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ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
ЗАКІНЧИЛАСЯ
ЗИМОВА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ.

НА РІВНІ ВИМОГ
АЛЬШИЙ розвиток заочної вищої освіти, як наго
лошувалось у матеріалах XXVI з’їзду КПРС, має
важливе значення для забезпечення народного господарства нашої країни висококваліфікованими спеціалістами. Постанова Ради М і н і с т р і в С Р С Р
«Про дальше вдосконалення пі д г о т о вки с п е ц і а 
лістів з вищою і середньою спеціальною освітою без
відриву від виробництва» передбачає збільшити число
студентів-заочників на 5 процентів від плану прийому
на денну форму навчання, зобов'язує нас всі свої зу
силля спрямувати на підвищення якості навчання цієї
категорії студентів.
Колектив нашого інституту чимало робить в цьому
напрямку. Нинішнього навчального року на перший
курс загальиотехцічного факультету було прийнято не
260 студентів, як у минулому, а 325. На нашому факуль
теті працюють такі досвідчені викладачі, як доценти
Г. А. Забайрачний, В. А. Логіненко, Ю. С. Богомолов,
В. А. Карпенко, старші викладачі А, М. Маргасін, А. Ф.
Дячук, Ф. 1. Щербацький та інші. Отож заняття прово
дяться на високому ідейному і теоретичному рівні, і
викладачі нашого вузу гідно виконують свій нелегкий,
але почесний обов’язок — озброїти теоретичними знан
нями студента-виробничника.
Зусилля кафедр, працівників деканату і бібліотеки
дають позитивні результати. Так, на зимову сесію при
було 843 студенти, що складає 97 процентів від загаль
ної чисельності, 70 процентів з них одержали для
складання сесії відпустки з оплатою.
Сесія, яка щойно закінчилась, підбила підсумкй робо
ти в міжсесійний період і показала, що, в основному,
паші студенти з почуттям відповідальності ставляться
до другої ділянки своєї роботи — навчання в іституті. Про це переконливо говорять цифри: успішність
студентів з історії КПРС становить 92 проценти, з ви
щої математики — 89, нарисної геометрії — 86, фізи-
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ки — 87, опору матеріалів — 75 процентів.
Порадували своїми успіхами у навчанні студенти
В. В. Нагорний —■ інженер підприємства «Цукропроменергоналадка»
Ю. І. Миронов — регулювальник
ЦКБІТу, Г. М. Зуб — ст. електромеханік міської те
лефонної станції, О. С. Коротинська — інженер-мікробіолог Тульчинського консервного заводу, А. С. Максю
та — пілот авіазагону, П, Л. Пронько — токар Калинівського машинобудівного заводу, Мамаєва А. В. — го
ловний енергетик Вінницького філіалу «Гіпроцивільпромбуд», А. М. Батов — військовослужбовець, М. І.
Заболотний —- наладчик Вінницького ДПЗ-І8 та ін.
152 наших студенти — комуністи. Вони надають знач
ну допомогу працівникам деканату, а такі товариші, як
В. В Скомаровський, І. А. Грубий, М. І. Кицишин, Л. М.
Зеднік, Ю. І. Гадзовський, М. М. Попов не тільки самі
добре навчаються, але й ведуть за собою групу.
Не обходиться і без проблем, які необхідно розв’язу
вати не тільки деканату, але й адміністрації інституту.
Це, перш за все, проблема житла. «Законних» місць в
гуртожитках для заочників не існує. Правда, деяку
кількість місць нам врешті-решт надають, але це вже
вважається доброю волею проректора по АГР та його
заступника з питань побуту. Ми ніколи не знаємо,
скільки місць у гуртожитку нам буде виділено, отож і
керувати поселенням студентів не можемо. Наказ же
міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР зо
бов’язує адміністрацію вищих учбових закладів забез
печити всіх студентів-заочників, які прибувають на се
сію, місцями в гуртожитках. В зв’язку з цим і адміні
стративно-господарській частині, і керівництву студент
ського містечка слід різко змінити ставлення до заоч
ників і докласти максимум зусиль для виконання нака
зу міністра.
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
декан загальнотехнічного факультету.

П ЕРШ І
У С П ІХ И

Екзамен з фізики складає студент
другого курсу загальнотехнічного факу
льтету, начальник
цеху
№ 5 заводу
«Термінал» В. І. Яницький. На «добре»

оцінили його знання екзаменатори А.
Тхорівський та В. Я. Дучел.

М.

Фото О. Суворова,

Р езул ьт ат и р а д ую т ь
ТУ* АФЕДРА історії КПРС
-І* провела значну підго
товчу
роботу серед студентів-заошніиків по підго.
товці і проведенню зимо
вої екзаменаційної сесії.

На початку учбового ро
ку для
студентів „першо
курсників
загальнотехнічного факультету були про
читані настановні
лекції,
проведені семінарські за
няття, всі студенти одер_
жали контрольні роботи з
історії партії. Кожної су
боти на кафедрі для за
очників проводились кон

сультації. До зимової ек
заменаційної
студенти
прийшли добре підготов
леними.
Екзамени з історії прой
шли організовано, на ви_
сокому ідейно-методично
му рівні. Грунтовно, чітко
відповідали студенти
О.
Федченко,
Г. Пєтух, В.
Кравчук, А. Максюта, О.
Жукова та інші. Вони ба
гато працювали самостій.
но, глибоко вивчили пер
шоджерела, рекомендова
ну літературу, активно вис

тупали на семінарах. Гли„
бокі теоретичні знання з
істориіко-партійної
науки
студенти вміло пов'язува
ли з життям, практикою
комуністичного
будівниц
тва, розповідали про ор_
галізацію
соціалістичного
змагання,
виконання
виробничих завдань колек
тивами підприємств,
де
вони працюють.
І. ЗАБАЙРАЧНИЙ, до
цент кафедри
історії
КПРС, член КПРС з
1932 року.

о АКІНЧИЛАСЯ перша
«З у
нашо му
житті
сесія.
Вона підбила під
сумки минулого навчально
го півріччя, наочно проде
монструвала всі «плюси» і
«мінуси» нашої студентсь
кої праці.
До екзаменів ми підго
тувались непогано. Та це й
зрозуміло: в інститут при
йшли кращі виробничники,
яким життя, виробничі ви
моги підказали необхідність
здобуття інженерної освіти.
Отож і ставлення до за
нять серйозне, і результати
відрадні. Хороші, грунтовні
знання продемонстрували?
Л. Шкварницький, О. Ж у
кова, С. Липкань, М. Савчекко, В. Мушинеький та
багато інших.
Велику допомогу пода
ють нам працівники дека
нату.
Вони розробляють
графіки виконання студен
тами контрольних робіт і
суворо контролюють їх надсилку. Саме це і допома
гає нам, першокурсникам,
раціонально організовувати
самостійну роботу.
Щиру подяку висловлю
ємо ми нашим викладачам.
Вони докладають
чимало
зусиль, щоб дохідливо до
нести до кожного студен
та той матеріал, який ми
повинні проробити на за
няттях,
дати настанови

НАШ О БО В'Я ЗО К ВІДМ ІННО ВЧИТИСЯ
склали сесію на відмінно.
Зрозуміло, у нас
свої
труднощі.
Основна — це
брак часу для підготовки
до наступних сесій. Адже
більшість питань ми повин
ні вивчити самостійно, а це
дещо складніше, ніж працю
вати під керівництвом викла
дача. Та студенти нашого
курсу використовують най
меншу нагоду для роботи
з книгою, активно відвідую
ть консультації.
Правда, є на курсі і такі,
що недбало ставляться до
своїх обов’язків. Серйозно
треба ставитися до навчання
таким товаришам, як М. Та
тарчук, В. Макарчук, О. Вдо
вій, К. Калетюк, В. Дем’янчук та деяким іншим.
Кожна сесія — це своє
рідний підсумок нашої пра
ці. І хоч можна сказати,
що попрацювали ми непо
гано, та досягнення наші у
вимося до навчання, наскі майбутньому можуть і по
льки активно працюємо над винні бути вагомішими.
Т. ЧЕРПИТА,
підручником і в аудиторії,
технік-теплотехнік Він
залежить
рівень наших
ницького проектного ін
знань. І особливо важливо
ституту, студент 2 курсу.
це для нас, заочників. Ад
же ми всі —- виробничники,
більшість із нас не перший
рік працює на підприємст
вах народного господарст
ва, отож вимоги і потреби
сучасного виробництва нам
близькі.
В основному, мої товариші-другокурсники непога
но склали сесію, а це показ
ник того, що багато і вдум
ливо працювали у міжсе
сійний період. І прикладом
для
всіх повинні стати
В. Нагорний — працівник
об’єднання «Цукропроменергоналадка», О. Савельєв —
працює в об’єднанні «Вінницяенерго», Ю. Миронов з
на знімках: Наталія КомїЦКБІТу*, інспектор проти саро ва — староста кращої
групи
другого курсу. Пра
пожежного нагляду кому
цює вона майстром вироб
ніст П. Страшок, контролер ничого
навчання Віцни|Дько~
Вінницького заводу радіо го політехнічного техніку
технічної апаратури кому му.
Відмінно склав сесію сту
ніст В. Цебрик.
дент першого курсу,
проПриємно відзначити, що раб Ладижинської ГРЕС ім.
на курсі є товариші, які В. І. Леніна С. О. Груша.

Ііт АУКОВО-технічний прогрес вимагає поліпшення
якості підготовки кадрів для
народного господарства, І в
цьому питанні багато зале
жить не тільки від праців
ників вищої школи, але, в
першу чергу, від нас, сту
дентів. Від того, як ми ста-

для самостійної роботи.
Кожен з нас усвідом
лює велику
відповідаль
ність перед
колективом,
який направив нас на на
вчання, перед державою,
яка надала нам можливість
безплатно здобувати вищу
освіту. І ми докладемо всіх
зусиль, щоб досягти кін
цевого результату — стати
справжніми
інженерами,
вихованцями
Вінницького
політехнічного.
В. МАРЧЕНКО,
військовослужбовець,
В. ІВАНОВ,
електромонтер
Жме
ринської дільниці енер
гопостачання,
Л. ПОПЛАВСЬКИЙ,
ст. інженер хомбінату
«Вінницяпромбуд»,
студенти 1 курсу.

Щ ИРО
ДЯКУЄМО!

кладачам і
працівникам
деканату, кафедр, які ба
гато уваги приділяли нам,
заочникам, доклали чимало
зусиль,
професіонального
хисту, щоб передати нам
увесь накопичений роками
багаж знань.
Наш курс закінчує нав
чання, якщо можна
так
сказати, з
мінімальними
«втратами»: лише декілька
чоловік за три роки взяли
академвідпустки. А якщо
говорити про якість нав
чання, то і тут можна бу
ти задоволеними: успішно
поєднують творчу працю на
виробництві з навчанням в
інституті
Г.
Шпильова,
М, Блаженко, Т. Сікорська,
A. Мамаєва, І. Данилевич,
B. Бевз, П. Ободинський,
Є. Галинська, Л. Зеднік,
Н. Радзієвська. Протягом
всього навчання ці та бага
то інших товаришів не ма
ли заборгованостей, ретель
но готувалися до екзаменів
За два з половиною ро
ки навчання були у нас
свої радощі і невдачі. Але
ніколи не втрачали ми по
чуття колективізму, това
риської
взаємодопомоги,
завжди відчували
увагу
наших
викладачів А. М.
Тхорівського, І. А. Забайрачного,
А. Ф. Дячука,
О. П. Скнаря та багатьох
інших. Щире спасибі, наші
дорогі наставники! Добро-

|у | ИНЕ ще один семестр, і ми стане
мо, випускниками, продо
вжимо навчання в інших
вузах республіки. А. зараз,
заглядаючи у минуле, хо
четься підбити
підсумки
майже трирічного нашого
навчання на загальнотехнічкому факультеті.
За дорученням студентів
Передусім, висловлюємо третього курсу М. ЗАБО
Щиру вдячність нашим ви ЛОТНИЙ, І. ЧЕКАНЦОВ.

і«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор,,

Молодіжний
політичний
І кіноклуб «Акценти»
стає
•все більш популярним сеі ред юнаків та дівчат нав шого міста. Про це свідКОЛЕКТИВ ВПІ включився У МІСЯЧНИК ОБОРОННО- і чить кількість глядачів в
МАСОВОЇ РОБОТИ,
ПРИСВЯЧЕНИЙ
64-Й Р І Ч Н И Ц І 5 залі кінотеатру «Росія», де
^
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
5 ми проводимо
свої з а с 
ід ан н я, а також
численні
23 січня почався ВсесоюзГоловне завдання місяч- зу навчаються у семи сек-1 пропозиції, які надходять
ний місячник оборонно-ма- нйка — на основі високої ціях по військово-технічних Е від^остійних членів
насової роботи, присвячений 64 свідомості радянських людей і військово-прикладних ви- Е шого кїноклуву.
річниці Радянський Зброй- активізувати роботу по дах спорту, і в ході місяч-Ц Приємно,
що четверта
них Сил. Його мета — за- зміцненню
економічної і ника, безперечно, лави їх Е частина постійних відвідулучення широких мас на- оборонної могутності нашої поповняться
сміливими і£вачів «Акцентів» — стуселення, особливо молоді, до Батьківщини.
спритними, які заздалегідь £ денти
нашого інституту,
активної військово-патріо И
Громадські організації на- готують себе до виконання 2 але у своїй роботі ми платичної і оборонно-масової шого інституту планують почесного обов'язку кожного Е нуємо згуртування молоді
роботи, дальше вдосконален- проведення в студентських радянського громадянина — 2 всього міста.
Незабаром
групах і на курсах зустрі- служби в рядах наших слав-1 розпочне
роботу
група
ЬІЯ її форм і методів..
Проведення таких місяч- чей з ветеранами Великої них Збройних Сил.
Є консультантів. Серед нихників стало всенародною Вітчизняної війни та РадянВсі ці заходи, направлені 2 активістка клубу, студенттрадицією, висловом палкої ських Збройних Сил, різних на дальше зміцнення єдно- Е Ка групи ІЕОМ-80 Марина
любові народу до свого за- родів військ. Такі ж зустрі- сті армії і народу, послу- Е Бокша, яка чимало сил дохисника
Радянської Ар- чі відбудуться в Ленінських жать справі вдосконалення Е кладає’ до поліпшення намії. В ці дні профспілки, кімнатах гуртожитків, сту- військово-патріотичного ви- Е шої роботи, багато уваги
комсомольські організації, дентських клубах-кафе, на ховання молоді, її підготов-Е приділяє пропаганді клубу
ДТСААФ проводять своє- ,вогниках. В групах прой- ки до виконання священого £ серед юнаків і дівчат,
рідний огляд роботи по ви- дуть уроки мужності, перед- обов’язку по захисту нашої 5 н
повели
конанню заповітів В. І. Ле- бачається провести змаган- Батьківщини, великих завою-В нещодавно^ ми пров^
■ ■
г
• •
= чергове засідання клубу,
ніна про захист соціалістичня з вшськово-технічних
ви- вань соціалізму,
присвячене темі: «Україн
ної Вітчизни, по підготовці дів спорту, масове складайВ. ГОВОРОВ,
ський буржуазний націо
молоді до служби у лавах ня нормативів ГПО.
голова секції військовоналізм — ворог інтернаціо
збройних Сил СРСР.
1100 студентів нашого вупатріотичної пропаганди,
нального єднання народів».
Рада клубу одержала прохання від молоді Вінниці
НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЄ
повторити це засідання. У
лютому прохання наших

ВІРНІ ВАТЬШСЬШ ТРАДИЦІЯМІ:

УСУНУТИ НЕДОЛІКИ

Зобов'язання
схвалені

Під час кожної екзаме- в одній із залікових відо- тини. Розклад екзаменів і
наційної сесії народні кон- мостей допустив доцент ка- консультацій,
складанням
тролери учбового сектора федри АІВТ І. Б. Моїк. Без якого керували працівники
головної групи народного належних записів про змі- учбової частини, зроблений |
мйииа
пі п п и п г т а у
оиппя.
НАЯКІГНО. а
А це
Не
ППИЗВОЛИТЬ ■
контролю перевіряють пра нення
уV відомостях
випранеякісно,
призводить:
вильність заповнення залі вили оцінки викладачі І. Б. до серйозних зривів у ході |
кових і екзаменаційних ві Моїк та М. О. Боднарський, сесії.
Відбулися загальні проф
домостей. Складені
акти, а доцент кафедри
АІВТ
Деяким викладачам
у і спілкові збори професорськоякі фіксують
порушення, Ю. А. Скидан у відомості день приймання екзамену! викладацького складу і пра
а у березні минулого року групи ІЕОМ-77 вечірнього на 14.00. призначені консу-! цівників інституту. З допо
цьому питанню присвячу віддтення допустив
такі льтації. У більшості випадвався наказ ректора. Зміст порушення тричі. Дві оцін- ків до цього часу він ще віддю про виконання соціа
лістичних зобов’язань 1981
його керівники кафедр зо ки виявились підтертими у не закін ч е н и й ,
адже
бов’язані були довести до відомості групи ІАТ-76 ве- на
приймання
екзаме- року і колективного дого
відома кожного викладача. чірнього відділення, офор- ну В групі
від п у щ е н о вору між адміністрацією і
І все ж, на жаль, пору- мленій доцентом кафедри вісім годин. Отож, учбова., колективом інституту ви
шенняправил оформлення
АСУ П. Ф. Кулаковим. А от частина і деканати .навіть - ]л’уш|В' Голова місцевкому
відомостей щемають міс- асистент Ж. П. Дусанюк у юридично не мають права” В. М. Ребедайло.
В' обговоренні доповіді
це.Коротко нагадаємо ос- відомості групи ЗТМ-77 ве- призначати консультації рановні з них.
чірнього відділення поста- ніше 16.00. А що вже го- взяли участь М. В. Малий,
При оформленні екзаме вила залік проти прізвища ворити про якість консу-Є В. М. Лисогор, 3. Я. Гроз
наційних документів деякі одного студента, але стріл- льтації, якщо викладач н е“
викладачі ^не заповнюють кою показала, що стосує- має змоги хоча б трохи від- ний, Ю. А. Карпов, М. К. Яр
графи проти прізвищ ок ться він зовсім іншої лю- почити після такого наван- моленко та інші.
Учасники зборів прийняли
ремих студентів, не підби дини. Мовляв, я знаю, як таження, як екзамен.
новий колективний договір
вають підсумки по оцінках, відповідали студенти, а ви
Постійна нерозбериха і з і соціалістичні зобов’язання
у відповідній графі простав розбирайтеся самі.
ляють студентам оцінки, Багато викладачів не запов- аудиторіями, яікі виділені на 1982 рік, висловили свою
для консультацій у 14.00. Як
але «забувають» завірити їх нюють всі графи проти пріз- правило, вони ще зайняті с готовність другий рік оди
своїми підписами. Буває і вищ окремих студентів. Це ГруПою, яка складає екза- ц надцятої п’ятирічки, рік
*
' ------групою,
ат •
навпаки — викладач розпи - ■
В. А Лужецький, Р. Д. Ме„, і о другій годині юр-Е 6° 'ріЧЧЯ УТВ0Рення СРСР
сався проти прізвища сту Іскович-Лотоцький, Г.
А. би студентів
СТудЄнтів під керівницт-нв*дзначити
новими успіхами
керівнице
дента, але оцінку не прос Бушмич, В. А.
Левченко. вом викладачів бродять ко -§У праці
тавив. Якщо викладач ви Цей перелік можна було б ридорами інституту у пошу-Е
П. БОРИСОВ.
правив у відомості оцінку І продовжити.
ках вільного приміщення, І
комусь із студентів, це ви
У положенні про вищу
|; нарешті, про нововве-а
правлення повинно засвід школу зазначено: студенти дЄння учбової частини, по-В
чуватися
окремим
записом
.
захищають курсові проек- в’язані з бланками
екза-Я
І бутизавіреним підписом ти або роботи у присутнос- менаційних відомостей. На
викладача, ус рі
ті комісії не менш, як з думку народних контроле-5
родні контролери і з таки двох чоловік, однак викла- р|В| нічого, крім перевитрат9
ми порушеннями: в доку дачі кафедри економіки паперу і незручності в ро-3
ментах підтерті оцінки, а промисловості самі прийма- бот| Вони нам не принесли. £
на цих місцях проставлені ють захист. Така ж помилка
Доречно буде сказати, З
інші. І що вже абсолютно зареєстрована і у асистен- що учбова частина розісланедопустимо — екзамен та В. А. Левченка.
ла зразки і вимоги до офор-а
прийнятий ПО В ІД О М О С Т І, не
Майже всі названі викла
підписаній деканом або у дачі не перший рік працю млення цих документів, які д
відомість дописане прізви ють у вузі, отож пояснити виявились юридично нес-Я
проможними і були скасо-Я
ще студента понад контин допущені ними
помилки
гент, допущений деканом незнанням правил оформ вані проректором по учбо-3
вій
роботі
професором 5
до складання екзамене.
лення документів, на наш Ю. А. Карповим.
Однак, §
Нещодавно ми знову про- погляд, важко.
через те, що учбова частивели рейд по перевірці екд 0 р©чі| більшість назва- на офіційно не анулювала 2
заменаційних документів, і них порушень виявлені на- своє розпорядження,
ДО а
треба відзначити, ще чима- родними дозорцями у відо- цих пір працівники плута-2
ло викладачів здають в де- мостях, зданих в деканати ються з оформленням до-5
В.
канати відомості з
пору- вечірнього та заочного фа- кументів.
шеннями правил їх оформ- культетів. І тут ми помітиНародні дозорці вважа-Е
ленняли цікаву закономірність: ють, що працівникам учбо-Е
Так, доцент кафедри ААҐ більшість викладів ретельно вої частини треба
більш а
В. К. Чеплак проставив оцін- оформлюють відомості для продумано вирішувати пи-Е
ки студентам групи 2ААГ здачі в деканати стаціона- тання організації і контро-£
78 в одних графах, а роз- ру, і в той же час абияк лю учбового процесу, Щоб£
писався в інших, доцент ка- працюють з документами у весняну сесію не повто-2
федри політекономії М. М. вечірнього та заочного фа- рювати вже звичних поми-Ц
Арапов в групі
2ЕОМ-78 культетів, вимагають від ме- лок.
2
поставив одному з студен- тодистів приймати відомості,
Б. МОКІН, Н
Без слів.
ті в оцінку «відмінно», але оформлені з порушеннями.
зав. учбовим сектором §
не завірив її своїм підпиЧимало недоліків виявлеголовної групи народ- В
Мал. А. Січкоріза.
сом. Аналогічні порушення но і в роботі учбової часного контролю.
§

29 січня

1982 року

Кіноклуб запрошує

товаришів буде виконане.
Отже, до зустрічі на черговому засіданні кіноклубу «Акценти»! Чекаємо ваших запитань і пропозицій.
В. ОСІПЧУК,

знайомі з Миколою
М ИКицишиним
третій рік.
Зустрічаємося не так уже й
часто — на сесіях, і, здавалося б, добре вивчити людину за такий короткий час
важко, та про Миколу кожен на курсі скаже: хороший виробничник, ісумлін-

V
На знімку: голова молодіжного політич„ого кіно^
.
__ _
клУбУ «Акценти» М. Ільчук
веде чергову передачу.

— на 100,2 виконання плану будівельно - монтажних
робіт становить 108 процентів.
Нинішня ісесія для нас,
третьокурсників.,
досить
складна. Ми повинні відзвітувати про свої знання з таких дисциплін, як фізика,

ОДИН ІЗ НАС
ний студент, чудовіш това
риш.
Він сподобався всім зраг\у: приємною паемйнкою,
товариськістю, д вже якщо
треба допомогти у навчайг щось поясндти, то кра
ні,
щого помічника годі і шука
ти. Микола завжди грунтов
но підготовлений до сесії,
багато працює, самостійно,
отож і екзамени складає
добре.
Працює Микола Іванович
Кицишин головою Тиврівського міжколгоспбуду. Цей
колектив — неодноразовий
переможець соціалістичного
змагання серед підприємств
облміжколгоспбуду. Планові
завдання по генпідряду за
1981 рік виконані на 101
процент, власними силами

теоретична механіка, філо
софія. Мабуть, і у студен
тів стаціонару виникають
складності при їх вивченні,
а Микола добре опанував
теорію, впевнено, грунтовно
відповідав на екзаменах,
одержав хороші та відмін
ні оцінки.
ї ^Микола Іванович Кицишин — депутат Тиврівської
районної Ради народних
депутатів, багато працює на
громадській ниві.
Приклад нашого товариціа закликає нас, студентів-заочників., наполегливо
оволодівати знаннями, бути
на рівні вимог сьогоднішнього дня.
І. ГРУБИЙ,
студент 3 курсу ЗТФ.
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