
...КЛЮЧ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА — В 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. 
ЗВІДСИ — ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗАВ
ДАННЯ, ЯКІ СТОЯТЬ І ПЕРЕД 
НАШОЮ НАУКОЮ. РАДЯНСЬКІ 
ВЧЕНІ ЧИМАЛО ЗРОБИЛИ ДЛЯ 
ПІДНЕСЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПО
ДАРСТВА. АЛЕ ТЕ, ЧИМ МИ МОГЛИ 
ЗАДОВОЛЬНИТИСЯ ВЧОРА, Є ВЖЕ 
ЯВНО НЕДОСТАТНІМ ЗАВТРА І 
НАВІТЬ СЬОГОДНІ. ОТ З ЦЬОГО 1 
ТРЕБА ВИХОДИТИ НАУЦІ.
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Радянський народ з одно
стайним схваленням сприй
няв рішення травневого 
(1982 року) Пленуму ЦК 
КПРС, промову на ньому 
Генерального секретаря ЦК 
товариша Л. І. Брежнєва, 
Продовольчу програму, 
прийняту на Пленумі. В про
мові Леоніда Ілліча говори
ться про необхідність цих 
заходів, чітко визначені 
звдання, які треба виріши

ти нашому народу найбли
жчим часом і у перспекти
ві.

Перетворення в життя 
Продовольчої програми — 
це справа всенародна, і 
свою частку в загальну пра
цю повинні внести спеціалі
сти кожної галузі народно
го господарства. Отож і ми, 
суспільствознавці, сього
денним завданням для себе 
вважаємо пропаганду -і роз- 
яснення рішень т р а в 
невого (1982 року) Пленуму 
ЦК КПРС, промови на ньо
му товариша Л. І. Брежнє
ва.

Здавалося б на перший

погляд, ну що тут такого? 
Партія дала нам в руки чіт
ко розроблену програму 
дій: виконуй її і все буде га
разд. Та всі ми знаємо, нас
кільки спориться робота, ко
ли виконуєш її свідомо, з 
розумінням того, що й для 
чого. Саме для того, щоб 
роз’яснити трудящим суть 
прийнятих Пленумом доку
ментів потрібні наші напо
легливі зусилля, копітка 
робота по пропаганді рі
шень Пленуму.

Колектив кафедри історії 
КПРС намітив план заходів 
в цьому напрямку. Особли
ву увагу ми повинні приді
лити роботі з молоддю, 
роз’яснити рішення Плену
му своїм вихованцям. Спра
ва дещо ускладнилась тим, 
що навчальний процес уже 
закінчився, отож провести 
із студентами заняття за 
матеріалами Пленуму ми 
не маємо змоги. Але це аж 
ніяк не означає, що ці пи
тання залишаться поза ува
гою.

На консультаціях, в гур

тожитках ми проводимо бе
сіди з молоддю, рекомен
дували студентам матеріа
ли Пленуму для самостій
ного вивчення,*'Ставимо на 
консультаціях студентам, 
так би мовити, «пробні» пи
тання щодо матеріалів Пле
нуму, на які вони повинні 
дати відповідь. Звичайно, 
якщо вона не грунтовна, 
викладач допомагає своїм 
вихованцям, вносить поп
равки, доповнення. Але ми 
намагаємося, щоб такі уточ
нення давали самі студен
ти, товариші по групі. Це 
виховує у хлопців і дівчат 
навички колективного мис
лення, вчить їх вислухову
вати і поважати думку то
вариша.

Ми розробили питання за 
матеріалами Пленуму і 
включили їх в екзаменацій
ні білети. Думаю, також бу
де правильним кожному 
студенту додатково, не див
лячись, на те, який у нього 
білет, ставити питання, що 
стосуються рішень травне
вого Пленуму. Це дасть

змогу вияснити, наскільки 
молоді люди в курсі подій 
сьогодення, як вони цікав
ляться питаннями внутріш
ньої політики партії.

Продовольча програма 
торкається всіх сторін жит
тя нашої Батьківщини, отож 
і висвітлювати її треба все
бічно. Думається, для біль
шої ефективності лекцій і 
бесід за матеріалами Пле
нуму слід з працівників ка
федр суспільних наук ство
рити лекційні бригади. Вис
тупи спеціалістів кожної 
галузі сприятимуть всебіч
ному висвітленню пробле
ми, а це підніме значення 
і віддачу таких лекцій, на
дасть змогу комплексно ви
рішувати завдання, які ста
вить перед нами, суспіль
ствознавцями, всіма праців
никами вищої школи, пар
тія.

Не дивлячись на гарячу 
пору — екзаменаційну се
сію — ми повинні широко 
розгорнути лекційну пропа
ганду на підприємствах, в 
колгоспах і радгоспах, в ус
тановах, доносити до серця 
і розуму кожного праців
ника народного господар
ства палке слово ленінсь
кої Комуністичної партії.
» Б. ВАЛЬЧУК,

зав. кафедрою історії 
КПРС.

Завтра—
інженер

Сьогодні на енергетично
му факультеті розпочався 
захист дипломних проектів 
з спеціальності «Електрич
ні мережі». Першими на суд 
Державної екзаменаційної
комісії свої роботи пред
ставлять В. Чет в е р и к, 
С. Сторожук, В. Загород- 
ський, О. Заїнчковська, 
С. Салюк, В. Дураков, В. По- 
піль, В. Євтушенко. Ми 
впевнені, що наші старшо
курсники відмінно відзвіту
ють перед фахівцями за 
п’ять років навчання, дове
дуть, що набули знань спра
вжніх інженерів.

Побажаємо ж молодим 
спеціалістам успішного за 
хисту і відмінної, творчої 
роботи на виробництві, 
Хлопці і дівчата — випуск 
ники енергетичного факу 
льтету — підтримають доб 
ру славу нашого вузу само 
відданою працею.

О. СУВОРОВ,

студент III курсу.

Г 1 Й Д Е  С Е С І Я
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Не так-то й просто на відмінно виконати кур
совий проект. Для цього треба докласти багато 
праці, часу. Іноді виникають ускладнення, та 
вони простіше вирішуються, коли поруч вірний 
друг. Тому разом працюють над своїми курсо
вими проектами студентки-^другокурониці ма
шинобудівного факультету Тамара Козакова та 
Наталя Лутаєва (стоїть), (фото вгорі).

Вдумливо готуються до відповіді на екзамені 
з електрорадіоелементів студенти гоупи ЗРК —

мова, Олександр Поципух. Вони добре здають 
сесію, демонструють фундаментальне знання ма
теріалу (фото внизу ліворуч).

Екзамен з автоматизації конструювання РЕА 
у групі 2РК—79 приймає викладач В. А. Сляд- 
нєв. Впевнено відповідають на запитання сту
денти Олександр Вітюк та Володимир Макси
мович.

су ігор ГОРІН.

Колонка
інформації

Відбулися партійні збори 
колективу інституту. Кому- 
ністи обговорили питання 
про завдання парторгані- 
зації по підвищенню Оойо- 
витості партгруп в світлі рі• 
иіень XX VI з їзду КППС. З 
доповіддю виступив секре
тар парткому і. і \  Мельник.

В. ГОЛІЧЕНКО.

Закінчилося навчання ком
сомольського активу, орга
нізоване в  у банком політ
освіти при обкомі парти. 
230 кращих комсомольців 
нашого інституту наоули на 
цих заняттях фаху політ ін- 
срорматорів, пропиганиистів. 
Переб молоббю виступали 
кращі пропаганбисти і по- 
літінірорматори воласті, ви- 
клаоачі суспільних наук ву
зів міста, своїми враження
ми про XIX з ізб комсомо
лу побілилися оелегити фо
руму.

І. СМОЛЕНСЬКА, 
студентка П курсу.

Державна комісія з оцін
кою «оооре» прийняла ін
ститутський санаторій-про
філакторій «Супутник», що 
знахооиться в приміщенні 
гуртожитку Аз 3. санаторій 
розрахований на ои місць. 
В ньому зможуть віопочива- 
ти~~~ї лікуватися працівники 
і стубенти інституту, с д і Ь  
«Мооуль», Вартість путівки 
— 10 карбованців, строк 
перебування в профілакто
рії — 24 бні.

20 процентів путівок на
даватимуться безплатно. їх 
зможуть ооержати ветера
ни війни, переоовики вироб
ництва, віомінники навчан
ня, активісти.

М. БОБІК, 
студент IV курсу.

На гастролі до Вінниці 
прибув львівський оержав- 
ний оперний театр імені 
1. Франка. Митці пібготу- 
вали велику програму, що 
склааається з класичних 
оперних спектаклів та оиле- 
тів, Вінничани зможуть по
дивитися, приміром, «Ьвге- 
нія Онегіна» та «Лебеоине 
озеро» іі. 1. Чайковського, 
« їравіату» і «виголетто» 
Д. Вербі, інші всесвітньо 
відомі твори оперного та 
балетного мистецтва. Для 
люоителів оперети львівські 
актори пюгогували ряа ви
став.

Профком інституту орга
нізовує колективні вібвіои- 
ни спектаклів.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова профкому.

В корпусі інженерно-бу
дівельного факультету роз
почав роботу читальний зал 
спецвидів літератури (ауд. 
204). Тут представлені па
тентний фонд, неопубліко- 
вані матеріали, нормативно- 
технічна документація.

Працівники бібліотеки за
прошують читачів відвідати 
читальний зал. Години робо
ти — з 9.00. до 18.00.

Л. КЛЄТНА.
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В ІМ'Я МАЙБУТНЬОГО
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ чаяахг/хяаа

Ш кПГҐІ ли мене звільнять, я за- ^

Було це у 1911 році. 
В одній з польських 
тюрем народився хлоп
чик. Він був худий і 
блідий, як можуть бути 
худими і блідими діти* 
що народились у тюрмі: 
у нього почалися корчі. 
Мати викликала ліка
ря, та він, навіть не 
подивившись новона
родженого, з порогу ки
нув: «Тюрма не місце
для дітей». І так, не 
переступивши порога, 
пішов.

Мати виходила дити
ну сама. А через кіль
ка місяців навіть змог
ла винести його з каме
ри. В суд. Вирок був 
таким: вічне поселення 
в Сибіру, Брати хлопчика 
до Сибіру було немож
ливо, батько взяти йо
го до себе не міг: йо
го розшукувала поліція.

І тоді мати знову звер
нулася до лікаря. Не 
до того, тюремного, зви
чайно. До лікаря Кор- 
чака.

Лікар виходив дити
ну, що народилася в 
тюрмі. Якось до нього 
завітав високий худий 
чоловік. Назвав себе 
дядьком хлопчика, по
просив відвести його до 
дитини. Лікар здиву
вався: був пізній вечір, 
майже ніч, і діти всі 
давно вже спали. Але 
було щось у візиті цієї 
людини таке, що зда
лося Корчаку важливі
шим за роботу і на
віть дитячий сон.

Біля ліжка хлопчика 
високий худий чоловік 
мовчав... Корчак зразу 
відчув, хто може так 
мовчати біля колиски 
дитини.

«Дядьком», а на
справді батьком хлоп
чика був Фелікс Ед- 
мундович Дзержинсь- 
кий.

ЧК. Людина, яка 
очолювала ЧК, наводи
ла жах на ворогів. 
«Для багатьох немає 
імені, страшнішого за 
моє». «Залізний Фелікс»
— так називали його 
уже не вороги — дру
зі. Коли хлопчик, що 
народився у тюрмі, ви
росте, він скаже: бать
ко ненавидів міщан
ське сюсюкання,

А свій лист до сина
— після того коротко
го побачення вночі во
ни не зустрічалися багато 
років — батько напи
ше так: «Сонечко моє, 
моя зіронька, Ясик 
мій милий, дитя моє, 
цілую тебе міцно... Ко

ли
раз же приїду до тебе. 
Ти вийдеш з мамулею 
мені назустріч, я пер
шим побачу тебе, пі
знаю і підійму високо- 
високо...»

Але який батько не 
любить свою дитину. 
Наведемо ще слова Фе- 
лікса Едмундовича.

«...Я не думаю, що 
своїх дітей я міг би 
любити більше за не 
своїх... В особливо тяж
кі хвилини я мрію про 
те, як би я взяв яку- 
небудь дитину, носився 
б з нею і нам було б 
добре. Я живу для неї 
і вона любить мене тією 
дитячою любов’ю, в 
якій немає ніякої фаль
ші.»

Рядки ці Дзержинсь- 
кий писав за два де
сятиліття до того, як 
почав збирати ^бездом
них дітей по всій країні.

Ю. ЦВЄТОВА.

!

З ДІТЬМИ ГОВОРИВ, №  З РІВНИМИ
Його літературний псевдонім — Корній Чу- 

ковський — настільки злився з життям і твор
чістю письменника, що тепер, мабуть, небагато 
людей знає, що жив колись в Одесі хлопчик 
Микола Корнійчуков і що почав він свій тру
довий шлях маляром. З гімназії його виклю
чили як сина куховарки. Веселий підліток «без 
відриву від виробництва» по самоучителю ви
вчив англійську мову. Жив він голодно, але 
не розлучався з книгами. Екстерном здав ек
замени на атестат зрілості. А згодом приніс в 
одеську газету статтю досить серйозного зміс
ту: що таке мистецтво. Вона сподобалась, ру- 
ла надрукована, а молодого автора послали 
кореспондентом в Лондон, «забувши», правда, 
дати йому гроші.

Повернувшись, молодий Чуковський спробу
вав видавати в 1905 році в столиці сатирич
ний журнал «Сигнал». Але незабаром він був 
закритий, а видавець і редактор піддані корот
кочасному арешту. В ці роки Чуковський був 
широко відомий, як один із самих хльостких, 
ядучих критиків і фрльєтонистів. Та саме у 
цей час почалась копітка робота по вивченню 
творчості Некрасова. Більше сорока років жит 
тя присвятив Чуковський великому російському 
поету . Він розшукував і відновлював викину
ті цензурою рядки і строфи, вірші, що раніше 
не друкувалися. В результаті його праці було 
надруковано багато невідомих віршів, знайдено 
і прокоментовано 35 друкованих сторінок но
вих ^прозових творів. Зібрання творів М. О. 
Некрасова стало дійсно повним. Пізніше за 
книгу-дослідження «Майстерність Некрасова» 
Чуковському була присуджена Ленінська пре-

иого

дітей 
Робінзона

мія, а Оксфордський університет удостоїв 
почесного звання доктора літератури.

З імені Корнія Івановича Чуковського по
чинається історія нашої дитячої поезії. Скільки 
поколінь виросло на веселих казках Корнія 
Івановича! Та не тільки для малюків працював 
письменник. Для школярів він переклав на ро
сійську мову «Пригоди Тома Сойєра» Марка 
Твена, казки Кіплінга, пересказав для 
пригоди барона Мюнхгаузена та
Крузо. „

Талант письменника багатогранний, Він пер
шим відкрив дорослому читачеві американсько
го поета Уолта Уітмена, першим оповів про ді
тей у всесвітньо відомій книзі «Від двох до 
п’яти», як визначають фахівці, «був єдиним лі
тератором нашого часу, який займався пробле
мами мови не поверхово-любительськи, в поглиб
лено, серйозно, так, що мовознавці вважали йо
го дослідження керівництвом у своїй роботі».

Дитячий письменник, літературознавець, кри
тик, журналіст, перекладач і дослідник мови 
Корній Іванович Чуковський був цілою епохою 
в історії радянської літератури. Він дивує ши
ротою своїх задумів і їх блискучим здійснен
ням, величезним інтересом до життя,^ до людей. 
Корній Іванович щиро любив дітей, говорив з 
ними у своїх книгах і на зустрічах, як з рів
ними, був послідовним борцем за мир.

Чуковський — улюблений письменник дітвори 
і книгам його, повним веселої мудрості, глиби
ни, яскравого таланту, судилося довге, довге 
життя.

Е. ТАРАН.
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ПОЧЕСНЕ ТРЕТЄ

В останні дні травня в 
інституті пройшли традицій
ні змагання з футболу на 
Кубок дружби між команда
ми студентів з країн Афри
ки, Латинської Америки, 
арабських республік та сту
дентами з СРСР.

У фінальному поєдин
ку на стадіоні «Олімп» пе
ремогу над студентами з

СРСР здобули посланці 
Африки. Рахунок зустрічі-- 
2: 1.

О. ГОЛУБЄВ,
студент III курсу РТФ.

На знім ку: заст. секретаря  
ком ітету комсомолу Ю. Корит- 
кін  вручає куб ок кап ітану  
команди — переможниці Ра- 

фаелю д’Аляму.

Нещодавно в Одесі від- 
булася першість України се
ред спортивних клубів ву
зів, в яких взяла участь чо
ловіча команда нашого ін
ституту. В перший день на
ші хлопці зустрічалися з 
командою дублерів одесько
го «Політехніка». Суперник 
був іменитим. Досить ска
зати, що команда «Політех
нік» належить до вищої лі
ги. Наші спортсмени посту
пилися з рахунком 1:3.

Другого дня у впертій 
боротьбі вінничани перемог
ли команду Одеського педа
гогічного інституту з рахун
ком 3:2 і до останнього ту
ру не знали поразок. Вони 
виграли• у сильних команд 
Донецького державного уні
верситету з рахунком 3:1, 
Львівського політехнічного

інституту — 3:0, Київсько
го державного університету 
— 3:0, Українського інсти
туту інженерів водного гос
подарства з м. Ровно — 
3:0. Але поразка від коман
ди Дніпропетровського бу
дівельного інституту в пер
шому турі дозволила коман
ді зайняти лише третю схо
динку педесталу пошани.

Переможцем змагань ста
ла команда Дніпропетровсь
кого будівельного, друге мі
сце зайняли студенти Одесь
кого політехнічного.

Тренер команди О. М. 
Зміевський та граючий тре
нер, майстер спорту СРСР 
В. Пастушенко відзначили: 
всі спортсмени проявили 
найкращі бійцівські якості.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ,

Баскетболіст на відпочинку.
Мал. Крилова.

НА ПОРУКИ? ПО РУКАХ!

Безгосподарність
Економіка повинна бути економною. Це — 

закон. Якщо це не так, то йдеться, мабуть, не 
про економіку, а про щось інше. І саме на цьо
му наголосив у Звітній доповіді ЦК XXVI з ’їз
ду КПРС Генеральний секретар ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної Ради СРСР товариш 
Л. І. Брежнєв.

Впевнені, що керівники СКТБ «Модуль» з 
цілковитою підтримкою поставилися до цих ви
мог, а от коли дійшло до діла, то практика пока
зала, що економити і берегти народне добро тут 
не вміють. З вікна редакції видні ферми, які 
сиротливо стоять і в спеку, і в негоду, поки 
відповідальні товариші з «Модуля» розміркову
ють, як їх використати. На неодноразові заува
ження членів головної групи народного контро
лю керівництво СКТБ відмовчується, мабуть 
вважаючи, що ці «дрібниці» до економії ніяко

го відношення не мають, отож і нарікання на
родних дозорців — безпідставні.

Пропонуємо читачеві фотографію цих кон
струкцій і дозволимо собі від імені громадсь
кості запитати керівників «Модуля»: якщо кон
струкції не потрібні, то навіщо витрачались 
кошти на їх придбання, а якщо потрібні, то чо
му вже ряд років не використовуються за 
призначенням? Нагадуємо, що цього разу від
повідь обов’язкова!

С. БУЖКЕВИЧ, 
студентка І курсу, наш громадський ко
респондент.

нові КНИГИ,
ЩО НАДІЙШЛИ В БІБЛІОТЕКУ 

У ТРАВНІ:
ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ

Методи анализа много- 
мерной зкономической ин- 
формации. (Сб. статей). 
(АН СССР, Сиб. отд.-ние, 
Ин-т зкономики и орг. пром. 
пр-ва; Отв. ред. Б. Г. Мир- 
кин, — Новосибирск: Нау
ка. Сиб. отд-ние, 1981. — 
206 с., ил.

Общетехнический справоч- 
ник. — (Под ред. Е. А. 
Скороходова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Ма- 
шиностроение, 1982. 415
с. — (Серия справочников 
для рабочих).

Технология металлов и 
конструкционньїе материальї; 
(Учебник для техникумов 
Б. А. Кузьмин, Ю. Е. Аб- 
раменко, В. К. Ефремов и 
др.); Под ред. Б. А. Кузь- 
мина. — М.: Машинострое- 
ние, 1981. — 351 с., ил.

Юдин В. А. и др., Сбор 
ник задач по теории меха- 
низмов и машин: Учеб. пос. 
(В. А. Юдин, Барсов, Ю. Н. 
Чупин. Под ред. Л. В. Пет- 
рокаса. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.; Вьісш. школа, 
1982. — 215 с.

ПО РАДИОТЕХНИКЕ
Поляков П. Ф. Широко- 

полосньїе ааалоговьіе систе
ми связи со сложньїми сиг
налами. — Щ  Радно и 
связь, 1981. — 153 с., ил. 
Сборник задач и упражне- 

ний по технологии РЗА: 
(Для вузов по спец. «Кон- 
струирование и пр-во радио- 
злектрон. аппар а т у р ьі») 
А С. Беляєва, К. И. Били- 
бин, К. Б. Лукин и др. (Под 
ред. Е. М. Парфенова. — 
Е.: Вьісш. школа, 1982. — 
255 с., ил.

Урбанский Б. Злектроаку- 
стика в вопросах и ответах 
(Перевод с польского А. С. 
Сапожкова. — М.: Радно 
и связь, 1981. — 248 с„ ил.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Инженерное оборудова- 

ние зданий и сооружений: 
(Учеб. пособие для вузов по 
спец. «Архитектура» (Н. Е.

Пащенко, А. В. Овсянников, 
Л. П. Голубничий и др.); 
Под ред. Н. Е. Пащенко.
— М.: Вьісш. школа, 1981.
— 344 с., ил.

Калужский Я. А. и др.
Проектирование дорожньїх 
одежд: Учеб. пос. (Я. А. 
Калужский, Н. А. Медведко- 
ва, В. Н. Ряпухин. — К.:— 
Донецк: Вища школа, 1981.
— 100 с.

Матвіенко М. Г. Архіте. 
турний ансамбль Києво-П 
черського заповідника. — К-; 
К.: Будівельник, 1981. — 
120 с., з мал.

Основания и фундаменти: 
Респ. межвед. науч.-техн. 
сб. (Киев. инж. — стоит. 
ин-т; Редкол.: С. А. Слю 
саренко (отв. ред.) и др.).
— Кнев: Будівельник, 1981.
— 103 с., вьіп. 14.

Позняк П. И. Строитель-
ньій конвейєр промьішлен- 
ньіх комплексов. — Киев: 
Будівельник, 1981. — 47 с., 
ил.

Прикладная геометрия и 
инженерная г р а ф и н а :
Респ. межвед. науч. — техн! 
сб. (Киев. инж. — строит. 
ин-т; (Редкол.: В. Е. Ми- 
ханленко (отв. ред.) и др.).
— Киев* Будівельник. 
1981. — 131 с., вьіп. 32.

Родичкин И. Д. Проекти
рование современньїх заго- 
родньїх парков. — К.: Буді
вельник, 1981. — 152 с., с 
ил.

Строительние конструк-« 
ции : Респ. межвед. науч,- 
сб. Основан в 1965 г. (Гос- 
строй УССР науч.-исслед. 
ин-т строительньїх конструк- 
ций. — К.: Будівельник,
1981. — 116 с.
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