соціоло
гічних досліджень та деякі
інші.
Найцікавіші зміни і пере
становки вводяться за
ре
зультатами
самоатестації
кафедр. Деякі з них об’єд
нуються, деякі міняють наз
ви, на деякі призначено но
вих завідувачів. Так, кафед
ру автоматики та інформа
ційно - вимірювальної тех
ніки очолив професор Роман
Наумович Кветний, кафедру
обчислювальної техніки
—
професор Микола Прокопович Байда, кафедру конст
руювання і технології виро
бництва радіоапаратури —
доктор технічних наук Сер
гій Макаровим Злепко, ка
федру основ
економічної
теорії — професор Роман
Юрійович Кігель,
кафедру
теплоенергетики, електричних
машин та приводу^ — про
фесор Станіслав Йосипович
Ткаченко, кафедру техноло
гії та автоматизації маши
нобудування— професор Ан
дрій Олександрович Жуков.
Вперше учена рада грун
товно проаналізувала роботу
соціологічної лабораторії ін
ституту, зосередивши осно
вну увагу на упущеннях і
недоліках. Визнано за до
цільне розширити штат ла
бораторії, ввівши до
її
складу керівника з відпові
дною професійною освітою.

вРОЛІ
ХЛІВОРОБІВ

Дмитра Ізотовича Крикливого; доцента кафедри хімії
з успішним захистом докторської дисертації!
Тож, доречно буде ближче познайомитись з біогра
фією нового доктора наук нашого інституту.
Дмитро ізотович Крикливим народився 26
вересня
1939 року в селі Тростянці Тростянецького району Він
ницької області. В 1957 році закінчив Тростянецьку се
редню школу, згодом Аадижинський технікум механізації
сільського господарства. У ті юні роки пізнав світло і
, тіні хліборобської праці, адже під час навчання в тех
нікумі трудився на Цілинних землях, а після закінчення
технікуму кілька років виконував обов’язки
механіка
колгоспу імені Т. Г. Шевченка.
днак, не покидав думки про здобуття вищої освіти,
1961 році поступив на хіміко-технологічний факульльвівського політехнічного інституту, який закінчив у
.966 році. Неабиякі успіхи в оволодінні знаннями доз
волили йому залишитись асистентом на кафедрі
зага
льної та неорганічної хімії цього вузу, а вже через два
роки поступив в аспірантуру, яку достроково закінчив з
захистом в 1971 році кандидатської дисертації.
У Вінницькому політехнічному інституті на конкурсній
основі торік обраний доцентом кафедри хімії.
Дмитро Ізотович — автор більш як 90 наукових праць.
Його наукові дослідження спрямовані на одержання фо
сфору, фосфорних добрив, сірки, будівельних матеріа
лів, використання газових відновників тощо. Під його
керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації.
А
в квітні 1993 року Дмитро Ізотович сам захистив
в
Харківському політехнічному інституті докторську дисер
тацію на тему «Нові технічні рішення у виробництві фо
сфору при відновленні фосфорної сировини природним
газом».
На знімку Д. І. КРИ КЛИ ВИ Й .

ЩЕ РАЗ ПРО ДЕРЖАВНУ НОВУ
Є Закон про мови в Ук
раїні, є постанови щодо те
рмінів введення його статтей
в дію, є відповідне розпо
рядження
представника
Президента у Вінницькій об
ласті пана М. Дідика. Про
те на підприємствах Вінниці,
в більшості міських-: техніку
мів
та
профтехучилищ,
ощадкасах, поштових відді
леннях, залізничному
вок
залі і навіть на станції Тюшки звучить тільки «загаль
нозрозуміла» моваі Те ж
саме — в міліції, службах
побуту, «Селбанго»,
«!штар», в абсолютній більшо
сті інших організацій.
Чому ж не
порушувати
Закону всім іншим,
якщо
ним нехтував до обрання і
нехтує й донині мер міста,
якого, до речі, на цю поса
ду рекомендував сам пред
ставник Президента.
У відповідності з Законом
при виконанні
службових
обов’язків ми повинні кори
стуватися державною мовою.
Для цього ми всі атестовані
до 1 січня 1993 року,
як
такі, що володіють нею у
межах виконання своїх слу
жбових обов’язків. Це пере

і

дбачає офіційне спілкування
усіх працівників
деканатів
між собою і з студентами і
є
виконанням
службових
обов’язків. Тим часом,
у
нашому інституті
постійно
чуєш: «Приємная слушает»,
«Пригласите к телефону кого-то из методистов», «Вас
беспокоят из
канцелярии»,
читаєш
«Бюлетень
новьіх
поступлений в НТБ ВПИ»,
«Олимпиадіа по
ТОЗ»|,
«Олимпиада по физике»
і
багато такого іншого?
І все це від того, що ми
не звикли поважати закони,
розуміти, що їх виконання є
обов’язковим. Ми не може
мо усвідомити, що готуємо
майбутніх фахівців, керівни
ків нашої держави. Не хо
чемо зрозуміти, що для цьо
го, як повітря, нам необхід
не україномовне середовище,
бо тільки за таких
умов
можна вдосконалити
своє
володіння мовою або опану
вати її. Знаходиться люди,
котрі не зрозуміли^ що до
СР С Р повороту, нема, що
суверенність України недо
торканна, що вислови: «Что,
теперь заговорили на своей
мове?», «Считаю
оскорби-

тельньїм переходить на украинский» (на енергетично
му факультеті) і т. п.
є
проявом зневаги до
землі,
на якій живеш, до людей, які
тебе прийняли і вважають
рівним з собою.
Усвідомлюю, що все
це
не так просто й легко, що
мають бути винятки для фа
хівців такого рівня,: як про
фесори І. В. Кузьмін, В. А.
Огородников, Ю. А. Карпов,
В. Я. Суп’ян,
Доцільніше,
безумовно, щоб вони читали
лекції рідною мовою,
а
знання української терміно
логії їм дадуть
викладачі
на практичних та лаборатор'
них заняттях. Важливо ли
ше, щоб це було дійсно ви
нятком з правила.
Цією статтею хочу приве
рнути
увагу до
великого
значення процесів українсь
кого національного відрод
ження для нашої держави,
розуміння
невідворотності
щього процесу, поваги до
законів України, поваги до
землК, на якій живеш, вза
ємної поваги і розуміння.
Ю.

КРУ Ш ЕВС ЬКИ Й ,

доцент кафедри ТОР.

В умовах
нинішнього
економічного безладдя і
безглуздя
не виключена
перспектива голодної о£зні. Інститут мусить раху
ватися з цими ^реаліями
і не чекати милостей від
служб державного поста
чання. Думати про себе
доводиться самим.
З цією метою досягнуто
домовленості про сівбу і
посадку деяких культур у
колгоспі села Майдан під
Вінницею.
Ця домовле
ність уже реалізована. По
саджено 18 гектарів кар
топлі,, 4 гектари буряків,
4 — моркви, по півтора
гектара капусти І кабач
ків, 20
гектарів засіяно
гречкою.
Отже, якщо видасться
нормальне літо без погодних аномалій чи стихій,
то їдальня матиме проду
кти набагато дешевші від
тих, які б ми купували на
торгових базах.
Колгосп пішов на роз
ширення площ для інсти
тутських потреб не зра
зу, а лише після того, як
побачив стиль роботи на
шого відділу постачання
на
польових
роботах.
Припала до серця дисци
пліна, порядок і чіткість,
а особливо те, як наші
люди обходились ,з кол
госпною технікою. Закін
чивши роботи, привезли
мийну машину, вимили всі
сівалки, саджалки, грунто
обробні знаряддя, акурат
но змастили
їх. Голова
колгоспу навіть приводив
своїх механізаторів:
—• Вчіться, як треба ди
витись за технікою.
Начальник відділу поста
чання В.
М. Матвійчук
теж задоволений:
— Грунт ми удобрили
не тільки своїм ПОТОМ І
добрими надіями, а й пе
регноєм, якого в Майдані
достатньо, землю вироби
ли прекрасно. Орали по
ля і для колгоспу, поса
дили йому 8 гектарів ка
ртоплі, по гектару моркви
і буряків. Зразу
після
цього випали дощі. Ду
маю, що все це — на
урожай. В колгоспі
ве
дуть мову про те, щоб ми
були у
них постійними
шефами. Виділили
два
гектари землі під карто
плю для
співробітників
ВПІ. Таким чином, зав’я
зуються ділові добросу
сідські стосунки взаємної
довіри і поваги.
Готуємось
доглядати
просапні, ремонтуємо спе
ціальну техніку* Два наші
трактористи Микола Данилюк на МТЗ-82 і Ми
кола Чайка на Т-150 пра
цюватимуть там усе літо,
а інженера Юрія Петрови
ча Гроха зобов’язано бу
ти в Майдані інститутсь
ким агрономом, контро
лером і посередником.

Телефон редакції:
22-68.

ПАНОРАМА

Зустріч
з поетом - лікарем
Василь Григорович Берко
працює через дорогу
від
нас — директор Вінницько
го філіалу Дніпропетровсь
кого НДІ відновлення і ек
спертизи працездатності ін
валідів.
З його
Іменем
звязано широке застосуван
ня
лікувальної
практики
знаменитого костоправа, ма
йстра ортопедії Г. А. Ілізарова, з яким працював 8
років і захистив кандидатсь
ку дисертацію. Зробити кри
ву ногу рівною, коротшу —
довшою та багато
інших
див — все це не з області
фантастики, а з фактів його
повсякденної роботи.
Втім, це одне крило Беркового таланту, а є й друге,
ім’я якому — поезія. За
хоплюється нею з юності.
Особливо плідно пишеться
йому після складних опера

цій — душа просить розра
ди.
Щойно вийшла перша кни
жка Василя
Григоровича
«Роковини».
Наша бібліоф^ка запоо-;
сила талановитого сусіда в
гості і влаштувала з цієї
нагоди читацьку конферен
цію «Нова доба нового про
сить слова». Цікава вийшла
зустріч. Доцент кафедри ук
раїнської та російської мов
Е. С. Сосинович
сказала
тепле слово про поета-лікаря, він сам розповів
про
свою лікарську І поетичну
творчість, студенти читали
кращі його вірші.
Учасники конференції від
щирого
серця
побажали
Василю Григоровичу,
щоб
обидва крила його непересі
чного обдаровання набували
все більшої сили І снаги.

Пропонує їдальня
Щоб справити сьогодні ве
сілля чи Іменини — мільйо
на мало, Тільки за примі
щення правлять тисяч 200
або й більше.
Не одне
підприємливе
око позирає нині й на ін
ститутську їдальню — про
стору вистачає, можна було
б качати гроші, як насосом.
Розглянув цю тему і рек
торат. Правда, не з купець
кої, а милосердної
точки
зору. Вирішено з 1 квітня
по ЗО серпня, коли студен

Вісник
інститут одержав офіцій
не свідоцтво про державну
реєстрацію наукового жур
налу з такою назвою. Ви
ходитиме він раз на квар
тал обсягом у 10 аркушів
(приблизно 220— 230 сторі
нок стандартного
друку:

тів у вузі стає мало, або й
зовсім нема, дозволяти по
суботах проводити в їдальні
різні торжества. Вісім годин
експлуатації залу обійдеться
приблизно в ЗО тисяч кар
бованців, що, як на ниніш
ні часи, досить вигідно.
Мк^жна окористаггися та
кож послугами кухні, але за
обов’язковою участю її від
повідального співробітника.
Правда, всі ці пільги сто
суються тільки працівників
Інституту.

ВПІ
28— 30 рядків на сторінці,
58— 60 знаків у рядку).
Мова видання — україн
ська. Редактором буде ака
демік Б. І. Мокін. Підбира
ються
фахівець з ученим
званням на посаду відпові
дального секретаря І склад
редакції.

Коротко
На кафедрі української та
російської
мов
відбувся
традиційний тиждень «Мова
в системі гуманітарних ці
нностей людства». В рам
ках цього тижня було влаш
товано «Круглий стіл», при
свячений творчості
худож
ника Серова, Олімпіаду ро
сійської мови за
участю
іноземних студентів з підго
товчого факультету, культ
похід у театр імені Садовського на оперу
«Запоро
жець за Дунаєм», відвідини
планетарію.
Тиждень завершився ве
чором «Весна, кохання, кві
ти» з піснями, віршами, до

тепними Інсценівками.
Ак
тивну участь в
організації
заходу взяли викладачі О.
Абрамчук, А. Бачек,
Е.
Красавцева, Т. Іванець, Н.
Пустовіт, В. Дудатьєва, С.
Волочай, Е. Виданова.

Нергове засідання клубу^
«Голуба планета Земля» на
цій же кафедрі було прис
вячене 48-й річниці Перемо
ги. Це була зустріч з живою
історією — ветеранами ві
йни та армії І. В. Кузьміним, М. Н. Іванцем, Н. М.
Мудриком, Р. А. Асадовим.

іш млт 23 травня

ЧЗЛ ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 етор.

Формула
Звичайно,. у нас їх по. авіаносець попереду кара
рівняно мало. «Позвоноч- вану танкерів. Грає роль
ників. А очевидних деби- прохача-вимагача, здатен
лів, мабуть, і зовсім не принижуватись і не гото
має (поки що). Але фор вий реагувати на прохан
мулу дебилізації засобами ня-вийти геть, напирає на
протекції вивести можна і «важкі життєві обставини»,
треба. Тим паче,
коли раптове, загострення хворо
йдеться про такий, з погля би у самого отрока чи йо
ду багатьох «технарів», не го матері (батька).
важливий предмет, як істо Отрок, позначений Д. Н.,
рія культури,, то охочих справляє враження маріоне
протегувати і скористатися тки, яка проте у свою че
протекцією, гадаю, буває ргу здатна керувати суп
більше, аніж на математи ровідником.
ці, фізиці, матеріалознав
Воронь Боже, я дале
стві...
кий від того, щоби насмі
Констатую три стадії про хатися з конкретних випа
цесу дебилізації стосовно дків дійсних нервових ро
процесу активної протек зладів, стресів і т. ін. Я
ції:
просто прагну формалізу
1. Інфантильна дебиль- вати на конкретнім мате
НОПОДІОНЇСТЬ. Ненав’язливе ріалі давнє народне спос
прохання по
телефону тереження, ім’я якому —
«звернути увагу» — зви ведмежа послуга.
чайно ж «без якихось та
Отже, залежність між
ких поблажок і все ж...» енергією
протекціонізму
Просять, як правило, тре та ступенем (інтенсивні
ті люди.
стю) дебилізації є прямо
Отрок, за якого просять, пропорціональна. Яц на
на цій стадії буває
не мою давноколишню мате
позбавленим певних знань матичну ерудицію випуск
і навиків, гречний підкрес ника сільської не — ма
лено, але печать І. Д. не тематичної школи, це мо
вловимо вимальовується в жна виразити:
його рухах і погляді.
Д-Е*:Е2,
2. Дебильність прогресу Тут Еі — енергія про
юча. «Заступники» (роди текції, Е2 — енергія вйкчі або сусіди, приятелі ба ладача-екзаменатора, обе
тьків протегованого із чи рненоспрямована до Е1.
сла працівників інституту)
Звичайно, наше екзаме
намагаються зустрітися з наторське діло — всіляко
викладачем-екзаменатором нарощувати Е2, аж
до
напередодні, розказують публікації прізвищ носі
про слабке здоров’я отрока. їв Еі включно (відкладаю
наступних
післясеОтрок у стадії Д. П. до
буває не обов’язково че сійних роздумів).
Розумію однак, що фо
мним, може виявити на
віть нахабнуватість, одна рмула моя описує лише
че в принципі не готовий загальну закономірність
до співбесіди, якогось ду Тож і звертаюсь до ко
мання з питань білета. Мо лег з високою математич
влення бідне, граматі/чно ною освітою: деталізуйте
ущербне, але здатен і до опишіть різні змінні
та
гострих випадів проти ку можливі інші складові оз
льтури взагалі, українсь наченого процесу. На лав
кої . зокрема,
ри першовідкривача
не
3. Дебильність незворот- претендую. Достатньо бу
на. Батько (або інший бли де, якщо пристанете на
зький родич отрока), пев- «спостереження
Стрельігй свого авторитету
і бицького».
заслуг перед інститутсь
ким ; навчальним проце М. СТРЕЛЬБИЦЬКИИ»
кандидат філологічних
сом, пхається на *заліку
наук ст. викл. КТІК.
попереду отрока,
наче

На рубежі X IX і X X

МАРКСИЗМ І НАРОДНА ДЕМОНОЛОГІЯ
Нещодавно у мого сина,
студента
другого
курсу
Ф Т М Б стався конфлікт
з
викладачем Н м в ході якого
Н. поставив
моєму сину
двійку з предмету «Історія
російської
культури»,
а
син розклеїв по всьому Ін
ституту листівки, котрі став
лять під сумнів дії Н., хоча
не зрозуміло, до чого зак
ликають.
Я повинен відразу покая
тись, що не приділяв належ
ної уваги вихованню сина,
вважаючи (напевне — по
милково), що коли син вчи
ться на всі п’ятірки, (а так
воно таки було до зустрічі
з Н,), то мені втручатися не
слід.
Не збираюся захищати си
на: те, що він безсоромно
пропускав заняття Н., не за
слуговує похвали.
Але тим більш, не бачу
підстав підтримувати Н. —
якщо хоча б половина ви
кладених у листівці фактів
відповідають дійсності,
то
Н., без сумніву, не готовий
працювати викладачем,
ос
кільки викладач не має пра
ва принижувати гідності сту
дента, зобов’язаний
вислу
хати і аргументувати
свої
оцінки, викласти зміст кур
су і питання для підготов
ки до заліку або екзамену і
таке інше.
Але не перше і не друге
спонукало мене взятися за
перо.
Що мені справді вразило,
то це зміст курсу. Він відо
бражений у невеликій вибір
ці з трьох питань:
Російська народна демо
нологія,
Російські народні
єресі
ХУІІІ— ХУІІІІ віків,
Марксизм — як релігія.
Безперечно, ми
повинні
вчити студентів не
тільки
технічних та інших предме
тів, що прямо
стосуються
їхніх спеціальностей. І без
перечно, ми постійно зуст
річаємось з недоліками за
гальної культури наших сту
дентів, починаючи з
нев
міння правильно розмовляти
будь-якою мовою і закінчу
ючи слиною, яку курець де
монстративно спльовує собі
під ноги, попередньо зай
нявши геометричний центр
туалету (нині такий
метод
спльовування
став
дуже
модним).
До речі, в тому, що у нас

т е о р ії

сто

літь лауреат
Нобелівської
премії Аері Муассан оголосив
про те, що ним з чавуну ви
ділені найдрібніші алмази. У
ті далекі роки встановити це
достовірно було важко. ! ось
незабаром вже буде сто ро
ків, як. вчені світу не зна
ють — чи одержав
член
французько^ академії
наук
A. іУІуссан синтетичний алмаз
чи ні. Повторити досліди А.
Муссана ніхто на зміг.
Після Другої світової вій
ни в інституті хімічної фі
зики, керованому крупнішим
вченим нашого століття ака
деміком М. М. Семеновим,
B. І. Гольдинський (нині ака
демік і керівник цього інсти
туту) провів термодинамічні
розрахунки, які показали, що
для перетворення графіту в
алмаз необхідний дуже ви
сокий тиск — .приблизно 50
тисяч атмосфер. За цю ро
боту В. і, Гольдинський був
удостоєний диплома на від
криття. Однак, честь одер
жання вперше синтетичного
алмазу з графіту в лабора
торних умовах випала швед
ським вченим.
Для розвитку в колишньо
му Радянському Союзі індус
трії синтетичного алмазу за
високим тиском було ство
рено два крупних академіч

1993 року.

них
інститути: в
Красній
Пахрі під Москвою — інсти
тут фізики високих тисків і
в Києві — інститут надтвер
дих матеріалів імені Бакуля.
Однак ідея одержання алма
зу за порівняно низьких тис
ків продовжує жити. В інсти
туті фізичної хімії колишньої
всесоюзної академії наук, в
Харківському фізико — тех
нічному інституті та інших
НДІ вчились осаджувати не
метал вуглець у вигляді алмазоподібних плівок з
так
званої «графітної плазми».
В Рибінському авіаційно —
технологічному інституті Г.
М. Кінстач здійснює роботи
в інших напрямках, але поки
що не розкриває свою техно
логію. Інтенсивні роботи ве
дуться за рубежем.
В 1971
році я виконав
термодинамічні
розрахунки
які дозволили уточнити пра
вий бік діаграми стану за
ліза — вуглець. З них ви
ходило, що в цій системі за
атмосферним тиском і тем
пературою нижче 580 граду
сів Цельсія цементит (кар
бід заліза Ре^С) у принципі
здатний самодовільно розпа
датися на суміш
заліза і
алмазу), але при цьому роз-

На знімку праворуч А. О.
Жуков.

пад РеЗС на суміш заліза і
графіту, як, наприклад, в ков
кому чавуні,
залишається
більш ймовірним І термодинапічно більш вигідним проце
сом). В 1972 році я доповів
поо ці розрахунки в С Ш А в
Пенсильванському універсіл*
тегі (м. Філадельфія). 1 вони
були опубліковані в 1973 ро
ці у другій частині моєї стат
ті «Система залізо — вуг
лець: нові досягнення», ви
даної в трьох частинах у
міжнародному журналі «Акта
Металлургіка». В тому ж ро

тепер дозволили палити де що вчимо, або вчити? (Запи
попало, я не бачу внеску.мі тання не тільки до гумані
р розвал тоталітаризму,
ні таріїв).
Мені, правда, відомий і
в розвиток демократії, ні в
Дух уперед до «прогресивного інший, «більш
сучасний»
Заходу» (у них якраз місця спосіб викладання суспіль
для паління строго регламен них наук у нашому вузі, який
товані).
полягає в тому, що викладач
Одне слово, поле діяльнос взагалі на заняття не прихо
ті для етичної, естетичної, дить і нічого від студентів
а наприкінці
лінгвістичної — коротко ка не вимагає,
екзаменаційну
жучи, гуманітарної
освіти, виводить
практично необмежене. І за оцінку як середню по інших
(Студенти
лишається тільки побажати спеці ал ькостях.
нашим колегам з
кафедр охоче на це погоджуються).
Коли б у нас не було ін
суспільних наук успіхів на
Цій ниві.
ших альтернатив, то я
є
обрав би друге,
Але погодьтесь, чи не зда двох зол
ється вам, що за
таким як менш шкідливе (есе ж
хоч
станом культури наших сту менше святеництва, і
сту
дентів, який можна
порів якесь розвантаження
няти хіба-що з чорною ді дентів).
Але невже нема кращих
рою в астрономії, питання
«російські
народні
єресі вирішень?
X V II— X V III віків» і «росій
Та повернемось до запи
ська народна демонологія» тань. Перше з них —- «росій
здаються далеко не найак ська народна демонологія»
туальнішими, я б сказав — викликало у мене чисто нау
дещо спеціальними: десь з кове зацікавлення. Про що
спецкурсів
для Історичних, йде мова — наче б то зро
лісовики,
богословських та інших фа зуміло: демони,
домовики і інші чорти. Але
культетів.
Безсумнівно, не можна по ж «логія» означає «наука».
вибірці з трьох питань су Чи може наука бути народ
виключити з
дити про весь предмет. У ною? (якщо
цьому зв’язку хотілось би розгляду ідеологічні фокуси
висловити побажання,
щоб на зразок «народного ака
кафедри
суспільних наук деміка Аисенка»).
Чи можна
палеонтологію
опублікували в нашій газеті
програми своїх курсів. Те, назвати мезозойською пале
чого навчають суспільство онтологією?
Я, звісно, дилетант в іс
знавці, стосується всіх нас і
торії російської
культури,
прямо, і опосередковано.
По-перше, зміст цих кур але з культурою російської
тут не все
сів мають
складати — за мови, гадаю,
умови правильної постанов чисіо.
Це так, між іншим, а ось
ки питань — загальнолюд
ські цінності, і це для всіх що справді обурює і викли
кає подив, то це
питання
цікаво.
А по-друге, ми вчимо все «Марксизм — як релігія».
По-перше, в поєднанні з
ж таки Інженерів і часу для
фундаментальної
загально- демонологією і єрессю XVII
технічної підготовки,
навч- віку в голову мимоволі при
чання спеціальності катастро ходить слово «Єралаш», або
той набір слів, котрий і ви
фічно не вистачає.
Але ось зіі згаданої вище несений в заголовок (споді
не
листівки я дізнався, що ви ваюсь, що ніхто його
кладач, як і раніше, оцінює, сприйме як тему для науко
насамперед, не знання,
а вих досліджень).
А по-друге, і це головне,
відвідування занять.
Ще донедавна це справді — хоч релігія, хоч наука —
було нормою — одна з ба як не обзивай,
марксизм
гатьох «норм» того спотво протягом десятиріч був тією
реного суспільства, в якому «годівницею», біля якої хар
ми жили, (коли нам на очі чувалися 110% наших сус
одягали ідеологічні
шори, пільствознавців.
щоб ми не бачили, що роб
Це не докір вам, дорогі
лять наші погоничі). Але ж ТО ВАРИ Ш І - суспільство
тепер, дорогі колеги, давай знавці, (я й сам більшу час
те визначатися, як бути да тину життя був «віруючим»
лі так само робити вигляд, в означеному в запитаннях

до

Н. розумінні, хоч ніколи в
КПРС не перебував і ніяких
прибутків від своєї й?ри не
мав). Мені, можливо, дещо
більше пощастило, ніж вам,
тому, що в період ідеологіч
ного розброду я
виявився
спеціалістом в менш залеж
ній від всього цього галузі,
Давайте скажемо так: кож
ний з нас робив свою спра
ву, як він її розумів і як
міг, і більшість прагнула ро
бити її чесно.
Говорячи про годівницю, я
просто нагадую цей добре
всім відомий факт, тому що
з нього випливає простий і
очевидний
висновок:
не
можна плювати на хліб, на
якому ви виросли. Навіть як
що він був з полином. Це
гидко, аморально і недопус
тимо. Грішно; якщо хочете
релігії. Так само, як
від
мовитись від батьків, дітей
або свого імені.
Питання «марксизм — як
релігія» тепер навіть
на
диспут можна виносити ли
ше з обережністю, бо в та
кій постановці воно може
поранити багатьох.
А на екзамені, де
саме
питання уже диктує відповідь,
воно взагалі здається огид
ним (Мимоволі
згадаєш
«продажних дівок імперіаліз
му». Цікаво, що б. ви? по
ставили
студенту, котрий
став би доводити, що марк
сизм — це ’ наука?).
Гадаю, що головна причи
на, внаслідок якої йаше сус
пільство продовжує розвалю
ватися і скочуватись донизу
це дефіцит моральності.
Страху вже нема, а мораль
ності «в кількості», Потріб
ній для існування високоорганізованого суспільства, не
виявилось.
Адже не може
існувати
держави, у якій всі, від ро
бітників і службовців до де
путатів верховних рад І пре
зидентів, думають у першу
чергу про те, як де і ' від
чого урвати!
Так що давайте, шановні
колеги, «технарі» і суспіль
ствознавці,
постараємося
хоча б не вчити студентів
моральності власним прикла
дом.
М. Р В А Ч О В,
доктор фізико • матема
тичних наук, професор.

е к сп е р и м е н ту

ці вийшла стаття в «Известиях АН С Р С Р » (серія «Металльі»), після чого були опуб
ліковані серія статей в цьому
та інших російськомовних
журналах, а також друге ви
дання моєї книги «Геомет
рична термодинаміка сплавів
заліза»
У 1985 році в Швеції була
опублікована стаття П. Густафсона з термодинамічними
розрахунками, які підтверди
ли мої результати. Залиши
лось тільки
отримати
їх
експериментальне
підтверд
ження, а ось саме це і не
давалося. Ні в нас, ні за ру'
бежем. У нашому інституті
не вдалося створити навіть
рудиментарної лабораторної
бази.
Тим часом в ВПІ я організу
вав лабораторію О НІЛ «Змі
цнення» в складі 6 співро
бітників, яка працювала піід
керівництвом і за фінансуван
ням інституту
ВНД ІТ М АШ
(м. Волгоград) Мівавтосільмашу СРСР. Генеральний ди
ректор інституту В. А. Іль
інський був моїм докторан
том, а завідуюча сектором
А. В. Костильова — претен
дентом. Разом ми виконали
ряд важливих робіт, у том^

числі тих, що неодноразово
публікувалися за
рубежем.
На 55-му Всесвітньому кон
гресі ливарників (1988) від
булася наша доповідь.
В. А. Ільінський і А. В.
Костильова, які нині працю
ють у Волгоградському полі
технічному інституті, взяли
ся за здійснення під моїм
керівництвом пошуку шляхів
реалізації експериментальної
перевірки моєї теорії. Де
кілька років нас пересліду
вали одні невдачі. Потім роз
пад
союзу,
перетворення
ВН Д ІТ М А Ш у в щось ,схо>ке
на «бізнесцентр» замість ко
лись провідного НДІ євро
пейського масштабу, фактич
не
припинення
існування
О Н ІА ВПІ «Зміцнення» роз
вели нас по окремих квар
тирах. Але саме в цей склад
ний час доктор
технічних
наук В. А. Ільінський (нині
професор, завідуючий кафед
рою) і кандидат технічних
наук А. В. Костильова доби
лися успіху і одержали дріб
ні алмази в білому чавуні
за рахунок застосування до
сить оригінальної методики
есперименту, яка буде патен
туватися.
Як і у випадку виявлення
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планети Плутон в розрахун
ках Аеверьє, теорія випереди
ла експеримент І виробничу
практику. Для цього потріб
но було 22 роки.
А що скаже практика, про
мисловість? Вирощувати та
ким методом крупні, у тому
числі
ювелірні
алмази в
близькій перспективі, мабуть,
не вдасться. Можливий та
кий варіант: нині в промис
ловості використовуються ча
вунні притири, робоча поверхність яких «шаржована»
алмазним порошком. Дрібні
кристалики алмазу чисто ме
ханічно утримуються в щіли
нах, утворених у сірому ча
вуні пластинками графіту.
У «алмазному» ж чавуні кри
сталики алмазу, що зародили
ся і виросли в металі, бу
дуть утримуватися останнім
більш міцніше — сили коге
зії діятимуть на атомному
рівні по всій поверхні кон
такту.
Але це справа майбутнього.
А поки-що зроблено важли
вий крок в науці про спла
ви заліза і про поліморфізм
вуглецю.
А. Ж УКОВ,
доктор технічних наук* док
тор хімічних наук, профосер.
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Кому потрібне лікування і
хто хоче, щоб
відпочили
в таборах діти — подавайте
заяви. Маємо надію,
що
забезпечимо всіх. До
речі,
тут теж путівку можна при
дбати за власні кошти і як
що за медичними показни
ками вона вам потрібна й
за останні три роки ви
не
користувались пільговими пу
тівками, то по пред’явленню
квитанції і корінця ми змо
жемо частково відшкодувати
ваші затрати.
— А як же буде з тради
ційними нашими
формами
відпочинку?
— Дитячий табір при клу
бі, що полюбився
нашим
співробітникам, а
особливо
їхнім дітям, вже функціонує
з 1 • червня. Виручив спон
сор, керівник малого
під
приємства з Могилева - По
дільського Михайло Якович
Глуз (його син навчається в
ВПІ), подарувавши
вузові
200 тисяч карбованців
з
прибутків своєї фірми.
Є
також домовленість про фі-

нансування табору обкомом
профспілки за рахунок кош
тів соцстраху.
Допомагати
ме, як завше, і профспілка
інституту.
Функціонує в червні і са
наторій - профілакторій. Не
безпека його закриття
з-за
відсутності коштів по ки щ о
відсунута.
Про Степашки!
Назвати ціну путівки
на
липень сьогодні міг би хібащо Павло Глоба та ще гос
подь. Керівництво вузу
і
профком зійшлися на тому,
що більше 15 тисяч праців
ники доплачувати не повин
ні, але для цього треба зна
йти 25, а, може, й більше
мільйонів карбованців. М о
же, числені малі
підприєм
ства, де наші люди
віді
грають не останню роль, ві
зьмуть приклад з добродія
М. Я. Тлуза?
Особливо важливо
оздо
ровити наших дітей у таборах відпочинку, в тому чис
лі, спеціалізованих. Уже в
червні їхня вартість досягла
50 і більше тисяч карбован
ців за путівку, але батьки
можуть не хвилюватись —
вони платитимутьЮ процен
тів вартості. Постановою Ка
бінету Міністрів оплата цих
путівок компенсується з ко
штів соціального страхуван
ня. За тією ж Постановою
у фінансуванні повинні взяти
участь і місцеві
бюджети,
підприємства та організації.
Правда, наша вінницька вла
да досі не надіслала навіть
розпорядження про порядок
організації дитячого відпо!чинку. Сподіваємось проте,
що усе влаштується. А поки
що різницю між вартістю пу
тівки і компенсацією соцст
раху оплачує профком.
До речі, у вересні ми бу
демо подавати заявку
на
планові лікувальні путівки на
1994 рік. Кому це лікування
потрібне, подавайте до про
фкому заяви і медичні довід
ки.

Знову про „Вісник ВШ“
На придбання комп ютерНа вченій раді 28 травня
ної друкарні виділено
10
зачитано ректорський на
каз, за яким цей вісник стає тисяч американських доларів.
Обсяг журналу^ як
уже
фактом реального існування.
Створено редколегію в скла повідомлялось, 10 друкова
них
аркушів.
Виходитиме
ді 27-ми чоловік, котрі від
він раз на квартал українсь
повідатимуть за 10 напрям
кою мовою тиражем у 500
ків наукових публікацій.
примірників1.
Ректорським*
Створено технічну
редак
наказом передбачено розмі
цію журналу, якою керува ри наукових статей: оглядо
тиме відповідальний секретар во - узагальнюючого плану
доцент кафедри
ЕСМЕС, — 16 сторінок стандартного
харак
кандидат технічних
наук друку; проблемного
Станіслав Олексійович Без теру — 11 сторінок; з ви
нау
верхий. У складі редакції — рішенням конкретного
кового завдання — 7 сторі
технічний редактор комп’ю
нок; коротке
повідомлення
терної друкарні, інженер 1-ї
про досягнутий результат—
категорії з
обслуговування З сторінки.
комп’ютерних засобів друку
Перший номер
«Вісника
вання і технік 1-ї категорії. ВПІ» планується випустити
Редактором журналу
буде у четвертому кварталі року,
своєрідним пода
Б. І. Мокін, заступником з що буде
оргроботи — С. В. Юхим- рунком до 20-тиліття інсти
чук, заступником з
питань туту, який став Вінницьким
технічного
забезпечення політехнічним 1 січня 1973го року.
С. А. Яблучников.
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В Англію на інженерну практику

ІНТЕРВ’Ю ПЕРЕД
КАНІКУЛАМ И З ГОЛОВОЮ ПРО
Ф КО М У В. І. КОВААЬЧУКОМ.
— І в кращі і в гірші часи
липень - серпень завше асо
ціювалися з
відпочинком.
Що ж буде цього року? Вра
ховуючи те, що вартість пу
тівок зросла в тисячу і біль
ше разів, а кошти на
їх
придбання на стільки,
як
зарплата?
— Планову кількість путі
вок на літо профком
має.
Слідкуйте за оголошеннями в
корпусах. Правда, профком
вирішив цього року поперед
ньо не оплачувати туристич
них путівок на відпочинок,
^спрямувавши кошти насам
перед на лікувальні та дитячі
путівки. Якщо ж діла в дер
жаві підуть не
найгіршим
чином, то згодом ми зуміє
мо компенсувати більшу ча
стину затрат і на туристичні
та відпочинкові путівки, при
дбані власним коштом (для
цього достатньо буде пре
д ’явити квитанцію про опла
ту і корінець путівки та за
яву до профкому).

Телефон редакції:

11 червня 1993 року.

В нашому інституті побу
вала одна з найпопулярніших
зірок української радіожурналістики Сусанна Іванівна
Каракоз (на знімку
вгорі
крайня ліворуч). В культур
но - художньому центрі, в
приватній школі «Аист», ко
тра «дислокується» в кор
пусі енергетичного
факуль
тету, розмовляла з людьми,
записувала розмови на маг
нітну стрічку, готуючи пере
дачі на теми виховання
—
Сусанна Іванівна
чудовий
спеціаліст з проблем педа
гогіки.
Отже, слухайте програми
Українського радіо ^ розпо
відь про наш інститут
не
забариться.
*

*

*

Тамара Іванівна
Коновалюк!
Ім’я це уже записане в
історію Вінницького політех
нічного інституту. Власне й
записувати не треба.
Д о
сить провідати картинну га
лерею Федора
Зотиковича
Коновалюка, яку по смерті
художника Тамара Іванівна

безкоштовно передала
ін
ститутові. Це неоціненне ду
ховне багатство, безумовно,
прислужиться у
вихованні
багатьох молодих
людей.
Однак треба мати воістину
безкорисливу душу,
щоб,
живучи в умовах виняткової
скромності (Тамара Іванівна
одержує мізерну пенсію), рі
шуче відмовити послужливим
менеджерам, котрі не
раз
спокушали вигідними
дола
ровими пропозиціями. Схи
лімо ж голову перед святою
жертовністю таких людей!
Інститут вдячний
Тамарі
Іванівні за коштовний дару
нок. Перебуваючи на сесіях
Верховної Ради часто про
відує її київську квартиру
Б. І. М окін,, не забуває на
ше керівництво привітати її
з днем народження,
свята
ми, а позаминулого
тижня
привозили Тамару
Іванівну
до Вінниці погостювати
в
меморіалі Федора Зотикови
ча, подивитися, як шануємо
його пам’ять. Тут ми ї ї й
сфотографували.
Фото С. Лісового.

Це в нашому
інституті,
мабуть, перший факт такого
роду — студент IV
курсу
факультету автоматики М ак
сим Грудін поїхав на літній
триместр (тобто, на
прак
тичні студентські заняття) в
університет Джона
Мурса
міста Ліверпуля (Великобри
танія).
Певна річ, одразу виникає
запитання: «Як, за які зас
луги і гроші?»
Батько студента А.
А.
Грудін, котрий працює в на
шому інституті старшим ви
кладачем кафедри констру
ювання і виробниф-ва радіо
апаратури, розповідає,
що
Максим пройшов спеціальний
конкурс українсько - аме
риканського фонду відродже
ння, отримав, так
званий,
гранд, а з ним і відповідні
спонсорські кошти. З
12
травня він уже в Ліверпулі,
працює над курсовою
ро
ботою.

Чи кожен може потрапити
на таку практику?
Мабуть, ні. Насамперед—
треба блискуче вчитися, М ак
сим,
наприклад,
закінчив
фізичний клас Вінницької се
редньої школи № 17, здо
був золоту медаль. В інсти
туті — теж відмінник. Бере
участь в серйозних науко
вих розробках, досконало во
лодіє комп’ютером,
навча
ється за індивідуальним пла
ном під керівництвом
про
фесора Р. Н. Кветного.
Окрім того, треба
добре
знати англійську..
Максим
Грудін і в школі
не пас
задніх на цьому терен!, а
потім ще ходив на спеціаль
ні курси, багато писав і чи
Ггав, використовував кожну
нагоду для активної мовної
практики.
Отже, наполеглива праця
з молодих літ — це та «ча
рівна паличка», яка .не під
водить ніколи.

Ю. А. КАРПОВ - ЧЛЕН НЬЮЙОРКСЬКОЇ АНАДЕМІЇ НАУН
Це повідомлення надійшло
щойно зі Сполучених Шта
тів Америки. Професор ВПІ,
доктор технічних наук Юхим
Авдійович Карпов
обраний
членом ,Нью-Йоркської Ака
демії Наук. Ця одна з най
старіших у світі наукових ін
ституцій
заснована
у
1817 році. Ї ї членами були
такі видатні постаті, як То-

Книга 0.
Ця книга, як і багато ін
ших в нинішні часи, трохи
припізнилася — мала вийти
ще минулої весни (браку
вало то паперу, то грошей),
а вийшла тільки наприкінці
нинішньої. Називається во
на «Проектування бездефек
тних людино -машинних тех
нологій». Випущена Київсь
ким видавництвом
«Техні
ка».
Автори —
інститутський
професор, доктор технічних
наук О. П. Ротштейн і ди
ректор «Інфракона», канди
дат технічних наук П. Д.
Кузнецов. Отже, безперечна
співдружність наукової і ви
робничої думки. Недарма са
ме видання
назване
«ви
робничо - практичним».

мас Джеферсон, Чарлз Дарвін.
Юхима Авдійовича
пові
домляють, що його реєстре
ційний номер в Академії —
339639. Приємний факт. З
чим ми від усього серця й
поздоровляємо шанованого в
нашому вузі професора!
Хотілося б тільки одного-—
аби Юхим Авдійович
вия
вився добрим на початок.

Р отш тейна
Застосування
пропонова
них у книзі моделей і алго
ритмів ілюструється на при
кладі підприємства з вироб
ництва дисплеїв.
Розгляда
ються детально методологіч
ні принципи,
математичні
моделі і формалізовані
ме=
тодики аналізу і
синтезу
проектованих людино - ма
шинних технологічних
про
цесів, як алгоритмів трудової
діяльності.
Книга розрахована на ін
женерно - технічних праців
ників^ зайнятих проектува
нням і експлуатацією органі
заційно - технологічних
та
інформаційних людино - ма
шинних систем. Може бути
корисною для аспірантів
і
студентів вузів.

Ще одна спецрада
Експертна рада
Вищої
Атестаційної Комісії Украї
ни прийняла рішення
про
створення в нашому інсти
туті ще однієї спецради
з
присвоєння наукових звань
доктора технічних наук за
спеціальністю «Радіовимірю-

вання». Це, між іншим, виз
нання того факту, що Він
ниця в державі є одним з
головних центрів радіотехні
ки і радіоелектроніки. В ін
ституті ж це буде четверта
спецрада з присвоєння док
торських звань.
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З приводу гуманізації
Наказом ректора в
Ін
ституті створена
наукова
рада з проблем гуманізації
і гуманітаризації
технічної
освіти. Це, часто вживане,
словосполучення,
здається,
уже зносилось, мов
старе
простирадло. Що нового ска
жеш?
Тим часом,
з ’ясувалось,
ідо старе
словосполучення
треба наповнювати абсолют
но новим змістомч Коли го
лова щойно народженої ради
Т. В. Буяльська і секретар
А. П. Громова скликали пе
рше засідання, довелося по
чинати з нуля. Це до певної
міри пояснюється ще й тим,
що не готували традиційної
«риби», тобто, положень, до
вкола яких можна було
б
вести конкретну розмову.
Вирішили нікому нічого не
нав язувати — хай усе по
чинається з чистого
листа,
хай кожен виступить з влас
ним баченням проблеми або
просто виговориться на за
дану тему.
Гостро критикований нами
впродовж /0 років
капіта
лістичний світ, давно визначися з кількостями гума
нітарних наук в технічному
вузі. Це, як правило, 40 або
й більше відсотків, і
така
арифметика не робить інже
нера технічним
слабаком.
Вона плекає
інтелектуала,
ерудита з серцем і душею,
який глибоко
переконаний,
що інженерна професія існує
для того, щоб творити тех
ніку, але техніка — не го
ловне,
головне — людина,
якій ця техніка має служи
ти.
л
Відмічалося, що цей, ду
же
істотний, постулат, ні
коли не був популярним в
російській, а потім — ра
дянській імперії. Там
в
центр уваги виносилися ім
перативи державності, а не
людські інтереси. Тільки на
словах сповідувались
мило
сердя, висока духовність, на
віть терміни
«філантропія»
«благодійництво»,
«паци
фізм» — ці найвищі виміри
інтелігентності,
в нашому
словнику були
лайливими.
Визнаємо, що це не по-людськи.

А як же повинно
бути
ло-людськи?
Зразу всього не осягнеш.
Треоа поступово братись за
душу студента, а ще перед
тим, може, й за викладача,
якщо викладач кричить, то
прищеплює думку, що
це
норма поведінки; якщо зве
ртається до кожного на «ти»
— культивує
безкультур'я.
Який вихователь — такий і
вихованець. Хтось жартома
запропонував навіть декре
тувати обов’язкову виклада
цьку уніформу.. Галстук, мов
ляв, теж відіграє певну роль
— дисциплінує.
Ні в кого не викликає за
перечення те, що
людина
мусить бути мірою всіх ре
чей. Ось тільки — що має
бути мірою людини? Інши
ми словами: хоч ми і поз
булися комуністичної ідеоло
гії,, але ідеологія потрібна,
щоб не сповідувати безлико
сті, пробуджувати,
робити
діяльними якості добра
й
милосердя.
Гуманізацію, як ідею, не
відхиляє ніхто, але поки-що
нема шляхів, напрямків, за
ходів для її реалізації.
Цікаві думки висловив до
цент С. О. Безверхий, який
запропонував запровадити не
кураторів студентських груп,
а систему менторства, себто,
духовного наставництва кра
щих із кращих. Прототипом
особи ментора міг би слу
гувати наш великий Г. Ско
ворода.
С. О. Безверхому
нале
жить також ідея студентсь
кого руху під назвою «Дов
кілля». Ця програма, до пев
ної міри — аналог студент
ського самоуправління тільки
значно ширшого діапазону.
Отже, розмова носила за
гальний характер, але вона
не була порожньою. Користь
ї ї уже в тому, що вона від
булася. І це наштовхує на
думку, що, можливо, гума
нізації й гуманітаризації по
трібен власний дискусійний
клуб, де б проходили апро
бацію свіжі думки та ідеї.
Наступне засідання ради,
з уже предметнішим поряд
ком денним, відбудеться 29
червня.

На Тарасову могилу
Як писала інститутська газета у березні, щорічні відзначення
шевченківського
свята набили оскому традиційною невинахідливістю, повторенням давно відомих істин, читанням нудних доповідей. Цього разу,
щоб
уникнути стандартів, пробували просто розповідати про
те, що для кого в житті означав і означає
Великий
Ковзар.
Вийшло, кажуть, цікаво, а
далі мало бути ще цікавіше,
Вирішили Щ рази на
рік
влаштовувати
шевченківські
читання під умовною назвою
«Від Тараса Шевченка
до
Аіни Костенко», щоб широко
знайомити студентів з усією
палітрою української поезії,
Одним з центральних захо-

дів цього циклу мала стати
поїздка до Канева в день
перепоховання поета на Чернечій горі: якщо інші народи намагаються мати свою
святу Мекку, то чому б не,
мати її і нам? Під такі наміри відділ постачання обіцяв навіть не пожаліти бензину і спорядити спеціального автобуса,
Слово з ділом не розійшлося. Правда, поїхали не в
день перепоховання (тоді там
був такий здвиг народу, що
нічого й не побачили б), а
минулої суботи, себто, 5-го
червня. Поїздка вийшла пам’ятною. Якщо Степану Аісовому вдалися знімки, то
до наступного номера
ми
підготуємо про це спеціальний фоторепортаж.

Пам'яті Сергія Громова
Він був випускником машинобудівного факультету і
його взяли до армії вже по
закінченні інституту. Восени
1979-го року.
Спершу служив у Тульчині,
23 лютого мати послала йому вітання з Днем Армії, а
звідти надійшов лист, написаний чужою рукою:
«Не
лякайтесь. Вашого сина переведено в розпорядження
Туркестанського
військового
округу».

Сім’я не дуже й налякалась. Служба є служба.
В
Туркестан, то й в Туркестан.
Так, значить, треба.
Потім Сергій писав з Афганістану — споруджували
там якісь об’єкти, аеродром,
А тут ще приїхав у відпустку
товариш з його батареї
і
геть заспокоїв. Служба, мовляв, не страшна.
Бувають
прикрощі, але з вини самих
солдат — десь відлучиться
необережно, натрапить
на
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якусь банду і може загинути.
Сергій просив
передати
приятелем мила, лез для го
ління, фотоапарата. Готува
ли йому гостинця з великою
радістю, не підозрюючи, що
адресат його вже не одер
жить.
Сергій загинув у першому
ж бою 1-го червня 1980і
року. Йому випала ще одна
сумна першість — бути перщою з Вінниці жертвою Аф
ганістану.
Приїхали до матері двоє у
військовій формі.
— В армії у вас є син?
—■ Є. Служить в Афгані
стані,.
— Будьте мужньою!
Ми
принесли сумну звістку
—
він загинув смертю героя.
Це було 5-го червня. Жда
ли добу — не везуть. Ки
далися до вікна на шум кож
ної машини. Жевріла благе
нька, як гнотик, надія: «А,
може, й не приїдуть? Може
— помилка? Може,
його
сплутали з кимось іншим?»
Але 7-го числа привезли
цинкову труну. А це ж поб
лизу хімзаводу, в робітни
чому районі, де один одного
знає, як у селі. Народу на
билося — не протовпитись.
Громови й не знали, що
з цього приводу було спеці
альне засідання в
обкомі

партії — як зробити так,
щоб не було небажаного для
начальства розголосу, щоб не
говорили про війну, не кля
ли уряду? Коли
хоронити?
Скільки тримати труну
в
батьківській хаті?
Спеціально привезла не
зранку, а о першій годині
дня Щоб не встигло розій
тись по Вінниці, щоб
не
опливлося усе місто? Хоро
нити наказано було о чет
вертій.
Труна мала віконечко, яке
дуже хотілося
роздушити,
щоб хоч доторкнутись
до
Сергія востаннє. Ад§ не до
зволили. Втім, вони й так
його впізнали, їхні надії на
помилку виявились марними.
Тепер вони, часом, думають:«Краще б не впізнати,
краще б зосталась у серці
крихітка надії на те, що то
не він, що він десь є, що
він у полоні. І не дома, але
живий».
Уже тринадцять років пе
ршого червня сходяться дру
зі (Сергія любили — він був
прекрасною людиною),
ви
п’ють по чарці, погомонять,
поплачуть. І все. У пам’яті
нема сили піднімати з мо
гил, але вона вміє воскреша
ти і матері від цього
на
краплину, на хвилину лег
ше.

Якось Т. Б. Буяльська обмовилась, що у
них на кафедрі історії й теорії культури, на
КХЦ — талант на таланті. І це правда. Не
будемо говорити про викладачів, науковців,
скажемо декілька слів про Юрія Миколайо
вича Потеєва, котрий тримає на своїх плечах
організаційну, господарську і технічну сторо
ну культурно - художнього центру. Незмінно
витриманий, чуйний і делікатний, цей відстав
ний підполковник став у колективі своєрідним
каталізатором м’якого «клімату» і задушев
ності, уважливості і доброти. Такого таланту
людяності не навчать ні академії, ні інститу
ти. З ним треба народитись. А це означає —
народитися з великою душею, котра б прий
мала у себе всі радощі й болі, як власні, ко
тра б не сортувала світ на «моє» і «своє»,
роботу — на «чисту» і «чорну», поведінку—
«для дому» і «для колективу».
То ж і не дивно, що заступник директора
КХЦ з однаковим сумлінням дбає і про кар
тинну галерею і про класну дошку, що в ньо
го нема окремого ставлення до прибиральниці
і професора. Завидна педагогічність — вихо
вувати собою і своєю поведінкою.
А ще в Юрія Миколайовича — безмежна
любов до мистецтва. Може, це і робить його
душу такою красивою?
Щойно йому виповнилось 50. Редакція ка
ється •— припізнилися ми з цими словами.
Дорога ложка до обіду. І все-таки, хоча і з
запізненням, але прийміть, любий Юрію Ми
колайовичу, найкращі наші побажання.

Нове

дихання

М АН

Мала Академія Наук, створена при нашому
інституті більше десяти років тому, має на
своєму рахунку багато добрих справ. Найго
ловніше — вона дала істотний приплив твор
чих сил Вінницькому політехові.
Правда, останніми роками діяльність Малої
Академії дещо підупала. Це зв’язано, насам
перед, з відсутністю чітких планів і належно
го керівництва. Вчена рада обрала
новим
президентом Академії професора Володими
ра Степановича Осадчука, котрий був одним
з перших її організаторів.

За и н ж ен єр н ь їе
кадрьі»
— газета
ко л екти в у В ін ни ц ь ко го
п о л іте хн ічн о го ін с ти ту ту обласна
управл ін ня по пресі м. В ін ни ц я, вул. Ки їв сь ка, 4. Адреса ре д а кц ії: 286021, В ін ниця, Х м ельницьке шосе,
ін с ти ту т, к ім н а т а 0220, Телеф он:22 — 68.
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ХУДОЖ НІ М ІНІАТЮ РИ
Як добре мати змогу на
годувати собаку, погладити
його, а якщо ти ще й лю 
дям потрібен, то вважай се
Жили були дід та баба. бе за щасливого.
Жили і досі живуть.
Діда
звати Миколою, а бабу —
Софією. У баби за плечима
83 роки і довга коса. Якщо
косу розпустити, то
вона
пливе водопадом. Стара да
вно хотіла відрізати ї ї
—
одна морока, але в діда є
котраргумент: «Я з-за цієї
Пізня осінь. На полях пу
коси тебе полюбив».
стка1. Ранкове повітря;, Які
Суботній вечір. Світиться
скло, прозоре й
холодне.
телевізор. Микола —
на
Замерзле болото на дорозі
дивані, Софія — на стільці,
— барельєф з відбитків ко
а з голови течуть, розбіга
пит, ратиць, чобіт, коліс...
ються, сохнуть по всьому лі
Ноги бадьоро міряють цю
жку коси, помиті і розчесані
дорогу і вона поволі плине до
дідом.
обрію. Сонце ледь
гріє,
бур’яни струшують з
себе
іней, Скидаю сорочку — хай
тіло насолоджується остан
нім теплом осені. Звідкілясь
назустріч — «бобик».
Зупинився, відчинились две
рцята. Вистромились голоїва і плечі з зіркатими пара
лелепіпедами з двох боків.
Був у справі поруч з лі
— Чому ідеш без сорочки?
карнею Ющенка і
вирішив Соромно! Напевне, і діти є?
туди зазирнути — цікаво,
— І внуки теж, — розгу
чим мене свого часу лякали бився я від несподіванки, але
люди від влади?
очі втрапили на його зелений
Придивився до
пацієнтів галстук і язик став зухвалим.
цього закладу і
здалося — Забув дома галстука,
а
мені, що душі в
молодих без нього сорочки не ношу.
схожі на викривлене дзерка У мене — принцип!
ло, а в старших — на дзер
— Що з ним розмовляти—
кало з безліччю тріщин. Чо завезти, туди потрібно і все,
мусь спало на думку,
що, — почувся голос з-під тента.
буваючи пригніченим
дріб
— Та ну його. У нас нема
ницями повсякдеиня, підсві часу. Поїхали! — озвався і
домо зазираю в одне з таких третій, невидимий для мене
дзеркал. Вертаю до трам пасажир.
вайної зупинки. Над крона
Капітан ще раз зміряв ме
ми столітніх дерев пливуть не гострими очима і дверця
хмаринки. По парку
гуляє та люто клацнули.
Уазик
прохолодний вітер. Внизу, за покотив далі, перевалюючись
цвинтарем, виблискує старе на нерівностях, як тлуста ба
зний Буг: На глинистій сте ба. А я зостався стояти се
жці з калюжками
небесної ред поля, забувши, куди і
синяви мене перепиняє пес.
навіщо йду.
Аеститься.
Степан ЛІСОВИЙ.

НОСА

ЗУСТРІЧ
У ПОЛІ

ХІРОМАНТІЯ

ОБЛИЧ

Вінницький політехнічний
інститут
Інститут кібернетики АН
України ім. В. М. Глушкова
проводять з 25 по 28 жовтня 1993 року
в м. Вінниці другу науково-технічну
конференцію країн СНД
«КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ в ТЕХ
НІЧНИХ СИСТЕМАХ» (КУТС—93)
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ.
Конференція здійснюватиме роботу за
такими напрямками:
— математичне моделювання і оптимі
змдія систем контролю та управління;
— автоматизація проектування систем
контролю та управління;
— влаштування вимірів та контролю
параметрів технологічних процесів;
— системи контролю та управління в
техніці і енергетиці.
За матеріалами конференції передба
чається видати збірник праць.

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні студенти!
В зв’язку з тим, що різко зменшилось
надходження літератури з видавничих
джерел, а також з тим, що біагато книг
губиться в процесі користування, проси
мо випускників і всіх бажаючих дарува
ти нам навчальну літературу, щоб таким
способом трохи поповнювати бібліотеч
ний фонд.
БІБЛІОТЕКА.

д р ука р н я
95,
п о л іте хн ічн ий

Тиоаж 10 00

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.

ч>

книга

І

«Діагностування електричних
розподільних мереж». Книгу
під такою назвою
видали
В. М. Кутін і О. І. Кульматицький. Вийшла у видавни
цтві «Техніка».
В книзі розглянуто питання
експлуатації та ремонту роз
подільних мереж. Викладено
методичні основи управління
технічним станом розподіль
них мереж за допомогою д і
агностування. Описано мето
ди, прилади, схеми контро
лю ізоляції та пошуку місць
пошкодження у розподільних
мережах постійного та змін
ного струму напругою
до
35 кВ.
Розрахована на інженернотехнічних працівників,
май
стрів та кваліфікованих еле
ктромонтерів,
зайнятих
експлуатацією і
ремонтом
розподільних мереж і е л ек
трообладнання підприємств і
організацій, може бути ко
рисною студентам електро
енергетичних спеціальностей.
* ★ \*
Навчально - методичний
кабінет Міністерства освіти
України видав монографію!
нашого докторанта
Петра
Павловича Трохимчука «Поліметрична теорія міри і ви
мірювань та деякі ї ї засто
сування». Це оригінальна на
укова праця.
«Може здатися, — пише
автор у передмові, —
що
книга присвячена спробі (за
виразом Козьми Пруткова)
«обійняти те, що не обніма
ється», але в науці назріли
проблеми,
які
потребують
нових концепцій, в даному
випадку
—
поліметричної.

Степашки
ждуть
До останнього часу відпо
чинок на нашій базі у Степашках висів під
великим
знаком питання: чи
виста
чить пороху утримувати базу
в умовах нинішньої економі
чної кризи, коли ціни стри
бають такими темпами, що
нормальним державам
це
здається фантастикою?
Сумніви — позаду,
хоча
й з деякими втратами у по
передніх розрахунках, Спо
дівалися, що зі співробітни
ків більше 15 тисяч купонів
за двотижневу путівку
не
братимуть, (однак зійшлися
на тому, що платити дове~
деться 20 тисяч (враховуючи
нинішнє підвищення платні,
це не так уже й обтяжливо).
Студенти платитимуть по 10
тисяч.
Звичайно, всі ці розрахун
ки стосуються тільки інсти
тутського люду. Не заборо
няється перебування в спор
тивному таборі й тих, хто
не має статусу працівника
ВПІ, але в цьому разі дове
деться викладати повну вар
тість путівки, тобто, 74 ти
сячі карбованців,
Правда, нинішнього
року
ми не потягнемо утримання
чотирьох змін. Буде тільки
дві: з другої половини липня
по першу ПОЛОВИНУ/ серпня.

Телефон редакції:

П’ЯТНИЦЯ, 25 червня 1993 року.
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Виходимо
т нембрідж

НАШИХУЧЕНИХ
Частину з них приведено в
книзі, яку можна сприймати
і як відповідь на запитання:
що було б, якби світ пішов
від Кеплера не за Ньюто
ном - Клеро, а за Мопертюі? Думаю, що якби пара
лельно з лінією Клере-Даламбер - Ааплас та інших роз
вивалась лінія Мопертюї, то
наука тільки виграла б.
Отже, пропоную вам
по
дорож у дещо іншу область
формалізації знань, яку по
трібно на сьогоднішній день
розвивати. Можливо, що це
наука майбутнього, хоча
й
має вона дуже старі корені.
(Книгу можна рекоменду
вати і як наукову працю, і
як навчальний посібник сту
дентам, що навчаються за
спеціальностями: «Математи
ка», «Прикладна математи
ка», «Математична кіберне
тика», «Теоретична та мате
матична фізика»,
«Ф ілосо
фія науки», та «Мистецтво
знавство». Он який діапазон.
Рецензуючи цю
працю,
академік АН України В. А.
Рвачов пише: «...
книга
справляє враження цілісного
наукового дослідження,
яке
тілько-но починає розвива
лись і в якому
отриманий
лише ряд основних
фунда
ментальних результатів,
та
крім фундаменту
зведений
вже й каркас,, який потріб
но наповнити фактами,
ме
тодами, теоріями.
Практично це перша книга
в області поліметричної ме
тодології та методів,
яка
характеризує
сучасний
рі
вень досліджень в цій
об
ласті».

Фонд
милосердя

Т ИХО стало в інститут-

у

т

випадок, передбачено).
й ських коридорах.
За
Після загальної програми
вершився навчальний
рік,
випускники мають змогу на
більшість студентів —
на
останнє зібратися за святко
практиці і канікулах.
Ну, ської.
вими столами студентської
а для великого затону нас
— Випускаємо 1350 ін їдальні.
95
найкращих
тало раді єно-сумне
про женерів.
...Отже, пташенята
вилі
щання з вузом. Попереду одержують дипломи з від тають у вирій.
Щасливого
у них — довга життєва до знакою. Вручення дипломів польоту, ясного неба, твор
на чих висот!
рога з інженерним дипломом — завтра, 26 червня,
стадіоні. Підготовлена свя
ВПІ.
А на цих фото — уже
ткова програма з вітаннями,
Якою вона видасться?
історія. Ще тільки у
вів
Звичайно ж — нелегкою. танцями, піснями, квітами.
торок Степан Лісовий
з н і
тіль
Головне — щоб щасливою. Як завжди. Хочеться
Хай же вам щастить, доро ки одного — щоб цього мав захист дипломів в групі
пам’ятного дня була тепла, 1- КІТ 88, ще у вівторок
гі наші
випускники!
А принагідно — коротень сонячна погода, щоб не пе ті, кого ви бачите на знімку,
за були студентами.
Сьогодні
ке слово проректора
Та реносити торжества до
лів (цей варіант, про всяк вони
мари Болеславівни Буяльвже — інженери.

Для роботи
за кордоном

Вінницький філіал Ук
раїнського фонду
мило
1 липня першими
в
сердя і здоров’я звернувся інституті
здаватимуть
до керівництва інституту ' вступні екзамени абітурі
з проханням відрахувати єнти, які проходять зараз
для його потреб розмір курс поглибленого
вив
одноденного заробітку ко чення англійської
мови
жного працівника. У доб при факультеті перепідго
рі застійні часи з таким товки кадрів енергетичної
листом зверталися,
як галузі.
правило, до парткомів. Ак
Чоміу; саме енерігетичіг
ція миттєво
перетворю ної?
валася на «ентузіазм ко
Річ у тому, що це нав
лективу» і мав клопіт той, чання буде платним
—
хто пробував виламувати за попередніми умовами
ся з дружніх рядів одно- 400 тисяч карбованців на
думства. мотивуючи ві кожного студента. Не ко
дмову тим, що й сам по жен, звичайно, може ви
требує матеріальної допо класти такі гроші.
Тим
моги або ще гірше — тим, часом,
виробниче об’єд
що не хоче годувати ар
мії чиновників, котрі при- нання «Вінницяенерго» по
годилось на це недешеве
смоктались до фонду.
Сьогодні ці мотиви бе спонсорство.
В підготовчу групу ви
руться до уваги. Аби зна
ти, куди ті кошти підуть пускників середніх шкіл
насправді, вирішено ство підібрано 20 чоловік, які
і
рити при інституті влас навчалися без трійок
ний фонд милосердя
і мали нахил до англійсь
здоров’я на громадських кої. Зараз у них гаряча
засадах, щоб не утриму-. пора. Ними займаються
вати штату, а всі зібра наикваліфікованіші - вик
ні кошти спрямовувати на ладачі кафедри іноземних
допомогу малоімущим, - ін мов. При вступі абітурі
пройдуть
також
валідам , студентам-сиро- єнти
там. Справу цю доручено співбесіду з фізики, ма
профкомові з добровільним тематики, української, і
поданням заяви-кожного. якщо. , витримають цей іс

пит , то стануть першими
студентами нового набору
зі спеціальності «Елект
ричні станції» а через 5
років
бакалаврами-перекладачами або ж після
шести років — інженера
ми зі знанням іноземної;
якщо ж не витримають,
то матимуть ще час по
ступати на загальних під
ставахДекан ФПК В. М. Ку
тін повідомляє ще одну
новину. Міністерство ене
ргетики України розгор
нуло широку зовнішньо
економічну
діяльність,
йому терміново потрібні
фахівці, які б
могли
працювати за кордоном.
В цьому зв’язку факуль
тет набирає групу
з
25 слухачів, які
уже
через рік стануть бака
лаврами
менеджменту
Само собою
зрозуміло,
що
в цій престижній
групі навчатимуться спе
ціалісти . які уже мають
інженерну професію. Го
ловне для них — добре
освоїти іноземну мову й
економіку, а загалом
у
їхній насиченій
програ
мі буде 17 дисциплін.

Коли
в нашому інститу
ті перебувала делегація
з
Кембріджського
графства,
керівництво ВПІ
вирішило
звернутися з листом
до
керівництва уславленого
в
с^тіі КембріджськіоііІо [уні
верситету на предмет мож
ливого тісного співробітниц
тва. Ми могли б запозичити
в них багато корисного.
І ось з Кембріджа
на
дійшла відповідь.
«Дякую Вам за Вашого
листа, в якому
йдеться
про зв’язки між Вашим ін
ститутом і Ун і версіитетом.
Шкодую, що не маю мож
ливості дати грунтовну від
повідь, але хотів би пові
домити Вам таке: якщо Ви
дасте мені знати, в яких
напрямках (галузях)
бажа
єте співробітничати, я був
би радий сприяти встанов
ленню контактів з нашими
факультетами. Вам, можли
во буде цікаво ціікаво д із 
натися про те, що Універ
ситет., як такий,
складає
угоди про> співробітництво
тільки через спеціалізовані
(предметні) факультети
і
департаменти, які й прий
мають остаточні рішення що
до творчих контрактів.
З повагою віце-канцлер
професор сер Девід Вільямс».
...Отже, будь ласка,
ви
ходьте на ректорат зі сво
їми думками й пропозиці
ями. Англійці, як бачите, не
проти.

Без романтики
Жаль романтики третіх семестрів,
коли
їздили наші студенти і в далеку Тюмень за
запахом тайги, і в близьке Ведмеже Вушко
на збирання полуниць, і в Крим — на помі
дори й кавуни, і по області — будувати до
роги, корівники, дитячі садки. Незабутні бу
ли деньки і просто не віриться. що все
це
одійшло назавше.
Проте мовчить телефон 4-04-66, де
ще
сидять люди, котрі пишуть у своєму оголо
шенні, що вони є штабом студентських бу
дівельних загонів, закликають дзвонити, обі
цяючи добрий приробіток до студентської сти
пендії.
Нема охочих. Краще податися в Польщу
за доларами, в Москву — за рублями. Виго
да і романтика — несумісні. А жаль! Опа
дає листя з ліричного дерева молодих захоп
лень, сухий практицизм святкує перемогу за
перемогою. Невже в майбутньому суспільст
ві широта душі не матиме ніякого значення?
Винятки, правда, трапляються. Налашту
валася їхати в Тюмень група з інженерно,
будівельного факультету. Спасибі випускни
кові ВПІ 1984-го року Миколі Васильовичу
Шевчуку. їздив за адресами
студентської
романтики, зарекомендував себе добрим організаором, був запрошений туди на роботу
і через 5 років очолив потужне будівельномонтажне управління тресту «Холмогорнафта».
Щоліта запрошує до себе хлопців з рідного
факультету, який, до речі, по тому закінчив
і його брат Юрій, і донька Ліля (завтра во
на одержує у нас інженерний диплом).
Отже, на поклик Миколи Васильовича ві
дгукнулися десятеро ентузіастів. Нема вели
кої біди в тому, що їдуть не на Україну —добру практику можна пройти і на російських
будовах. А головне все-таки — Романтика!
Молодим без неї нудно!
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стор.

ІНЖЕНЕРНІ

КАДРИ»

дилетант в історії
ДЕ ДНІПРО І КРУЧІ « Я , звісно,
російської культури...”

Укомплектувалась чудова команда для поїзд
ки в місто Канів: цілу дорогу в автобусі лу
нали українські пісні й інтернаціональний сміх
— ніхто не звертав уваги на ярмарки й універ
маги, котрі не раз пропливали за вікнами. Але
в Канєві все-таки змусили водія натиснути на
гальма, побачивши продавця морозива. Воно й
зрозуміло — молодість і спека.
По тому було найголовніше — усі ми підня
лися на кручі святого Канівського заповідника
з могилою і музеєм Тараса Григоровича Шев
ченка.
Мить! Зупинися! Ти прекрасна! — величний
спокій, синьоока дніпровська далечінь і кобза
рі під дубами, які стрічають нас піснями.
Що найбільше запало в душу після відвідин
того місця?
Те, що поетичного генія життя випробовує на
якість, устеляючи його дорогу тернами і бокаями.
Те, що ми не гірше інших народів уміємо шану
вати свого генія.
Текст і фото С. Лісового

піутиі. В к омЦу нист ич еской роз і Скорик.
бригаде с нами Денин впеМюй адрес не дом и не
реди!
— Події Першого ул'Иіца, мой адрес — СоветТравня в Москві.
ский Союз... —
БОМЖ
Бьется в тесной печур- (без певного місця прожи
ке огонь, на поленьях смо вання).
ла, как слеза... — Криза з
Дунай, Дунай, ану узнай,
енергоносіями.
где чей подарок? — М іж
санк
Что ж тьі, милая, смот- народні економічні
девчат
переполох...
—
ришь искоса, низко голову ції проти колишньої Югосла
СНІД.
вії.
'Щ
Снятся людям і/жогда их наклоінія? — Депутати Мо
родньїе порода... — Емігра
ція.
Будут внуки потом,
все
опять пюівторитея сначала...
— Якщо виживемо тепер.
Минулої суботи в примі заступник голови
асоціації
Что тьі, Вася, приуньїл, го
щенні Вінницького політехніч міжнародної злагоди та миру
лову поївесил? — Повертав
ного інституту відкрився ан на Україні О. Я.
Найман,
ся з ринку.
тифашистський форум, ор почесний добротворець М. Й.
Партия наши народи спло- ганізований Вінницьким об
Родан, яка ризикуючи влас
тил а в братский,
единьїй ласним об’єднанням «Вічний
ним життям рятувала
при
союз трудовой... — Азер пам’ятник» (Спілка колишніх
речених до знищення євреїв
байджан — Вірменія,
Іж в’язнів фашистських
гетто, та Інші. Були зачитані віта
гушетія — Осетія.
концтаборів, а також рятів льні телеграми, в тому числі
Не кочегари ми, не плот- ників євреїв).
від міжнародної спілки ма
ник/и, но сожалений
горьЗал
засідань заповнили лолітніх в’язнів фашизму.
ких
нет... — Посередниць гості з багатьох міст України,
Особлива шана була вияв
кий кооператив.
райцентрів області.
лена рятівникам, їхнім
на
На Вол ге широкой,
на
Учасників форму привітав щадкам, які прибули на фо
<стрє(лке дале кой
гудками проректор інституту професор рум. їм вручили
почесні
кото-тю зовет пароход... — Ю. А. Буренніков.
дипломи, значки, подарунки.
Теж ціни.
Своїми думками, спогада
Після цього учасники поз
Не сльїшньї в саду даже ми поділилися представники найомилися з експозиціями
шорохи, все здесь замер Київського товариства куль інститутських музеїв. У на
ло до утра... — На «робо тури імені Шолом-Алейхема ступні дні учасники форуму
ту» вийшли грабіжники.
С. Н. Бронштейн, професор працювали по секціях, зустрі
Оегодня мьі не на пара М. К. Шейхтман, голова В і лися в Будинку учених
і
де, мьі к коммунизму
на нницького Руху С. М. Вовк, творчої інтелігенції.

ФЕЙЛЕТОН

АНТОЛОГІЯ РАДЯНСЬКОЇ
ПІСНІ
Все вьіше, вьіше и вьіше...
— Лібералізація цін.
Союз
нерушимий'* рес
публік свободи ьіх сплотила
навеш Великая Русь... —

снд.

Помним грохот металла и
друзей боевьіх имена, кровью праведнюй, алой
наша
дружбіа навак сіфеїіпеш.*.,
— Грузино - абхазький кон
флікт.
Солнечному
миру — Да!
Да! ДаГ; ядерному вариву
— Нет! Нет! Нет! — Чор
нобиль.
И сн'ится нам не ронсот
космодроме, не зта ледяная
синева, а сните я нам трава
V дома, зеленая, зеленая,
трава. — Фермерство.
Стою на полустаночке в
цветистом полушалочке,
а
мнімо пірол ета ют
поезда...
— Нема грошей на квиток.
Нет без тревог н-и она,
ни дня, где-то жалейка плачет... — Проблеми ЗЛОЧИН
НОСТІ.

Отчого V нас в

посєлікє

у

ПІД
М ЕЙ симпатичний песик
^
поводився у дворі ве
ликого міського будинку не
так. як інші, котрі звикли
принизливо зазирати в очі
й покірливо * чекати кусня
хліба або удару ногою.
Завше стояв на відстані
і мовби чекав того, хто йо
му сподобається і зрозуміє
сам, що він голодний.
8
собаці, видать, говорила гі
дність породних предків.
ко'М'ісаренко виніс йому
трохи м’яса (це було два
роки тому, коли воно ще
не перебувало в
розряді
нинішнього супердефіциту).
Песик проковтнув і лише
після цього глянув з остережливою довірою. В його
очах світився розум і на
ступного дня Юрій Якович
знову приніс йому попоїс
ти. Так вони й подружи
лись. І тепер цього собаку
знає багато хто. Він суп
роводжує свого
приятеля
на роботу, лягає біля входу
до Інститутського корпусу
і чекає до тих пір. поки не

АНТИФАШИСТСЬКИЙ ФОРУМ

ДВЕРИМА
скінчаться заняття. Цю звовіддай іет ь з ьн ри мітили і прийшли до нас у
редакцію:
— Напишіть, історія не
звичайна. Тим
паче.
що
Юрій
Якович —
людина
строга,
не
схильна до
сентиментів...
І ось ми розмовляємо.
— Чим ви прив’язали йо
го до себе?
— Не скажу. Може, кра
щого кусня дав? А, може,
йому сподобалось ходити зі
мною до лісу, де я
часто
гуляю?
Правда, він там наче й не
тримається мене, не зава
жає бути самому, але з по
ля зору не випускає. Теща
моя зразу його не сприйня
ла. І він, до речі, ї ї
теж.
Пішли якось у ліс сім’єю,
засперечалися, де
вибрати
місце, щоб розташуватись,
теща підняла голос, то Рудик обхопив мене обома ла
пами і почав на неї
гав
кати — захищав,
значить.

ру шли ву

КАФЕДРИ

Сміха було...
Можливо собаці подоба
ється спосіб наших стосун
ків — я не прив’язую його
до хати, а даю повну волю.
Він приходить на третій по
верх, шкрябає в двері
ла
пою і лежить біля мого сто
лу,поки
я працюю. А, це,
як правило, до години но
чі або й пізніше. Інтуїтивно
чує, коли я маю скінчити,
йде до дверей і проситься
надвір. Там собі десь
і
ночує.
Рудик, видно, з телепатів.
Коли я збираюся їхати
у
відрядження, то йому
не
треба звіряти свої
передчуття з інститутською кан
целярією — залишається на
ніч в хаті, надвір його
не
випхаєш.
Одного разу, правда, про
гавив і, поскільки не бачив
мене вранці біля дому, по
біг до інституту,
обманув
вахерів і до самого вечора
лежав під дверима кафед
ри, поки не подзвонили дру

жині, щоб забрала.
Інколи даються взнаки ге
ни його батьків.
Помітить
в лісі білку, зажене на дере
во, гавкає і весь час позир
кує на мене: «Ну,
чого,
мовляв, стоїш? Роби щось!
Я ж тобі тримаю здобич».
— А на незнайомих лю
дей, які підходять до вас
у лісі, як реагує?
— Спершу в нього їж а
чилася шия і темніли
очі,
але я дав зрозуміти, що по
ведінка його не джентльмен
ська і вдруге Рудикові по
яснювати нічого не треба.
...Зворушливо?
Ще б пак!
То ж, коли побачите сим
патичного рудого пса
біля
входу до того корпусу,
в
якому кафедра металоріза
льних верстатів, не
гоніть
його І не лякайте — це вір
ний «ідальго» доцента Комісаренка, який
терпляче
жде свого улюбленого дру
га.

За инженерньїе кадрьі»
— газета колективу Вінницького
політехнічного інституту обласна
управління по пресі м. Вінниця, вул. Київська, 4. Адреса редак ції: 286621, Вінниця, Хмельниць <е шосе,
інститут, кімната 0220, Телефон:22—68.

маніпулювати
Саме в цьому
зізнався необхідність
доктор фізико-математичних поведінкою мас, і пізніше
наук, професор М. Рвачов «богостроители» вважали за
до
у своїй статті, опублікованій необхідне звертатися
газетою «За інженерні кад мас від імені «вищої істоти»,
ри» 25 травня 1993
року. мова якої була б зрозуміла
Безперечно, що це грайли більшості неосвіченого наро
ве зізнання не було щирим, ду і грунтувалась на потре
оскільки людина, яка визнає бі віри.
Досить химерна ідея по
свою некомпетентність,
не
може так самовпевнено і з єднання марксизму з релі
такою неприхованою
насо гією мала під собою реаль
лодою повчати, судити, до но загострену проблему по
коряти. На мою думку, ця єднання марксизму з масо
В
публікація є класичним при вим стихійним рухом.
социакладом того, як дилетантст роботі «Религия и
во .«захищене» вченим сту лизм» марксист А. В. Ау«...истинпенем доктора наук і поса начарський пише
дою професора, демонструє, ная любовь к Марксу, восз одного боку, вперту пере торженное удивление перед
конаність: все, що лежить его гением не помешает его
за межами мого
власного делу расти. Не может за
розуміння — просто
дур стить в догму последняя ве
подаренная
ниці; а з другого — відвер ликая религия,
пролетариату зневагу (інколи
навіть титаном-евреем
дещо агресивну) по відноше ту и человечеству».
нню до тих знань, які лежать
Ця свідома акція міфотвоза межами власної профе рення має аналоги і в су
сії. Але найбільше вражає часному житті. Тому
зов
та, нічим не
виправдана, сім не зайве знати і розу
войовничість, з якою
про міти культову міфотворчість,
фесор закликає до мораль ідолопоклоніння,
містифіка
ності.
ції, які виникають в контесті
Прикро тільки, що ці, та культури за певних умов.
кі зрозумілі наміри підвищи
Щодо терміну
«демоно
ти етичні вимоги до кожно логія», який також
чомусь
го, продиктовані
бажанням не сподобався, то він
ак
захистити і виправдати від тивно використовується
в
вертий прагматизм і
цілу культурології X IX — XX ст.
низку неетичних вчинків вла (зокрема, в
книзі
М. О.
сної дитини. А на тлі
за Орлова «История сношений
гальних роздумів професо человека с дьяволом» 1904 р.)
ра М. Рвачова про «дефі і його вживання пов’язане
цит моральності» досить не з роботами видатних демосподіваною виглядає пропо нологів X V I—XVII ст. Везиція: «Так що давайте, ша йера, Бодена, Гійона та ін
новні колеги, «технарі»
і ших. На жаль, забобони до
суспільствознавці,
постара сить повільно покидають наш
ємося хоча б не вчити сту світ і мають значний вплив
дентів моральності власним на характер взаємовідносин
прикладом»...???
(людини з довколишнім се
Викликає подив і те, що редовищем, А оскільки культ
М. Рвачов претендує бути сатани знаходить активних
зразком совісті і моральнос прихильників і серед
сту
ті за рахунок звинувачення дентської молоді ( в нашо
всіх суспільствознавців
у му інституті маємо доволі
прикладів, коли
горезвісні
відсутності совісті.
Вважаю за потрібне нага «печатки» і підписи Заіапа
де завгодно),
дати, що кафедри суспільних з’являються
наук не мають ніякого від Саме тому в курсі культуро
ношення до курсу «Історія логічних наук не є зайвим
при
російської культури». Тому осмислення звихів, які
не завадить вибачитись пе таманні людській свідомості.
Знайомство студентів
з
ред «ТО ВАРИ Ш АМ И — сус
пільствознавцями», яких так «Російськими народними єре
безжально звинувачено
ні сями X V II—X V III ст.» вик
за що ні про що. Слід було ликає в студентській ауди
б розібратися хоча б у то торії цікавість хоча б тому,
та
му, що в нашому інституті що має відношення до
як
вже четвертий рік крім сус ких явищ в культурі,
пільних наук, які
виклада «опозиція», «протест», «іна
ються кафедрами історії фі кодумство», привертає уваг,
лософії, ОЕТ, ТСПВ (зараз гу до того, що є нешаблон
кафедра КССПВП) читається ним мисленням.
На завершення хотіла б
інтегральний курс культуро
логії, до складу якого вхо звернути увагу на специфіч
для
дять сім дисциплін,
серед не, але досить типове
рівня
ро
яких є та, зміст якої вик побутового
ликав у професора Рвачова зуміння культури, яке демон
несподіване обурення
(хоч струє шановний професор,
я і зрозуміла, що ні зміст, уявляючи масштаби культу
ні навіть програма навчаль ри тільки в межах «почина
ної дисципліни «Російська ючи з невміння правильно
мо
культура X IV —XX
століть» розмовляти будь-якою
вою і закінчуючи
слиною,
професору невідомі).
демонстративно
Оскільки обсяг
газетної яку курець
статті не дає
можливості спльовує, собі під ноги». І
та
пояснити принципову відмі саме в цих межах, а
ну культурологічних
наук кож в необхідності вирішення
від суспільних, прокоментую проблеми про місця для па
М. Рвачое
тільки те, що найбільше ро ління вбачає
здратувало
М.
Рвачова. практично необмежене «по
етичної,
Йдеться про питання в бі ле діяльності для
леті «Марксизм — як релі естетичної ...коротко кажу
гія». Думаю, що це питан чи, гуманітарної освіти».
Погоджуючись з тим, що
ня не викликало б подиву,
якби шановний колега знав рівень гуманітарної культу
студентства
потребує
про те, що на початку XX ри
століття (1907— 1910 р. р.) значного підвищення, пере
в Росії виникла
релігійно- конана — починати треба з
професорськофілософська течія
(«бого- нас самих,
Тим
строительство»), яка стави викладацького складу,
ла собі за мету створення паче, що студенти в значній більшості не протесту
«нової релігії без
бога».
Відомими «богостроителями» ють проти гуманітарної ос
були М. К. Михайловський, віти і не ігнорують занять
П. А. Аавров, А. В. Ауна- з культурології. В опозиції,
на жаль, окремі, викладачі.
чарський, О. О. Богданов.
Як свого часу «народники»,
Т. БУЯЛЬСЬКА,
керуючись думкою про без
проректор
з виховної
надійну пасивність
«натов
роботи.
пу», дійшли висновку про

друкарня
95,
політехнічний
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НОВЕ ЛИЦЕ ЧАСОПИСУ
Як бачите, черговий
номер “Інженерних кад
рів” має незвичний і не
звичайний вигляд. Це
вже не газета в традицій
ному розумінні, а щомі
сячник, тобто, маленьке
ж урнальн е видання
Щомісячник верстається
з тих чотирьох щотиж
невих листків, на яких
газета виходила раніше.
Тепер вони, згорнуті
учетверо, складають за
галом 16 сторінок.
З випуском першого
номера вийшла затрим
ка. Цч зв’язано цілою
низкою непростих орга
нізаційних питань, які
довелося виріш увати.
Річ у тому, що хочемо
видавати щомісячник на
власній поліграфічній
базі. Набрано його на ін
сти тутськи х к о м п ’ю
терах, зверстано зусил
лями програміста Г. Багдаслр’яяа, з допомогою
сканера підготовлено до
друку фотоілюстрації.
Поки-що у нас нема на
лежного обладнання для
ти р аж у в ан н я, а тому
друкувати його ми зму
шені в обласній друкарні.
С подіваєм ось, що
розмір нового видання
дозволить значно ширше
висвітлювати найрізно
манітніші аспекти інсти
тутського буття, глибше
писати про набутий дос
від,, наші наукові здобут
ки, вести розлогі дискусії
з різних проблем, публі
кувати не тільки замаль
овки і замітки, а й нариси

про наших людей, широ
ко використовувати фо
тоілю страцію , робити
часопис кращим на зов
нішній вигляд, наближувати його до рівня ви-

проректор з виховної ро
боти Т. Б. Буяльська,
проректор з наукової ро
боти С. В. Юхимчук, де
кан факультету електротехніки та енергетики

ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ КОЛЕКТИВУ
НА 1993-1994-Й НАВЧАЛЬНИЙ РІК — ДОМО
ВІ ГТИСЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО
НІ ІНСТИТУТУ В ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПІ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ВДТУ).
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дань, котрі виходять у
вищих навчальних за
кладах Європи, іншими
словами, йдеться про те,
щоб читати його було ці
каво і корисно не тільки
кожному з нас, але й на
шим гостям, яких в ін
ституті тепер стає все
більше, а також тим, хто
бажав би ближче позна
йомитись з нашим інсти
тутом і отримати інфор
мацію про нас, так би мо
вити, з “перших уст”. .
Окрім того, нам би ду
же хотілось, щоб інфор
маційно — ілюстратив
ний вісник став своєрід
ним літописом сходжен
ня ВПІ не тільки до рівня
технічного університету,
а й до рівня найпрестижпіших вузів світу.
Шановні читачі! Ми
переконані, що ви не за
лишитесь байдужими до
наших намірів і планів.
Саме тому чекаємо від
вас цікавих тем, пропо
зицій та матеріалів.
Новостворена редко
легія щомісячника, до
складу якої увійш ли

М.П. Свиридов, заступ
ник декана факультету
радіоелектроніки Ю. В.
Крушевський, керівник

Адміністративний корпус ВГІІ

методичного центру Г.
П. К отлярова, голова
профкому студентів В.С.
Боднар, дизайнер В.М.
Боровик, доцент кафед
ри історії та теорії куль
тури письменник М.П.
Стрельбицький, профе
сійні журналісти ї.С. Волошенюк та Л.У. Шаміс,
фотокореспондент С.С.
Лісовий, бажає читачам
щомісячника здоров’я і
щастя, натхнення і оп
тимізму, нових творчих
здобутків, винаходів і
відкриттів.
С подіваєм ось на
постійну співпрацю.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ
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П’ять наступ
них років Борис
Іванович Мокін
працю ватим е
р е ктор о м
інституту
за
контрактом,
підписаним з
міністром освіти
України

В останній день літа, якраз
перед початком навчання в на
шому інституті відбулося
відкрите засідання Великої уче
ної ради, де зі звітом і аналізом
роботи за чотири роки виступив
ректор ВПІ, академік, доктор
технічних наук Б .І. Мокін.
Це були чотири роки напру
женої, плідної праці всього ко
лективу під керівництвом рек
тора, обраного на цю посаду на
основі конкурсу програм
декількох претендентів. Ллє
віднині виборність ректорів на
Україні відміняється. Не стане
мо говорити про цей факт, як
про здобуток чи втрату демок
ратії, сприймемо його, як ре
альність: віднині наш ректор

працю є на своїй посаді вже
згідно контракту, підписаного з
міністром освіти України на
п’ять наступних років.
Б.І. Мокін — Один з перших,
з ким було укладено такий
контракт. Цей факт свідчить
про визнання тих прогресивних
зрушень і творчих здобутків, що
визначають обличчя нашого
інституту. Не зважаючи на еко
номічні труднощі, вуз постійно
нарощ ував
матеріальнотехнічну і наукову базу, перей
шов повністю на навчання за
університетськими програма
ми, наполегливо освоює кращі
здобутки вищої школи, як
вітчизняної, так і зарубіжної.

ласне, він уже народився,
номіки, - - відповідає декан Во
адже на факультеті фунда-4 лодимир Леонідович Карпенко,
ментальної та економічної під— і новим с татусом молодої ук
готовки навчається сьої одні 137
раїнської держави, яка мусить
студентів (87 на першому ■50 —
розвивати міжнародні еконона другом ічні
зв ’язки,
сах;.
освоюва
Мож
ти і розна похва
будовув
литися і
ати риппершими
......... ............................. кові відуспіхами:
за два ро
ДИВИТИСЯ
ки — жодного відрахування. Це
в майбутнє. А для цього треба
свідчить про те, що сюди прий
маги спеціалістів, у тому числі
шли люди, які справді хочуть
й зі знанням іноземних мов.
серйозно вчитися. І вчаться.
Певна річ, найпильнішу увагу
Достатньо сказати, що факуль
пиривертає група менеджерів.
тет працює за модульно-рейТут 31 студент. 25 з них — за
тинговою системою і половина
плановим набором, шестеро
студентів не виходять на екза
вчаться власним коштом (теж
мени — трудяться в поті чола на
новина!). Поки-що вони ос
протязі всього навчального року
новні зусилля зосереджують на
і набирають потрібну кількість
вивченні англійської — сім пар
високих балів до сесії.
щ отижня. Лекції читають
Економічна професія кори
фахівці, для яких англійська —
стується популярністю в абіту
як рідна. Скажімо, О.І. Медрієнтів — великий конкурс і
ведський — проходив спе
особливо на спеціальність ме
ціальне стажування в Оксфорд
неджера з посиленим вивчен
ському університеті, Л.Я. Тараням англійської мови. Про
кл нова і Н.Л.Калмикова — прахідний бал — 28 з тридцяти
цювали за кордоном, де
можливих. Отже, двері відчи
англійська була мовою повсяк
нені тільки для найвищого рівня
денного спілкування.
знань.
Природньо, що на факуль
Якими мотивами користу
теті впроваджується багато дис
валися при створенні такого фа
циплін (наприклад, “ Між
культету?
народне приватне право”,"
— Насамперед, станом екоБіржова діяльність", “ Між-
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НАРО Д Ж УЄТЬСЯ
Ф АКУЛЬТЕТ

ТІЛЬКИ У НАС
• Розроблена оригінальна
концепція гуманізації та гум анітаризації технічної
освіти та концепція вихов
ної роботи, для реалізації
яких створено центр куль
турології та виховання сту
дентів.
Вперше серед вузів України
взято на баланс інституту
їдальню, що дозволило за
рахунок ліквідації харчоторгівських накруток вдвічі
здешевити вартість студен
тських обідів, сніданків та
вечер.
Першим вузівським журна
лом на Вінниччині буде
створений у ВПІ пері
од ич ний науково-тех нічн и й ж у р н а л “В 3с н и к
ВІН 1-ІИЦЬкОГО ГІо л і те хнічного інституту”.
П одвоєно
кількість
комп’ютерів, що вивело
ВПІ на перше місце в сис
темі Міносвіти по кількості
робочих місць для студен
тів, оснащ ених комп’ю
терною технікою.
Створено комп’ютерну
друкарню, ком п ’ютерну
м ереж у, заверш ується
коми’ю те р и за ц і я б іб л іотеки, уже діє комп'ютерна

пошта, каталог, комп’юте- ;
ризована бухгалтерія.
1 Відкрито шість нових, перс- і;
пективних для Впшиччи- :
ни, спеціальностей. Отже, і
кількість напрямків, за яки- і;
ми інститут може готувати і
спеціалістів, досягла 30-ти. ;
Закінчено і введено у вста- ;І
мовлені строки найбільший і
із інститутських корпусів —
факультет енергетики та ;!
електротехніки (1 989-90 ;
р.р.), приміщення факуль- і
тету радіоелектронного :
апаратобудування та бага- :
токвартирний житловий :
будинок (1991-1992 р.р.), і
овочесховище (1993р.).
Поліпшено житлові умови ;і
75 сім ’ям викладачів та £
співробітників інституту. 5
Ще 35 сім ’ям надано зе- і
мельні ділянки для інди- |
відуального будівництва.
Створено базу відпочинку і;!
на умовах літньої оренди в і;і
Криму, яка працює вже ;І;
другий рік.
Виділені кошти для будів- І
ництва в четвертому квар-$
талі цього року спортивного й;
комплексу, а також на про $
ектування 98-квартирного $
житлового будні іку.

народне економічне право” то
що), для ведення яких у Він
ницькому регіоні та н по всій
Україні дуже не просто знайти
спеціалістів. Тому інститут по
чав виходити на вузи Англії
(економічний коледж в Пітерборо, Кембріджський універ
ситет). Послали туди факуль
тетські навчальні плани, плани
дисциплін, допомога з яких
особливо потрібна.
Володимир Леонідович вва
жає, що вже через рік рівень
мовної підготовки менеджерів
буде цілком достатнім, щоб
вільно сприймати лекції анг

лійською мовою. Тоді: ‘Ласка
во просимо до нас, фахівці еко
номіки і права з туманного АльбіОиу!”.
А поки-щ о факультет
підбирає найкращих лекторів
не тільки з нашого, а й з інших
інститутів, тримає належну ди
сципліну, практикує високу ви
могливість, вдосконалює нав
чальні плани. Ну, і іде нале
жить додати, що Ф Ф ЕП —
найбільш український під
розділ ВПІ — усі дисципліни
читаються тут тільки укра
їнською, за винятком, хіба-що,
англійської мови.

З
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Серед декількох сотень уче
них нашого інституту, які ак
тивно займаються науководослідною діяльністю, декілька
десятків є науковими керів
никами перспективних науко
вих напрямків.
Можна сподіватися, шо з ча
сом навколо кожного такого на
укового керівника утвориться
наукова школа, авторитет якої
буде визнано як в нашій країні,
так і за кордоном. Але, якщо ко
ристуватися популярним серед
учених критерієм, що наукова
школа може визнаватись, за
умови захисту під керівництвом
лідера перспективного науково
го напрямку не менше 7 канди 
датів та дркторів наук, тр на Сьо
годнішній день у Вінницькому
політехнічному інституті існує 9
наукових
шкіл.
Най чисельнішою з них є наукова шко
ла заслуженого діяча науки і
техніки України, Лауреата Д е
ржавної премії України, профе
сора І.В. Кузьміна.
Під його керівництвом у ВПІ
захистили дисертації 32 моло
дих науковці,
другою за чисельністю є на
укова школачюкійної о профе
сора В .Т . Малікова, під
керівництвом якого під час його
роботи в ВПІ, захистились 19
чоловік.
Далі слід відзначити ака
деміка Академії інженерних на
ук України професора О.П.
Стахова. Його школа в ВПІ
налічує 17 чоловік.
Інші наукові школи очолю
ють: академіки Академії
інженерних наук України В.П.
Кожем•яко- та В .С . Осадчук,
академік Академій інженерних,
гірничих та педагогічних наук
України, професор Б І. Мокін,
академік Міжнародної Академії
в Нью-Йорку, професор 10:0.
Карпов, а також професор В.Я.
Суп ян та професор І А. Немировський, який, на жаль, виїхав
у нинішньому році на постійне

місце проживання в Ізраїль.
Але 10 кандидатів наук,
підготовлених ним у ВПІ, продовжиїзатимуть розробляти
його науковий напрямок.
Навколо яких же наукових

Ш іт т ,

Мадіш а.

“Методи та прилади контро
лю матеріалів, речовин, виробів
га навколишнього середови
ща”.

НАУКОВІ ш коли
вінниц ького
ПОЛІТЕХНІЧНОГО
ІНСТИТУТУ
напрямків сформувались на
сьогодні в нашому інституті на
укові школи?

Шу_к о в„3„.шш ш.. проФ •.І.В...
“Методи аналізу і синтезу
складних систем контролю і уп
равління в народному госпо
дарстві”

£тйхова
“Розвиток теорії чисел
Фібоначчі та золотого перерізу,
розробка теорії фібоначчієвих
систем зчислення та принципів
побудови високонадійних за
собів обчислювальної та
вимірювальної техніки на цій
основі”.

Наукова школа проф. В.П.
Каже м’яка
✓
“ Оптоелектронні
логікочасові інформаційно-об
числювальні середовища”.
Наукова школа, просі). В.С.
Осалчука
“Фізичні процеси в газових
та напівпровідникових середо
вищах і розробка пристроїв
мікроелектроніки на цій ос
нові”.
НаУ,к(2ва„шкіші_прщ.ф,. БЛ,
Мокіна
“Ідентиф ік ація
техно
логічних процесів та розробка
інформаційно-вимірювальних
систем і систем автоматичного
керування цими процесами”.
Ияукова,і.ііут і а..гіраф/. Ю Си

Кщшшм

“Нелінійні електричні кола
та перетворювачі енергії”.
Наукова школа проф. В.Я.
Суп’яна
“Радіовимірювання”

Шшжалшшаалщдф: 1-АШуіщгошжога
“Моделювання та синтез
елем ентів
і
систем
гідроа втоматики ”
Із цього переліку витікає,
що наукові школи є на. шести
факультетах із дев’яти. Якщо
зважити на те, іцо після захисту
дисертації принаймні ще хоч
одним аспірантом за науковим
напрямком “Теорія формуван
ня та ущільнення будівельних
м атер іал ів” , очолюваного
професором М.Ф. Друкованим,
можна буде і його науковий ко
лектив віднести до розряду нау
кових шкіл, то можна констату
вати, що лише на двох молодих
факультетах — економічному
та транспорту і триботехиіки
створення наукових шкіл — це
справа майбутнього, але не та
кого вже й далекого, якщо вра
хувати потенціальні можли
вості учених, що працюють на
цих факультетах.
На знімках: керівники нау
кових шкіл ВПІ.
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Міжнародні зв’язки: ВІННИЦЯ
Під час святкування
630-річчя Вінниці у на
шому інституті побувала
д ел егац ія з Ясського
університету на чолі з
його ректором Віталієм
Павловичем Білоусом.
Ц ілком
ук р аїн ськ е
прізвище ректора пояс
нюється тим, що він по
ходж енням з наш ої
країни. Дід був офіцером
царської армії, який після
громадянської емігрував
до Б есар аб ії, а після
Вітчизняної — перебрав
ся ще далі в глибину Ру
мунії. В.П. Білоуса зна
ють, як автора понад 600
винаходів, творця цілої
школи винахідництва в
галузі металорізальних
ап ар атів, маш ин та
інструментів.
Доктор технічних на
ук, професор, ну і, зви
чайно, педагог. Цей ос
танній хист вгадується
зразу: м’яка манера по
ведінки, вродж ена ін
телігентність, блискуче
вміння оповідача, яким
Віталій Павлович бук
вально зачаровує.
Ясський університет
під керівництвом В.ІІ.
Білоуса провадить знач
ну наукову роботу, має
широкі творчі зв’язки з
технічними вузами Вол
гограда, Іванова, Харко
ва. Треба сподіватися, що
такі ж стосунки з а в ’я
жуться і з нашим інсти
тутом, тим більше, що в
Яссах готую ть ни зку
фахівців тих же профілів,
що і в нас. Може зац і
кавити те, як у Яссах ор
ганізовують практичну
підготовку студентів.
Для цього не треба поси
лати їх на промислові
підприємства.
Університет має в своєму
складі 5 невеличких за
водів, які виготовляють
продукцію за креслення
ми і винаходами своїх же
учених.

На знімку: ректор Яс
ського
технічного
університету В.П. Білоус
і перший проректор ВПІ
В.О. Л еонтьєв під час
зустрічі в нашому ву зі.

вчальний корпус з добре
обладнаними лабора
торіями. У більшості ви
падків лабораторні робо
ти виконуються не на ма
кетах, а на сучасних про

1 4 -1 6 ЖОВТНЯ деле
гація нашого інституту на
чолі з першим проректо
ром В.О. Леонтьєвим по
бувала в Яссах з візитомвідповіддю . Ясський
технічний університет —
один з провідних вузів Рум ун ії, який веде свою
історію ще з 1813 року. На
десяти його факультетах
13582 студенти здобува
ють зн ан н я з 52-х
спеціальностей. Навчаль
но-лабораторні корпуси
займають понад 68 гек
тарів. В студентському
містечку — близько 10
тисяч м еш канців. У
складі університету — 5
експериментальних про
мислових виробництв, де
студенти опановую ть
робітничі проф есії та
знайомляться з сучасни
ми технологічними но
винками. Хімічний фа
культет, наприклад, має
паперову фабрику, ма
шинобудівний — майже
повністю забезпечує по
треби Румунії в деяких
видах металорізальних
інструментів.
Кожен факультет має,
як правило, окремий на:

мислових діючих уста
новках. На них же прово
дяться і наукові дослід
ження. До речі, уні
верситет займає провідне
місце в області студент
ського винахідництва.
Дипломні проекти ба
гатьох студентів, крім
традиційної розрахунко
вої та графічнцї частин,
доведені до діючих уста
новок, пристосувань,
інструментів. Мабуть,
цікаво буде знати, що
викладачу в університеті
заборонено користува
тись на лекції шпаргал
кою, тобто, конспектом.
Відповідно і студент не
відповідає на екзам е
наційний білет, а біля до
шки бебідує з виклада
чем по пройденому кур
су. Якщо бесіда за
кінчилась не на користь
студента, то її можна по
вторити. І таких спроб
може бути чотири. Сту
денти, які не склали
іспитів чи заліків з дея
ких дисциплін, мають
право на повторний курс,
правда, уже без сти
пендії, яка становить
близько 25 доларів на

місяць.
Був обговорений про
ект угоди між Він
ницьким політехнічним
інститутом та Ясським
тех н ічн и м універси
тетом про співробіт
ництво, яка має бути
підписана під час візиту
румунських колег до на
шого інституту в листо
паді. Угода передбачає
обмін професорсько-вик
ладацьким и кадрами,
ученим и, студентам и
для здійснення спільних
проектів, конференцій,
семінарів, обмін науко
во-технічною та мето
дичною літературою.
Заслуговує на увагу
робота відділу міжнародних з в ’я зк ів , 28 пра
цівників якого підтри
мують контакти з 350-ма
інститутами та універ
ситетами Європи, Аме
рики, Азії та Африки.
М инулого року від
зовніш ньоекономічної
діяльності університет
мав прибуток у 136 тисяч
доларів ,
В свою чергу керів
ництво та науковці Яссь
кого університету заці
кавились впроваджен
ням обчислю вальної
техніки в навчальний
процес, нашими досяг
ненням и в сфері гу
м а н іза ц ії та гум ані
таризації технічної ос
віти. Ці та інші питання
вони вивчатимуть під час
наступного візиту до
Вінниці. Сподіваємось,
що зроблено добрий крок
у справі зближення двох
вузів, двох народів, який
приведе до подальшого
взаємовигідного
співробітництва.

В. Нагул,
декан по роботі з
іноземними студен
тами
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На вулицях Вінниці,
Одеси, Д онецька та
інш их міст У країни
з ’явилися м аш ини зі
спеціальними контейне
рами, призначення яких
не викликає сумніву —ними п ерево зять зрі
джений газ. Власне, такі
машини були вже давно і
контейнери теж були, але
інші і значн о менш ої
місткості — лише на 40
балонів. А ці — на 72.
Отже,подія не визнач
на і не дуже примітна, але
для ока сп ец іал іста
цікава.
Річ у тім,що цей кон
тейнер є елементом нової
технології обробки і по
стачання зрідженого га
зу, якому нема аналогів
на всій території колиш
нього СРСР,
Газ до споживача, як
відомо, возять не перший
день. Робота ця тру
домістка і марудна. Балон
треба забрати у дядька з
кухні, повантажити на
машину, відвезти на газо
наповнювальну станцію,
звантаж ити, злити ре
штки, які не випарову
ються, точно відміряти на
вазі кількість газу, запов
нити кожен балон окре
мо, знову його пованта
жити, одвезти до дядька,
розвантажити. 1все це, як
мовиться, “на пупа”, ру
ками, з масою великих і
малих незручностей.
Учені інститутського
центру інженерної еколо
гії побачили, що цей ма
рудний процес можна
спростити і вдосконалити
та ще й з неабияким еко
номічним ефектом. І за
ходилися поліпшувати не
тільки окремі деталі, а до
корінно змінювати всю
технологію , м еханізовувати й автоматизовувати її.
Спершу переробили
базові елементи. Скажі
мо, автоконтейнер. Ра
ніше це була прямокутна
клітка на 40 балонів. Вий
мати їх —- одна морока.
Тепер же в контейнері —
4 касети на 18 балонів
кожна. Отже, економія
транспорту. Крім того, не
треба заправляти кожен
балон окремо. К асети
можна ставити в таку по
зицію, що вони розванта
жуються, заповнюються і
наван таж ую ться ме
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Ш Якщо наш інститут успішно

ханічно й автоматично — вод номер 732 після
економія часу. Відпо конверсії. Відповідаль
відно сконструйовано ним виконавцем всієї
запірні пристосування до компллексної теми є та
балонів, зливний і налив лановитий конструк
ний дозатори — економія тор,старший науковий
співробітник Ц ентру
газу.
Правда, в селах бало інж енерної екології
Іванович
ни гюки-що розвантажу .Андрій
ються вручну, але авто Колівашко.
Якщо вся технологія
контейнер проверта
ється, слюсарю легше і сьогодні наближається до
простіше виймати ван фінішу,то окремі її еле
таж — знову економія менти доведені до такого
часу і здоров’я.
рівня, що їх можна пус
Ця технологія була кати в серію . Зн ач н а
представлена на кон дослідно — промислова
курс, котрий проводився партія автоконтейнерів
ще в рам ках СРСР у уже пішла в газові госпо
1989-90 р.р.„І здобула дарства України, ось-ось
перше місце ЛІ прийняли підуть запірні пристрої і
за основу майбутньої мо дозувальні установки.
дернізації газової про
Маємо вже й серйозні
м исловості, виділили замовлення з Білорусії й
кошти на.подальшу роз Азербайджану — треба
робку і нині ця робота на тільки вирішити питання
фініші.
взаєморозрахунків.
Оскільки йдеться про
Певна річ, в умовах,
механізацію й автомати коли з газом велика скру
зацію, то працюють вод та, може виникнути за
ночас декілька колек питання, чи на часі наша
тивів: кафедра машино технологія?
будування (група Ю.М.
На часі. Не завжди ж
Дівеєва), факультет ав так буде. З іншого боку, в
томатики (група Ю.О. умовах скрути доводить
Д м итрієва), державне ся економити, а наша
підприємство “Облгаз”. технологія, як бачите,
Д ля доводки окремих досить економічна.
елементів і впроваджен
А на закінчення хо
ня в серійне виробництво четься додати, що всі ці
підклю чені: АРМА — розробки вводяться в
Київське ♦підприємство курс навчання спеці
після конверсії, Донець алістів теплоенергетич
кий проектно — конст ного профілю.
рукторський техно
С .Т каченко, про
логічний інститут ‘Тазо- фесор, керівник центру
апарат”, Віннйїщкий за інженерної екології

пройде атестацію і буде ак
редитований за 4-м рівнем,
то він одерж ить статус
технічного університету. За
право стати ним розгорнула
ся інтенсивна органі
заторська і методична робо
та.
Для вирішення цієї пробле
ми випускні кафедри очоли
ли доктори наук, професори
В Перш ий номер журналу
“Вісник В П І” передба
чається випустити в грудиінапередодні 20-річчя засну
вання вузу.
Я Вінницькому худож нику
Т.Сороці замовлено портрет
Івана Васильовича Кузьміна
— колишнього ректора
• інституту, професора, який
протягом 13 років очолював
ВПІ і вивів його в число
провідних вузів України.
Цей портрет поповнить галерею засл уж ен и х людей
інституту.
Я 3 метою залучення все
більшої кількості студентів
до наукових дослідж ень
створюється студентське на
укове констукторське бюро.
Я І далі активно триватимуть
будівельні роботи, зокрема,
на спорудженні 7-го гурто
житку з оздоровчим цент
ром, лаболраторного комп
лексу ангарного типу для
дисциплін теплоенергетич
ного та газовенгиляційного
циклів.
Я Розпочинається активна фа
за спорудження корпусу фа
культету автоматики.
Я Після введення в дію 7-го
гуртожитку з’явиться мож
ливість вивести з гуртожиткового фонду гуртожиток
номер 1 і на трьох його
верхніх поверхах розмістити
кафедру іноземних мов та
каф едру української і
російської мов, створити там
лінгвістичний центр.
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У випускників
70-х років
Тільки побувавши у вироб
ничій сфері, а особливо у її шта
бах, починаєш розуміти посрравж ньому,
що
таке
інститут, яке його значення,
його питома вага в народному
господарстві. Цей, по суті ба
нальний, висновок я зробив
після того, як провідав східне
підприємство електричних ме
реж.
В кабінеті його молодого ди
ректора Володимира. Костянти
новича Волкова зібрались за
ступники
М .Ґ.У м ан ец ь ,
В.І.Лучковський, головний
інженер.Л.Т.Рябий, начальник
планово-економічного відділу
О.А.Марценюк — всі колишні
студенти ВПІ.
-т- Наш департамент, — по
казав на карті В.К.Волков, —
це права половина області, тоб
то, 15 районів з 26-ти. А якщо
розшифровувати детальніше —.
97 підстанцій, 24 тисячі
кілометрів ліній електропере
дач, чотири державних елект
ростанції, 4972 трансформа
торних підстанції...
Потім він перераховував до
вжелезний список функцій,
обов’язків, можливостей, по
слуг, які виконує і на які спро
можна їхня служба. Іншими
словами, це п отуж ний гі
гантський комплекс техніки і
людей, ЯКИМИ керують ці МО
ЛОДІ; вг,права ж ній більш оетіео

ткяяУгіи Інженери- Але но це

було предметом м оєї не
сподіваної гордості, а те, що всі
вони закінчували Вінницький
політехнічний, всі прийшли
сюди зел еним и , не дуж е
вмілими, не дуже сміливими, а
тепер ось керують такою махи
ною самостійно, впевнено і до
пуття. Ось вона — віддача
вузівського інтелекту тільки в
одному колективі, який забез
печує електроенергією більше,
ніж половину Вінниччини. Тим
часом таких колективів, де пра
цюють наші випускники, по об
ласті і республіці — тисячі.
Найприємніше те, що всі
керівники східного під
приємства електромереж гово
рять про політехнічний з охо
тою і любов’ю.
— Матір не забувають, —
сказав Володимир Костянтино
вич. — Адже саме тут “напува
ли” нас молоком тієї науки, яка
стала нашою інж енерною
кров’ю, змістом усього життя.
Якщо порахувати,хто навчався
в інших вузах, то це одиниці, а
переважна більшість, власне,*
всі — з Вінницького полі
технічного. Так що наша любов
до нього — масова/Часто туди
ходимо, часто їздимо — то на
перепідготовку, то на консуль
тації, то — щоб допомогти яки
мось обладнанням для лабора
торій, адже матері треба допс-ма гати, Не моральний,
синівський обов’язок. Тим па

че, що вона і далі постачає нас
кадрами, а ми зацікавлені, щоб
рівень їхньої підготовки ставав
усе кращим, щоб випускники
оволодівали найсучаснішим
обладнанням і найпередовішими методами роботи.
...Згадавши, що ось уже на
порозі 1994-й рік, що 1 січня
ВПІ виповниться 20, почали го
ворити про найпам’ятніше, про
викладачів енергетичного фа
культету. Одностайна оцінка
Івану Федоровичу Па влову —
маестро вищого класу, читає
свій предмет, як музику. Чудо
вим викладачем був покійний
Микола Леонідовис Сахновський. Хвалили тодішню лабора
торію високих напруг — очо
лював її нинішній завідувач ка
федри ЕСМЕС Валерій Степа
нович Собчук. Жаргували, що
“согіромат” в студентському
колі називали “согіромутью”, а
виявляється, що він потрібен
для активного вжитку не тільки
механікам, а й енергетикам.
Головний інж енер під
приємства Леонід Трохимович
Рябий з великою теплотою зга
дував “куликове поле”, себто,
інститутський стадіон, на яко
му добряче натрудив руки й но
ги, коли будував, а потім — ко 
ли ганяв на ньому футбольного
м’яча.
— Що було найбільшим
дефіцитом,коли прийшли на
виробництво після інституту?
Задаючи це питання, я ду
мав, що наріжною буде
відповідь про слабкість прак
тичних навичок, але ні — бра
кувало, з’ясовується, насампе
ред знань психології й еко
номіки. І тут же - - принагідне

Ш’ІШ

уточнення:
— Це для нас, випускників
кінця сімдесятих — початку
вісімдесятих років. Нині ця
“латка” на інженерному мун
дирі заштопана досить істотно.
В.К.Волков недавно був на
перепідготовці в США.
— Три тижні слухав лекції в
технічном у
університеті.
Лекцій вони, власне, не чита
ють. Готуєшся до них сам, а
лектор слухає тебе і твоїх това
ришів, і^идає, як правило дис
кусійну “кістку”, щоб виникла
суперечка, яка будить думку і
змушує глибоко'занурюватися
в тему. Сподобалось! Правда,
там у студентських групах не
25, а щонайбільше — 12 чо
ловік.
Американський спосіб на
вчання — глибока однобічна
спеціалізація. Один інженер
там обслуговував метричні при
лади. Дока в своєму ділі, але
тільки на міліметр в сторону —
нічого не знає. Так що нам нема
чого мавпувати перед Заходом.
Захід шанує нашу інженерну
різнобічність,
яка
при
мінімальному доучуванні до
зволяє бути спеціалістом широ
кого діапазону. Це безсумнівна
перевага.
А наприкінці треба додати,
що спеціалісти східного
підприємства електромереж
дуже прихильно ставляться до
інститутської практики набу
ванні студентами робітничих
професій уже на першому курсі
навчання.

Д.Івченко
На фото: “штаб” східного
підприємстьаелектромереж —
всі випускники ВПІ.
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Диплом на право атестації й акредитації
підрозділів будівництва, проектних ор
ганізацій і заводів, зайнятих виробництвом
будівельних конструкцій, здобуд колектив
нашого інженерно-будівельного факульте
ту. Якщо врахувати той факт, що такого пра
ва домагалися понад 50 організацій, то це не
абияке досягнення.
В основі його — творчі пошуки і знахідки
науково-дослідної лабораторії ефективних
будівельних конструкцій, створеної свого
часу відомим у місті будівельником В.М.
Крилачем і професором В.Д.Свердловим,
який і донині є її науковим керівником. Ла
бораторія* розробила ряд новинок, скажімо,
— фундаменти витрамбуваних котлованів,
стенди випробування конструкцій
залізоб етон н и х заводів, застосування
відходів Ладижинської ДРЕС для збірно-мо
нолітного домобудувайня, які завоювали
серця прагматичних виробничників просто
тою, зручністю і високою економічною ефек
тивністю.
& *
*
*
Ринок і бізнес ■— це світ ділових контактів
і оперативного зв’язку. Якщо вам треба не
гайно одіслати листа і так само негайно одер
жати відповідь, існують високоефективні те
лекомунікації, якими планета обснована. як
павутиною. Правда, одна шоста земної кулі,
котру займав колишній СРСР, до цієї мережі
підключалась зі скрипом. Найпомітніші зру
шення почалися тільки після його розпаду.
Своє слово сказали в цьому ділі й науковці
нашого інституту, зокрема, А.Власюк та
Г .Б агдасар’ян, які влаш тували на базі
комп’ютерної мережі ВПІ спеціальну по
штову скриньку. Треба вам без великої мо
роки і затрат часу надіслати листа до Амери
ки, Канади чи якоїсь іншої країни — будь ла
ска. Наберіть текст на дискету, його заже
нуть в комп’ютер і через годину-другу або й
швидше адресат уже знатиме, чого ви хоче
те. Отже, дуже зручно. Звертайтесь за по
слугами.
•к к "к •к
к
З ниніш нього навчальн ого року всі
іноземні студенти нашого інституту жити
муть під дахом одного (третього) гуртожит
ку. Зважаючи на те, що це контингент спе
цифічний і що навчається він, переважно, на
контрактній основі, тобто, за власні гроші,
виріш ено вл аш ту вати в гуртож итку
спеціальне кафе, яке працюватиме щодня з
шостої до одинадцятої години вечора. Про
дуктами забезпечить студентська їдальня.
На місці вони тільки піді гріватимуться.
Згодом планується влаштувати тут і окрему
кухню. А от щодо напоїв, то і сьогодні і надалі
найгарячішим з них буде тільки кава.

До

вічного

Наш інститут став місцем
проведення не тільки нарад і
конференцій за профілем під
готовки спеціалістів. Актовий
зал часто заповнюють представ
ники громадськості міста й об
ласті. Ось і нещодавно ВПІ
приймав численних гостей, які
зібрались на інформаційні збо
ри об'єднання “Вічний пам’ят

пам'ятника

ник”, котре склали люди пере
важно єврейської національ
ності, переслідувані в роки вій
ни фашистськими окупантами.
Учасники зібрання були по
знайомлені з новинами об’єд
нання, кращими активістами,
привітали вінничан з 630-річчям, а жмеринчан - з 90-річчям
їхніх міст.
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видно

С Е Л О ...

Та ще й добре видно, хоча
воно за 12 кілометрів од
Вінниці. Зветься село Майда
ном і саме звідти громадському
харчуванню політехнічного
інституту світить зоря нормаль
ного забезпечення продуктами.
Ще напровесні наші поста
чальники знайшли спільну мо
ву з місцевим колгоспом, поса
дили тут 20 гектарів картоплі,
моркви, столових буряків, засі
яли 20 гектарів гречкою — ціл
ком у дусі сучасного підприєм
ництва, диктованого незбагнен
ним и перипетіями ринкової
економіки, яка безжально ви
но грошу є наші гаманці і зму
шує шукати якогось рятівного
кола, щоб не втопитись у хви
лях дороговизни.
Літо для відділу постачання
було напруженим — їздили
культивувати, проривати, під
живлювати картоплю та овочі.
Працюючи, як мовиться, в поті
чола, з радістю позирали на
гречку, що білим поетичним
килимом застеляла поле. Гули
над гречкою бджоли, в наших
механізаторів гули від праці ру
ки.
Сьогодні ми повинні сказати
їм спасибі і низько вклонитися
за те, що виплекали добрий уро
жай. Начальник відділу поста
чання Володимир Миколайо
вич Матвійчук — головний на
тхненник і організатор аграрної
інститутської політики — не
приховує вдоволення:

— Вродило добре, хоча ми і
не встигли, як треба, угноїти всі
землі. На тій площі, де дали до
статньо добрив, бульби, як ку
лаки. Картопля, вирощена в
піщаному грунті, сипка і дуже
смаковита. Вистачило і для
інститутської їдальні, і для про
даж у співробітникам, і для
обміну на інші продукти.
Н у, а щодо подальших
планів, то вважаємо нинішній
рік початком плідного і,
сподіваю сь, довголітнього
співробітництва з колгоспом.
Тут нашою роботою задоволені,
адже трудились не тільки на
совїх ділянках — де тільки було
треба, допомагали й колгос
пові.
То ж не дивно, що у Майдані
мають твердий намір зміцню 
вати цю взаємовигідну спів
дружність. Керівники госпо
дарства вийшли з пропозицією
віддати інститутові в оренду ко
лишню птахофабрику. Якщо
арифметика відповідних розрахунків щодо ремонту примі
щень, утримання і догляду за
стадом буде прийнятною, то,
мож ливо, наступного року
інститут розведе уже три,- чоти
ри тисячі штук «усей.
Втім, Володимир Миколай
ович Матвійчук упевнений, що
вузові під силу утримувати
навіть власну свиноферму, яку
колгосп теж згоден передати під
нашу опіку.

За великі заслуги перед
об’єднанням, єврейським наро
дом звання “Почесний добротворець” присвоєно вінницько
му скульптору Павлу Олексан
дровичу Левицькому. Добрими
словами й подарунками були
відзначені присутні на зборах
рятівники з числа російських,
українських та інших сімей,
які, ризикуючи життям, пере
ховували нещасних в’язнів.

Виріш ено видати Книгу
вдячності, в якій будуть поімен
но названі відважні рятівники,
описані зворушливі історії.
Наприкінці зустрічі учасни
ки художньої самодіяльності
ВПІ подарували присутнім
концерт, працювала виставка
кулінарних і кондитерських
виробів, розгорнута у фойє ак
тового залу інститутською
їдальнею.
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■Наприкінці вересня місто над Бугом відзначило
630-річчя свого існування, У цьому місті ми живемо,
працюємо, вчимося, 1 нам не байдужі його доля,
честь і благополуччя. Нижче подаємо публікації, при
свячені ювілейній даті.

інниця належить
до тих міст, кот
В
рим не судилося бути в
тіні. Така вже її доля, бо
розташована на гомін
кому роздоріж ж і Ук
раїни, в самісінькому
центрі трикутника КиївОдеса-Львів. Тому сюди
завжди рвалися завой
овники. ї ї вулицями
проносилися ПОЛЬСЬКІ і
литовські К ІН Н О Т Н И К И ,
топтали бруківку полки
царських генералів і
нім ецьких к ай зер ів ,
більш овицькі і фа~
ш исгькі загар бн и к и .
Грабували і спалювали,
катували і вбивали. Але
Вінниця, як міфічний
Фенікс, знову підніма
лася і, бог зна яким чи
ном, при всіх злигоднях
і страхіттях оговтувала
ся, росла і розквітала.
Недарма про наше місто
написано стільки пісень,
віршів, книг, недарма
його назвали “малень
ким К и єв о м ” . П о д о 
бається воно своєю
архітектурою, яка уві

* і* 4 Ш
^ Е ж » * $і *
ЩЯШ т т ш '''
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Ш ¥*
ш і ш шш ш ж
шшшт
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брала розмаїття стилів,
своїм голубим намистом
- річкою Південний Буг,
духм ’яними яблуневи
ми садами і розкішними
парками.
А м ол од іє щ ороку
Вінниця новобудовами,
заводами і фабриками,
середніми і вищими нав
чальними закладами, в
том у числі і нашим
інститутом, де вчаться
тисячі юнаків і дівчат. А
це і є молодіння міс¥а.
Не може бути такої лю
дини, яка б не любила
міста, в якому живе. Бу
ти байдужим до нього,
значить, не поважати
самого себе. Вінничани
усім серцем пригорну
лись до своєї “головної
столиці”. Про це свід
чать чимало гарних
справ, зд ій сн ен и х і
здійсню ваних для по
ліпшення благоустрою,
розвитку культури, на
р о д н о ї освіти, ком у
нального господарства,
побуту.

АРХІТЕКТУРНІ АНСАМБЛІ
Місто так швидко за
будовується, що навіть
корінні вінничани не мо
жуть помітити всіх об
нов, котрі з ’являються
то в одному, то в другому
районі. Ще донедавна
єдиним житловим маси
вом, спорудженим у піс
лявоєнні роки, вважалась,Вишенька. Тепер іх
уже десяток: біля вироб
ничого
об’єднання
“Жовтень”, ДПЗ-18, в
районах вулиць Сверд

“ У р о ж ай ” , в районі
ДПЗ-18.
Гарний і центр нашо
го міста, який формував
ся протягом багатьох ро
ків. Проспект Леніна мо
же позмагатися щодо чи
стоти, ар х ітек ту р и з
центральними вулиця
ми н авіть столичних
міст. Особливо приваб
ливий вигляд мають
майдани — .Н езалеж
ності, перетворена він
ничанами в суцільний

ВІН Н И Ц Я
лова, Литвиненка, Пи
сарева. Силует міста ви
значаю ть сьогодні не
одинокі церковні спору
ди, а контури багато
поверхових житлових'
кварталів і заводських
корпусів. Місто стає ви
сотним. Будинки на 1214-16 поверхів вже не
рідкість. їх можна поба
чити на Привокзальній
площі, вулицях Київ
ській, Стахурського, Келецькій. А Хмельницьке
шосе прикрасив 14-ти
поверховий адміністра
тивний корпус у вигляді
відкритої книги. Групи
висотних будинків неза
баром виростуть на розі
вулиць Келецької і Барського шосе, біля ринку

квітник; Гагаріна — з
каскадами водограю і
ш тучним озером , на
якому плавають лебеді.
В порядковую ться
площі біля будинку обл
держадміністрації, кіно
театру “Жовтень”, яку
прикрасило нове примі
щ ення центрального
ринку. У задумках міс
тобудівників — реконст
рукція центральної час
тини Вінниці, в якій ви
ділятимуться три зони:
1 — ро зваж альн оігрова на майдані біля
кінотеатру “Росія”, де
розмістяться кафе, бари,
казино, атракціони;
2 — м у зи ч н о-теат
ральна, в яку увійдуть
облмуздрамтеатр, Мала
театральна сцена, му
зична школа, кінотеатр
ім. Коцюбинського і Зал
органної музики, який
має там відкритися;
3 — діловий центр
біля міської Ради. Цеофіси, магазини, ресто
рани.
Чималу частку в за
будову міста вносить
наш інститут. За роки іс
нування силами і засо
бами політеху споруд
жено десятки будов: на
вчальних корпусів, гур
тожитків, інших об’єк
тів, які прикрасили
Хмельницьке шосе, ву
лиці Артоболєвського і
' Келецьку—-значну те
риторію житлового рай
ону Вишенька.
1—

На розі вулиці Келецької і
проспекту Юності.
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З нагоди свята у
місті відбулося багато
цікавих заходів, у то
му числі міжнародний
фестиваль КВК, нау
ково-теоретична кон
ф ер ен ц ія, години
п а м ’яті, спортивні
змагання, виставки,
концерти художньої
самодіяльності, в яких
були ш ироко пред
ставлені і аматори на
шого інституту. На
родні гуляння за
кінчилися святковим
фейєрверком.
Будинок облдержадміністрації.

НОВІ ЗАВОДИ

М О Л О Д А
ТУРИСТИ ЗВІДУСІЛЬ
Р ік -у -р ік зростає
число лю дей, які
ц ік ав л я ть ся нашим
містом, приїжджають
за туристськими путів
ками, щоб ознайоми
тись з його визначними
місцями, пам’ятника
ми історії, культури,
архітектури. А подиви
тись V Вінниці є що.
Унікальним,
в се св іт н ь о -в ід о м и м
став музей-садиба ве
ликого російського хі
рурга Миколи Івано
вича Пирогова. Буди
нок, в якому він жив ос
танні роки, склеп, де
зберігається набальза
моване тіло основопо
лож ни ка військовопольової хірургії зна
чаться в усіх туристсь
ких проспектах. Не об
минаю ть числені ту
ристські та екскурсійні
групи м ем оріальний
музей видатного ук
раїнського письменника-зем ляка М ихайла
М ихайловича Коцю
бинського. Тут в про
стій хаті біля річки на

1.

родився сонцелюб, тут
— його речі, дерева, які
він посадив.
Крім цих визначних
місць, туристи можуть
побувати в багатих на
експонати краєзн ав
чому, художньому, де
коративно-прикладно
го мистецтва музеях,
відвідати об’єкт “Верв о л ь ф ” — залиш ки
ставки Гітлера біля Коло-Михайлівки.
Подобаються гостям
Вінниці парки культу
ри і відпочинку —
“ Д р у ж б а” та імені
Горького, архітектура
стародавніх будинків,
нові житлові райони. І
гості приїжджаю ть з
усіх кінців нашої і зару
біжних країн. До їх по
слуг — близько десятка
готелів, туристських
баз. Серед них — комп
лекс “Поділля”, готель
“Дубовий гай”, кемпінг
в згаданій Коло-Михайлівці, мережа екс
курсійно- туристських
бюро і.фірм.

Коли б до Вінниці по
вернулася людина, кот
ра емігрувала років 5060 тому — вона б не
впізнала її, насамперед,
внаслідок бурхливої
індустріалізації цього
колись заштатного міс
течка. Нині усюди під
велися корпуси великих
заводів, комбінатів, фа
брик, серед них такі гі
ганти промисловості, як
Д П З-1 8 , о б ’єднання
“Ж овтень” , “ М аяк” ,
“Т ерм інал” . Лише за
останні кілька років у
місті стали до ладу
більше 20 промислових
підприєм ств, у тому
числі зовсім нового для
Вінниці профілю: НВО
“Аналог”, ВО “Аерогеоприлад” , відеотермінальної техніки та
ін ф орм атики, завод
“Кристал” , картогра
фічна фабрика та інші.
З розряду міст легкої
та харчової промисло' вості Вінниця перетво
рилася у центр вироб
ництва радіоелектро
ніки та точного прила
добудування. І треба
Сказати, що продукція,
виготовлена умілими
рукам и вінницьких
майстрів, користується
все більшим попитом не
тільки ь нашій, а й в ба
гатьох зарубіжних краї

нах. Приміром, елект
ронно-світлові інфор
матори,мул ьтиплікато
ри виробництва ВО
“Інфракон” можна по
бачити на вулицях Мос
кви, Санкт-Перербурга, Т аш кента, Софії,
Братислави.
В різні країни СНД,
Європи, Азії ідуть під
шипники, інструменти,
газоаналізатори з він
ницькою маркою . А
синхронні двигуни,
м"ясорубки, міксери,
виготовлені колективом
електротехнічного за
воду, дістали право бути
п р едставлени м и на
міжнародній виставці
“Америка-Україна ” в
Лас-Вегасі, заслужили
високу оцінку фахівців.
У тому, що Вінниця
виходить на світовий рі
вень технічного прогре
су, що його робітники
оволодівають все нови
ми сучасними техно
логіями є значна частка
праці нашого інституту,
який підготував і напра
вив на заводи, фабрики,
в будівельні організації
тисячі молодих інжене
рі в , к о н с т р у к т о р ів ,
інших спеціалістів. їм і
їхнім вчителям та на
ставникам вінничани
сьогодні висловлюють
щиру вдячність.
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До нього слова ще треба
звикнути — триместр, себто,
семестр практичної роботи,
жива галузка нової універ
ситетської програми навчан
ня, запровадженої в нашому
інституті.
Отже, вперше після здобут
тя робітничої професії 856 сту
дентів другого курсу ВПІ пра
цювали на виробництві. В умо
вах економічної кризи най
більшою трудністю для ф а
культету інтеграції навчання з
виробництвом було — забезпе
чити зайнятість і підібрати ро
бочі місця. Уяву про копітку
багатогранність цієї праці дає
цифра 350 — на стількох вели
ких, малих, спільних, комер
ційних підприємствах, заво
дах, фабриках, базах, буді
вельних комплексах розмі
стили мй наших студентів.
Не можна сказати, що все
йшло гладенько і просто. Від
чувався деякий брак досвіду,
надто методичного забезпе
чення з точки зору організації,
адаптованого на наш експери
ментальний план і його без
умовне виконання. Нині, під
сумовуючи результати, виро
били відповідні заходи і корек
тиви, щоб усунути недоліки.
Загалом же наслідки три
местру можна оцінювати до
сить позитивно. Власне, найк
ращу “р ец ен зію ” видали
керівники підприємств — ба
гато з них виявили готовність і
бажання приймати наших лю
дей до себе і надалі. їм імпонує
те, що практикант ВПІ з
робітничим дипломом не бро
дить цехами, як екскурсант,
заважаючи людям, а працює,
виконує норму, заробляє гро
ші, вдосконалю є кваліф і
кацію. Він тут уже не гість, а —
майстер. До речі, тридцяти
відсоткам наших практикантів
за літо підвищили розряд, чет
верта частина їх здобула ще
одну суміжну професію. Дея
кі, особливо зФІТКІ, почина
ли як оператори, а закінчували
триместр уже в ролі інженерівпрограмиетів. То ж і не дивно,
що понад 50 студентів привез
ли контракти з адміністра
ціями підприємств — їх уже по
мітили і по закінченню вузу
хотіли б мати з себе на роботі.

А.Храбап, декан факул ь т е гпу і и т е гр а ц і ї
нав чанп я з вироби ицтвом.

Іменні стипендіати.
Хто в о н и ?
Успішне навчання, як відомо, зао
хочується матеріально. Рішенням ра
ди інституту 27 студентам старших
курсів призначені стипендії в розмірі
72 тисячі карбованців на місяць.
Звісно, не за гарні очі, а за високу
успішність і сумлінне ставлення до
своїх студентських обов’язків. Прав
да, у таких стипендіатів не завжди все
йде відмінно. Бувають злети і спади. А
ось, так звані, іменні стипендіати
іншої оцінки, ніж “5", певне, не зна
ють роками. Це — студентська еліта,
юнаки і дівчата, які не тільки успішно

Хто кого підкорив — знан
ня його, чи він знання — важко
сказати. Рідні і близькі знають
лиш одне: з дитинства Сергійко
на все, що стосувалось матема
тики, інших точних наук, ди
вився широко розкритими очи
ма, так захоплювався роз
в’язанням хитромудрих задач,
що забував про їжу і сон.
Вже у школі Сергій Цирульник відразу став визнаним
лідером розв’язання задач.
Технікум електронних при
ладів він закінчив з червоним
дипломом, на військовій службі
став відмінником бойової й
політичної підготовки. В реко
мендації, яка надійшла до ВПІ,
написано: “ ...командування
військової частини рекомендує
відмінника бойової й політичної
підготовки Цирульника С.М.
для позаконкурсного зачислен
ня у вищий навчальний заклад.
Це право він заслужив своїм
сумлінним ставленням до вико
нання військового обов’язку,
працелюбством і особистою
дисципліною”.
А служив юнак в Нагірному
Карабаху саме тоді, коли по
чався там міжнаціональний
конфлікт.
Зв аж те, командири від
значили працелюбство хлопця.
Недарма! Ще до служби в армії
Сергій мав значний трудовий
стаж, попрацювавши регулю
вальником радіоиапаратури в
ЦКБІТ, потім — техніком, не
цурався чорної роботи —• при
бирав подвір"я, мив підлоги. Бо
не міг і не хотів дарма їсти

виконують навчальний план, готую
чись стати спеціалістами обраної га
лузі, а своєрідні поети тієї чи іншої
дисципліни, або й усіх без винятку.
Ось ці, винятково обдаровані,напо
легливі студенти: В.Дем’ян (ФЕТЕ),
1.Студент (ФТМ Т), В.Червонолйк
(ФТМБ), С.Цирульник (ФРЕ), О.Ко
вальов (ФА). П.Фуксман (ФЇТКЇ),
О.Савицький (ФРА), Ю.Матує (ФБ).
Наша розповідь про студента групи
1РТ-90 факультету радіоелектроніки
Сергія Михайловича Цирульника.

. Сходинками
знань
і праці
батьківський хліб.
Бувало, друзі манять на аме
риканський кіпобойовик, чи
просто повеселитись. Ні.
Більшого задоволення, ніж пра
цювати з книгою, возитись з те
левізором Сергій не знав.
І знову ж таки математика.
Попри всі турботи, які супро
воджували в юності, Сергій
знаходив час і натхнення для
участі в різних конкурсах, заво
ював престижні призові місця в
математичних і технічних
олімпіадах, що відбули ся в За
поріжжі, Ленінграді.
Сьогодні Сергій Цирульник
долає сходинки до нових знань
па факультеті
ра діо-

електроніки нашого інституту. І
знову переступає з курсу на
курс, пока зуючи відмінні ре
зультати. Ще йнаукову про
блему
розв’Чізує:
“Вимірювання вологості в зерні
та інших сільгосппродуктах”.
Його науковий керівник, за
ступник декана Юрій Володи
мирович Крушевський із задо
воленням каже: “Світла голова
і цілеспрямованість”.
Вступаючи до ВПІ, Сергій
познайомився з однокурсни
цею Оксаною. Жартує: “Я сту
кався у двері ФРЕ, вона - до
ФІТКІ, а обоє разом достука
лись до З АРСУ”.
Одружились. Чекають ди
тину. Так що слова пісні “гіервьім делом, гіервьім делом самолетьі, ну, а девушки, а девушки
потом” до Сергія не підходять.
Тим часом, турботи про молоду
сім’ю на плечі батьків не пере
клали. Ось уже три роки Сергій
Михайлович працює репетито
ром, допом агає заочникам
розібратися в складних розділах
математики і має заробіток. Не
відмовляється від участі в
сільгоспроботах, лагодить при
ватні радіоапарати — теж
гроші. Плюс 90 тисяч карбо
ванців іменної стипендії.
То ж, має можливість дещо
придбати для сім ’ї: одяг,
білизну, посуд. А недавно купив
швейну машину, за що заслу
жив поцілунок від Оксанки.

Л. Леонідов
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1Г

"ього року мені випала
^можливість побувати у
Ліверпульському університеті
Джона Мурса і навчатися там
впродовж півтора місяця. Ця
подія не була, як то кажуть,
манною небесною, не звали
лась на мене раптово — вона
готувалася майже два роки.
Розглядалися різні варіанти,
але залишився врешті — решт
тільки Ліверпуль. Хотілося б
висловити вдячність виклада-

“економїчного проекту систе
ми “Телетекст”. Вимагалось з
допомогою ринкових і техно
логічних методів виграти кон
куренцію в інших подібних си
стем. При цьому задавались
питання, які реально стоялм
перед фірмою “Ф іл іп с” 20
років тому. Ми виробляли свій
прогноз дій і лише після цього
нас знайомили з економічним
рішенням фірми. Щось подібне
практикується і в нас на п’ято-

тьох фірм. Атмосфера дуж е
тепла. Дипломникам ніхто не
намагався ставити каверзних
запитань, щоб Заплутати. Про
сто оцінювали роботу, під
бираючи для себе потенці
альних співробітників. Студент
з поганою дипломною роботою
не має ніяких шансів.
Окремого слова варта
університетська бібліотека.
Книги (як і обладнання в лабо
раторіях) непомітно позначені,

Дорожні нотатки

ПІВТОРА
МІСЯЦЯ —
АНГЛІЙСЬКИМ
СТУДЕНТОМ
чам Кену Сівору і Дейву Харві,
які сприяли цій поїздці і під
чиїм керівицтвом я працював.
Само собою зрозуміло, що
для навчання в Англії треба до
бре знати мову. Я вважав себе
досить підготовленим, але все
одно попервах англійці ро
зуміли тільки мене — їхній
сленг, круто заміш аний на
місцевому діалекті, був незро
зумілим для мене, хоча не
вдовзі все стало на.свої місця. З
цього я роблю висновок, що ко
ли ви їдете з«і кордон не для
вивчення іноземної мови, а з
цілком певною метою, то муси
те знати потрібну вам мову уже
дома. Там цього швидко зроби
ти не можна.
Наступного по приїзді дня
мене познайомили з деякими
викладачами факультету. За
пропонували для вивчення
декілька предметів. Можна бу
ло вибирати, але хотілось по
працювати з найбільшою
віддачею. В деяких науках там
використовуються абсолютно
інші терміни. Від цього в мене
спершу голова йшла обертом,
однак врятувало те, що я дуже
швидко адаптувався до їхньої
навчальної комп’ютерної про
грами і показав результати,
ко м п є н су ва в ши її е 3н а н ця
термінів. В складі студентської
групи брав участь в розробці

му курсі, але, на жаль, з-за
відсутності реально діючого
ринку знайти підходящ ий
аналітичний матеріал нелегко.
І нарешті мені запропону
вали працювати над виправ
ленням одного студентського
проекту. Тут треба сказати, що
для одерж ання диплома
англійський студені повинен
сконструювати і спаяти реаль
но працюючу схему. Мені до
велося
підключати
до
комп’ютера картку статичного
ОЗГІ. Такі картки — останній
крик технології на Заході, але з
точки зору користувача вони
дуже прості і зручні.
Для університетських лабо
раторій характерна наявність
великої кількості комп’ютерів,
але програм не дуже багато. Є
також немало знайом ої
вимірювальної апаратури. Так*
що працювати було нескладно.
Мені випало бути присутнім
на презентації дипломних про
ектів. Був ректор університету,
приїхали представники бага

щоб запобігти крадіжкам. Сту
дент може сам ходити і вибира
ти потрібну літературу. Дуже
допомагає в цьому комп’ютер
на картотека. Є і комп’ютери
просто для роботи.
Загалом поїздка була
успішною. Я переконався в не 
обхідності одержання диплому
ВПІ. Прикро, що таке поняття,
як “диплом про закінчення ви
щого навчального закладу”,
зараз певною мірою дискреди
товане. Це, гадаю, тимчасово.
Ще одне -— необхідно під
тримувати якомога більше про
фесійних контактів. 1 третій
висновок — будь-яке констукторське вирішення повніше бу
ти економічно — доцільним.
Це звучить банально, але це
так. Минули часи державного
бл а год ій н и цтва. С пе ці ал істи
повинні відповідати передово
му рівню своєї галузі.

Максим Грудін,
студент 5 курсу фа
культету автоматики

Новини
П од ії
Ф акти
• Наказом Міносвіти України на
ФПК енергофаку в цьому році
вперше почнеться підготовка
ф ахівців зла спеціальністю
“Менеджмент в енергетиці”.
До груп ден н ої і вечірньої
форм навчадня прийнято за
відповідну
плату
25
працівників
еиергопідприємств, котрі мають
вищу освіту. Вони вивчати
муть 16 дисциплін.
• 3 86 дипломних проектів, ви
конаних студентами буді
вельного факультету в галузі
ар хітектур и, 9 одержали
оцінки з відзнакою. Серед них
— проект культової будови
Вол од и ми ра Кііча11 а , робо тіз
Олександра Дідика, Віктора
Ж ердицького,
Сер гід
Слічного та інших. Високу
оцінку. Державної комісії от
римав за професіоналізм про
ект 9-типоверхового житлово
го будинку з прибудованим
магазином, виконаний дип
ломниками Олександром
Дремлюгою та Володимиром
Кап ш і є н ко м
(керівник
В.М.Волощенко).
• Почалися підготовчі роботи по
спорудженню плавального ба-,
сейму, який увійде складовою
частиною до нового спортком
плексу ВПІ Любителі цього
виду спорту одержать споруди
для проведення змагань зі
стрибків у воду,плавання.
• Художній музей ВПІ попов
нився новими експонатами,
придбаними у відомих
вінницьких художників, зок
рема, у подружжя Олійників,
В.Рибачука, Л.Гришока. Ос
танній передав музею твори,
виконані на склі тушшю та
олією.
• С тудент ФТМ Олексій
Ш тельмах став бронзовим
призером чемпіонату Європи
зі спортивного орієнтування,
який проходив влітку на тери
торії Чехії. А Сергій Русецький з ФІТКІ здобув перше
місце з цього виду спорту на
міжнародних змаганях Укра
їна — Словаччинауза участю
команд з Угорщини і Чехії. Це
для нашого інституту приєм
ний успіх. Тренер обох при
зерів — Людмила Паиїїівпа
Бронтішева, теж працює у
ВПІ на кафедрі фізкультури.
• П ам ’яті жерти голодомору
І 932-1933 р.р. була присвяче
на зустріч студентів ВПІ з
- професором педагогічного
інституту
і . Г. Ш ульгою.
Професор подарував нашому
вузові примірник своєї щойно
виданої Книги “Голодомор на
Поділлі”.

■і А
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ПОДАРУНОК
В изначити всі грані ін
телігентності — марна справа.Кожна окрема людина — то
завше окремий, завше непов
торний світ.
Марія Іванівна Сенич. За
професією інженер-сантехнік.
На пенсії. Вдова. Помер чо
ловік, помер батько. Здається,
ще тільки вчора хазяйкою в
їхньому затишному домі була
мати, але її теж не стало. Тихо
на подвір’ї, тихо в хаті. Чомусь
набагато виразнішими стали всі
хатні речі — ждуть, коли Марія
Іванівна доторкнеться до них.
Тієї ж миті прилетять зграї сіїоминів, розсядуться довкола і ту
га обійме душу.
Щоб не замкнутися в колі
постійного смутку, треба знахо
дити якесь діло. Д обр е, що
Марія Іванівна вміє розмовляти
з книгами, вони завше були жи
вими мешканцями їхньої хати.
Любив книги чоловік, любив
батько. Н абралась велика
бібліотека.
Коли в хаті повна сім’я —
книжки не припадають пилом.
Нема-нема та й знадобиться
навіть та, що давно стояла на

полиці. Призначення книг —
служити людям. Батько був
знатним будівельником, до
брим
інж енером .
Марія
Іванівна — теж.
Одного дня вона подумала,
що треба було б кудись переда
ти спеціальну літературу. Є там
такі томи, що й вартості їх не
визначиш , особливо, пере
кладні. Вирішила оддати їх в
Тімірязєвку. Прийняли, спа
сибі.
Але дякувала передчасно.
Книги, якими так дорожила,
списані в макулатуру. Старі,
мовляв. Слів нема — як їй було
шкода.
І ось тепер вона звернулась
до нашого інституту.
—Приїдьте, відберіть. Мо
же, щось знадобиться для на
вчання студентів?
Тепер у залі курсового й
диплом ного проектування
інженерно — будівельного фа
культету з ’явилась окрема
бібліотека, подарована нам
інтелігентною людиною.
Спасибі, Маріє Іванівно.

С. Лісовий

На фото : Марі я Іванівна Сенич

Без будь-яких натяжок на
зиваємо так наш інститутський
санаторій-гірофілакторій “Су
путник”. Не вдаючись до ста
тистики, скажемо, що завдяки
йому ми, хай трохи, але стали
здоровішими. За десять років
існування колектив проф і
лакторію, очолюваний досвід
ченим медиком і організатором
Павлом Полікарповичем Кобою, зумів поставити справу
гак, що цей заклад об’єднав у
собі і санаторій і поліклініку.
Адже в ньому забезпечені най
кращі умови не тільки для
відпочинку, а й для лікування.
Гарний настрій створюють
затишні кімнати, доброзичли
ве, уважне ставлення обслуго
вуючого персоналу, достатнє,
не зважаючи на економічні
труднощі, харчування. А якості
лікування можуть позаздрити і
більш великі медичні заклади.
Різноманітні ванни, електро- і
фізіотерапевтичні процедури,
вітамінні і медикаментозні пре
парати, лікувальна фізкуль
тура здатні влити нові струмені
сили, свіжості і гарного самопо
чуття.
Звісно, усе це не падає з не
ба, колективу профілакторію

доводиться долати чимало
труднощ ів. Крім загальної
скрути з ліками, продуктами,
матеріалами, інколи підводять
окремі служби. А наприкінці
минулого навчального року об
ком галузевої профспілки, бу-

відновлення роботи проф і
лакторію сказав інститут, який
узяв на себе всі турботи про до
рогі нині енергоносії, водопо
стачання, комунальні витрати.
І знову запрацювали
кабінети лікарів, наповнилися

СУПУТНИК
НАШОГО ЗДОРОВ’Я
ло, навіть припинив фінан
сування через відсутність
коштів.
До честі колективу “Супут
ника” — ніхто не покинув робо
ти, не перейшов до іншого за
кладу, всі поставились з ро
зумінням до ситуації, а на по
чатку вересня фінансування
відновилось. Близько ста сту
дентів, працівників ВПІ вже 10
вересня одержали путівки на
досить доступних умовах за
пільговою вартістю,а дехто і
безкоштовно.
Слід сказати, що вирі
шальне слово на користь

водою ванни і сауна, прийшли
пацієнти в маніпуляційну, в
кабінети м асаж у, психо
логічного розвантаження, на
вітамінні коктейлі і голкоте
рапію.
Всі на місці: лікарі Ольга
Михайлівна Черній і Наталія
Йосипівна Велика, медсестри,
санітарки.
— З профілакторієм зв’яза
ний великий відрізок МОГО ЖИТ
ТЯ, — говорить працівник ван
ного господарства Ольга Сафонівна Дем’янчук. — Усі ми
наче одна сім’я, робимо одну
потрібну справу в ім’я здоров’я

наших людей. Тому не покину
профілакторію, що б там не бу
ло.
— Відчуваю велике задово
лення, розуміючи, що моя ро
бота — гарне самопочуття
пацієнтів, — говорить масажи
стка Ядвіга Йосипівна ПрисяжшЬк. —Рада докласти задля
цьоіЧ) максимум зусиль...
Дорогі друзі! Кожен має
можливість скористатися по
слугами санаторію -нроф ілакторію “Супутник”, відпо
чити, поправити здоров'Чі. Але,
давайте, всі потурбуємось про
збереження цього чудового за
кладу! Хто чим може. Щоб наші
електрики і сантехніки не гая
лись з усуненням несправно
стей в освітленні і водопоста
чанні, щоб транспортники сво
єчасно завозили проудк ти для
їдальні, щоб кожен від
почиваючий дбав про збере
ження інвентаря, меблів, о б -’
ладнання. Бо не для когось, а
для себе, всіх нас створив
інститут цей чудовий санаторій-профілакторій.

Л.Новінський

!
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КАМІННЯ НЕВТОМНОСТІ
І ЦЕМЕНТ НАПОЛЕГЛИВОСТІ
Студентська наука — поле,на якому хочеться мати бага
те і кондиційне ж ниво.
Нинішнього року наш інститут
зібрав на цьому полі непоганий
урожай. Більше 20 студентів
взяли участь в респуб
ліканських олімпіадах. Ольга
Савенко з факультету елекроніки та енергетики на
олімпіаді з електропостачання
промислових підприємств здо
була диплом третього ступеня,
заохочувальним дипломом на
городжена і вузівська команда.
Юрій Матус з будівельного
факультету на олімпіаді з про
мислового та цивільного
будівництва виборов диплом та
кої ж вартості, а команда зайня
ла друге місце (керівник — кан
дидат технічних наук І.П.Антоник).
38 праць в 1992-93 навчаль
ному році було представлено на
конкурс студентських робіт. 9 з
них визнані переможцями. Ось
їхні автори: В .С еленький
(каф.КПКТ — керівник Яблочников С.Л.), ІО.Матус, М.Глад
кий, О.Гурковський (каф.ТОУ
та ЕБ - керівник Загреба
В .П .), А.Томаш пільський
(каф.ПМ та ОС — керівник
Плотников О .Д .), П.Кипран
(каф. хімії — керівник Петрук
В.Г.), В.Мельник (каф. ГАМ —
керівник Дусанюк Ж.ГІ.), І.Севастьянов (каф. МРВОАВ —
керівник Гуменчук А. А .), А.Семенюк (каф. МЕ — керівник
Кичак В.М.), О.Стецюк (каф.
АІВТ — керівник Скидам
Ю.А.).
В и ,п ев н е,звер н ул и ува
гу, що серед авторів кращих на
укових робіт двічі зустрічається
прізвище студента будівельного
факультету Юрія Матуса.

Не по днях, а по годинах,
поверх за поверхом виростає
студентський гуртожиток
№ 7 на 445 місць з оздоров
чим центром.
Добре взялись за справу
майстри БМУ-1. З початку
року вони виконали буді
вельно-монтажних робіт на
суму понад 360 м і л ь й о н у
карбованців в риночних
цінах. Мул яри працюють у
дві зміни, діють два башто
вих крани.

Прізвище його є і в списку тих
студентів, які одержують
іменну стипендію в розмірі 90
тисяч карбованців на місяць,
тобто, “круглих” відмінників.
На одному з останніх засідань
ученої ради інституту Юрію
Матусу був присвячений такий
рядок доповіді проректора
С.В.Юхимчука: “Юрій Матус
не повинен залишити стіни на
шого інституту,а поповгити
склад молодих науковців фа
культету будівництва”.
Декан ФБ Г.С.Ратушняк
сказав про нього в телефонній
розмові: “Чудовий хлопець.
Іноді доводиться його букваль
но ”виставляти” з факультетсь
кого корпусу — працює до гли
бокої ночі".
Юрію, звичайно, відомі ці ком
пліменти, але голова у нього від
них не йде обертом. Він працює
невтомно та й годі, і не тому, що
має вдачу “трудоголіка”, а то
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му,що це цікаво. А якщо цікаво,
то неважко.
Юрій закінчував середню
школу в Гайсині. Уявіть собі —
без золотої чи срібної медалі.
Правда, мав безперечний нахил
до точних дисциплін. Немирівський
будівельний
технікум він здолав уже з черво
ним дипломом. А інститут зму
сив його взагалі по-іншому гля
нути на своє майбутнє.
Спасибі Анатолію
Вікторовичу Денисову з кафед
ри будівельних матеріалів. За
якимись,
одному
йому
відомими ознаками, узяв Колю
Гладкого, Сашу Гурковсього і
мене в дослідну лабораторію
досліджувати цементи, робити
блоки на відсівах. Ми там тру
дились, засукавши рукави, і
вранці до занять, і ввечері після
них, не цурались ніякої роботи.
Навчились виготовляти шлаколужні в’Чізкості, перезнайоми
лися з усіма науковцями й

Я
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інженерами, стали там своїми
людьми. Тут нас готували і на
конкурс і на олім піаду. На
олімпіаді в Дніпропетровську
не було жодного проколу, нам
повинні були дати перше місце,
але за “дивним” збігом обста
вин воно опинилось у
дніпропетровців. Ну,ясно. Все
вони готували,були господаря
ми олімпіади — перше місце не
за заслуги, а за організацію.
Нині Юрій Матус захопився
керамічним виробництвом.
-Є у нас дуже діяльний, ду
же умілий викладач Анатолій
Миколайович Власенко. Ко
лишній виробничник, тільки
сорока п’яти років вступив до
асп ір ан тур и , чудово орі
єнтується в кон’юктурі еко
номіки. Вів зварку, зараз — га
зове господарство. Запалив нас
своїм ентузіазмом. Під його
керівництвом ш укаємо ке
рамічні замінники дереву і
залізу. При тому, він ще — ху
дожник. Уміє зробити не про
сто ш туку, а річ, на яку
приємно дивитись. Можемо ви
готовити і горшка, і витіювате
ліплення, і навіть керамічного
гвіздка.
Дуже допомагає увага дека
на. Георгій Сергійович дозво
ляє нам міндги структуру кур
сового проекту,вводити до ньо
го елементи наших досліджень,
йдуть назустріч викладачі — не
скупляться на додаткову кон
сультацію , адж е ми на
індивідуальних графіках.
Чи вийде, питаєте, з мене
учений?
Я й сам хотів би це знати.
Зрозумів поки-що одне: в основі
будь-якої дороги мусить лежа
ти каміння невтомності і цемент
постійної наполегливості. >

Прийшли на будову і сту
денти, які оволодівають су
міжними професіями. З їх
числа на ФІТКІ утворено
будівельний загін, котрий
працю є на кладці стін.
Хлопці заробляють по 80100 тисяч карбованців.
Спориться робота у сту
дентів Ю.Вергеліса, І.ГІроциш ина,
С .Турського,
10.Захарчука, А.Парового,
Е.Назараги.
На знімку: будівництво
гуртожитку.
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Ц К В С : міні — ювілей
1 ЖОВТНЯ виповнилось
три роки від дня засну
вання культурно-худож
нього центру ВПІ, який
зараз має назву — Центр
культурології і вихован
ня студентів (ЦК ВС).
Строк не такий вже й ве
ликий, якщо вимірювати
його календарним часом.
Але якщо перейнятись
думкою Жан-Жака Руссо, який був переконаний
— тривалість часу визна
чається його емоційною
насиченістю, то в цьому
разі три роки — це час,
що вмістив у собі велику
кількість подій, збагаче
них людськими почуття
м и і творчими доробка
ми. їх різноманітність і
значимість зумовлені і
маловідомими, але яск
равими сторінками на
шої культурної спадщи
ни; і новітньою історією
нашої держави; і фено
меном “Подільське мис
тецтво” ; і зустрічами з
видатними сучасниками;
і діалогам и з гостями
звідусіль.
Та все ж головними
подіями цих трьох років
було створення унікаль
них цавчально-методичних лабораторій-музеїв:

“Меморіал Ф.З. Коновал ю к а ” і “ Сучасний
подільський живопис”, а
також збагачення на
вчально-методичної бази
інституту кабінетам и
“ У к р аїн о зн авство ” і
“Служба психологічної
допомоги”.
Завдяки роботі музеїв
і кабінетів ЦК ВС студен
ти, ви кладачі ї спів
робітники нашого ін
ституту змогли відкрити
для себе безмежний світ
живопису Федора Коновалюка, світ, наповне
ний великою енергією
мудрості і доброти.
Сприйняття природи, як
божественого дару, що
притаманне всім творам
м итця,
спроможне
відновити в душах сучасних людей те благо
говіння і той неспокій за
долю Землі, без яких ду
ша мертвіє.
Але несподіваним для
багатьох є те, що тільки в
нашому меморіальному
музеї Коновалюка гля
дач має змогу познайо
митись з перлиною твор
чості художника — його
мініатюрами — малень
кими віконцями у вели
кий світ краси. За роки

існування культурно-художнього центру ВПІ
знайомими і бизькими
стали для нас імена О.
Новаківського, І. їжакевича, В.Д. Отамановського, братів Кривицьких. Драматична доля і
творча спадщина цих ви
датних митців і нау
ковців надихнули на роз
думи і наукові дослі
дж ен ня, серед яких
цікави м и є відкриття
старшого викладача ка-.
федри історії та теорії
культури Л.В. Філонова.
Своєрідними і надзви
чайно цікавими є наукові
дослідження викладача
ц ієї ж каф едри (нині
аспіранта АНУ), автора
експозицій кабінету ук
раїнознавства Ю.К. Савчука, який займається
проблемами подільської
геральдики, мистецькознавські роботи доцента
кафедри культури М.П.
Стрельбицького.
Знайомство з історією
П одільського краю ,
відкриття маловідомих
сторінок культурної
спадщини Поділля допо
могли усвідомити глиби
ну і масштабність фено
мену “Подільське мис

тецтво”. Саме тут, в на
шому к у л ьтурол огіч 
ному центрі, в творчій
атмосфері духовних шу
кань прийшло до багать
ох з нас розуміння того,
яким незвичайним ба
гатством і дивом є зана
пащена і незрозуміла ве
лика невідгадана таєм
ниця — подільська ікона
— безжально кинута в
полум’я бездуховності і
забуття.
Для того, щоб прига
сити це Ненажерливе по
лум’я і створені зали му
зею “Сучасний поділь
ський ж и в о п и с” , які
знайомлять відвідувачів
з різнобарвною палітрою
творів наших таланови
тих земляків М. Чорного,
О. Назаренка, О. Довбсщ ука, А. М ігріна, Л.
Дідура, А. Шевченка, О.
Рожкова, А. Павлюка,
М. Олійниченка, Л. і С.
Олійникових, В. Штельмаха, Т. Козирської то
що, серед яких і ті, що
відомі далеко за межами
наш ої держ ави — Ф.
П ан ч у к , В. Ш паківський, А. Рибачук, Л..
Гринюк. Є в нашому муз е ї т в ори ч у д о ви х
майстрів декоративноприкладного мистецтва:
художня вишивка, різь
ба по дереву, гобелени,
гончарні вироби.
Величезне захоплен
ня глядачів завжди вик
ли каю ть мікромі ніатюрні вироби народного
умільця М.Г. Маслюка,
володаря понад 70 почес
них грамот і дипломів.
Колекція музею попов
нюється новими експо
натами. Головний прин
цип, покладений в осно
ву роботи музею: від
кривати, зберігати і про
пагувати художні твори
подільських митців, ви
ховувати дбайливе і ша
нобливе ставлення до
усіляких гіроявів твор
чості, індивідуального
художнього пошуку.
Три роки — це також
зворушливі і хвилюючі
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зустрічі, дискусії, діа
логи з людьми, які назав
жди збереж уться в
пам’яті серця. Гостями
нашого інституту і наши
ми співрозмовниками бу
ли В. Я ворівський, Д.
Павличко, П. Мовчан, В.
Чорновіл, відомий кіно
режисер Г. Кохай, пастор
з К ал іф орн ії Ройс
Вільямс, президент шкіл
Монтесорі Елізабет ВанСентон, гості з Парижу
— батько і син Наум’яки,
делегації з Штерборо і
Кембріджу, журналіст і
ведуча передачі “Педа
гогічні роздуми” Суоїнна Каракоз, мистецтвоз
навець В. Підгора. Ви
датною подією для сту
дентів нашого інституту
стали зустрічі і діалоги з
видатним українським
письменником, лауреа
том
Ш евченківсьої
премії, автором десяти
історичних романів, на
родним депутатом Ук
раїни Романом їваничуком. На продовження
цих зустріч ей п лан у
ється обговорення остан
ньої кгиги письменника
“Благослови, душе моя,
господа”.
Знаменними і неза
бутніми були дві зустрічі
з вдовою видатного ху
дожника Тамарою Іва

нівною Мороз-Коновалюк.
П ерелік зустрічей
можна значно продовжи
ти якщо перерахувати
всіх тих, що приїздять до
нас з К анади, США,
Англії, Франції, Польщі,
Ізр аїл ю , Н ім еччини,
Г оллан дії тощо. їхні
імена і враження про пе
ребування в стінах ВПІ
залиш ились у нашій
книзі відгуків. Хотілося б
нагадати, що в культуро
логічному центрі працює
кабінет “Служба психо
логічної допомоги” для
подання індивідуальної
допомоги всім тим, хто
перебуває в несприят
ливій психологічній си
туації, а також психо
логічний клуб “Мистецт
во спілкування” , який
запрошує на свій вогник
кожного, хто відчуває
потребу удосконалювати
свої стосунки з навко
лиш нім середовищем.
Психологи Л.А. Мацко і
Г.І. Нгуєн завжди готові
допомогти в пош уках
внутріш ньої гармонії.
Але навіть мі ні-ювілей
неможливий без вшану
вання праці тих людей,
завд яки яким ство
рюється й існує в культурологічному центрі ат
мосфера доброзичли

вості, творчої співпраці,
щирого і радісного
сп ілкуван н я,
Ю.М.
Потєєв, В.М, Боровик,
А.М. Сарафанюк, Ф .ї.
Дратва, Н.З. Грозна, Ї.Т.
Герасимчук — без них
вже неможливо уявити
собі існування ЦК ВС.

Хай щастить кожному з
них в їхній натхненій
праці.
Три роки — це тільки
початок, який передба
чає подальший розвиток
наш ого кул ьтурол о
гічного центру. Але він
м ож ливий тільки в
спілкуванні з неосяжним
СВІТОМ ЛЮДСЬКИХ чдумок,
почуттів, ідей, пропо
зицій. Тому запрошуємо
вас до постійного діалогу.

Т. Буяльська,
директор ЦК ВС,
зав. каф едрою історії
та теорії культури

На знімках: фрагменти
зустрічей, діалогів
в зал ах центру
ку л ьту р о л о гії та
ви х о ван н я сту
дентів

— ч
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Студентська муза
Рубрику ведеМ.П. Стрельбицький, член Спілки письменників, доцент кафедри ТІК.

З нових віршів
Н аталі Вищне-вецької
Часу від дня її поперєдньої
публікації
на
сторінках газети "За
інженерні кадри" минуло
зовсім небагато — менше
року, -- але творче зро
стання Наталі Виш не
вецької незаперечне:
зміцнів голос, збагатилась
інтонація, розширились
пошуки форми. З ’яви
лись і перші українські

вірші (не помилився я га
ки у своєму пророцтві!).
Приємно ж не тільки то
му, що не помилився, а
насамперед тому, що як
раз українська мова
відкриває нині нашій ав
торці напрочуд тонкі
обертони органічного
ліризму. І ще дуже добрий
знак: Наталя починає
відчувати нахил і хист до

перекладацтва. П ере
кладні її вірші, за винят
ком одного, на жаль, в
добірку не вмістилися, але
саме вони служать оста
точним незаперечним ар
гументом на користьтвор
чої самобутності й широти
культурного кругоовиду
поетеси -- четвертокурс
ниці факультету автома
тики .

Чи заника... Шипшина у намисті,
Над яром чорноока бузина
Стоїть поважно, не поникла листом.
Л трохи далі, між кущів, одна
Калинонька. А що вона тримає
Долонями зеленими — не знать:
Чи то розбите серце там волає,
Чи грона палахкі палахкотять,..

Зітхнула осінь. Чорнобривців цвітом
Той подих рбзстелився по землі.
Нічний мороз заплутався у квітах,
Сховався в них і журиться в імлі.
Чи ти розмалював усе, чи вишив,
Мій вересню, відродження моє...
Не надивуюсь барвам, що у тиші
Обарвлюють усе ,іцо настає

о тц у
ОНА. Я с нею не нажилась!
Ушла — а мне ее не разлюбить.
Ценю, теперь ценю то, что имею!
Тяну к руке горячую ладонь,
Хочу ей дать тепло и вся немею
От внутреинего крика — смерть, не тронь!!!
Я встану пред гобой живою сил ой.
Я все могу/я знаю. Я не сплю,
Все изменилось. Папа, папа мильїй,
Тьі жив! Я здесь, я так тебя люблю!

Твоя рука лежала на постели,
Чужая и знакомая рука.
Наверное, уже забрать хотели
Тебя, но вот оставили пока.
И я пришла, и тихо рядом стала,
И все мои невзгодьі, как родня,
Вокруг стояли, а рука лежала,
Не в силах отогнать их от мени...
Я замерла. Но память вдруг забилась,
И то, что бьіл.о, снова стало бьіть —

Романс
Звезду за звездой зажигает ночь страстная,
Горит подорожник в росистьіх слезах.
Смотрю, как идешь по дороге, напрасно я,
Тебя рассгворяет туман на глазах...
Спешишь окунуться в ночньїе обьятия,
И веришь, что путь твой ведет в небеса.
Напрасно, напрасно хочу задержать тебя,
Как слезьц дрожит у дороги роса.
Коханий! Я дивлюсь на світ без тебе..
Краса, краса... Краса, але не та.
І згадка, як ми линули до неба, —
Мов пташеня, за мною скрізь літа.
Зеленооким поглядом всміхаюсь
Однині, мій коханий, не тобі...
А згадка, як ти зрікся, сподіваюсь.
Втопилась тихо*у моїй журбі.
Лиш доля — мстива. Статись може, любий,
Тебе колись вона іще діткне

Твой ветер любви улетел или просто стих?
Я молча стою и смотрю, как во сне.
И мечется сердце ’ и звуки шагов твоих
Покорно спешат возврагиться ко мне.
Дорога венчается звездною аркою,
Тьі твердо уходить по ней навсегда.
Так пусть же в пути сохранит тебя яркая,
Зажженная нашей любовью, звезда...
Й пошле поневірятися між люди,
А поряд, знай, не буде вже мене...
Як біль свій я подужати б хотіла!
До сонця, як до тебе, дві руки
Тягну, тягну й дивлюсь — а то вже крила,
І я лечу на світло крізь гілки.
І кличе, кличе далечінь безкрая,
А я чогось чекаю — не діждусь.
Мій любий, схаменися, я благаю,
Бо я лечу і вже не повернусь.

“За інженерні кадри” —. щомісячник Вінницького
пол і те х ніч н ого і не т ату ту
Віддруковано у Вінницькій обласній друкарні
Друк офсетний Зам.
Тираж - 1000 прим
Верстка комп9ютерна — ВІГІ

На узліссі, за рікою,
У долонях теплих трав
Серед м’яти запашної
Вітерець відпочивав.
Злотоцвітом милувався,
Ніжно дзвоники гойдав,
Слухав дзвін і дивувався
Таємницям тихих трав.
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ВІН Н И Ц ЬК О М У*
ПОЛПГЕХН ГЧНОМУ'

Ц років щ

Дорогі студенти, шановні колеги!
Сьогодні я вп’яте звертаюся до Вас з новорічними поздоров
леннями як ректор.
Але ці поздоровлення є не лише першими ювілейними для
мене, вони є ювілейними і для всього колективу інституту, адже
1 січня 1994 року минає 20 років з дня проголошення
Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту са
мостійним вищим на
вчальним закладом сьомим політехнічним
в Україні.
Як же ми з Вами по
працю вали в передювілейному 1993 році?
На мій погляд,
своїми досягненнями в
цьому році ми з Вами
повинні бути цілком за
доволеними.
Я нагадаю Вам, що в
1993 році колектив на
шого інституту:
— увійшов у третій рік експерименту з впровадження нової
технології підготовки спеціалістів за схемою “бакалавр —
інженер — магістр” і успішно подолав сьомий триместр навчан
ня;
— вдруге організував освоєння студентами першого курсу
робочих професій з урахуванням недоліків, що мали місце в ми
нулому році;
— розширив власну базу освоєння робочих професій на фа
культеті радіоелектронного апаратобудування, створивши еко
номічно виправданий цех виготовлення блоків до телевізорів, а
також заклав фундамент для створення власної бази на факуль
тетах будівництва та технології машинобудування;
— здійснив стовідсоткове забезпечення робочими місцями
усіх студентів 2-го курсу під час літнього робочого триместру,
вигравши студентський ринок праці навіть у вузів Києва, Львова та Харкова, що підтвердило вірність вибору форми практич
ної підготовки студентів;
— перейшов від вибіркового до тотального впровадження мо
дульно-рейтингової системи організації навчального процесу,

ефективність якої підтверджена високим рівнем знань, виявле
них у наших студентів комісією Міносвіти України, в ни
нішньому та за попередні триместри;
— відкрив чотири нових спеціальності — по одній на фа
культетах електротехніки та будівельному і дві на факультеті
радіоелектроніки;
— розпочав підготовку спеціалістів з поглибленим, на рівні
професійного перекладача, вивченням англійської мови на
економічному та електротехнічному факультетах;
— забезпечив конкурсний відбір абітурієнтів на перший
курс;
— організував працевлаш тування за отриманою
спеціальністю усіх випускників 1993 року, які погодились ви
їхати за межі Вінниці;
— створив умови для іноземних студентів 4-го курсу, які про
довжували навчатись за зобов’язаннями, взятими колишнім
СРСР — достроково завершити курс навчання з захистом дип
ломного проекту в осінньому семестрі;
— відкрив нову спеціалізовану раду захисту кандидатських
та докторських дисертацій зі спецвальностей радіотехнічного та
приладобудівного профілей, а також здійснив усю підготовчу
роботу для відкриття спеці
алізованої ради захисту кан
дидатських дисертацій з машинобудівних спеціаль
ностей;
— зиграв біля десятка
конкурсів на фінансування
наукових досліджень за про
грамами ДКНТ;
— завершив другий етап
комп’ютеризації бібліотеки
та бухгалтерії, створив пер
шу ланку комп’ютерної ме
реж і, підклю ченої до де
ржавної міжвузівської системи, що дало змогу інституту увійти
до європейської комп’ютерної пошти;
— придбав за валюту сучасну комп’ютерну мережу для фа
культету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії,
а також сучасне обладнання для комп’ютерної друкарні;
— організував і успішно провів декілька наукових конфе
ренцій, в яких взяли участь не лише провідні українські вчені,
але і багато відомих учених із країн близького зарубіжжя;
— довів до прийняття в серійний випуск науково-технічну
розробку мікропроцесорного лічильника витрат газу в міських
газопостачальних мережах;
— розгорнув на всіх факультетах навчальний процес ук
раїнською мовою, забезпечивши також можливість громадянам
іноземних держав, а також громадянам України, які щойно пе
реїхали з інших країн близького зарубіж ж я, навчатись
російською мовою;
— написав декілька десятків навчальних посібників, конс
пектів лекцій та методичних розробок українською мовою;
— успішно завершив перший етап та приступив до другого

НОВОРІЧНЕ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
РЕКТОРА

(закінчення на 2-й опор.)

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

Н О ВО РІЧН Е П О ЗД О РО В Л Е Н Н Я
РЕКТОРА
(початок на 1-й епюр.)
сячі карбованців вартості путівок, а студентам 64 тисячі;
етапу впровадження в життя концепції гуманізації та гу
— організував більше двомстам співробітникам та членам їх
манітаризації технічної освіти;
сімей влітку двотижневий відпочинок на березі Чорного моря в
— заповнив вакуум, який утворився в системі виховної роботи
після ліквідації парткомів та комітетів комсомолу, і запровадив у Криму, взявши в аренду поверх гуртожитку в радгосп-технікумі
та забезпечивши практично безкоштовний проїзд туди і назад
життя нову систему виховання студентів, першим досягненням
‘інститутськими автобусами;
якої є наведення порядку в гуртожитках;
— знайшов можливість виділити 42 кімнати співробітникам
— в рамках підготовки до акредитації інституту на найвищий
інституту в малосімейному гуртожитку, звільнивши цим їх від не
рівень здійснив реорганізацію структури кафедр таким чином,
помірної сплати за попереднє проживання на квартирах на умо
що сьогодні всі вони відповідають вимогам технічного
вах найму в приватному секторі;
університету, що підтверджено висновком акредитаційної ко
— придбав картоплезбиральний комбайн, вивільнивши цим
місії, яка розпочала свою роботу в листопаді нинішнього року, а
студентів від не
завершить в лютому
наступного;
обхідності копати
— в умовах
картоплю лопатами
відсутності держав
на арендованих ву
ного фінансування
зом полях;
збудував “коробку”
— забезпечив
дев’ятиповерхового
безперебійне теплосьомого студентсь
газо-водо-електро
кого гуртож итку
постачання кор
вартістю
понад
пусів та гурто
мільярд
карбо
ж итків в умовах
ванців, перший та
хронічної недодачі
частково другий по
інституту та запіз
верх корпусу ф а
нень в грошових
культету автомати
надходж еннях із
ки вартістю 200
Міністерства освіти,
мільйонів карбо
обумовлених ана
ванців, а також ан
логічними явища
гар для розміщення
ми, що супроводжу
лабораторій з дис
вали
роботу
циплін теплоенер
Міністерства
гетичного та газо
фінансів.
ве н т и л я ц ій н о г о
Можна було б і
профілю;
далі продовжувати
— підготував
| Ц ! список досягнень
будівельний май
колективу нашого
данчик з переносом
інституту, які мали
В інститутському парку
усіх комунікацій, “
----------~
місце в році, що за
що проходили в його
кінчується, але на мій погляд і тих, що наведені, досить, аби по
межах, і вирішив питання державного фінансування для початку
годитись з висновком, зробленим в перших рядках цього поздо
будівництва в 1994 році спортивного комплексу з плавальним ба
ровлення, тому на цьому я перелік завершую і висловлюю від
сейном та критими майданчиками для всіх ігрових видів спорту,
імені ректорату і від себе особисто щиру подяку усім членам
до футболу включно;
колективу за вклад кожного в досягнення стабільності, впевне
— успішно справився з обробітком більше п’ятидесяти гек
ності і новаторської цілеспрямованості на шляху до перетво
тарів землі, взятих в аренду в селі Майдан, на яких виростив кар
рення нашого вузу в В інницький державний т ехнічний
топлю, буряк, капусту, моркву, цибулю та гречку, забезпечивши
університет.
до наступного літа цими продуктами студентську їдальню і за
Я бажаю Вам, дорогі студенти і шановні колеги, міцного здо
клавши їх в новозбудоване в 1992 році овочесховище;
ров’я, щастя, успіхів у навчанні та наукових дослідженнях, сили
— наростив потужності власної пральні, закупивши додатко
волі та присутності духу в подоланні перешкод, які життя буде ще
ве обладнання та перевівши її на роботу в дві зміни, що суттєво
не раз ставити як перед Вами особисто, так і перед усім нашим
здешевило вартість утримання студентських гуртожитків (для
колективом та нашою молодою державою.
довідки: студенти сплачують за проживання в наших гуртожит
Бажаю Вам віри в те, що незважаючи на усі негаразди, які
ках лише одну двадцять п’яту частину від повної вартості прожи
сьогодні упали на наші голови, ми все-таки оберемо такий парла
вання) ;
мент і такий уряд, які виведуть нашу державу на шлях реформ, і,
— забезпечив удвічі меншу вартість обідів в студентській
завдяки наполегливій праці усього народу у втіленні реформ, ще
їдальні при тому ж асортименті і вазі порцій, ніж в сільсько
за життя нинішнього покоління реформаторів в Україні буде по
господарському, і втричі меншу, ніж в медичному та педа будоване демократичне постіндустріальне суспільство, в якому
гогічному інститутах;
ми з Вами почуватимемо себе людьми, а наші діти зростатимуть
— надав можливість всім бажаючим відпочити влітку протя
патріотами, які гордитимуться тим, що живуть в Україні, і що в
гом двох тижнів в спорттаборі на Південному Бузі біля с. Степашїх українську мову з повагою вслухаються не тільки росіяни, але
ки, компенсувавши за рахунок інституту співробітникам 54 ти
і німці, і англо-сакси і громадяни СІІІА.

З вузівським двадцятиріччям Вас, дорогі сту
денти і шановні колеги, з Новим 1994 роком,
з новими вірою, надією і любов’ю.
Б.І. М ОКІН
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У цьому будиночку біля залізниці був започаткований наш
інститут. В ньому розмістився загальнотехнічний факультет.

А ось політех сьогодні. Такий вигляд він має з вулиці Артоболевського. На передньому плані будівельний
і енергетичний факультети.
• Вінницький політехнічний
інститут — найбільший вуз
міста. На його 9 факультетах
навчається майже 6000 сту
дентів. Знання їм дають 600
викладачів, серед яких 8 ака
деміків, 36 докторів, профе
сорів і 323 кандидатів наук.
Працює 34 кафедри.•
• Юнаки і дівчата, які праг
нуть поступити в інститут, ма
ють великий вибір професій —
22, серед них: спеціалісти в га
лузях радіоелектроніки, авто
матики, машинобудування,
енергетики, будівництва і
архітектури, інформатики, а

ВПІ В ЦИФРАХ і ФАКТАХ
також м енедж менту, еко
номіки, телебачення та інші,
як кажуть, вибирай, чого душа
хоче.

Діє більше десяти обчислю
вальних центрів.
Загальна площа, яку зай
має інститутське містечко пе
ревищує 23 гектари.
•
До послуг студентів,
співробітників інституту —
проф ілакторій -сан ато рій,
медпункт, дві їдальні і 10 бу
фетів, інститутська бібліотека
з книжковим фондом понад
740 тисяч книг, клуб. Свої
здібності
студенти
і
працівники можуть розвивати
в колективах художньої са

• За роки існування ВПІ так
розрісся, що йому вже стало
тісно в межах одного
мікрорайону. Збудовано 6 на
вчальних корпусів, 6 гурто
житків, спортивно-оздоров
чий комплекс із сучасно обладнаним стадіоном, автогоспо
дарство на 40 одиниць транс
порту, монтажні майстерні.

З

модіяльності: ансамблі народ
ного танцю, ансамблі бального
танцю , фольклорному та
інших, милуватися творами
мистецтва в художньому музеї
Центру культурології та вихо
вання студентів. А фізично за
гартуватись, досягти успіхів у
спорті їм допоможе кращий в
області стадіон “Олімп”, два
спортзали, стрілецький тир, до
двох десятків відкритих спортм ай дан чи ків, оздоровчий
табір на річці Південний Буг.
Діють 16 спортивних секцій, З
спортклуби — любителів бігу,
альпінізму, футболу.
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Три відповіді на чотири запитання
1. Н айпам’ятніша подія за роки вашого керівництва вузом.
2. Соратники. з якими ви йшли, і яких вам хотілося б назвати сьогодні.
3. Якими випускника ми ви гордитеся найбільше?
4. Яким ви бачите наш інститут через 10 років?

Р .Ю . К ІТ Е Л Ь , засновник
ВПІ. П очинав тут деканом з а 
гально-технічного факультету
Київського технологічного інсти
туту харчової промисловості, ут
верджував його, як філіал КІІЇ, а
за тим, як самостійний навчаль
ний заклад — В П І
1. Цих подій було дві. Перша в Ї967
році. Це та мить, коли на приміщенні на
вчального корпусу, де зараз машино
будівний факультет, прибивали табличку
“ В інницький ф іліал К П І” — перша
ластівка ниніш нього студентського
містечка.
Ну, а друга подія — це, звичайно, уро
чисті збори в музично-драматичному те
атрі за участю представників громадсь
кості, керівників області і міста, де святку
вали заснування інституту — Вінницького,
політехнічного. До цієї події йшли тринад
цять довгих, напружених років, виповне
них наполегливою працею і великою ор
ганізаторською роботою.
2. Щодо соратників. Хоча ви й просите
не більше п’яти імен, я маю обов’язково на
звати і першого декана ЗТФ С.К. Журавльова, і викладача фізики І.С. Юрковського, який разом з А.М. Тхорівським створи
ли першу лабораторію фізики, і викладача
Л.І. Скрипник (лабораторія хімії). Подією
була поява кож ної нової людини. З
олієжиркомбінату прийшов до нас М.Є.
Іванов, з хімічного заводу — В.С. Білоусов,
зі студентської лави — молодий тепло
технік С.Й. Ткаченко. Першим доктором
наук був у нашому вузі Ю.О. Карпов, од
ними з перших деканів — В.Д. Дупляк,
В.С. Осадчук — випускники аспірантури
КПІ. Кожне з цих імен варте не одного га
зетного рядка. Але особливе слово хочеться
сказати сьогодні про П.Т. Солейка, хоча і
не модно говорити нині про колишніх сек
ретарів гіарткомів. Але між ними теж були
справжні трудівники. І якби не Павло Тимофїйович, то невідомо, чи був би наш вуз

нині таким, як він є. Тож низький йому
уклін за невтомність, велику душу і на
тхненне горіння, яким умів запалити ба
гатьох.
3. Щодо випускників, якими я
найбільше горджусь, то це Р.Д. ІсковичЛотоцький. Виріс на моїх очах від студента
до доктора наук, професора. Не тільки за
вдяки своїм талантам, а й працездатності
справжнього науковця. Ці ж слова можна
адресувати другому нашому випускникові
.— О.В. Савуляку, який теж доктор наук,
професор, але працює не у Вінниці, а в
Рівному, і
4. Яким я бачу наш інститут через 10
років?
Сформулюйте запитання по-іншому:

“Яким мені хотілося би його бачити?” Роз
вал економіки не дозволяє висловлювати
впевненість, чи прогнозувати майбутнє.
Бачити ж ВПІ через 10 років хочеться
університетом світового рівня з широкими
європейськими зв’язками, в якому було б
престижно вчитися представникам най
розвиненіших країн.

Л

І.В . К У З Ь М Ї Н , доктор
технічних наук, професор, заслу
жений діяч науки України, рек
тор ВПІ в 1976-89 р.р.
1. Коли інститут росте, то кожна подія
пам’ятна і дорога. А серед основних — за
вершення і введення в дію навчальних кор
пусів, гуртожитків і житлових будинків, в
наслідок чого значно збільшилися на
вчальні площі, кількість місць у гуртожит
ках, багато сімей одерж али житло.
Подіями були спорудження спортивно-оз^
доровчого
табору,
санаторію профілакторію (кращого, до речі в системі
вузів країни), відкриття СКТБ “Модуль”,
спорудження окремого корпусу їдальні,
заснування власної газети, здобуття для
навчального закладу першої категорії,
вихід в число провідних вузів країни. Все
це *—великі і маленькі свята, все це поступ
уперед, долання чергової позначки росту.
Навіть наш хор здобув звання народного.
Додамо до цього також відкриття двох рад >
з захисту кандидатських і докторських ди
сертацій.
2. До соратників я відношу насамперед
багатотисячний загін сгуденства, яке вит
римувало важкий ритм і режим, беручи
найактивнішу участь в будівництві. Сорат
никами була вся професура, викладачі,
співробітники. Я ж людина — військова,
полковник, ректорського досвіду не мав,
помилявся, але спасибі колективові за ро
зуміння й підтримку. А крім того, наш ен
тузіазм поділяло керівництво області,
міста, району. Без них ми не зуміли б зро
бити стільки, скільки зуміли.
І все-таки мені хочеться назвати тих,
чий вклад я вважаю найістотнішим. Це Б .І.
Мокін, Р.Ю. Кігель, Ю.О. Карпов, М.Є.
Іванов, О І. Тарануха, В.Д. Свердлов,
С.Й. Ткаченко, В,Т. Маліков, Г.В. Костюк,
М.Ф. Друкований, В.К. Шановський, В.Г.
Бєлий, Д.Б. Налбандян, В.П. Бубнов, А.М.
Тхорівський, В. А. Огородников, А.І. Мохнатюк, В.Я. Суп’ян, А.С. Васюра, В.С.
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Осадчук, М.А. Філінюк, 0.Т1. Стахов, В.П.
Кожем’яко, Я.І. Кулик, В.М. Матвійчук,
В.В. Купальська.
3, 3 випускників найбільше горджусь
насамперед С.В. Юхимчуком, С.Б. Дубиненко, С.М. Міщенко, які вже мають
помітні досягнення в науці. Керівником ве
ликої фірми став один з моїх вихованців
кандидат технічних наук О.М. Мудрий.
4. Не сумніваюся в тому, що наш
інститут буде університетом. Університет
мені бачиться в новому містечку, гектарах
на 25-ти, в районі Якушенець, забудова
ний в стилі кращих наукових інститутів
світу. Кожен факультет — зі своїм НДІ чи
КБ. Гадаю, що в перспективі він повинен
злитися з кількома заводами і, насамперед,
ВЗРТА, Терміналом, Кристалом, Анало
гом. Мрію, що на базі технікумів і профте
хучилищ будуть університетські філіали.
Студентів можна буде навчати безпосеред
ньо в наукових лабораторіях, поліпшиться
кваліфікація професорсько-викладацько
го складу, зросте кількість академіків,
член-корів, докторів-професорів. Все це
можливе, незважаючи навіть на нинішній

я

в

стан економіки. Вірю в творчі сили
керівництва вузу і колективу.

Б.І. М ОКІН, нинішній рек
тор ВПІ, ак ад ем ік , доктор
технічних наук, професор.
І. Н айпам ’ятніших подій за роки
керівництва вузом у мене дві: перша — це
7 червня 1989 року. В цей день колектив
Інституту обрав мене ректором. Друга —
останній день 1989 року. В цей день був
підписаний акт про введення в експлуа
тацію корпусу енергетичного факультету^.
Після цього я був не лише обраний, але і
визнаний як керівник, здатний
вирішувати складні завдання в екстре
мальних умовах, як колективом вузу, так
і керівництвом міста і області.
Щоб зрозуміти складність завдання,
яке стояло переді мною, я нагадаю, що за
чотири з половиною років на будівництві
корпусу енергетичного факультету було
освоєно 3,2 млн. крб. в цінах 1984-89
років, тобто на протязі цих років в середнь
ому будівельниками освоювалось по 60
тис. крб. капітальних вкладень на місяць.
Мені ж менше ніж за півроку треба було
освоїти 800 тис. крб., фактично річну нор
му, оскільки всі сили будівельники кинули
на введення в червні цього року шостого
гуртожитку. І хоч офіційно цей гуртожи
ток було здано в експлуатацію в кінці чер
вня, роботи на ньому продовжувались до
кінця серпня, а тому 800 тис. крб. на
будівництві корпусу енергетичного фа
культету необхідно було освоїти фактично
за чотири місяці. І це не на забитті паль, чи
кладці стін —- це на внутрішніх роботах —
тих, які потребують багато людей, багато
часу і відносно мало оплачуються.
Двічі за останні чотири місяці року
міськвиконком ставив питання про кон
сервацію нашого об’єкту, не вірячи в те,
що його можна до кінця року завершити і
двічі під моє чесне слово знімав заборону
на продовження робіт.
300 студентів енергофаку і майже 100
чоловік із служб проректора по
адміністративно-господарській роботі чо
тири місяці разом із будівельниками СМУ
працювали в 2 зміни, не покладаючи рук.
І корпус був введений в планові строки.
Якби цього не сталося, ми його вводили б
ще й сьогодні, тому що кризові явища, що
насувались в економиці і недовіра до рек
тора, яка обов’язково виникла б, перетво
рили б цей об’єкт в нєскінчений довгобуд,
і тоді не було б ні житлового будинку, по
будованого роком пізніше, ні корпусу фа
культету радіоагіаратобудування, побудо
ваного в минулому році, ні того міліарда
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карбованців, які 10 грудня нинішнього ро
ку були додатково виділені міністерством
фінансів на розрахунки за будівництво
сьомого гуртожитку в цьому році.
2. Першим моїм соратником є десятитисячний колектив інституту, більше ніж
дві третини якого позитивно сприймає і
підтримує запропоновану мною в пере
двиборній ректорській програмі стратегію
перетворення інституту в технічний
університет.
Другим соратником є Учена рада
інституту, до якої входять найкращі пред
ставники усіх підрозділів вузу і три чверті
якої докладають максимум зусиль для

творчої реалізації запропонованої стратегії
розвитку.
Третім соратником є ректорат
інституту, до якого входять керівники ос
новних підрозділів, чотири п’ятих із яких
беруть активну участь в розробці і впро
вадженні в життя тактичних схем ре
алізації стратегії розвитку вузу.
А четвертим соратником я вважаю кор
пус проректорів інституту у повному
складі, завдяки якому здійснюється уп
равління і координація вирішення усіх по
всякденних завдань життєзабезпечення, а
також тактики і стратегії перетворення на
шого вузу в технічний університет.
3. Горджуся усіма тими, які пишають
ся,
що
закін чи ли
В інницький
політехнічний інститут і досягли якогось
успіху в житті.
4. Через 10 років наш інститут буде в
числі загальновизнаних технічних
університетів світового рівня, дипломи ба
калавра, інженера, магістра та доктора
філософії якого будуть визнаватись в усіх
розвинених країнах.
В матеріальному плані університет по
повниться чотирма новими корпусами:
спорткомплексом, центром культорології і
виховання студентів, корпусом гу
манітарних дисциплін і корпусом факуль
тету автоматики та комп’ютерних систем
управління.
Найкращою медичною апаратурою
буде обладнано центр діагностики та
відновлення здоров’я студентів, споруд
ження якого поряд із сьомим гуртожитком
іде повним ходом сьогодні.
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РОКІВ

С тратегія
навчання

БАКАЛАВР —

1 вересня 1991 року у
Вінницькому політехнічному
інституті відбулась значна
подія . На всіх факультетах за
парти сіли студенти першого
курсу ~ майбутні бакалаври,
інженери, магістри.
Цій події передувала велика творча робота колективу інституту по створенню нових
навчальних планів та програм
дисциплін триступеневої
системи підготовки спеціалістів з вищою інженерною
освітою, яку запропанував ректор акад.
Б.І.М окін
і
підтримала Учена Рада. Ця система поєднує кращі досягнен
ня української та американоканадської вищ их шкіл
і: ПІДГОТОВКИ инженерив.
Необхідність ЗМІН техноїї логії навчання була продиктоі; вана життям,яке показує, що
і; рівень підготовки інженерів у
і наших ВНЗ в середньому ни;і жчий від рівня підготовки
і; інженерів у високорозвинутих
ї країнах, що негативно впливає
ї| як на науково-технічний прої: грес, так і на престиж Укїї раїнської інженерної освіти.
З того часу минуло 2,5 роІї ки, І тепер вже студенти 1,2 та
її 3 курсів навчаються за новою
ї; системою підготовки спеї; ціалістів бакалавр-інженерІі магістр.Ц я система значно
її відрізняється від існуючої в
її інших ВЗН. Наприклад, на!; вчальний рік складається з
її трьох семестрів, а не з двох,
і; Один семестр на 1- 4 курсах —
її робочий. Введення робочих сеї: местрів надало можливість сту;І дентам на першому курсі отриїї мати справжню робочу про;ї фесію, а на 2-4 попрацювати
;! на різних посадах на
її підприємствах. Це дозволить
і; нашим студентам кращ е
; розібратись у виробничих пиI; таннях різного рівня і поряд з
її високим рівнем фундамен
ті тальної і сп еціальної підготовкиряку иердбачають нові
і; навчальні плани, програми
і; дисциплін та нові технології
і; навчання, мати більшу конкуїї рентоспроміжність на ринку
і праці в порівнянні з випускниками інших ВНЗ. Досвід орї ганізації робочих семестрів но;!
і;
і;
І
і;
І;
;і
і;
і|
іі
І;
І;
;і
і:
;і
ї:
і|
ії
|і

ІНЖЕНЕР — МАГІСТР

міністерства освіти України,
метою роботи якої є визначен
ня рівня підготовки спе
ціалістів, досягнень ВПІ у на
вчально-м етодичній, нау
ковій, господарчій діяльності
тощо.
Д освідчені ф ахівці з
міністерства освіти,провідних
ВНЗ України перевірили за
лишкові знання студентів 2-5
курсів з фундаментальних та
спеціальних дисциплін. Отри
мані результати свідчать про
те, що рівень підготовки
спеціалістів у ВПІ досить висо
кий.
Розподіл середніх
х** < к / е
Так, середня успішність по
контрольних роботах з фунда
•£»
*« ментальних дисциплін складає
я**є?
82,36 %, якість ( оцінки 4 і 5) 4 6 ,1 % , по екзаменаційних
оцінках - 53,8%, середній бал
- 3,42 по екзам ен ац ій н и х
оцінках -3,68/. На мал.1 пред
ставлена гістограма розподілу
групових середніх балів конт
рольних та екзаменаційних
оцінок з фундаментальних
дисциплін.
Середня успішність по контрольних
роботах
із
спеціальних дисциплін 91,79%, якість - 58,86% ,се
редній бал - 3,71 (контрольні
Розподіл середніх балів <1контрольна>і проводились з дисциплін, з
яких під час сесії складались як
Отчгйнк
2 Уіі'
екзамени, так і заліки). На
мал. 2 представлена гістограма
розподілу групових середніх
балів.
Заверш и лась
екзам е
наційна сесія на 1,2,3 курсах,
попереду -сесія на 4,5 курсах,
держ авні
іспити
із
спеціальності, дипломне про
ектування. Це ще одне випро
бування рівня знань наших
V * иі
студентів, а тому треба попра
цювати і студентам і виклада 
чам.
ми понад програми студенти,
вдвічі, ВПІ посідає одне із
А від того, як ми надалі бу
які відмінно навчаються,вияв
чільних місць серед вищих на
демо розробляти та впровад
ляють нахил до творчої праці,
вчальних закладів України.
жувати нові технології навчан
можуть бути переведені за
Розробка нових технологій
ня, удосконалювати нашу стувласним бажанням, починаю
навчання, заходи по їх впро
пеневу систему навчання зале
чи з третього курсу, на навчан
вадженню дали позитивні ре
ж атиме і доля наших май
ня за індивідуальними плана
зультати. Рівень підготовки
бутніх випускників ? доля
ми, які і забезпечили якісну пе
спеціалістів у ВПІ підвищився,
інституту в цілому.
ребудову навчального процесу.
а нововведеннями
ВПІ
Впровадження модульноцікавляться вже не тільки в Ук
Ю. Буренніков,
раїні, а і за її межами.
рейтингової технології навчан
проректор з навчальної
ня та контролю знань студентів
З 1 листопада розпочала ро
роботи
підвищ ило ритмічність на
боту акредитаційна комісія
воствореним факультетом
інтеграції навчання з вироб
ництвом, одноіменною кафед
рою, а також попит на наших
студентів показують,що вве
дення робочих семестрів себе
виправдовує,
Суттєві зміни є в гу
манітарній підготовці. В на
вчальні плани бакалаврської та
інженерної підготовки введено
ряд нових дисциплін. Для
творчого і поглибленого ово
лодіння додатковими знання
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вчального
процесу,
відповідальність у ставленні
студентів до навчання,демок
ратичність в оцінці рівня знань
студентів в семестрі та під час
сесії,виявленні рейтингу кож
ного студента.
Велика увага в інституті
приділяється розробці і впро
вадженню комп’ютерних тех
нологій навчання. За осна
щеністю
комп’ютерною
технікою, кількість якої за ос
танні чотири роки збільшилась

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ
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З нагоди 10--річчя ВПІ об
ласна газета “Вінницька прав
да” розповіла про один день з
життя вузу. Ось про які події і
факти повідомлялося:
У виробничому об’єднанні
“Термінал” трудиться понад 50
випускників, серед них чимало
керівниками відділів, бюро,
провідними інженерами. А ви
пускника заочного відділу А.П.
Шаповала висунуто на посаду
заступника генерального ди
ректора об’єднання по вироб
ництву.
Всього за 10 років вуз під
готував близько 10 тисяч спе
ціалістів з 12 спеціальностей.
ФФ Ф

У Вінницькому політех
нічному інституті на службі на
вчання і виховання поставлено
цілий арсенал технічних за
собів. П рацю ю ть 70 спе
ціалізованих лабораторій, у то
му числі техніки високих на
пруг, автоматизованої системи
управління.
Викладачам
кафедри
іноземних мов істотну допомо
гу надають десять лінгафонних
кабінетів, де студенти вивча
ють англійську, німецьку,
французьку та інші мови.
В інституті діє 8 факуль
тетів. Н авчально-виховний
процес забезпечують 36 ка
федр, в штаті яких налічується

М
17 докторів наук і професорів
та 222 кандидати наук і до
центів.
Про недавнього випускни
ка факультету автоматики і об
числювальної техніки Леоніда
Івановича Тимченка говорять,
що це природжений вина
хідник. І справді, ще в шкіль
ному технічному гуртку він ди
вував своїми здібностями.
Та справжнє покликання
він знайшов в галузі розробки
оптоелектронних засобів ін
формаційно-обчислювальної
техніки.
Підсумком цих пошуків
стали тридцять авторських
свідоцтв за винаходи, звання
“Кращий молодий винахідник
У країн и ” і кілька медалей
ВДНГ СРСР за представлені на
виставку макети оптоелект
ронних виробів.
Сотні студентів і викладачів
у вільний від роботи і навчання
час захоплюються технічною
творчістю. Крім Л Л. Тимченка,
почесне звання “Кращий мо
лодий винахідник України”
завоювали доцент цієї ж ка
федри М.О. Соляниченко і
аспірант Ю.П. Петроскж.
Відбувся день театру.
Близько 500 студентів різних
факультетів подивилися п’єсу
В. Розова “У день весілля” в по
становці Вінницького облмуздрамтеатру.

На лекції
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Колективне відвідування
студентами і викладачами му
зеїв, виставок, концертів стало
доброю традицією. Широко
практикується цільові відві
дування кінотеатру “Мир”.

НА К АФ ЕДРАХ
І Ф А К У Л ЬТЕ
ТАХ

Галерея почесних відзнак
вузу поповнилася ще однією
нагородою — дипломом
ВЦРГІС, Міністерства культу
ри СРСР і ЦК ВЛКСМ. Нею
нагороджено інститутський
клуб за перемогу у Всесоюзно
му огляді роботи культосвітніх
закладів, присвячений 60-ти
річчю утворення СРСР.
Крі м
загальноінсти
тутського, діє більше десяти
клубів за уподобаннями, у тому
числі: любителів російської мо
ви, політичний, атеїстичний,
п’ять клубів-кафе (дискоте
ки), створені в студентських
гуртожитках, спортивний, ту
ристський та інші.

Щотижня близько трид
цяти учнів 8-11 класів
вінницьких шкіл приходять
на ф акультет радіоапаратобудування на заняття
Малої академ ії наук. Під
керівництвом таких дос
відчених фахівців, як декан
факультету професор Г.М.
Полторак і старший викла
дач каф едри КВРА В.А.
Сляднев, юні шанувальники
науки і техніки вчаться пра
цю вати на ком п’ютерах,
монтують і налагоджують
радіоелектронні прилади.
Почали діяти і дві секції
заочної Малої академії, роз
раховані на учнівську молодь
ПТУ і районів області.

ф

ф

Ф

У сезоні 1983 року члени
туристського клубу “Одіссей”
здійснили походи різних кате
горій складності в Карпати,
Приполярний Урал, Хібіни.
Задоволені своїми здобут
ками члени секції альпінізму,
легкоатлети. Загін майстрів і
кандидатів у майстри спорту,
першорозрядників зріс за цей
рік на .145 чоловік. Підго
товлено двох інструкторів
альпінізму, 23 скалолазів.
Ф

ф

ф

Цього літа на різних будо
вах країни трудилося 27 заго
нів — понад 700 вінницьких
гіолітехників. А члени буді
вельного загону безоплатної
праці “Комсомолець” споруд
жували житлові будинки на
Сахаліні. Зароблені кошти во
ни перерахували у Радянський
Фонд миру і на спорудження у

Тематичний вечір під на
звою “Без верби і калини не
ма України” провела кафед
ра української і російської
мов. Разом з українськими і
російськими колегами в ньо
му взяли участь іноземні сту
денти. Так палестинець Абу
Харб Недал, який вчиться на
першому курсі, виконав по
пулярну українську пісню
“Ой, нагорі два дубки”, аХашим Халад з підготовчого
відділення познайомив при
сутніх з інструментальною
музикою Сірії.
Гірозвучаи вірші і пісні,
які розповідають про любов
до квітучої України, про на
родні обряди і звичаї.
Сценарій вечора за допо
могою викладачів кафедри
підготували самі студенти.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

СЛОВО
ПРО
ЧАСОПИ С
(Враження і побажання)
Отже, інститутська га
зета “За інженерні кадри”
нового зразка почала своє
життя. Думками про пер
ший її номер діляться сту
денти.
Б. Шиндар, 1-ий курс

Н О ВА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
На замовлення корпо
рації
“ У к р газ”
на
будівельному факультеті по
чалася підготовка фахівців
ще одної спеціальності —
2907 (теплогазопостачання,
вентиляція та охорона
повітряного басейну).
Для
організації
проф ільної лабораторії
газівники
передали
інституту для безкоштовного
користування різне облад
нання на значну суму.
В наступному навчаль
ному році на договірній ос
нові у ВПІ навчатимуться,
крім представників нашої
області, посланці Т ер
нопільщини, Хмельниччи
ни, Буковини.

ЙОРДАНІЯ — ТАК,
КУБА — НІ
Нинішнього навчального
року в політеху здобувають
знання 254 іноземних сту
дентів з 45 країн світу, у тому
числі Анголи, Ботсвани, Бу
рунді і навіть Канарських
островів. А ось з Острова
Свободи — Куби ніхто вже
не прибув. Завершують на
вчання у ВПІ представники
Монголії.
Зате збільшилось число
студентів з арабських країн.
Першість займає Йорданія
(38 студентів). На другому
місці — Ліван.
В аспірантурі навчається
19 іноземців.

ЗНАВЦІ ГЕО
МЕТРІЇ
Традиційну інститутську
олімпіаду з нарисної гео
метрії провела кафедра НГ і
МГ. Близько 180 студентів
різних
ф акультетів
пом ірялися силами в
розв’язанні конкурсних за
дач.
Місця розподілилися так:
у великому потоці — О.
Мунтян 2Т-93 (викладач
В.М. Белка), Ю. Бернадський 2М-93 (О.В. Король) і Р.
Семенюк 4Б-93 (Ю.Р. Хохловський);
у малому потоці перехможцем став В. Кабачені
2АТ-93 (Т.В. Скорюкова).
Відзначені також студен
ти Грищ енко, Хомченко,
Ступов.

ФА

Цікава вийшла газета. В
ній широка інформаційна
панорама життя інституту.
Сподобались матеріали під
Спогади ветерана — викладача заголовкам и “ Н ем ає
аналогів”, “У випускників
70-х років”. На мою думку
П е р ш
а
перший випуск вдався.
В. Костюк, 4АТ-93
л е к ц і я
Щ омісячник справляє
враження дуже компетент
Після великого гомінкого
чезнии житловий масив з заво ного, змістовного і цікавого
Х аркова, де я, закінчивши
дами і фабриками, гарними видання журнального ти
аспірантуру, працювала аси
корпусами нашого інституту,
стентом кафедри фізичної хімії
студентськими гуртожитками. пу. Добре, що в ньому знай
університету, тут у Вінниці бу
Все це сталося потім, а по- шлося місця для рубрики
ло тихо, спокійно, навіть трам
ки-щ о студенти навчалися “Студентська м уза”, під
вай їхав дещо повільніше. Сто
там, де місто “ позичало” якою опубліковані гарні
яв сонячний, дуже теплий день
приміщення — СШ №29, № 15,
серпня 1964 року, і ми всією
будинок
нинішнього вірші.
Бажано, щоби в наступ
сім’єю пішли на річку, взяли
ф ін а н с о в о -е к о н о м іч н о г о
човна і попливли вздовж Бугу.
інституту. А наш політех тільки них номерах було більше
Він зачарував мене, примирив
будувався. Зводили його разом матеріалів, написаних сту
ши з переїздом.
з будівельниками студенти.
Тепер треба було подумати
На все життя запам’ятала дентами і про них.
B. Колтун, 4АТ-93
про роботу. Чоловік повідав,
свою першу лекцію . Мені
що в місті є медичний і педа
повідомили, що повинна чита
Читала перший номер
гогічний інститути, а також за
ти її на тему “Будова атому”. А “За інженерні кадри” в но
часу на підготовку вже не було.
гально-технічний факультет,
Довелося скористатись, як те вому оформленні і залиши
який він відвідав і куди мене
можуть взяти.
пер каж уть, залиш ковими лася задоволеною. Сподо
знаннями.
Роман Юрійович Кігель —
балось чимало публікацій,
В перерві вдалося почути у тому числі розповідь сту
директор цього факультету —
перший відгук. Розмовляли дві
привітно зустрів мене, розповів
студентки. “Ну, як тобі новий дента Максима Грудіна про
про перспективи цього на
викладач?”, — спитала одна. поїздку до Ліверпулю.
вчального закладу, однак мені
“ Непогано, тільки дуже
запропонував на перший час
C. Копцюх, ФРЕ, 1-й
спішить”, — відповіла друга. курс
тільки посаду старшого лабо
З тих пір на кожний першій
ранта, а фактично я повинна
Ще раз пересвідчився,
була працювати секретарем
лекції прошу студентів зупиня
що
все геніальне — просте.
ти
мене,
коли
захоплююсь
і
по
підготовчих курсів і ще
чинаю читати швидко.
півшдинником на них.
В цьому переконала стаття
Та найбільш розгубилася “Нема аналогів”.
Я погодилась, про що тепер
тоді, коли за 20 хвилин до кінця
не жалкую. Близько ЗО років
Група студентів РТ-91
лекції у мене закінчився ма
життя пов’язано з нашим
Дуже добре, що керів
теріал. Стояла і вирішувала до
інститутом, і я дуже вдячна Ро
ману Юрійовичу за підтримку,
сить несподіване для себе пи ництво інституту приділяє
тання: якщо зараз відпущу сту увагу своєму друкованому
яку зустріла тоді, в молоді ро
дентів (& їх було близько двох
ки, і яку відчуваю й тепер.
сот) , то вони вийдуть у кори органу. Це засвідчує і нове
Якось Роман Ю рійович
зібрав усіх співробітників і роз
дор, зірвуть всі заняття і я вже його обличчя.В газеті до
повів про те, що планується
ніколи не увійду до аудиторії. статньо цікавої інформації
Однак,
мені
вдалося про студентське ж иття,
збудувати корпус для факуль
зацікавити студентів обгово
тету (перший корпус) площею
стільки-то квадратних метрів.
ренням цілого ряду проблем, п у б л ік ац ій про людей
які стосуються теми. Двадцять інституту. Гарне враження
На запитання: “Д е?” — він
відповів: “В центрі міста, на
хвилин, які залишилися, ми залишила стаття, яка знай
Вишеньці”. Але в це важко бу
попрацювали дуже продуктив омить з науковими школа
ло повірити. Тоді на Вишеньці
но.
ми політеху. Прочитавши
було кілька будинків, трамвай
її,
проймаєшся гордістю за
ходив тільки до вулиці 600Г, Котлярова,
річчя, а навколо стелились
керівник методичного вуз, в якому вчуся.
пшенічні поля і городи.
Кращого бажає якість
центру.
Важко було уявити, що че
паперу
і друку видання.
рез ЗО років тут виросте вели-
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ТАКІ

БУЛИ

МИ

МОЛОДІ...

Ці фотокартки — 15-20річної давності. Подивіться
добре і ви впізнаєте на них
Б.І. Мокіна, Г.А. Корчинського, подружжя М.Л. і В.С.
Осадчуків, Г.П, Котлярову,
І.І. Вишенського.
Вони прийшли в інститут
просто
викладачами,
співробітниками, а тепер
обіймають високі посади.
Нелегко було на початку
шляху, але скільки на їхніх
обличчях молодечого запа
лу, енергії, привабливості.

„ ... - —

--------

“

х

Тож хай завжди, дорогі
друзі, ваші очі сяють таким
світлом і молодістю!
^ 3 новим роком!

і

Інформація

Унікальна “четвірка”

Коли в деканаті по роботі з
іноземними студентами детально
познайомилися з результатами
навчання Дінь Ткань В’єт з групи
1ЕСМ-89, то в його оціночних до
кументах знайшли лише однуєдину “четвірку” , отриману за
весь час навчання в інституті. Ре
шта — тільки “п”ятірки”.
Про ви няткові здібності
в’єтнамського студента свідчать і
десятки дипломів та грамот, яки

ми він нагороджений за перемоги
в н айрізн ом анітн іш их олім 
піадах, конкурсах, вікторинах, в
тому числі з російської мови. Дінь
Тхань виступав з доповідями на
студентських науково-технічних
конференціях. Нині він готується
до вступу в аспірантуру. Для на
вчання в ній рішенням ученої Ра
ди інституту йому встановлено
спеціальну стипендію. Отже,
замість того, щоб платити за на
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вчання (як це належить робити
всім іноземним студентам), Дінь
Тхань не тільки вчитиметься без
коштовно, а ще й отримуватиме
стипендію.
Т ак у благодійну акцію
здійснив інститут по відношенню
до відм інника навчання, хай
навіть іноземця.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

РОКИ СТАНОВЛЕННЯ

деш вулицями міста, його житло
Й
вими масивами і радісно стає на
душі — навколо, скільки сягає зір — квар
тали житлових будинків, корпуси медич
них, культурно-освітніх закладів. Водно
час гордишся тим, що тут вкладена значна
частка праці нашого будівельного факуль
тету, з стін якого пішли на будови сотні і
сотні інженерів, командирів виробництва,
архітекторів, проектантів, науковців.
О тож, розкаж у дещо про наш
будівельний факультет, 20-річчя якого ми
також будемо відзначати у 1994 році.
З метою забезпечення зростаючих
темпів будівництва у 1974 році на базі
Вінницького ф іліалу КШ почалась
підготовка інженерів-будівельників. Пер
ший випуск (біля 100 інж енерівбудівельників) було здійснено у 1974 році.
В цьому ж році на факультеті вперше в ВПІ
приступили до підготовки фахівців для за
рубіжних країн.
Роки становлення факультету — це на
пружена робота по формуванню викла
дацького колективу, створенню матері
альної бази, по розробці навчальних планів

та програм, методичного забезпечення на
вчального процесу, створенню наукових
шкіл. Для організації факультету були за
прошені наукові співробітники з провідних
вузів, науково-дослідних інститутів країни
та досвідчені виробничники. Серед них —
доктори наук: М.Ф. Друкований та А.Ф.
Пономарчук, кандидати наук: В.Д. Борисенко, І.І. Ваганов, Ю.Ю. Гавруцький,
М.М. Сторожу к, В.П. Юрчук, Д.В. Даниш, А.І. Моргун, І.П. Середюк, Г.М. Яцковський, керуючий трестом В.Д. Сверд
лов, головний інженер будівельного уп
равління П.І. Антонік, інженер-геодезист
Л.Г. Цвєтков, виконроб І.М. Дудар, до
свідчені викладачі будівельного технікуму
В.М. Волощенко, В.В. Смоляк та інші.
Уже на кінець 80~х років факультет
будівництва зарекомендував себе в Україні
та за її межами як сформований та
зміцнілий науково-педагогічний колек
тив. Дараз на чотирьох кафедрах факуль
тету працює 4 професори та ЗО Доцентів.
Кількість викладачів з вченими ступенями
перевершує 70%, серед яких 7 кандидатів
наук — випускники факультету.
З початку заснування на факультеті
підготовлено понад 2500 інж енерівбудівельників, в тому числі біля 200 для за
рубіжних країн. Із випускників уже вирос
ла плеяда організаторів будівництва та
вчених. Серед них є керівники та головні
інж енери будівельних організацій,
провідні фахівці проектних інститутів,
викладачі вузів та технікумів, 12 канди
датів наук, в тому числі 4 громадяни за
рубіжних країн. З 1987 року працює фа
культет підвищення кваліфікації, на яко
му навчалось більше 1200 слухачів.
На факультеті створена сучасна лабо

раторна база на площі біля 4000 кв.м. Об
ладнано зал дипломного та курсового проектування з необхідною технічною ,
довідковою та нормативною літературою.
З метою комп’ютеризації навчального
процесу створено факультетський обчис
лювальний центр, в якому є три комплекса
“Електроніка МС-0202” та 17 сучасних
персональних комп’ютерів.
На ф акультеті розроблені та вті
люються уже третій рік в життя експеріментальні навчальні плани та робочі про 
грами трьохступеневої системи навчання:
бакалавр — інженер — магістр. Розробле
на та впроваджена в навчальний процес
модульно-рейтингова система організації
навчального процесу та контролю знань,
яка уже дала позитивні результати.
Підготовка висококваліфікованих
спеціалістів є однією з найбільш складних
галузей людської діяльності і нерозривно
пов’язана з науково-дослідною роботою.
Це добре розуміє колектив факультету, на
якому створені наукові школи, працює га
лузева науково-дослідна лабораторія, ве
деться підготовка аспірантів. На факуль
теті захистили 1 докторську та 24 канди
датські дисертації, в тому числі 5
іноземців. За останні п ’ять років
співробітниками опубліковано 2 моно
графії та понад 150 статей, отримано більш
50 авторських свідоцтва на винаходи. За
результатами наукових досліджень впро
ваджено в виробництво значну кількість
прогресивних технологій,
нових
оригінальних конструкцій та матеріалів,
що дало значний економічний ефект.

Г. Ратушняк, професор,
декан будівельного факультету

АВТОРИ ПРО ЕКТУ - ВИКЛАДАЧІ
На кафедрі архітектури та
інж енерного забезпечення
будівництва успішно ведеться
робота по удосконаленню та
впровадженню в життя оригинальної технології зведення
житлових будівель з дрібнорозмірних стінових блоків. Пе
реваги цієї нової технології до
сить вагомі, починаючи від
поліпшення естетичного рівня
фасадів до відчутного знижен
ня вартості будинків. Останній
фактор особливо важливий на
фоні нинішньої кризи нашої
економіки.
Співставлений технікоекономічних показників для
цегляних та блочних будинків
явно на користь останніх,
Авторами розробки стали
викладачі кафедри — А.М.
Власенко та В.В. Смоляк.
Можна впевнено стверджува
ти, що співдружність інженера
та архітектора дж е сьогодні
приносить гарні плоди. Пози
тивні відгуки отримують роз
роблені ними технічна доку
ментація, технологічне облад
нання, перші зразки формовочних верстатів. Почалась і

реалізація технології безпосе
редньо на спорудженні мало
поверхових житлових ко
теджів (див. ескіз).
Комплексний підхід до технологічних процесів, конст
руктивних розрахунків, пи
тань економіки, об’єднаних
цілісною архітектурною ідеєю,
дає відчутні результати. Разом
з працівниками суміжних ка
федр розроблена технічна до
кументація для участі в кон
курсі на кращий проект жит
лової забудови в південних
регіонах України.
Серед багатьох завдань, що
поставили перед собою ен
тузіасти цієї справи, є розроб
ка і втілення в життя таких
проектів, які б своєю архі
тектурною довершеністю мог
ли б конкурувати з кращими
вітчизняними та зарубіжними
аналогами. Ведеться робота по
поліпшенню якості декоративних
стінових
блоків,
підвищ енню рівня техно
логічних процесів. Вже запро
ектовані та будуються кілька
оригінальних котеджів з не
звичною поки-іцо для нас чу

довою архітектурною пласти
кою фасадів.
До співпраці у цій галузі за
лучаються студенти факульте
ту будівництва, В наступному
році темою їхніх дипломних
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робіт якраз буде розробка нової
ідеї.
Керівництво кафедри та
факультету з розумінням по
ставились до цих наукових
розробок, створивши необхідні
умови для нормальної роботи
розробників.

І
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А ктовий
зал
ін ституту став пре
стижним місцем для
виступів майстрів мис
тецтва і художньої са
модіяльності. На його
сцені виступають хо
рові колективи, ан
самблі ін струм ен 
тальної музики, попу
лярні співаки, барди,
гумористи.
На знімку: грає ан
самбль бандурне тів,
який гастролю вав у
Вінниці.
Гімн фірми. Знаю, багато
хто іронічно ставиться до ширення у нас цієї японської мо
ди. Мовляв, спершу давайте
досягнем
їхньої
про
дуктивності та добробуту, а то
ді вже й щодо відповідних ри
туалів підтягнемось... Типовий
зразок совкової “діалектики”,
совкового матеріалізму! Це на
гадує мені реакцію дорогих мо
їх першокупсників ФРА на повідомлення про те, що аби
вступити до технічного вузу,
японський абітурієнт, окрім
спеціальних знань, має також
виявити знання 300 народних
японських пісень (загальна ре
акція — сміх з відтінком зверх
ності; мовляв, ось вступили, а
й навіть 3-х не знаємо, до того
ж “еті японці — такіе націона
лісти!..”).
Певна річ,не місце тут за
раз дискутувати про японсь
кий націоналізм зокрема і ри
торично запитувати,чи відома
взагалі героїчним першокурс
никам країна яка б ішла до до
бробуту й благополуччя через
забуття власних традицій та
культивування еклектики “за
гальнодемократичних” лозун
гів,"світового досвіду" й т.ін.
Наразі не втримаюсь зауважи
ти, що саме український націо
наліст талановитий поет Олег
Ольжич ще 1937-го року про 
вістив Японії велике майбутнє
на підставі суто поетичної ві~
зії,що її зміст можна б визначи
ти як ОНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ
ТРАДИЦІЮ:
На порозі старого світу,
Де брехні і облуди тьма,
Ти встаєш тріпотливим
цвітом,
Ніжна молодосте сама!
Ти встаєш. Та незнану силу
Затаїла прозорість рук.
Вигинаєш дивоче тіло
Напинаєшся вся,як лук.
Мить - і стрільна твої за
стогнали,
Повили суходіл дими...
Бий їх,кволих,слабих,нездалих,
Остовпілих таких,як ми!

З а с п і в а є м о
г і мн
В П І ?
Між іншим, справжні ша
нувальники японської естети
ки багато дали б і за “тріпо
тливий цвіт”, і за “прозорість
р у к ” , і за те подвійне
уподібнення лукові - дівчини й
цілої країни,якою вона бачить
ся на глобусі, - що складає макрообраз вірша.
Одначе повернемось до ос
новного змісту цих нотаток.
Гімн фірми, проспівуваний
її новобранцями зі спеціально
розданих аркуш иків,не є
якимсь парадним “лакуван
ням
дійсності” ,бо,за
свідченням автора книжки “Як
стати японцем” К.Преображенського, співанню його пе
редують не тільки парадні
вітання,а й доповідь президен
та, цілковито присвячена... пе
релікові всіх провалів,нещас
них випадків,казусів, до яких
фірма прямо чи бодай опосе
редковано в своїй історії була
причетиа.Цікавеньке
сусідство жанрів - чи не прав
да? Підвожу до того,що коли й
ми одного р азу ,станеться,
заспіваєм щось на зразок “В
краю Івана Богуна є храм наук
політехнічних”, то це аж ніяк
не означатиме ані відмови від
самокритики, ані від потреби
всіх і кожного за чистотою в
тотІм"храмі" стежити: адже і в
Святій Софії підмітається!
Але перш ніж відважитись
пропонувати вашій увазі ос
танній варіант"Подільських
політехніків", мушу зізнатись:йому передував текст під
назвою “Наше братство - вся
Вкраїна ( гімн Києво-Могилянської Академії)”. Мушу навіть
тут зацитувати той текст,бо є
на те дві причини: І ) Чутки про

нашу з молодим вінницьким
композитором Ярославом
Близнюком участь у конкурсі
на гімн КМА не є таємницею й
не хотілося б, аби хтось із колег-авторів запідозрив халтурництво:мовляв,перелампічує
те академічне на політехнічне,
тільки б труди не пропали;
2) ратуючи за максимальний
жанровий лаконізм й,отже,ла
конізм тексту “Подільських
політехніків” ( дорогі,найдо
рожчі колеги і коліжанки, це
не місце для згадування всіх
наших успішних підрозділів,
тематик та різнобічної діяль
ності ЦКВС!( ставлю у при
клад власний же лаконізм в
оспівувунні самої Києво-Могилинської... Всю її славну
історію й багатообіцяюче май
бутнє, й сучасний пафос було
втиснуто у 12 рядків:
Гей нум,братове любомуд
ри!
У місці Кия на Подолі
Знань добуваймо, щоб добу
ти
Для Вкраїни вічну волю.
Дух живий Гулевичівни
І Петра Могили
Нас на долю неспокійну
Поблагословили.
А наше братство - вся
Вкраїна,
І не чужі ми всьому світу.
Серця єднаймо,чесная ро
дино:
Сонце істини нам світить!
Цей лаконізм у мене висва
рив мій молодий співавтор,до
брий знавець урочистої й бого
служебної музики,! я йому
вдячний за досвід відмітання
яск равих деталей та подробиць
заради
монументальної
цілісности.Наш гімн не
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співають у стінах КМА? Тим
гірше для стін і самого ректора
БрюховецькогоС який, можли
во, й не причетний до бюрок
ратизму композиторського
жюрі Спілки Композиторів
України)! Зате ми собі іноді
наспівуєм. Ну та мова наразі не
про те - лиш про те,щ о і
енергія,і досвід, здобуті у не
щасливому творчому змаганні,
перейшли на 4 строфи нового
гімну “Подільських політех
ніків”:
В краю Івана Богуна
Є храм наук політехнічних
Він наші долі поєднав
Надовго,може - і навічно.
Науки праця нелегка,
Та ми у Бога не ледачі.
Йдем від задачі до задачі,
Вивчаєм Коновалюка.
Тут першокурсник і декан
Зовуться просто? зе т р е г
ііго!
І непогасно світать нам
Лю бов, Н ау ка, Д руж 
ба,Віра.
Під шум козацької ріки
Проектів звершено нема
ло.
Ми в світі не провінціали Подільські політехніки.
Кого
хотілося
б у
співавтори? Звичайно,Яросла
ва Близнюка.Але тільки в тім
разі, якщо він не вимагатиме
від мене в ім"я музичної форми
“ роздробити” останній ря
док.Я за багатоскладове
двоєслів"я" по-діль-ські по-літех-ні-ки" Бо не зможу. Розд
робити. Скорше пристану на
стиль студентської маршопісеньки під гітару...

М. Стрельбицький,
член Спілки письмен
ників,кандидат філо
логічних наук, ст. викл.
КТЇК
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КВК — АРЕНА
РОЗВАГ І ГУМОРУ
Ф оторепортаж
П ам ’ятаю своє пригнічене
враж ення від ігор веселих і
кмітливих, які проходили в на
шому інституті рік тому (осінь
1992 р.). Аби хоч трохи зро
зуміти ту незбагненну суміш
жахливих жартів і принизливо
го гумору, зробила спробу про
аналізувати торішній КВК в до
писі “ За межами інтелігентності
і культури” (Див. “З ІК ” , ЗО
жовтня 1992 р.).
Після цього неодноразово
чула від учасників КВК: “Ж ар
туємо так, як вимагає глядач”.
Якщо це так, то слід визнати, що
глядач останніх ігор КВК
незрівняно зріс і демонстрував
досить розвинене і дещо витон
чене почуття гумору.
Саме тому і факультетські
команди КВК (першого курсу)
розкрили в цьому році свої гли

боко приховані творчі можли
вості і запальну жадобу карна
вальних веселощів і розваг.
8 факультетів брали участь в
іграх КВК. Факультет технології
машинобудування (ФТМБ) не
спромігся підготувати команду
першокурсників, посилаючись
на відсутність “художніх та
лантів”. Всі інші факультети пе
реконливо доводили наявність
різноманітних здібностей і та
лантів, які, правда, потребують
ще праці і часу для свого
розквіту.
Найбільш
інтелігентною, та все ж недо
статньо артистичною, була ко
манда факультету автоматики,
яка, на жаль не змогла увійти до
фіналу.
Увійшли до фінальної части 
ни змагань команди Ф ЕТЕ,
ФІТКІ, ФТМТ, яким все ж бра -

На іграх КВК

У ВІЛЬНОМУ

польоті

Майже неможливо стати справжньою люди
ною, думаючи тільки про шлунок і не маючи жод
них духовних устремлінь, захоплень і слабкостей.
Жан Соуен.

озвішавши наочну ілюстрацію — фотографії,
Р
журнали і газетні вирізки, гість приступив до
лекції, почавши з далеких підступів до теми. А прий
шов він до наших студентів, щоб розповісти про своє
найвище захоплення — надлегку авіацію — дельта
плани, дельтальоти і пароплани. Струнка постава
чоловіка, спортивна статура не давали точного уяв
лення про вік. Втім, це мало кого цікавило — лектор
і все тут» Тим часом, Степан Миколайович Сущенко,
начальник Вінницькою обласною дельтапланерно
го клубу — людина не чужа в інституті. Він — один
з перших випускників вузу з спеціальності 0302
(електричні мережі і системи), Тому варто все-таки
хоч в загальних рисах познайомитись з його трудо
вою біографією.
З дипломом інженера- енергетика випускник ВПІ
був прийнятий у відділ головного енергетика
Вінницького радіотехнічного заводу. Потім — армія,
після неї — робота в Ямполі, у філіалі Московського
приладобудівного
заводу
М іністерства
авіапромисловості. Його трудова книжка і далі обро-

12

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

кувало інтелектуальної заго
стреності, тактовності,
елітарного шарму. Але вони
були переповнені енергією
сміхового дійства, акторсь
кими знахідками, а головне
— бажанням перемогти. Са
ме це керувало командою
ФБ, коли вона домагалася
права увійти до фіналу як до 
даткова чегвіерта команда.
сподівань своїх прихиль
ників (однієї зухвалості, як
виявилось, було замало) за
що трохи образилась на всіх,
хто був свідком її невдалого
виступу ( 12,2 бали) . Та все
ж, думаємо, у факультету є
можливість стати перемож
цем на інститутському святі
гумору, яке відбудеться на
прикінці березня 1994р.
Команди - фіналісти
ФЕТЕ, ФІТКІ, ФТМБ за
слуговували на оплески, то
му що невимушено переко
нували: студентство, мо
лодість, гумор, жарти це —
майже синоніми. 3-є місце

посіла команда ФІТКІ, на
бравши 16,2 бали, 2-е коман
да ФЕТЕ — 18,4. Неперевершеною виявилась коман
да ФТМТ (20,6 балів), учас
ники якої виявили неабиякі
реж исерські і акторські
здібності, за що і нагороджені
солодким призом.
Вваж аємо, що осінній
КВК був першою репетицією
інститутського свята гумору,
др участі в якому запро
шуємо збірні команди всіх
факультетів.
Поздоровляємо учасників
КВК, їх тренерів, прихиль
ників і глядачів з Новим 1994
роком, бажаємо не втрачати
почуття гумору ні за яких об
ставин!

Т. Буяльська,про
ректор з виховної ро
боти, голова жюрі.
Г. Севостьянова,
директор клубу ВПІ.

П.П. Трохимчук, докторант ВПІ
П

А

М

’ Я Т І

В И Д А Т Н О Г О
В Ч Е Н О Г О
6-9 жовтня І 993 року
відбулась міжнародна
конференція, присвячена
пам' яті видатного мате
м атика Георгія Фео»досійовича Вороного, ук
раїнця за походженням.
Народився Г.Ф. Вороний
28 квітня 1868 року в селі
Ж у р авка (нині Чер
нігівської області) в сім'ї
магістра російської сло
весності Ф.Я. Вороного.
Рід Вороних походив з ко
зацької старшини Лубен
ського полку. Освіту Г.Ф.
Вороний отримав у Бер
дянській та Прилуцькій
гімназіях, а математичну
— в Санкт-Петербурзькому ун івер си теті, де
його вчителем був П.Л.
Чебиш ов, засновник
відомої П етербурзької

я
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стала б зап исам и відділів кадрів
підприємств, зв"язаних з енергетикою, але
що тут поробиш, не ця галузь була його покликанням. Небо, прагнення злетіти увись
полонили його серце і думи.
Потенціальним прихильником авіації юний Сте
пан Сущенко став уже в першому класі, коли над
землею блискавицею злетів перший космонавт
Юрій Гагарін. З того часу хлопчик буквально марив
ракетами і літаками. Ще більше прив’язала до
авіації молодого Сущенка військова служба в
розвідувально- бомбардувальній частині. Саме там
до його рук потрапив номер журналу “Техникамолодежи", в якому прочитав про надлегку авіацію і
створення Федерації дельтапланерного спорту.
Тож на роботу в Ямпіль Степан Миколайович
приїхав уже морально і фізично готовим до занять
дельтапланеризмом.
З того часу минуло чимало років, сталися великі
зміни в житті людей, котрих обступили великі про
блеми, а Степан Сущенко не покидає свої дельтап
лани. Там, на берегах Дністра- гори і кручі, місця
надзвичайно зручні для польотів на легких апара
тах, і Степан Миколайович (а він на той час вже
став відомим в країні і за її межами майстром-дельтапланеристом) не барився зі створенням омріяного
клубу. Наполеглива праця, неабиякі інженерні
здібності, набуті у ВПІ, досвід практичної роботи на
енергопідприємствах дозволили подолянину
здійснити таке, що не кожному і присниться. На бе
регах швидкоплинного Дністра створено один з
найбільших в колишньому Союзі центр дельтапла

м атем ати ч н о ї ш коли.
1894 року захистив
магістерську дисертацію
“ Про цілі алгебраїчн і
числа, що залежать від
коренів
незвідного
рівняння третього ступе
ня", і був призначений
професором Варшавсько
го університету по ка
федрі чистої математики.
1897 року захистив док
торську дисертацію “Про
одне узагальнення алго
рифму
неперервних
дробів". Дослідження,
проведені в обох дисер
таціях, були відзначені
премією Академії наук
імені академіка Буняковськош (1896рік). По 1908
рік він був професором
(закінчення на стор. 14)

неризму з своїми аеродромами, готелями, до
иг рогами, ремонтною базою, льотними і транс
портними засобами, закладами громадського
харчування, побуту, фізичної культури і
спорту. Оволодівати майстерністю вільного польо
ту до Степана Сущенка приїжджають дельтапла
неристи також з країн СНД, Німеччини, Австрії,
Угорщини. З їхніми центрами і школами надлегкої
авіації налагоджені тісні ділові зв’язки. І не одна
лише база приваблює в Ямпіль дельтапланеристів.
Подільське місто дало цьому виду спорту справжніх
асів, серед них кращий вихованець С.Сущенка —
Олег Григорович Бондарчук, у якого стільки почес
них титулів, яких би вистачило для кількох спорт
сменів: багаторазовий чемпіон України і СНД, май
стер спорту міжнародного класу, рекордсмен
країни. А торік він став абсолютним чемпіоном
відкритої першості Угорщини.
Не простим любителем цього виду спорту зали
шився і Степан Миколайович. Нині він провідний
тренер, суддя м іж народної к атего р ії, член
всесвітньої федерації авіаспорту, був організатором
майже всіх найбільших змагань, у тому числі пере
льоту на ультралегких літаках (дельтальотах) за
маршрутом Київ — Одеса (1650 кілометрів), в яко
му взяли участь найсильніші спортсмени багатьох
країн, у тому числі Англії і Франції. А головне, сам
не пропускав жодної нагоди політати.
— Це найщасливішї хвилини життя,— каже
Степан Миколайович. — Навіть важко розповісти,
яке відчуття охоплює розум і серце, коли, перебо
ровши самого себе,
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(поч. на ст. 13)

Варшавського
ун іверси тету
та
п ол ітехн іч н о го
ін
ституту, в 1905-1907 р.р.
— професором Донсько
го
п ол ітех н іч н о го
інституту (м. Новочер
каськ) . Помер 20 листо
пада 1908 р.
В науці ім’я Вороного
пов’язане з видатними
резльтатами, отримани
ми в теорії чисел — ал
геб раїчн ій , геом ет
ричній та аналітичній.
Він отримав ряд резуль
татів, які пізніше були
перевідкриті такими ви
датними математиками,
як Харді, Поліа та рядом
інших. У 1907 році обра
ний членом-кореспокдентом Петербурзької
Академії Наук.
К он ф ер ен ц ія була
присвячена 125-річчю
від дня н ародж ен н я.
Проходила в інституті
м атем ати к и АН Ук
раїни. Основний спонсор
— Міжнародний фонд “
Відродження” (Дж. Сороса). Робота конф е

ренції оула присвячена
теорії чисел. Відзначити
заслуги Вороного на ца
рині математики при
їхали вчені з ВеликоЬритан ії, К анади, США,
Ш вейцарії, Я понії,
Польщі, Чехії, Німеч
чини, Росії, Литви та
України.
К онф еренцію
відкрив
директор
інституту математики
АН України, член-кореспондент А.М. Самойленко. Член-кореспондент АН України О.М.
Бошлюбов розповів про
вплив Харківського ко
легіум у
(пізніш е
університету) на формування м атем атики в
Росії, СРСР та в Україні.
Була відзначена вели
чезна заслуга Ф. Прокоповича та М. Петроград
ського. Професор А.
Ш інцель із Варшави
розповів про Варшавсь
кий період творчості Во
роного. Г.М. Сита нага
дала основні віхи життя
вченого. Із сімейними
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спогадами виступили
члени сім ’ї Вороних.
Відмічалась людяність
та доброта Георгія Феодосійовича.
Розвитку ідей Воро
ного в аналітичній та ал
гебраїчній теорії чисел
були присвячені до
повіді С .Б. С течкіна
(Москва), М.Н. Хакслі
( В е л и к о б р и т а н ія ) ,
А.Шінцеля (Польща ),
Г.С. Б ілозерова (Ук
р а їн а ), Дж. Х анкля
(Чехія), О.Ю. Дашкової
(Україна).
Геометричній теорії
чисел присвячувались
доповіді М. Сенешаль
(США), Р.Ерделя (Ка
нада), Р.Енгеля (Швей
ц а р ія ), Б .Д . К отляра
(Україна), С.А. Чепанова (Росія ), Л. Данцера
(Німеччина), Дж. Катаї
(Угорщина) та ряду ін
ших. В доповіді докто
ранта ВПІ П.П. Трохимчу ка були наведені осно
ви функціональної те
орії чисел, теорії ітисел
третього покоління, ідеї

якої були ще у Платона,
а математичні близькі
підходи —‘у Вороного.
Але так уже вийшло,
що, в основному, ідеї та
праці Вороного живуть
за
меле, а ми
його
Батьківщини. Важка до
ля випала сім’ї Вороних
у роки радянської влади.
1937 року був роз
стріляний, як ворог на
роду, молодший брат Ге
оргія Ф еодосійовича,
професор Харківського
медінституту, який пер
шим у світі здійснив пе
ресадку нирки людині.
Однак, завдяки ста
ранням інституту мате
м атики АН У країни,
М іжнародного фонду
“Відродження” поверта
ються забуті та напів
забуті імена синів Ук
раїни, які багато чого
зробили на терені
світової науки та куль
тури,, Одним з таких
найпомітніших матема
тиків нашої країни є, без
сумніву, і Г.Ф. Вороний.
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Завершився літній сезон
1993 року. Розпочинався він
стартами першої обласної
спартакіади “Гарт” серед
вузів.
Ф акультет
фізкультури педінституту
вважали дуже сильною ко
мандою — там навчається
близько тисячі майбутніх
ф ахівців ф ізвиховання,
професійних спортсменів.
Але так склалося, що з само
го початку політехніки ста
ли лідерами. Вже у перших
видах змагань з шахів ми
зайн яли перше та друге
місця, з настільного тенісу

іШШШЖ
— перше. Цей успіх
підтримали баскетболісти,
які буквально вирвали перемогу
у
факультету
фізкультури. Перше та дру
ге місця зайняли ганд
болісти. Добре виступили й
дзюдоїсти. Команди нашого
вузу, набравши 90 очок,
зайняли 5 перших команд
них місць, 6 других та 2
третіх. І якби не “помилки”
суддівства на змаганнях з
футболу та греко-римської
боротьби, то команді ф а 
культету фізичної культури
не наздагнати б нас.

£ ^ подолавши усі повітряні ями і течії, склад^ ності керування летиш, ширяєш над лісами,
— — ріками, полями, як птах. А навколо така ти
ша, що хочеться співати. Захоплення, рівного якому нема на світі.
Мабуть, і справді заспіваєш, адже Степан Мико
лайович тому й став бардом, написав сотні пісень.
Буває серед ночі прокидається, витягує з-під по
душки покладені туди папір, олівець і пише черго
вий вірш, навіяний враженнями від нового поль
оту. Пише, співає і акомпанує собі на гітарі.
До речі, це не єдиний відгомін його головного за
хоплення. У вільний від польотів час Сущенко
альпіністськими стежками вирушає в гори, щоб
святкувати нові пепремоги над висотою, намилу
ватися далекими просторами. Здійснив кілька де
сятків сходжень на вершини Кавказу, Криму,
Тянь-Шаню.
*

*
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Дехто уявляє собі дельтапланеризм лише, як за
хоплення романтиків і більше нічого. З цим не
можна погодитися. З числа дельтапланеристів вий
шло чимало пілотів військової і цивільної авіації.
Та й самі надлегкі літальні апарати набувають все
більшого застосування в народному господарстві.
Так, дельтальоти (апарати з двигунами) викори
стовую ться для біологічної боротьби з
сільгоспшкідниками, інших потреб села. Тому в
Ямполі налагоджено виготовлення цих літальних
апаратів, підготовка пілотів з числа місцевих жи-

...Запеклу боротьбу за
вихід
у
вищу
лігу
чемпіонату України веде на
ша чоловіча гандбольна ко
манда. У першому турі,
який
проводився
в
Іллічівську, вона здобула
перемогу над “Автомобілі
стом” з Луганська (28:15).
Д ругий тур відбувся у
Вінниці. Наші гандболісти
перемогли команду “Старт”
з
Л уганська
(1 0 :0 ),
“Т аврію ” з Мелітополя
(17:15), “Аско” з Черкас
(28:15). Добре провели всі
зустрічі воротарі Олександр
Пушенок та Олег Іваник,
півсередні гравці Анатолій
Кучер і Петро Постовий.
Лідером команди був і вів її
за собою викладач кафедри
фізвиховання Володимир
Костянтинович Тихонов.
Наприкінці спортивного
сезону у Вінниці відбулося
нагородження провідних
спортсменів міста і ветеранів
спорту. Серед нагородже
них — представники нашо
го вузу: О.Ю. Співак, при
зер чемпіонатів України до 

воєнних та повоєнних років;
Віктор Б урлак, чемпіон
світу з веслування; Олек
сандр Сорокаліт, капітан
збірної команди колишнього
СРСР з волейболу, чемпіон
світу та срібний призер
Олімпійських ігор у Сеулі; а
також відомі майстри інших
видів спорту В. Лянденбурзька, С.Арбузова, Л. Сатай кін а, О. П астух, В.
Бабін, О. Штельмах, 3. Ларюшкіна (Шапіна), А. Ру~
дюк, ГІ. Забелін. Відзначено
також подвижницьку пра
цю Я.І. Кулика, завідуючого
кафедрою фізвиховання
ВПІ, ініціатора багатьох по
чинань, які набули широко
го розповсюдження серед
вузів України та колишньо 
го СРСР.

В. Попик, голова
спортивного клубу
“Олімп”

^7 телів. Колгоспи сіл Порогів, Северинівки,
' Тульчинський птахорад госп першими почали
------ 1розсіювати трихограму за допомогою дель
тапланів, Недавно Степан Миколайович узяв на оз
броєння і паропланк (апарати з гнучким крилом,
які нагадують парашут). Вони укладаються в рюк
зак, мають вагу 3,5 кілограми і зручні для перене
сення. Пароплани дозволяють злітати з гір, па
горбів, ширяти в термічних потоках повітря.
*

*
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Війна в Придністров'ї, труднощі з бензином,
примусили С.М. Сущенка подумати про передисло
кацію клубу в обласний центр. І, як мандрівник,
котрий після довгої відсутності з радістю повер
тається до рідної домівки, Степан Миколайович
прийшов до альма — матері - ВПІ, звідки почав свій
шлях до неба.
Якщо будуть знайдені можливості для створення
дельтапланерного центру, тоді вінничани побачать
над околицями міста, над Бугом-рікою, навко
лишніми лісами ширококрилі літальні апарати, на
яких сильні духом і тілом молоді люди долатимуть
повітряні простори, гартуватимуть себе у вільному
польоті. А поки-що ентузіаст — авіатор виступає з
л екціям и в групах, на ф ак у л ьтетах нашого
інституту, гаряче пропагує улюблений вид спорту,
кличе до злету.
Л. Ш аміс.
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Стипендіати
м іської
м е р ії
У кінотеатрі “Р о с ія ”
відбулося перше зібрання
міського студентського братства. У змаганнях дотепників
взяла участь і команда КВК
нашого інституту, яка своїми
дотепами викликала загаль
ну симпатію залу.
Під радісне збудження
присутніх мер міста Дмитро
Володимирович Дворкіс ого
лосив, що міська влада
виріш ила
встановити
щомісячну стипендію кра
щим студентам вузів:
сільгоспінституту — три,
медінституту — шість і по
дев’ять представникам педа
гогічного та політехнічного
інститутів.
Ось прізвища наших сту
дентів, яким встановлено цю
почесну стипендію:
Олексій Бланар,

3-й курс, гр. 2АТ-91, ФА,
відмінник навчання, учасник
художньої самодіяльності,
капітан команди КВК
інституту;
Євгеній Бурштейн,

3-й курс, гр. 2Т -91,
ФІТКІ, відмінник навчання,
член команди КВК, заступ
ник голови профбюро ф а
культету;

Владислав Зайонц,

2-й курс, гр. 2Т-92,
ФТМТ, відмінник навчання,
активіст громадської роботи;

Музей у квартирі

Завітаєш в гості до викладача кафедри української
та російської мов Михайла Григоровича Харькова і
2-й курс, гр. 2ЕТ-92,
відразу звертаєш увагу на шафи з книжками. Багато
вчиться переважно на
з них — службова, так би мовити, література госповідмінно, староста групи, ак
даря, а найбільше томів Маяковськош і про Маяковтивна учасниця художньої
ського, виданих в різні часи найрізноманітнішими
самодіяльності та клубу ви
видавництвами. Розповідаючи, як збирав їх по всіх
нахідливих і кмітливих;
усюдах, Михайло Григорович світиться непідробною
Аеліта Дралова,
2й курс, гр. 2МЕН-92,радістю. Це власне, справжній музей про життя
улюбленого поета. Платівки, значки, статті, афіші,
ФФЕП, відмінниця навчан
ня, профорг групи, учасниця
фото.
культмасової роботи на фа
“Як добре, міркую собі подумки, — коли закокультеті;
ханість співпадає з професійними інтересами — тоді
Сергій Гришин,
життя цікавіше, багатше і ти в ньому почуваєшся ду5-й курс, гр. ЗРК -89,
же потрібним, А книжки, хоча це не фаянс і не килиФРА, відмінник навчання,
ми, якщо ними користуються повсякчас теж створюучасник художньої са
ють в сім’ї справжній затишок”.
модіяльності;
І все-таки це квартира, а не музей. На кухні пурОлена Ратушняк,
3й курс, гр. 2Б-91, ФБ,хають барвисті папуги, в кім наті змонтовано
гімнастичний куточок для сина, біля дивана — гарнавчається на відмінно, член
ний шаховий столик...
профбюро факультету, ак
Лілія Давидюк,

тивіст громадського життя;
Руслан Слободян,

3-й курс, гр. 5Е-91, ФЕТЕ, навчається на відмінно,
староста групи, бере участь у
науковій роботі;
Віктор Янчук,

3-й курс,, гр. 5М-91,
вчиться на відміно і добре,
член старостату гуртожитку
№2, голова профбюро сту
дентів факультету, активіст
громадської роботи.
На знімку: студенти ВПІ
— стипендіати міської мерії.
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ВКЛОНЯЮСЬ ТОБІ, ІНСТИТУТЕ!

А П А М ’ЯТЬ ЗН О В У ПОВЕРТАЄ МЕНЕ ДО Ц И Х Н Е ЗА Б У Т Н ІХ Д Н ІВ
(Лист вдови видатного художника до редакції газети “За іженериї кадри”)
Музей Інституту... Так, саме в ньому, на Поділлі у
Вінниці увіковічнили пам’ять
| митця-земляка. Я спокійно мо\ жу вмерти бо твори мого чоі; ловіка в руках чуйних і дбайли
ві вих людей.
А почалося все з виставки
\ ф.З.Коновалюка, влаштовану
| у Вінниці Міністерством куль} тури.
А згодом завітала до мене
і лагідна,добра жінка і запропо
нувала організувати невеличку
виставку робіт Коновалюка в
У інституті.
То була Т ам ара БолеI славівна Б уяльська, спіл\ куючись з якою я відчула, що
ми надовго будемо друзями.
Отже, я дала декілька картин і
з того часму Ваш інститут став
для мене рідним і близьким...
Згадую також той теплий для
мене весняний день, коли
прийшла до мене Тамара Болеславівна і з великим тактом і
чуйністю виявила бажання
і відвідати могилу мого чоловіка.
Ми там побували вдвох, я роз
повіла про наші з чоловіком
мрії, весь його доробок подару
вати землякам... Через деякий
час мала щастя познайоми
тись з ректором інституту
Б.Ї.М окіним , і тоді було
вірішено утворити в інституті
музей Коновалюка. Коли б
уміла розповісти з якою любов"ю перевозили картини до
Вінниці ! Жодного пошкод
ження ... всі картини зафондо
вано. Акти передачі належно

>

ІДЕЯ

Ідея виникла на голому
імісці,бо хіба це не образлиіВо,коли у величезному томі
підручника про архітектуру
СРСР У країна разом з
Білоруссю представлена аж...

оф орм лено(зараз
вони
зберігаються в архівах ЦНБ
(Київ). Але я зворушена не
тільки тим, що існує музей,
який відвідає багато молоді,
але і тим, що музей організував
вивчення творчості художни
ка, його впливу на формування
естетичних почуттів молоді.
Отже, незважаючи на всі
негаразди нашого життя, маю
чи спочатку незначну кількість
робіт, 10 листопада 1991 року
відбулося відкриття музею. Я
мала щастя бути присутньою
на цій церемонії.
Теплі, зворушливі слова
ректора... хліб-сіль на рушни

ках... хор молодих голосів під
акомпонемент оркестру... До
болі знайомі пісні. Яскраво
горіла свічка, біля портрета ав
тора (роботи незабутнього
І.С.Їжакевича, якого Федір Зотикович вважав своїм другим
батьком) ,а поруч ілюстрації до
Шевченка знедолена Катери
на в свитині благенькій в
страшну заметіль...
Минав час. Міцніла наша
дружба, музей поповнювався
новими роботами. Відкрився
новий музей Коновалю ка,
який за своїм оформленням я
вважаю також витвором мис
тецтва. В експозиції велика

кількість мініатю р, які є
свідченням своєрідної тон
кості, лірічності і прозорісті
живописного пензля майстра.
Багато хто називає картини
Федора Зотиковича добросер
дними. Інакше звичайно і не
може бути, бо сам Федір Зотикович умів сполучати в собі
такі якості як вимогливість,
чуйність і доброту. До умов
ж иття був невимогливим.
Єдине без чого він не міг
існувати це природа і пензель.
Своєрідність його пейзажів в
тому, що в кожному відбита ха
рактерна риса суто ук
раїнського пейзажу: і небо ук
раїнське, і захід сонця, І вода в
річках...
Писав він щодня, ніколи не
продавав картини “Це мої
діти, а дітей не продають” ка
зав він. Дарував не дуже щед
ро — тільки добрим людям.
Мріяв, аби землякам більше
лишилось. І нічого за кордон...
Отже, мрія його частково
здійснилася. Земний уклін
ВПІ, персонально Б.І.Мокіну,
Т.Б.Буяльській і всьому колек
тиву Інституту’ за обізнаність і
відданість м истецтву, за
відданість своїй праці, за тепло
душі, за те, що наші діти,як ка
зав Федір Зотикович, стали та
кож рідними Вам, що в они жи
тимуть в цій ошатній хаті, як
рідні діти у своїх батьків.
Вічно вдячна, бідолаха

Т.Коновалкж-Мороз!
на чотирьох сторінках?
Тим часом,лише про дві
Софії - Київську і Уманську —
можна написати по окремому
підручнику.
Але не будемо метати списів
застарілого обурення в нашу
неправедну минувшину.Да
вайте спільними силами
відновлювати історію України
кожен на своєму місці!
Т ак,власн е, і вирішили
діяти виклодачі кафедри
архітектури та інженерного за
безпечення будівництва Мико
ла Олександрович Кушнір та
Анатолій Іванович Литвинов
(на знімках зліва направо) і по
чали не згори, а знизу, тим па
че, що тут,унизу, а саме - на ук
раїнському Поділлі - вистачає
архітектурних шедеврів, на
яких можна вчити студентів і
краси, і фантазії, і патріотизму,
і творчого натхнення.
Зроблено перший крок: в
одному із залів будівельного

факультету влаштували вис
тавку подільської архітек
турної спадщини. Є тут чудові
унаочнення
українських
талантів,втілені в давні фор
тифікаційні споруди,церкви,
маєтки, мости,вигадливі орна
менти звичайних сільських бу
динків. Це, без перебільшення,
невичерпна скарбниця для по
шуку, навчання і захоплення.
— Починали з того,— роз
повідає старш ий викладач
М.О.Кушнір,— що у відділі
архітектури знайшли реєстри
пам"яток, в тімірязєвці —
відповідну літературу і подали
ся в усі кінці Поділля з фото
апаратами. Давали адреси сту
дентам,які мешкають в тих
районах, де залишились цікаві
об"екти,щ об вони робили
знімки під час канікул. І ось
маємо виставку. Вона ще не ду
же розлога, не дуже богата,але
нікого не залишає байдужим.
Ну, а друге — на цьому ма
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теріалі вже майже повністю
підготували посібник про по
дільську архітектурну спадщи
ну.
Отже необхідно ретельно
вивчати і зберігати нашу ми
нувшину. Якщо інститут знай
де кошти, то маємо намір “ко
пати” на цьому терені грунтов
но і глибоко.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

К ом пози ції
Н ін и М а р у н е в и ч

Раніше було прийнято, що коли в людини є якісь нагороди, то це
уже привід, щоб написати про неї в газеті. В інженера кафедри об
числювальної техніки Ніни Олександрівни Маруневич нагород не
ма, але вона безумовно заслуговує, щоб про неї знали в інституті.
Насамперед тому, що віддала йому 17 найкращих років свого життя,
сумлінно працюючи на одній з найстаріших кафедр.
Можна собі уявити, як їй сутужно з часом, адже вона інженер не
тільки на роботі, а й, так би мовити, в домашньому будівництві. Але,
попри всі складності буття, дефіциту часу, Ніна Олександрівна зна
ходить можливість для задоволення своїх духовних запитів. Її квар
тира вся в оригинальних композиціях з квітів, які не можуть не вра
жати тонким відчуттям краси, фантазією.
Познайомтесь з ними і ви, дорогі читачі, з допомогою ось цих чор
но-білих фотознімків. На жаль, наші поліграфічні можливості ще не
дають змоги передати це тонке захоплення в кольорах — тоді воно
було б ще чарівнішим.

Степан Лісовий.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

Рідкісний

знімок

У пресі вже повідомлялося про винятково важливий вклад, зроблений спеціалістами нашого
інституту в створення захисного спецодягу для ремонтних робіт на електромережах напругою 330-750
кіловольт. За розробку і впровадження нової технології керівник творчого колективу ВПІ Василь Ми
хайлович Кутій удостоєний Державної премії.
Новинка широко впроваджується не тільки на Україні, а й за рубежем. Нею зацікавилися в Болгарії,
Угорщині, Індії, Китаї.
Нам видалася нагода представити унікальний знімок, на якому зафіксовано роботу ремонтника,
оснащеного захисним спецодягом. Фотографування відбулося на висоті понад 20 метрів.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

Сто тисяч за інженерів,
однеготуємо
слово
також оака ■

ХХ&&ХХ:

Втім, слів може бути два або
навіть три. Принаймні, зараз
назва нашого часопису “ За
інженерні кадри” утворена са
ме з трьох слів. Йдеться ж про
зміну цієї назви, бо вона нині не
відповідає суті нової програми
навчання, за якою, крім

Вікторина
В гостях- уфолог
Ще довго обмінювалися
думками студенти факультетів
радіоапаратобудування та
енергетичного післ прослуховування лекції голови обласної
комісії з досліджень аномаль
них явищ Р.П. Олексюка.
Гість познайомив присутніх
з цікавими дослідами чешського вченого в галузі енергетики
Ніколи Тесли, висловив при
пущення, що наука близька до
пояснення проблем літаючих
тарілок, кульової блискавки,
познайомив з публіуаціями в
пресі про випадки появи НЛО
на Вінниччині.

Грамотії, знайдіть
помилки!
Колорадянський жук
Телефон-автоматКалашникова
Стадуправління
Гінекологічне дерево
Ста гус-кворум
Випили гірку чачу до дна

У С М ІШ К А

Чи знаєте свій інститут?

Подяка за відданість
Студент 5-го курсу факультету радіоапаратобудування Анатолій
Скакун належить до плеяди тих вихованців політеху, для яких
інститут-як рідний дім. Маючи золоті руки і завидну технічну смикалку, він догюмогає в озвученні студентських клубів, актового за
лу, ремонтує радіоапаратуру — і все безкоштовно. А перед Новим
роком з нагоди ювілею інституту Анатолій вирішив подарувати йому
власну музичну апаратуру, якою обладнав клуб 5-го гуртожитку.
На баланс ВПІ від нього прийнято до десяти одиниць акустичних
систем: посилювачі різних частот, світломузичний пристрій, пульти
тощо.
За благородний вчинок, відданість інституту наказом ректора
Анатолію Скакуну оголошено подяку.

Ш І|: І

т т т

АНЕКДОТИ
Розмовляють дві подруги:
~~ КДаро, чому ти так пе
реконана, що справа про роз
лучення вирішиться на твою
користь?
Бо мій адвокат запропонував мені шлюбний контр
акт.-

1. Хто з спіробітників інституту став лауреатом Де
ржавної премії? (4 бали)
2. Кому у ВПІ присвоєно звання заслуженого
працівника (3 бали)
* * *
3. Хто із професорів ВПІ першим отримав почесне
Лектор
натхненно малю
наукове звання академіка? Скільки академіків і яких
вав картину майбутнього:
академій є у ВПІ сьогодні? ( 3 бали)
— Н а стан е ч а с, коли
4. Назвіть імена колишніх і нинішніх студентів ВПІ, рівень
механізації, автомати
які були і є чемпіонами світу і олімпійських ігор (5 зації, комп’ютеризації дозво
балів)
лить скоротити робочий день
5. Назвіть ім’я викладача- поліглота. Скільки він наших трудівників до двох го
дин...
.
знає мов? ( 3 бали)
:Сі^дент‘запитує: .—''А пе
6. Назвіть імена видатних українських художників, :у\;';:‘
буде?
роботи яких експонуються в залах художнього музею рерва на* обід
+ *
ВПІ? (4 бали)
Кожного ранку дзвінок бу
7 .3 якої спеціальності і в якому році починався наш ди льн и ка діє на мене, як
постріл.
інститут? (5 балів)
' І ти в ' ту ж мить
Переможець вікторини визначатиметься за більшу •
У;
суму балів. Його портрет буде опублікований в газеті. ПІДХОПЛЮЄШСЯ?
— Та ні, сплю, як убитий,
* * *

П рийш ов студент на
прикінці останньої пари, а
викладач й питає:
— Чому ви так пізно прий
шли?
— Та ви ж казали, Петре
Івановичу, що вчитися ніколи Щоб це означало? Запропонуйте підписи під ма
не пізно, — відповів студент. люнками студента ФРЕ Олексія Юшкіна

\^ Л

лаврів і магістрів.
Отже, всіх охочих запро
шуємо взяти участь в конкурсі
на кращу назву інститутського
щомісячника. Переможця че
кає премія розміром у сто тисяч
карбованців.

ш т
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' У в ’язниці;
— Ти гю політичній ЧИ ПО
кримінальній статті сидиш?.
По політичній. Я сан
технік .В икликали мене до
міськкому. Я оглянув все і
сказав: “ Тут всю систему тре
ба міняти!”
*

*

*

Про боротьбу з пияцтвом.
'
І ' коли вже буде
покінчено з пияцтвом?
' — С коро. На де сятому
році Переетррйки:
—:А чому саме на десятому
році?
— Тому що на дев’ятому
буде покінчено з закускою.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ
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Ж А Н Р Х У Д О Ж Н Ю Л ІТ Е Р А Т У Р И
ТЕОРІЯ ЗОЛОТОГО ПЕРЕ ТИНУ
РОЗДІЛ ГРАМАТИКИ
ПРІЗВИЩ Е АКАДЕМ ІКА В И І

ттт&п >€іАноаилідприемсттзузу
СКОРОЧЕНА НАЗВА ФАКУЛЬТЕТУ
СУЧАСНИЙ ВИД ЗВ'ЯЗКУ
СТОРОННІЙ З В У К В тД ІО П Е Р Е Д А Н І
СКОРОЧЕНА НАЗВА ФАКУЛЬТЕ ТУ

Друзі читачі!
Н а д си л а й те д о га з е ти к р о с в о р д и , р е б у с и , м а 
л ю н к и , з а га д к и , г у м о р е с к и , п о в ід о м л е н н я п р о
ц іка ві випадки , п о д ії, вчинки, ф акти.

Пишіть, дзвоніть, заходьте!
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