Віктор Кіндратович Шановський в інституті працює з
1965 року. Завідує кафед
рою філософії, кандидат фі
лософських
наук, доцент,
заслужений працівник куль
тури УРСР.
Бере активну
участь в громадській робо
ті вузу, міста і області. Вік
тор Кіндратович —заступник
секретаря парткому з ідео
логічної роботи,
позаштат
ний лектор обкому Компар
тії України, голова обласно
го відділення філософсько
го товариства СРСР. Учас
ник Великої Вітчизняної вій
ни, був комсоргом батальйо
ну.
Фото В. Садловського.

НАША ЛЕНІНІАНА
Ріш ення X X V I

з'їзду К П Р С
в життя!

ВЕЛИЧНІ НАКРЕСЛЕННЯ
- ПОЧЕСНІ ЗАВДАННЯ

Шостого квітня відбулися партійні збори комуністів
інституту. З доповіддю про підсумки роботи XXVІ
з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Компартії України і зав
дання партійної організації в світлі рішень з’їздів, по
ложень і висновків доповіді Генерального секретаря ЦК
КПРС товариша Л. І. Брежнєва виступив секретар
парткому інституту тов. Мельник І. Г.
Комуністи, весь колектив
інституту, підкреслив допо
відач, живуть, навчаються і
працюють під
незабутнім
враженням рішень XXVI
з’їзду КПРС і XXVI з’їз
ду Компартії України, На
ша партія впевнено продов
жує справу Великого Жовт
ня, послідовно втілює в жит
тя безсмертні ідеї Леніна,
гідно виконує роль політич
ного
вождя робітничого
класу, всього радянського
народу. В непорушній єд
ності з партією і під її ке
рівництвом трудящі соціа
лістичної
Вітчизни своєю
працею примножують еконо
мічну і оборонну могутність
Країни Рад, вдосконалюють
систему суспільних відносин,
забезпечують дальше зрос
тання духовного багатства,
розуміючи, що найвища ме
та
партії — поліпшеная
добробуту
народу.
В цілому, підкреслюва
лось у Звітній доповіді, сім
десяті роки — це великий
крок в розвитку народного
господарства країни.
Десята п’ятирічка важли
ву роль відіграла у ста
новленні нашого інституту.
За цей період підготовлено
більше 4,5 тисячі інженерів
з десяти
спеціальностей.
Поліпшилась якість підго
товки кадрів, на всіх фа
культетах
(крім машино
будівного)
зросло число
добрих і відмінних диплом
них проектів, зменшилась
кількість
задовільних, в
п’ять
разів збільшилась
кількість випускників, які

отримали дипломи з відзна
кою.
Розвиток інституту здійс
нювався за комплексним
планом. Це дало можли
вість підвищення якісного
складу професорсько-викла
дацьких кадрів, розширилась
і значно поновилась мате
ріальна база навчально-ви
ховного процесу, отримали
розвиток: наука, капітальне
будівництво, соціально-побу
това база вузу; послідов
но втілювався в життя
комплексний
під
хід в ідейно-виховній робо
ті. Якщо на початку ми
нулої п’ятирічки працюва
ли три доктори наук, то
нині їх — п’ятнадцять, а
кількість кандидатів наук
із 101 зросла до 180 чоло
вік, створено обчислюваль
ний центр інституту, який
вважається одним з кращих
на
Україні,
працюють
СКТБ «Модуль», дві галу
зеві лабораторії, до науки
залучена основна маса сту
дентів стаціонару. Всі ці
досягнення колективу здій
снені завдяки тому, що в
його авангарді йдуть кому
ністи. Серед них І. В. Кузьмін, О. П. Стахов, В. Т. Маліков, В. С. Осадчук, В. М.
Ребедайло, М. Ф. Друко
ваний, І. А. Немировський,
В. Б. Демешко, А. М. Тхорівський, П. І. Антонік та ба
гато інших. Всі вони пока
зують зразки невтомної пра
ці, наполегливості, ініціати
ви.
Віддаючи належне успі
хам, наголошував далі сек

ретар парткому, ми повин
ні дати правильну оцінку не
долікам, які мають місце в
нашій роботі, намітити ос
новні завдання, над вирішен
ням яких працюватимемо в
одинадцятій п’ятирічці. Не
обхідно рішення з’їзду гли
боко вивчити кожному ко
муністу, викладачеві, сту
дентам, співробітникам, роз
горнути широку пропаганду
цього важливого докумен
та серед трудящих міста і
області. Рішення з’їзду —
це
величезна
програма,
розрахована на п’ятирічку і
на перспективний період,
щоб її виконати, потрібна
комплексна
партійно-полі
тична робота, яка повинна
проводитись
вдумливо,
конкретно і переконливо на
кожній ділянці нашого пов
сякденного життя. Важливу
роль в цьому повинні віді
грати всі засоби пропаган
ди наочної агітації. Зокре
ма, багатотиражна газета
«За інженерні кадри», лек
торські
групи товариства
«Знання»,
факультетські
стіннівки.
Багатопланову,
різнобічну роботу повинна
очолити ідеологічна комісі я
парткому інституту, ідео
логічні сектори партійних
бюро структурних підроз
ділів.
Ректорату і адміністріції

СКТБ «Модуль» необхідно
зайнятися
створенням
оформлювальної
дільниці,
яка повною мірою повинна
задовольнити вимоги до на
очної агітації, сприяти опе
ративному і якісному вирі
шенню важливих завдань. Ос
торонь не повинні залиша
тися
кафедри суспільних
наук. Треба виробити чітку
взаємодію в питаннях ідей
ності і партійності викладан
ня, надавати методичну допо
могу в роз’ясненні і пог
либленні вивчення докумен
тів партійного з’їзду, в їх
популяризації в студентсь
кому колективі. Завтрашній
інженер — це не лише спе
ціаліст вищої кваліфіка
ції, це вихователь, настав
ник робітничого
колекти
ву, в якому йому доведеть
ся працювати. Отже, зав
дання полягає в тому, щоб
кожна молода людина, за
кінчивши інститут, була
збагачена марксистсько-ле
нінським світоглядом, глибо
кою ідейною переконаніс
тю, від цього в кінцевому
результаті залежатиме за
гальний успіх підприємства,
міста, області, республіки,
країни. Наш професорськовикладацький склад спро
можний вирішувати ці важ
ливі завдання повсякденно,
кожночасно.

В обговоренні доповіді взяли участь декан ФАОТ
В. М. Лисогор, головний бухгалтер СКТБ «Модуль»
A. М, Кудіевський, старший викладач історії КПРС
B. Д. Гопак, завідуючий відділом постачання Р. П.
Кравець, секретар партійного бюро інженерно-будівного
факультету І. М. Яцковський, студентка II курсу енер
гетичного факультету В. В, Олійник, секретар партбюрз
РТФ В. І. Черній, ректор інституту І. В. Кузьмін.
В роботі зборів взяла участь і виступила секретар
Ленінського райкому Компартії України тов. Нищик Г. І
Збори прийняли відповідне рішення.
Відбулось організаційне засідання партійного комі
тету інституту. Заступником секретаря парткому обрано
тов. Лютворта С. Г.

На знімку: секретар парткому І. Г. Мельник виступає з доповіддю на партійних зборах. Фото В. Садловського.

«Гараж чи склад?»
Так називається стаття,
яка була надрукована в
багатотиражній газеті «За
інженерні кадри» № 6. В
ній мова йшла, зокрема,
про незадовільну роботу
гаража і складу.
В своїй відповіді редакції
проректор по адміністра
тивній роботі О. І. Тарануха сповістив, що критичні

зауваження в статті мають
місце. Статтю обговорено
на нараді начальників, від
ділів і служб адміністратив
но-господарської
частини.
Начальнику відділу поста
чання Р. П. Кравцю і на
чальнику гаража В. М. Кириченку вказано на анти
санітарний стан території
складу і гаража.

ВІДПОВІДЬ НА КРИТИКУ
На складі лісоматеріали
штабелюються,
територія
вчасно
прибирається від
сміття і болота. Адміністра
ція адміністративно-тосподарської частини зобов'яза
ла тов. Кравця Р. П. навес
ти належний порядок до
четвертого квітня.
В червні біля котельної
буде обладнано стоянку ав
томашин і місце для їх мит

тя, Тов. Кириченка В. М. зо
бов’язано до п’ятнадцятого
квітня упорядкувати тери
торію гаража.
Відокремлення території
складу і гаража, підкреслю
ється у відповіді, проблема
не проста. Вона вирішува
тиметься протягом одинад
цятої п'ятирічки, тобто га
раж буде збудовано за ме
жами навчальної зони.

Вікторина на приз газети «За інженерні кадри» при
свячується 111-й річниці з дня
народження
вождя
світового пролетаріату, творця
Комуністичної партії,
засновника першої в світі соціалістичної держави — Во
лодимира Ілліча Леніна.
...
Відповіді просимо надсилати до редакції газети
інженерні кадри», кімната 0416.
Переможці вікторини будуть нагороджені почесними
грамотами.

9. Назвіть 10 псевдоні
мів і партійних кличок В. /.
Леніна, а також яких 10
праць, листів чи партійних
документів ними підписа
но? Коротко: про що гово
рять і з чим або з ким
зв'язані ці псевдоніми, кли
чки?
10. Про що розповідає
вам фотографія «Ленін на
суботнику»? Назвіть ім'я
одного з учасників, з яким
В. І. Ленін разом працю
вав на суботнику.
11. Назвіть 5—7 доку
ментів, підписаних В. І. Ле
ніним, що стосуються де
кретів і законодавства про
збереження, охорону
та
пропаганду історико-культурної і мистецької спад
щини нашого народу.
12. Коли
впроваджено
міжнародну нагороду лау
реата Ленінської премії та
назвіть 3—4-х видатних ді
ячів, які першими були
удостоєні її та за які за
слуги?
13. Назвіть 10 кавале
рів ордена Леніна з Він
ниччини й за що вони удо
стоєні такої нагороди?
14. Назвіть імена скульп
торів та архітекторів па
м'ятників В. І. Леніну в
Києві та Вінниці.
15. Які слова взято за

епіграф газети «Искра» і
хто їх автор?
16. Коли й з ким з відо
мих українських письмен
ників зустрічався В. І. Ле
нін на Капрі?
17. Назвіть дві-три улюб
лені В. І. Леніним російсь
кі пісні.
18. Назвіть імена членів
гуртка «Визволення праці».
19. Назвіть імена членів
редакції ленінської «Искры».
20. Назвіть 7—10 міст
за рубежем, в яких певний
час жив або перебував
В. І. Ленін. Що ви знаєте
про його діяльність там?
21. Назвіть один-два псе
вдоніми сучасників або со
ратників В. І. Леніна, зо
крема: Плеханова, Кржижанівського, Круп с ь к о ї ,
Стасової.
22. В якому місті й коли
вперше відкрито Меморіал
В. І. Леніна?
23. Хто першим з радян
ських письменників створив
у літературі образ В. /. Ле
ніна?
24. Хто автор картини
«Ленин в Розливе», %Ле*
нин в Шушенском», а та*
кож «Ленин идет по пла
нете»?
Вікторину підготував
І, СЕРЕДКЖ.

ЯК МИ НАВЧАЄМОСЯ
АТЕСТАЦІЯ

СТУДЕНТІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ.
На енергетичному факультеті закінчилась перша
атестація весняного семестру. В ній брали участь 890
студентів 1—4 курсів. За результатами атестації факуль
тет зайняв друге місце в інституті. Потрібно зазначи
ти, що всі викладачі факультету з великою відповідаль
ністю ставляться до атестації, вважають її визначальним
рубежем педагогічної роботи. Атестація — це підготов
ка до екзаменаційної сесії, мобілізація студентів на ус
пішне навчання.
Які ж результати першої атестації? З 800 студентів
позитивно атестовано 570
чоловік (71,1 процента).
Процент студентів, які склали на «4» і «5», порівняно
низький, це свідчить про те, що багато студентів ще не
цілком віддаються навчальному процесу, не подолали
інерції, що «народилася» під час відпочинку на каніку
лах.
Кращі групи: 2 ВЕ-80, 2 ВЕ-79, 1 ЕПП-78, 2 ЕСС-77.
На жаль, є ще групи, де низька успішність: 1 ЕПП-80,
2 ЕПП-79, 1 ВЕ-78, 2 ЕПП-77.
Результати могли б бути кращими, якби всі студен
ти з почуттям високої відповідальності ставилися до
своїх обов’язків. Окремі юнаки і дівчата не зроби
ли висновків із численних бесід та настанов викладачів
і комсомольського бюро. На факультеті є студенти, які
пропускають навчання, що негативно впливає на ре
зультати їх атестації. Це такі студенти, як В. Васкевич, В. Коломієць, Г. Стахмич з групи 1 ЕСС-77 і
П. Смірнов — 2 ЕС-77.
Деканат, партійна і комсомольська організації енер*
гетичного факультету постійно
ведуть боротьбу за
зменшення
кількості пропусків занять, підвищення
якості викладання, впровадження найновіших досяг
нень науково-технічного прогресу в навчальний процес.
На це нас націлюють завдання, які висунув XXVI
з’їзд КПРС перед вищою школою. Потрібно підняти
на більш високий рівень ідейно-виховну роботу, основ
на мета якої: випуск висококваліфікованих спеціа
лістів — активних будівників комунізму.
В. КОРОЛЬ,
заступник декана енергетичного
факультету,
В. СОБЧУК,
голова групи аналізу факультету.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор.

10 квітня 1981 року.

НА ТУРБОТУ ПАРТІЇ ВІДПОВІМО ВІДМІННИМ НАВЧАННЯМ!
В редакції нашої газети відбулася зустріч з ватаж
ками комсомольських організацій енергетичного, маши
нобудівного та радіотехнічного факультетів: Сергієм
Луковніковим, Миколою Мельником, Олександром Голуб’євим. Вони поділилися враженнями про XXVI
з’їзд КПРС, розповіли в своїх статтях, які пропонує
мо читачам, про те, як студенти навчаються, загарто
вуються в спорті, відпочивають.

магають тим студентам, які
цього потребують.
Непогано поставлена на
факультеті культурно-масо
ва і спортивна робота. їй
приділяють велику увагу
партбюро, деканат, профком

ВАЖЛИВИЙ ПРИНЦИП

„Останній
дзвінок"
Непомітно
промайнуло
п'ять років навчання, на
повнених студентськими бу
днями. Залишаться в згадці
лекції і практичні заняття,
курсові і лабораторні робо
ти, з веселою іронією бу
дуть пригадуватися неспо
кійні перипетії сесій, переекзаменовок... Довго ще бу
де відчуватися
відлуння
студентських вечорів відпо
чинку, турпоходів...
З якими ж результатами
підійшли наші випускники
до цієї знаменної події?
Показники, можна з впев
неністю сказати, непогані.
1 велика заслуга в цьому
комсомольського бюро п'я
того курсу, яке очолює ко
муніст
В.
Шарлай
—
2 ТМ-76. Добрими словами
будуть згадувати на фа
культеті О. Ліщишина —
5 ТМ-76,
В. Щура —
6 ТМ-76, В. Плохоніна —
1 ТМ-76, О. Романова —
1 ААГ-76, В. Даніловськоео
2 ААГ-76 та інших,
які своїм відмінним навчан
ням і активною громадсь
кою діяльністю захищали

обов’язків, приходить на
заняття
непідготовленим,
пропускає лекції і прак
тичні, неатестований з окре
мих предметів, має спра
ву з головою УВК факуль
тету А. Перевезієм., Пове
дінка
невстигаючих сту
дентів заслуховується на
засіданнях курсових, фа
культетському бюро і УВК.
честь нашого факультету.
Невпинно лине час... І Ці організації також доповсе ближче мить останньо
го дзвінка і для тих, кому
Для нас одинадцята п'я
ще належить навчатися в тирічка почалася зимовою
інституті.
екзаменаційною сесією. Ре
Наші «старички» незаба зультати цієї сесії непогані.
ром прийдуть на підпри 78 студентів склали сесію,
ємства в ролі керівників на «відмінно», 348 на «доб
важливих ділянок вироб ре» і «відмінно». Це дало
ництва, в ролі наставників, змогу нам за якістю навчан
а ми, молодші, продовжи ня зайняти друге місце в
мо своє навчання,
щоб інституті, але за сумою всіх
завтра також стати в ла показників ми посіли лише
ву великої армії інжене четверте місце. Основний не
рів. І старші наші товари гативний показник нашої ро
ші, і ми в однаковій мірі боти — пропуск занять. За
виконуємо величні завдан кількістю пропусків без по
ня, накреслені XXVI з'їз важних причин наш факуль
дом КПРС: прагнемо пра тет знаходився на першо
цювати відмінно і вчитися му місці.
Для того, щоб добитися
відмінно.
кращих результатів під час
М. МЕЛЬНИК,
літньої екзаменаційної се
секретар комсомоль
сії, необхідно ліквідува
ського бюро машино
ти цей недолік,
будівного факультету.

Вже кілька років мою ува
гу привертає до себе сту
дент п'ятого курсу радіо
технічного факультету Олег
Гунченко. Він один із тих
комсомольських активістів,
які виконують те, що обіця
ють.
Якось мимоволі мова зай
шла про подію, яка принесла
йому
радість, визнання.
Олег розповів, що недавно
повернувся з Москви, де брав
участь в роботі семінару з
радіотехнічних спеціальнос
тей, організ о в а н о г о АН
СРСР. Дуже задоволений
був роботою свого учня і
науковий керівник проф.
С. І. Поздняк, який сказав
про Олега, що він здатний
виконувати досить складні
експерименти і розв'язува
ти складні завдання, над
якими працює колектив кал
федри.
Що це — випадковий ус
піх? Ні, це наслідок постій
ного творчого пошуку ком
сомольця, для якого навчан
ня і наукова робота невід
дільні одне від одного. В
його заліковій книжці —
лише «п’ятірки». З третього

факультету. Наші спортсме
ни готуються до проведен
ня XXII спартакіади інсти
туту, а- учасники художньої
самодіяльності готують вечір
поезії, який буде присвяче
ний С. Єсеніну.
На факультеті сформова
но будівельні загони «Прометей» і «Блискавка», яким
належить в третьому тру

довому семестрі
ударно
попрацювати.
г Серед студентів факуль
тету ведеться
військовопатріотична робота. На всіх
курсах відбулись конферен
ції, присвячені Дню Радян
ської
Армії і ВійськовоМорського Флоту, на яких
виступили ветерани війниНадаємо шефську допо
могу Вінницькій
середній
школі № 23. Тут наші сту
денти проводять дискоте перед радянським студент
ки, літературні вечори, чи ством XXVI з'їзд КПРС.
тають лекції по профорієн Комсомольці
факультету
тації.
докладуть максимум
зу
Є у нас завдання, які ще силь, щоб виконати важ
не вирішені. Необхідно до ливі накреслення
нашої
битися 100-процеитного від партії
відування і успішності, по
с. л у к о в н ік о в ,
стійно виховувати високу
секретар комсомоль
активність і свідомість мас,
ського бюро енерге
адже ці вимоги висунув
тичного факультету.

НАШІ ЗАВДАННЯ
На всіх курсах факульте
ту пройшли комсомольські
збори під девізом «Рішен
ня XXVI з'їзду КПРС — в
життя!». Підбито підсумки
першої атестації й викрито
недоліки, які ще заважають
нам працювати з повною
віддачею.
Комсомольці проявили го
товність ще більш енергійно
включитися в роботу і підійти
до літньої екзаменаційної се
сії з кращими показниками.
Але викликає тривогу те,
що секретарі комсомольсь
ких бюро груп О. Лаврова
- З РК-78, М. Філінюк -

З РТ-77, В. Малишев — З
РК-77 не користуються ав
торитетом. Про це свідчить
такий факт: половина ком
сомольців цих груп не з'я
вилася на збори. Як же та
кі комсомольські ватажки
разом із своїми товариша
ми будуть виконувати по
ставлені завдання?!
Потрібно брати приклад
з таких комсоргів, як А, Зенченко — 1 РТ-77, О. Колісниченко — 1 РТ-78, В.
Грицюк — 2 РТ-78, А. Новиков — 2 РК-79, В. Жарпінський — 2 РТ-79, робо.,
та яких поставлена принци

пово і по-діловому. За них
можна бути впевненим —
до наступної сесії прийдуть
ще більш підготовленими :
складуть сесію успішно.
О. ГОЛУБ'ЄВ,
секретар комсомольсь
кого бюро радіотехніч
ного факультету.

ГУМОРИНА-81
порівнятись . з ними, щоб
внести і свою частку у за
гальну справу підготовки до
великої і складної діяльності
курсу Олег — Ленінський в ролі радянського інженера.
стипендіат. З чим же при Пригадується почута якось
Нарешті студенти доче іншої команди місце зали провал!
ходить один з кращих сту фраза: який студент — та
Однак на крайності ніхто
дентів до чергового зльоту кий і фахівець. А хіба ми калися цього «розванта шиться...
відмінників? Зараз Олег, всі не мріємо стати справж жувального» дня: першо — У-у-х! Філософ-сатирик! не розраховував, оскільки в
готується до захисту диплом німи сучасними спеціалістам го квітня (без усіляких Не подавися цукерками... арсеналі кожного «ще був
жартів)
в гарнізонному
порох». У фіналі склалась
— Дякую за турботу.
ного проекту та до науково- ми в період великої техніч
Будинку
офіцерів
зустрі
Тим часом на сцені роз досить небезпечна ситуація:
ної
революції?!
технічної конференції, на
Всього в нашому інститут лися давні друзі-суперни- почалися запеклі баталії. у наших хлопців і команди
якій він виступить з допо
Звичайно, в кожній команді педагогів рівна кількість
ті 587 відмінників. Це наша ки.
віддю.
В залі гасне світло. На — найвеселіші, найвинахід- очок — по 34!
Таких
прапороносців у студентська гвардія. Серед,
Жюрі приходить до одно
нашому інституті чимало. них три Ленінських стипендії стає тиша. На сцену вихо ливіші. І ось перший кон
Кожен з них приходить до ати, 26—удостоєні червоного дять команди медичного, курс: візитна картка. Як стайної думки: нехай над
цієї події з високими підсум студентського квитка. Кращі
ками в навчанні, оволодінні з них підписали Рапорт ком
професією, у науковому по сомольської організації на
шуку. Насамперед хочу на шого ' інституту XXVI з’їз
звати таких студентів, як ду КПРС.
Зліт
відмінників — це
Володимир Покрас (4 курс
МФ), Ігор Антонік (4 курс підсумок наших старань,
ІБФ), Сергій Луковніков пошуків, спільних зусиль
(4 курс ЕФ), Володимир на навчальній і науковій
Сахно (4 курс РТФ), Олек- ниві. Але це і початок но
сандр Усач (5 курс ФАОТ). вого, ще складнішого походу
Я їх знаю як старанних і до високих і яскравих вер
серйозних юнаків, постійних шин, які відкрив перед мо
шукачів нового в науці та лоддю, в тому числі студент
праці. Вони дорожать чес- ською, партійний з'їзд. Він
Капітан команди політехнічного інституту Олександр Усач (праворуч) «забиває
тю своєї групи, свого рід кличе долати труднощі, пе останній цвях» в гумор капітана команди суперників.
реборювати перешкоди і
ного політехнічного.
педагогічного,
політехніч виступлять наші хлопці?!
усім покладуть крапку пе
Приглядаючись до право перемагати.
ного, торгово-економічного
Це питання хвилювало ремоги капітани. Капітан
М. ФІГМАН,
флангових наших студент
інститутів.
всіх нас, уболівальників і команди
голова ради відмінників
політехів — сту
ських рядів, МИМОВОЛІ ду— Посуньтесь, будь лас співчуваючих. Мій сусід, за дент п'ятого курсу Олек
інституту.
маєш: чи все ти зробив, щоб
ка, — підштовхує мого сусі бувши про те, що «поділив сандр Усач — полонив сер
да якийсь, напевно, із спів- ся» місцем з «кимось» — во ця жюрі і присутніх.
Валентина Вальчук пра
чуваючих, хлопець.
рухнувся, сів зручніше. По
Чемпіоном «Гуморини-81»
цює оператором в обчислю
— Прошу, тільки на по тім виявилось, що вони обоє стала команда політехніч
вальному центрі інституту.
ловину, — шепоче сусід.
стоять, і кожен підтримує ного
інституту — наша
А починала з оператора під
— Та я скраєчку, — при мімікою, жестикулюванням команда!
готовки даних. Нова профе
гощає цукерками і так собі «свою команду».
— А я що казав?! — кла
сія складна і цікава. Валя
наполегливо підкре с л ю є :
Кожний конкурс, який по де в рот подарованого цу
оволодіває
нею успішно.
— Болій за педагогів.
винні витримати на зрілість керка мій сусід і повертає
Вона бере активну участь в
Сусід від гостинця не від представники чотирьох ко голову до уболівальника
громадському житті, профмовляється, одначе в боргу манд,—це море фантазії, за команди суперників. Але то
не залишається:
групорг виробничо-експлуа
гадок, що супроводжуються го вже в залі не було...
— Ти коли-небудь чув, вибухами сміху в залі. Якщо
таційного відділу ОЦ. За
Т. ЧУПИРА,
щоб раки свистіли?
зал пасивно спостерігає за
студентка IV курсу ФАОТ.
старанність у праці їй ого
—Що маєш на увазі?—ви- тим, що відбувається на
лошена подяка.
сцені, починають сміятися
тріщується той.
Редактор
Фото В. Садловського.
— А те, що політехи взу учасники конкурсу. Але це
А. МАЗУР.
ють вас з головою, ще й для вже—крайності, це вже —
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ЖВЕМО за принципом:
И
один за всіх і всі за
одного. На енергетичному
факультеті
багато уваги
приділяється навчально-ви
ховній
роботі
студентів.
Той, хто не виконує своїх
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