
З святом Великого Жовтня!
ХАЙ ЖИВЕ 65-а 

РІЧНИЦЯ ВЕЛИ
КОЇ ЖОВТНЕВОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ!

СЛАВА ВЕЛИКО
МУ ЖОВТНЮ, 

ЯКИЙ ВІДКРИВ 
НОВУ ЕПОХУ В 
ІСТОРІЇ ЛЮДСТ
ВА!

Із закликів ЦК 
КПРС до 65-ї річ
ниці Великої Жовт
невої соціалістич
ної революції.

ГРОМАДЯНИ РА
ДЯНСЬКОГО СО
ЮЗУ! ЗУСТРІНЕ
МО СЛАВНИЙ 
ЮВІЛЕЙ НОВИМИ 
УСПІХАМИ В ПРА 
ЦІ, НАВЧАННІ, 
ТВОРЧОСТІ!

Із закликів ЦК 
КПРС до 65-ї річ
ниці Великої Жовт
невої соціалістич
ної революції.

Наші правофланговіПід
прапором
Жовтня

65  р ок ів  В ел и к ої Ж о в т н е в о ї  
= С о ц іа л іст и ч н о ї р ев о л ю ц ії =

ПРИВІТАННЯ'
Шістдесят п'ятий раз приходить 

Жовтневе свято на нашу землю, 
де завдяки самовідданій праці міль
йонів радянських людей, справжніх 
господарів своєї країни, побудо
ване щасливе^ світле мирне життя. 
Натхненні історичними рішеннями 
XXVI з'їзду КПРС, грандіозними 
планами одинадцятої п’ятирічки, ра- 
дянські люди будують комуністич
не суспільство. В ім’я людини, 

в ім'я піднесення її  добробуту, в 
ім’я міцного миру на землі.

У лацах армії трудівників впев
нено крокує і колектив нашого ін

ституту. ^Новими звершеннями у 
навчанні, науковій та громадській 
роботі зустрічають студенти, викла
дачі, співробітники нашого вузу 
свято Великого Жовтня.

Щиро вітаємо всіх членів інсти
тутського колективу з цим слав
ним святом. Великих вам успіхів, 
шановні товариші, щастя в житті 
міцного здоров'я!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МІС
ЦЕВКОМ ВІННИЦЬКОГО 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУ
ТУ.

Вчаться
ідейні

наставники

П О Л У М 'Я Н А
І С Т О Р І Я

Я славлю ‘ Октябрьское 
знамя!

Хочу я пшеницу в степи, 
Сады,

виноградники,
зданья

Ему посвятить, как стихи! 
За то, что окрепли побеги, 
За то, что мы стали 

сильней,
Я славлю отцов победы 
От имен их сыновей! 
Иных не застали награды, 
Но памяти их мы верны, 
В Арагви их крови

накрапы
На спинах форелей видны. 
Бессмертье их —

нивы, селенья, 
Доверье открытых

дверей,
И синие волны сирени,
И сильные волны морей! 
Мы знали великие муки, 
Но были упрямо честны, 
Н наши рабочие руки —
В земле и в мазуте чисты. 
И мы знаменосцами

стали.
Рабочая хватка крепка — 
В древко наши пальцы 

врастали.
Н сделались частью

древка.
И все, ото помня и зная, 
Не смея забыть ничего,
Я славлю Октябрьское 

знамя
И руки,

что держат его! 

Иосиф НОНЕШВИЛИ.

Відмінними успіхами у навчанні зустрічає 
65-у річницю Великої Жовтневої соціалістич
ної революції студент групи 1-ЕМС-79 нашого 
вузу Святослав Мадіянський. Окрім того, що 
цей юнак навчається на круглі п'ятірки, він іще 
веде велику громадську роботу. Без нього не 
обійдеться ні випуск стінної газети в гурто
житку, ні організований похід по місцях тру
дової і бойової слави. А ще Святослав — ак
тивний ^часник художньої самодіяльності.

На знімку: Святослав Мадіянський в лабо
раторії під час навчання.

Фото О. Суворова.

Хроніка
минулих

свят
Демонстрація — завжди 

важлива політична подія 
в житті радянського наро
ду, в тому числі і сту
дентів Вінницького полі
технічного інституту. Во
на — тріумф великої єд
ності радянських народів у 
боротьбі за мир, демокра
тію і соціалізм.

Згуртовано вийшли на 
святкування Вели к о г о  
Жовтня студенти нашого 
вузу, яких ви бачите на 
фото, в минулому році. 

Нині також в інституті 
повним ходом ідуть ре

петиції до святкування 
65-ої річниці Великої Жов
тневої соціалістичної ре

волюції.

Більше двохсот пропа
гандистів Вінниччини, які 
керують школами основ 
марксизму — лен&Шзму 
системи комсомольського 
політичного навчання, взя
ли участь в обласному се
мінарі. Його провів обком 
ЛКСМ України.

Ідейні наставники моло
ді протягом двох днів слу
хали лекції: «Творчий роз
виток теорії марксизму-ле- 
нінізму в матеріалах XXVІ 
з'їзду партії, інших доку
ментах ЦК КПРС», 
«Радянська економіка на 
шляху інтенсивного розвит
ку» «Уворення Союзу 
РСР — торжество текін
ської національної полі
тики», «Образ В. І. Лені
на в рад ямсько ми кіномис
тецтві » та інші. З  ними 
виступали завідуючий ка
федрою пайкового коми- 
нізму Вінницького полі
технічного інституту, кан
дидат філософських наук
B. /. Бондар, доцент ка
федри марксизму-ленініз
му Вінницького філіалу Ки
ївського торгово-економіч
ного інституту підвищення 
кваліфікації керівних пра
цівників І спеціалістів /.
C. Ткаченко. викладач пед
училища Л. В. Шуліченко.

В роботі семінару взяли 
участь і виступили перший 
сркпетап обкому ЛКСМ  
України Г. О. Дубенков, 
методист-консультант Б у
динку політосвіти обкому 
Компартії України \П. В. 
Миоавйова.

Відбувся також широкий 
обмін думками, робота по 
секціях.

п  Г Р Ы Г П Р Ш

тись по своїх організаціях, 
для того щоб підготовити 
членів союзу до виступів.

25 жовтня за наказом 
війсково-революційного ко
мітету були відібрані за
гони червоногвардійців і 
поставленні в повну бойо
ву готовність. Біля спору
ди Путіловського театру 
зібралися всі дванадцять 
червоногвардійських «со
тень» заводу і верфі. Ко
мандири «сотень» відіб
рали кращих червоногвар
дійців у вільний табір для 
відправки до ^Смольного 
та інших вказаних військо
во-революційним коміте
том місць. А тим часом у 
завкомах заводу та на вер
фі йшла напружена робо
та: створювалися групи
робітників для доставки 
зброї і снарядів, медика
ментів, організації харчу
вальних пунктів, відбира
лись товариші для зв'язку 
з центральними районни
ми організаціями і для ви
конання всеможливих до
ручень. Ввечері стали пос
тупати повідомлення про 
успіхи повстання, а на ра
нок 25 жовтня ми вже зна
ли, що керівництво Керін- 
ського повалено, а сам він 
втік. 26 жовтня відкрився 
другий з'їзд Рад, який про
голосив Радянську владу. 
Після закінчення II з'зду 
Рад ПК направив цілий ряд 
членів партії у повіти Пет
рограду для ознайомлен
ня їх з подіями в Пітері.

І. ІВАНОВ, 
член КПРС з 1917 ро
ку.

Деь 22 жовтня (1917 р. 
— Ред.) був проголошений 
Днем Петроградської Ра
ди — днем огляду про
летарских сил. Путіловці 
організували великі збори 
в приміщенні свого театру, 
що розміщений на тери
торії заводу. Ми, більшо
вики і робітники верфі, 
прийшли тоді, коли театр 
ще не був заповнений, 
але незабаром не тільки 
театр, але й вся територія, 
що прилягає до нього, бу
ла заповнена тисячами ро
бітників. На багатолюдно
му мітингу, організованому 
на вулиці, виступали пред
ставники петербурзького 
комітету нашої партії С. 
Косі^р, В* Невський- Від 
робітників путіловського 
заводу виступали Т. Бара- 
новський, А. Богданов, М. 
Войцеховський, І. Єгоров, 
С. Корчагін, Ф . Лемешев 
та інші. На заклики висту
паючих піти на штурм бур
жуазії з місць доносили- 
лись вигуки: «Виступимо
хоч заразі» Мітинг виніс 
рішення: «Виступити за
першим закликом Петро
градської Ради».

В один із днів напере
додні 25 жовтня, секре
тар районного союзу ме
талістів повідомив нам 
на засіданні правління, що 
згідно постанови ПК всі 
червоногвардійські загони 
повинні бути готові до по
чатку збройного повстання.

Правління союзу тут же 
вирішило тимчасову робо
ту союзів залишити, всім 

членам правління розій-



ТВОЄ ГРОМАДСЬКІ! ДОРУЧЕННЯ МОЛОДІ голосиВ принципі-, КОЖЄ1 
студент повинен викону
вати якесь громадське 
доручення: чи то на фа
культеті, чи в групі. Зро
зуміло, від активності 
кожного залежить рух 
впере д. Інколи з а циту
ють студента: «Яке гро
мадське доручення ви

конуєш?». І у відповідь 
чуєш: «На жаль, ніяко
го, мені не вистачило».

Велику роль має слово 
керівника. ї гріш ціна 
йому, коли воно заво
йовано на панібратстві, 
а не на ділових принци
пах.

В нас часто буває, що 
кожен працює сам, не 
н а м агається допо м огти
товаришу, хоч оправа і 
мета, до якої йдемо — 
одна. Якщо робота ви
конується лише заради 
дружби, а не має ніякої 
ділової принциповості, 
керівної відповідальнос
ті, все, як кажуть, ро

биться із-за спини това
риша, — справа може 
потерпіти крах. Тому, що 
^І'біераліізм починає роз 
бивати колектив.

Виділимо один з фак
тів (поганого виконання 
доручень. Це ще одна 
проблема. Всі часто ба
чать недоліки, але чо
мусь бояться їх викрити.

Роль керівника в ко
лективі відіграє велике 
значення. Потрібно аку
ратно відноситися до се
бе, бути більш вимогли
вішим до колективу. Ча
сто оцінка роботи йде не 
за те, як відноситься сту
дент до доручення, а за 
навчання, мотивують йо
го як критерій...

У кожного з активіс
тів не завжди розробле
не вміння доводити спра
ву до кінця. Лише повне 
навантаження всіх чле
нів колективу — запо
рука успіху в роботі. Ми 
часто вдаємося до лібе

ралізму, хоча бачимо, що 
працюємо погано, не ви
конуємо повністю своєї 
гром а д сь кої роботи.

Систему ефективності 
виконання громадського , 
доручення можна трак
тувати так. Інколи робо
та ділиться на дві ча
стини: ідейна робота, мо
білізаційна робота (проф
бюро, ЖБК і т. д.). Оці
нка повинна бути за 
весь період роботи, а не 
за те, що застали під 
час контролю, перевірки.

Наприклад: група до
бре займалася за весь 
період навчального ро
ку ,а значить — і доб
ре працював актив — 
профорг і комсорг. Або 
ЖБК добре працював — 
порядок в гуртожитку, 

на факультеті
Кожеїн може викону

вати ту чи іншу роботу 
по-різному. Різні підхо
ди, різна кількість часу. 
Але результат повинен

бути один — користь. 
Якість доручення повин
на оцінюватися по то
му, як в часі вирішува
лися ті чи інші питання. 
Що саме головне — 
принциповий підхід до 
обов'язків.

Оцінка по роботі, по 
результатах!, зацікавле
ність у виконанні своєї 
роботи, — ось такі кри
терії оцінки.

В оцінку доручень обо
в'язково включають:

1. Активність:
2. Економія (електро

енергія, вода).
3. Соціалістичне збере

ження державного май
на.

4. Дисциплінованість.
5. Навчання, успіш

ність групи.
6. Порядок протягом 

усього періоду.
7. Ідейно * виховна ро

бота серед молоді.
Все це в оцінці робо

ти колективу повинно бу
ти на першому місці.

М. БОБІК.

ТРИВОЖНІ к р и к и  

ОСЕНІ

РОЗДУМИ

Авторитет танцю

Багато студентів нашого 
інституту вміють корисно 
проводити свій вільний час. 
Вони займаються в спорти
вних секціях і гуртках ху
дожньої самодіяльності. Не 
обминають і наш танцюва
льний ансамбль.

Танцювальний колектив в 
інституті був створенинй у 
1980 році. Близько 50-ти 
любителів народного танцю 
почали серйозно і регуляр
но займатися під _ керівниц
твом талановитого спеціа
ліста, заслуженого праців
ника культури УРСР Д. І. 
Рахмана, який віддає весь 
свій багатий досвід і знан
ня учасникам колективу. ,

До ансамблю записуються і 
все нові і нові студенти, ще і 
зовсім не сміливі і незграб- і 
ні в простих танцювальних < 
рухах. Та не минуло й року . 
напруженої роботи, як від
бувся перший виступ анса
мблю на міському фестива
лі танцювальних колективів. 1 
Вінничани тепло приймали 1 
нас. А через рік — в квіт
ні цього року — ми висту- 1 
пили з великим успіхом на і1 
фестивалі танцювальних ко- І 
лективів міста і поділили $ 
перше місце з заслуженим а

ансамблем танцю УРСР «По
доляночка».

Той день для нас був 
щасливий. Тривалі оплески 
говорили самі за себе. Пе
рший успіх допоміг закріпи
ти віру в свої сили.

Зараз в ансамблі близь-

стрічаються із студентами, 
влаштовують вечори відпо
чинку ,святкові вогники. Лі
тні та зимові канікули ми 
проводимо в Немирівсько- 
му будинку відпочинку 
«Авангард» ^по^чвно - оз 
доровчому таборі «Супут-

панський танець «Фламен
ко».

Після концерту нас при
вітали представники танцю
вальних колективів міста. 
Ректор ВП! І. В. Кузьмі* 
подякував художньому ке
рівникові Д. Рахману за 
створення в інституті ан
самблю народного танцю і 
вручив всім його учасникам 
Почесні грамоти.

Але на досягнутому ми 
не зупиняємось. Настирливі 
репетиції проходять з ве
ликими вимогами. Вдоско
наленням своєї майстерно
сті, підвищенням виконав
ського рівня — ось чим за
повнені заняття ансамблю.

Зараз у нас почалась під
готовка до святкування 60- 
річчя утворення СРСР. Де 
цієї дати ми готуємо нові 
.постановки тайців народів 
СРСР.-

Мистецтво танцю — са
ме найдревнїше на землі 
Його мова зрозуміла кож
ному. Ось чому ми з таким 
інтересом хочемо оволодіти 
законами цього прекрасно 
го виду мистецтва.

Г, КАСОЙ, 
член ради ансамблю на
родного танцю.

ник». Цього літа ансамбль 
відпочивав на узбережжі 
Чорного моря.

За два роки була підгото
влена програма, до якої 
ввійшли такі танці, як «Ро
сійські тройки», «Привітан
ня», «Жіночий хоровод», 
«Веснам, жартівливо ігрові 
«Чабани», «Діди», «Полісь
кі ігри», лялькова картинка 
«їхав козак за Дунай». По* 
ряд з російськими та ук
раїнськими танцями в про
граму були включені також 
румунський танець та іс-

ко ста чоловік. Велиіку ува
гу колектив приділяє під
готовчим групам, з якими 
працюють репетитори ан
самблю І. Ефремова, І. Мо
нах, та Г. Касой.

Щорічно ми проводимо 
н 46 і р мо л о Д *' П і, д готу в ат и 
гідну зміну — одне з ос
новних наших завдань.

Художня рада та інспек
тор ансамблю К. Арнаут 
(проводять ^велику виховну 
роботу: організовують пе
регляди професійних і са
модіяльних колективів, зу-

І  Ледь підбився над верхол 
І  дерев повний, молодий мі 
З сяць. Впав жовтим клено- 
І  вим листям на чорне пле- 
|  со. Налякав білих лебедів- 
І  туманів. Розбудив крикли- 
І  вих воронів. Вони сонно за- 
£ кричали, ніби лаялися на 
Е його прихід.
І  Десь там, за рікою, де 
§ дрімає рижий ліс, кричать, 
Я лопочуть тугими дрилами 
І  неспокійні птахи. Крики ті
■ повні жалю і суму. Жовто- 
§ коса осінь вигнала їх з те- 
» плих осель і погнала кудись 
І  далеко. Жаль розлучатися... 
5 Вони перелітають великими 
5 чорними хмарами, закрива-
- ючи підсинений вечором мі- 
‘ сяць. Лише під ранок, коли

чорнокоса ніч починає зні
мати свої прикраси з неба,

. стає зовсім тихо. Птахи
- сплять. Можливо, їм снять-
■ ся береги невідомих кра- 
\ їн, може — неспокійне мо-
* р чи пахуча молода весна..

Вони сплять.
* Повіїтря терпке і по-осін- 
к ньому холодне. Стоять, опу- 
, ставши крони, жовто-голу-< 
і бі дерева. Тихо і зовсім спо-
■ кійно стікає жовте листя, 

виблискуючи при срібному 
світлі місяця.

ЧУДОДІЙНА ПОРА

Тихо минає день за днем...
Горять золотом ліси. Па

хне димом. Він стелиться 
низько над землею, вкриває 
сірі дзеркала плеса. Падає 
один за одним жовтий лист, 
взлітає останній раз в ди
вовижному пориванні на
крилах вітру і безсило па
дає... Більше не шуміти на 
молодому вйгрі, не слухати 
дивних пісень соловая, не

збирати густих крапель хо
лодної сивої роси. Стоять, 
понуро схиливши голови в 

1 чеканні чогось величного і 
дивного, сиві дуби та кле
ни...

Причудно гуляє молодий 
місяць по холодній росі...

Догоряють квіти. Обриває 
холодний вітер пилюстки...

1 Тільки осінні квіти зберіга
ють свою пишність, вони і 

' пахнуть якось особливо, по- 
осінньому.

Одягла пишне червоне на
мисто калина, задивившись в 
білі бурунчики голосистої 
річечки. Дні коротшають. 
Холоднішають ночі. Десь 
вже Неспокійно б'ється бі
лим птахом зима.

ВЕЧІР

Вечір кинув довгу, черво
нясту тінь на осінню зем
лю. Десь далеко, за лісом, 
стікав він вогняною фар
бою. В темно - червоному 
небі пливуть сірими стріла- 
мижуравлі. Вітер все далі і 
далі відносить їх, тихшають 
тривожні крики...

Догоряють жовті свічки 
беріз, окутаних чарівним ту
маном, зачарованих і ніж
них. Із сірої долини саміт
ньо викошлатився білий ту
ман...

Червоний диск сонця ледь 
торкнувся верхів чорного 
лісу, впав підстреленим пта
хом на порожні поля.

Повітря напоєне терпки
ми запахами червоної го
робини, картоплі, сухого ли
стя...

Замерехтіла перша зіро
нька. Невдовзі смоляна ніч 
розкидала по небі свої ди
вні прикраси. Монотонно 
будить пітьму сова...

Володимир ДІДЕНКО.
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Редактор В. ВІТКОВСЬКИЙ

Завершилися обласні зма
гання з літнього багатобор
ства ГПО серед колективів 
фізкультури ДСО профспі
лок, присвячені 65-річчю 
утворення СРСР.

Команда нашого інституту 
приймала участь, як пере
можець серед команд вузів 
міста.

На бігових доріжках ста
діону, в плавальному ба
сейні та на стрілецькому 
тирі йшла напружена бо
ротьба, кожна команда пра
гнула добитись перемоги, 
сильні колективи ГПЗ-18, 
«Інтеграл»

Учасники команди інсти
туту, в складі якої висту
пали студенти, викладачі,

співробітники, крім високих 
спортивних результатів, 
проявили колективізм, висо 
кі моральні якості, і в нап
руженій боротьбі добились 
перемоги,

І не тлту т на городжений 
перехідним кубком, дипло
мом першого ступеня обла
сної ради профспілок.

В складі команди висту
пили студенти Сергій Чер
нов — РТФ (1 місце), Те
тяна Утьоченко — ФПЦБ 
(1 місце), Олександр Го

лубев — РТФ (III місце).

Певних успіхів досягли 
викладачі та співробітники 
інституту. Так, заступник 
директора СКТБ «Модуль» 
Н. Г. Горохова зайняла III 
місце, викладач кафедри 
іноземних мов К. І. Шапо
валова — II місце.

В командну перемогу зна
чний внесок зробила Вален
тина Ляндебурська — сту
дентка ФАОТ, Ленінський 
стипендіат, чемпіонка Укра
їни 1982 року.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ.


