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СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ У ВПІ
ція про штатний склад, по
казники, що плануються,
обсяг
НДР,
пок а з н ики виробничої діяльності з
навчально - методичної, на
укової, ідейно-виховної і
громадської роботи; показ
ники, що визначають до
сягнення інституту в між
вузівському масштабі.
Для безпосередньої орга
нізації соцзмагання в інсти
туті утворений штаб, в який
входять представники ад
міністрації, партійної, проф
спілкової,
комсомольської
організацій. На факульте
тах, у відділах, виробничих
підрозділах також утворе
ні штаби. Вони організують
прийняття соціалістичних зо
бов'язань, контролюють їх
виконання, підбивають під
сумки, узагальнюють і по
ширюють передовий досвід,
мають право з врахуванням
конкретних умов коректу
вати показники, передбачені
положенням. Так, колекти
ви, де були допущені пра
вопорушення або грубі по
рушення трудової дисцип
ліни, рішенням штабу по
збавляються
права брати
участь у соцзмаганні,
а
факультети, кафедри і служ
би позбавляються призових
місць.
Поточний контроль вико
нання зобов’язань проводи
тиметься поквартально, а
підсумки їх виконання —
раз на рік: на кафедрах і в
первинних підрозділах до
10 грудня, на факультетах
до 15 грудня. Підсумки ді
яльності кафедр і факуль
тетів, а також загально
інститутського змагання і
визначення. переможців про
водить штаб до 25 грудня.
Загальна оцінка діяльності
підрозділів інституту визна
чається за результатами,
досягнутими по всіх групах
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показників.
Переможці
соціалістич
ного змагання серед кафедр
і факультетів визначаються
в два етапи. На першому
за найменшою сумою місць
називаються три кращих
факультети і по три кафед
ри кожної групи. Місця по
окремих показниках визна
чаються за допомогою нор
мувальної шкали, яка відо
бражає дійсний вклад під
розділу в даний загально
інститутський показник. На
другому етапі з трьох кра
щих факультетів і кафедр
визначається
переможець
соціалістичного змагання.
Для переможців соціалісробничих підрозділів під
сумки-підбиваються штабом
змагання за результатами
виконаних планових зав
дань, соціалістичних зобо
в’язань з врахуванням до
тримання трудової дисцип
ліни, громадського поряд
ку і експертних оцінок
якості роботи підрозділів.
Для переможців соціаліс
тичного змагання серед фа
культетів, кафедр, відділів
і служб встановлюється два
призових місця. Колектив
факультету, який зайняв
перше місце, нагороджує
ться перехідним Червоним
прапором, Почесною Гра
мотою і туристичними пу
тівками на суму 350 кар
бованців. Факультет, який
зайняв друге місце, наго
роджується Почесною Гра
мотою і туристичними путів
ками на суму 150 карбован
ців. Колективи кафедр, від
ділів, виробничих підрозді
лів, що зайняли перше і дру
ге місце, нагороджуються
Почесними Грамотами. Пра
цівники — переможці соц
змагання заносяться в Кни
гу пошани, на Дошку по
шани,
нагороджують с я)
Почесною Грамотою, їм ви
носиться подяка в наказі.
Нагородження перемож
ців соціалістичного змаган
ня проводиться спільним
рішенням ректорату, пар
тійного і місцевого коміте
тів за поданням адміністра
ції, партійної і профспілко
вої організацій підрозділів.
В. БОРИСЕНКО.
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тати відповідно такі: від
мінних оцінок ЗО і 42, хоро
ших —73 і 93. Студенти чет
н ав ча н н я. В изначились передовики і «хвостисти».
вертого курсу «відзначили
ся»: на двох екзаменах во
В ід так подаємо повідомлення з ф акул ь тетів.
ни «заробили» аж 7 дві
йок. Це такі недбайливці,
двієчниками: В. Демчуком як М. Тем’янишин з групи
ФАОТ
з групи ІЕОМ.-78 та А. КуСтуденти склали уже по черенком з 2АТ-78. Але бу 2ЕС-80 та О. Соколовський
з ІЕПП-78, інші. А от Г. Левдва екзамени. Процент ус
пішності на 25 травня на демо сподіватися, що спи чук, О. Лисюк, В. Ключник
двох курсах становить 98,5. сок цей до кінця сесії не з 2ЕСС-78 та О. Микитюк
Але, на нашу думку, сту поповниться, а відмінників, з 2ЕПП-78 правлять за при
денти ще «не розкачались»: таких як комсорг факульте клад для товаришів. Вони
до сесії можна було б під ту І. Бєлінський, С. Яблоч- відмінно здають сесію.
Отож, за підсумками двох
готуватись і краще. Ми доб ников, В. Мєльон, буде бі
екзаменів уже визначились
ре знаємо можливості сво льшати.
А.
ВАСЮРА,кращі групи та ті, яким тре
їх вихованців, отож вправі
заступник декана.
ба підтягнутися. Це відпо
вимагати від них кращих,
відно ІЕСС-78, ІЕСС-79 та
ніж є, результатів на екза Енергетичний
менах.
На третьому курсі екзаме ІЕПП-78, 2ЕС-79.
На жаль, факультет уже ни складали 155 чоловік, на
В. КРАВЧЕНКО,
може «похвалитися» двома четвертому — 164. Резульметодист.
С тартув ал а

весняна

ВВАЖАТИ
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Л. І. БРЕЖНЄВ.
(Із

Вимоги
Соціалістичне
змагання,
біля джерел якого стояв
великий Ленін, стало .най
характернішою рисою со
ціалістичного способу жит
тя. Воно має значний пози
тивний вплив на вирішен
ня економічних, соціальних
і виховних завдань.
Соціалістичне змагання в
інституті проводиться у від
повідності з положенням
про соцзмагання у ВПІ і на
правлене на вирішення ос
новного завдання — підви
щення якості підготовки ін
женерних і наукових кадрів
для народного господарства
країни. Розвивається
во
но у двох напрямах — ~внутрівузівському і міжвузів
ському. Основними форма
ми внутр івузівського зма
гання є індивідуальні і ко
лективні зобов’язання; між
вузівське змагання — це
участь нашого інституту
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні.
Соціалістичні зобов’язання
приймаються всіма структур
ними підрозділами на ос
нові особистих зобов'язань
і творчих планів працівників
з врахуванням планових
завдань. Зобов’язання
не
можуть бути нижчі плано
вих показників виробничої
діяльності. В той же час во
ни повинні бути реальними.
Для забезпечення одна
кових умов соцзмагання і
порівняльності результатів
прийняття зобов’язань
і
підбиття підсумків відбу
вається за такими групами
підрозділів: факультети, ви
пускаючі, загальноінженерні, загальноосвітні кафед
ри, кафедри суспільних наук,
відділи і служби.
В положенні видалені*
групи показників, що ха
рактеризують основну діяль
ність підрозділів: інформа
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Завдання машинобудівного
Днями на машинобудів
ному факультеті відбулися
партійні збори, на яких ко
муністи факультету прин
ципово, по - діловому об
говорили
завдання,
що
стоять перед колективом в
літній період,
намітили
шляхи виконання цих зав
дань.
.
З д оп ов ідд ю в иступ из
декан факультету Ю. М.
Дівеєв. Він підкреслив, що
бурхливе життя інституту
влітку не припиняється. В
основному, студенти роз’їз
джаютьея на канікули, але
великий загін наших ви
хованців буде проходити
виробничу практику
на
підприємствах країни —
. сімсот чоловік в заводсь
ких умовах, на сучасних*
підприємствах будуть пра
цювати на робочих місцях,
набувати професійних на
вичок. І головне завдання
керівників
практики —
спрямувати студентів на

свідоме, заінтересоване оз
найомлення з сучасним ви
робництвом,
тонкощами
своєї майбутньої професії.
Кожен студент повинен бу
де також випробувати се
бе в організації
масо
во - політичної роботи у
виробничому колективі. І в
цьому також йому потріб
ні дружня підтримка, по
рада, досвід старшого то
вариша.
Саме для того, щоб най
повніше виконати безпосе
редні свої завдання — вчи
теля і наставника — цьо
го року більше викладачів,
ніж у минулому, будуть ке
рувати виробничою прак
тикою студентів. Це дасть
змогу більше уваги приді
ляти кожному практикан
ту,
зробить студентську
виробничу практику більш
ефективною.
Збори зобов’язали заві
дуючих кафедрами і партгрупоргів взяти організа

цію виробничої практики
під свій безпосередній кон
троль. Кафедрі ТАМ роз
робити пам’ятку інструк
цію для старшого студен
та групи по організації до
помоги і контролю роботи
студентів на практиці.
Машинобудівний факуль
тет формує шість виїзних
будзагонів,
доукомплек
товує два будзагони р Тю
менську область і загін
безоплатної праці «Молодо
гвардієць», всі зароблені
гроші якого будуть пере
раховані в Р а д я н с ь к и й
Фонд миру.
Збори вважають необхі
дним підвищити партійний
контроль і надання допо
моги в організації СБЗ.
На зборах виступили ко
муністи В. І. Бондар, Л. С.
Півторак, В. Б. Петров,
В. Б. Демешко, В. М. Ребедайло
С. ПЛАХОТНЮК,

20 червня — ДЕНЬ ВИБОРІВ У МІСЦЕВІ
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Завдання а гітк о л е к ти в у ін с т и т у т у — зробити все, щоб провести виборчу к а м 
п анію ч ітк о і о р ган ізо в ан о . В ідм інно п рацю є
а г іт п у н к т , р о зташ о в ан и й у гу р т о 
ж и т к у № 2. На фото: зав ід ую ча а гіт п у н к т о м , доцент каф едри
н ауко в о го
ко м у 
н ізм у Р. С. У р л ап о в а (стоїть) бесідує з виборцями.
Ф ото Р. Кутьн ова.

Радіотехнічний
Підсумки двох екзаменів
змушують нас насторожи
тись: деякі студенти скла
ли іспити незадовільно. Це
третьокурсники ‘Ні Іванюк
А.
Кузьменко,
А.
По
ліщук, з групи 2РТ, Т. Кашина,
Л.
Вільчннський,
А. Капустіна — ІРТ, четвер
токурсники С. Ярошепта —
ІРТ, О.
Язвинський
та
С. Онебський — ЗРК, В. Ша
бля — 2РКЄ у нас і багато відмін
ників. Третьокурсники С. Лебедєва (ЗРТ), І. Прокіна,
Л. Крупельницький (ЗБК),
Д. Польчук (ЗРТ), В. Малицький та В. Базалійський
(2РТ),
четвертокурсники
Ю. Заінчковський, С. Крав
ченко (ІРТ), В. Макаревич,
А. Красиленко, Д. Дема з
групи ЗРТ добре підготува
лись до сесії. А студенти
групи 2РК-79 С. Стрикун,
С.
Довгорук, О.
Віткж
встигають не тільки добре

готуватись до сесії, але й
працювати на спорудженні
гуртожитку. Достроково, на
відмінно склала сесію сту
дентка групи 2РК-78, Г. Лу
гова, і незабаром однокур
сники привітали її з народ
женням сина.
в. р у ц к о й ,
декан факультету.

Машинобудівний
Кращі групи за підсум
ками на 25 травня — ІТМ79 та 2ТМ-78.
Відстають
групи 6ТМ-79 та ІААГ-78.
Всього на двох курсах сту
денти показали такі резуль
тати: «5» — 70, «4» — 179,
«З» — 80, «2» — 18. Як
бачимо, великий процент
трійок, двійок. Це значить,
що хлопцям і дівчатам тре
ба підтягнутись, з більшою
відповідальністю
постави
тись до екзаменів, що зали
шились.
•
К. МИХАЙЛЕНКО,
методист.

КОРОТКО
Комсомольська організа
ція Вінницького політехніч
ного Інституту нараховує 5
тисяч комсомольців .
На
«відмінно» навчається 472,
добре — 1800 чоловік . В ін
ституті навчається п'ять Л е
нінських стипендіатів: Ігор
АнтонІк, Олександр Вітюк,
Ірина Васильєва, Сергій Луковников, Валентина Ляндебургська.
*

*

+

Тільки за нинішній рік за
рекомендацією комсомольсь
ких організацій кандидатами
в члени КПРС прийнято 27
чоловік, що добре навчаю
ться і беруть активну участь
в громадській роботи
*

*

*

Ростуть поверхи
гурто
житку № 5, на якому пра
цюють
студенти-будівельники.

В. ЄГОРОВ.
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Т АКОГО
чекали.

просто не
Коли вліт
ку 1979 року в Ефіопії
сповістили, про офіцій
не відкриття всенарод
ної кампанії по боро*
тьбі
з неписьменністю
серед дорослих, перед
бачалось, що на пер
шому її етапі,
розра
хованому на три міся
ці, з червня по вере
сень, за парти сядуть
1 мільйон 300 тисяч
чоловік. В школи ж і
центри
по ліквідації
неписьменності прийшло
4,5 мільйона
чоловік.
До
знань потягну
лись робітники, ремісни
ки,
домогоспод а р к и .
Майже чотири п’ятих
тих, що навчаються, —
жінки. Це й зрозуміло.
В старій Ефіопії жінки
були позбавлені будьяких прав, отож серед
них найвищий процент
неписьменних. До того
ж,
чоловіки-робітники
навчаються на підпри
ємствах,- де працюють.
Потяг до знань, енту
зіазм,
з яким відгук
нувся народ на заклик
уряду покінчити з віко
вою відсталістю, поро-

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
ЦИФРИ І ФАКТИ

50 країн Африки добились національної неза
лежності.

*

*

*

29,9 процента світового добування сурьми, 10,3
процента хрому, 45,3 процента кобальту, 17,5 про
цента міді, 17,6 процента марганцю, 15,7 процен
та бокситів, 57,5 процента золота, 66 процентів ал
мазів виробляється на африканському континенті.
(Дані за 1980 рік).
Настольньїй календарь за 1982 год.

До світла знанЬ
дили свої проблеми. Не
вистачало
навчальних
матеріалів, хоча багато
було зроблено заздале
гідь.
За виготовлення
навчальних
посібників
взялись викладачі.
Мільйони людей ба
жали навчитися читати
і писати, і викладачів
середніх шкіл, безпе
речно, не вистачило б.
На
лозунг
кампанії
«Грамотний навчає не
грамотного»
відгукну
лись учні старших кла
сів середніх шкіл, що
пройшли
спеціа л ь н у
підготовку. Вони і ста
новили основну частину

о

викладачів курсів лік
непу.
Наша країна обрала
соціалістичний!
Іллях
розвитку. Прикладом у
цьому
став для нас
Радянський Союз, що
завдяки
соціалістично
му ладу досяг небаче
ної могутності. Радян
ський народ — щирий
друг народу Ефіопії.
Він подає нам велику
економічну
допомогу,
багато моїх співвітчиз
ників здобувають осві
ту у вузах і техніку
мах Радянського Сою
зу. Ми
навчаємося,
щоб всі сили свої від

■ Ш Н Ш Ш ВШ Н Н Ш Н Н Н Н Ш Ш Ш П Н Н В 2 стор.

*
дати на благо нашого
народу,
процвіт а н н я
рідної
батьків щи н и .
Щире вдячні вам, дру
зі!
Я щасливий тим, що
мені випала
велика
честь навчатися в Ра
дянському Союзі, бать
ківщині Жовтня, вели
кого Леніна, першій у
світі країні перемігшо
го соціалізму. Ми, студенти-іноземці, з
інте
ресом
знайомимося з
життям радянських лю
дей, вчимося у них бу
ти справжніми інтерна
ціоналістами.
■
А повернувшись на
батьківщину, ми буде
мо наполегливо працю
вати над тим, щоб
перетворити в життя
світлу мету нашого на
роду — побудувати со
ціалізм. І назавжди в
серці залишаться
спо
гади про квітуче, зеле
не місто Вінницю, по
літехнічний,
що став
для нас рідним домом,
наших добрих викладачів-наставників і друзівровесників.
Аддіс ТИФАЙЄ,
студент І курсу.

1500 річчю КИЄВА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Балада про Київ-Русь
Даремно кажуть:
— Старий, як світ,
Бо тут і старість, і молодість зжилися разом.
Вже тисяча п’ятсот минуло літ,
Як нарекли це місто Київ-градом.
Дзвенить дівочий спів, немов срібна струна,
Понад Дніпром, над повінню каштанів.
Тут Володимир, знявши німб у Перуна,
Звалив на себе важкий хрест титанів.
Софії красота, мов сонячне видіння,
Коня Богдана звела на диби.
Народу руського умілих рук творіння
Не згасло в ніч татарської орди.
Від поля Куликового до Жовтих вод,
Від Чудського до битви за Азов
Тернистий шлях пройшоа народ
Через віки страждання і незгод.
І Київ із Москвою обнявся навічно,
В Союз об’єднався весь вольний народ
В сузір'ї братерства сіяє Вітчизна
Від зірок Кремля до Славутича вод.
В. МАЛОНІЗГУРЕЦЬКИЙ.

Нові книги,
ОДЕРЖАНІ

БІБЛІОТЕКОЮ В ТРАВНІ

ПО ОБІЦЕСТВЕННЬІМ
Цвиллинг (отв. ред.) и др.).
НАУКАМ
— М.: Наука, 1981.
—
XXVI сьезд КПСС и за 180 с.
дами кафедр общественньїх
Грущенко И. А. Пособие
СПОРТ
СПОРТ
наук: Материальї Всесоюз. по английскому язьїку: для
СПОРТ
совещ. заведующих кафед- спец, в области космичесрами общественньїх
наук них исслед. (АН СССР. Кавузов, Москва, 14—16 окт. федра иностранньїх язьїков.
1981 г. — М.: Политиздат, — м.: Наука, 1981.—199 с.
1982. — 63 с.
Чечельницкая Г. Я. и др.
Тренер команди - пере
Жирнов Г. В.
Михаил Пособие по немецкому язьіможниці Л. О. Береста за:
Ивановнч Калинин. — М.; ку: для 1 и 2 курсов стродоволений виступом своїх
Мьісль, 1982. — 119 с.
вихованців.
ит. вузов: Учеб. пос. (Г. Я.
Ильинский М. М. Лаос: Чечельницкая, Д. Г. Коше— Кращими гравцями в
чампа — цветок революции. лева, Ф. М. Маршева.
нашій команді, — говорить
він, — я б назвав Олега
(Из блокнота журналиста).
Вьісшая школа, 1981— М.: Политиздат, 1980.— 208 с.
Гарбара, Юрія Потьомкіна, 'Анатолія Дзюбу та
174 с., с ил.
ПО ЕСТЕСТВЕННЬІМ
Олега
Максютинського.
Инжевський Ю. Ф., Ря- НАУКАМ И МАТЕМАТИКЕ
Взагалі,
команда грала
біков В. М. Релігійні свята
Карапетьянц М. X., Дравпевнено, дружно, я б
православ’я. — К/ Політви- кин С. И. Общая и неоргасказав, самовіддано.
дав України, 1981. — 80 с. ническая химия: (Учеб. по
Всі гравці нагороджені
— (Бесіди з віруючими).
собие для хим. — технол.
Весна — пора спортивних змагань.
Славиться
грамотами ДСТ.
Искусство и астетическое
_ м Хи
198]
Нових вам перемог, дру
воспитание молодежи. (АН
спортивними досягненнями колектив політехніків.
зі, і в навчанні і в спорСССР. Всесоюз. науч. ис„
ил‘
„
На фото: забіг на 110 метрів з бар’єрами на стаді
ті!
след. ин-т искусствознания
Кудрявцев Л. Д. Курс ма
В. ОЛІЙНИК,
Мин. культури СРСР. — М.: тематического
ана л и з а:
оні «Олімп».
старший викладач каНаука, 1981. — 335 с.
Учебник для физ. -мат. и
федри фізвиховання.
Коженко В. Что значит инж.-физ. спец, вузов).
Фото О. Суворова.
бить ведущим? О долге и М.: Внсш. школа,
призваниикоммуниста.
— Т. 1 1981. 687 с.
нівців.
очок, отож норма майстра
— Т. 2 1981. 584 с.
Валя
показала хороші спорту — 160 очок — ви М.: Политиздат, 1982.
250
с
Люстерник Л. А., Соборезультати: біг 100 м. — конана.
Латьшіева
Г.
И.
Основлев
В. И. Краткий
курс
13,1
сек.,
граната
—
42
м
Валентина Ляндебургська. В
Валентина зарахована до
ное отношение и вьісшая функционального анализа:
IV ступені комплексу ГПО 70 см, плавання — 1 хв. складу збірної
команди
цель общественного произ- (Учеб. пособие для ун-тов
стрільба — 83 України.
Валя зайняла 1 місце. Чем 13.4 сек.,
водства при
социализме. по спец. «Математика»). —
піонський титул їй прийш- очок із 100, крос — 2 хв.
(АН СССР. Ин-т зкономи- М.: Вьісш. школа, 1982.—
лось виборювати в гострій 54.5 сек. Це особистий ре
Л. САТАЙКІНА,
ки. М.: Наука, 1981.— 159 с. 171 с.
викладач кафедри фіз
боротьбі з сильними супе корд спортсменки. В сумі
советскои■ Мещерский И. В.Сборник
— (Проблеми
набрала
166
рницями з Чернігова, Чер Валентина
виховання.
задач по теоретической мезкономики).
Настольная книга атеиста. ханике: Для втузов. (Под
екають в хід будь-які при
(С. Ф. Анисимов, Н. А. Аши- ред. Н. В. Бутенина и Др.
йоми. За викладачем хо
35-е изд.,
ров, М. С. Беленький и др.
Іпо1 перераб.
.ол — М.
дять буквально по п'ятах,
Донецьк. Завдання дру
р » . С. Д. Сказ* “ « ^ Л І - О Ф И Л Ю ■
за ним полюють, коротше того року п’ятирічки завер ?1од
марнують час, до того ж в шив водій Герой Соціаліс кина). — 6-е изд., испр. и
АВТОМАТИКИ
Политиздат,
самий «гарячий» період — тичної Праці Г. Мещер я доп. — М.:
И ВЬІЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
шшш
1981.
—
448
с.,
4
л.
схом.
перед сесією, коли дорога ков. Він доставив на будо
ТЕХНИКИ
Научньїй
комм у н и з м:
кожна хвилина.
ви міста таку кількість цег Учебник для вузов. (П. Н.
Верлань А. Ф. и др. ЗлекБез
поважних
причин ли, якої досить для споруд Федосеєв, В. Г. Афанасьев тронньїе
но, впевнені перемоги на
функциональньїе
ньому студентів-політехні- не відвідували заняття з фіз ження двох стоквартирних К. Н. Брутенц и др.). — преобразователи систем авків, успішні виступи членів культури студенти ФАи 1у будинків. В основі профе 5-е изд. — М.: Политиздат, томатики (А. Ф. Верлань,
(гру сійного вміння новатора — 1982. — 431 с.
збірної області В. Ляндебург- Олександр Дідчук
Н. И. Корсунов, Е. А. Лоської, 1. Мельника, Г. Ла- па ЗАТ-79), другокурсник точний розрахунок: радіо
Очерки
по
исторнческому
боА?; Киев; Техніка, 1981.
стовської, В. Олійника на Михайло і кач (4А1), сту нальне розміщення вантажу материализму. (АН СССР.
с-> илденти
другого
курсу
енер
в
кузові
машини
і
оптима
першості
України
серед
Кафедра философии. - М.:
Кононович Л. М, Ковалгетичного
факультету
ан
льні маршрути руху. Вив
спортсменів ССТ «Буревіс
гин ю - А- Стереофоничесдрій Сас, Володимир Шити чивши методи роботи Г. Ме Наука, 1981. - 359 с.
ник».
Свердлов Б. Д. Важное кое воспроизведение звука
Зрозуміло, не всі мають ков, Валерій Варчук, Олек щерякова, вже близько ти средство просвещения масс. — М.: Радио и связь, 1981.
Шевцов,
Валерій сячі Донецьких
шоферів
можливість багато часу від сандр
— М.: Плакат, 1981. — 62 с. — 185 с., ил. (Б-ка ТРЗ
давати спорту. А от до Климчук. іепер кафедра фі водять машини , з урахуван
«Телевиз. и
радиоприем.
Советское государствен- звукотехника»; Внп. 108).
зичного
виховання
знахо
ням його рекомендацій.
тримуватись
правил
ін
ное строительство и право:
ститутського, життя, відві диться в осаді. Ці «спорт
Общеотраслевьіе руково*
*
*
дувати заняття фізкульту смени» виборюють заліки
Мінськ. Мільярдний під Курс лекций. А общ. н. при дящие методические мате
ЦК
КПСС,
кафедра
сов.
актив шипник виготовлено на Мін
рою треба вимагати від усіх А комсомольський
риальї по созданию автомабез виключення. На жаль, груп, у яких вони навча ському ДПЗ-11. Десятки гос. строит. и права. — М.: тизированньїх систем управ
до фізкультури деякі горе- ються, спокійно спостерігає типів підшипників вагою від Мисль, 1982. — 463 с.
лення технологическими про
Шестопал А. В. ЛеворастУден™ ставляться, як до за цим «двобоєм» студентів двох грамів до 200 кілогра дикальная социология в Ла- цесами (АСУПТ). (ГосстДумається, мів випускають на цьому
дисципліни другорядної, не і викладачів.
и статистика, 1982. — 128 с.
обов’язкової. Без поважних комсомольцям, треба своє заводі. Колектив підприєм тинской Америке: Критика
Справочно-библиографипричин вони не відвідують часно давати оцінку таким ства успішно працює над основних концепций. — М.:
ческий отдел НГБ ин-та.
Мисль,
1981.
—207
с.
заняття, а от під час одер діям своїх товаришів, актив створенням нових видів під
жання заліків повністю ви ніше реагувати не пропуски шипників підвищеної ван
ЯЗЬІКОЗНАНИЕ
конують «норматив»
сту- занять окремими студента тажопідйомності. На кінець
Лингвостилистические осоп’ятирічки їх випуск значно бенности научного тенета:
Дента недбайливця. Для ми.
В. о. редактора
того, щоб одержати жадазросте.
Сб. статей (АН СССР, Каф.
ний залік такі студенти пуЕ. ТАРАН.
(ТАРС—РАТАУ). иностр. яз/, Редкол.:-М. Я.
В. ОС1ПЧУК

І знову-переможці
Закінчилось друге коло
ігор з баскетболу на пер
шість ДСТ «Буревісник».
Наша команда у важкій
боротьбі завоювала перше
місце і кубок обласної ра
ди.
*
Команду медичного
ін
ституту наші спортсмени
перемогли досить легко: у
двох зустрічах медики не
чинили нам серйозного опо
ру, а от зустрічі з коман
дою педінституту проходил досить - таки напру
жено. Тільки краща різннця вивела наших спорт
сменів на вищу сходинку
п'єдесталу пошани: (1 коло — 91:72; II коло —
72:74).

Вітаємо!
В Луцьку проходив чемпіонат УРСР
на
приз
«Спортивної газети» з ба
гатоборства ГПО. За збір
ну команду Укрради ДСГ
«Буревісник»
виступала
студентка нашого Інституту

РЕПЛІКА

к р а їн а , р а д

НАПЕРЕДОДНІ
В наш час нікого не тре
ба переконувати в необхід
ності займатися фізичною ку
льтурою. Це, всі у цьому пе
реконані, позитивно впливає
на здоров'я, працездатність
допомагає у засвоєнні скла
дного матеріалу. Отож та
ку увагу приділяє партія і
уряд розвитку
масовості
фізкультури, виявляючи цим
самим велику турботу про
зміцнення здоров’я трудя
щих.
Студенти нашого інститу
ту славляться своїми спор
тивними досягненнями,
з
великою охотою відвідують
заняття фізкультурою. ЧиҐ
мало майстрів
і- кандидатів
у майстри спорту, студен
тів - розрядників вийшло
із стін нашого учбового за
кладу, багато завзятців нав
чаються в інституті зараз.
Свідчення масовості спорту
— меморіал імені Лялі Ратушної, що відбувся недав-
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