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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...
❖

*
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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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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
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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.
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