
Слово до 
читачів У  М А Й Б У Т Т Я  Н А С  П А Р Т І Я  В Е Д Е
Сьогодні, шановні читачі, 

вийшов перший номер ба
гатотиражної газети «За ін
женерні кадри». Цієї зна
менної події давно чекав 
семитисячний колек т и в  
студентів, викладачів і спів
робітників. І ось вона у нас 
в руках, зовсім свіжа, щой
но випущена з друкарської 
машини, наповнена новина
ми про наші інститутські 
будні.

Вихід у світ нового д р у 
кованого органу знаменує 
появу значно ширших мож
ливостей для проведення 
виховної роботи в колекти
ві, для мобілізації його на 
виконання поставлених зав
дань. Символічно й те, що 
номер газети вийшов у зна
менний час, коли вся Краї
на Рад, весь наш народ з 
великим інтересом стежить 
за роботою XXVI з’їзду 
КПРС. Газе т а  повинна

 стати не лише пропаган
дистом матеріалів партійно
го форуму, але й активним 
помічником парткому, проф
кому, і комітету комсомолу 
в справі перетворення на
креслень з ’їзду в життя.

Перед редколегією сто
ять почесні і відповідальні 
завдання. Необхідно до
битися того, щоб газета 
була змістовною, цікавою, 
щоб вона якомога повніше 
відображала багатогранне 
життя численного колекти
ву, Досягти цього вдасться 
лише тоді, коли викладачі, 
співробітники, студенти 
стануть активними коре
спондентами на кафедрах, 
в академічних групах, в 
підрозділах і службах ін
ституту, коли вони щиро і 
пристрасно розповідати
муть на сторінках газети 
про досягнення свого ко
лективу, ставитимуть проб
леми дальшого удоскона
лення навчально-виховної, 
культурно-масової роботи, 
ділитимуться п ередовим 
досвідом.

Стінна преса нашого ін
ституту набула цінного до
свіду. Випущено майже 200 
номерів загальноінститутської

 стінної газети.
Редколегія б а г а т о т и

ражної газети щиро дя
кує всім дописувачам і 
запрошує їх і надалі ак
тивно співробітничати з 
газетою, допомагати роби
ти її бойовою, надійною 
помічницею в житті.

Просимо надсилати нам 
замітки про добрі справи 
на кафедрах, факультетах, 
в академгрупах, охоче бу
демо друкувати фотознім
ки, що розповідатимуть 
про навчання, працю і до
звілля викладачів, студен
тів, співробітників, газета 
публікуватиме також нари
си, гуморески, вірші своїх 
читачів. Спільними зусил
лями ми зробим свою га
зету надійним помічником 
в усіх наших справах.

Значно зміцнилася навча
льно- лабораторна база. 
На переобладнання навча
льних лабораторій за п'я
тирічку витрачено три мі
льйони карбованців.

Для покращення умов 
навчання, наукових дослід
жень, відпочинку студентів 
і співробітників зведено на
вчальний корпус інженер
но- будівельного факуль
тету, аудиторний корпус

удосконалювати навчально- 
виховний процес, проводити 
всі форми занять на основі 
використання передових 
методів навчання — проб 
лемного, техніч н и х  за
собів навчання, навчального 
телебачення, обчислюваль
ної техніки, залучення всіх 
студентів до наукових дос
ліджень, конструкторської 
роботи.

В монолітній єдності на
ша партія і народ зустріли 
XXVI з’їзд КПРС. Важли
ві документи партійного 
форуму, які вже тепер обго
ворюються на підприємст
вах, в установах, учбових 
закладах, мають величезне 
значення не лише для тру
дящих нашої країни, але й 
для всього прогресивного 
людства планети.

Кожен рядок Звітної до
повіді Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
пронизаний турботою про 
піднесення економічної і 
оборонної могутності Бать
ківщини, про ріст добробу
ту радянського народу, 
про зміцнення миру в усьо
му світі.

Документи XXVI з’їзду 
КПРС мають величезне 
значення для нашої країни. 
Втілюючи в собі ленінську 
лінію партії, стратегію і 
тактику КПРС, вони міс
тять розгорнуту програму 
дальшого прогресу Країни 
Рад, повністю відповідають  
корінним інтересам народу.

Розробляючи проект ЦК 
КПРС до XXVI з’їзду пар
тії Центральний Комітет 
керувався рішеннями попе
редніх з’їздів, опирався на 
успіхи, досягнуті нашою 
країною в десятій п’ятиріч
ці. Саме тому кожен рядок 
проекту пронизаний бажан
ням ще вище підняти еко
номічну могутність країни 
і на цій основі забезпечити 
дальше підвищення матері
ального і духовного рівня 
життя народу.

Помітних успіхів досяг
нула в минулій п’ятирічці 
вища школа. Тільки вуза
ми республіки підготовлено 
700 тисяч висококваліфіко
ваних спеціалістів для різ
них галузей народного гос
подарства.

Разом з радянським на
родом колектив нашого ін
ституту провів велику ро
боту по виконанню рішень 
партії і уряду про даль
ший розвиток вищої школи 
і підвищення якості підго
товки спеціалістів. П’яти
річне завдання по підгото
вці інженерних кадрів ви
конано. Із стін Інституту 
вийшло понад 4,5 тисячі ін
женерів.

Кількість студентів збіль
шилась до 7,5 тисячі в ід 
критий заочний факультет, 
три нових спеціальності, 
створено сім нових кафедр.

Значно зміцнився профе
сорсько - викладацький 
склад висококваліфіковани
ми кадрами. На сім процен
тів збільшилась кількість 
викладачів з вченими сту
пенями і званнями і сього

дні складає 40,6 процен
та, а кількість докторів на
ук, професорів виросла з 3

 до 13 чоловік,

кафедр суспільних наук, 
аудиторно- лабораторний 
блок факультету автомати
ки і обчислювальної техні
ки, ряд корпусів конструк
торсько- технологічного 
бюро «Модуль», два сту
дентських гуртожитки, спо
ртивно - оздоровчий табір, 
закінчується будівництво 
їдальні на 530 посадочних 
місць.

В кожному гуртожитку 
обладнані чудові студент
ські клуби-кафе. На все це 
в минулій п’ятирічці ви
трачено понад 5 мільйонів 
карбованців.

Поліпшилися умови на
вчання, праці, побуту, удо
сконалюється науково-мето
дична, видавничо - редак
ційна діяльність інституту. 
Абсолютна успішність за 
п’ятирічку підвищилась з 
94 до 98 процентів. Тепер 
майже 60 процентів студен
тів стаціонару навчаються 
на «відмінно» і «добре».

Втішними справами від
значили минулу п’ятирічку 
всі кафедри, факультети, 
відділи і служби нашого ін
ституту, студенти, виклада
чі і співробітники. Виявле
но багато ентузіазму, іні
ціативи, наполегливості і 
енергії в досягненні по
ставленої мети.

Все це дозволяє з впев
неністю сказати, що великі 
і складні завдання, які сто
ять перед нами в одинад
цятій п’ятирічці, будуть ко
лективом інституту виріше
ні. А завдання ці складні і 
відповідальні.

Для підвищення якості 
підготовки спеціалістів нам 
необхідно продовжувати

Ці завдання вимагають 
серйозного розвитку науко
вих досліджень з проблем 
вищої школи. Необхідно ви
являти і брати на озброєн
ня багатий досвід, нагро
маджений вузами країни, 
щоб зосередити всі сили, 
всю увагу на всебічному 
підвищенні якості професій
ної підготовки і ідейного 
виховання спеціалістів — 
майбутніх командирів ви
робництва, людей здатних 
активно проводити в жит
тя економічну, соціальну і 
культурну політику нашої 
партії, нашої держави.

Першорядного значення 
набирає питання покращен
ня планування, організації 
і управління самостійною 
роботою студентів на нау
ковій основі. Вища школа 
повинна закласти фунда
мент, на якому спеціаліст 
буде самостійно зводити 
будинок своїх знань. Всім 
відомо, що інженерні знан
ня морально старіють че
рез кожні 5 років, якщо їх 
інтенсивно не поновлювати. 
Тому потрібно навчати 
студентів методики само
освіти,

Форми і методи навчан
ня сьогодні ще мало врахо
вують специфіку, динаміку 
виробництва, швидку зміну 
техніки і технології, досяг
нення науки і техніки, су
часні методи управління ви
робництвом і технологічни
ми процесами.

Ми ще не добилися лік
відації дублювання в різних 
дисциплінах одного й того 
ж матеріалу. Удосконалю
вання навчально - методи
чних комплексів дисциплін, 
технологічних карт і струк
турно- л огічних схем кур

сів повинно йти шляхом 
усунення такого дублюван
ня, виробітку системи ефек
тивного контролю знань на 
всіх етапах викладання.

Не менш важливий ще 
один аспект в системі під
готовки спеціаліста — різ
ні види виробничої практи
ки. Основна маса студентів 
денної форми навчання при
ходить в інститут з шкіль
ної лави. В кращому випад
ку бувший школяр одержав 
трудові навички в якій-не
будь галузі у навчальному 
комбінаті, або шкільних 
майстернях. Далеко не зав
жди ці навички відповіда
ють вибраній в інституті 
спеціальності.

Завдання полягає в то
му, щоб виробнича практи
ка стала органічним про
довженням, складовою ча
стиною вивчення конкрет
них профілюючих і загально

технічних дисциплін, а 
її підсумки повинні врахо
вуватися при виставленні 
оцінки з відповідного пред
мету.

Особливу увагу необхід
но приділити організації 
навчального процесу для 
студентів, що навчаються 
без відриву від виробницт
ва, залучаючи для цієї 
мети кращих викладачів, 
поліпшити планування, ор
ганізацію і управління са
мостійною підготовкою сту
дентів, залучати їх до нау
кової роботи.

Багато праці і енергії 
вкладено вченими інституту 
в розвиток наукових дослід
жень. За п’ять років обсяг 
науково - дослідних робіт 
збільшився майже в чотири 
рази і досяг в минулому 
році понад 4,5 мільйона 
карбованців, а економічний 
ефект від впровадження- 
науково - дослідних і дос
лідно - конструкторських 
розробок в народне госпо
дарство потроївся і досяг 
7,6 мільйона карбованців.

Однак, можливості ву
зівської науки використані 
ще далеко не повністю. Не 
розв’язані питання повно
го переходу на комплексне 
дослідження з найважливі
шої тематики. В нинішньо
му році з 97 тем лише 14 
відносяться до розряду най
важливіших, що менше 15 
процентів. Негативним є

 той факт, що 83 теми іні
ціативного плану по фінан
суванню складають лише 
2,2 мільйона карбованців 
від загальної суми 5 міль
йонів карбованців. Це сві
дчить, що дрібні теми ще 

 дають про себе знати і 
 нам слід з цим недоліком 
 боротися.
, Для виправлення стано

вища нашим вченим необ
хідно налагоджувати спів

робітництво не з підпри
ємствами, а з галузями про
мисловості і сільського гос
подарства, з академічними 
інститутами. Це можливо 
при створенні галузевих і 
проблемних лабораторій, які 
повинні стати центрами 
об’єднання зусиль вчених 
кожного факультету по роз
в’язанню найважливіших 
проблем наукових дослід
жень.

Науковим дослідженням 
необхідно приділяти більше 
уваги не лише тому, що 
вони визначають розвиток 
науково - технічного про
гресу, дають змогу готува
ти викладацькі кадри, але 
й тому, що лише при доб
ре поставлених наукових 
дослідженнях створюються 
найкращі умови для підго
товки висококваліфікованих 
кадрів для народного гос
подарства країни.

Великі завдання стоять 
перед колективом інституту 
в справі створення матері
альної бази. Необхідно за
безпечити кожен факультет 
учбово- лабораторним кор
пусом, побудувати гурто
житки для повного задово
лення житлом всіх студен
тів, слід також більше по
дбати про створення на
лежних умов для відпочин
ку студентів і співробітни
ків, для занять фізичною 
культурою і спортом.

В інституті розроблено 
перспективний комплексний 
план розвитку колективу на 
одиндацяту п’ятирічку і 
на період до 2000 року. 
Здійснення цього плану ви
магає від усіх нас віддати 
цій справі всі сили і старан
ня.

Партійній організації, 
комітету комсомолу, місцев
кому профспілки слід акти
візувати організаційну і ви
ховну роботу по добору, 
розстановці і вихованню ка
дрів, необхідно більше ува
ги приділяти підвищенню 
педагогічної майстерності 
викладацького складу.

Необхідно активніше 
впроваджувати нові форми 
і методи ідейного, трудо
вого і морального вихован
ня студентів і  співробітни
ків колективу.

Лише активізувавши свою 
роботу по всіх напрямках 
ми зможемо з честю вико
нати завдання, які ставить 
перед вищою школою Ко
муністична партія і уряд у 
справі підготовки високо
кваліфікованих, ідейно за
гартованих, відданих Бать
ківщині спеціалістів народ
ного господарства.

І. КУЗЬМІН, 
ректор інституту,

Ю. ДАНИЛЮК,
секретар парткому.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 25 лютого 1981 року.

У С Я Й В І  л е н і н с ь к и х  і д е й
Н АШ І Д АРУН КИ З'ЇЗД У С вій ін с т и т у т  - 

с в о їм и  рукам иВ МОСКВІ ПРОДОВЖУЄ СВОЮ РОБОТУ XXVI 
З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ. З’ЇЗД З НОВОЮ СИЛОЮ ДЕМОНСТРУЄ 
НЕПОРУШНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ ВСІХ КОМУНІС
ТІВ, ТРУДЯЩИХ КРАЇНИ НАВКОЛО КОМУНІС
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ЇЇ ЛЕ
НІНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ.

23 ЛЮТОГО 1981 РОКУ В АКТОВОМУ ЗАЛІ 
НАШОГО ІНСТИТУТУ ВІДБУВСЯ МІТИНГ ВИК
ЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ І СПІВРОБІТНИКІВ, ПРИ
СВЯЧЕНИЙ ВІДКРИТТЮ XXVI З’ЇЗДУ КПРС. 
НА МІТИНГУ ПРИЙНЯТО НАШ РАПОРТ З ’ЇЗДУ.

Колектив Вінницького по
літехнічного інституту з ве
личезним натхненням, трудо
овим і політичним підне

сенням зустрічає XXVI з'їзд 
КПРС спрямовує всі свої 
сили на перетворення в 
життя вказівок партії і уря
ду по дальшому розвитку 
вищої школи.

XXVI з’їзд рідної Кому- 
ністично'ї партії — подія ве
личезного історичного зна
чення, яка знаменує собою 
нову важливу віху на шляху 
будівництва комунізму з 
СРСР і боротьби прогре
сивного людства за мир, 
демократію і соціальний 
прогрес.

Ми, працівники і студенти 
вищої школи, з законною 
гордістю відмічаємо успіхи 
у розв’язанні творчих соціа
льно-політичних і економіч
них завдань, поставлених 
XXV з’їздом КПРС, як ре
зультат напруженої праці 
радянського народу, муд
рого керівництва Комуніс
тичної партії, ї ї  ленінського 
Центрального Комітету, По
літбюро ЦК, невтомної і 
багатогранної діяльності вір
ного продовжувача справи 
великого Леніна, Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної

Ради СРСР товариша Лео
ніда Ілліча Брежнєва.

Викладачі, співробітники і 
студенти інституту раді до
повісти XXVI з’їзду партії, 
що наш молодий колектив 
при постійній і турботли
вій допомозі партійних і 
радянських органів вніс свій 
скромний внесок в реаліза
цію завдань десятої п’яти
річки. В стінах інституту 
підготовлено близько п’яти 
тисяч інженерів, Майже 90 
процентів випускників зда
ли державні екзамени і за
хистили дипломні проекти 
на «добре» і «відмінно».

Великого розвитку набу
ли наукові дослідження, 
впровадження результатів 
яких дало країні близько 
25 мільйонів карбованців 
економічного ефекту, одер

жано понад 160 авторських 
свідоцтв на винаходи, за
хищено 7 докторських і 
33 кандидатських дисерта
ції. До наукових дослід
жень широко залучається 
студентська молодь. Понад 
250 наукових робіт студен
тів відзначено медалями, 
дипломами і призами.

Студентська молодь бе
ре активну участь в будів
ництві об’єктів вузу, об
ласті і країни. За роки де
сятої п’ятирічки студентсь
кі будівельні загони інсти
туту освоїли понад 10 мі
льйонів карбованців капі
таловкладень, їх праця 
відзначена урядовими на
городами, дипломами Ра
ди Міністрів УРСР, Укр
профради і ЦК ЛКСМУ.

Значно зміцнилася ма
теріальна база інституту.

Збудовано учбові корпуси 
гуртожитки, житловий бу
динок для викладачів і 
співробітників, корпуси 
дослідно- експеримента
льного виробництва, ство
рено нові лабораторії, які 
оснащені сучасним облад
нанням.

Гаряче і сердечно віта
ючи делегатів XXVI з’їзду 
КПРС, бажаємо Вам, дорогі 
товариші, плідної роботи 
на благо нашої любимої 
Батьківщини, У Вашій осо
бі завіряємо рідну Кому
ністичну партію в тому, що 
у відповідь на батьківську 
турботу професорсько- 
викладацький склад, сту
денти, робітники і службов
ці Вінницького політехніч
ного інституту зроблять все 
для підготовки висококва
ліфікованих, ідейно загар
тованих кадрів для народ
ного господарства, відда
дуть свої сили, знання і 
досвід виконанню рішень 
вищого форуму комуністів 
нашої країни.

За дорученням колек
тиву І, КУЗЬМІН рек
тор; Ю. ДАНИЛЮК, 
секретар партк о м у ,
О, КУЗЬМІН, голова міс
цевкому, С. БЛАЩУК, 
секретар комітету ком
сомолу, А, ДОВГАЛЮК, 
голова профкому.

| В листопаді 1962 року 
 відбулися перші комсомоль
СЬКІ збори. Тоді КОМСОМОЛ
ська організація Вінницько
го загальнотехнічного фа
культету Київського тех
нологічного інституту хар
чової промисловості нарахо
вувала 6 чоловік. Пройшли 
роки. Тепер у нас на облі
ку 4200 студентів, пона 

1400 викладачів і співробіт
ників. Такому загону моло
ді по плечу серйозні зав
дання.

Вся діяльність комсомо
льської організації спрямо
вана на поліпшення учбово
го процесу. Для підвищен
ня успішності з 1967 року 
практикується така форма 
змагання, як Ленінський 
огляд академічних груп. В 
1970 році всі комсомольці 
вперше складали Ленінсь
кий залік,д присвячений сто
річчю з дня народження 
вождя. Такі заліки також 
стали традиційними.

У ці дні юнаки і дівчата 
звітують перед партією і 
народом про свої добрі ді
ла. Можуть гордитися сво
їми успіхами переможці Ле
нінського огляду академ- 
груп 1980 року. Серед них 
групи 2 ЕОМ-79 (комсорг 
Давидюк А.), 2 ЕОМ-78 
(Мельон В.), і РК-77 (Ху
да П.), 2 ПЦБ-76 (Вла- 
сюк О.).

|3а роки десятої п’яти
річки наш інститут значно 
розширив свою матеріаль
ну базу. Зведено нові гур

тожитки, учбові корпуси, 
стадіон, спортивний табір. 
Немає жодної споруди, в 
інституті, в будівництві 
якої не брали б участі сту
денти. Почин «Свій дім — 
 своїми руками» народився 
в 1965 році, коли студенти 
допомагали зводити перший 
аудиторний корпус на тепе
рішній території інституту. 
А вже через два роки пер
ший студентський будівель
ний загін відбув у Тюмен
ську область. З тих пір тре
тій трудовий семестр став 
традиційним.

Лише за роки десятої п'я
тирічки студентами нашого 
інституту освоєно 10,5 міль
йона карбованців капітало
вкладень, ними проведена 
значна політико-виховна ро
бота, культурно-масові і 
спортивні заходи. Вже 11 
років підряд студентські за
гони інституту працюють в 
радгоспі «Олександрійсь
кий» Вінницької області.

За досягнуті успіхи об
ком комсомолу і обласна 
рада профспілок нагороди
ли об’єднаний загін нашо
го інституту червоним пра
пором і залишили його на 
вічне зберігання.

У навчанні, спорті, у зміс
товному відпочинку прово
дять час комсомольці нашо
го інституту, готуючи себе 
до майбутньої роботи в на
родному господарстві.

С. БЛАЩУК 
секретар комітету ком
сомолу.

Н А С  В І Т А Ю Т ЬЗ  НАГОДИ виходу першо
го номера «За інженер

ні кадри» щиро вітаємо 
вас, дорогі друзі, і ваших 
багаточисленних читачів — 
студентів та викладачів 
Вінницького політехнічного 
інституту — з народжен
ням власного пропаганди
ста, агітатора і організато
ра!

Зичимо новій багатоти
ражці довгих літ, проблем
них тем і якості у підго
товці інженерних кадрів! 

Колектив редакції ба
гатотиражної газети 
«Темп» ДПЗ-18.

П АРТКОМ, профком, ко
мітет комсомолу, ко

лектив робітників комбінату 
« Вінн ицяпромбуд», редакці

 газети «Будівельник» 
вітають партійну, профспіл
кову і комсомольську орга
нізації, ректорат, весь ко
лектив політехнічного інсти
туту з виходом першого но
мера газети «За інженерні 
кадри».

Бажаємо новоствореній 
газеті стати бойовим орга
ном, який сприяв би кому
ністичному вихованню мо

лод— майбутніх спеціа
лістів народного господар
ства.

Редакція багатотираж
ної газети «Будівель
ник» комбінату «Вінни-
цяпромбуд».* * *

СЕРДЕЧНО вітаємо колек- 
лектив інституту з випус

ком першого номера газети! 
Бажаємо творчої наснаги 
у вихованні майбутніх ін
женерів для багатонаціо
нальної Країни Рад. Нехай 
кожне друковане слово від
гукнеться в серцях студен
тів глибокою партійністю і 
пристрастю, виховує в них 
почуття безмежної гордості 
за нашу радянську науку, 
почуття комуністи ч н о го  
ставлення до праці.

Пам’ятайте, дорогі друзі, 
що від вашого уважного 
ставлення до друкованого 
органу залежатиме успіх 
газети, вплив її на форму
вання комуністичного світ
огляду людей, які завтра 
залишать інститутську ау

диторію, стануть керівника
ми виробництва, науковця
ми.

Нехай Вам щастить на 
ниві журналістській! 

Редколегія багатоти 
ражної газети «Хімік» 
Вінницького хімзаводу 
ім. Я. М. Свердлова.

П АЛКО вітаємо колек
тив політехніч н о г о  

інституту із знаменною по
дією в його житті — ви
ходом першого номера га
зети «За інженерні кадри». 
Бажаємо членам редколе
гії, дописувачам, громадсь
ким кореспондентам пос
тійних пошуків, творчих 
удач на нелегкій газетній 
ниві.

Редакція газети «Моло
дий медик» Вінницького 
медичного інституту ім. 
М. І. Пирогова.

В ІННИЦЬКИЙ політех
нічний інститут багато 

років готує висококваліфі
ковані кадри для виробни-

Редколегія багатоти
ражної газети «Про
мінь» Вінницького ви
робничого об’єднання 
«Жовтень».

чого об’єднання «Жовтень». 
Тому з  великим інтересом 
заводчани слідкують за по
діями колективу викладачів 
та студентів одного з най
більших вузів міста. З ра
дістю довідалися про на
родження багатотиражної 
газети «За інженерні кад
ри», яка покликана стати 
надійною опорою в ідеоло
гічному вихованні майбут
ніх спеціалістів, бути дру
гом та порадником.

Від імені робітників, ін
женерно-технічних праців
ників та службовців об’єд
нання щиро вітаємо викла
дачів та студентів з цією 
пам’ятною подією, зичимо 
редколегії газети творчої 
наснаги, гострого пера, ще
дрого засіву та плідного 
ужинку на ниві комуністич
ного виховання молоді.

В гостях у хліборобівНещодавно група лекто
рів нашого інституту побу
вала в гостях у хліборобів 
Бершадського району, що 
славиться в області і за її 
межами щедрими врожая
ми, високою продуктивніс
тю тваринництва.

В складі групи були до
центи В. Ф. Анісимов, Б. М. 
Васильєв, Ю. М. Дівеєв, 
Л. І. Скрипник, старший

викладач В. Є. Смолій, ви
кладач Д. А. Мельников.

Районний комітет партії 
організував зустрічі лекто
рів з трудівниками полів і 
ферм, робітниками і служ
бовцями районного центру. 
Особливо тепло зустрічали 
лекторів з Вінниці у відда

лених від райцентру селах.
В лекціях і виступах ве

лика увага приділялась 
проекту ЦК КПРС «Основ
ні напряхми економічного і 
соціального розвитку СРСР 
на 1981 — 1985 роки і на 
період до 1990 року». Під
креслювалася також роль

науково - технічного про
гресу в розвитку нашої кра
їни, у виконанні завдань 
одинадцятої. п’ятирічки.

Кожен лектор провів по 
5—6 виступів. Керівники 
району, робітники, колгосп
ники щиро дякували за ви
ступи, запрошували до но
вих зустрічей.

Б, ЗЕМЛЯКОВ, 
голова товариства «Зна

ння».

Під керівництвом доцента кафедри математики 
М. Р. Вальдмана студенти факультету автоматики і 
обчислювальної техніки Олена Корольова і Марина 
Наумова вивчають проблему розробки кібернетичних 
моделей оцінки і управління станом людини. Розроб
лений ними реферат заслужив високу оцінку.

На знімку О. Корольова (зліва) і М. Наумова.



З стор. «ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ» 25 лютого 1981 року.

В Ч И М О С Ь ,  П Р А Ц Ю Є М О ,  ЖИВЕМ!
ДРУЖБА ЄДНАЄ СЕРЦЯ

РЕПОРТАЖВони приїхали з різних 
кінців Вінниччини, а дехто 
— з інших областей. Впер
ше зустрілися в нашому ін

ституті і якось одразу здру
жилися, ніби знайомі були

ще з раннього дитинства.
— Працюю з цією групою 

чотири роки, — розповідає 
Олександр Андрійович Кос
тюк. — Перш за все хочу 
відзначити колекти в і з м, 
згуртованість. Яке б завдан
ня не ставив перед групою, 
завжди впевнений, що воно 
буде виконано якісно і в
строк.

В чому секрет успіху? Ма
буть, в рівні керівництва з 
боку активу групи. Без пе
ребільшення можна сказа
ти, що душею колективу отав 
Петро Волошин. Призначив
ши його старостою, дека
нат не помилився. Молодий 
комуніст став справжнім л і
дером групи. Сам, навчаєть
ся відмінно й інших до ак
тивної роботи заохочує. На
полегливо займається спор
том. За його прикладом 
спортивні секції відвідують 
майже всі студенти групи. 
Староста вивчає проблему 
цифрових методів передачі 
інформації, його товариші 
також активно займаються 
науковою роботою.

Різні характери, різні 
вдачі. Вадим Сахно завж
ди зосереджений, вдумли
вий. На кожному занятті 
готовий відповідати на будь- 
яке запитання. У нього при
родний потяг до знань. То
му в заліковій книжці ли 
ше п'ятірки, а на республі

канському конкурсі показав 
настільки глибокі знання з 
фізики, що жюрі одностай
но віддало йому пальму 
першості.

Віктор Дзюба г а ртує во
лю, займаючись баскетбо
лом. Очолює загальноінсти
тутську збірну команду, яка 
не раз радувала своїх при
хильників. Під час сесії пи
ше матері листи після кож
ного екзамене, радує її від
мінними оцінками.

Заслужив повагу товари
шів Андрій Зенченко. Скром
ний, врівноважений, готовий 
завжди прийти на допомо
гу. Тому й обрали його ком
соргом групи, а нещодавно 
Андрій став кандидатом в 
члени КПРС.

Отак рівняючись на кра
щих, студенти першої групи 
четвертого курсу завоювали 
першість на радіотехнічному 
факультеті. Почався новий 
семестр і знову друзі пори
нули в турботи.

— Заодно готуємось до 
третього трудового, — го
ворить Петро Волошин. — 
Кожного літа будуємо в об
ласті тваринницькі примі
щення та інші споруди. Це 
наша традиція і ми її пору
шувати не збираємось.

Б. ПОНОМАРЕНКО, 
доцент кафедри політ
економії.
На знімку: відмінники 

навчання П. Волошин і 
В. Сахно.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК
Профспілкова організація 

інституту налічує 1833 чо
ловіки професорсько - ви
кладацького та учбово -до
поміжного складу, робітни
ків та службовців.

Взаємовідносини колекти
ву викладачів та співробіт
ників з адміністрацією ін
ституту регламентуються 
колективним договором, 
який приймається на зага
льних зборах на початку 
календарного року. Інсти
тут бере участь у Всесо
юзному соціалістичному 
змаганні системи Мінвузу 
СРСР. В період підготов
ки до XXVI з’їзду КПРС 
в усіх підрозділах інститу
ту прийняті підвищені соці
алістичні зобов’язання, які 
успішно виконуються. До 
початку роботи XXVI з’їз
ду КПРС проведено
перевірку виконання соціа
лістичних зобов’язань. Для 
порівняння результатів зма
гання всі кафедри розділе
ні на чотири групи: суспі

льних наук, випускних, за- 
гальноінженерних та зага
льноосвітніх. Незабаром 
буде проведено взаємну пе
ревірку виконання соціалі
стичних зобов’язань.

Славно попрацював наш 
колектив на будівництві 
інституту. В 1980 році бу
ло відпрацьовано 14600 
людино-днів.

Постійно покращуються 
житлово - побутові умови 
викладачів та співробітни
ків інституту. Так, за роки 
десятої п'ятирічки колекти
ву було виділено 75 дер
жавних та 32 кооператив
них квартири. За станом на 
1 січня 1981 року в спис
ках на оформлення держав
них квартир стоїть 135 чо
ловік і 22 чоловіка чекають 
кооперативних квартир. 
Будується 90 - квартирний 
житловий будинок, здача 
якого запланована на тре
тій квартал.

В санаторіях країни змі
цнили своє здоров’я 32 чо-

ловіки, в будинках відпо
чинку — 44, побували на 
екскурсіях по туристських 
путівках — 96, в спортив
но - оздоровчих таборах — 
430 чоловік.

Другий рік існує хор ви
кладачів і співробітників 
інституту, працює дитяча 
балетна студія, проводяться 
«Новорічні вогники». Так, 
27 грудня в «Новорічному 
вогнику» брало участь 340 
викладачів та співробітни
ків інституту.

В нинішньому 1981 році і 
на наступні роки перед ко
лективом стоять великі за
вдання. Нам необхідно по
стійно удосконалювати фо
рми і методи учбової та 
виховної роботи, система
тично підвищувати педаго
гічну та наукову кваліфіка
цію професорсько - викла
дацького складу, активізу
вати роботу по поліпшенню 
матеріальної бази інституту, 
для чого кожному виклада
чу та співпрацівнику слід

вважати своїм обов’язком 
вносити в цю справу поси
льну частку праці, прийма
ти активну участь в будів
ництві інституту.

Необхідно також дбайли
во ставитися до майна та 
обладнання, взяти його на 
соціалістичне збереження, 
слідкувати за трудовою ди
сципліною, постійно добива
тися економії електроенер
гії, газу, тепла, матеріаль
них ресурсів, підтримувати 
чистоту й порядок в при
міщеннях інституту, вести 
боротьбу з курінням, брати 
активну участь в роботі
добровільної народної дру
жини.

Місцевий комітет вислов
лює впевненість, що колек
тив інституту, виконуючи 
рішення партії, з честю
справиться з усіма покла
деними на нього високими 
обов' язками, доб’ється но
вих успіхів у справі під
вищення якості роботи на 
всіх ділянках.

О. к у зь м ін ,
голова місцевкому.

24 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
З А ГА Л Ь Н О ТЕХН ІЧ Н О ГО

В минулому навчальному
 році наш загальнотехнічний 

факультет відзначив свій 
двадцятилітній ювілей — у 
вересні 1960 року 887 мо
лодих робітників нашого 
міста і Вінницької області 
отримали право називатись 
студентами Вінницького за
гальнотехнічного факульте
ту.

Тут протягом трьох ро
ків здійснюється загально- 
наукова і загальноінженер- 
на підготовка з 24 спеціаль
ностей дев' яти великих 
груп: машинобудування і 
приладобудування; енерге
тики; електронної техніки; 
електроприладобудування і 
автоматики; радіотехніки і 
зв’язку; хімічної техноло
гії; технології продовльчих 
продуктів; технології то
варів широкого вжитку; бу
дівництва; транспорту; еко
номіки.

Навчання на загальнотех- 
нічному факультеті заочне.
У вересні проводяться на
становні сесії, на яких сту
денти слухають лекції, ви
конують практичні і лабо
раторні роботи, одержують 
методичні вказівки і літе
рат у ру на перше півріччя, 
а в січні і червні — лабо
раторно- екзаменаційні се
сії.

Студенти 1—2 курсів, які 
успішно виконують навча
льний план, одержують оп
лачувані відпустки на 3 0  
днів, 3 курсу — на 40 днів, 
згідно з пільгами, які пе
редбачені рішеннями партії і 
уряду країни. Після закін

чення трьох курсів загаль
нотехнічного факультету 
студенти переводяться без 
екзаменів в інші вузи Ук
раїни з спеціальностей, які 
відповідають профілю їх 
роботи на виробництві.

Заняття на факультет 
проводять досвідчені викла 

дачі високої кваліфікації: 
О. М. Кузьмін, доцент, зав
кафедрою нарисної геомет
рії і креслення; Р. Ю. Кі 
гель, професор, завкафед
рою політекономії; Б. А. 
Земляков, доцент, завкафед
рою теоретичної механіки; 
Л. І. Скрипник, доцент ка
федри хімії, яка працює на 
факультеті з 1960 року;
A. М. Маргасін, старший 
викладач кафедри вищої 
математики, який працює 
на факультеті з 1961 року 
та інші.

За 20 років існування фа
культету його закінчили 
5814 чоловік, більшість з 
них вже мають закінчену 
вищу технічну освіту і ус
пішно трудяться на проми
слових підприємствах міста 
і області.

На Дошку пошани полі
технічного інституту зане
сені випускники І. А. Гон
чарук — начальник цеху 
заводу ім. 60-річчя Жовтня,
B. Г. Ящук — директор 
Немирівського цукрового 
заводу, В. Д. Свердлов — 
кандидат наук, проректор 
Вінницького політехнічного 
інституту.

А. ТХОРІВСЬКИЙ, 
декан факультету.НАШ ПОМІЧНИК -  ЕОМ

Перший крок до створен
ня обчислювального центру 
було зроблено в 1967 році. 
Тоді в інституті з’явилася 
перша обчислювальна тех
ніка — аналогові моделюю
чі установки. А в 1972 ро
ці, коли в інституті від
крилась кафедра обчислю
вальної техніки, в учбовий 
процес почали впроваджу
ватись цифрові обчислюва
льні машини «Мінськ-1», 
«Промінь», «Мир-1» та 
«Мир-2». Ще через чотири 
роки з’являються в інсти
туті перші середні ЕОМ— 
«БЕСМ-4М» і АСВТ «М- 
4000».

Впровадження перших об
числювальних машин в ін
ституті пов’язано з імена
ми доцентів кафедри обчис
лювальної техніки — Вік
тором Даниловичем Де
лем, Борисом Яковичем 
Ліхтціндером, Юрієм Сте
пановичем Данилюком. До
бра справа, яку вони за
початкували, знайшла свій 
подальший розвиток в 1977 
році, коли у нас організу
валась загально - інститут
ська лабораторія обчислю
вальної техніки. Також бу
ло здано в дослідну екс
плуатацію першу в інсти

туті ЕОМ із єдиної серії 
«ЕС-1020».

Так поступово створював
ся обчислювальний комп
лекс інституту, який сьо
годні нараховує двадцять 
ЕОМ різних типів, дві си
стеми передачі даних по 
каналах зв’язку «ТАП-2» і 
«Акнорд-1200 >, дві диспле
йні станції ЕС-7906, понад 
150 одиниць периферійно
го і сервісного обладнання 
та 35 аналогових машин. 
Все це і є технічною базою 
обчислювального центру і 
його філіалу.

Що ж до перспектив на 
одинадцяту п’ятирічку, то 
вони ось які. Інститутська 
система буде розвиватися 
на базі електронно - обчи
слювальних машин серії 
ЕС і СМ. Впроваджувати
меться мультипрограмний 
режим і телекомунікаційний 
метод доступу на ЕОМ 
третього і четвертого ПОКО
ЛІНЬ. Все це дасть можли
вість перейти на найбільш 
перспективну форму орга
нізації обчислювального це
нтру колективного викори
стання.

В. ШОЛОХОВ, 
директор обчислюваль
ного центру.

ВКЛАД КАФЕДРИКолектив кафедри АСУ, 
очолюваний ректором нашо
го інституту І. В. Кузьмі
ним, як і всі радянські лю
ди  готується гідно зустріти 
XXVI з’їзд рідної Комуні
стичної партії.

Кафедра АСУ, основу 
якої складають комуністи, 
однією із перших виступила 
ініціатором в організації 
передз’їздівського змагання. 
На загальних зборах кафе

дри були прийняті підвище
ні соціалістичні зобов’язан
ня. Це була принципова 
розмова колективу одно
думців, головною метою 
якої було досягнення мак
симального ефекту наукових 
госпдоговірних робіт.

Результати на кафедрі

дійсно одні з найкращих в 
інституті. По темі старшого 
наукового співробітника ко
муніста Міроненка А. М. 
очікуваний економічний 
ефект перевищує одинад
цять карбованців на один 
карбованець витрат; ефект 
від втілення на виробниц

тві наукової роботи, вико
наної під керівництвом до
цента комуніста Шарейко 
Л. О., тільки в 1980 році 
склав п'ять карбованців на 
один карбованець витрат.

Всі ці трудові досягнен
ня кафедра АСУ присвячує 
XXVI з’їзду Комуністичної 
партії.

О. ШЕПЕТЬКО, 
викладач.
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С П О РТ -  В ІД П О Ч И Н О К  -  П О Б У Т
ОЛІМПІЙЦІ РОСТУТЬ 

СЕРЕД НАС
В НОГУ З ЧАСОМ

Колектив кафедри науко
вого комунізму на період 
роботи XXVI з’їзду КПРС 
планує провести серед сту
дентів машинобудівного 
факультету, які прожива
ють в гуртожитку № 2, чи
мало заходів ідейно-вихов
ного і культурно-масового 
спрямування. Серед них 
будуть лекції викладачів 
кафедри, бесіди, вечори від
починку, колективний перег
ляд телепередач.

Кожен викладач кафедри 
готує інформацію про хід

роботи XXVI з’їзду КПРС 
по окремій тематиці.

Активну участь в цих за
ходах братимуть: завідую
чий кафедрою Бондар В. І., 
викладачі Вишневський О .І.. 
Ластовська Г. Й., Коряцька 
Н. І., Урлапова Р. С., Осіп- 
чук В. В., Хоменко І. В., та 
інші.

Сподіваємося, що почин 
нашого колективу насліду
ватимуть інші кафедри 
інституту.

С . ПЛАХОТНЮК, 
викладач кафедри.

Щорічно в травні найси
льніші легкоатлети команди 
вузів країни приїжджають 
у Вінницький політехнічний 
інститут для участі у Все
союзному меморіалі Героя 
Радянського Союзу Л. Ра
тушної — улюблених зма
ганнях студентів.

В інституті є що показати 
гостям. Це і сучасні лабо
раторії, навчальні корпуси, 
спеціалізоване конструктор
сько-технологічне бюро «Мо
дуль». До їх послуг — чу
дова спортивна база. І ство
рена вона самими студента
ми з допомогою викладачів 
фізичного виховання.

Правда, нелегко було 
спочатку. В 1967 році бу
дувався навчальний корпус, 
гуртожиток, майстерні, а 
студенти з викладачами роз
робили план спортивного 
будівництва. Через рік бу
ло споруджено перші спор
тивні майданчики. А неза
баром було збудовано 19 
спортивних об’єктів, в тому 
числі стадіон «Олімп» з гу
мово-бітумним покриттям і 
спортивно-оздоровчий табір 
«Супутник». Кафедра фізич
ного виховання почала пра
цювати за лозунгом: «Через

масовість — до спортивної 
майстерності».

І як результат, за роки 
IX і X п’ятирічок підготов
лено 54 майстри спорту, 
775 кандидатів і першороз
рядників, 313 спортсменів 
масових розрядів і 9491 
значківців комплексу ГТО.

Шість разів колектив Він
ницького політехнічного ін
ституту був переможцем 
соціалістичного змагання 
серед вузів республіки і 
нагороджувався перехідним 
Червоним прапором. В 1976 
році інституту було вруче
но перехідний Червоний 
прапор Центральної ради 
студентських товариств. В 
1979 році колектив інститу
ту став переможцем кон
курсу, що проводився ЦК 
ВЛКСМ. 23 студенти і ви
кладачі вузу брали участь 
в естафеті Олімпійського 
вогню.

Інститут по праву горди
ться досягненнями чемпіо
нів і призерів Всесоюзних 
студентських змагань, чем
піонатів республіки О. Па
стуха, В. Бабіна, Л. Вуса
того, В. Хоменка, В. Дуб
нюка, О. Єрьоменка, Заіч

ківської, В. Дупляка і ба
гатьох інших.

Під керівництвом наших 
провідних тренерів Т. П. За- 
беліна, П. П. Турлюка, І. П. 
Рудого, М. П. Орлова, О. М. 
Потапової, Л. А. Бересто
ва і громадських тренерів, — 
 В. Л. Лаунца, Н. І. Івано
ва, Ю. І. Муляра, П. Кор
нійчука, І. Буравкова росте 
нова плеяда талановитих 
спортсменів. Це В. Лянде 
бурзька, М. Холін, Т. Віа- 
сюк, В. Карнаух, С. Тесу- 
нов та інші.

Багато провідних спорт
сменів — випускників вузу 
трудяться на керівній, пар
тійній, комсомольській і 
господар с ь к і й  р о б о т і: 
О. Єрьоменко, В. Бабій, 
В. Краєвська, С. Лютворт, 
В. Третяк, С. Солейко, 
Л. Чаленко, К. Гонтар, 
В. Шевченко та інші.

Успішно захистили канди
датські дисертації колишні 
члени збірних команд інсти
туту В. П о д ж а р е н к о , 
П. Молчанов, М. Іванов.

Взагалі, питанням спорту 
в інституті займаються, крім 
кафедри фізичного вихован

ня, ректорат, партком, де
канати, комсомольська і 
профспілкова організації. 
Все більше викладачів і 
співробітників вливаються в 
спортивні секції. Велику 
роботу по оздоровленню 
викладачів проводять П. М. 
Котляров, В. С. Осадчук, 
В. І. Олійник та інші.

Провідним в спортивно- 
масовій роботі став енерге
тичний факультет, де дека
ном доцент Д. Б. Налбан
дян, зам. декана по фізви
хованню В. І. Олійник. Цей 
факультет вийшов перемож
цем обласної спартакіади.

 Звичайно, зроблено в ін
ституті в цій справі бага
то. Проте необхідно доби
тись, щоб кожен випускник 
став спортсменом-розряд
ником і значківцем ГГО, 
щоб кожен викладач і спів
робітник займався в спор
тивній секції. Потрібно роз
ширити спортивно-оздоров
чий табір, поліпшити спор
тивно - матеріальну базу. 

 Великі завдання по розвит
ку спортивно-масової і фіз
культурно-оздоровчої робо
ти ставлять основні напря
ми економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 
1981—1985 рр. і на період 
до 1990 року. Виконувати 
їх — наш обов’язок.

Я. КУЛИК,
завідуючий кафедрою.

В нашому інституті йде підготовка кадрів для кра
їн Азії і Африки. Студентам створено умови для успіш
ного навчання і змістовного відпочинку.

Іноземним студентам постійно надають допомогу 
радянські однокурсники. Люблять студенти відвідува
ти читальний зал, де вони завжди знайомляться з пе
ріодикою, готуються до занять з суспільних наук.

П ісля лекцій і лабораторних занять можна й відпо
чити. Д ля цього в гуртожитку створено всі умови. М ож
на подивитися телепередачу, почитати свіжі газети й 
журнали, а студенти будівельного факультету Сергій 
Ткачук, і Петро Бабієнко, яких ви бачите на знімку 
люблять посидіти за шахами.У вересні минулого року на стадіоні «Олімп» прохо

дила перша спартакіада вузів республіки по стрільбі з 
лука. Серед 25 команд, що брали участь у змаганнях, 
збірна команда нашого інституту зайняла трете загаль
нокомандне місце.

Успішними були ці змагання для братів Ігоря і Ми
хайла Філь, які навчаються на другому курсі радіо
технічного факультету. Обидва стрільці виконали нор
матив кандидата в майстри спорту і тепер наполегли
во готуються до наступних змагань.

На знімку: Ігор і Михайло Філь під час тренувань.

ЯК Я С К Л А Д А В  Е К З А М Е Н Назустріч фестивалю
ГУМОРЕСКАЗадумав  я перевестися 

з другого заочного на 
третій стаціонарний. Напи
сав заяву і отримав від 
декана довгий, мов додат
кова п’ята пара, список 
іспитів та заліків, які тре
ба було скласти. Мій зна
йомий студент-четверокурс- 
ник машинобуд ы в н о г о  
факультету, забачивши 
той список мало не зомлів. 
А коли отямився, то ска
зав, що на складання 
треба мінімум три роки.

— Ти хочеш, щоб я 
ніколи не мав стипендії, і, 
щоб мене постійно ганьбили 
за академзаборгованість? 
— обурився я,— Для мене 
це не годиться. Найдовший 
строк — шість днів.

Мій приятель тільки не
довірливо похитав головою, 
адже йому було важко 
зрозуміти вчорашнього за
очника.

Почав я із складання

іноземної мови. В школі 
ми вивчали німецьку, в 
технікумі французьку, а в 
інституті самотужки освою
вав англійську. Отож і став 
відповідати з цього предме
та спочатку, французькою, 
яку знав дуже погано, 
але якої зовсім не знав 
викладач. Тому він запро
тестував і сказав, щоб я 
відповідав йому англійською.

— Дуже шкода що ми 
не можемо знайти спільної 
мови,— в розпачі зітхнув я. 
— А мені сьогодні ще пот
рібно скласти п’ять іонітів 
і сім заліків і всюди до
мовлено про час, коли це 
відбудеться.

Показав йому точно роз
роблений графік.

— Вам залишилось 65 
секунд,— доповів я.

Доброзичливий і співчут

ливий викладач поставив 
мені «зараховано». Через 
п’ять хвилин я мав бути 
в другому корпусі інститу
ту. По дорозі збив з ніг 
трьох студентів. Але встиг. 
З викладачем філософії 
мені поталанило. Цей муд
рий, інтелігентний чоловік 
поставив кілька запитань, 
але помітивши, що я не 
можу зібратися з думками, 
став відповідати сам. Я 
тільки в такт встигав кива
ти головою і погоджувати
ся. І врешті-решт той пос
тавив у заліковій «добре», 
що мене цілком влаштову
вало. Ото р о з у м ін н я  
потреб студента! Певне, 
сам колись теж бував без 
стипендії.

Під вечір майже вико
нав денний план складан
ня іспитів і заліків, зали
шався ще один — опір ма
теріалів. Майже знесилений

я ніяк не міг знайти вик
ладача. Лаборант кафедри 
сказав, де живе викладач 
опору матеріалів і навіть 
який в нього автомобіль. 
Я направився на пошуки. 
Наближаючись до будинку, 
де мешкає викладач, я по
бачив, як з двору від’їжд
жає його «Лада» кольору 
«свіжої зелені».

Забувши все на світі, 
я, як навіжений, кинувся 
прямо під машину. Різко 
завили гальма. Схвильова
ний, весь блідий викладач 
заглянув під автомобіль. 
Я кволою рукою простиг 
йому залікову.

— Поставте,. . .  не мен
ше четвірки,— прошепотів я.

Тремтячою рукою викла
дач розписався у заліковій, 
посадив мене в машину і 
відвіз в гуртожиток.

За тиждень всі екзамени 
і заліки були успішно скла
дені. Так я став студентом 
третього курсу стаціонару.

Володимир ОСІПЧУК.

Ансамбль танцю інституту 
за рішенням ректорату і 
парткому з 5 по 18 лютого 
провів напружену і клопітку 
роботу по підготовці до 
фестивалю мистецтв «Поді
льські самоцвіти». Репетиції 
проходили по 7—8 годин, 
як в професійних колекти
вах. Спочатку було важко, 
але учасники не падали ду
хом і через кілька днів во
ни із задоволенням згадува
ли про перші репетиції.

Керівник ансамблю заслу
жений діяч культури УРСР 
Д. І. Рахман підготував з 
учасниками такі танці, як 
«Російські тройки», «Жіно
чий ліричний», «Сопілкарі»? 
«Дев’ятка», «Подільські іг
ри» та інші. На підготовку 
цієї програми в інших умо
вах необхідно було б не 
менше 27—3 місяців. Все, 
що зроблено за цей корот
кий строк-, заслуговує висо

кої оцінки громадськості.
Але всі плани колективу 

не вдалося здійснити через 
те, що деякі члени ансамб
лю віднеслися до своїх обо
в’язків зневажливо. Від
сутність студентів Гришн
шина Ю., Лавренчука В., 
Єременка Е., Кв’яткозсь- 
кої Г. призвела до зриву 
підготовки ще трьох танців.

Комсомольським організа
ціям факультетів, де навча
ються ці студенти, потрібно 
суворо запитати, чому вони 
недбайливо поставилися до 
цієї відповідальної справи, 
знехтували інтересами ко
лективу, не вболівають за 
честь свого інституту.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
завідуюча клубом.
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