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ЗІГРІВАЄ ДРУЖБА

м іж н а ро д н и й

ДЕНЬ СТУДЕНТІВ

„...З МРІЄЮ ПРО МИР"
Ранок
сімнадцятого
листопада 1939 року ні
чим не віщував такого
кривавого фіналу — 9
студентів було розстрі
ляно, а поінад тисячу
двісті кинуто до конц
табору Заіксенхаузен: у
Чехослованчині
на той
час вже були гітлерівці.
Розправа над юнаками
та дівчатами, які повс
тали проти
окупантів,
для прогресивної молодісвіту стала поштовхом
до розгортання бороть
би з фашизмом, проти
всіх його виявів і форм.
Представники студентст
ва 18 країн, що чотири
десятиліття тому з ’їхались до Лондона, ого
лосили
17 листопада
Міжнародним днем сту
дентів. А в серпні 1946
року посланці 43 сту
дентських організацій з
39 країн заснували Між
народний союз студен
тів (МСС).
«Ми, студенти плане
ти...
вірні
прикладу
кращих із нас, павших
в боротьбі за волю, ви
ражаємо свою рішучі
сть побудувати кращий
світ з мрією про волю,
мир та прогрес і зай*
няти те місце в аван
гарді
молоді,яке так
часто належало в істо
рії: з цією метою сьо
годні засновуємо Між
народний союз студен
тів. Всього декілька ря
дів з преамбули Стату
ту МСС, але саме вони
стали альфою і омегою
всієї діяльності
Сою
зу. Щороку він прово
дить сотні найрізнома
нітніших акцій спрямо
ваних на втілення у жит
тя прав молоді на ос
віту, працю, права жи
ти під мирним небом.
У Міжнародному сту
дентському русі прово
дяться широкі і прин
ципові
дискусії
про
роль Союзу і його вне
сок у загальну бороть
бу за надійний мир та
дружбу народів, роз
рядку і роззброєння.
МСС
організовує ін
тернаціональні
будіве
льні загони, молодіжні
наукові конгреси, фес
тиваль і конкурси полі
тичної пісні, десанти для
боротьби з неписьмен
ністю у Нікарагуа, інших
країнах,
що розвива
ються.
Велику
увагу Союз
студентів
приділяє пи
танням
солідарності з
боротоьбою
народів
проти
колоніалізму,
сіонізму, расизму і апар

теїду різко осуджує по |
літику
транснаціональ |
них корпорацій, націле
ну на підрив економію,
країн Азії Африки тс
Латинської Америки.
ПОСИ ЛЬН У

Д О П О М О Г)

молодих країн у спра
ві зміцнення економіки;
надає і наш інститут. Три
роки тому він прийняв
у свої стіни
перших
іноіноземних
студентів.
У цьому учбовому роц.
7х контингент збільшив
ся на 79 чоловік. Зага
льне
число студ ен т
178 чоловік предстаївни
ків із сорока двох кра
їн світу. Через два ро
ки приступлять до прак
тичної
роботи
перш,
іноземці-випускники
і
дипломами
ВПІ,
від
їхнього політичного сві
тогляду залежатиме а«
торитет нашої країни
міжнародній арені. То
му і працюють наші пе
редові
спеціалісти на^.
розробками методично
літератури,
націлюю і і.
студентів
на
глибоке
вивчення марксистсько
ленінської теорії, Історь
партії і комсомолу, між
народного молодіжного
руху.
Заохочують де
суспільнокори єної прац»
Так, на обласному ту*
рі IX Всесоюзного кон
курсу студентських ро
біт дипломом
другого
ступеня
нагороджене
студентка Сьєра Мартінес Бласса. З інтере
сом проходять в інсти
туті
тематичні зєчори,
присвячені дням незалежкості країн, що роз
виваються.
їх готують
іноземні студенти з до
помогою активістів ху
дожньої самодіяльності
ВПІ.
Боротьба за мир, роз
рядку,
солідарність,
з народами, що борю
ться за національну не
залежність, проти реак
ційних режимів, стають
на захист демократич
них прав і свобод, про
ти расової дискриміна
ції І фишизму — Ц і;
ідеали об’єднують нас
з нашими зарубіжними
ровесниками,
об’єдну
ють
все прогресивне
студентство
Демократична вузівсь
ка молодь планети сво
єю діяльністю підтверд-?
жує
вірність
ідеалам
миру.
і
Л. КОНДРАТЮК, |
студентка групи ІПМ

-
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і

Радянські
студенти,
а
разом
з ними і іноземні
студенти, що навчаються в
Радянському Союзі, зокре
ма* у Вінницькому політех
нічному інституті, з ентузі
азмом
зустрічають своє
свято — Міжнародний день
студентів.
Ми, в'єтнамські
студенти, навчаємося в гру
пі ІПЕ-82. В нашій
групі
склалися взаємопочуття ін
тернаціональної
дружби.
Радянські студенти нам ба
гато допомагають у навчан
ні, підказують^ як краще

У ПРАЦІ ЗАВЗЯТІ
Травень 1982 року.-. Чер
говий пленум Центрального"
Комітету Комуністичної па
ртії Радянського
Союзу
прийняв Продовольчу про
грамуНаш загін «Політехнік»
працював у радгоспі села
Криштопівка
Іллінецького1
району. Все було: 1 перші
трудові труднощі після за'
нять. розчарування в не
виконанні планів перших
днів. Але не зважаючи на
все це, соціалістичі зобо
в’язання ми виконали з че
стю- Щоденні норми виробі
тку наші ланки виконували
на ПО—130 процентів. Осо
бливо ударною працею сту
денти
відзначили
День
Конституції, тоді план був

Б ОЙОВОЮ
програмою
діяльності комсомолу
стали вказівки XXVI з’їзду
КПРС сприяти формуванню
покоління людей політично
активних, знаючих справу,
люблячих працю і завжди
готових до оборони своєї
Батьківщини.
Комітети комсомолу нап
равляють свої зусилля на
те, щоб створити в кожній
комсомольській організації
живу творчу
атмосферу,
щоб комсомольські роки
були для кожного часом
духовного злету, повноцін
ного життя.
Усім відомо, що основне
завдання студента — добре
навчатися. Висока успіш
ність — головний підсумок
роботи студентської моло
ді за формування у комсо
мольців високої
ідейної
впевненості.
У цих напрямах група до
сягла хороших результатів.
Правда, в зимову сесію ми
попрацювали не дуже доб
ре. Середній бал становив
лише 4,17. Результати скла
дання весняних екзаменів
значно вищі,
їх середній
бал — 4,47.
Добре пройшла вироб
нича практика. Всі студен
ти повернулися
з неї з
оцінками «відмінно». Сту
денти працювали на робо
чих місцях, проводили політінформації, читали лек

спланувати вільний час.
Нашій країні зараз по
трібні
хороші спеціалісти,
тому наш уряд послав нас
у Радянський Союз вчити
ся, щоб оволодіти технічни
ми знаннями, а повернув
шись на батьківщину, вже
самим навчати
молодих
співвітчизників. Кожен
з
нас розуміє, що для того,
щоб вчити інших, потрібно
передусім самому зразко
во вчитися. Цьому правилу
ми вірні завжди.
Хоанг НЮК ВАН.

виконаний на 190 процентівЦим студенти ще раз зас
відчують своє
стремління
до праці. Праця на благо
людини, в ім’я людини —■
ось голові критерії, якими
керуються студенти нашого
інституту. Хотілося б від
мітити таких студентів, як
Г- Кимачук, П. Вершигора,
А- Поліщук, І. Бондар.
Велику увагу у виховній і
суспільно-політичній роботі
нам подали
викладач бригадир Л. І- Цвєтков та
комісар загону А- О- Пермінов.
29 жовтня, День народ
ження комсомолу, ми також
відзначили ударною працею.
Святкова дискотека,
яка
відбулася
після робочого
дня, вселила натхнення н*
ові трудові подвиги.

Ще кілька років тому в інституті говорили:
будуть збудовані гуртожитки, їдальня, учбові
корпуси, житлові будинки, інші споруди. Зараз
вже можна підвести деякі підсумки*
За останні роки споруджено три дев’ятиповер
хових гуртожитки, з введенням в цьому
році
ще одного житлового корпусу студенти будуть
повністю забезпечені житлом. Закінчується про
ектування житлового будинку, в якому зможуть
проживати сімейні студенти та аспіранти*
В 1983 році розпочнеться спорудження тре
тього житлового будинку з введенням першої
черги його на 72 квартири в 1984 році.
Тільки завдяки батьківському піклуванню Ко
муністичної партії нашої держави можливі такі
величні успіхи у створенні прекрасних умов для
життя і праці. Побудована в 1981 році їдальня
на 530 місць стає дедалі кращою: з’являються
інтер’єри, налагоджується прогресивна форма
обслуговування, озеленюється навколишня тери
торія*
і
На фото: спорудження нових корпусів інсти
туту*
Фото О. Суворова*

Т* ПИЛИПЧУК,
комсорг першого курсу
ІБФ.

ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ
ції. А такі товариші,
як
Г. Будькевич, і Л. Нестереня брали участь у спорти
вних змаганнях, присвяче
них Дню бігуна. Вони ви
ступали за свій відділ.
Студенти групи 2ЕОМ за
вжди беруть активну участь
в науково - дослідній ро
боті. Ось приклад. Студе
нти Дмитро Стахов і Віра
Гусєва читали доповіді на
науково - технічній конфе
ренції. Доповідь Д. Стахова відзначена на облас
ній конференції грамотою,
як одна із кращих.
Минулий Ленінський за
лік в групі пройшов на ви
сокому ідейно - політично
му рівні. Переможцями в
соціалістичному
змаганні
між студентами були визна
ні І. Березовська, Ю. Кондратенко, Н. Заїка, Г. Дригіна.
Студенти докладуть
всіх зусиль, щоб теперіш
ній Ленінський залік прой
шов ще успішніше. В групі
постійно проводяться Ле
нінські уроки, політінформації, уроки мужності.
На
одних з
комсомольських
зборів група 2ЕОМ-79 цід-

писала лист протесту «Не
дамо підірвати мир» і свої
двадцять шість підписів
послала в штаб-квартиру
НАТО в Брюсель.
Проводиться також ро
бота по антирелігійній про
паганді. Маємо вже свого
інструктора по атеїзму Та
мару Дробан.
Завдяки добре налагод
женій роботі політмасового
сектора успішно проведена
передплата на громадськополітичну літературу.
Дружно, з ентузіазмом
ми виходимо на суботники,
які для нас стають справж
нім святом праці.
Саме
дружіба, взаєморозуміння,
атмосфера товаристськості
сприяла тим хорошим ре
зультатам, яких ми досягли
в колгоспі. Час, проведе
ний там,
запам’ятається
всім як сама
романтична
пора студентських років.
Та не тільки добре пра
цювали студенти.
Вміли
вони й змістовно відпочива
ти.

6 у нас люди і в худож
ній самодіяльності інститу
ту. Іра
Лучко четвертий
рік виступає в ансамблі на
родного танцю.
Люблять і в групі 2ЕОМ79 спорт. Більшість.
сту
дентів — значкісти ГПО.
Вони активно виступають
на спортивних змаганнях,
особливо команда по бігу
наших дівчат, яка зайняла
четверте місце.
І хоч наша група скла
дається майже із «слабкої
половини», все ж багато
є і членів ДНД. За минулий
рік студентами було затри
мано шість правопорушни
ків порядку.
При цьому
особливо добре попрацюва
ли Г. Будькевич, О. Толкачова. Вони не один раз
приходили з
чергування
ДНД із затриманими по
рушниками.
В нинішньому році весь
радянський народ урочисто
відзначає 60-річчя утворен
ня Союзу Радянських Соціалістиних Республік. Гру
па 2ЕОМ-79 докладе всіх
зусиль, щоб цю знаменну
подію відзначити відмінни
ми успіхами у навчанні.
А.

МЕКЕКЕЧКО,

комсорг групи 2ЕОМ-79.

ВИПРАВДАТИ ДОВІР'Я
Спортивний клуб Вінницького політехнічного
інституту виконав соціалістичні
зобов'язання,
ідно зустрів 65-у річницю Великої Жовтневої со=
ціалістичної революції, гідно готується зустріти
60-річчя утворення Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік і 25-річчя утворення ДСТ «Бу
ревісник».
За десять мсяців 1982 року, другого року XI
п’ятирічки достроково виконано річний план
розвитку в інституті фізичної культури та спорту.
Підготовлено:
1. Майстрів спорту СРСР — 7 при плані 22- Кандидатів в майстри
спорту СРСР —
37 при плані 25.
3- Спортсменів-першорозрядників — 109 при
плані 107.
4- Спортсменів масових розрядів — 2650 при
плані 2131*
5- Громадських ' інструкторів і суддів)
по
споррту — 4675.
Дальша
робота по
розвитку оздоровчої,
фізкультурно - масової і спортивної роботи се
ред сту/.ентів, викладачів і співробітників триває*
Двадцять гітого черв
ня 1982 року президія
Української республікан
ської Ради студентсько
го ДСТ
«Буревісник»
обговорили
питання
«Про
організаторську
роботу Вінницької об
ласної ради ДСТ «Бу*
ревісник» по виконанню
постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР
«Про дальше піднесення
масовості фізичної куль
тури і спорту». Заслу
хавши
і обговоривши
доповідь голови облради
І. Т. Гриба, президія
УКРради відзначила де
яке
покращення
ма
сової
фізкультурної і
оздоровчої роботи в в у 
зах
міста. Одночасно
президія піддала різкій
критиці
недоліки, які
мали місце в роботі.
Президія в основному
схвалила фізкультурномасову роботу політех
нічного інституту і зап
ропонувала керівництву
педагогічного і медич
ного інститутів вивчи
ти багаторічний досвід
організації і проведення
занять з фізичного ви
ховання студентів ВПІ
на відкритому повітрі і
впровадити його в прак
тику роботи всіх вузів .
Звичайно, приємно, ко
ли хвалять наш вуз, про
те до цього
потрібно
відноситься
обережно,
Адже зроблено нами ще
досить мало, попереду
ряд невирішених проб
лем.
Нас справедливо кри
тикують за погану робо
ту по вищій спортивній
майстерності. У нас є
чемпіони і призери Укра
їни, чемпіони і призери
ЦР ДСТ «Буревісник»
В. Ляндебурська, І. Гвінадзе, М. Мадебадзе, К .
Аліжанов, М. Буцхрікі-

дзе та інші. Але, на жаль,
їх дуже мало. А ось
про збірні команди краї
ни, учасників
першостей світу і Олімпійських

ігор ми тількимріємо. В
нашому колективі ще не
підготовлено
жодного
майстра спорту міжна
родного класу.
Нашим
ведучим тренерам П. Т.
Зебеліну, О. Н. Потаповой, В. Л. Олійнику
цей пробіл потрібно вип
равити найближчим ча
сом.
В нас погана матері
ально-спортивна
база.
Уряд України дозволив
нам
спортивне будів
ництво. Зараз вже ве
дуться проектні робо
ти. А ле крім планового
будівництва,
методом
самодіяльного будівницт
ва ми повинні побуду
вати роздягалки та ду
шові при стадіоні, стеж
ку «здоров'я», ряд ін - ,
ших спортивних майдан
чиків. Комуністична пар-\
тія та радянський уряд,
поклавши на
фізичну
культуру і спорт важ
ливі функції державно
го значення — зміцнен
ня здоров'я радянських
людей, підвищення про
дуктивності
праці та
оборонного
потенціалу
країни,
—
поставили
завдання:
перетворити
масовий
фізкультурний
рух в нашій країні у
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всенародну справу.
Це значить, не лише
виконувати ранкову гім
настику, але залучати
до неї своїх знайомих і
товаришів, не тільки від
відувати 1,5-2 годинні за
няття, але й навчатися
додатково,
самостійно.
Протягом року потрібно
взяти участь не менш
як у 18-20 стартах, а
інститут закінчити значкістом комплексу ГПО
і мати не менше двох
спортивних розрядів, з
них — один із оборон
но-технічного виду спор
ту. Потрібно не просто
бути першим у спорті,
але й вести за~ собою
своїх товаришів.
Нам всім приємно і
радісно, що за підсум
ками
фізкультурно-ма
сової роботи у 1981 р.
центральна і Українсь
ка Ради студентського
ДС Т нагородили Він
ницький
політехнічний

інститут перехідним Чер
воним Прапором. Але
те, що було зроблено в
минулому році — мало
для нинішнього дня. На
ші показники повторять
і покращать десятки в у
зів республіки і країни.
Сьогодні потрібно зро
бити набагато більше,
ніж було зроблено вчо
ра. А це залежить від
нас — студентів, виклачів і співробітників. Ми
всі любимо наш рідний
інститут. То ж давайте
прикладемо
всі сили,
щоб він твердо зали
шався спортивним флаг- \
маном вузів України.

О. МРИЩУК,
голова спортклубу.

Спортивну базу—
своїми руками
Давно, до нашого прихо
ду в інститут, в
нашому
колективі зародилась чудо
ва традиція — «Спортивну
базу — своїми
руками».
Руками студентів!|; побудо
вано стадіон, чудовий спо
ртивно - оздоровчий
табір-, два спортзали,, з де
сяток спортивних 'майдан
чиків;, обладнано стрілець
кий тир, майданчики для
стрільби із лука та інші
спортивні споруди. А от з
ршдягалками і 4УШ0В^ми
у нас погано. При спортза
лах побудовані роздягалки
площею ЗО—40 кв. м., на
стадірні роздягалки літньо
го типу на 40—50 душ і при
лижній базі — ще на 30—
40. Вчора цього було до
статньо, а оіт
сьогодні?
Зранку До вечора на ста
діоні, в спортивних залах
і на спортивних майданчи
ках кипить бурхливе жит
тя. Так от навіть переодяг
нутися), не
кажучи вже
про те, щоб прийняти -душ,
у нас дуже важко.
Наш
інститут готує будівельни
ків, механіків, енергетиків,
радистів, практично спеці
алістів всіх професій. На
ші студентські будівельні

НАШ «ОЛІМП»
чемпіона Кореба із Ел
лади.
Свою перемогу
він одержав на стадіоні
біля
підніжжя
тори
Олімп. «Олімпом» назва
ли і
наш спортивний
клуб. Якщо історія Олі
мпійських ігор нараховує
тисячоліття, то історія
нашого спортивного клу
бу тільки починається.
П’ятнадцять років то
му у Вінницькому філі
алі Київського політех
нічного “ інституту "з’яви
лись перші викладачі фі
зичного виховання. Саме
в 1967 році вперше взя
ли
участь в першості
облради з гандболу.
В 1968 році з’явився
заклик «Спортивну базу
—- своїми руками». Бу

тившій табір, і спортивні
майданчики, і тир, лиж
на база та інше
З кожним роком му
жнів філіал, збільшува
лась кількість студентів,
прийшли нові викладачі.
На очах у
вінничан
нежданно для інших з’я 
вився спортивний колек
тив, ЯКИЙ не тільки бо
ровся, але й перемагав
знаменитих
суперників.
Тепер уже ніхто не по
яснював перемоги полі
техніків
випадковістю.
Перемоги вихованців П.
П. Забеліна, І. П. Ру
дого, В. Є. Ходирева,
Н. І. Петренка, Л. А.
Берестова, О. М. Потапової, М. П. Орла стали
закономірністю.

дівельні роботи очолили
викладачі кафедри фізвиховання. Я. І. Кулик
став начальником буді
вництва, А. Н. Змієвський і А. М. Березов —
інженерами, інші посади
виконробів і змінних май
стрів поділили В. П. Павлов, В. Ф. Ковальський,
Ю. А. Шевченко, В. І
Олійник, В. Я. Сокоринська, Л. В. Сатайкіна та інші. Важко було
повірити, що на «голо
му» ентузіазмі з’явиться
спортивна база. І все ж.
всупереч скептикам, з’я=
вились і стадіон стан
дартних розмірів і спор-

Улюбленим
студент
ським змаганням в на
шій країні став традиці
йний меморіал Героя Р а
дянського Союзу комсо
молки - підпільниці Лялі
Ратушної
Поряд
з
високими
спортивними досягнення
ми меморіал символізує
дружбу народів нашої
країни, патріотизм і про
летарський інтернаціона
лізм.
Ми повноправно пиша
ємося успіхами О. Сорокалета, І. Риліщинського,
С. Поблоцького,
які грають зараз у екяа-

Історія зберігша ім я
перш ою

,о л і м п і й с ь к о г о

загони добре попрацювали
у третьому трудовому се
местрі. Свідченням цього—
перехідний Червоний Пра
пор
Вінницького обкому
ЛКСМУ
Тому звертаємося до
всіх викладачів, співробіт
ників і студентів — дава
йте побудуємо/ роздягалки!
душові** і підсобні примі
щення своїми силами. Да
вайте створимо штаб (бу
дівництва, оголосимо
це
будівництво КОМСОМОЛЬСЬ-'
ким, складемо твердий гра
фік робіт, відпрацюємо ко
жен по 5—6 днів і до осе
ні побудуємо просторі ро
здягалки, душові і підсоб
ні приміщення.
Це дасть змогу значно
розширити і
покращити
оздоровчу роботу в інсти
туті, . виконати постанову
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР
«Про дальше
піднесення масовості фізи
чної культури і спорту».
В. ЛЯНДЕБУРСЬКА,
майстер' спорту, ком
сорг В курсу ФЛОТ,
Ленінський стипендіат,
О. ГОЛУБЄВ,
кандидат в майстри спо
рту* студент 4 курсу
РТФ,
В. БЄЛАШ,
студент 4 курсу РТФ.

ді Одеського політехніка.
Чемпіонами нашої респу
бліки і Центральної Р а
ди ДСТ
«Буревісник»
А. Пастухом,
Дупляком. В. Бабіним, Л. Сатайкіною, В. Значковською,
К.
Порнцьким,
С. Хахалімою, В Лян*
дебурською, М, Мадеба
дзе та іншими.
Друга команда нашого спортивного
клубу:
борці
вільного стилю,
самбісти і дзюдисти, бо
ксери, баскетболісти, во
лейболісти, гандболісти,
багатоборці ГПО та ле
гкоатлети стали чемпіо
нами облради.
55 майстрів спорту
СРСР. 207 кандидатів у
майстри спорту,
1057
майстрів - розрядників,
більше 18 тисяч спорт
сменів масових розрядів,
14 тисяч значкістів ГПО
підготовлено в цашому
інституті.
135 кубків, 181 вим
пел, більше 700 грамот
і дипломів вручено спо
ртивному
клубу
на
змаганнях різних рангів.
Двічі
ставав
наш
спортклуб «Олімп» пере
можцем' соціалістичного
змагання на кращу по
становку фізкультурномасової
роботи і наго
роджувався перехідним
Червоним Прапором ЦР
ДСТ «Буревісник», сім
разів наш колектив от
римував перехідний Че
рвоний Прапор Україн
ської ради.
З часу виходу в світ
Постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів
СРСР
«Про дальше піднесення
масовості фізичної куль
тури і спорту»
минув
рік. Він був серйозним
екзаменом,
перевіркою
наших пошуків, почи
нань і звершень в спор
ті. Для успішного вико
нання Постанови необхі
дно максимально мобілі
зувати творчі сили всіх
студентів, викладачів і
співробітників нашого ін
ституту.
І. ГОРІН,
студент 4 курсу РТФ.
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