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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.
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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.

■5 березня 1993 року.

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
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так цк — оскільки, бо
тайно, тайна — таємно, та
ємниця
тормозити —
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поставити точку — постави
ти крапку
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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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