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Минулого тижня відбулись збори комуністів адміністративно-управлінської парторганізації. З доповіддю «Постанова Ц К  К П Р С  «Про заходи по дальшому поліпшенню роботи з листами і пропозиціями трудящих у світлі рішень X X V I з’їзду К П Р С  і завдання парторганізації» виступив М . Д . Весєлов.
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Партія приділяє особли- ву увагу роботі з листами і пропозиціями трудящих. Як відзначається в постанові Ц К  К П Р С , значення листів і пропозицій величезне. В них народний досвід і народна мудрість. Це одне з найбільш довірливих і цінних джерел інформації про думи і попити людей праці, про положення справ в різних галузях соціально - економічного, політичного і духовного життя нашого суспільства, один з засобів здійснення прав радянських людей, гарантованих Конституцією С Р С Р . Листи допомагають краще орієнтуватися в обстановці, чіткіше бачити недоліки і шляхи їх усунення, виробляти правильні рішення.В  нашому інституті роботі з листами і заявами приділяється певна увага з боку ректорату, парткому, громадських організацій. Багато залежить в цьому питанні від чіткої роботи кому- ністів - керівників управлінській підрозділів. Саме від цієї категорії людей за лежить чіткість, оператив

ність в усіх справах і, зокрема, в роботі з листами.Якщо проаналізувати підсумки діяльності комуністів в цьому напрямку, то вони в цілому задовільні. Н а  адресу керівництва інституту в минулому році надійшло 83 листи і заяви. В основному це питання трудовлаштування. Строки розглядання таких листів в середньому тривали тиждень. Чимала їх кількість опрацьовувалась відділом кадрів. Оперативність в цьому проявив комуністМ . А . Булгаков. Кожнийлист підшитий, записи зроблено акуратно, відповідь
на той чи інший лист переконлива. Разом з тим, якпоказала перевірка, у від- ділі кадрів дев’ять листів не зареєстровано в -канцелярії..Одним з серйозних недоліків в роботі з листами, наголошувалось на зборах, є те, що в окремих відділах і службах не завжди проявляється необхідна увага до заяв. Інколи приймаються не. обгрунтовані рішення, що протирічить законам. В такому випадку,

природно, «народжуються» нові заяви - скарги. С кажімо, незважаючи на заперечення асистента кафедри К ІП Р А  В. В. Шановсько- го, з , його заробітної плати утримано бухгалтерією 38 крб, 58 коп. в зв’язку з тим, що ревізією було виявлено невідповідність періоду його відпустки із строком путівки в будинок відпочинку. Посилання на те, що він відбув відпустку у відповідний в наказі по інституту час до уваги не прийнято. Шановсь- кий подав заяву, перевірка підтвердила- правильність його твердження: підстав для утримання грошей не виявилось, тому нарахування було відмінено.На зборах також порушувалось питання прийому з особистих питань працюючих. Зразком у цьому може бути ректор інституту. У відповідні дні і години тут чітко дотримуються графіка прийому відвідувачів. Обсяг цієї роботи великий- В минулому році було прийнято 1186 чоловік, в цьому році — 283 чоловіки. Проректором Ю . А . Кардовим в 1980 році прийнято 97 чоловік,, в цьому році — 6. Проректором М . Є . Івановим в минулому році прийнято 70 чоловік, в цьому році — 5.Разом з тим і в цьому питанні ще не все гаразд. Книга обліку відвідувачів

у проректора В. Д . Свердлова відсутня, у проректора О. І. Таранухи не ведеться. В останнього в таблиці про дні і години прийому написано, коли відвідувачам можна звертатися по службових питаннях, однак це практично не реально. В деканатах факультетів машинобудівного, радіотехнічного та обчислювальної техніки таблички про дні. і години прийому відвідувачів з особистих питань відсутні, на енергетичному факультеті вони є, але дні і години не вказані. Комуністи висловили думку на своїх зборах, що настав час виконати важливу рекомендацію даної постанови ІДК К П Р С  про введення дня відкритого листа. Це значно поліпшить цю ділянку нашої роботи.Збори розглянули важ ливе питання. Необхідно і далі постійно аналізувати стан справ з листами, в цьому плані партійне бюро періодично заслуховуватиме комуністів, які безпосередньо відповідають за цю роботу. Врешті-решт, за листом треба бачити людину, і нехай це стане правилом для всіх, хто має відношення до роботи з листами і заявами трудящих.В. С У М ІН ,секретар адміністративно - управлінської парторганізації.

ПЕРШОЧЕРГОВЕ
З А В Д А Н Н Я

Ідеї з’їзду, його рішен
ня, Звітна доповідь ЦК 
КПРС, з якою виступив 
тов. Л. І. Брежнєв, — в 
центрі політичного життя 
країни, впливають на весь 
хід світових подій.

Першочергове завдання 
— Це глибоке вивчення ко
муністами і комсомольця
ми, викладачами, співро
бітниками і студентами 
документів і матеріалів 
XXVI з ’їзду партії.

Враховуючи важливість 
цього питання, партійна 
група кафедри історії 

КПРС затвердила розгор
нутий план роботи по вив
ченню і пропаганді мате
ріалів з ’їзду. Завідуючий 
кафедрою доц. Б. А. Валь- 
чук, партгрупорг ст. вик- 
падач В. Д. Гопак поста
вили перед викладачами і 
співробітниками конкретні 
завдання.

За короткий строк, ко
лективом кафедри були 
розроблені і прочитані лек
ції на теми: «XXVI з’їзд 
КПРС про міжнародну по
літику партії», «XXVI з ’їзд 
про економічну стратегію 
партії в умовах розвину
того соціалізму», «XXVI 
з ’їзд про розвиток партії 
на сучасному етапі» та ін
ші. Цьому важливому пи- 
танню приділили увагу об
ласні науково-теоретичні 
конференції викладачів і 
студентів.

З цікавими і змістовни
ми доповідями на них вис
тупили доц. ф. X. Джос, 
викладач В. Д. Гопак, О. М. 
Воронцов та інші.

Велика робота проведе
на при підготовці студент
ської обласної конферен
ції, яка проходила під де
візом: «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — в життя». Де
сять студентів — авторів 
кращих робіт відзначені 
наказом по інституту.

Хочеться виділити рефе
рати студентів І. Яковлє- 
В О Ї — | ВЕ-80, Л. Бабія — 
З ЕОМ-80 і Ю. Гніп — 
І ПЦБ-80. В навчальних 
групах також відбулися 
конференції. їх підготов
кою і проведенням займа
лися викладачі Л. П. Гро
мова, Н. О. Собченко та 
інші. На них виступили сту
денти Т. Чорна, І. Якуше- 
ва, Е. Букін, а студенти ве
чірнього факультету Г Єв- 
тушенко і О. Кириленко 
розповіли про конкретні

завдання підприємства, де 
вони працюють.

Велику роботу по вив
ченню матеріалів XXVI 
з ’їзду КПРС кафедра про
водить з іноземними сту
дентами. Високу оцінку 
одержала доповідь студен
та з Лівану Садека Моріса 
на тему: «В. І. Ленін і на
ціонально-визвольний рух 
арабських народів» на рес
публіканському семінарі в 
м. Запоріжжі.

Більше двадцяти інозем
них студентів першого 
курсу підготували рефе
рати на конференцію. Це 
Тельо Біліальдо, Селім 
Насер, Абду Саре, Лара К, 
Ложе Флорес Маріано, 
Бангура Ахмед Набі, Паво 
Акоста М.

Тепер на кафедрі про
водиться поповнення кур
су лекцій з урахуванням 
матеріалів XXVI з’їзду 
партії, підготовлено до
друку п’ять методичних ре
комендацій з історії КПРС, 
розробляються плани се
мінарських занять, «Мето
дика самостійної роботи 
студентів в процесі вив
чення історії КПРС», «Ме
тодика підготовки і тема
тика рефератів».

Колектив кафедри бере 
активну участь в пропаган
ді матеріалів XXVI з’їзду 
КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України. Для сту
дентів, робітників і служ
бовців м. Вінниці і облас
ті за матеріалами з’їзду 
прочитано більше 150 лек
цій, доповідей і проведе
но 50 теоретичних конфе
ренцій.

Нині викладачі кафедри 
готуються до IX Всесоюз
ного конкурсу студентсь
ких робіт з суспільних
наук.

Комуністи кафедри са
мокритично оцінюють ре
зультати своєї праці, розу
міють, що зроблене ли
ше початок великої ро
боти. Погрібно ширше ви
користовувати набутий дос
від, різноманітні форми і 
методи в навчальному про
цесі і агітаційно-пропаган- 
дистській роботі, більше 
уваги приділяти викорис
танню матеріалів і рішень 
з'їзду в науково-дослідній 
роботі.

В. БУЛИЧОВ,
викладач кафедри істо
рії КПРС.

ТУРБОТИ ЛІЛІЇ ІВАНІВНИ
З  великим зацікав

ленням слухають члени 
хімічної секції студент 
ського наукового товари
ства лекції доцента к а- 
федри хімії Л ілії Іванів
ни Скрипник. Цього разу 
вона підготувала пові- 
домлення про синтез ор
ганічних сполук (триа- 
зенів, азидів), які мо
жуть використовуда
тись в безсрібних мето- 
тодах запису інформа
ції та одержання зобра
жень.

— Лілія Іванівна, по
ясніть, будь ласка, що 
робить світло з галогені
дами срібла? — запитує 
Петренко, один з актив
них членів секції.

— Важливою частиною 
всякого фотоматеріалу 
(будь це негативна фото
плівка, чи позитивний 
фотопапір) служить фо
тоемульсія. Ц е своєрідна 
суспензія галогеніду 
срібла (хлориду, бромі
ду, іодіду або їх сумі
ші) в желатині. При  
взаємодії іонів срібла з 
желатином утворюються

так звані фотолітичні 
атоми срібла, — неквап
ливо, розмірковано веде 
свою розповідь Л . І . 
Скрипник.

Надовго запам'ятову
ються змістовні лекції 
кандидата хімічних нау к 
Л іл ії Іванівни. Біля трид
цяти наукових праць і 
статей — такий її доро
бок. Попереду нові ви
думки. З  своїми розроб
ками постійно виступає 
на науково-теоретичних 
конференціях. Вона голо
ва обласної ради хіміч
ної секції товариства 
«Знання», керує первин
ною організацією Всесо
юзного хімічного това
риства ім. Д . І. М енде
лєєва.

Л . І. Скрипник частий 
гість у хліборобів, а та
кож виступає з лекціями 
перед трудівниками про
мислових підприємств 
міста.

— Працюю в інститу
ті з першого дня його 
заснування. Пам'ятаю 
день — це було 25 серп
ня 1960 року, —  прига

дує Лілія Іванівна. То
ді заснували Вінницький 
загально - технічний фа
культет Київського ін с
титуту харчової промис
ловості. Починали, як 
кажуть, на голому міс
ці. Документи від абі
турієнтів приймали за 
столиком в садку. В  
той час інститут знахо
дився на вулиці П ри
вокзальній. Потім закін
чила аспірантуру при 
Київському державному 
університеті ім. Т. Г. 
Шевченка, захистила ди
сертацію, стала кандида
том хімічних наук, до
центом,—розповідає Л . /. 
Скрипник.

Тепло і зворушливо 
говорять студенти, спів
робітники і колеги про 
Лілію Іванівну. В сі її 
знають як чуйну і доб
розичливу людину, завж
ди життєрадісну і ба
дьору жінку. Я к  викла
дач, вона заслужила ша
ну випускників інституту.

Поважають Л . І . 
Скрипник на кафедрі хі
мії. Комуністи обрали її

своїм партгрупоргом.
— Д о  лав К П Р С  всту

пила в 1953 році, — го
ворить Л . І. Скрипник,— 
Двадцять вісім років, як 
я в строю багатоміль
йонної армії комуністів.

Лілія Іванівна йде в 
ногу з часом. Вона бе
ре активну участь в гро
мадському житті інсти
туту. Не один рік, чк 
командир загону, виїжд
жала з студентами на 
сільськогосподарські ро
боти.

Вітаємо Вас, Лілія  
Іванівна, і Ваш их колег 
з Днем хіміка. Бажай
мо міцного здоров'я, ус
піхів у  праці.

В. КВІТН ЕВИ Й , 
наш. кор.

Справи сесійніОдним З ефективних методів підвищення ЯКОС  ті навчання студентів є рубіжний контроль, який проводиться чотири рази протягом навчального року. Головною метою атестації є організація систематичної роботи студентів по вивченню спеціальних предметів. За результатами другої атестації весняного семестру Ф АОТ зайняв перше місце серед факультетів інституту.Краща академічна група факультету І ЕОМ-78, староста О. Коваленко, комсорг Л . Шуліна. С ередній бал успішності групи — 4,31 балів. Відмітно навчається в цій групі О . Беспалько, В . Біло- кур, О . Корнійчук, Г. Савчук. На факультеті в цілому багато студентів, які можуть бути прикладом для інших. Серед них В. Києнко-Романюк І АТ-80, Є . Стахурський 2 АТ-80, І. Степановч 1 ЕОМ-80, Т. К у з ь м і н а  2 ЕОМ-80,Л . Бабій З ЕОМ-80, І. Березовська 2 Е О М  79, Н. Швед 1 АТ-78, Р. Бойко 1 АТ-77, Ж . Бочкова З АТ-77, С . Лондкевич 4 АТ-77 та багато інших. На факультеті два Ленінських стипендіати — В. Лянденбургська З АТ-78 і В. Васильєва 1 АТ-77.На жаль, ще є студенти, які навчаються нижче своїх можливостей. Це О . Польовий, Е. Діден- ко 1 АТ-80, В. Конько 2 АТ-80, О . Кравчук,Є. Окопний З АТ-80, І. Фіщук 4 АТ-80.Найбільш низькі результати в групі 2 Е О М  N80 Середній бал успішності 3,43. Невтішні показники з вищої математики — 3,25 середній бал. — доц. М . Рвачов, з фізики — середній бал 3,32 — доц. Є . Смалінський.Триває літня екзаменаційна сесія. Деканату, викладачам і громадським організаціям необхідно з’ясувати і усунути причини відставання деяких студентів, надати їм необхідну допомогу,
В. ВАСЮ РА, 

заст. декана ФАОТ.

ВАЖЛИВИЙ ЗАХІД



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 29 травня 1981 року.

УВАГА:
КОНКУРС

Ректорат, партком і міс- цевий комітет проводять з 26 травня по 3 червня конкурс на краще зовнішнє оформлення приміщення кафедр інституту. Мета конкурсу — сприяння покращання навчального процесу, посилення ідейно-політичного, трудового і морального виховання.Огляд-конкурс проводитиметься з таких напрямків.
Розділ І. Відображення наукової діяльності кафедри 
з двох напрямків:а) наукова робота викладачів і співробітників;б) наукова робота студентів (С Н Т ), участь в госп- темах науково - технічних конференціях тощо.
Розділ II. Навчально-методична робота:а) наявність ТЗН ,б) відображення на стендах списків методичних розробок, курсів лекцій, схем, графіків тощо.
Розділ III. Ідейно-виховна робота:а) куточок знаменню і пам’ятних дат,б) виховна робота з студентами (плани ідейно виховної роботи на кафедрі, в гуртожитку).
Розділ IV. Оформлення аудиторій кафедри:а) методичні стенди, таблиці, плакати,б) оформлення аудиторій для показу кінофільмів.Оформлення кафедр повинно відповідати вимогам художньо-естетичної ради.1. Кафедра повинна мати в коридорі стенди на одному боці стіни. Протилежний бік залишається по можливості вільним від плакатів і лозунгів.2. В коридорі не рекомендується вивішувати великі за розміром плакати і лозунги.3. Стенди встановлюються в освітлених місцях. їх  розмір чітко визначити в залежності від розмірів стіни.4. Плани роботи кафедри, покажчики з методичної літератури і соціалістичних зобов’язань повинні знаходитися на кафедрі, а не з коридорі.5. Інформацію на стендах потрібно подавати в ілюстративному, кольоровому і геометричному відображенні при мінімумі словесності, цифр і яскравих фарб.6. В коридорі повинні знаходитися емблема кафедри, інформація для студентів (графіки, консультації тощо). Краща кафедра буде нагороджена грамотою.

РЕКТОРАТ, ПАРТ- 
КОМ, М ІСЦ ЕВ К О М .

В інституті протягом ро
ку триватиме конкурс на 
кращого винахідника року; 
на кращу кафедру по пос
тановці винахідницької 
роботи; на кращого студен
та - винахідника; на вина
хід, впроваджений  най
більш економічним ефек
том.

Переможці будуть наго
роджені почесними грамо
тами та грошовими премія
ми.

Шановні товариші, бе
ріть активну участь в кон
курсі умільців!

Патентна служба.

Новий корпус інженерно-будівельного

В цьому році заплановано виконати в інституті значний обсяг будівельно-монтажних робіт. Скажімо, в другому кварталі необхідно завершити будівництво їдальні на 530 посадочних місць. Введення цього об’єкта в експлуатацію дасть можливість повністю вирішити питання гарячих страв для студентів, співробітників та професорсько-викладацького складу. Нині тут ведуться оздоблювальні роботи, благоустрій теритоії. Також починається монтаж технологічного обладнання. На данному етапі на критичному шляху знаходяться сантехнічні роботи.Завершується цегельна кладка стін і перегородок другої половини дев’яносто- квартирного житлового будинку. Змонтована внутрішня електропроводка, починається штукатурка стін.На півроку раніше строку розпочато роботи на задільних об’єктах. Так, на спорудженні майбутнього гуртожитку на шістсот місць забито палі. А на кооперативному житловому будинку завершується спорудження нульового циклу.
Г.  ОЛІЙНИК,

головний інженер інституту.

22 травня в актовому залі інституту відбулась прем’єра спектаклю М . Ш атрова «Кінь Пржевальсько го». Виконавці студентського театру «Бумеранг».Втілення твору на сцені— результат тривалої, на полегливої праці наших студентів. Закінчуються заняття і ці, в повному розумінні слова, одержимі люди при ходять у відповідний час на репетицію. Не завжди в доброму настрої, не завж ди відмінна оцінка з’являється в журналі викладача, але, зібравшись разом, вони почувають себе тими, в кого перевтілюються — в образи героїв п’єси. І в цьому народжується почуття не всім зрозумілої наснаги почуття того, що ти потрібен людям саме в цьому перевтіленому образі.День, тиждень, місяці. І знову починається все з початку. Ох і серйозна людина — їхній наставник Віктор Євдокимович. Були такі, що «зривалися», не витримували навантаження — залишали колектив назавжди, але то одиниці. А головний кістяк тримався. І переміг.Справді, спектакль вдався. Глядач побачив і емоційно відчув образи і характери. Тому безмежно вдячний своїм товаришам за прем’єру.У п ’єсі зайняті такі самодіяльні артисти: Світлана Невська, — 1 курс, Василь Непий- вода — 3 курс, Віктор Пукай — 4 курс— енергетичний факультет; Геннадій Король, Володимир Козир, Олександр Заболотний Юрій Павлюк, Валерій Мельник — студенти1 курсу. Олександр Тарановський, Іван Ав- рам, Олександр Щев — студенти II курсу; Ганна Янєва, Валерій Мальцев — 3 курс, Наталія Ящук — 4 курс — машинобудівний факультет; Світлана Алпатова — 3 курс, ФАОТ; Оксана Буряк, Діана Машталер, І курс, Валентина Макарова — 4 курс — факультет промислово-цивільного будівництваСпектакль поставив режисер театру ім. Садовського, заслужений артист Української РСР Віталій Євдокимович Селезньов.Г. СЕВАСТЬЯНОВА. 
зав. клубом інституту.На знімку: сцена з вистави.

22 травня виповнилось 
125 років з дня заснування 
Третьяковської Галереї, 
найбільшого музею росій
ського і радянського обра
зотворчого мистецтва.

Назва Галереї започат
кована від її засновника 
Павла Михайловича Третья- 
кова (1832— 1898), з 1893 
року дійсного члена Петер
бурзької Академії мис
тецтв. З 1856 року П. М. 
Третьяков збирав твори 
російських художників пе
реважно демократичного 
напрямку, надавав значну 
матеріальну підтримку ху
дожникам - передвижникам.

З перших днів Третья- 
ковська Галерея стала це
нтром всього передового, 
прогресивного, що було в 
російському і є в радянсь
кому мистецтві. її чудові 
полотна охоплюють всі 
періоди розвитку російсь
кого мистецтва від глибо-

Скарбниця живопису 
кої давнини до наших днів. 
В ній, немовби розгорну
тий шлях, пройдений нашою 
країною за десять сторічь. 
Ранні експонати галереї 
відносяться до XI століття. 
Більш, як трьома тисячами 
творів представлений дре- 
вньоруський живопис, який 
охоплює період з XI по
XVII століття. Кращі кар
тини російських художників
XVIII і початку XIX століть 
І. Нікітіна, Ф. Рокотова, 
І. Аргунова, В. Боровиков- 
ського, О. Кипренського, 
С. Щедріна, В. Тропініна 
прикрашають просторі зали. 
Тут зібрано демократичне 
російське мистецтво дру
гої половини XIX століття.

Кращими зразками пре
дставлені всі періоди роз
витку радянського багато
національного мистецтва.

Високо цінував колекцію 
Третьяковської Галереї 
В. І. Ленін і кілька разів 
сам тут побував. Фонд га
лереї постійно поповнює
ться новими творами.

Про скарбницю образо
творчого мистецтва можна 
довідатись з багатьох книг. 
Зокрема, прочитавши пер
шоджерела «Павло Михай
лович Третьяков в житті і 
мистецтві» А. П. Боткіна, 
«Перша Третьяковка», опо
відання В. І. Порудомінсь- 
кого, «Державна Тритьяко- 
вська Галерея». Альбом. 
М., «Образотворче мисте
цтво», «Іван Миколайович 
Крамской». Монографія. М. 
Т. І. Курочкіна. «Образо
творче мистецтво».

М. АФАНАСЬЄВА, 
зав бібліотекою інсти
туту.

Х ІМІЯ в наш час грає вели 
чезну роль. Без сучасної 

великої хімії сьогодні не
має ефективної економіки. 
Вона забезпечує сировинну 
базу практично для всіх 
галузей народного госпо
дарства.

31 травня— 
День хіміка

За роки десятої п'яти
річки вступили нові заво
ди, збільшився випуск хі
мічної продукції. Але іс
нує ще відставання сучас
ної хімії від потреб еко
номіки.

Зусилля хіміків в оди
надцятій п'ятирічці будуть 
спрямовані на підвищення 
ролі хімії в сільському 
господарстві і галузей 
групи «Б», в заміні де
фіцитних металів, приско
ренні науково - технічного 
прогресу. Своє професійне 
свято працівники галузі 
зустрічають новими трудо
вими перемогами в змаган
ні за дострокове виконан
ня планових завдань 1981 
року і соціалістичних зо
бов'язань, прийнятих на 
честь XXVI з'їзду КПРС.

ІНФОРМАЦІЯ
25 травня в актовому за

лі інституту відбувся уро
чистий вечір, присвячений 
18-річчю з дня заснування 
«Організації Африканської 
Єдності», на якому висту 
пив проректор з наукової 
роботи В. С. Осадчук. А 
почалося свято з покладан
ня африканськими студен 
тами до бюсту В. І. Леніна, 
що в вестибюлі корпусу ін 
ституту, букетів пломінких 
квітів.

Присутні мали можливість 
познайомитись із спеціаль
ним стендом, фотознімками, 
які яскраво відображають 
сьогодення африканської о 
континенту. Також була 
влаштована виставка книг.

Організатори вечора під
готували змістовний свят
ковий концерт. В піснях 
розповідається про бороть
бу мужнього народу Афри
ки і Латинської Америки 
за свободу і незалежність, 
за будівництво нового су 
пільства.

Напередодні свята були 
влаштовані футбольні зу
стрічі між африканськими, 
арабськими, латино-амери- 
канськими студентами та 
інститутською командою 
на стадіоні «Олімп».

В. ЄГО Р О В .

КОМУ ГВОЗДИКУ, А КОМУ-ТРОЯНДУ...
Квіти — окраса нашого 

життя, супутники свят, 
пам’ятних подій, життєвих 
буднів. Вони є символом 
кохання, вірності і вічної 
пам’яті.

Але не всі знають, як 
потрібно скласти букет, як 
дарувати квіти, як їх дов
ше зберегти. Спочатку про 
деякі символи квітів. Тро
янда, вважають, несе лю
бов і повагу, це ідеал кра
си та юної принадності; 
гвоздика — символ свобо
ди; червоні маки — квіти 
кохання, лілія — квітка 
дівочості і цнотливості, лю
бові; конвалія — провіс
ниця весни, дарують її на 
щастя; маргаритку, завдя~
ки цілющим властивостям, 
за християнською міфоло
гією називали «божествен
ною», кали у деяких на

родів символізують траур, 
смуток, жалобу, тугу.

Раніше вважали, що кві
ти впливають на людські 
риси: фіалки символізують 
милосердя, м’ята — лука
вість, герань — відвагу...

Згодом стало модою 
дарувати квіти, прикраша
ти оселі. Як краще дарува
ти квіти?

Коли йдете на побачен
ня з коханою, досить під
нести їй одну троянду або 
маленький букет конвалії 
чи пролісків. Від подруж
жя чоловік вручає квіти 
господині, навіть коли обоє 
прийшли на день народ
ження господаря. У день 
народження дитини на 
знак любові та шани ма
тері дарують гарні, благо
родні, бажано її улюблені 
квіти, якщо дівчинка— ро

жеві й червоні, хлопчик —  
сині чи фіолетові.

Яскравими і веселими 
мають бути букети в день 
іменин. Дівчині дарують 
бутони рожевих або чер
воних троянд, Ж ІНЦІ 

троянди, гвоздики. Літнім 
людям більш до вподоби 
декоративні розквітлі рос
лини, в горшечках.

На весіллі, коли ж усе 
в нареченої має бути біле 
— дарують білі квіти.

До ювілейних дат букет 
замовляють великий, кра
ще з розквітлих, яскравих 
квітів — гвоздик, троянд, 
півоній, гладіолусів.

Йдучи до знайомих, дру
зів, рідних, навіть не в 
свято —  не забудьте про 
квіти. Букет потрібно до
бирати в одній кольоровій 
гамі, тоді він надзвичайно

приємнии.
Куплені квіти неодмінно 

освіжіть удома: поставте 
у воду, зріжте кінчики сте
бел на 1—2 сантиметри. 
Коли троянди прив’яли, 
поникли, загорність у воло
гий папір і потримайте 
вертикально. Через півго
дини вони відійдуть. Кві
ти люблять свіжу, не ду
же теплу воду з таблеткою 
аспіріну, з цукром або 
марганцівкою.

Бузок — вимогливий, йо
го необхідно щодня підрі
зувати та обережно роз
бивати кінчики стебел. У 
воду додайте оцту чи ли
монної кислоти. Догляд за 

гвоздиками простий: кож
них чотири дні міняти во
ду і підрізувати стебла.

Тюльпани — стійкі. Ко
ли ж почали в’янути, їм

бракує світла. Хризантеми 
— вередливі. їх краще не 
зрізувати, а ламати стеб
ла. Воду міняйте щодня, 
зайве листя вилучайте. Бу
тони жоржин і цикламен 
не варто намагатися роз
кривати штучно: вони од
разу гинуть. Не люблять 
ці квіти й тепла, сонця. 
Вони довше житимуть, як
що воду підкислити. Квіти 
потрібно зрізувати ножем 
навкіс, листя у воді швид
ко розкладається — обір
віть його. Зрізані квіти по
тримайте в теплому місці 
близько двох годин, на 
ніч виносьте у прохолодне, 
добре провітрене примі
щення. Тоді вони довше 
милуватимуть око свіжістю 
і красою.Володимир О С ІП Ч У К
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