
Леонтій Гнатович Цвєт 
ков, викладач геодезії ка
федри промислового і циві
льного будівництва. Має 
багатий досвід роботи з лю
дьми. Більше двадцяти п’я
ти років він служив в лавах 
Радянської Армії. І ось уже 
сім років працює в нашому 
інституті. Це принциповий 
комуніст і чуйний вихова
тель молоді. Неодноразово 
був переможцем соціаліс
тичного змагання. Леонтій 
Гнатович кращий настав
ник групи 4 ПЦБ-79, яка 
вважається кращою на фа
культеті.

Фото В. Садловського.

ГОРИЗОНТИ НАУКИ
«Тісна інтеграція науки з виробництвом — на

стійна вимога сучасної епохи. Центральний Комі
тет КПРС переконаний, що діячі науки і техніки, 
інженери і проектувальники, керівники галузей і 
виробництва зроблять усе, щоб бути на висоті 
цієї вимоги».

Л. І. БРЕЖНЄВ, 
Звітна доповідь ЦК КПРС XXVI з’їзду 
партії,

- Наша країна впевненою 
ходою ввійшла в одинадця
те п’ятиріччя, маючи в сво
єму арсеналі потужний еко
номічний і науково-техніч
ний потенціалі в якому важ- 
ливну роль відіграють нау
кові та інженерні кадри. 
Це підсумок великої турбо-

і партії і.Радянської дер
жави про розквіт нашої на
уки, яка робить все для 
того, щоб суспільство все
бічно розвивалося.

Наш інститут займає міцні 
позиції серед політехнічних 
вузів України. Нині на 
восьми факультетах всіма 
формами навчання охопле
но майже сім з половиною 
тисяч студентів, з них на 
стаціонарі — 4442. Щорічно 
з середньому випускається 
більше тисячі висококвалі
фікованих інженерів, пра
цює 480 викладачів, серед 
них професорів, докторів 
наук 15 чоловік, кандидатів 
наук — 188. Відкрита аспі
рантура, а також спеціалі
зована рада по присуджен
ню вченого ступеня канди
дата наук за спеціальнос
тями: прилади і будова 
контролю речовин, матеріа
лів та виробів; інформацій
но - вимірювальні системи 
(в науці і промисловості).

В десятій п’ятирічці док
торами наук стали сім ви
кладачів, кандидатами — 
тридцять три. Створена не
обхідна навчально-наукова 
база інституту. Поряд з під
готовкою наукових кадрів 
не забуваємо про майбут
ню зміну. На базі інституту 
створена Вінницька мала 
Академія наук для учнів 
8—10 класів середніх шкіл. 
Перша сесія Академії ви
явила зацікавленість і ба
жання молоді до наукової 
роботи. Минулого року на 
базі дослідного заводу ство
рено спеціалізоване кон
структорсько технологічне 
бюро «Модуль», яке призна
чене для швидкого впровад
ження у виробництво роз
робок вчених нашого ін
ституту.

За досягнуті успіхи в ми

нулому п’ятиріччі інститут 
нагороджено Почесною 
грамотою Міністерства ви
щої і середньої спеціальної 
освіти СРСР і президії ЦК 
профспілки галузі.

Науково - дослідна робо
та (держбюджетна і госп- 
договірна) проводиться по 
єдиному науковому направ
ленню «Автоматизація і ме
ханізація виробничих про
цесів, підвищення ефектив
ності, надійності і довговіч
ності радіоелектронних при
ладів, механізмів, автома
тизованих систем управлін
ня промисловими підпри
ємствами». Для цього на 
кожному факультеті визна
чено своє направлення. 
Так, факультет автомати
ки і обчислювальної техніки 
займаєтьстя дослідженням і 
розробкою автоматизованих 
інформаційно - обчислю
вальних і радіоелектронних 
приладів і систем, радіотех
нічний — дослідження і 
розробка радіотехнічних 
систем і підвищення ефек
тивності вимірювання і пе
редачі інформації. Всі ін
ші факультети займаються 
дослідженнями і розробка
ми — кожний за своїм про
філем.

Обсяг наукових дослід
жень в минулому році збіль
шився порівняно з 1976 ро

йком на 50,7 процента і ста
новив 4445 тис. крб. Най
більший обсяг досліджень 
виконується кафедрами: 
конструювання і виробни
цтва радіоапаратури (зав. 
кафедрою професор М. В. 
Коваленко) — 385 тис. крб., 
обчислювальної техніки 
(зав. кафедрою професор
0. П. Стахов), — 268 тис. 
крб., теоретичні основи ра
діотехніки (зав. кафедрою 
доцент В. Я. Суп’ян) — 
206 тис. крб., автоматизо
вані системи управління 
(зав. кафедрою професор
1. В. Кузьмін) — 180 тис. 
крб.

Однак не повністю ще ви
користані резерви інженер
но-будівельним факульте
том (декан, доцент А. С.

Лінник), машинобудівним 
факультетом (декан, до
цент А. І. Мохнатюк). До
слідження проводились по 
107 темах, в тому числі по 
93 госпдоговорах. Питома 
вага найважливішої тема
тики становила 23 проценти 
від загального обсягу вико
наних науково-дослідних 
робіт. Це не може задо
вольнити інститут.

До кінця одинадцятої 
п’ятирічки плануємо довес
ти річний обсяг госпдого- 
вірної тематики в інституті 
до 10 млн. крб., частину най
важливішої тематики — до 
80—85 процентів. Галузеви
ми підприємствами в народ
не господарство впровадже
но 42 розробки інституту, 
новизна наукових розробок 
підтверджується 60 автор
ськими свідоцтвами і 16 
патентами, отриманими інс
титутом минулого року. Б 
народне господарство впро
ваджено 15 винаходів з 
економічним ефектом півто
ра мільйона карбованців,

В інституті виконується 
ряд великих наукових ро
біт. Це розробка і дослід
ження шпіндельних вузлів 
на підшипниках з газовим 
мастилом для технологічно
го обладнання по обробці 
алмазів і модернізація цьо
го обладнання на основі га- 
зостатичних опор на 450 
тис. крб,

Зміцнюються зв’язки ву
зу з промисловими підпри
ємствами на основі догово
рів про творчу співдруж
ність, а також договорів 
на передачу науково-тех
нічних досягнень, функціо
нування навчально-науково- 
виробничих об'єднань, галу
зевих науково-дослідних ла
бораторій. Міцніють багато
річні зв’язки з міністерст
вами: радіопромисловості
СРСР, електронної промис
ловості СРСР. приладобу
дування засобів автомати
зації і систем управління 
СРСР, енергетики і елект
рифікації СРСР і УРСР, 
тракторного і сільськогос
подарського машинобуду
вання.

Минулого року в інсти
туті функціонували три на- 
вчально-науково-виробничих 
об’єднання. Обсяг робіт, 
виконаних ними, становив 
800 тис. крб. Суттєвий 
вклад в розвиток науки вно
сять галузеві науково-дос
лідні лабораторії. Це лабо
раторії теорії інформацій

Рішення XXVI 
3'їзду К П Р С
в життя!

ної обчислювальної техні
ки. Наукові керівники: про
фесори І. В. Кузьмін і
О. П. Стахов; лабораторія 
поліпшення експлуатацій
них характеристик гідроаг
регатів тракторів та сіль
госпмашин, науковий керів
ник, доцент І. А. Неми- 
ровськнй. Досягнута домов
леність і готуються мате
ріали для відкриття ще 
двох галузевих лабораторій 
і однієї проблемної. В ін
ституті створені наукові 
школи, які очолюють; док
тора технічних, наук, про
фесори І. В. Кузьмін, О. П. 
Стахов, В. Т. Маліков, 
М. В. Коваленко та інші. 
По тематиці наукових дос
ліджень за п’ятиріччя опуб
ліковано 915 статей, ство
рено 18 монографій, 8 під
ручників, зроблено 1859 на
укових доповідей на всесо
юзних та республіканських 
конференціях.

Важливою ланкою в на
уковій діяльності інститу
ту є винахідництво. За ми
нулу п’ятирічку отримано 
161 авторське свідоцтво на 
винаходи, в тому числі 1 і 
спільно із студентами, а та
кож 16 патентів.

Наша перспектива. Про
тягом 1981 року передба
чається збільшити обсяг 
науково-дослідних робіт до 
5 млн. крб., обсяг науко
вих досліджень — до 2,5 
млн. крб. Передбачено по
ліпшити роботу по зміц
ненню зв’язків вузу з ви 
робництвом, особливо в на
шій області, а також підви
щити рівень досліджень, 
максимально використову
вати можливості СКТБ 
«Модуль» з метою приско 
рення впровадження науко 
вих знахідок у практику, 
отримувати ек о н о м іч н у  
ефективність не менше З 
крб. на 1 крб. витрат.

Колектив інституту до
кладе всіх зусиль, творчого 
горіння, ентузіазму моло
дості для втілення в жит
тя рішень XXVI з’їзду 
КПРС.

В. ОСАДЧУК, 
проректор по науко
вій роботі, доктор тех
нічних наук, профе
сор.

Н А Ш А  Л Е Н І Н І А Н А
Вікторина на приз газети «За інженерні кад

ри» присвячується 111-й річниці від дня народ
ження вождя світового пролетаріату, творця Ко
муністичної партії, засновника першої в світі 
соціалістичної держави — Володимира Ілліча Ле
ніна.

Відповіді просимо надсилати до редакції газе
ти «За інженерні кадри», кімната 0416.

Переможці вікторини будуть нагороджені по
чесними грамотами.

1. Назвіть першого архі
тектора Мавзолею В. І, Ле
ніна. Коли він збудований
а згодом — перебудований 
та звідки завозили буді
вельні матеріали?

2. Хто проводив перше 
бальзамування тіла В. І. 
Леніна? Хто й коли здійс
нив друге бальзамування?

3. Хто за дорученням 
В . І. Леніна розробив і очо
лив план ГОЕРЛО і на 
якому з'їзді він був за
тверджений?

4. Назвіть імена двох- 
трьох радянських худож
ників, які писали портрети

В. І. Леніна з натури.
5: Назвіть ім'я першого 

радянського актора, який 
грав роль В. І. Леніна в кі- 
нЬ, в театрі.

6. Назвіть ім'я скульпто
ра, який першим здійснив 
скульптурний портрет В. І . 
Леніна з натури.

7. Улюблена спортивна 
гра В. І. Леніна?

8. Коли було впровад
жено нагороду орден Ле
ніна? Коли й хто першим 
її удостоєний?

(Закінчення буде).

ЯК МИ НАВЧАЄМОСЯ
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ

Чи потрібна атестація? Так ставлять питання деякі 
студенти. Гадається, що позитивна відповідь на нього 
не повинна викликати сумніву. Справа в тому, що атес
тації не тільки контролюють поточні знання студентів, 
але є приводом для кожного викладача аналізувати 
свою діяльність в групі.

Для студентів, які систематично працюють над підви
щенням свого теоретичного рівня і формуванням прак
тичних навичок, атестація стає фактом саморегулюван
ня і самоконтролю, допомагає удосконалювати режим 
самостійної роботи, побачити проблеми, вузькі місця в 
обсязі знань. І такі студенти здатні критично стави
тись до самих себе, більше уваги приділяти навчанню, 
систематизувати самостійну роботу.

Саме з таких позицій підходять до атестації студен
ти Н. Клочко, Л. Жовмір, В. Островський, Г. Дремлю- 
га — 2 ВМ-80, А. Андрущишин — 1 ТМ-78, М. Покова
— 2 ТМ-79, О. Мазур, В, Продай — 4 ТМд77, В. Покрас
— 5 ТМ-77 й багато інших, які по результатах атеста
ції навчаються на п’ятірки.

Краща академічна група факультету 1 ВМ-80, де ста
роста О. Мазунін, комсорг С. Загороднюк, профорг А. 
Микитенко. Середній бал успішності в цій групі — 4,06. 
На таких студентів потрібно рівнятися. На жаль, на 
факультеті є студенти, які навчаються погано, неатес- 
товані з деяких предметів. Це такі студенти, як С. Гу- 
реєв, В. Худенко — З ТМ-80, Ю. Шевчук — 2 ТМ-79, 
О. Новожилов, П. Тютюнник — З ТМ-78 та інші, які 
мають двійки. Слабкішою виявилася група 6 ТМ-79, де 
староста комуніст М. Салюк, комсорг В. Пшонка, про
форг С. Цимбалюк. Середній бал успішності в цій групі
— 3,12.

Сьогоднішній інженер не може працювати задовіль
но. На XXVI з'їзді КПРС Л. І. Брежнєв вказував на 
важливу роль машинобудування в науково-технічному 
прогресі. Майбутній організатор виробництва повинен 
виховувати в собі стиль роботи, в якому повинні поєд
натися старанність, дисципліна, ініціативність.

Ось., чому хочеться запитати студентів, які пасуть 
задніх, якими спеціалістами вони вийдуть із стін вузу? 
Щоб успішно навчатися, потрібно не пропускати за
нять, виробити систему самостійної роботи, потрібно 
організувати себе, тренувати пам'ять і мислення. Тіль
ки праця, наполегливість і завзятість допоможуть сту
дентам стати хорошими Інженерами.

Г. ЛАСТОВСЬКА,
заступник декана машинобудівного факультету.

СПРАВА СПІЛЬНА У СПІВДРУЖНОСТІ З ВИРОБНИЦТВОМ

Вже стало доброю і 
корисною традицією ре
гулярно обговорювати 
учбові справи студентів- 
виробничників на спіль
них засіданнях співро
бітників вечірнього, за
очного і загальнотехніч- 
ного факультетів, адмі
ністрації, керівників пар
тійних, профспілкових і 
комсомольських органі-

зацій найбільших під
приємств міста.

Такі спільні наради в 
березні цього року бу
ли проведені на заво
дах радіотехнічної апа
ратури, ім. 60-річчя 
Жовтня, «Термінал». Ці 
наради становлять ча
стину широкого комп
лексного плану роботи 
комісій по сприянню .ОС

ВІТІ, створених на під
приємствах.

В нашому інституті 
здобувають вищу тех
нічну освіту бьз відри
ву від виробництва 146 
кращих працівників за
воду. Результатом ак
тивної і творчо-ї праці 
комісії сприяння освіті, 
прямої зацікавленості 
підприємства в підви
щенні ефективності та 
якості навчання своїх

посланців до інституту, 
є той факт, що більшість 
студентів заводу ім. 60- 
річчя Жовтня навчають
ся на «добре» та «від
мінно».
Хочеться назвати прізви

ща хоч деяких з цих 
студентів: В. І. Фурдіяк
— майстер цеху;' А. І. 
Малярчук — складаль
ниця; А. П. Бурмакіна
— контролер; В. А. Пер- 
мінов — електромонтер;

Н. М. Корчак — май
стер; А. М. Зендіка — 
старший майстер цеху; 
С. В. Могир — механік 
цеху. Коли йдеться про 
високу якість освіти, яку 
одержують студенти в 
стінах політехнічного ін
ституту, то не можна не 
згадати наших випуск
ників старшого поколін
ня. Це тов. В. В. По
нов — нині заступник 
директора заводу, А. Д. 
Кревський — начальник

відділу, І. А. Гончарук 
— начальник одного з 
провідних цехів та інші. 
Всього на заводі працює 
512 випускників нашого 
інституту, які одержа
ли вищу технічну освіту 
без відриву від вироб
ництва.

Молоді заводу ім. 60- 
річчя Жовтня є з кого 
брати приклад, є в кого 
вчитись!

А. ТХОРІВСЬКИЙ, 
доцент, декан ЗТФ.



2 с т о р . «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» З квітня 1981 року.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ВИМОГА ЧАСУ
27 березня відбулися пар

тійні збори на машинобу
дівному факультеті. З до
повіддю про підсумки ро
боти XXVI з’їзду КПРС і 
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни і завдання партійної 
організації в світлі рішень 
з’їздів, положень і виснов
ків доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС тов. 

Л . І. Брежнєва виступив 
секретар партійної органі
зації факультету тов Ані- 
сімов В. Ф.

Зокрема, він відзначив, 
що нині перед вищою шко
лою стоять важливі зав
дання підвищення якості 
підготовки кадрів. У вико
нанні його головну роль 
покликана відіграти партій
на організація. Він також 
підкреслив, що у своїй дь 
яльнобті партійна організа
ція керується рішенням 
XXVI з’їзду КПРС і поста
новами ЦК КПРС та ЦК 
Компартії України щодо 
роботи вищої школи.

Одним з головних нап
рямків роботи партійної 
організації факультету є 
навчально - методична та 
ідейно-виховна робота, яка 
включає в себе ряд захо
дів, спрямованих на даль
ше вдосконалення навчаль
ного процесу в цілому.

Партійне бюро факуль
тету спрямовує свою ро
боту на дальше підвищен
ня науково-методичного та 
теоретичного рівня лекцій,

Чимало успіхів досяг фа
культет в ідейно-виховній 
роботі. Викладачі плідно 
виступають перед студента
ми і трудівниками міста й

Редакція багатотиражної 
газети «За інженерні кад
ри» в тематичних сторін
ках друкуватиме матеріали, 
присвячені навчанню, побу
ту і відпочинку студентів, 
розвитку спорту в інститу
ті, творчим пошукам науков
ців тощо.

В зв'язку з цим оголошу
ється конкурс на кращу

області з лекціями на тех
нічні і суспільно-політичні 
теми. Кращі лектори фа
культету: Н. І. Коряцька,
Г. Й. Ластовська, Р. С. 
Урлапова, О. І. Вишневсь- 
кий, А. І. Мохнатюк, В. М. 
Ребедайло, Ю. М. Дивеєв, 
Л. С. Півторак та інші.

Не залишається поза ува
гою партійної організації і 
робота в гуртожитку. Ви
кладачі факультету прово
дять вечори запитань і від
повідей, читають лекції, ор
ганізовують консультації 

Чільне місце в діяльності 
партійної організації посі
дає науково-дослідна робо
та. Викладачі — комуністи 
факультету роблять поміт
ний внесок в науку.

Разом з тим партійне 
бюро критично оцінює ді
яльність організації, наці
лює комуністів на ще більш 
активну і творчу роботу по 
вдосконаленню навчального 
процесу, на підвищення 
ідейно-виховної і навчаль
но-методичної роботи. Пар
тійна організація факуль
тету вимагає від комуніс- 
тів-викладачів так організу
вати весь процес навчан
ня, щоб знання студента пе
реходили у його переконан
ня. Партійна організація— 
це ідейно витриманий, згур
тований загін, який зробить 
все для виконання велич
них завдань, накреслених 
XXVI з’їздом КПРС перед 
вищою школою країни.

Ф. ЩЕРБАЦЬКИЙ, 
заступник секретаря 
партбюро факультету 
з організаційної робо-

КМІТЛИВИХ
назву сторінок: комсомоли 
сько - молодіжної, науково- 
технічної творчості, спортив
ної, літературно-мистецької. 
В конкурсі беруть участь 
всі бажаючі — студенти, 
викладачі, працівники нав
чального закладу. Конкурс 
триватиме до 3 травня.

Жюрі конкурсу.

Д НЯМИ в нашому ін
ституті відбулась ав

торська конференція за 
новим твором І. Безуглого 
і М. Рябого «Облава на 
озброєного вовка». Цю 
творчу зустріч з авторами 
роману підготувала кафед
ра наукового комунізму 
і читальний зал суспільних 
наук. Вона була присвячена 
37-й річниці визволення 
Вінниччини від німецько- 
фашистських загарбників.

Незадовго до конферен
ції в студентських групах 
були проведені огляди, 
літературні і книжкові ви
ставки під девізом: «Він
ниця в роки Великої Віт
чизняної війни», «Підпілля 
на Вінниччині».

Т В О Р Ч А
З У С Т Р І Ч
Тепло приймали автора 

книги І, Безуглого учасни
ки конференції. З хвилю
ванням слухали його роз
повідь про воєнні роки- 
Він розповів, що 20 бе
резня м и н у л о  37 
років з дня визволення 
Вінниччини від німецько- 
фашистських загарбників. 
Вінниця була окупована 
19 липня 1941 року, а до 
кінця цього ж року в місті 
діяло вже 17 підпільних 
груп. Нелегко було підпі
льникам вести боротьбу 
біля ставки ГІтлера, в міс
ті переповненому фаши
стами. Але вони чинили 
ворогові активний опір. З 
німецьких документів відо
мо, що за роки окупації 
в місті було здійснено 
1360 актів опору «новому 
порядку». Більш як двад
цять років тому про тих, 
хто в неймовірно важких 
умовах боровся проти 
фашистів, вперше розповів 
в своїй книзі «Таємниця 
Вервольфу» І. А. Безуглий.

Подібні конференції, 
розповіді про воєнні роки, 
виставки книг і мистецтво 
в цілому роблять молоде 
покоління причетним ДО 
подвигу їхніх батьків.

Л. КОСАКІВСЬКА 
старший бібліотекар,

О. ЩЕРБИНА,
Л. КЛЄТНА, 
лаборанти.

ти.

КОНКУРС

веч о ри , в ід п о ч и н к у

Під вітрилами дискотеки
В наш час дискотеки ста

ли новою формою прове- 
дедня дозвілля, поєднавши 
в собі танцювальні вечори 
і молодіжні вогники. Дис
котеки ввібрали в себе еле
менти естради, кінематогра
фа,- ревю, «живої газети», 
відкривають великі мож
ливості для цікавого спіл
кування молоді. Тому дис- 
коклуб повинен нести знач
ний виховний заряд, від
кривати простір для широ
кої музичної пропаганди, 
розвитку художнього сма
ку і естетичного сприйняття 
дійсності.

В нашому інституті та
кож діють дискоклуби. Для 
того, Щоб оцінити те, що 
вже зроблено і націлити 
дискоклуби на творчі пошу
ки, 22 березня був провезе
ний перший інститутський 
тематичний конкурс диско- 
програм. Він викликав ве
ликий інтерес серед молоді,

Жюрі конкурсу (голова 
А. А. Грудін — старший 
викладач кафедри ТММ і 
ДМ, голова міського това
риства філофоністів) при

судило перше місце програ
мі «Перший крок», яка була 
підготовлена Олександром 
Загоруйком (гр. І ТМ-78) і 
Андрієм Меркуловим (гр. 
5 ТМ-78). Програма присвя
чена 20-річчю першого по
льоту людини в космос. В 
ній найбільшою мірою по
єдналися всі елементи прог

рами: авторський текст, під
бір музичних творів і слай
дів.

Програма «Земля і люди
на» зайняла друге місце. Ав
тори взяли за основу про
грами гострі соціальні проб
леми сучасного міжнародно
го життя. Але, на жаль, їм 
не вдалося цілком створи-

Відмінники
навчання

Наталя Клочко і Лео
нід Жовмір навчаються 
на -машинобудівному фа
культеті. Вони беруть 
активну участь в громад
ському житті групи і фа
культету. На атестації 
захистилися на «відмін
но». З них беруть при
клад інші студенти.

На фото: Н. Клочко і 
Л. Жовмір.

Фото В. Садловського.

ЦЯ пісня давно ста
ла справді народ

ною і міцно увійшла в 
репертуар концертних 
залів професійних спі
ваків і самодіяльних ко
лективів, гомінкої юні 
студентських і робітни
чих гуртожитків, гуцу- 
лів-лісорубів і шахтарів, 
хліборобів і сталеварів, 
стала позивного мелоді
єю радіо... Проте не ко
жен назве її автора.

Д н я м и  до сту
дентів нашого інсти
туту з творчим звітом 
гостинно завітав заслу
жений діяч мистецтв 
УРСР, композитор Сте
пан Сабадаш — автор 
багатьом улюбленої ча
рівної «Марічки».

Це був не звичайний 
буденний концерт, а му
зична й вокальна імпро
візація кращих пісень 
композитора у власному 
виконанні й за участю 
заслуженої артистки Ка- 
бардино - Балкареь к о ї  
АРСР, провідної со
лістки Вінницької облас
ної філармонії Лілі 
Ткачук. Тепла, щира, 
трохи гумористична роз
повідь композитора про 
власний життєвий і твор
чий шлях від уярмлено
го румунськими бояра
ми страдницького дитин
ства сина буковинського 
злидаря до відомого ук
раїнського митця: ке
рівника й диригента ба
гатьох вокальних та му

ти яскраві враження через 
невдалий музичний супровід.

Третє місце присуджено 
програмі, яка популяризу
вала творчість відомого ан- 
самблю «Машина часу». Цю 
програму підготували і про
вели члени дискоклубу 
«Прометей».

На жаль, представники 
клубу-кафе «Айвенго» не 
брали участі в конкурсі. 
Раді клубу необхідно про
аналізувати свою роботу, 
зробити відповідні виснов
ки.

Конкурс закінчився. Зроб
лено перший крок в органі
зації нової форми відпочин
ку студентів.

Перед авторами конкурс
них програм нові завдання. 
11—12 квітня проходитиме 
міський огляд-конкурс дис
котек. Тож хочеться поба
жати їм успіхів дальшою 
підвищення майстерності.

О. МАЦЮК, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу;

В. КОЛОДНИЙ, 
молодший науковий спів
робітник кафедри АСУ. 
На знімку: Олександр За- 

горуйко і Андрій Мерку- 
лов — переможці першого 
інститутського конкурсу те
матичних дископрограм. 

Фото В. Садловського.

ЧАРУЄ „МАРІЧКА"
зичних ансамблів, заслу
женого діяча мистецтв 
УРСР, автора зворуш
ливих ліричних мелодій 
— «Марічка», «Очі во
лошкові», «Пісня з по
лонини», «Ромашка», 
«Вишні», «Ой на плаї 
скрипка грає», «Гуцу- 
лочка», запальних гу
цульських коломийок і 
жартівливих пісень.

Після закінчення Чер
нівецького музичного 
училища земляк Софії 
Ротару й Дмитра Гна- 
тюка в мистецтво прий
шов якось рвучко, неспо
дівано як музикант, ке
рівник хорів та оркест
рів і як композитор. 
Більшість пісень почат- 
кували його популяр
ність з самодіяльної ест
ради сільського й робіт
ничого клубу, з ланки й 
бригади до репертуар
них програм професійної 
сцени й сторінок жур
налів, газет і реперту
арних збірників. В цьо
му, мабуть, сила не тіль
ки природного хисту 
Степана Сабадаша, а й 
земного тяжіння до лю
дей праці, ревна чуй
ність до скарбів фольк
лору. Цей початок чер
воною. стрічкою проймає 
всю його творчість, Вла
сне, композитор, звіту
ючи перед аудиторією 
шанувальників свого та
ланту, звірився у цьо
му щирою розповіддю 
про себе і піснями У 
власному виконанні — 
«Ромашка», «Гуцу лоч
ка», «Очі волошкові» та 
ін. Хоч за своїм ми
стецьким почерком Сте
пан Сабадаш теплий лі
рик, проте йому прита
манний також щирий

жарт («Женихи», «Пісня 
молодички»), тривожні 
роздуми над обелісками 
з карбом імен на марму- 
оових плитах загиблих во 
їнів-визволителів («Ро- 
машка»). Хоч митець не 
має вокзального вишко- 
лення професійного спі
вака, проте в його вико
нанні захоплююче про
звучала низка власних 
композицій.

В звітну концертну 
програму чудово вписа
лася низка пісень у зво
рушливому виконанні ак
торки Лілі Ткачук, зо
крема, «Ой, на плаї 
скрипка грає», «Пісня 
про Донбас» і особливо 
одна з найновіших — 
лірична «Вишні». Справ
ді, вокальна майстер
ність якнайкраще допов
нювала палітру компо
зитора й щораз полони
ла присутніх новим ус
піхом.

Вінцем творчого кон- 
церту-звіту Степана Са
бадаша стала всім улюб
лена пісня «Марічка». 
Коли її виконував автор 
дуетом з Лілею Ткачук, 
спочатку трепетно, а від
так — зворушливо, гуч
но підхопив зал і сто- 
голоссям на своїх кри
лах поліс на весь інсти
тут.

Для багатьох то була 
пам'ятна зустріч з ча
рівною «Марічкою» та її 
автором — Степаном 
Сабадашем. Хочеться, 
щоб студентський колек
тив нашого інституту 
частіше зустрічався з ві
домими діячами мистецт
ва, літератури й куль
тури.

Іван СЕРДЮК.

ПОДИХ ВЕСНИ.

Фотоетюд. Р едак тор  
А. М А З У Р .
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