ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
25 листопада відбулися звітні партійні збори інститу
ту. З доповіддю виступив секретар парткому І. Г. Ме
льник. В обговоренні звіту парткому взяли участь
тт. Тхорівський А. М., Дівеєв Ю. М., Зенченко А., Калівашко А. І., Кузьмін І. В. та інші. Прийнято розгорнуте
рішення, спрямоване на ліквідацію відмічених у допо
віді і виступах недоліків, на поліпшення всієї роботи
партійної організації інституту.
Розглянуто організаційне питання. Замість вибулих
з різних причин членів парткому дообрано в склад
парткому тт. Ребедайла В. М. — голову місцевкому,
Мудрого О. М. — секретаря
комітету комсомолу,
Кравцова О. В, — голову партійної комісії парткому,
Ковальчука В. І. — голову профкому інституту.
*

РОБІТНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
І дійсно, наше підготовче відділення з усіма під
ставами можна назвати робітничим факультетом. Ад
же вступають до нас, в основному, юнаки і дівчата, що
мають виробничий стаж роботи на промислових під
приємствах чи в колгоспах і радгоспах. З якихось при
чин вони не вступили до вузу після десятирічки і тепер
держава широко відкриває ЇМ двері до знань.
Підготовче відділення Вінницького політехнічного ін
ституту було організоване в 1974 році. А вже в ниніш
ньому році відбувся другий випуск інженерів, що сво
го часу були слухачами підготовчого відділення. За
сім років його закінчили 1300 юнаків і дівчат, 236 з них
вже одержали дипломи інженерів. Авторитет підготов
чого відділення зростає, про що свідчить конкурс, який
з року в рік підвищується.
Варто відзначити, що на підготовчому відділенні вив
чаються ті предмети, які передбачені програмою середньої
школи і з яких здають екзамени абітурієнти. А
тому слухачі відділення з нашою допомогою готують
себе до студентського життя.
У нас створена відповідна учбово-матеріальна база,
є всі умови для того, щоб кожен слухач оволодівав
знаннями і здобував навички самостійної роботи.
Заняття проводяться в першу зміну, в спеціально ви
ділених
аудиторіях, створюємо спеціалізовані пред
метні кабінети. Звичайно, слухачі відділення користу
ються спортивними спорудами, бібліотеками, читальни
ми залами інституту.
Викладачі, що в нас працюють, мають великий досвід
роботи в середній школі і на підготовчому відділенні.
А тому слухачі мають всі умови для глибокого за
своєння знань.
Як уже вказувалося, у нас навчаються робітники, кол
госпники, службовці. Кони вони поповнюють ряди сту
дентів, то вносять в колектив організованість, настир
ливість, працелюбність. Часто вони вчаться навіть кра
ще, ніж учорашні випускники шкіл.
Так, Валерій Часник вступив на підготовче відділення
після служби в Радянській Армії. Вчився старанно, на
полегливо, проявляв активність у громадській роботі.
Старанність стала для нього характерною рисою. П'ять

Н о та тк и
НЕВІДКЛАДНІ
ЗАВДАННЯ
З кожним роком розши
рюється і зміцнюється ма
теріально - технічна база
інституту, підвищується ус
пішність студентів, ведеть
ся робота по удосконален
ню форм і методів соціаліс
тичного змагання. Успішно
працюють
гуртки худож
ньої самодіяльності. По
кращуються житлові і по
бутові умови студентів.
Але в роботі профкому
ще мають місце істотні не
доліки. Тому перед колек
тивом стоїть завдання значно покращити роботу сту
дентського профкому.
А
для цього слід удосконали
ти систему соціалістичного
змагання. В зв’язку з цим
до 1 грудня 1981 року слід
розробити і надрукувати
положення про соціалістич
не змагання, удосконалити
систему
показників, доби
тися, щоб зусилля учасни
ків змагання були спрямо
вані на вирішення найбільш
актуальних завдань, особ
ливо на підвищення сусЦільно-політичної
активності студентів.
Необхідно на вищий ща
бель
піднести ідейнс- т еоретичне, трудове і естетич
не виховання
студентів.
Для цього потрібно нала
годити постійну роботу в
студентських клубах, орга
нізувати
лекторій і кіно-

років був старостою групи, з відзнакою закінчив радіо
технічний факультет, залишився працювати на одній з
кафедр інституту.
Стефанія Дворнікова стала студенткою, маючи сім'ю,
двоє дітей. Не кожному в такому положенні вдасться
здобувати вищу освіту. Та молода мати знайшла в со
бі сили. І якщо на підготовчому відділенні вона вчила
ся задовільно, на першому курсі добре, то диплом
одержала червоний. От що значить робітничий гарт,
наполегливість, висока свідомість. Нині С. Дворнікова
працює
інженером-будівельником на одному з під
приємств міста.

*

*

24 листопада 1981 року відбулася XI звіт
но-виборча конференція комсомольської ор
ганізації ВІГІ. З ЗВІТНОЮ доповіддю виступив
секретар комітету комсомолу інституту О.
Поляков. З звітом штабу комсомольського
прожектора виступив заступник начальника
штабу Є. Кулеша.
По всіх обговорених питаннях конференція
прийняла відповідну постанову. Обрано новий
склад комітету
комсомолу і комсомольсь
кого прожектора, делегатів на VI звітно-ви
борчу конференцію Ленінського РК ЛКСМУ,
Докладний звіт про конференцію читайте
в наступному номері нашої газети.

Відмінно навчалися в інституті і одержали диплом з
відзнакою колишні слухачі нашого відділення Володи
мир Мещанін, Михайло Якимчук, Сергій Томчук, відмін
но навчаються нинішні п'ятикурсники Віталій Ф ілоненко, Анатолій Кравчук, Еміль Пермут, Іван Ліскічук, Ле
онід Лотоцький, Ігор Антонік та багато інших слухачів
підготовчого відділення.
Хочеться сказати, що належний рівень теоретичної
підготовки наших слухачів забезпечують висококвалі
фіковані викладачі. Серед них хочеться відзначити Га
лину Миколаївну Бабак, Наталію Василівну Крамарчук,
Лідію Гаврилівну Цибрій, Галину Григорівну Житник.
Велику роботу по обладнанню кабінету фізики про
вів Вадим Іванович Сумський. А ще добре слово хо
четься сказати про методиста Таїсію Валентинівну Хіміч. Завдяки її старанням у нас чітко ведеться вся документація, вона особливо напружено працює в період
наборі слухачів.
На закінчення хочеться додати, що 60 юнаків і дівчат
з виробничим стажем уже навчаються без відриву від
виробництва на вечірньому підготовчому відділенні, 145
чоловік сядуть за парти з 1 грудня. Ми переконані, що
слухачі підготовчого відділення цьогорічного набору
будуть не лише хорошими студентами, але грамотними,
ініціативними спеціалістами народного господарства,
високо нестимуть честь свого рідного інституту.

доцент, завідуючий

В. ЛЕВЧЕНКО,
підготовчим відділенням.

з п р о ф сп іл к о в о ї

лекто-рій, Слід організува ти на базі клубів - кафе
сітку клубів по інтересах
молоді, постійно підвищу
вати ідейну спрямованість
вечорів відпочинку. З чис
ла
студентів, які приїха
ли для навчання в наш ін
ститут із-за кордону, бажа
но організувати інтерна
ціональні гуртки художньої
самодіяльності, що сприя
ло б пожвавленню роботи
з інтернаціонального вихо
вання.
Спортивно - масова ко
місія повинна спрямувати
свою роботу на те, щоб ко
жен студент займався фіз
культурою і спортом, став
значкістом ГПО. Для цьо
го потрібно розвернути ши
року агітаційну роботу, по
стійно
розвивати і зміц
нювати спортивно-оздоров
чу базу інституту.
Комісія
громадського
контролю профкому повин
на слідкувати за роботою
(закладів
г р о м а д с ь к о го
харчування,
організувати
роботу столу замовлень для
студентів, які проживають
в гуртожитку.
Слід проявляти більше
турботи про побут, умови
для навчання одружених
студентів.
Профспілкова
організа
ція студентів
інституту
повинна докласти всіх зу
силь для
виконання рі
шень XXVI з’їзду КПРС і

Вчитися лише на відмінно стало правилом для Олек
сандра Вітюка. Ленінський стипендіат завжди допо
може товаришам розібратися у складному-завданні. Во
лодимир Білаш і Тетяна Савкова не тільки добросовіс
но навчаються, але беруть активну участь у громад
ській роботі на факультеті.
На знімку: О. Вітюк, В. Білаш, Т. Савкова в лабораторії.

Фото Р. Кутькова.

танцю, ансамбль бального
танцю, драматичний колек
тив, ВІА «Каскад» та інші.
Перед ансамблем народ
ного танцю вже тепер сто
тепер підготувати майдан їть реальне завдання за
чик для заливки катка воювати
звання народно
взимку.
го колективу. Наші учасни
Спортивно - оздоровчі за ки художньої самодіяль
ходи, які проводяться в ності досягли значних ус
інституті, ще не на достат піхів на театральних під
Найактивнішими
ньому рівні. Так, фізза мостках.
рядку роблять далеко не учасниками художньої са
студенти
всі студенти, інститутсь модіяльності є
кій
спортивно-оздоровчій Віктор Рихлюк, Костянтин
комісії слід ще багато по Арнаут, Олександр Терепрацювати, аби фізкультура щенко, Наталія Монах, Ана
і спорт стала масовою в ко толій Салюк, Захри Лахлективі не лише студент біб та багато інших.
ської молоді, але й профе
Тепер
стоїть завдання
сорсько - в и к л а д а ц ь к о г о якісного росту інститутсь
окладу і співробітників ін кої художньої самодіяль
ституту.
ності.
Потрібно провести ремонт
КВІТНУТИ
приміщень, обладнати вен
САМОДІЯЛЬНОМУ
тиляцію в залі для репети
МИСТЕЦТВУ
цій і кладовій клубу. Прав
Важливою складовою час да,
адміністративно-госпо
тиною виховання є куль
дарча
частина не поспішає
турно-масова робота. Ядром
її є діяльність студентсько вирішувати ці завдання.
Для якісного розвитку
го клубу, яким завідує Г. М.
Севастьянова,
клуби-кафе художньої самодіяльності
«Прометей», «Айвенго», «Зо потрібно створити дієздат
діак», а також культурно- ну раду клубу, на вищому
масова робота на факуль організаційному рівні вирі
шувати
завдання взаємо
тетах.
Художня самодіяльність в дії з комсомольською ор
нашому інституті за останні ганізацією. Мова йде про
два роки набрала широко створення єдиної культма
го розмаху. Число її учас-. сової комісії на всіх рівнях,
ників зросло з 350 до 400 а головне, потрібно поліп
роботу
гуртків,
чоловік. Нині діє одинад шувати
цять гуртків художньої са зміцнювати дисципліну серед
модіяльності. Слід відзна учасників художньої само
чити ансамбль народного діяльності.

ко н ф ер ен ц ії

гідно
зустріти XVII з ’їзд підкреслено в
постанові
профспілок.
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР від 24 вересня
кроки в науку
цього року «Про дальше під
Студенти нашого інститу несення масовості фізичної
Наш
ту беруть активну участь в культури і спорту».
провідне
науковій роботі. До науко інститут займає
во-дослідної діяльності за місце по розвитку спорв
лучено 99,5 процентів сту тивно-масової роботи
серед
дентів стаціонару, 982 сту області, а також
денти працюють по госпдо- споріднених вузів респуб
ліки.
говірній тематиці.
За роки десятої п’ятиріч
В інституті працює 77 ки спортклубом підготов
наукових гуртків. В рес лено 45 майстрів спорту, 88
публіканському турі вось кандидатів у майстри, 412
мого Всесоюзного конкур першорозрядників,
понад
су студентських робіт сус 7000 спортсменів
масових
пільних
наук,
історії розрядів,
6741 студентів
ВЛКСМ і міжнародного мо здали норми ГПО.
лодіжного руху наші сту
Слід відзначити активну
денти одержали 21 нагоро
ду і зайняли третє місце се роботу по розвитку спор
ред політехнічних і інду тивно-масових починань на
Цей
факультет
стріальних вузів України. ФАОТі.
займає призові місця
на
Студентському профкому спортивних змаганнях, які
слід більше уваги приділя проводить інститут.
ти роботі науково-дослід
Однак в інституті
ще
ного сектору. Це і орієнта потрібно багато зробити,
фізкультура
стала
ція соціалістичного змаган щоб
ня на розвиток студент справді масовою. Для цьо
ської науки, і проведення го в першу чергу слід зміц
агітаційної роботи, зустрічі нити і розширити матеріаль
ну базу фізкультури. В
з провідними вченими і ро найближчий час потрібно
бота по покращенню умов створити
пункт прокату
навчання і побуту студен спортивного інвентаря, за
тів.
купити зимовий
спортив
ний інвентар, приступити до
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
обладнання доріжки здо
Фізкультура в житті су ров'я по типу прибалтійсь
часної людини має велике ких в районі майбутнього
вже
значення. Про це ще раз гідропарку, потрібно

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

27 листопада 1981 року.

КОРИСНА
РОЗМОВА
Добровільне
спортивне
товариство «Буревісник» на
раховує в
своїх
рядах
5200 студентів і викладачів
інституту. Нещодавно від
булася звітно-виборна кон
ференція спортивного клубу
нашого інституту.
В
конференції
взяли
участь голова студентсько
го добровільного спортив
ного товариства Гриб І. Т.,
голова обласного клубу по
справах фізичної культури
і спорту при облвиконкомі
Рунь Б. Д., голова міського
спортивного комітету Но
вин Ф. П., голова райспорткомітету Саліков Г. Г., рек
тор інституту Кузьмін І. В.,
проректор по навчальній
роботі Карпов Ю. А., про
ректор по науковій роботі
Осадчук В. С., заступник
секретаря парткому Люггворт С. Г. та інші.
В звітній доповіді голова
спортивного клубу «Олімп»
Олексієв Ю. П. відзначив
велику турботу партії і
уряду про розвиток фізич
ної культури і спорту в на
шій країні. Доповідач зу

пинився на наших успіхах
і недоліках в роботі спор
тивного клубу, на тих зав
даннях, які
стоять перед
ним.
Виступаючи на конферен
ції заступник декана маши
нобудівного факультету Г. Й.
Ластовська зупинилась на
тих заходах, які спрямова
ні
на зміцнення здоров'я
студентства. А для цього
потрібно усунути недоліки
в роботі студкомів гурто
житків, ввести ранкову фіз
зарядку, практикувати за
гартовування.
Необхідно кожному ви
кладачу
скласти
норми
ГПО, Назріло питання про
організацію прокату спор
тивного інвентаря.
Голова клубу туризму і
альпінізму Мельник Є. Г.
відзначив, що наші
ви
пускники керують секція
ми туризму і альпінізму
на підприємствах міста, що
свідчить про роботу спор
тивного клубу.
Студентка ФАТО Ляндебурська В., відзначила, що
потрібно більше уваги при

діляти масовості спортив
них змагань на факульте
тах, в гуртожитках. Абрамова Т., Лаунець В., зупини
лися на тому, що в інститу
ті недостатня
спортивна
база, зокрема, немає поля
для тренувань лучників.
Лютворт С. Г. в своєму ви
ступі зазначив, що ради
колективів фізкультури ще
багато недоробляють, в їх
діяльності мало чіткості і
організованості
Кузьмін І. В. зупинився на
питаннях активізації робо
ти спортивних клубів Слід
краще ви к о р и ст о в у в ати
спортивні споруди і наяв
ний інвентар Спортклуб по
винен розробити
цільову
комплексну програму по оздоровленню
студентської
молоді і викладачів інститу
ту.
Учасники конференції об
рали правління спортив
ного клубу і делегатів на об
ласну конференцію
ДСТ
«Буревісник»
В. КОВАЛЬСЬКИЙ,
ст. викладач кафедри
фізичного виховання.

ВІДДАНІСТЬ
Вже важко згадати, чи то була мрія дитинства,
чи рішення визріло в юнацькі роки. Як би там
не було, але вступаючи на факультет фізичного
виховання Вінницького педагогічного інституту
Василь Іванович Олійник твердо знав, що віднині
все життя буде присвячено спорту.
На кафедрі фізичного виховання нашого ін
ституту, де Василь Іванович працює вже дру
гий десяток років, його поважають за сумління,
принциповість, відданість своїй роботі.
Заслуженим авторитетом досвідчений викла
дач користується і серед студентів, котрим він
передає свій багатий досвід спортивної роботи,
допомагає стати спортсменами-розрядниками.
Коли минулого року через наше місто несли
естафету вогню Московської Олімпіади, Василь
Іванович був у числі тих, хто удостоївся високої
честі пронести факел з вогнем Олімпу.
На знімку: В. І. Олійник.
Фото Р. Кутькова.

НА ПРИЗ ГЕРОЯ

В місті Ужгороді відбувся
традиційний
республікан
ський турнір по стрільбі з
лука на приз Героя Радян
ського Союзу І. О. Анкудіінова.
Більше 100 Робін Гудів
312 міст України протягом
двох днів виборювали наго
роди змагань.
Вперше в турнірі взяли
участь і гості з братньої
Вірменії — команда «Спартак» міста Єревана Вдруге
в звітних змаганнях висту
пала і команда вашого ін
гання по стрільбі з лука ституту.
Слід відзначити,
що в
серед спортивних клубів ву
зів країни. Двадцять сім
команд з шести союзних
республік протягом п'яти
днів змагалися між собою.
Особливістю цих змагань
було те, що команда-переможниця одержала путівку
Вступивши до інституту,
на фінальні змагання
на
Юзик
вчився, як усі, але
призи заслуженого майстра
спорту СРСР, Олімпійської коли його обрали комсор
чемпіонки Кетовая Лоса- гом факультету, зрозумів,
беридзе,
який
відбувся що потрібно складати все
на «відмінно». Інакше як
16—22 листопада в м. Тбі можна дивитися в очі то
лісі. Відмінно виступила на
яке
моральне
цих змаганнях збірна коман варишам,
право ти маєш вимагати від
да нашого інституту, яка них?
зайняла перше місце.
За
Белінський вимогливий в
команду виступили майстри першу чергу до себе, уваж
спорту СРСР Микола Хо- ний до товаришів, наполег
мін, Ігор Герін, (РТФ), кан ливий.
дидат в майстри спорту
Жанна
Федіна (ФАОТ),
Ольга Орлова (РТФ).

1979 році наші земляки бу
ли переможцями названого
турніру.
Кращими серед
вінничан
стали Панкеєв
Анатолій (РТФ) і Федіна
Жанна (ФАОТ), які зайня
ли призові місця на окре
мих дистанціях. Командою
наші лучники зайняли п'я
те місце (всього в змаган
нях виступало сімнадцять
команд). Переможцями тур
ніру стали динамівці міс
та Харкова.

Напевне, багато хто з вас
пам'ятає, як на сторінках
однієї з центральних газет
кілька років тому розпові
далась зворушлива історія
про жорстокість
людини,
яка залишила напризволя
ще в аеропорту собаку, яку
потім працівники аеропорту
назвали Пальмою і дали їй
притулок.
Нескінченний потік лис
тів в редакцію свідчив про
те, яку бурю гнівних осуд
жень викликав ц ей вчинок.
Адже ми живемо серед лю
дей, живемо в соціалістич
ному суспільстві, де з ди
тинства вчать бути чуйни
ми, уважними в стосунках
з людьми, берегти і любити
рідну природу, тварин.
Ось чому ні в якому ра
зі ми не повинні проходити,
«мимо випадків проявлення
жорстокості, як по відно
шенню до тварин, так і по
відношенню до людей. Д у
же прикро, що такі випад
ки ще зустрічаються.
Ось що трапилось нещо
давно в гуртожитку № 2
нашого інституту. Жінка,
яка проживає тут з сім'єю,
привела свою п’ятирічну до

ньку в душову, що знахо
диться в сусідній секції.
Душова була зайнята, їм
довелося зачекати. Та ко
ли душова звільнилась, до
них підійшла
студентка
четвертого курсу машинобу
дівного факультету Лямпрехт В. В.
— Чому ви сюди припер
лися! — грубо викрикувала
вона. Не пущу! У нас ре
монт! — і закрила душову
на ключ.
Сперечатись з нею було
годі. Але жінка, яка щой
но вийшла з душової, сказа
ла, що користуватись цією
душовою дозволено і дала
матері дівчинки ключ. Та з
донькою зайшли до душо
вої. А навздогін їм доно
сились слова образи і по
грози.
Тим часом жінка намили
ла дитині голівку. Але тут
вода стала надто гарячою.
Дівчинка зойкнула. Мама
навіть і думки не мала, що
це і є результати погроз. її
хвилювало лиш
одне: як
би швидше промити оче
нята дитині. Тремтячими ру
ками вона пропускала га
рячу воду скрізь пальці, на

СПОРТИВНА ХРОНІКА
На змаганнях «Буревісни
ка» серед юніорів по дзю
до команда Вінницької об
ласті була зкомллектована,
в основному, спортсменами
політехнічного інституту. Во
на зайняла перше місце.
Високих результатів
>в
особистому заліку домігся
Іван Гвинадзе, який став
чемпіоном.
* * *

чився XXII Меморіал пам'я
ті
Хатинського з легкої
атлетики серед вісьми спор
тивних клубів вузів Украї
ни.
Відмінно
виступила
команда нашого інституту,
яка перемогла в командній
першості.
Чемпіонами в особистому
заліку стали: С. Писунов,
Т. Абралова, М. Гадзира,
Г. Власюк.
До речі, Генадій Власюк
в штовханні ядра встановив
новий рекорд
Вінницької
області серед студентства —
17,33 м.
Успішно також виступи
ли легкоатлети. Стали при
зерами І. Циганок, А. Захарчук,
О. Прокоп ч у к,
О. Драчук.

Нагірняк Петро, студент
третього курсу РТФ, висту
пив на чемпіонаті України
з марафонського бігу. Він
пробіг 42 км 195 метрів за
2 години, 23 хв., 17 секунд,
вперше виконав норматив
кандидата в майстри спор
ту СРСР і паралельно став
чемпіоном Укрради ДСТ
«Буревісник».
* * *
* * *
В місті Мозирі (БРСР)
В місті Чернівцях закін закінчилися всесоюзні зма

Н аш к ом сорг

житку № 2 машинобудів
ного факультету студенти
п’ятого
курсу
О. Нек,
М. Бойко,
М. Кривенко,
Л. Чорній і четвертокурс
ник О. Білецький влашту
вали пиятику. Потім у не
тверезому стані ображали
вахтера. І ось кінець, під
сумок «героїзму»: за пору
шення внутрішнього
роз
порядку їх позбавили місць
в гуртожитку.
Здавалося, що любителі
«гучних веселощів» повин
ні були б зробити для се
бе відповідні висновки, і
зійти з брудної стежки, на
яку стали їхні попередни
ки. Ні, виявляється,
що
хибні приклади заразливі...
Через кілька днів знову ж
таки — в гуртожитку № 2
відбулась повторна п’яна
епопея з сторонніми осо
бами, які за допомогою
«господарів»
гуртожитку
прослизнули в одну з кім
нат. А
«позачерговими
іменинниками» тут, як ви
явилось, стали студенти че
твертого курсу С. Іванов

Сам він говорить, що та
ким його виховали гори, та
кі добрі і привітні Карпати,
де він народився і виріс.
Вони його навчили поєдну
вати практичність і роман
тичність, навчили жити не
тільки для себе, а й для ін
ших, тому що гори не люб
лять байдужих.
О. ПРОХОРОВА,
група 2АТ-78.

Недавно лекторська бри
гада
інституту в складі
В.
Ф. Анісімова,
В. Г.
Глоби, Б. А. Землякова,
В. І. Вишневського, В. П
Степуріної
виїжджала в
Немирівський район.
Лектори виступили в тру
дових колективах Немирг
ва, Брацлава Райгорода
лекціями про роль науки
науково - технічного про
гресу, у вирішенні завдань
XI п'ятирічки,
про про
мислове будівництво, про
перспективи розвитку трак
торних
двигунів
тощо.
Всього
було
прочитано
п'ятнадцять лекцій.
Слухачі проявляли вели
ку увагу до виступів лек
торів, ставили багато пи
тань. Це значить, що вони
зацікавлені тим, як вико
нують
плани різні
під
приємства,
які завдання
стоять перед трудівниками
міст і сіл району. Слухачі
дякували лекторам і висло
вили думку, щоб такі
зустрічі
були частішими.
Б. БОРИСОВ.

Н егати вн и й вчинок

БЕРЕГТИ ЧЕСТЬ ІНСТИТУТУ
Ректоратом, парткомом,
місцевкомом і профкомом
зроблено дуже багато для
підготовки до нового нав
чального року. Відремонто
вано аудиторії лаборато
рії, гуртожитки, впорядко
вано і обладнано підсобні
приміщення. До послуг сту
дентів ленінські куточки,
побутові
кімнати,
кафе,
спортивний
зал, стадіон
«Олімп».
В стінах вузу юнаки і ді
вчата вчаться бути естетич
но вихованими, високоорганізованими,
культурними,
чесними й справедливими.
Розуміють, що через неве
ликий відрізок часу стануть
керівниками і вчитимуть
цього своїх підлеглих.
Однак в славну сім’ю на
шого студентства потрапи
ли люди безвідповідальні,
недбайливі. Що їм мораль,
почуття обов’язку? Паплю»
ж ать вони і такі якості на
шого
сучасника, як гід
ність, совість, честь. Буква
льно в перші дні нового
навчального року в гурто

П. ТУРЛЮК,
суддя республіканської
категорії.

Поїздка
лекторів

та М. Слизькоухий.
На заочному факультеті
була
настановча
сесія,
Часу в цієї категорії сту
дентів дуже мало, на облі
ку повинна
бути кожна
хвилина: треба взяти мак
симум знань
на лекціях,
практичних заняттях, звер
нути серйозну увагу на са
мопідготовку. Але й тут
ряд студентів шостого кур
су ставляться до своїх обо
в’язків несумлінно, вжива
ють спиртні напої. І, як
результат, пропускають ле
кції. Уже з відомих при
чин студента шостого кур
су А. М. Кулібабу деканат
вирішив відрахувати з ін
ституту. Майже шість років
людина йшла до світлого
обрію, обнадіювала сім'ю
чи близьких і рідних. І ра
птом — такий безбарвний
фініш!
Коментарі, як то кажуть,
зайві.
Р. УРЛАПОВА,
доцент кафедри науко
вого комунізму.

бравши її в іграшкове ві
дерце, щоб хоч трохи охо
лодити.
Цю процедуру вона пов
торила кілька разів. Дів
чинка заспокоїлась і вони
вийшли з душової. І тільки
тут мати подумала: «Чи не
перекрита холодна вода?».
Вона знайшла потрібний
кран, який
дійсно
був
перекритий. Гіркі
сльози
образи виступили на очах
матері. Я не знайшов сло
ва втіхи, тому що ніяк не
міг роз'яснити собі джерело
подібної жорстокості
до
дитини, яка завжди з усміш
кою підбігає до дорослої
людини.
Пізніше я дізнався, що
студентка Лямлрехт В. В.
комсомолка, що вона нещо
давно вийшла заміж. І ме
не переслідує думка, якою
вона буде матір'ю, коли до
цієї пори їй незнайомі по
чуття людяності, доброти.
Ю. МАКСИМОВ,
доцент кафедри еконо
міки і організації вироб
ництва.
В о. редактора
Б. І. ПОНОМАРЕНКО.
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