
комсомольських організацій 
в боротьбі з правопорушен
нями, аналізувати причини 
антисуспільних явищ, прий
мати конкретні міри по їх 
ліквідації.

Однією з ефективних форм 
участі комсомольських ор
ганізацій в профілактиці 
правопорушень і поперед
женні злочинності є добро
вільна народна дружина і 
оперативні комсомольські 
загони.

Важливою складовою 
частиною виховного проце
су, засобом підвищення яко
сті підготовки і комуністич
ного виховання майбутніх 
спеціалістів став третій тру
довий семестр.

За звітний період школу 
трудового виховання і по

льського організатора — 
сказав тов. Луковніков.

Конкретні пропозиції по 
використанню бази СКТБ 
«Модуль» для розвитку 
практичних інженерних на
виків у майбутніх спеціаліс
ті® висунув комсорг СКТБ 
І. Матюшенко.

Делегатів конференції 
привітали юні піонери під
шефної 23-ї середньої шко
ли, майбутні комсомольці, 
а від імені ветеранів пар
тії і комсомолу виступив 
комсомолець двадцятих ро
ків Писін Л. Ф., який роз
повів про життя і роботу 
комсомольців і молоді тих 
суворих і буремних років 
і закликав сучасних комсо
мольців бути вірними рево
люційним традиціям мину-

НА ШЛЯХУ ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
Два роки життя однієї 

з найбільших в місті ком
сомольських організацій, 
два роки напруженої праці 
— ось що таке звітний пе
ріод. І звичайно ж, най
важливішою подією в жит
ті комсомольської органі
зації стала XI звітно-ви
борна конференція.

На ній 479 делегатів за

компартії України спрямо
вана робота комсомольсь 
кої організації.

За підсумками літньої ек
заменаційної сесії абсолют
на успішність складала 97,6 
процентів. Покр а щ а л а  
якість навчання. На «відмін
но». навчаються 591 чоло
вік, тільки на «4» і «5» вчи
ться 44,33 процентів.

на передових здобутках на
уки і техніки, формування 
у майбутніх інженерів ви
соких громадських якостей, 
навиків дослідників-експе- 
риментаторів.

Зараз різними формами 
НДРС охоплені практично 
всі студенти, які навчають
ся на стаціонарі. В вузі 
функціонують 77 наукових

ної ідейно-виховної роботи 
в гуртожитках, вона часто 
зводиться до епізодичних, 
не завжди чітко організова
них заходів. Не на рівні 
знаходиться навчання ком 
сомольського активу.

Велику допомогу у сира 
ві патріотичого виховання 
молоді надає комсомольсь
кій організації Рада Вете

ЙДЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОПОВІДІ

слухали і обговорили звіт
ну доповідь комітету ком
сомолу, поставили нові зав
дання, намітили шляхи їх 
виконання.

Конференція проходила 
під лозунгом «XIX з'їзду 
ВЛКСМ — гідну зустріч!» 
Говорячи про свої насущні 
діла і проблеми, комсомо
льці активно відгукнулись 
на історичні рішення XXVI 
з'їзду КПРС, визначили 
своє місце в розв'язанні 
конкретних завдань по фор
муванню у молоді комуніс
тичної свідомості, готовно
сті активно будувати ко
мунізм.

В президії представники 
обласного і районного ко
мітетів ЛКСМУ, члени ко 
мітету комсомолу інституту, 
секретаря парткому І. Г. 
Мельник, ректор ВПІ, про
фесор І. В. Кузьмін, почес
ні гості конференції, ком
сомольські активісти. Вро 
чисто вноситься прапор ком
сомольської організації ін
ституту. Його несуть від
мінники навчання, активні 
комсомольці М. Чеблатов, 
О. Очеретний, В. Ляндебур- 
ська.

На трибуні — секретар 
комітету комсомолу Олек
сандр Поляков. В звітній 
доповіді комітету комсо
молу знайшли відображен
ня здобудки комсомольсь
кої організації інституту за 
період 1980 — 1981 рр., по
ставлено ряд нерозв'язаних 
проблем, над якими нале
жить працювати у майбут
ньому.

Головний труд студента 
— навчання. На підвищен 
ня якості підготовні спеці
алістів в світлі рішень XXVI 
з'їзду КПРС, XXVI з'їзду

В інституті 6 Ленінських 
стипендіатів. Це С. Луков
ніков, І. Антонік, О. Те 
рещенко, В. Васильєва
В. Ляндебурська, О. Вітюк 
Вони успішно поєднують
навчання з активною уча
стю в суспільному житті 
інституту. 27 комсомольсь
ких активістів нагороджені 
Червоним студентським кви
тком відмінника.

Разом з цим викликають 
серйозне занепокоєння сту
денти, які навчаються ті
льки на трійки. Чи має мо 
ральне право спеціаліст з 
посередніми знаннями ке
рувати людьми на підпри
ємстві?

Науково-технічний про
грес ставить високі вимоги 
до спеціалістів. В зв'язку 
з цим перед комсомольськи
ми організаціями груп сто
їть завдання не тільки бо
ротися за стопроцентну 
успішність, а добиватися 
підвищення відповідальнос
ті кожного студента за якіс
не засвоєння предметів.

Серйозним недоліком, 
що вимагає енергійних дій 
з боку комсомольських ор
ганізацій груп, залишають
ся пропуски занять без по 
важних причин.

Тільки в минулому семе
стрі було пропущено май
же 16 тис. годин. Це сум
ний факт. Лише одній гру
пі ПЦБ-79 вдалось доби
тись 100 процентів відві
дування — приклад, який 
безсумнівно гідний наслі
дування.

Доповідач зупинився на 
науково-дослідній роботі 
студентів. НДРС є однією 
з важливих форм вихован 
ня радянських спеціалістів

КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ

гуртків, в яких беруть 
участь 1555 студентів.

Дальший розвиток одер
жали конкурси студентсь
ких наукових робіт, олім
піада «Студент і науково- 
технічний прогрес», вистав
ки, конференції. Так; уже 
стали традиційними облас
ні науково-технічні конфе
ренції, що проводяться на 
базі нашого інституту.

В 1981 році відмічено 92 
кращі студентські роботи 
В нашому інституті заро
дилась і така хороша тра
диція, як тиждень студен
тської науки, що дозволяє 
провести огляд-конкурс фа
культетів в сфері НДРС. 
Нинішнього року перемож
цями стали ФАОТ і РГФ.

Розвиток НДРС впливає 
і на підвищення якості дип
ломних проектів. В 1981 ро
ці виконано 1140 реальних 
дипломних проектів.

Головним завданням, що 
вимагає негайного рішення, 
слід вважати організацію 
студентських наукових за 
гонів за прикладом тих, що 
існують в інших технічних 
вузах України. Поки-що з 
ряду об'єктивних і суб'єк
тивних причин далі утверд
ження тематики робіт спра
ва не рухається.

Доповідач докладно зу
пинився на питаннях ідейно- 
виховної роботи. Зокрема 
відмічено ,що поряд з ак
тивним проведенням цілого 
комплексу заходів ще є 
серйозні недоліки в органі
зації суспільно-політичної 
практики, вивчення студен
тами суспільно-політичних 
дисциплін. До цих пір не 
досягнуто 100 процентів ус
пішності по суспільній на
уках. Немає цілеспрямова 

ранів інституту.
Делегати конференції оп

лесками вітали ветеранів
війни і праці Говорова
В. М., Землякова Б. А., Шу- 
льмана Г. М. і інших.

Особливе місце у ідео
логічній роботі комітету 
комсомолу займає профі

літичного загартува н н я  
пройшло більше 1000 чоло
вік, освоєно 5 мільйонів 
карбованців капіталовкла
день.

Тільки в цьому році побу
довано народно-господарсь 
ких об'єктів на 26 мільйо 
нів крб., подано і введено 
в дію 11 раціоналізаторсь
ких пропозицій, побудова 
но і відремонтовано 15,6 
км доріг, Чотирьом об'єк 
там, зведеним нашими буд- 
загоиами, присвоєно студен
тський знак якості.

Бійцями загонів безплатно 
відремонтовано 12 шкіл, 13 
дитячих садків, побудова
но 23 спортплощадки. Про
ведена велика суспільно- 
політична і культурно-масо
ва робота.

По другому питанню по
рядку денного конференції 
з звітною доповіддю висту
пив заступник начальника 
штабу комсомольського 
прожектора інституту Є. Ку- 
леша. Головний висновок із 
звіту і критичних зауважень 
виступаючих невтішний на 
сьогоднішній день КП інсти
туту не відповідає голов
ним потребам оперативнос
ті і ефективності інформа
ції.

Виступаючі в дебатах 
доповнили критичні заува
ження доповідачів, внесли 
ряд конкретних пропозицій. 
Зокрема обговорювалися 
різні питання ідейно-вихов
ної роботи в студентських 
гуртожитках, про що гово
рили в своїх виступа х
О. Миляєва (V курс, ІБФ)І . БІЛІНСЬКИЙ (секретар КОМ-

ЛОГО.
Р ізкій критиці піддала па

сивність комітету комсомо
лу в питаннях боротьби за 
високу успішність секретар 
обласного комітету ЛКСМУ 
Янчук В. І. — В минулому 
навчальному році — сказала 
вона — з ВПІ відчислено 
29 студентів невстигаючих, 
93 студенти переведено на 
слідуючий курс умовно. А 
що зробив комітет комсо
молу? Поки-що він фактич
но стоїть збоку.

В своєму виступі тов. 
Янчук розповіла також про 
результати перевірки стану 
комсомольської роботи в 
ряді первинних організацій, 
груп, привела приклади сер
йозних недоліків в ідейно- 
виховній роботі.

Тепло зустріли делегати 
і гості конференції виступ 
ректора ВПІ, д. т. н., про
фесора, заслуженого діяча 
науки УРСР І. В. Кузьмі- 
на. Головну увагу у своєму 
виступі він зосередив на 
питанні боротьби з трієчни
ками, добросовісному став
ленні до навчання.

— Сьогодні передній край 
боротьби, — сказав тов. 
Кузьмін І. В. — це науково- 
технічний прогрес. Тільки 
тут ми можемо і повинні ро
бити все, щоб забезпечити 
перевагу нашої країни. Це 
означає забезпечити мир, 
приблизнім перемогу кому
нізму. Де, як не на цьому 
передньому краї, місце на
шій молоді. І пасивність, 
«трієчіне» відношення до та
ких питань потрібно розці
нювати як серйозний недо
лік.

ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ В ЗАЛІ ЗАСІДАНЬ
лактика правопорушень і 
правова агітація. За зем
ний період це питання 4 ру- 
зи виносилось на обгово
рення комітету комсомолу 
Разом з адміністрацією ін 
ституту розроблений ком
плекс заходів, спрямованих 
на корінне покращення ро
боти по профілактиці пра
вопорушень. Що таке по
кращення необхідне, свід
чать факти. За 1980—1981 
рр. студентами було здійс
нено 42 правопорушення, 
13 чоловік виключено з ря
дів ВЛКСМ, 8 відчислено 
з інституту.

Комітет комсомолу, ком 
сомольські бюро факульте
тів зобов'язані підняти роль

сомольського бюро ФАОТ). 
Важливість правильного 
ведення комсомольської до
кументації, об'єктивного ві
дображання дійсного ста
ну справ в комсомольській 
групі підкреслила В. Пер- 
мякова (II курс, ФАОТ).

В бойовому і проблематич
ному виступі секретаря 
комсомольського бюро енер- 
гофаку С. Луковнікова бу- 
до підняте давно назріле 
питання існування пасивних 
комсомольців і ставлення 
до доручень. Постійну ува
гу до кожного, готовність 
дати допомогу, підтримати 
у виконанні доручень — 
обов’язок кожного комсомо-

Звітно-виборна конферен
ція комсомольської органі
зації ВПІ прийняла поста
нову, спрямовану на лікві
дацію всіх виявлених недо
ліків.

Обрано новий склад ко
мітету комсомолу і комсо
мольського прожектора, а 
також делегатів на VI звіт
но-виборну конференцію Ле
нінського районного коміте
ту ЛКСМУ.

Секретарем комітету ком
сомолу інституту обрано 
Мудрого О. М.

Звіт про конференцію під
готував Є. МАРЧЕНКО.

Фото Р. Кутькова.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

Вийшли переможцями
4 грудня 1981 року.

У вересні минулого року 
на базі дослідного заводу 
інституту було створено 
спеціальне конструкторсько- 
технологічне бюро «Мо
дуль». Воно покликане за
лучати студентів до науки, 
вести науково-дослідницькі 
і конструкторські розробки. 
Саме таке завдання витікає 
з програмних вимог XXVI 
з'їзду КПРС.

Заглядаючи в майбутнє, 
ми не можемо забувати, 
що саме в ці роки буде 
створюватися народно- 
господарська структура, з 
якою країна вступить в XXI 
століття. Вона повинна ві
дображати основні риси і

ідеали нового суспільства, 
бути в авангарді прогресу, 
втілювати інтеграцію науки 
і виробництва, непорушний СОЮЗ творчої думки й твор
чої праці.

Над виконанням цих зав- 
дань трудиться і конструк
торський ВІДДІЛ ОКБТ «Мо
дуль» який в даний час 
переживає період становлен
ня  і росту.

У відділі працюють 39 
чоловік. Це люди різного 
віку, але в основному мо
лоді, енергійні інженери і 
техніки. їм по плечу склад
ні завдання.

Борючись за дострокове 
виконання соціалістичних

зобов’язань взятих на честь 
(річниці Великого Жовтня, 
наш колектив за II і ІІІ квар- 
тали нинішнього року став 
переможцем серед відділів 
«Модуля» Успіх розцінюємо 
як результат організаційної 
і виховної роботи партій
ної і профспілкової органі
зацій, керівництва відділу, 
який очолює досвідчений 
працівник, комуніст А. В. 
Семенов.

Приклад у праці показу
ють кращі конструктори 
И. Северилова, Е. Бровко. 
Г. Криворучко, Ю. Шмитько 
та інші.

В. ІВАНОВ,
партгрупорг.

ПЕРЕВІРКА НА ЗРІЛІСТЬ
У вересні цього року ко

лектив СКТБ «Модуль» 
ВПІ відзначив першу річни
цю свого існування і виста
вив на огляд замовників де
які свої дослідно-конструк
торські і науково-дослідни
цькі розробки. Це ескізний 
проект комплексів по темі 
«Обходження», технічний 
проект по темах «Краб», 
«Ікар», «Георгій» та інші.

По рекомендованих робо
тах, в загальному, одержа
на добра оцінка замовників, 
разом з цим відзначено ряд 
суттєвих недоліків. Ще не
достатньо повно проведений 
патентно - інформаційний по
шук, низький рівень розра
хунків і обгрунтувань надій
ності розроблених конст
рукцій, недостатньо аргу
ментований вибір оптима

льних варіантів, незадовіль
но поставлена робота по 
патентному захисту оригіна
льних технічних рішень.

Особливо корисним для 
колективу СКТБ було те, 
що розглянуті проекти вче
ними нашого інституту, де 
було відзначено значне від
ставання рівня розробок в 
СКТБ від вимог, які вису
ваються до науково - дос
лідних робіт у ВПІ. Це да
ло можливість проаналізу
вати нашу роботу і розкри
ти причини відзначених не
доліків.

До об’єктивних причин 
можна віднести порівняно 
малий вік СК ГБ і значну 
недоукомплектованість його 
служб, а також відсутність 
у Вінниці спеціалістів і тех
нічної літератури по спе-

цифіці виконуваних робіт.
Профспілкові збори в ла

бораторіях і збори партгру- 
пи, де по-діловому обгово 
рили становище, яке скла
лося в СКТБ і прийняли 
рішення, спрямоване на під
вищення технічного рівня 
розробок.

Поставлено питання про 
необхідність створення спе
ціалізованих групп для ви 
рішення проблемних пи
тань, про творчий зв’язок 
заводу з кафедрами інсти 
туту.

Нині колективи науково- 
дослідницьких лабораторій 
СКТБ напружено трудять 
ся, щоб планові завдання 
року виконати достроково з 
високою якістю.

А. КОЛИВАШКО, 
СКТБ «Модуль».

Комсомольський оперативний
Однією з ефекгивих форм 

боротьби з правопорушен
нями є оперативний комсо
мольський загін. Він створе
ний порівняно недавно, - в 
лютому 1980 року.

В загоні висока органі
зованість, дисциплінованість 
і ефективність роботи. Тут 
налагоджене навчання, де 
оперативники пізнають ос
нови радянського права і 
займаються прикладними 
видами сперту.

Все ширше стає сфера 
діяльності загону, міцні
ють його зв’язки з органа
ми внутрішіх справ, росте 
вміння швидко орієнтувати
ся в критичному становищі, 
приймати єдине правильне 
рішення в складних обста
винах.

Члени загону несуть вели
ке навантаження. Це і конт
роль за виконанням правил 
користування громадським 
транспортом, і чергування 
на вечорах і дискотеках, і 
контроль за додержанням 
правил радянської торгівлі, 
і патрулювання на вулицях 
міста.

На рахунку загону чима
ле число затриманих право
порушників. Серед них був 
і студент групи І т м  Олег 
Нахайчук, який в недільний 
день вийшов на базар тор
гувати джинсами.

Велику роль відіграє ко
мітет комсомолу, рекомен
дуючи для роботи в загоні 
кращих представників сту
дентської молоді. Серед

членів загону молоді кому 
ністи і комсомольці, *ікі ак 
тивно беруть участь в гро
мадському житті інституту 
Це такі члени загону як 
Олександр Гіренко, Юрій 
Маркін, Андрій Кузьмін, 
Сергій Адаменко та їх то
вариші. Перші в навчанні 
і громадській роботі, вони 
попереду в боротьбі з анти
громадськими проявами.

Зараз в члени загону під
бирається нове молоде по
повнення, замість випуск
ників студентів - оператив- 
ників. В цій спадкоємності 
— запорука нових успіхів 
діяльності оперативного 
комсомольського загону.

А. КУЛИК, 
начальнику штабу.

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЄ

ЗА ЕКОНОМІЮ І БЕРЕЖЛИВІСТЬ
ХХVI з'їзд КПРС визна

чив як один з важливих 
напрямів безперервного під
несення народного госпо 
дарства — раціональне ви- 
користання створеного ви
робничого потенціалу, все
бічну економію матеріаль
них, трудових і фінансових 
ресурсів, бережливе став
лення до їх використання.

Однак, потрібно сказати, 
що не все гаразд в цьому 
напрямку в нашому інсти 
туті. В результаті перевір
ки групою народного кон
тролю використання елек
троенергії в приміщеннях 
інституту цього року було 
виявлено багато недоліків 
В акті перевірки були вка
зані конкретні заходи по їх 
усуненню. Одначе більшість 
з них і по сьогоднішній день 
не ліквідовано.

При перевірці в и я в

лено, щоб зекономити елек
троенергію потрібно вико
нати реконструкцію освіт 
лювальної системи в примі
щеннях бібліотеки корпусу 
№ 2. Реконструкція не ви 
конана.

Дуже повільно викону 
ється також заміна неефек
тивних морально застарілих 
світильників з газорозряд
ними лампами. До сьогод
нішнього дня в переходах 
корпусів освітлення нижче 
норми, або зовсім відсут
нє, в той же час як в ла
бораторіях і аудиторіях 
електричне освітлення час
то залишається включеним 
у вечірній час протягом де
кількох годин навіть тоді, 
коли заняття там не про
водяться.

В осінньо-зимовий період 
максимально використову
ється електроенергія, тому

кожний співробітник інсти
туту, кожний студент по
винен з повною відповіда
льністю віднестися до еко
номії електро і теплоенер- 
гії.

Погані ще справи з вико
ристанням навчального і 
наукового обладнання, при
дбаних інститутом. Як по
казала перевірка, не все во
но використовується ефек
тивно. Комісією виявлено 
невстановленого і невико
ристаного навчального і на
укового обладнання на 
значну суму.

На задвірках інституту 
валяються звалені в купу 
залізобетонні плити з теп
лотраси. А вони можуть ще 
служити іншим цілям.

В. КЛИМЧУК, 
член бюро групи на
родного контролю.

ЧЕСТЬ І ШАНА ВІДМІННИКАМ

На інженерно-будівельному факу
льтеті немало відмінників навчання, 
активістів громадської роботи. Але і 
серед них є найкращі, найактивніші.

Ось Ігор Антонік. Закінчив серед
ню школу, відслужив два роки в 
рядах Радянської Армії. Прийшов на 
підготовче відділення і успішно за
кінчив його, став студентом.

З перших днів навчання Ігор по
казує приклад старанності, напо
легливості. Вчиться тільки на від
мінно, як староста групи, згуртовує 
колектив на виконання поставлених

завдань, перш за все — на глибоке 
вивчення програмового матеріалу.

За відмінне навчання, політичну 
зрілість, активність у громадській 
роботі Ігорю призначена ленінська 
стипендія.

Д ля Наталії Бик вчитися на від
мінно стало правилом. А крім того, 
бере активну участь в роботі ком
сомольської організації, екранно  
виконує обов'язки старости групи.

На знімках: Ігор Антонік і Ната
лія Бик.

Фото Р. Кутькова.

ПОЛІТИЧНИЙ КЛУБ
Днями на радіотехнічно

му факультеті провели 
вечір на тему: «Що таке 
ядерна і нейтронна зброя, 
що вона несе світу». Хоче
ться щоб подібні вечори 
проводилися частіше,
щоб використовувалися но
ві форми проведення. Та
кі, як інформаційна дис
котека, яка допомагає під

вищувати художньо-ес
тетичний рівень моло
дого спеціаліста.

Авторитет інженера на 
виробництві визначається 
не тільки знаннями своєї 
спеціальноості, а й тим, 
як він вміє організовувати 
відпочинок робітників. До 
цього потрібно готуватись 
в інституті.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШ ИТА
Если б жизнь человеку давали раз пять,
Чтобы мог он одну из пяти выбирать.
Чтобы мог все ошибки учесть наперед,
Чтобы каждому делу дал правильный ход.

Чтобы мог отличить от друзей он врагов, 
Чтобы он не боялся колючих ветроз.
Чтобы он не боялся жары и пурги,
Чтобы он никогда не залазил в долги.

Чтобы мог постоять за Отчизну свою,
Чтоб себя не щадил он в неравном бою.
Чтобы выжил назло сотням тысяч смертей,
Чтоб вернулся к жене, чтобьі обнял детей. 

Чтобы им рассказал о себе о войне,
Как сгорали сердца в беспощадном огне. 

Чтобьі им завещал: как зеницу хранить 
Каждый камень, что кровью людскою омыт. 

Чтобы им завещал навсегда, навека 
Синеву небосвода, его облака.
Зелень пашен земных, зелень трав и лугоз 
Опьяняющий запах весенних садов.

Лета жаркого зимой и прохладу зимы.
Все, чем дышим, живем, то, что создали мы. 
Наши фабрики, домны, заводы, дворцы,
Что постронли прадеды. деды, отцы.

Наши реки, озера, поля и моря,
Позывные из космоса; « Беркут», «Заря» 
Города и поселкн, дом в котором живем, 
Все что создано нашим великим трудом.

Если б жизнь человеку давали раз пять,
Чтобы мог, если хочеш хоть пять выбирать,
Для того, чтоб возвысить, украсить страну,
Я не взял бы пяти я бы  выбрал одну.

Я бы выбрал одну навсегда, до конца,
Ту, где ярко горят, а не тлеют сердца.
Ту, которой живут лишь для блага людей, 
Дарят людям огонь как дарил Прометей. 

Ту, в которой видны коммунизма черты,
Ту, где явью становятся наши мечты.
Ту в которой презревшие быт и уют.
С рюкзаками в тайге по болотам идут.

Строят В тундре дороги, В О ЗВО Д ЯТ М ОСТы  
Отдавая крупицы своей доброти 
Тем кто завтра на змену придет,
Тем, чье имя — великий советский народ. 

Если б жизнь человеку давали раз пять 
Я б советовал все же одну выбирать.
Но прожить ее так, чтоб сказали повен; 
«Замечательный жил на земле человек»

ю. шмитько,
инженер-конструктор СКТБ «Модуль».

Таку роль може відігра
ти «Політичний клуб». Для 
цього потрібно його за
безпечити кіноапаратурою 
магнітофоном, відео-
магнітофоном, кіно-фото- 
матеріалами.

Заняття бажано прово
дити у формі дискусій, а 
також запрошувати лекго- 
рів-міжнародників. Комсо
мольському комітету слід 
розробити організаційні і 
структурні елементи «По
літичного клубу.

М. КУРНОСЕНКО, 
член бюро комсомолу 
РТФ

АГІТБРИГАДА
ФАКУЛЬТЕТУ
Добре поставлена культ

масова робота на факуль
теті автоматики і обчислю
вальної техніки. Доказом 
цього є те, що більшість 
студентів ФАОТу беруть ак
тивну участь в інститутсь
ких і загально - міських 
заходах.

Минулий навчальний рік 
був особливо радісним 
для нас. Наша агітбригада 
завоювала перше місце 
на обласному конкурсі, 
ентузіазм і пошук, любов, 
до пісні і музики — ось. 
основа, завдяки якій на
ша агітбригада досягла та
ких успіхів.

Ось вже третій рік 
колективом керує студент 
групи 2-АТ-78 Сергій Яб- 
лочніков. Його організа
торські здібності режисе 
ра і сценариста, закоха
ність в свою справу ві
діграли неабияку роль 
в створенні і духовному 
рості цього колективу.

В програмі багато но
мерів громадсько-політич
ного звучання, а також 
є веселі гумористичній 
виступи, які із захоплен
ням зустрічають глядачі.

Нині агітбригада працює: 
над створенням нової прог
рами, яка присвячується 
майбутньому XIX з'їздові- 
ВЛКСМ.

О. ДОМБРОВСЬКИЙ

В о. редактора 
Б. І. ПОНОМАРЕНКО.
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