свято длявсіх

ЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. ОСЬ ЧОМУ ПЕР
ШОГО ВЕРЕСНЯ, ПРИСЛУХАЮЧИСЬ ДО ПЕ
РЕКЛИЧКИ
ШКІЛЬНИХ І ВУЗІВСЬКИХ
ДЗВІНКІВ, КОЖНИЙ З НАС РАДІТИМЕ СВЯ
ТУ ЗНАНЬ, СВЯТУ РОЗУМУ. І ЗГАДАЄ З ВЕ
ЛИЧЕЗНОЮ ВДЯЧНІСТЮ ТИХ, ХТО ВИХО
ВУВАВ ЙОГО ДУМКУ І НАСТАВЛЯВ СЕРЦЕ,
ГОТУЮЧИ ДО ПРАЦІ, СЛУЖІННЮ ВІТЧИЗНІ.

МИ ВЧИМОСЯ ВСЕ ЖИТТЯ — У ВЧИТЕЛІВ
І БАТЬКІВ, ДРУЗІВ І ТОВАРИШІВ ПО РОБОТІ.
З ВДЯЧНІСТЮ БЕРЕМО УРОКИ В МИСЛИТЕ
ЛІВ, ХУДОЖНИКІВ, НАМАГАЄМОСЯ ВИПРО
БУВАТИ УРОКИ МАЛИХ СТЕЖИНОК І ДАЛЕ
КИХ ДОРІГ... ЖАДОБА ДО ЗНАНЬ В ХАРАК
ТЕРІ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ. ВОНА ВИКЛИ
КАНА ПОСТУПАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ СОЦІА

Ленінський урок
Вже стало доброю традицією в усіх учбових закла
дах країни першого вересня
новий навчальний рік роз
починати Ленінським уро
ком.
Ця важлива політична по
дія відбулася і в нашому
інституті, В актовому залі
зібралися
сотні студентів,
викладачів, перед якими ви
ступив перший секретар об
кому Компартії
України
т. В, М. Таратута.
Розповівши про героїчні
будні трудящих ВІННИЧЧИНИ,
промовець підкреслив, що
в усіх справах, особливо
влітку і восени, величезну
допомогу надають юнаки
і дівчата вищих і середніх
спеціальних закладів на
шим колгоспам і радгоспам,
будують тваринницькі ком
плекси і приміщення соці
ально-побутового призначен
ня. І на кожній ділянці
відзначаються вони прита
манним
молоді
ентузіаз
мом, сумлінною наполегли
вою працею. Лише цього
року під час третього тру
дового семестру студентські
загони виконали необхідних
робіт на мільйони карбо
ванців.
Окремі групи студентів
працюватимуть на осінньопольових роботах. Таке ба
жання — свідчення висо
кої свідомості молодих лю
дей, турбота про народне
добро, почуття патріотиз
му, служіння ідеалам рід
ної Комуністичної партії,
Вітчизні.
Говорячи
про
активну
громадську діяльність сту
дентства, т. В. М. Таратута
звернув увагу на те, що в
сучасних умовах
науковотехнічного прогресу деда
лі набирає розмаху творча
співдружність вузів з під
приємствами. Навчання май
бутніх спеціалістів повинно

— З честю нести високе
В малиновий колір сон
ззання радянського студен
це фарбує дереза, трибу
та, примножувати традиції
ни, щасливі й радісні об
студентства, бути відданим
личчя юнаків і дівчат, ба
радянському народові, со
тьків і матерів. На стадіо
ціалістичній
Вітчизні, вір
ні «Олімп» — свято! Тра
ним справ і Комуністичної
диційне й неповторне, хоча,
РЕПОРТАЖ
партії...
як і раніше, уздовж бігової
Біля мікрофону студент
доріжки
на футбольному готовці висококваліфікова живе в серцях юнаків і дів
майданчику читаємо таб них спеціалістів і досягнен чат яскравим,, змістовним ка з Острова Свободи Вилички з назвами факульте ня вагомих показникіз у життям. Жизе напруженою, ргінія Харді:
— Дорогі радянські дру
тів, а за табличками якось Всесоюзному соціалістично творчою працею, активною
ніяково, незграбно шикую му змаганні Вінницький по громадською роботою. І не зі! Дозвольте мені від іме
ться новачки...
літехнічний
нагорджений хай цей день від початку ні іноземних студентів і
їм 31 серпня 1981 року Почесною грамотою Мін-' і до кінця залишиться вог студентів Республіки Куба
подякувати Вас
запам’ятається надовго — вузу СРСР, ЦК профспілки нищем у вашій свідомості. сердечно
в останній літній день Він галузі і грамотою Мін вузу Про те, що це вогнище В за гарячий прийом і поздо
ницький політехнічний ін УРСР за досягнення в під кожному юнакові, в кожній ровити всіх з початком на
ститут приймає в свої ряди готовці науково - педаго дівчині
підтримуватимуть вчального року! Ми, іно
955 першокурсників.
гічних кадрів. В інституті викладачі: доценти, профе земні студенти, обіцяємо
Лунає марш духового ор три навчальних корпуси, об сори, не може бути сум використати всі можливос
кестру, всі встають, рівня ладнані класами і лабора ніву. Наставники й педаго ті, щоб стати справжніми
ються на Червоний прапор торіями, вдосконалюються ги залишать заряд знань, інженерами, дякуємо ра
інституту. Його несуть, кар технічні засоби
навчання, віддадуть частку самих се дянському уряду за надану
можливість
назнатися в
буючи крок, кращі студен створено п ’ять нових ауди- бе на все життя.
СРСР, це сприятиме глиб
ти, активісти, командири торіій покладено початок
На імпровізованій трибу шому ознайомленню з жит
студентських загонів: Олек розвитку телебачення —
ні випускник факультету Ав тям радянських людей:—Свій
сандр Білаш, Петро Осо- телевізований лекційний зал
вський, Віктор
Морехо- корпусу номер один, впро томатики та обчислювальної схвильований, емоційний ви
техніки, член комітету ком ступ Виргінія закінчила сло
дов, першокурсники — Ма ваджуються
відеомагніто- сомолу Павло Шонік.
вами:—Хай живе мир і друж
рина Іноземцева, Тетяна фони для запису лекцій.
— Якихось два місяці ми
Пшенична. Вогонь свята за
Серед багатьох традицій нуло, як я розлучився з на ба в усьому світі! Хай жи
ве велика Батьківщина Ле
палює доктор технічних на студентства живе і ця: що
ук Віталій Антонович Ого- річно юнаки і дівчата на вчальними аудиторіями рід ніна!
Отримавши
студентські
родников, за давньою тра шого інституту беруть ак ного інституту. Для мене і
дицією підняти
стяг
на тивну участь у складі Все для всіх, хто отримав дип квитки, першокурсника, очо
честь нового навчального ро союзного студентського за лом інженера, вуз став лювані енергетичним факу
ку надається право студен гону, успішно працюють на справжнім рідним домом. льтетом, зі своїми декана
роблять
там першого курсу, цю по будовах нашої країни. Ли Бережіть і ви, дорогі дру ми, викладачами
чесну місію виконують Ва ше в цьому році на Він зі, наш дім. Живіть весело, по стадіону коло пошани,
лерій Ануфрієв, Ігор Ле ниччині, в Тюменській, Хер дружно, П’ять років мине потім розміщуються на три
бідь, Наталя Ткаченко, пра сонській і Ворошиловград- так швидко, що прийшов бунах. А в цей час на зеле
во покласти квіти до пам’я ській областях з притаман ши потім на «Олімп», вам, ному килимі футбольного
як і нам, стане сумно роз поля розпочинаються пока
тника В. І. Леніну надаєть ним молоді
ентузіазмом
ся першокурсникам Костян працювало біля 600 сту лучатися зі зсім і зі всіма, зові виступи майстрів спор
скаже: «Не ту, кандидат у майстри зі
тину Романенку, Олені Ка дентів політехнічного, об’є але кожний
саткиній та Олені Карели- днаних в 20 студентських дарма прожив роки. Є про стрільби з луку, їх зміню
ють спортсмени з боротьби
ній, Лунає Гімн Радянсько будівельних загонів.
що згадати!».
дзю-до, вільної боротьби і
го Союзу. Розпочинається
А
зараз
втілюється
в
жит
Ректор бажає першокурс
свято посвячення в студен никам, відмінного навчан тя одна з найважливіших карате. Сильні, мужні, м’я
зисті хлопці демонструють
ти першокурсників.
ня, здоров’я, щастя, вели традицій: студенти першо
Слово надається ректору ких успіхів на благородній го курсу приймають уро винятково чіткі прийоми:
інституту, заслуженому дія ниві служіння народу, ве чисту обіцянку - клятву — стріли влучно потрапляють в
чеві науки Української РСР, ликим ідеалам комунізму. вчитися, жити і працюва «яблучко» на квадратних мі
доктору технічних наук, Свято на сонячному стадіо ти по-ленінськи. Текст клят шенях; спини борців по
професору Івану Васильови ні «Олімп» триває. Слово ви оголошує студент пер чергово торкаються м’якої
«подушки» татамі. З трибун
чу Кузьміну.
надається секретарю обко шого курсу інженерно - бу
— Зразки самовідданої му комсомолу т. Вергеле- дівельного факультету Олег оплески тих, хто завтра змі
нить своїх товаришів, поне
праці, невичерпний ентузі су Анатолію Вікторовичу Панько:
се славу спорту далі — на
азм показує наша славна Він, зокрема, підкреслив:
— Вступаючи в сім’ю вищу сходинку Олімпу.
молодь. Як і весь радянсь
— Вчорашні абітурієнти студентів Вінницького полі
Завершується свято по
кий народ, вона трудиться стали сьогодні
іменника технічного інституту, перед
над виконанням історичних ми — студентами. Чудова лицем своїх учителів — свячення в студенти. Пер
рішень рідної партії, — під це пора! Разом з тим, це професорів, викладачів і то шокурсники за давньою тра
креслює промовець. — Для не лише підготовка до за варишів по навчанню уро дицією ідуть зі своїми ви
кладачами з аудиторії, при
юнаків і дівчат сьогодні уро втрашнього дня, не просто чисто обіцяємо!
дивляються одне до одного,
чисте й радісне свято — чекання, коли він настане.
— Обіцяємо! — лунає
знайомляться — адже ця
вони стали студентами на
над «Олімпом».
,
дружба триватиме роки —
шого інституту, а ще кілька Цей день уже настав —
вмощуються за парти. Поднів тому була для вас ва
думки уявляють себе в пер
жка робота — ви складали
ший день занять. Який він,
вступні екзамени. Але тре
початок, буде в кожного?
ба завжди пам’ ятати, що во
на, ця робота, буде ще
Це ж зовсім не так, як у
школі... Тут не зроблять,
складнішою, адже латинське
слово «студент» означає в
можливо, такого зауважен
перекладі «старанно працю
ня, як там, в стінах школи,
тут одного разу звернуться
ючий, прагнучий до знань».
З цією істиною необхідно
увічливо: «Шановний чи ша
дружити усі студентські ро
новна, ви готові відповіда
ки.
ти?»
Далі І. В. Кузьмін наголо
А, між іншим, початок
шує на тому, що серед со
уже відбувся — коли в ру
тень вузів країни наш інсти
ках опинився студентський
На знімку: заступник декана радіотехнічного факу квиток.
тут є одним з кращих. За
льтету, доцент Рачук П. Г. вручає студентський квиток
успішне виконання завдань
А. ХВИЛЯ,
першокурснику Михайлові Переймибіді.
десятої п’ятирічки по під
наш спецкор.

ПОЧАТОК

тісно пов’язуватися з роз
витком народного господарства, з його перспективними
напрямами. Робота навчаль
них закладів мусить іти в
ногу з кращими досягнення
ми науки, економіки, куль
тури.
В умовах вузу творча ак
тивність професора, доцен
та, викладача безпосередньо
впливає на завтрашнього
інженера, виховує в ньому
навички новаторських пошу
ків, постійну ініціативність,
оперативність дій. Все це в
кінцевому рахунку
дасть
позитивні плоди в підви
щенні ефективності вироб
ництва.
Ректорати і вчені ради
при безпосередньому керів
ництві партійних організа
цій, активній підтримці ком
сомольських і профспілко
вих органів покликані ство
рювати в вузах атмосферу
творчих пошуків, взаємної
вимогливості.
Високий обов’язок партій
ної організації інституту—
бути політичним авангар
дом. Це означає, що в полі
зору комуністів знаходять
ся всі ключові позиції на
вчально-виховного
проце
су. На першому місці —
викладання суспільних на
ук, які формують світогляд
майбутнього інженера. Ідей
не загартування— невід’єм
на частка суспільно-політич
ної практики, трудових се
местрів, шефських взаємо
зв’язків.
Ленінський урок підсуму
вав на конкретних прикла
дах зроблене студентством,
усім колективом вузу і, ра
зом з тим, висунув нові зав
дання, що випливають з іс
торичних рішень XXVI з’їз 
ду КПРС.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.

ДБАТИ ПРО МАЙБУТНІХ
СТУДЕНТІВ
Минули хвилюючі дні
вступних екзаменів. Сотні
здібних юнаків та дівчат
стали
першокурсниками.
Для них гостинно відчинили
двері лекційні зали і ауди
торії, навчальні кабінети
і лабораторії нашого інсти
туту.
З
більшістю колишніх
абітурієнтів протягом пев
ного часу деканати і кафед
ри провели плідну роботу.
В основному виконано план
відвідування шкіл міста і
області з метою профорієн
тації десятикласників
—
майбутніх студентів. На ра
йонних зльотах учнів-випускників виступило двад
цять вісім викладачів ка
федр. Для найбільш здіб
них школярів організову
валися засідання виїзної се
сії малої Академії наук. Ро
бітнича молодь мала мож
ливість відвідувати восьмимісячні вечірні підготовчі та
місячні і двотижневі підго
товчі курси, багато юна
ків та дівчат підвищували
свої знання в заочній мате
матичній школі. Крім цього,
для всіх абітурієнтів пе
ред вступними екзаменами
викладачі кафедр вищої ма
тематики і фізики прочита
ли оглядові лекції, провели
консультації.
Велика робота в цьому
плані була здійснена в під
готовчий період: в школи
області і на підприємства
надіслано більше двох ти
сяч примірників оголошень

про прийом до інституту,
раніше такі
оголошення
друкувалися в обласних і
республіканських газетах.
Про перспективи розвит
ку інституту в одинадцятій
п’ятирічці і його участі в
вирішенні технічних проб
лем Подільського регіону
розповів у своєму виступі
по обласному радіо ректор
інституту І. В. Кузьмін.
В цьому році збереглися
конкурсні умови минулого
року. Найбільша кількість
заяв подана на спеціаль
ності: автомобілі і автомо
більне господарство, елект
роенергетика, машинобуду
вання, радіотехніка та ін
ші.
Як бачимо, в цілому ро
бота проведена велика. Од
нак варто переглянути фор
ми і методи профорієнтації.
Цю роботу в майбутньому
повинні очолити декани фа
культетів, завідуючі кафед
рами, провідні вчені. Та
кий колективний підхід до
справи дасть можливість
вирішувати щорічно.пробле
ми, що виникають в процесі
такого важливого заходу,
як підготовка до вступних
екзаменів абітурієнтів. От
же, про нове поповнення
потрібно дбати вже сьогод
ні — у вересні і продовжу
вати профорієнтацію безпе
рервно.
Б. РОГАЛЬСЬКИЙ,
відповідальний секре
тар приймальної ко
місії.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ЗАВДАННЯ ІНЖЕНЕРНОБУДІВЕЛЬНОГО
Справжньою
прикра
сою всього комплексу
нашого інституту став
навчальний корпус інже
нерно-будівельного
фа
культету. Чудові аудито
рії, лабораторії, кабіне
ти — ще одне яскраве
свідчення
батьківської
турботи рідної Комуніс
тичної партії про вищу
школу зокрема.
Як відомо, навчальний
рік починається з чіт
кого планування. Якщо
говорити про минулий,
то він для нас був непо
ганим і завершився в
цілому добрими показни
ками. Новий рік, як то
кажуть, розпочинаємо в
повному озброєнні. Поча
ла діяти нова кафедра
російської мови, це обу
мовлено тим, що в нас
навчатимуться студенти
з країн Азії, Африки,
Латинської Америки. Та
ким чином інженерно-бу
дівельний в повному ро
зумінні цього олова став
інтернаціональним. Про
фесорсько - викладацький
колектив факультету ро
зуміє, яка це почесна
відповідальність,
вона
вимагає
від кожного
всебічного підходу до
важливої оправи, акти
візації всіх форм і ме
тодів навчання майбут
ніх
інженерів-будівельників. Говорячи попу
лярною мовою, на фа
культеті з перших днів
нового навчального ро
ку розпочалася інтенси
фікація навчального про
цесу на основі викорис
тання і розвитку різно
манітних активних форм
навчання.
Скажімо,
провідними
викладачами розробля
ються методи: конкрет
них ситуацій, розігру
вання
ролей,
ділових
ігор. Це дасть можли
вість заповнити прога
лини, які ще мають міс
це в підготовці майбут
ніх командирів вироб
ництва. Суть таких про
галин полягає в тому,
що студент, як правило,
навчаючись в вузі, за
своює прийоми пошуків
проектних і виробничих
рішень наодинці з самим
собою, не
отримуючи
необхідних навичок вза
ємодії з товаришами по
роботі, без колективної
думки, оскільки протягом
навчання
виконуються
лише індивідуальні зав
дання, а в процесі ди
пломного проектування

— індивідуальні проек
ти.
Ділова гра — гілка
імітаційного моделюван
ня вона — кращий за 
сіб відтворювання і ви
вчення проблем управ
ління там, де різні інте
реси і різні ресурси, по
в'язані
однією
систе
мою. Враховуючи цю об
ставину, кафедра техночогії будівельного вироб
ництва, яку очолює док
тор технічних наук, про
фесор М. Ф. Друкова
ний, планує інтенсифіка
цію навчального проце
су використовуючи, го
ловним чином, розробле
ні ділові ігри. В кінце
вому рахунку ця кафед
ра стане координаційним
центром по впроваджен
ню активних методів на
вчання на всі х кафед
рах факультету.
Що ми бачимо в най
ближчій перспективі? За
плановано чимало важ 
ливих
і невідкладних
завдань: розвиток учбо
во-лабораторної бази і
особливо —наукових до
сліджень, Цим займати
муться всі викладачі і
студенти. Такий діловий
підхід до справи дасть
можливість вирішити в
комплексі ряд проблем.
Особливе місце в по
дальшій
інтенсифікації
навчального процесу на
лежить учбовій і вироб
ничій практиці, яка по
кликана прискорити пе
ріод адаптації молодого
інженера у виробничому
колективі і перехід його
до плідної творчої пра
ці.
Важливу роль на ін
женерно - будівельному,
як і в інституті в ціло
му,
відіграє
впровад
ження комплексних ці
льових програм управлін
ня
факультетом,
Ця
програма передбачає під
готовку висококваліфіко
ваних спеціалістів в га
лузі будівництва, що во
лодіють
комуністичною
переконаністю, марксист
сько-ленінським світогля
дом, передаватимуть во
ни ці важливі риси на
шого сучасника тим ко
лективам, в яких пра
цюватимуть
по закін
ченні інституту.
Такі наші завдання в
новому навчальному ро
ці і в перспективі.
А. ЛІННИК,
декан інженернобудівельного
фа
культету, доцент.

Під
новою
рубрикою
«Біля карти світу» редак
ція багатотиражної газети
періодично
друкуватиме
матеріали про країни, сту
денти яких навчаються в
нашому інституті.
Сьогодні — розповідь про
острів Свободи, про склад
ний героїчний шлях цього
народу, який назавжди по
рвав кайдани колоніалізму,
успішно будує світле, рів
ноправне суспільство.
Республіка Куба розта
шована в Карібському мо
рі в західній півкулі на
півночі Латинської Амери
ки на однойменному ост
рові і більш як на 1600
островах, що прилягають.
Територія — 110,9 тисяч
квадратних кілометрів. На
селення становить більше
9,7 мільйонів чоловік. Сто
лиця Гавана (біля двох
мільйонів проживає в ме
жах Великої Гавани).
Кубу відкрив, як відо
мо, X. Колумб. Майже 400
років вона була колонією
Іспанії. 1895 року тут роз
почалося повстання,
яке
охопило широкі народні ма
си, на боротьбу за свобо

ІНФОРМАЦІЯ

Тиждень
інституту
29 серпня в актовому за
лі інституту відбулися збо
ри викладачів і співробіт
ників, на яких розглянуто
підсумки роботи за мину
лий навчальний рік і визна
чено завдання на новий.
З доповіддю
виступив
ректор
інституту І. В
Кузьмін. В обговоренні до
повіді взяли участь дека
ни факультетів, завідуючі
кафедрами,
співробітники.
' Вручено почесні грамоти
кращим лекторам вузу.

4 вересня 1981 року.
БІЛЯ КАРТИ

СВІТУ

РЕСПУБЛІКА КУБА
ду і незалежність підняли
людей X. Марті і А. Массо.
1902 року Куба проголо
шується республікою, од
нак більше п’ятдесяти років
залишається напівколонією
СІЛА.
Минають роки ,але свободолюбивий народ залишає
ться до кінця відданим на
кресленій меті — 26 липня
1953 року група молодих
кубинських патріотів на чо
лі з Фіделем Кастро штур
мує казарму Монкадо, а на
прикінці 1956 року розпочи
нається партизанська війна
в горах С’єрра Маестра,
яка вінчається перемогою
народно-демократичної ре
волюції. Це сталося 1 січня
1959 року. З цієї пам’ят
ної дати
розпочинається
нова ера в історії Куби.
З квітня 1961 року кубин
ська революція проголошує
ться соціалістичного. Кра
їна проводить політику на
основі принципів марксизму-ленінізму та пролетарГ УРТОЖИТОК

для студента стає рідною до
мівкою. Тут він живе п’ять
років. Тому й не дивно, що
хлопці і дівчата з факуль
тету автоматики та обчис
лювальної техніки вирішили
його відремонтувати. Про
позицію студради підтри
мали в деканаті і робота за
кипіла.
Будівельну бригаду очо
лив Дмитро Венгер, він
особистим прикладом запа
лював усіх на добрі спра
ви, заздалегідь продумував
кожну деталь, кожний крок
ремонтників. Така взаєм
ність завжди сприяє добро
му настрою.
Душею бригади була ред
колегія стінної газети. Що
дня редактор Ганна Стецен-

ського інтернаціоналізму; є
членом соціалістичної спів
дружності. Куба віднови
ла дипломатичні відносини
з СРСР 8 травня 1960 ро
ку, член РЕВ з 1972 року,
підтримує дипломатичні від
носини з більш як 100 кра
їнами світу, в тому числі
з 15 — з Західної півкулі.
Куба бере активну участь
в русі неприєднання, рішу
че підтримуючи
народи
Африки, Азії, Латинської
Америки, які борються за
своє, національне визволен
ня, проти імперіалізму, ко
лоніалізму, неоколоніалізму
і расизму.
Комуністична партія Куби
— керівна сила суспільства
і держави. Перший секре
тар ЦК Компартії Куби —
Фідель Кастро Рус. Юнаки
і дівчата об’єднані в Спіл
ку молодих комуністів Ку
би.
15 лютого 1976 року на
всенародному референдумі

В. ПОПОВ,
доцент,
відповідаль
ний за роботу з іно
земними студентами.

ВЛАСНИМИ РУКАМИ
ко вела щоденник і, по су
ті, стала організатором со
ціалістичного змагання. І
коли виходив свіжий номер
стіннівки, біля неї завжди
збиралися члени бригади.
Тут вони, як в дзеркалі, ба
чили передовиків і прагну
ли не відставати від них.
Ремонт проходив планомірно, без суттєвих усклад
нень під керівництвом дос
відченого майстра Ніни Пав
лівни Христич. Всі житлові
приміщення, побутові кім
нати відремонтовано добре.
Кращими ремонтниками со
ціалістичне змагання визна
чило Олю Бурлак і Тетяну

Лунгол. Вони за 23 дні ви
робили тридцять денних
норм. Це таки — рекорд!
Ще одна важлива і ра
дісна подія відбулась в бри
гаді ентузіастів: в однієї з
дівчат «вимальовувалось» ве
сілля. І громада вирішила
створите фонд нареченої.
Ця новина ще більше за
хопила кожного. Працюва
ли з вогником, перевикону
ючи денне завдання. А в
урочистий весільний день
молодим подарували холо
дильник.
П. РОМАНЮК,
комендант гуртожитку
№ 1.

З 3 по 5 вересня в нашо
му інституті працював рес
публіканський науково-ме
тодичний семінар по проб
лемі Вищої школи; «Дослід
ження і розробка загальних
принципів
удосконалення
методів навчання на лекці
ях, практичних і лабора
торних заняттях».

Комітет
комсомолу
і
ДТСААФ інституту вручи
ли Групі студентів дипло
ми і грамоти, які стали пе
реможцями конкурсу пат
ріотичної пісні, віршів і
прози 1981 року, написаних
учасниками нього заходу.

На знімку: фрагмент з танцю, який виконують учасники танцювальною ансамблю
інституту.
Фото В. САДЛОВСЬКОГО.

калейдоскоп
З забрудненням навколишньго
середовища
покидьками у ФРН бо
рються з допомогою ці
лої системи
штрафів.
Спорожнити на траву
в лісному масиві авто
мобільну
попільничку
обійдеться порушнику в
десять марок. Двадцять
марок штрафу доведеть
ся заплатити тому, хто
залишить на лісовій га
лявині сміття після пікника. Штраф за зали
шену пляшку — п'ятде
сят марок. Також суво
ро штрафують туристів,
які мандрують по ріках
на човнах, за шкоду,
заподіяну водним шля
На знімку: показове змагання із стрільби з луку на стадіоні «Олімп» в день посвячен- І хам.
ня абітурієнтів у студенти.
Фото В. САДЛОВСЬКОГО.
|
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була схвалена нова консти
туція, в якій записано, що
Республіка Куба є соціа
лістичною державою робіт
ників і селян, інших праців
ників фізичної і розумової
праці. Це аграрно-індустрі
альна країна. За роки після
перемоги революції досягла
великих успіхів в розвитку
економіки. З перших років
нової влади повністю лікві
довано безробіття., забезпе
чено право на працю і від
починок, освіта і медичне
обслуговування безкоштов
ні.
Куба — перша соціаліс
тична держава Західної пів
кулі. Вона високо несе пра
пор свободи, миру дружби
між народами. Куба — на
дійний друг і союзник пер
шої Країни Рад, наш со
ратник по боротьбі за світ
ле майбутнє людства.
В новому навчальному
році в нашому інституті на
вчатиметься 14 кубинців
за двома спеціальностями.

*

*

*

Не так давно францу
зи вважали самим ве
ликим
громадянином
своєї країни НаполєонаБонапарта, але нинішні
покоління відводять ім
ператору лише
друге
місце. Більшість фран
цузів тепер вважає, що
самий видатний грома
дянин Франції протягом
всієї її історії — гене
рал де Голь. В почесно
му списку «державних
мужів» появились і жі
ночі імена, що раніше
було немислимо. Ж.анна
д’Арк займає в ньому
третє місце, а Марія
Склодовська-Кюрі —шо
сте.

*

*

Восени в Непалі по
чинається новий альпі
ністський сезон. В сто
лицю країни — Катман
ду приїздять підкорю
вачі гірських вершин зі
всіх кінців світу, щоб
помірятися силами в су
тичці з Гімалаями. В їх
розпорядокенні 32 піка,
в тому числі знамени
тий Еверест. В міністер
стві туризму
зареєст
ровано заявки з 14 кра
їн Азії, Європи, Амери
ки. Найбільше команд
очікують з Японії — 8.
(За повідомленнями
інформаційних
агентств).
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