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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 парт- 
ком чи товариський суд.

Отже, з Великоднем вас! Христос воскрес!

НА СТЕНДАХ І ПОЛИЦЯХ 
ГАЛУЗЕВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ «ГІДРОАГРЕГАТ»
можна побачити багато різних див, яких нема більше 
ніде в світі, 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

се-кових відносин, охорони праці та навколишнього 
редовища, 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.

Кількість навчальних і методичних посібників, виданих
професорсько - 
РР‘

викладацьким складом ВПІ в 1989—1992

Факультет Всього російською 
мовою.

українською
мовою

АРіс 11 11 —
ФЕТЕ 24 16 8
ФТМБ 23 7 16
Ф А 29 14 15
Ф ІТКІ 15 11 4
ФРЕ 22 14 8
ФБ 36 9 27
ФРА 12 6 6

ФТМТ 20 15 5
ФФЕП 46 16 ЗО
ОЦКК 2 1 1
По інституту 240 120 120

ДО КОМЕРЦІЙ
НИХ ТЕЛЕКАНА
ЛІВ «СЕЛБАНГО» 
ТА «ІШТАР».

які дивляться телеглядачі 
Вінниці, додався ще один 
«АЙСі—ТІ В І» 26-й, засно
ваний спільною українсько- 
американською кампанією.

Викладачів і студентів 
«АЙСІ—ТІВ 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.

к о р о т к о
В інституті побільшало на ницького району нам виді- 
одного журналіста. Членом ляється 5 гектарів землі під 
цієї творчої спілки став Гри- посадку овочів і 10 — під 
горій Захарович Поливаний, картоплю, 
викладач кафедри іноземних Студентам доведеться, оче- 
мов. Свого часу він був пра- видно, трохи попрацювати, 
цівником багатотиражної га- Але це — на користь. Якщо 
зети «За інженерні кадри», з харчами в непрогнозованій 
а перейшовши на викладаць- атмосфері ринкової економі
ку роботу, не полишив жур- ки буде сутужно, то нас три- 
налістської діяльності — за- матиме (хай не в доброму 
снував власну газету «Вірні тілі, зате на ногах) пюре з 
друзі», редагує також щомі- капустою і квашеними помі
сячних обласного Товариства дорами. 
охорони природи « Природа щ ш ш
і люди». з і  березня відбувся суд за

¥ ¥ ¥ позовом доцента Ю. С. Іль-
Цього року їдальня полі- ницького, котрому загрожує 

технічного інституту має шанс звільнення з роботи за про- 
сама себе забезпечити де- гули. Суд знайшов аргумен- 
шевими овочами і картоп- ти його самозахисту недо
лею. За домовленістю з статніми і справи до роз- 
колгоспом села Майдан Він- гляду не прийняв.

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.

І /ПЕРШ У В СВОЄМУ ж и тті 
/ 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.

П А Н О Р А М А
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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 

СТОСУНКІВпобувала делегація з берегів туманного Альбіону.Правда, Англія — чималенька. Наші ж гості — з Кембриджського графства. Хлібом - сіллю стрічав їх і політехнічний інститут; розповідали про свої діла, можливості, пригощали чаєм.Кембрідж — це цікаво і серйозно — саме звідси родом нинішній англійський прем’єр Мейд- жор. 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 започаткували б. Втім, говорять, що і без Мейджора вдалося підписати обнадійливі документи.Не зайвим буде сказати, що Кембрідж — це ще й адреса знаменитого на весь світ університету, подружитися з яким для ВПІ дуже престижно. Тим більше, що уже є навіть маленька «зачіпка» — отой молодий чоловік, іцо під час зустрічі з англійцями потрапив в об’єктив нашого фотокореспондента (крайній ліворуч) і виконував роль перекладача, є нашим викладачем Олександром Івановичем Медведським, який свого часу проходив стажування англійською мовою саме у Кембріджі.

СЕСТРИНСЬКА ВІДДАНІСТЬ 
І ДРУЖБА ДАВНО ВІДОМІУ 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. Одними 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 математичному класі) поступити у наш інститут.А  тепер — нове захоплення — аеробіка. І знову 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 повага. 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 менше 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 дверима аудиторії, зазираючи в шпаринку і чекаючи благополучного результату.На знімку: Оля і Еля Кашулкіни на заняттях з аеробіки. Фото С. Лісового.

4 На т е  в о н а  й
у н і в е р с і а д  а

Більше трьох років не про
вадились на Вінниччині ком
плексні студентські змагання 
з популярних видів спорту. 
Нарешті в цьому році міськ- 
спорткомітет та керівництво 
обласного спортивного клу
бу «Гарт» вирішили прове
сти і Універсіаду вузів з 12 
видів.

Задовго до ї ї  початку фа
хівці робили своєрідну роз
кладку сил та можливостей і 
прийшли до висновку, що 
найбільше шансів на перші 
місця матимуть, природно, 
вихованці факультету фізви- 
ховання педінституту, у яко
го не буде серйозних конку
рентів. За друге і третє при
зові місця боротьба топити
меться між командами меди
чного, політехнічного і педа
гогічного інститутів. Що сто
сується команди сільсьгоспо- 
дарського інституту, то вона

не зможе втрутитись у роз
поділ престижних місць, ос
кільки ще дуже молода, як 
і ї ї  вуз.

Але вже перші старти, пе
рші змагання повністю пере
креслили ці прогнози. Про 
вдалий виступ шахистів на
шого інституту, які посіли 
І та і і місця, наша газета 
вже повідомляла. Це добре 
починання підтримали коман
ди з настільного, тенісу, які 
також стали переможцями.

За традицією вагоме сло
во сказали і наші дзюдоїсти, 
які в наполегливій боротьбі 
посіли перше місце.

Поза конкурсом виступили 
і гандболісти ВПІ, яких з 
перемогою вітали всі боліль
ники. Факультету фізвихован- 
ня довелось задовольнитися 
тільки третім місцем.

Напружена боротьба зав’я
залася на баскетбольному

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. Стронсько- 
го, 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 фізвихован- 
ня 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.

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.

АНЕКДОТІВ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ 
АПЕТИТ НЕ ПЕРЕСЛУХАТИА  якщо це апетит студента, котрий серйозно займається спортом?Місячна стипендія згорає в полум’ї такого «багаття» за тиждень.Зважаючи на ці резони, ректрат ВПІ на час тренувань виділив студентам-спортсменам для додаткового харчування про триста купонокарбован- ців щодня.
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