ЗВІТИ І ВИБОРИ В

ПРОФСПІЛКАХ

З КРИТИЧНИМ АНАЛІЗОМ

ЗАГАРТОВУВАТИ
ІДЕЙНУ
ПЕРЕКОНАНІСТЬ
Народжується
люди
на. Робить повільні, не
певні дроки — вчить
ся ходити... Потім дитя
чий садок, сонячне сяй
во в очах малюка і на
обличчі матері, перший
клас -— знову неповтор
на радість. Та згодом
вона,
людина,
збагне,
що не все на цьому бі
лому світі гаразд. Ви
являється, існує добро і
зло. Не всі діти в капі
талістичних країнах ма
ють можливість вчитися,
а їхні батьки — працю
вати. Вражає і те, що
за кожну медичну послу
гу треба платити, а ко
ли в тебе немає таких
коштів, ти просто по
мреш, і все це буде ціл
ком
«логічно»,
якщо
прострочив
плату
за
квартиру, опинишся на
вулиці.
Чому
така жорстока
нерівність?! В старших
класах, в технікумі, ін
ституті, виробничому ко
лективі,
нарешті,
для
юнаків і дівчат стає зро
зумілою вся
сутність
«вільного світу». Вихо
дить, там так само лег
ко вбити людину, як ска
жімо, купити в магази
ні будь-яку зброю. З цим
неймовірним
явищем
важко змиритися! Та що
поробиш — мусиш зви
кати, мусиш боронитися
тією самою зброєю, ку
пленою
для «самоза
хисту» в одному з мага
зинів...
Цьому злу протирічить
наша багатонаціональна
Вітчизна, в якій від си
вих Карпат до Крайньої
Півночі
живуть рівно
правним життям мільйо
ну радянських людей,
будують нове суспільст
во.
Першовідкривачами в
усьому стають молоді —
наша гордість і надія.
Наша зміна. Комуністич
на партія з глибокою ша

ТВОЯ

Ж И ТТЄВА

всіх одразу місць виста
чило, і «бабуля» враз в
очах присутніх виросла
в повноправну господар
ку громадського транс
порту.
А
здоровань,
скрививши в усмішці ро
та, знищував юнака ко
лючим поглядом:
— Я міг би за образу
дати тобі щигля, але ти
ною і повагою ставиться
ще дитина, і дуже мало
до своїх синів і дочок,
розумієш в житті. Тро
Д О В ІР Я Є ї м
найвідпові
лейбуси, немовби воли,
дальніші ділянки роботи.
рухаються, в магазинах
Якщо молода людина в
не завжди купиш те, що
чомусь помиляється, її
тобі треба, взуття, або
підправляють, допомага
костюма
путнього
не
ють розібратися в найскладніш
их
знайдеш.
Вчитися тобі
ситуаціях.
необхідно, хлопчику, вчи
В сучасних умовах на
тися...
ші юнаки та дівчата про
— Тож, вчусь, «шанов
являють особливу пиль
ний наставнику» .
До
ність, політичну зрілість
речі, політекономія до
в усіх своїх вчинках і
помагає мені чіткіше ро
цим підкреслюють без
зібратися в усьому і в
межну відд ан ість заво
таких перевертнях,
як
юванням Великого Ж о в 
ти, зокрема.
тня.
— Н у, ну, живи, на
солоджуйся цитатами з
Якось наприкінці черв
підручників. Політеконо
ня, було це ВИХІДНОГО
мію він вивчає... А ти
дня, увійшов я в тро
мені доведи, щоб це бу
лейбус. Люди гомонять
ло
практично.
Чуєш,
собі хто про що:
про
практично
щоб...
Ага,
теплі погожі дні, про ри
мовчиш, немає чим кри
боловлю про відпустку,
ти...
про майбутній урожай...
На наступній зупинці в
Вхопившись руками за
салоні з’явився чолов’я
поручні, здоровань ни
га середніх років. Верт
шпорив лютими очима
кий, рухливий. На широ
по салону, шукаючи під
ченних плечах — міцна
тримки в інших.
шия, на ній золотий лан
— Практично, кажеш?!
цюжок з крабом. На
— юнак наблизився до
руці коштовний перстень.
Інього майже впритул:
Кинув оком вліво-впра
Мій батько, між ін
во, труснув кудлатою го
шим, «дописував» нашу
ловою, і ні з того, ні з
політекономію з сорок,
сього напосівся на ж ін
першого по сорок п’я
тий. Приніс в грудях де
ку:
— Ану, бабулю, по сять Осколків. Воював,
щоб і ти мав сьогодні
сунься!
Розклалася
з
можливість їздити в тро
кошиками,
ніби це її
лейбусах під мирним не
власний транспорт...
бом. І ще одне. Базіка
— Зараз, синочку, за
єш, що в магазині не
раз я встану. Ось тільки
завжди все є, костюм не
як мені тебе обійти?..
подобається. Працювати
— Бач, як розкудахтреба, а не займатися
талась, — підморгнув до
демагогією.
юнака, — обійти
мене
- Аякже, — такий
вона не може...
— А вж еж ,
бачу, не
напрацює! — різко обер
сліпий, — відповів юнак
нувся чоловік з красиво
сивіючою головою, і на
чужим голосом.
городи на його грудях
— Цікаво, ЩО ж ти
відгукнулися
дзвоном
побачив? — мовив здо
литаври..
ровань насторожено.
— Те, що душа в те
З д о р о в а н ь враз зн і
тився, сховав голову в
бе
підла! — відрубав,
плечі, опустив
очі. На
дивлячись з викликом.
наступній
зупинці ти
Настала
тиша. Для

ВИСОКА
АКТИВНІСТЬ
В садах радгоспу імені 1 Травня
села Терешки, що в Барському ра
йоні, успішно
працюють
студенти
енергетичного та
машинобудівного
факультетів. З шістнадцяти
бригад
п’ятнадцять постійно виконують
і
перевиконують
денні норми.
Серед найкращих тут називають
бригаду,
в складі якої трудяться
Новицький, Тихончук, Терехов, Бан
дура,
Білецька (керівник І. С. Лобов). Непоганих успіхів добивають
ся бригади під керівництвом А. М.
Романова, М. А. Головатюка (маши
нобудівний факультет),
бригада, в
якій також висока трудова актив
ність, працюють енергетики
Рачин-

ДОПОМ ОГА

СЕЛУ

ський, Зорька, Дуринда, Семеню к.
Тут неодноразово виконували денну
норму на 150—200 процентів.
З е перший робочий період більш,
як двісті студентів загону в урочис
тій обстановці відзначили грамотами,
грошовими
преміями.
Працюють
наші
студенти і на
Барському консервному заводі. Ре
кордні зміни відпрацювали бригади
в складі двадцяти п’яти чоловік під
керівництвом
викладача
Іванцова
(каф ед р а ТОЕ)
І викладача Тимоф єєво ї (каф едра ф ізики),
В цеху дитячого харчування в ід 
значилася бригада у складі десяти
чоловік (керівник викладач
к аф ед 
ри політекономії
П.
Мельник,
командир — В. П. С те п ур ін),
А, КРАСИЛІНКО,
студент 4 курсу РТФ,
відповідальний за
радіогазету.

ПОЗИЦІЯ

хенько зійшов. Ми теж
з юнаком опинились на
тротуарі, познайомились.
Виявилось, то був наш
студент.
— Відверто кажучи,
думав, що ти зірвеш
ся, не доведеш так до
бре розпочатий двобій до
кінця. А ти молодець —
екзамен витримав...
Юнак мовчав. Видно
з усього, не зовсім при
ємно йому було сприй
мати слова похвали, на
решті промовив:
— Я намагався ви
конати свій обов’язок...
Свій обов’язок — це
обов’язок
громадянина
Радянського
Союзу, в
якому чітко визначена
життєва позиція. С т у
денти нашого інституту
стали гідними спадкоємцями
славних трудо
вих і бойових традицій
наших батьків. Разом з
тим, інколи ще потра
пляємо на незрілу моло
ду людину, схожу своїми
поглядами на власника
золотого
ланцюжка
з
крабом на шиї. Минуло
го року студент
І І І -го
курсу інженоробудівельного факультету Пасічнюк скуповував в іно
земних туристів імпорт
ні речі. Його особисто не
дуже захоплювала ети
кетка іноземної фірми.
Зате, коли продати та
ку річ за спекулятивною
ціною, «навар» буде чи
малий... І запаморочить
голови на якийсь
час
окремим несвідомим мо
лодим людям мода за
ходу, яка начебто дуже
далека від політики.
Ми не маємо права ні
на годину, ні на хвилину
припиняти боротьбу за
людину високої ідейної
переконаності. Виховую
чи молоде покоління на
принципах комуністичних
ідеалів, ми перш за все
відсіваємо в свідомості
юнаків та дівчат спожи
в ацьку тенденцію, его
їзм, преклоніння перед
західним способом жит
тя. Почесна й відпові
дальна роль у цих спра
вах належить професор
сько-викладацькому скла
ду, партійному, комсомо
льському та профспілко
вому активу.
А. Х В И Л Я .

ЦИФРИ І
ФАКТИ
Широкими правами у ви
рішенні різних питань ви
робничої діяльності і со
ціального життя володіють
профспілки, які в своїх ря
дах нараховують біля 130
мли. чоловік. В системі со
ціалістичної демократії по
мітне місце належить тру
довим колективам. Особли
во велике значення трудо
вих колективів в розвитку
соціалістичного
змагання,
яке охоплює більше
100
мли. чоловік. В нашій краї
ні діє 1,3 млн. громадських
груп і постів народного кон
тролю. Вони об’єднують б і
ля 10 млн. чоловік. Підвищується роль
робітничого
класу в житті суспільства.
Зростає його
чисельність.
Нині в країні біля 80 млн.

У ЗВІТНІЙ ДОПОВІДІ ГОЛОВИ
профбюро
машинобудівно
го факультету Б. Ф. С у хо 
вій відзначалось, що мину
лий рік у колективі про
йшов під знаком натхнен
ної праці, яка була спря
мована на виконання рі
шень X X V I з'їзду К П Р С .
Особлива увага зверну
та на поліпшення навчаль
но-методичної, ідейно - ви
ховної та культурно - ма
сової роботи. Це і підви
щення рівня лекцій, лабо
раторних і практичних за
нять тощо.
Протягом звітного періо
ду профбюро надавало зна
чення науковій роботі, три
мало під постійним кон
тролем
навчальний
про
цес, діяльність кураторів в
академічних
групах.
На
факультеті періодично під
бивали підсумки
соціаліс
тичного змагання, виявля
ли
переможців.
Перше
місце міцно утримує ка
федра
наукового .комуніз
му. Тут добре налагодже
на робота по оформленню
наочної
агітації,
ведення
документації. Як результат
сумлінного ставлення до ці
єї справи, колектив кафед
ри за Підсумками оглядуконкурсу на краще
при
міщення відзначений П о 
чесною грамотою.
Певна робота виконана і
в плані культурно - масо
вого та спортивного вихо
вання.
Організовувались
колективні відвідування те
атру, кіно, туристичні по
їздки в міста-герої. Викла
дачі і співробітники мали
можливість відпочити
в

будинках відпочинку,
са
наторіях.
При д іл я є т ь с я
увага поліпшенню соціально-побутових умов членів
профспілки.
В обговоренні ЗВІТНОЇ Д О 
ПОЇ ід і взяли
участь голо
ва
місцевкому
інституту
О . М . Кузьмін, декан ф а
культету Ю . М . Дівеєв, до
центи А. І. Мохнатюк, О. І.
Вишневський, профгрупорг
кафедри ТА М В. О . Глушич та інші. Говорячи про
позитивне, вони
звернули
увагу на недоліки в робо
ті профбюро. Тут ще не на
належному рівні організа
ційні
питання, гласність
всього
нового,
передово
го, Не завжди задовольня
лися потреби членів проф
спілки, зокрема,
в розпо
ділі пільгових путівок в
оздоровчі заклади, необхід
но навести чіткість і яс
ність під час наділу горо
дів, ширше і глибше необ
хідно вивчати
попити ви
кладачів
і співробітників
низових профспілкових ор
ганізацій та інше.
В осінній період слід
оперативніше
вирішувати
проблеми постачання ово
чами та фруктами колекти
ву
факультету. Таке все
бічне піклування про членів
профспілки
відіграє в аж 
ливу роль в повсякденній
роботі, сприяє поліпшенню
її якості й ефективності.
Збори прийняли відповід
не рішення, обрали новий
склад
профбюро факуль
тету. Головою обрано А . О.
Пузанкова.
В. О С ІП Ч У К ,

Д Ж ЕР ЕЛ О ЗНАНЬ
В бібліотеку
інституту
ідуть викладачі, співробіт
ники і, звичайно, студенти.
Вони складають
найбіль
ший читацький ' контингент.
Для їхніх послуг будь-яка
навчальна література і ате
їстична, зокрема.
Працюємо за
комплекс
ним планом ідейно-виховної
роботи, який попередньо
координується з кафедра
ми суспільних наук, декана
тами та громадськими ор
ганізаціями.
Пропаганда
атеїстичної
літератури виділена спеціа
льним підрозділом «Форму
вання
марксистсько-ленін
ського
світогляду».
Для
здійснення атеїстичного ви
ховання студентів бібліоте
ка має в своєму розпоряд
женні всю навчальну, нау*
кову і популярну літерату
ру, а також використовує
величезний /ф°НА )громад
сько-політичної літератури.
Забезпеченість
студен т і в
усіх форм навчання надій
на, вона становить
одну
книгу на два майбутніх спе
ціаліста. Останнє четверте
видання підручника по на
уковому атеїзму для вузіїг
було в 1978 році, при його
перевиданні планується за
безпечення кожного студен
та.
Значне місце в атеїстич
ному вихованні займає сис
тематична організація кни
жкових виставок на тем т
«XXV I з'їзд К П РС про ате
їстичне виховання», «Став
лення К П Р С до релігії, і
церкви», «Релігія — опіум
народу», Релігія і війни»,
«Релігія в сучасній бороть
бі ідей», «Мораль комуніс
тична і мораль релігійна»
та інше. Користується по
пулярністю постійно діюча
виставка «На допомогу лек

тору»
(науковий
абоне
мент, кімната 115). Спільно
з кафедрою філософії вели
ку пропагандистську робо
ту проводить читальний зал
суспільно-політичної літера
тури, який очолює старший
бібліотекар Л. М. Косаківська, а читальний зал для
студентів молодших курсів
працює під
керівництвом
ветерана праці,
старшого
біліотекаря М. Н. Щегоцької, учбовий абонемент та
інші підрозділи бібліотеки,
Для пропаганди атеїстич
ної літератури використову
ються такі форми як кон
ференції, огляди і перегля
ди літератури. Уже відбу
лись конференції «В. І. Ле
нін і розвиток
атеїзму»,
«Наука і релігія», «Свобо
да совісті і сектантство»; ог
ляди літератури «Марксизм,
релігія і сучасність», «Кос
мос і релігія», «Секти, їх ві
ра і справи»; ;перегляди лі
тератури «Ленінська ате
їстична спадщина і сучас
ність», «Науково-технічний
прогрес і релігія» та ін.
Однак треба відзначити,
що ще не всі форми і ме
тоди використовуються
в
ідейно-виховному
процесі
майбутніх інженерних кад
рів. Скажімо, відсутні усні
журнали, диспути, обгово
рення книг, зустрічі з ко
лишніми віруючими тощо.
Зрозуміло, що працівники
бібліотеки всієї цієї робо
ти не в змозі охопити. По
трібна практична допомога
з боку партійних і комсо
мольських організацій фа
культетів, а також курато
рів груп і курсів в питан
нях чіткого планування
і
проведення цих важливих
заходів.
М. А Ф А Н А С Ь Є В А ,
директор бібліотеки.

робітників — дві третини, вдвічі, В 1980 році вона на
раховувала 19 млн. чоловік.
зайнятого населення.
Робочий день в СРСР —
Проголошене
в
нашій
Конституції право на пра один з найкоротших у сві
цю — це відсутність безро т і. Порівняно з 1913 роком
біття, рівна можливість для тривалість робочого тижня
промисловості
кожного громадянина отри робітників
мати роботу, рівна оплата за. скоротилась на 18 годин.
За 70-і рр. число пенсіо
рівну працю, рівна можли
вість вільно обирати профе нерів збільшилось з 40 до
сію.
49 млн. чоловік. Лише на
виплати пенсій і допомоги
За десятиріччя армія без
робітних в розвинутих капі щорічно відраховується бі
талістичних країнах зросла льше 43 млрд. крб.

ВАЖЛИВА НЕОБХІДНІСТЬ
За роки Радянської вла
ди значно підвищився матеріальний добробут
лю
дини, зросла культура, зба
гатився духовний розвиток.
В усьому
цьому немало
важну
роль
відіграє ф і
зична
культура. Цей засіб
став головним важелем
в
поліпшенні здоров'я, загар

С В

9 жовтня 1981 року.

«ЗА і н ж е н е р н і КАДРИ»

2 стор.

Я

Т

О

тування усіх членів нашого
багатонаціонального
сус
пільства.
Займаючись фізич н о ю
культурою , ми виховуємо в
собі волю, витривалість, ін
ші якості, необхідні в пов
сякденній трудовій
ДІЯЛЬ
НОСТІ. І як р е з ультат цього,
той, хто постійно
зай м ає

З Д

Четвертого жовтня со
рок два колективи Ле
нінського району міста
взяли участь в святі з до
ров'я, присвяченому Д ню
Конституції С Р С Р і тиж
ню спорту на Україні.
Одинадцята
година
ранку. На проспекті Ле
нінського комсомолу роз
почався масовий легко
атлетичний пробіг.
На
старт вийшли більш як
чотирнадцять тисяч уча
сників різних за профе
сіями і за віком.
І ось вони на дистан
ції. Серед них також ко
лектив нашого інститу
ту: студенти, викладачі
і співробітники. Кращим
в організації цього важ
ливого заходу виявився
радіотехнічний факуль
тет (декан В. Г. Руцький) та інженерно-буді
вельний факультет (де
кан А. С.
Лінник).
А
переможцями
за

О

Р О

В

ть ся

спортом,
застрахований
ВІД
важких,
захворювань

. Турбота про здо
ров'я людей,
підкреслю 
вав на X X V І з'їз д і
КПРС
Л. І. Брежнєв, невіддільна
від
розвитку ф ізичної ку
льтури і спорту. Нещ одав
но ЦК КПРС і Рада М ініст
рів СРСР
прийняли поста

нову
«Про дальше підне
сення масовості ф ізичної
культури і спорту».
Сам е тому в
інституті
студенти постійно
займа
ються фізичною культурою ,
загартовую ть організм на
майбутнє. Щ о
стосується
безпосередньо нашого ву
зу, то як уж е не раз під
креслювалось, тут є
всі
можливості для всебічного
розвитку
В. ОЛІЙНИК,
ст. викладач кафедри
фізвиховання,

' Я

своїми віковими групами (50- 60 років) стали:
Г. А. Бушмич (Ф АО Г),
Е. С. Васильєв (РТФ),
В. Г. Руцький (РТФ). В
групі (40—50 років) —
В. І. Олійник
(ІБФ ),
В. П. Юрчук (ІБФ ), Л. І.
Ігнатов (ЕФ ).
Непоганих результатів
у пробігу домоглися жін
ки. переможцем
стала
Е. Й. Ластовська — за
ступник декана машино
будівного
факультету.
Серед студентів кращими
були А. Захарчук (ІБ Ф ),
О. Еолубєв (РТФ).
В
пробігу
активну
участь взяли заступник
секретаря парткому С. Г.
Лютворт, проректор
з
наукової роботи В.
С,
Осадчук, декани В. Г.
Руцький (РТФ ), Ю. М,
Дівеєв (М Ф ), секретарі
партбюро В. І.
Черній
(РТФ ),
В. М.
Кутін
(ЕФ ), завідуючий
на

федрою вищої математи
ки Ю. І. Волков, доцен
ти С. І. Ткаченко, Г. І
Бондаренко та інші. Се
ред вузів міста колектив
нашого інституту посів
перше місце.

Перед стартом.
Масові змагання, при
свячені тижню
спорту
на Україні, тривають.
В. К О ВА Л ЬСЬ К И Й ,
ст. викладач кафед
ри фізвиховання.

інформація

ПЕРШІСТЬ
З БОРОТЬБИ

Учасники пробігу на дистанції.

Влучніст
и
іл
р
Вже другий рік на стаді
оні
«Олімп»
проводиться
чемпірнат
республіки
зі
стрільби з луку. Більше ста
спортсменів з чотирнадця
ти областей прибули сюди,
щоб помірятися
майстер
ністю, вибороти звання аб
солютного чемпіона
УРСР
1981 року.
Нинішнє
змагання було
надзвичайно цікавим: адже
в ньому брали участь ш іст
надцять
майстрів
спорту
між народного
класу, п'ят
десят один майстер спор
ту,
п'ятдесят шість канди
датів у майстри спорту
і
першорозрядників.
Як до цієї події підготу
валися
вінничани? Коман
да укомплектована була ті
льки із спортсменів нашого
інституту. І конкретно
—
честь області захищали сту
денти ф акультетів автома
тики
та
обчислювальної

БЮ. 01887.

Зам. 3720.

— посіла почесне
шосте
місце.
С ер ед жінок слід відзна
чити виступ студентки дру
гого курсу ф акультету ав
техніки
і радіотехнічного. томатики та обчислюваль
техніки Жанни Ф ед іХлопці
зробили все
від ної
них залежне, щоб добити нсц. У неї теж радісна по
дія — вперше
виконала
ся успіху.
Відмінно виступив у цих норматив кандидата в май
змаганнях студент третього стри спорту.
курсу радіотехнічного
ф а
В загальнокомандн о м у
культету Анатолій Панкеєв. заліку серед
чоловіків
і
Він
був кращим з вінни жінок
спортсмени— на
чан, вперше досяг
найви десято м у
місці.
Готував
щої
сходинки — виконав команду до цих
відпові
норматив
майстра спорту дальних
змагань майстер
СРСР. Така подія
в житті спорту СРСР В. Л. Лаунець
Анатолія сталася тому, що (каф едра ТОР).
цей
спортсмен, як і інші
Приємно поділитися
та
наші юнаки та дівчата, від кою радістю : в період
з
значається постійною
зі першого по шосте жовтня
браністю , організованістю , цього року збірна команда
самодисципліною, прагнен нашого
інституту
брала
ням до перемоги.
участь на всесоюзних зма
серед спортивних
Збірна чоловіча
коман ганнях
да також в цілому висту клубів СРСР в місті Мозипила
непогано
(майстер рі Білоруської республіки.
спорту
СРСР
!.
Горін,
П. ТУРЛЮК,
А. Панков, майстер спорту
заст. головного судді,
СРСР М. Хом ін) — всі з ра
суддя
республікансь
діотехнічного
ф акультету
кої категорії.

Завершилась першість
спортклубів з боротьби
дзю-до М інвузу У Р С Р ,
яка тривала в місті О де
сі. Наша команда вис
тупила вдало. Цьому по
сприяла відмінна попе
редня підготовка. І ось
результат — . серед 48ми вузів республіки наші
хлопці піднялись на' най
вищу сходинку!
Добрі
результати і в особистій
боротьбі. М. Мадебодзе
— перше місце, X. Мехтієв, О . Рябокінь
—
друге місце, І. Гвінадзе
(напівважка вага) посів
третє місце.
На третій спартакіаді
облради з боротьби здюдо. наші спортсмени та
кож брали участь. Щ о
правда, команда «Буре
вісник» тут
виявилась
сильнішою
і
зайняла
перше місце. А чемпіона
ми спартакіади стали на
ші хлопці. С. Сухашвілі
(вагова категорія бо кг)
— на першому
місці,
3. Марабішвілі (вагова
категорія 71 кк) — на
першому місці, І. Гвінад
зе став чемпіонам у ваз:
до 95 кг і в абсолютній
ваговій категорії, Г. Псутурі піднявся на другу,
сходинку.
П. З А Б Е Л ІН ,
ст. викладач кафед
ри фізвиховання.

Ми— атеїсти

Формування
всебічно
розвинутої ЛЮДИНИ
—
одна з важливих скла
дових частин процесу ко
муністичного будівницт
ва. З просуванням впе
ред у справі створення
матеріально - технічної
бази
ком ун і з м у ,
з
підвищенням рівня доб
робуту народу
велике
значення
має форму
вання
комуністичної
свідомості трудящих.
В постанові Ц К К П Р С
«Про дальше поліпшен
ня
ідеологічної,
ПОЛІ
ТИКО - виховної роботи»
підкреслюється, що сер
цевиною
комуніс т и ч ного виховання «було і
залишається формуван
ня у радянських людей
наукового
світогляду,
беззавітної
відданості
справі
партії, комуніс
тичним ідеалам,
любо
ві до соціалістичної Віт
чизни,
пролетарського
інтернаціоналізму».
Всім
зрозуміло,
що
чим багатший духовний
світ людини, тим вищий
науковий рівень його сві
домості, тим активніша
її участь в практичному
і духовному житті сус
пільства, тим більше у
такої людини реальних
і потенціальних можли
востей знайти
присто
сування своїм силам
і
здібностям.
Велика
і
важлива
ланка роботи по
фор
муванню наукового сві
тогляду — це виховання
атеїстичної переконанос
ті. Релігія в наших умо
вах уже давно втрати
ла свій колишній вплив.
Радянський Союз
став
країною масового
ате
їзму. Однак релігійні за
соби не щезли. Особли
во ми не можемо зак
ривати очі на той факт,
щ о в чіпких обіймах
релігійного
світогляду
знаходяться
не
лише
люди похилого віку,
а
й окрема частина
ра
дянської молоді.
Такий факт не можна
розцінювати інакше, як
серйозний недолік нашої
ідеологічної,
виховної

роботи в масах.
Саме
тому Ц К К П Р С в зга
даній
постанові
під
креслив,
що необхідно
розробити і
здійснити
конкретні
заходи
по
посиленню атеїстичного
виховання,
підвищити
відповідальність
кому
ністів і комсомольців в
боротьбі з
релігійними
забобонами.
З метою
активізації
атеїстичної роботи в ін
ституті створюється ка
бінет
атеїзму. Цьому
посприяли комітет ком
сомолу і кафедра мар
ксистсько ленінської
філософії. В
створенні
його активу участь бе
руть і
студенти.
Пи
шуть реферати, оформ
ляють
цікаві альбоми
тощо.
Протягом
навчально
го року в інституті бу
дуть проводитись
ате
їстичні конференції, дис
пути, бесіди, дискотеки,
вечори запитань і відпо
відей.
В
інституті створена
міська
група сприяння
комісії
при виконкомі
Ради народних
депу
татів по дотриманню за
конодавства про релігій
ні культи. В цю гру
пу залучаються студен
ти всіх факультетів.
Важливим етапом ор
ганізації
атеїстичної
пропаганди є вивчення
стану релігійності,
її
рівня і характеру. Соці
алістична дійсність
на
науковому грунті неми
нуче витісне релігію зві
дусіль, де вона ще має
місце. Завдання
атеїс
тичної пропаганди поля
гає в тому, щоб приско
рити процес звільнення
свідомості
молоді від
світогляду релігійного —
брехливого.
О. Ф ІЛ ІП О В И Ч ,
студент
3
курсу
МФ, командир місь
кої групи сприяння
комісії при виконко
мі
Ради народних
депутатів по дотри
манню законодавст
ва про релігійні ку
льти.

ТИЖДЕНЬ СПОРТУ
В нашому інституті три
вають змагання серед сту
дентів з футболу і волей
болу — серед викладачів і
співробітників,
присвячені
тижню спорту в республіці.
Д ва
футбольних
тури
вже завершились. Без по
разки поки ідуть команди
енергетичного і факультету
автоматики та обчислюваль
ної техніки.
Серед волейболістів
за
кінчився лише перший тур.
Вдало стартували з цього
виду спорту команди ф а

Кафедра фізики. В гру
пі 2ЕПП-81
лабораторна
робота з фізики.
Заняття
проводить викладач І. М.
Поспєлов.

культету автоматики та об
числювальної техніки і об
числювального центру.
Треба сказати, що не всі
колективи поставились до
цього важливого заходу на
належному
рівні. Погана
організація в цьому плані
викладачів і співробітників
енергетичного- факультету
— тут не виставили коман
ди на змагання.
О. З М ІЄ В С Ь К И Й ,
ст. викладач кафедри
фізвиховання.
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