ти кваліфікованим інжене
ром, справжнім провідни
ком технічного
прогресу,
потрібно
чимало
знати.
Шлях у країну знань не
легкий, потрібно багато чи
тати літератури, наполег
ливо працювати
на лек
ціях, в лабораторіях, щоб
гідно пройти шлях до тієї
врочистої миті, коли вам
вручать диплом інженера.
Бажаю
вам
найкращих
успіхів у цій благородній
справі.
Особлива тиша запану
вала над стадіоном, коли
до
мікрофона
підійшов
студент-першокурсник Мухамед Ібрагім.
— Героїчний народ Аф
ганістану наполегливо бо-

В к р а ї н у знань
ФОТОРЕПОРТАЖ
Ц е . свято вже стало тра
диційним- для колективу
нашого інституту. Щоро
ку в останній день серпня
на стадіоні «Олімп» зби
раються викладачі,
спів
робітники, студенти з рід
ними. і близькими.
Ось і цього ранку ста
діон
одягнув
святкове
вбрання. Приглушений го
мін на трибунах, на зеле
ному килимі футбольного
поля неквапливо І якось
незграбно шикуються но
вачки. їм цей день запа
м’ятається надовго, адже
саме заради них — моло
дого поповнення
нашого
інституту >
—“ організовано

ють берегти і примножу
вати славу інституту, зав
жди і в усьому відстоюва
ти чистоту комуністичних
ідеалів, наполегливо
бо
ротися за глибокі знання,
брати активну участь в.
г|ромадській роботі, висо
ко нести горде
звання
студента Вінницького по
літехнічного.
Беручи до рук прапор
першокурсники
Ігор Саранчук, Євген Поляков,
Олена
Алпатова
дають
клятву з честю виконати
наказ старших товаришів.
На
біговій
доріжці
З’являється врочистий ЄС-‘
корт.
Запалений від віч

П ерш окурсників вітає ректор

це свято, заради них при
йшли
сюди.
збагачені
знанням і досвідом вете
рани, студенти старших
курсів.
Тишу святкового ранку
рантово
пор у ш и в
оір^
к^стр.
Під звуки вро
чистого маршу на стадіон
вносять Червоний прапор
інституту. Карбуючи крок
його несуть випускник фа
культету промислового і
цивільного
будівництва
відмінник навчання Ігор
Антонік, випускник
енер
гетичного факультету, від
мінник навчання Сергій
Луковніков
і студентка
Людмила Кач’ян.
Горить, полум’яніє
під
яскравим промінням сон
ця прапор — символ спад
коємності,
продовження
кращих традицій
нашого
інституту.
Всі
присутні
тримають
рівняння на
знамено:
Прайбр 'приймають пер
шокурсники.
Передаючи
Його випускники заповіда

інституту

ний для нашої країни рік
— рік 65-річчя Великого
Жовтня і 60-річчя
утво
рення Союзу РСР,
коли
весь нф од став на тру
дову вахту і успішно ви
конує рішення XXVI з’їз
ду КТГРС.
— Наша молодь,
про
довжує тов. Кузьмін, зав
жди була і залишається
на передових рубежах бо
ротьби за комунізм. Вам є
з кого брати приклад. Але
щоб принести
найбільшу
користь рідній Вітчизні,
своєму народові — потріб
но. багато працювати, на
полегливо вчитись. Хочеть
ся сподіватися, що ви ви

професор К узьмін І. В .

ного вогню в паку Слави
факел несуть
першокурс
ники Олександр Янченко,
Г. Кондратюк, М. Форм,а нюк. Доктор технічних наук
професор М. Ф.
Друко
ваний від факела запалює
вогонь нашого свята.
Над стадіоном врочисто
і піднесено звучить Гімн
Радянського Союзу. Пер
шокурсники
Валерій Бучек, Тетяна Мордаванець,
Віктор Максюта на високу
щоглу піднімають прапор.
Свято відкрито!
Слово надається ректо
ру
інституту,
Лауреату
Державно премії
УРСР,
заслуженому діячу науки,
доктору технічних
наук,
професору І. В. Кузьміну.
Він говорить:
—- Дорогі друзі!
Вам
сьогодні вручать студент
ські квитки і з цього дня
вам належить
нести ви
соке звання
радянського
студента. Знаменно, що ця
незабутня у вашому житті
подія відбулася в знамен

соко триматимете честь
рідного вузу,
внесете і
свою частину труда у ве
лику роботу
нашого ко
лективу, спрямовану на те.

П рапор інституту
Л. К ач'ян .

несуть С. Л уковніков, 1.

Далі тов. Кузьмін гово
рить про здобутки колек
тиву в науковій, методич
ній і виховній роботі, роз
повідає про
перспективи
розвитку інституту, щиро
вітає
першокурсників,
бажає їм міцного здоро
в’я, щастя, великих успі
хів на
благородній ниві
служіння
народу,
без
смертним ідеалам кому
нізму..
За дорученням ректора
ту і парткому І. В. Кузь
мі,н вручає
першокурсни
кам символічний студент
ський
квиток і ключ до
знань. Ці дорогоцінні ре
ліквії приймають
Вален
тина
Андієвеька,
Ольга
Сьоміна і Валерій Лук’яненко.
Слово надається завіду
ючому кафедрою
опору
матеріалів професору Огороднікову В. А.
— Батьківщина відкри

ються за побудову
но
вого, світлого
життя, —
сказав
промовець.
У
цій боротьбі ми постійно
відчували підтримку і до
помогу нашого
вірного
друга — великого народу
Країни Рад. Мій народ
послав мене вчитися на ін
женера. Такі спеціалісти
дуже потрібні у нас на
батьківщині Обіцяю
вчи
тися так,
щоб принести
якнайбільше
користі на
виробництві, стати пропа
гандистом
безсмертних
ідей великого Леніна.
Студент першого курсу
Володимир Липронюк ого
лошує
текст
врочистої
клятви. Предствники всіх
факультетів, що вишикува
лись на стадіоні, дружно
повторюють текст,
обіця
ють наполегливо вчитися,

п о ч е с н у місію
покладання
квітів до підніжжя пам'ятника В. 1. Л ен ін у вико
нують Світлана Кузь, Віктор К ривицький і Світлана Н азаренко.

щоб
перетворити вуз в ває перед молоддю широ активно боротися за вті
число кращих навчальних кі, світлі дороги, — гово лення в життя комуністич
закладів країни.
рить він. — Але щоб ста- них ідеалів.

З а м п ч уєіь ся свято, у азом з викладачам и, керівниками факультетів перш окурсники прямують

в аудиторії.

Віініницький політехнічний
інститут за останні
роки
зайняв достойне місце
в
числі кращих вузів нашої
республіки.
Провідні вчені очолюють
кафедри інституту, під їх
керівництвом
проводяться
розробки важливих техніч
них проблем, які мають ве
лике
народногосподарське
значення. Наукові розроб
ки лягають в основу канди
датських і докторських ди
сертацій викладачів кафедр
і талановитої молоді.
Більшість кафедр інсти
туту мають добре облад
нані лабораторії. Тут
не
лише проводяться практич
ні заняття, виконуються ла
бораторні роботи.
Кожен
студент вже з першого кур
су має можливість займа
тися науковими досліджен
нями;
Для цього
допитливим
юнакам і дівчатам буде
надано право користувати
ся складними приладами і
установка ми, кваліфіковані
викладачі завжди прийдуть
на допомогу, нададуть кон
сультацію, порадять, як кра
ще вести науковий пошук.
Варто лише з перших днів
навчання у вузі з допомо
гою старших товаришів щх>вильно обрати тему своєї
наукової роботи.
Інститут має сучасни
обчислювальний центр, д
встановлені електронні об
числювальні машини. Пр
виконанні курсових проек
тів, дипломних робіт студеій
ти матимуть
можливіст:
використовувати цю склад
ну техніку.
Та не лише в навчань
проходять студентські буд
ні. Попрацювавши над лі
тературою, підготувавшисі
до лабораторних робіт і се
мінарських занять, студен
має право на відпочинок, н;
змістовне, культурне дозвіл
ля.
Для цього в інституті та
кож є широкі можливості
Створена прекрасна спор
тивна база. До неї входят;
стадіон, шортиші
зали
площадки для ігрових ви
дів спорту. У мальовничо
му місці на березі Лади
жинськюго водоймища си
лами студентів і викладачі:
збудовано свортивню-оздо
ровчий табір
«Супутни]
ВПІ», де створено хорош
умови для занять фізкуль
турою і спортом, для зміц
неніня здоров'я молоді.
Широке поле діяльності
матимуть любителі
співу,
танцю чи іншого виду мис
тецтва. їх охоче включать
в хор, танцювальний
ан
самбль, до їх послуг естра
да, дискотека, клуби-кафе.
Росте, міцніє наш інсти
тут. Зводяться нові учбові
і лабораторі корпуси, сту
дентські гуртожитки. І все
це будівництво
ведеться
при найактивнішій
участі
самих студентів, які живуть
за традиційним принципом:
«Свій дім — своїми рука
ми». Думається, що й но
ве поповнення житиме
і
працюватиме під цим деві
зом.
Зелене поле стадіону роз
квітло барвистим
вбран
ням учасників танцюваль
ного ансамблю. Вони щи
ро привітали
першокурс
ників, усіх присутніх на
стадіоні і цручили прези
дії свята хліб-сіль на ви
шитому
українському
рушнику.
Декани, секретарі партбюро факультетів, провід
ні викладачі вручають першокурскникам
студентські
квитки. Чітким кроком ко
лони факультетів прохо
дять
стадіон і прямують
в
аудиторії.
Щирі по
смішки, міцні
рукостис
кання.
Юнаки і дівчата
знайомляться,
вітають
один одного з визначною
подією в іжитті. Свято за
знайомились з викладачану сім’ю прибуло попов
нення — 943
студенти
першого курсу.
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СТОр.

ВНЕСОК М О Л О Д И Х
Травневий Пленум
ЦК
КПРС поставив перед пар
тією, комсомолом і
всім
радянським народом питан
ня про Продовольчу про
грамуй заходи по її реалі
зації. Виконання постанови
Пленуму ЦК КПРС ком
сомольці ВПІ розцінили, як
найважливішу політичну за
дачу, виконання якої — ді
ло честі кожного комсомо
льця.
Важливою формою учас
ті студентів в виконанні
Продовольчої програми є
студентські будівельні і сі
льськогосподарськії загони.
Влітку 1982 року 25 загонів
ВПІ працювали в Вінниць
кій і 2 загони в Тюменській
областях. Із них 20 СБЗ пра
цювали безпосередньо
на
сільськогосподарських об’
єктах. За третій трудовий
семестр освоєно 3,5
млн.
карбованців, з них близько
2-х млн. — на тваринниць
ких фермах, об’єктах для
приймання, зберігання і пе
реробки
сільськогосподар
ської продукції. В загонах
працювало 7 бригад кому
ністичної праці.
Надана

допомога в прийманні 80 т.
зернових культур врожаю-82
року, заготивили близько
700 т. кормів. Подано 11
раціоналізаторських пропо
зицій по механізації ручної
праці в сільському госпо
дарстві.
Бійці СБЗ відкормлювали
450 кролів і 7 свиней. Бу
дівельними загонами була
проведена велика загально
політична і шефська робо
та. Особлива увага була при
ділена пропаганді матері
алів Травневого
Пленуму
ЦК КПРС, матеріалів XIX
з’їзду
ВЛКСМ і
XXIV
ЛКСМУ і підготовці свят
кування 60-річчя утворення
СРСР. СБЗ
виконували
комплексне завдання; ідео
логічне забезпечення жнив82, мобілізація молоді на
виконання
Продовольчої
програми і
безпосередній
свій вклад в будівництво
сільськогосподарських об'
єктів. Відмінно
попрацю
вав загін «Молодогварді
єць». При добрій і відмін
ній якості робіт,, вони осво
їли 62 тис. крб. 4 і перера
хували заробітну плату у

Фонд
миру.
(Командир
А.
Волошин,
ко м і с а р
І. Смоленська).
В осінній період велику
роботу проводять сільсько
господарські загони.
На
збирання врожаю 1982 року
направлено 1030 студентів
ВПІ.
Важливим напрямком ро
боти по виконанню Продо
вольчої програми є обнов
лення матеріально-технічної
бази сільського господар
ства. Велика робота в цьо
му плані проводиться на
М. Ф., зокрема кафедрою
ТАМ і ГНДЛ «Гідропро
елст». Від
впровадження
розроблених силами вчених
кафедри раціоналізаторсь
ких пропозицій минулого ро
ку одержано 1,7 млн., крб.
економії. В розробці рацпропозицій брали актив
ну участь члени Ради
Молодих вчених і спеціа
лістів факультету Пудрик,
Поліщук, Д ’яков, студенти
Третяк, Ткач, Корчинський
Мазур.
А. МУДРИЕ,
секретар комітету ком
сомолу ВПІ.

ДО ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БІГУНА

Оздоровчий біг —
це
простий, цілком
простий,
цілком природний
легкоДоситуїщйй, дуже
ефек
тивний засіїб зберегти
і
зміцнити здоров’я. Тому не
дивно, що робочі та служ
бовці заводу
«Уралмаш»
29 травня 1982 р. виступи
ли з ініціативою проводи
ти кожен рік у нас в краї
ні День бігуна, який пови
нен стати святом здоров’я,
сили, бадьорості,, засобом
залучення до фізигультур-і
ного руху всіх бажаючих
незалежно віід статі та віку,
фізичних даних, стажу за
няття бігом.
З початку вересня
мі
льйони радянських трудящих
виходять на старти
зма
гань, присвячених
всесо
юзному Дню бігуна.

Не залишається осторонь
колектив нашого інституту.
Програма Дня бігуна роз
починається для студентів
10
вересня іна
стадіоні
«Олімп» о 16 годині. Для
чоловіків дистанція
1000
м, для жінок — 500. Спів
робітники інституту беруть
участь у масовому кросі 11
вересня у лісопарку.
Ми впевненії, що всі сту
денти і співробітники
не
залишаться осторонь цього
заходу і своєю! активною
участю
внесуть
гідний
вклад в розвиток фізкуль
турного руху в нашій краї
ні.
Успішних Вам стартів!
В. ВІТЕР,
головний суддя
зма
гань.

БУД УЄМ О ГОЛОВНИЙ
Цього літа ініа споруджен
ні головного учбового кор
пусу працював студентсь
кий будівельний загін фа
культету Іавтоматши
/та
обчислювальної техніки. На
долю нашої «Бригантини»
випали складні випробуван
ня.
Загону дісталася одна з
найважчих ділянок роботи.
Нам належало
виконати
значний обсяг земляних ро
біт і залити
фундамент
майбутньої споруди.
Спочатку справи не кле
їлась. То рясіні дощі за- .
лили котлован, потім трап
лялися часті перебої з до
ставкою будівельних мате
ріалів. Однак наполегливо бутнього головного корпусу.
сті і ІентузІазіму
нашим
Під час роботи з найкра
хлопцям не позичати. Не щого боку проявили себе
дивлячись на. всі труднощі, бійці загону, студенти гру
загін по-ударному- провіів пи 4-АТ-81 І.
К о в ал ь,
третій трудовий -семестр.
В. Шпак, І. Мацелик. Сво
Практично вже заверше єю старанною працею вони
но нульовий цикл робіт і.
можна бачити контури май показали, як практично вті
люється в життя девіз:

Запрошуємо

ВСІ НА СТАРТ

На вулицях, в парках, на
стадіонах нашої
країни
з’являється вое більше лю
дей у спортивних костюмах,
на яких немає назв того чи
іншого спіорГгивнюго (това
риства. Вранці або ввечері
ці люди в невисокому тем
пі відмірюють кілометр за
кілометром.
Захоплення повільним бі
гом не є даниною моді. Це
найпростіший і найдоступ
ніший спосіб компенсувати
дефіцит руху, породжений
нашим віком техніки і ав
томатів.
Важливим кроком в роз
витку оздоровчого бігу ста
ла самодіяльна
організа
ція клубів любителів бігу.
У нас в інституті
такий
клуб було створено 1 квітня
1977 року. Спочатку його
відвідувало 12 чоловік, а
тепер членів клубу понад
100 чоловік.
Ми приділяємо увагу не
лише методиці бігу, не ті
льки обмінюємося
досві
дом, але й вивчаємо проб
лему раціонального харчу
вання, загартування, само
контролю.
Сьогодні всі ми виходимо
на старт. Було б
добре
якби участь у забігах не
залишилась разовою.
Б а
жано, щоб всі продав жува
ли свої заняття в клубах
бігу. Це принесе здоров’я,
творчу активність.
О. ШИНКАРУК,
член клубу бігу.

ДОВІР'Я
ВИПРАВДАЄМО

Орієнтир - навчання
«Свій інститут — своїми
руками».
Роботу, яку нишніували
ці хлопці, не було потреби
перевіряти, якість її зав
жди була відмінною.
Порівняно з іншими заго
нами бійці в «Бригантину»
підбирались дещо по-іншо
му. Тут працювали студен
ти лише першого курсу, а
тому робота в будівельному
загоні стала для них важ
ливою школою трудового
виховання.
Праця на будівництві за
гартувала, здружила хлоп
ців. По закінченню будіве
льних робіт воїни вирішили
замість відпочинку поїхати
в колгосп і допомогти хлі
боробам зібрати
врожай.
Немає сумніву щ($ й іг<е
завдання ми виконаємо.
Роман БОЙКО,
командир загону.
На знімках: іде будівни
цтво головного корпусу.

Черкаси. Прийняв перших відпочиваючих новий міжколгоспний кардіологічний са
наторій «Мошногір’я».
На знімку: новий міжколгоспний санато рий «Мошногір’я».

Ось і складено останній
вступний іспит. Тепер уже
рідко, та і то з Посмішкою,
(будуть згадуватися
без
сонні ночі перед математи
кою чи фізикою.
Позаду
неспокій та хвилювання і
ось ти стоїш на порозі ом
ріяного студентського жит
тя.
Перший курс — чудесний
курс. Ти тільки тепер поапріа вядиьому.
зр озу мїє)йі
смак до науки. Ти позна
йомишся з тими, з ким пе
редбачається зустрічатися
кожен день. Кажуть,
що)
шкільні та студентські дру
зі —- на все життя!
За традицією нашого ін
ституту, новий учбовий рік
розпочинається і Л енінськи м
уроком, на якому юнаки і
дівчата ще раз звернуться

ВЕЧІРНЯ ЗОРЯ.

до рішень комсомольських
з’їздів, матеріалів» травне
вого (1982 року) Пленуму
ЦК КПРС, обговорять свої
проблеми.
Хочеться, щоб орієнтиром
у роботі вашої
комсомо
льської організації, стали
слова Г енеріаліьного секре
таря ЦК КПРС Л. І. Бре
жнєва, які прозвучали ніа
Всесоюзному зльоті студен
тів, про те, що студентсь
ка пора — це не тільки під
готовка до
завтрашнього
дня, не просто чекання йо
го, це вже сьогодні — яс
краве змістовне життя. Це
напруженість творчого тру
да, активна суспільна робоНаталія РЕЗНІЧЕНКО,
студентка.

Фотоетюд.

Першого вересня ми пере
ступили поріг Вінницького
політехнічного
інституту.
Розпочався новий навчаль
ний рік. Для мене, як і для
всіх першокурсників, він
складається незвично/
Ще зовсім недавно хтось
із нас здавав випускні іспи
ти у школі, хтось працював
на заводах та фабриках,
будівельних майданчиках. І
ось ми студенти.
День тридцять першого сер
пня для всіх першокурсни
ків запам’ятається назавж
ди як день посвячення у
студенти. Глибоко в душу
запали нам напутні слова
ректора інституту І. В. Кузьміна, а також наших май
бутніх викладачів.
Перед нами складний та
разом з тим і цікавий шлях
пізнання. П’ять років ми бу
демо вчитись, щоб потім
віддати всі сили улюбленій
справі — зводити будинки,
заводи, міста. Щороку мільйоніни людей переселяються
в нові будинки, починають
працювати на нових заво
дах, на фабриках, ростуть
нові міста. Тисячі юнаків і
дівчат, що здобули вищу
освіту, їдуть у Сибір, на
Далекий Схід будувати міс
та і селища, розвивати про
мисловість цих
важливих
районів країни.
Можна сказати з упевне
ністю, що ми — майбутні
будівельники, будемо дос
тойною зміною наших стар
ших товаришів, наших вчи
телів.
ІРИНА ГЛОБОВА,
студентка
групи
І-ПГС-82
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