
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ЗВІТУЮТЬ ПАРТГРУПОРГИ
Завершились звіти і вибори в партійних групах. Ко

муністи головну увагу зосереджували на тому, як вті
люються в життя рішення XXVI з’їзду КПРС, XXVI 
з'їзду Компартії України, травневого (1982 р.) Пленуму 
Центрального Комітету нашої партії, як виконуються 
вказівки і настанови товариша Л. І. Брежнєва, як орга
нізовано виконання планів та зобов'язань 1982 року і 
п’ятирічки в цілому.
Звітно-виборні збори —  головні збори року, до яких 

добре підготувалися комуністи партійних груп кафедр 
1 курсів. Слід відмітити, щ о  на високому організаційно
му і політичному рівні пройшли збори на кафедрах 
електропостачання промислових підприємств і сільсько
го господарства (партгрупорг тов. Дьомов А. Д.), тех
нології автоматизації машинобудування (тов. Буренніков 
Ю, А.), опору матеріалів (Дупляк В. Д.), історії КПРС 
(тов. Пушин М. П.), фізичного виховання (Рудий І. П.) 
та багатьох інших.

У доповідях партгрупоргів дано глибокий аналіз 
'робленого за минулий період, показано, яку частину 
зраці вніс кожний комуніст в роботу по виконанню по
ставлених завдань, чи служить прикладом для інших 
у практиці виконання партійних доручень.

Головна увага зосереджувалась на необхідності під
вищувати ефективність навчально-виховного і науково- 
пошукового процесів. Все це сприяло тому, щ о  збори 
пройшли в здоровій діловій атмосфері при високій 
взаємній вимогливості принциповій критиці і самокри
тиці. В обговоренні доповідей взяли участь майже всі 
члени партгруп.

Однак, на зборах партгруп кафедр автомобілів і ав
томобільного господарства, технологічного / відділу 
СКТБ «Модуль» (партгрупорги тт. Красноштан М. А., 
Касаткін Я. П.) доповіді перетворилися у самозвіти.

не були викриті недоліки в роботі партгрупоргів і кож
ного комуніста, не накреслено конкретних шляхів усу
нення недоліків, щ о  мають місце в цих колективах.

Окремі збори відбулися при низькій явці та недо
статній активності комуністів, Так, на звітних зборах 
партійних груп кафедр металорізальних верстатів та 
інструментів, електричних систем прийняли участь ті
льки 70 процентів комуністів (партгрупорґи тт. Данилов 
В. С., Пауткіна Я, Р.].
Деякі партійні групи щ е  недостатньо приділяють ува

гу підвищенню бойовитості кожного члена партії, ба
гато недоробляють по комуністичному вихованню. На 
партійних зборах рідко заслуховуються звіти комуні
стів, завідуючих кафедрами.
Партійні бю ро факультетів, не налагодили регуляр

ного навчання партгрупоргів, члени партбюро рідко 
бувають на зборах партійних груп кафедр та курсів.

Для підвищення бойовитості низових партійних ла
нок партком інституту розробив план навчання партій
ного активу, заплановано заслухати на засіданні парт- 
кому звіт партгрупорга «Про роботу партійної групи по 
дальшому підвищенню суспільно-політичної і трудової 
активності комуністів у світлі рішень XXVI з'їзду 
КПРС».

Сьогодні першочергове завдання кожного партгру
порга організувати роботу комуністів груп на безумов
не виконання рішень XXVI з’їзду КПРС, Травневого 
(1982 р.) Пленуму Ц К  КПРС, підвищити ефективність уч
бово-методичної, наукової та виховної роботи кожним 
членом колективу, гідно зустріти славний ювілей нашої 
Батьківщини —  60-річчя утворення СРСР.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря парткому інституту.

ПО ЛЕНІНСЬКИХ ЗАПОВІТАХ
Розпочався новий на

вчальний рік. Він буде 
особливим: юнакам І дів
чатам належить втілювати 
в життя рішення XXVI. 
з'їзду КПРС. Студентсь

ка молодь нашого інсти
туту буде приймати ак
тивну участь в реалізації 
Продовольчої програми, 
готуватися до славного 
ювілею — 60-річчя утво
рення СРСР.

По традиції навчальний 
річ розпочався Ленінським 
уроком і Ленінськими лек
ціями, на яких студенти 
ще раз звернулись до рі
шень XXVI з'їзду партії, 
матеріалів травневого
(1982 року) Пленуму ЦК 
КПРС.

Орієнтиром в роботі з 
студентською молоддю 
повинні стати вказівки Ге
нерального Секретаря ЦК 
КПРС на Всесоюзному 
зльоті студентів: «Сту
дентська пора — це не 
тільки підготовка до зав
трашнього дня, не просто 
чекання його. Це вже сьо
годні — яскраве, змістов
не життя. Це напружена, 
творча праця активна гро
мадська робота».

З лекцією «Союз непо- 
порушних вільних респуб
лік» перед студентами 
енергетичного факультету 
виступив голова облви
конкому В. Ф. Темний, на 
інженерно-будівельн о м у 
— перший секретар міськ
кому Компартії України 
М. Г. Вербило, на радіо
технічному — голова обл- 
профради П. М. Лук’ян- 
чиков.

В Ленінських уроках 
брали також участь від
повідальні працівники об
кому партії, передовики 
виробництва, ветерани
війни, провідні вчені ін
ституту.

Початок нового навчаль
ного року — це свято для 
всіх радянських студентів, 
які прагнуть стати квалі
фікованими спеціалістами. 

Немає сумніву в тому, що 
студенти ВПІ успіхами в 
навчанні, праці, в гро
мадсько-політичному житті 
внесуть гідний вклад у 
виконання грандіозних 
планів XI п'ятирічки.

Ф. джос,
заступник секретаря
парткому

В ці дні в інституті про
водяться комсомольські 
збори, йдуть вибори акти
ву перших курсів всіх фа
культетів.

Кампанія проходить на 
високому ідейно-політично
му рівні. Велику допомо
гу в їх проведенні пода
ють комітет комсомолу
партійні та профспілкові 
організації факультетів.

На зборах у групі 6-ПЦБ- 
82 крім секретаря ком
сомольської організації ін
ституту А. Мудрого був 
присутній) інструктор від
ділу пропаганди і агітації
ЦК ЛКСМУ О. Ляпін.
Своїм вожаком комсо
мольці групи обрали Вя
чеслава Добровольрького. 

Активно пройшли вибори 
в групах 4-РТ-82, 2-РК-82, 
де комсоргами обрали
Олександра Мешковця та 
Світлану Кузь.

При виборах активу вра
хувались ділові якості, рі
вень ідейно-політичної та 
загальноосвітньої підго
товки, почуття обов'язку 
за довірену справу, ціле
спрямованість.

Вже розпочалися вибо
ри на інших факультетах. 
Вживаються заходи, щоб 
ця робота була проведена 
організовано, щоб комсо
мольці чітко поставили 
перед собою мету, визна
чили завдання і активно 
включилися в їх реаліза
цію.

В. РОЗДОБУДЬКО, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу.

У КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нещодавно . * у нашій 
групі 4РТ-82 були прове
дені комсомчльські збори. 
На них ми повинні бу
ли обрати комсомольсько 
го ватажка. За рекомен
дацією факультетського 
бюро ми дружно прого
лосували за кандидатуру 
Олександра Мешковця.

Я не один раз розмов
ляв з ним і хочу дещо 
розповісти про нього. До 
служби в Армії він закін
чив Могнлів-Подільський 
монтажний технікум. Під 
час служби в рядах Ра
дянської Армії був ком
сомольським секретарем 
роти.

За добросовісне вико
нання свого обов’язку по 
захисту Батьківщини
Олександр був удостоєний 
урядової нагороди.

Ми віримо, що цей ком
сомолець покаже себе з 
найкращого боку і буде 
ініціативним ватажком 
нашої комсомольської гру
пи, виправдає наше дові
р'я.

А ми всі будемо намага
тись стати схожими на 
Олександра. Від імені на? 
шої групи хочу побажати 
йому великих успіхів у 
навчанні і комсомольсь
кій роботі.

В. ДЕМ’ЯНЮК,
студент гр. 4РТ-82.

Внесемо свій вклад
Здається недавно ми були 

початківцями, а зараз вже 
студенти 4 курсу. Незабаром, 
одержимо диплом педагога,, 
однієї з найгуманніших про 
фесій на землі.

Наша група завжди бу
ла однією з кращих в інсти
туті по успішності та інших 
показниках. Добитися висо
ких результатів допомагала 
згуртованість, взаємодопо
мога. почуття великої відпо
відальності перед партією, 
урядом, які постійно дбають 
за покращення добробуту 
всіх радянських людей.

Наша група відмінно- 
працювала на сільськогос
подарських роботах, у буді
вельних загонах, завжди, 
приділяючи велику увагу ви
сокій якості продукції.

Ми завжди беремо ак
тивну участь у громадському 
житті, спорті, вміємо куль
турно відпочивати. Хочу від
значити ,стопроцентну участь

•наших студентів у масово
му забігу, присвяченому Дню 
бігуна.

А в навчанні найвищих 
показників досягли такі сту
денти: 3. Качур, Л. Фалін- 
ська, І. Васильєва, С. Вах- 
ромєв. Ці студенти завжди з 
задоволенням допомагають 
відстаючим.

Згуртуванню групи спри
яють вечори відпочинку та 
дискотеки, які часто прово
дяться на факультеті.

З глибоким розумінням 
група сприйняла рішення 
Травневого (1982 р.) Пле
нуму ЦК КПРС. Ми зобо
в'язуємось своїм успішним 
навчанням та громадською 
працею внести посильний 
вклад у виконання Продо 
вольчої програми, прийнятої 
нашою партією і схваленої 
.народом.

Ірина ХОТЯН,
студентка групи І-ПС-79.

ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
Кафедра електронних: 

приладів проводить велику 
науково-дослідну роботу 
в галузі створення елек
тронних гармат, джерел 
електронів, керування елек
тронними пучками.

У зв’язку з цим А Н  
СРСР звернулась з прохан
ням провести на базі ка
федри першу всесоюзну 
школу з електронної опти
ки.

Створення нових еконо

мічних і надійних електрон
них гармат, джерел елек
тронів і іонів дозволить 
розробити нові технологіч
ні процеси по зварюванню 
Д різанню матеріалів, очист
ці їх.

В роботі шкали, яка 
проводилась в нашому ін
ституті на початку цього 
тижня, взяли участь про
відні вчені даної галузі з 
^багатьох міст країни.

У системі підготовки ін
женерних кадрів вирішаль
на роль належить кафед
рам. Сучасна кафедра є та 
ланка у ВУЗІ, котра у пер
шу чергу несе відповідаль
ність за якість підготовки 
молодих спеціалістів, влас
не, на кафедрі зароджуєть
ся все краще, саме кафедра 
визначає успіх навчання.

За роки становлення та 
розвитку на нашому факу
льтеті склались працездат
ні, ділові колективи кафедр - 
Визнаними лідерами в ін
ституті є кафедри автома
тизованих систем керуван
ня, автоматизації і інфор
маційно-вимірювальної тех
ніки, обчислювальної техні
ки, якими керують видат
ні вчені нашої країни: про
фесор Кузьмін І. В., профе
сор Маликов В. Т., профе
сор Стахов О. П.

На цих кафедрах сфор
мувались надійні наукові 
направлення, успішно веде
ться госпдоговірна темати
ка..

За останні три роки на 
цих кафедрах 12 чоловік 
захистили кандидатські ди
сертації. Міцний зв’язок з 
підприємством характеризу
ється виконанням науково- 
пошукових праць на суму 
понад 1,6 мли. карбованців 
у рік, до того ж, практич
но всі ці праці відносяться 
до розряду найважливіших.

Новизна та характер на
укових пошуків підтверд
жується тим, що колектив 
кафедри одержав понад 
100 авторських свідоцтв 
С^СР і більше сорока па
тентів закордонних країн. 
Можна сміливо сказати, що 
до цих показниках кафедри 
АСК, АІІТ, ОТ знаходяться 
на рівні передових кафедр 
ВУЗів нашої країни.

Виконуючи роль основної 
ланки у структурі ВУЗу 
кафедри факультету мають 
великі можливості у розв'я
занні виховних завдань. 
Однак, зараз ці можливості 
не реалізовуються по впою 
мірою. Тому для 'посилення 
ролі кафедр у комуністич
ному вихованні студентів, 
для успішного поєднання 
колективних та індивідуа
льних форм праці у акаде
мічній групі, на нашому фа
культеті прийнято рішення 
про формування трьох від
ділень по відповідних спе

ціальностях, а випускні ка
федри стали колективними 
наставниками- студентів сво
єї спеціальності.

Першими позитивними ре
зультатами подібної ор
ганізації стала активна 
участь кафедр у формуван
ні контингенту наставників 
(кураторів) академічних 
груп, у розміщенні. студен
тів у гуртожитки, по по
верхах, по відділеннях, 
проведенні співбесід з пер-

- шокурсниками.
Звичайно, як і у всякій 

новій справі тут є трудно
щі, незрозумілі, питання, 
але у цілому, професорсь
ко-викладацький склад на
шого факультету повністю 
готовий продовжувати пе
ребудову своєї роботи.

Підсумки 1981 — 1982 
учбового року показали, 
що перед нами стоять ве
ликі завдання по вдоско
наленню учбово-методичної 
роботи, по втіленню прогре
сивних методів навчання. 
Поки що вони впроваджу
ються дуже повільно. Тіль
ки кафедра АСК апробу
вала і використала в уч
бовому процесі дві ділові 
ігри (доцент Северилов 
В. А., доцент Данилюк 
10. С.), іг готує ще три.

На кафедрах хімії, АСК, 
ОТ, електронних приладів 
мало проводиться комплекс
них занять з використанням 
елементів проблемного нав
чання,

На кафедрі ОТ розроб
лена та використана одна 
приватна методика по кур
су «Теорія і проектування 
КВМ».

У новому навчальному 
році наші зусилля повинні 
бути зосереджені на безу
мовному виконанні нака
зу МІНВУЗу УРСР, «Про 
розробку та використання 
в учбовому процесі учбово 

, методичних комплексів дис-
• ЦИПЛІ'НИ».

Так, перед нами стоїть 
і багато складних проблем, 
і багато завдань ще не ви- 
і рішено, але нашому колек-
- ’ тиву під силу дружна, на-. 
, полеглива праця, яка при- 
і носить радість після кож-
• ного прожитого дня.

С. ЛЮТВОРТ, 
кандидат технічних на- 

і ук, доцент;
М. СОЛЯНІЧЕНКО, 

заступник декана.

П О Ш У К И , 
П Р О Б Л Е М И , 
ПЕРСПЕКТИВИ

ОБИРАЮТЬ
КРАЩИХ БАЖАЄМО

УСПІХУ
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Я К Щ О  В ІЗ Ь М Е М О С Я  Р А З О М
В нашій країні велика 

увага > приділяється поліп
шенню добробуту радянсь
ких людей. Чільне місце пи
тання покращення житло
во-побутових умов трудя
щих зайняли на XVII з’ їз
ді профспілок СРСР.

Характерним прикладом 
успішного вирішення вка
заних завдань є наш по
літехнічний .'інститут- Мо
лодий ВУЗ уже сьогодні 
може пишатись солідним 
житлово-побутовим та оз
доровчим комплексом, що 
включає 4 гуртожитки, су
часну їдальню на 530 місць, 
стадіон «Олімп», спортив
но-оздоровчий табір на 
180 відпочиваючих з а - змі
ну, медпункт.

Незабаром відбудеться 
відкр иття профспілкового 
санаторію-профілакторію в 
гуртожитку № 3, де одно
часно .зможуть покращити 
своє здоров’я 50 студентів, 
сіпівіробітникіів інституту. 
Причому профспілкова пу
тівка на 24 дні коштує 15 
карбованців ЗО коп., а 20 
процентів путівок будуть 
виділятися безплатно.

Небагато часу залишило
ся ще до одного новосілля 
— відкриття гуртожитку 
№ 5. Після цього практич
но всі студенти, що потре
бують гуртожитку, зможуть 
одержати місце на прожи
вання в нашому студент
ському містечку.

Найближчим часом роз
почнеться спорудження гур
тожитку для сімейних сту

дентів та співробітників, в 
планах будівництва — зак
лади громадського харчу
вання, побутового обслуго
вування. Уже ві нинішній 
п’ятирічці планується спо
рудження першокласного 
спортивного комплексу.

Треба сказати, що жит
лово-побутові питання ви
рішують з урахуванням 
необхідності створення хо
роших умов для занять, 
змістовної організації доз
вілля студентів; Зі смаком 
оформлені кімнати для за
нять в гуртожитку енерге
тичного факультету, до по
слуг студентів тут обчис
лювальний центр, розташо- 
вший - а треЧ сьому! .'по?-* 
вереї Досвід енергетиків, 
впроваджують інші факу
льтети. У кожному гурто
житку є студентські клуби: 
«Айвенго» — в гуртожит
ку № 1, «Зодіак» — в гур- 
тожитку № 2, «Прометей», 
— в гуртожитку № 3. За
кінчується обладнання клу
бу у гуртожитку № 4. Зви
чайно, про повне вирішен
ня житлово-побутових про
блем говорити рано, але 
запорукою втілення їх в 
життя є активна робота 
ректорату та громадських 
організацій, чіткі плани на 
майбутнє.

Цільова комплексна про
грама «Побут», передбачає 
створення у 80-х та 90-х 
роках відмінного житлово- 
побутового, оздоровчого та 
культурного комплексу, що 
включатиме сучасні гурто

житки, їдальні, студентську 
поліклініку, палац культури 
студентів, та багато інших 
об’єктів.

Будівництво інституту та 
студентського містечка з 
самого початку стало спра
вою кожного студента. По
чин «Свій інститут — сво
їми руками» стає прави
лом нашого життя. Лише 
цього літа 4 будівельних 
загони працювали' на будів
ництві 'гуртожитку № 5* 
головного корпусу.

Багато студентських ре
монтних бригад готували 
до (нового учбового року 
матеріальну базу, житло. 
Активна участь кожного 
члена колективу — це най
кращий' трони баїфивле- 
ності у його розвитку. У ви
рішенні цього г /завдання 
головну роль повинні віді- 
студента у- будівництві рід- 
грати профспілкова та ком
сомольська організації.

Наявність гуртожитків 
ще не означає, що в них бу
де по-справжньому затиш
но, красиво. Необхідно 
ефективно організувати ро
боту адміністрації студ
містечка, студентських рад 
гуртожитків, слід організу
вати дійове соціалістичне 
змагання в гуртожитках. 
Але на жаль у цій справі 
є ще багато недоліків. Сту- 
дради та профком наполег
ливо працюватимуть над 
усуненням недоліків, треба1 
сподіватися, що у навча
льному році буде зроблено 
ще один крок уперед в

справі культурно-побутово
го виховання студентів.

Ще не повністю вирішена 
проблема естетичного офор
млення гуртожитків. Це 
стосується, перш за все фа
культетів інженерно-буді
вельного та автоматики і 
обчислювальної техніки, го
лови студрад Іванюк В. та 
В. Горобець.

На жаль, якість ремонту 
гуртожитків ще не висока, 
особливо кімнат у 4 гурто
житку. Не висока якість ре
монтних робіт була допу
щена на інших об’єктах.

Деяка частина студентів 
не навчилась берегти со
ціалістичну власність. Маю 
на увазі не тільки пописані 
парти в аудиторіях, а й роз
биті стільці, брудні двері в 
гуртожитках. Справа честі 
кожного студента берегти 
те, що дав нам народ, по
слідовно боротись з будь- 
якими проявами безгоспо
дарності.

Адміністративно - госпо
дарча частина інституту, 
профком та студради гур
тожитків ясно бачать недо
ліки в організації побуту 
студентів, накреслено та
кож шляхи їх ліквідації. 
Кожен гуртожиток стане 
затишною ідо мі вкою дише 
тоді, коли про це постійно 
дбатиме адміністрація, гро
мадські організації, кожен 
студент.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова профкому інсти
туту.

В  І М ‘ Я  У С П І Х І В  У  Т Р У Д І
'Наша держава йде Ідо 

свого 60-річчя, радянські 
люди прагнуть відзначити 
знаменну дату ударною 
працею, внести свій по
сильний вклад в справу 
будівництва комуністичного 
суспільства Це завдання 
вимагає від кожного з 
нас самовідданості, дис

ципліни, високої свідо
мості.

в’я та бадьорості. Врочис
те відкриття на святково 
прибраному стадіоні, при
вітання заступника секре
таря комітету комсомолу 

• Юрія Черниша, голови 
профспілки, члена партій

ного комітету інституту 
Василя Ковальчука.

I ось на доріжці перші 
учасники студентки радіо
технічного факультету на

святом Всесоюзного дня бі
гуна учасник естафети,0 лім- 
пійського вогню, професор, 
доктор технічних наук про
ректор по науковій робо
ті В. С. Осадчук, доцент 
кафедри хімії Г. П. Котля- 
рова, декан факультету 
С. Г. Лютворт. Радісні і 
веселі студенти вийшли на 
бігові доріжки в лісі.

Проведено Весоюзне свя-

і17 вересня 1982 року. 
НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЄ

Недоліки виправити
Нещодавно по завдан- 

данню міського комітету 
народного контролю здій
снено перевірку виконання 
господарської тематики в 
нашому інституті.

Було встановлено ряд 
Порушень фінансової дис- 
ЦІ і піни.

Так, на кафедрі ТАМ на 
посаду препаратора за
рахована Криловська
В. Л., яка фактично пра
цювала секретарем-дру- 
каркою. За період з 
1.09.81 по 2,05.82 р. їй ви
плачено за рахунок фонду 
заробітної плати науково- 
дослідного сектора 593 
крб.

Наказом ректора на 
винних накладені стягнен
ня, незаконно одержані 
гроші Криловська повер
нула в касу.

Такі ж факти виявлено 
на кафедрі металорізаль
них верстатів. Перевірка 
показала, що мають місце 
порушення, зв’язані з за
лученням до виконання 
науково-дослідних робіт 
по госптемах осіб, які не 
виконують планів учбово
го навантаження на ос
новній штатній посаді, на 
кафедрі економіки про
мисловості (зав. кафедрою 
доцент Смалій В. Є.).

З метою усунення ви

явлених 'недоліків, питан
ня про дотримання штат
ної дисципліни всіма під
розділами було розглянуто 
на засіданні партійного 
комітету. Ці ж питання 
в свою чергу обговорюва
лись на ректораті, науко
во-технічній раді.

Наказами ректора на 
винних в порушенні фінан
сової дисципліни осіб 
накладено стягнення. При
йняті рішення і накази 
зобов’язують деканів фа
культетів, завідуючих ка
федрами та наукових ке
рівників теж неухильно 
дотримуватись штатно- 
фінансової дисципліни, 
розробити і затвердити ці
льову комплексну про
граму «Співробітник»,
плани досліджень штат
них співробітників та гра
фіки роботи сумісників, 
чітко вести журнали облі
ку роботи.

Питання штатної та тру
дової дисципліни будуть 
постійно контролюватись 
групою народного контро
лю інституту та науково- 
дослідним сектором.

В ОГОРОДНІКОВ,
доктор технічних наук, 
завідуючий (сектором 
наукової роботи го
ловної групи народно
го контролю інституту.

Успішне вирішення ло- 
стсівлених завдань потре

бує міцного здоров’я. Міц
не здоров’я, високий рі
вень фізичного розвитку 
&оіх громадян справедли
во розглядалися, як за
порука успішного здій
снення планів будівництва 
комуністичного суспіль
ства.
Змінюються форми і мето- 
\ди проведення спортивно- 
імасової роботи. Широкою 
популярністю користу
ється клуб любителів бі
гу.

Вперше в країні 12 ве
ресня 1982 року проведено 
(Всесоюзний день бігуна. 
Як він пройшов у нашому 
інституті? Студенти пер
шого курсу всіх факуль
тетів взяли участь в цьо
му великому святі здоро-

дистанції 500 метрів. За
біг виграла Галина Кон- 
дратюк, (група 4-РК-82) 
з результатом 1.41,0 сек., 
вона і стала переможни
цею. Юнаки бігли 1000 
метрів. Кращий результат 
показав студент радіо
технічного чі факул ь т е т у 
Оверчук Віктор, (група 
З-РК-82), його результат 
-  2.49,0 сек- 

На бігову доріжку вийш
ло 752 студенти першого 
курсу. Потрібно відмітити 
хорошу ініціативу факульте
ту автоматики та обчислю
вальної техніки (декан Лют
ворт С. Г.), який 12 верес
ня організував студентів та 
викладачів, і всі пробігли 
у лісі, жінкчи — 3 км, а 
чоловіки від 4 км до 9 км. 
Перед виходом на трасу 
студентів поздоровили з

то бігуна і серед виклада
чів і співробітників. Пер
шими на дистанцію 500 м 
вийшли жінки.

Кращі результати по сво
їх вікових групах показали 
О. Соловейова — кафедра 
АСК, М. Осадчук — кафед
ра іноземних мов, В. Се
редняк — кафедра будівель
них конструкцій, І. Цксар 
— кафедра хімії.

У чоловіків кращих резу
льтатів добилися Н. Биков, 

Л. Ігнатов, В. Осадчук, 
П. Антонік, В. Дупляк.

На. етаріт вийшли заві
дуючі кафедрами В. Ф. Ко- 
бевник — охорони праці, 
Є. Л. Страшевський з ка
федри фізики, В. Д. Бори- 
сенко — кафедра будівель
них конструкцій.

Аріє хочеться відмітити,

що багато хто поставився 
до цього важливого захо
ду байдуже, не проявив 
організованості і дисциплі
ни.

Жодного учасника не ви
ставили на бігові доріжки 
колективи кафедр ТОР зав. 
кафедрою В. Я. Суії’ян), 
РТУ (Б. Л. Рудницький), 
КИПРа (М. В. Коваленко), 
енергетики (Д. Б. Налбан- 
дян), інженерної педагогіки 
(В. В. Чижик), історії 
КПРС (Б. А. Вальчук), на
укового комунізму (В. І. 
Бондар).

Хочеться сподіватися, що 
("партійні, комсомольські і) 
профспілкові організації 
факультетів і кафедр про
аналізують ці результати і 
зроблять відповідні виснов
ки.

В. ОЛІЙНИК,
старший викладач ка
федри фізвиховання.

На знімках: 1 крокують 
учасники параду, присвя
ченого Всесоюзному дню 
бігуна (ліворуч); фінішує 
переможець забігу на 1000 
м., студент факультету ав
томатики і обчислюваль
ної техніки Олександр 
Куцик (вгорі).

КАДРИ СПОРТИВНОГО ЛІТА
Цікаво, змістовно проводили літо в своєму спор- 

тивнооздоровчому таборі «Супутник ВПІ» студенти, 
викладачі і співробітники інституту. Для них було ор
ганізовано екскурсії, походи на човнах, вечори від
починку.

Викладачі кафедри фізичного виховання намагались 
створити всі умови для занять спортом, для актив
ного відпочинку.

На знімках: учасники різних вікових груп вишику
валися перед початком легкоатлетичних змагань на 
першість табору (вгорі); сеанс одночасної гри в шахи 
дає кандидат фізико-математичних наук Л. Послєпов 
(внизу).
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