
СПЕЦВИПУСК, ПРИСВЯЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИМ БУДІВЕЛЬНИМ ЗАГОНАМ
Дозвольте доповісти

НАШ ТРЕТІЙ, 
ТРУДОВИЙ...

Б історію Вінницького політехнічного інституту 
вписано* чимало яскравих сторінок. Одна з них

студентські будівельні загони. Вони стали хо
рошою школою політичного, трудового і мора
льного загартування, виховання високої свідомо
сті студентів, формування їх активної життєвої 
позиції.

Нинішній трудовий семестр особливий. 1982 
рік— рік XIX з ’їзду ВЛКСМ і XXIV з ’їзду Ком 
сомолу України, рік 60-річчя утворення СРСР, В 
нинішньому році студентським будівельним за
гонам ВПІ виповнилося 15 років, беручи безпо
середню участь в комуністичному будівництві, 
вони вносять і свій вклад у розвиток народного 
господарства країни, виконання планів другого
року одинадцятої п’ятирічки, реалізації Продо
вольчої програми.

В цьому році школу трудового загартування в 
будзагонех пройшло понад 660 студентів. Крім 
освоєних 3,6 мільйона карбованців основних ка
піталовкладень студентами інституту, проведена 
велика агітаційно-пропагандистська, культурно-ма
сова і шефська робота. В колгоспах і радгоспах 
області заготовлено 965 тонн кормів для гро
мадського стада, зібрано майже 1300 тонн хліба.

Діяльність студентських будівельних загонів 
нашого інституту отримала високу оцінку облас
ного штабу СБЗ і ОК ЛКСМУ.

За підсумками соціалістичного змагання об’єд
наному студентському загону Вінницького полі
технічного інституту присзоєно перше місце се
ред СБЗ області.

О, МУДРИЙ,
секретар комітету комсомолу.

Закінчилось трудове 
літо, Чим воно ознаме- 
ковано як для нашого 
загону «Механік» в ці
лому, так і для кожно- 
го бійця? З якими успі- 
хами прийшов загін на 
кінець третього трудово- 
го?

Мені приємно відміти
ти, що за підсумками 
соціалістичного' змаган
ня серед загонів зони 
«Юг» наш загін зайняв 
і місце, а серед за
гонів нашого інституту 
ми розділили 1 місце з 
загоном «Молодогвар
дієць».

Хочеться поділитися 
з іусіма бійцями буді
вельних загонів про ро
боту і відпочинок бій
ців загону «Механік», 
Як ми добилися таких 
успіхів?

Дислокація нашого за
гону — с. Устя, Бер- 
шадського району.

Успішно завершили 
підготовчий період до 
третього трудового се
местру. І з молодечим 
завзяттям загін відпра
вився на місце дисло
кації. Правління колгос
пу «Шлях Ілліча» теп
ло зустріло нас.

Перед загоном стояло 
досить відповідальне зав
дання: освоїти 77 тисяч 
крб. капіталовкладень. 
Спочатку не все йшло 
добре. Причиною цього 
була відсутність досвіду 
роботи на будівництві. 
Але за короткий строк 
опанували всіма навика
ми. Неодноразово чле
ни правління колгоспу 
на чолі з В. В. Палієм 
і інженером будівель
ником відмічали якісну

ї високоефективну пра
цю бійців нашого заго
ну-Під час перебування 
в селі Устя загін взяв 
шефство над середньою 
школою і дитячим сад
ком, У вільний від ос
новної роботи час си* 
лами загону була без
коштовно збудована 
кролеферма. Хочеться 
відмітити хорошу робо
ту на будівництві кро
леферми таких бійців як 
В. Коріненко, М. Ясо- 
бенко, В. Харченко. В 
підсобному хазяйстві за
гону відгодовувалося 
62 кролі. Також була 
подана допомога в ре
монті школи бійцями

Так проявляються трудові
кий вклад в успішне за- і
вершення цього об’єкту і
внесли бійці В. Недял, і 
О. Каплін, на чолі з 
майстром загону С. Чи- 
мбалюком. Також про
водилась робота по бла
гоустрою села, ремонту
доріг і ферм бійцями 
В Грох, В. Вітюком,
О. Дячуком, які внес
ли вагомий внесок у ви
конання взятих заго
нам зобов’язань.

і навики.
ідам Великої Вітчизня
ної війни І інвалідам | 
праці, проводились ці- | 
каві зустрічі з передо
вими працівниками кол- І 
госпу.
Організовано проводи
лись цікаві дискотеки, 
виступала агітбригада, 
яка в огляді-конкурсі 
в м. Бершаді зайняла 
призове місце і була на
городжена грамотою 
Бершадського райкому 
комсомолу. Також орга
нізовувались зустрічі з 
футбольною і волейболь
ною командами села 
Усті, легкоатлетичні зма
гання.

Правління колгоспу 
«Шлях Ілліча», пред
ставники тарткому, 
профкому підводячи під
сумки роботи загону, 
відмітили його вклад в 
економічний і культур
ний розвиток села і ви
разили щиру подяку 
всім бійцям. Всіх бій
ців було нагороджено 
грамотами, а також цін
ними подарунками.

План реалізації ка
піталовкладень під час 
тротеього трудового се
местру виконали на 
121,7 проц. Трьом збу
дованим нами об’єктам 
було прйсвоєно студент
ський знак і якості.

С. САВІЦ ЬКИ Й ,
командир СБЗ «Ме-
ханік-82».

В. Крайовським, В. Се- 
гедою, М. Вогнивенком 
на чолі з комісаром 
загону В. Ткачуком. Си
лами бійців загону 
П. Санду; В. Карпусь, 
О. Басконова було про
ведено ремонт дгітячо-“ 
го садка, а також спо
рудження спортивного 

майданчика. Великий 
обсяг робіт був викона
ний на будівництві го
ловного об’єкту — кол
госпного картоплесхо
вища . місткістю 1000 
тонн. Хоча характер ро
боти і сама обстанов
ка була не з кращих, 
будівництво цього об’єк
ту все ж таки було 
закінчено в строк. Вели-

Хочеться відмітити та
кож працю наших ку
харів О. Захарчук і 
Г. Пивовар і сказати їм 
велике спасибі за сво
єчасно і смачно приго
товлені обіди, саме від 
них залежало багато 
для успішного виконан
ня плану. У складі за
гону ■ працювали також 
іноземні студенти з 
Куби і Лівану.

Та не тільки роботою 
на будівельних майдан
чиках були зайняті бій
ці загону. Ми прочитали 
21 лекцію механізато
рам і дояркам колгоспу. 
У вільний від роботи 
час бійці загону нада
вали допомогу інвалі-

ПРИВІТАННЯ
На адресу комітету комсомолу надійшли ли

сти з словами подяки за самовіддану працю бій
ців студентських будівельних загонів від керів
ників ряду господарств і підприємств. Зокрема: 

— Бершадського Міжколгоспбуду,
— Деребчкнськсго бурякорадгоспу,
— Колгоспів їм. Жданоза, «Шлях Ілліча», ім. 

XXII з’їзду КПРС Бершадського району, ім. Ле
ніна Томашпільського району,

— радгоспу ім. Ілліча Літинського району,
— Тульчинського Міжколгоспбуду,
— колгоспу ім. Петровського Гростянецькоїо 

району,
— Хмільницького Міжколгоспбуду,
— СМУ 43 тресту «Надьімгазпромбуд»,
— Бершадського райоб’єднання «Сільгосптех

ніка», та інших.

Студзагін— це життя 

без бантиків, 

Це життя до десятого 

поту.

Іноземне слово

«романтика» 

Означає тут просто —  

робота.

Закінчився третій тру
довий семестр. Відзвені- 
ли пісні біля вечірніх 
багать, спустіли тимча
сові студентські гур
тожитки, давно вгаму
вались спортивні при 
страсті та в пам’яті 
людей ще довго жити
муть добрі діла бійців 
студентських будівель
них загонів. І самі сту
денти, як висловився 
поет, ще довго пам’ята
тимуть ті 

Встречи, 
песни,

кострьі, рассветьі, 
Семиструнний звон до 

зари.
Мьі влюбились в тебя 

Планета!
Как тот принц у

Зкзюпери.
Слов високих не трати 

попусту,
До простой докопались

ИСТИНЬІ,
Мьі зимой в институте — 

в отпуске,
А сердца наши здесь 

прописаньї.
Смотрит степь глазами 

раскосьіми, 
Ветер песни в ушах 

вьізванивает.
Називается зто просто —- 
Диалектикою познания.

Нинішній рік був са
мим вагомим в історії 
студентського ^будівель-

Діалектика
пізнання

.
студентську будову не ЯК І 
на спосіб заробити гро- І 
ші, а як на можливість і 
укріпити віру в самого | 
себе, сповна розкрити і 
свої можливості, краще і 
пізнати своїх товаришів. | 

Студенти — народ ве
селий, завзятий. Де б 
не з’явились вони в 
період літнього трудо
вого семестру, там зав
жди кипіло життя. Се
ред них завжди знахо
дився і власний поет, і 
фотограф, і фокусник* 
ілюзіоніст. Вони працю
вали від зорі до зорі і 
хоча втома нерідко ва
лила з ніг, виступали з 
концертами перед міс
цевим населенням, чи- 
тали лекції колгоспни
кам, проводили неділь
ники і перераховували 
гроші у фонд боротьби 
за мир, надавали допо
могу інвалідам війни та 
пристарілим.

Студзагін не лише 
виховує кваліфіковано
го спеціаліста, а перш 
за все, громадянина, 
виховує у нього по
чуття відповідальності 
не тільки за себе, а й 
за колектив, в якому він 
жив^* і трудиться.

Сл ФЕДОТОВ, 
наш кор.

ного руху у ВПІ.
З яким ентузіазмом, 

завзяттям і натхненням 
працювали юнаки і дів
чата в зелених штор
мівках! їх руками спо
руджено об’єктів куль
турно-побутового і гос
подарського призначен
ня загальною вартістю 
в 3 мільйони 621 тися
чу 600 карбованців.

Свій трудовий дару
нок бійці СБЗ присвя
чують 60-річному юві
лею Союзу РСР.

Романтика комсомоль
ських справ, прагнення' 
бути корисними людям 
— ось що характерно 
для трудового семест- 
Іру-82.

Студентська будова 
вже стала чимось не
від’ємним в житті бій
ців СБЗ. Своє уявлен
ня про планету «Ціли
на» вони визначають не 
лише обсягом викона
них робіт, а вірністю 
студентському цілинно
му братству, взаємови
ручкою, поглядом на



ЦІКАВО
ЗНАТИПО ПРАЦ І і ЧЕСТЬ

СВЕТ
СЕРДЦА

В  С Т Р О Й О Т Р Я Д Е

ПРИЄМНІ СПОГАДИ

запрошуємо д о  ХОРУ

В. о. редактора 
м. ЮРЧИШИН.

Активну участь у ви
рішенні питань Продо
вольчої програми взяли 
бійці студентського бу
дівельного загону «Ко
мсомолець». З ініціати
ви цього загону корів
ник на 200 голів у селі 
Левківцях Тульчинсько
го району будзагонівці 
здали «під ключ».

Тому і не дивно, що 
керівництво Тульчинсь
кого міжколгоспбуду і 
комісія від колгоспу 
оцінили їхню роботу ли
ше «на відмінно». Об’є
кту присвоїли почесний 
студентський Знак яко
сті.

Всі бійці працювали з 
натхненням і піднятим 
настроєм. Корівник тре
ба було здати якнай
швидше. Він був вкрай 
необхідний господарст
ву. І студенти не підве
ли. Можна з гордістю 
говорити про ударну 
роботу бійців, які пра
цювали під керівницт
вом майстра О. Лод- 
зяновського. Це будза
гонівці В. Максимович, 
В. Шевчук, Р. Грабовий.

Окрім будівництва, 
студенти активно заго
товляли і корми для

громадського тваринний 
цтва, займалися ремон
том кролеферми в шко
лі. їхніми силами заго
товлено 32 тонни цінної 
поживи.

Відремонтували буд- 
загонівці безкоштовно і 
Левківську середню 
школу, а також побуду
вали їдальню для учнів. 
За цю роботу загін був 
нагороджений Почес
ною грамотою Тульчин
ського райкому партії і 
РК комсомолу.

Невід’ємною части
ною загону була брига
да дівчат, що працюва
ла на будівництві жит
лового будинку в селі 
Нестеровці. Очолював 
її досвідчений бригадир 
Л. Мельник. Дівчата ви
тримали трудовий екза
мен теж на «відмінно».

Ударна праця будза- 
гонівців увінчалася ус
піхом. При підведенні 
підсумків соціалістично
го змагання серед сту
дентських будівельних 
загонів інституту загін

, виборов друге місце.*
В. ГРИЦЮК, 

командир загону 
«Комсомолець».

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ БІЙЦЯМ СТУДЗАГОНІВ, ЯК! ПРАЦЮВАЛИ В 
ТЮМЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Недавно в Києві на но
вій площі, названій ім’ям 
Красної Прєсні. встановле
но бронзову копію відомої 
скульптури «Булижник — 
зброя пролетаріату». її по
дарували киянам трудящі 
Краснопрєсненського райо
ну Москви.

Наша розповідь про іс
торію створення цієї скуль
птури та про її автора 
І. ПІадра.

Ті, хто безпосередньо 
знали І. Шадра, стверджу
вали, Що мистецтво для 
нього було другим дихан
ням.

Він був старшим з де
в’яти дітей Іванових. Бать
ко його все життя працю
вав теслярем. З семи років 
теслярував й Іван У два
надцять років його віддали 
«в люди» і він з рідного 
села під містом Шадрінсь- 
ком на Уралі переїхав в 
Єкатеринбург, де працював 
на вовняній фабриці, що 
належала багатіям.

Якось на одній з вулиць 
міста побачив вивіску: «Ху
дожньо - промислова шко- 
ла». Написав додому і по
просив дозволу вступити 
до неї. Батько дозволив. 
«Якщо тобі буде дуже ва
жко, знай що в тебе є ба
тько, який допоможе, чим 
може», — писав вік. Разом 
з листом Дмитро Іванов 
надіслав сину весь свій 
«капітал» — карбованець 
сріблом.

Іван Іванов учився всім 
наукам і спостерігав жит
тя Назавжди йому запа
м’ятались криваві події 
1905 р.

Закінчивши школу, ви
рішив поїхати в Петербург, 
вступити до художньої 
академії. Не прийняли. Зго
дом друзі допомагали йому 
відправитися в Париж, вчи
тися у великого Родена. 
Відправився туди не їва- 
новим, а Шадром. Нове 
прізвище він взяв від рід

ного міста Шадринськ.-..
Потім була поїздка в 

Рим,
Навчання у відомих ху

дожників і скульпторів Да
ло свої наслідки. В Росію 
він повернувся зрілим май
стром. Це було в 1912 ро
ці, А в 1917-му сталася со
ціалістична революція, яку 
він сприйняв усім серцем.

...Так от вона, ідея! Бо
ротьба пролетаріату за 
свої права. Скульптура ві
дображатиме готовність до 
битви. Молодий робітник 
нахилився, щоб ухопити 
важкий булижник і кинути 
його в ненависного воро
га. Його сильне, мужнє ті
ло гнучке, рухи стрімкі. 
Вольове обличчя натхненне 
великою визвольною ідеєю 
і впевненістю в перемозі. 
Варто тільки напружити 
м’язи — і великий камінь 
полетить уперед. Булиж
ник... Сеою зброю робітник 
вихоплює з бруківки. Бу
лижник — зброя пролета
ріату.

Шадр вирішує так і на
звати свою скульптуру.

Тоді, в 192/ році, вона 
здобула третю премію.

Нині відома всьому сві
тові.

В 1967 році, коли краї
на відзначала півстоліття з 
дня перемоги Великого жо
втня. в Москві, ьа Красній 
Прєсні, де ішли барикадні 
бої в 1905 році, було вста
новлено пам’ятник, що від
творює цю скульптуру. А 
тепер копія стоїть і в Ки
єві.

От грохота и вспншек 
сатанея,

Бьівало даже сутками 
подряд,

И вас, и зту землю
не жалея,

Дождь лроливной, рьічал, 
как водопад. 

Швьірял литьіе молнии 
навстречу, 

Наотмащь бил, 
бродяжнйчал в кустах, 
Холодной лапой тиская 

за плєчи,
М.ешая смех и слезьі

на глазах.. 
Казалось, ноги, 
вьїкатавшись в глине, 

Вот-:вот откажут, еделай 
ляшний шаг.

И вся земля до веточки 
польїни

Висела на
бесчувственньіх руках., 
Под летним зноем и под

МОЛНИЙ ВСПЬІШКИ,
Взвалив себе на плечи ► 

небеса,
Тайгой тагали буровь/е 

вьшіки,
Вставали з строй

об’ьектов корпуса. 
Сменив костюмЬї МОДНБіе

на ватники, 
Вьі обживали зтот край 

суров.
Вас назовут потом

«восьмидесятники» 
Ребята из двухтьїсячньїх 

годов.
А вечерами в дальних

Все спит кругом:
деревня и река,

А мьі йдем, разбрьізгивая 
росн,

Еще не смотрит солнце 
свьісока, 

Не морщитея от смеха 
нос курносьш. 

Пока оно не протянуло
т т РУ*И нас не жжет,

не щиплет озоруя, 
Стук топоров — и все 

проснулось в друг, 
Заворковали -нежно

стружек струп, 
Наш дом растет и сочной- 

желтизной 
Соперничает с солнцєм 

ярко-рижим. 
Неумолимо навалилея 

знай,
И мьі все чаще, изньївая 

дьішим,
Ну, брось яриться

и дружить давай!
Тьі сила, но и мьі

не льїком шитьі.

тех поселжах 
В созвездьях окон

(невидать конца!) 
Горят теперь не веточки 

вольфрама,
А ваши комсомольське 

сердца.

Тьі нас не жарь, а нежно 
приласкай,

И золотом не обливай 
сердито.

Все злимся, ну а сами 
побьіетрей 

Стучим, строгаем,
подічшяем рамьі.

И горница готова
для людей: 

Добро пожаловать!
А сами — 

Скореє в тень,
В пахучую траву, 

На землю брошеньї 
верхонки-ру кав ицьі, 

Ромашки погадать зовут, 
И смех такой. как будтс 

рядом Вицин.
И песни разлетаютея 

звонки,
И прочь ух од хіт грустная 

усталость... 
Живем мьі с солнцєм 

иаперегонки,
И, может, обгоняем

его малость.

Перед тим, як напи
сати про наш студзагік, 
зібралися всі разом, щоб 
порадитись* про що? саме 
розповідати. Думок і 
пропозицій було багато 
і все ж зійшлися на то
му, щоб доповісти про 
те. що ми зробили, а го
ловне — розказати, як 
працювали, яку користь 
принесли людям. До ре
чі, наш загін — безоп
латний. Тобто всі заро
блені нами гроші ми ви
рішили перерахувати у 
Фонд захисту миру, іііе 
задовго до формування 
загону в комітет комсо
молу інституту посипа
лось багато заявок. Ба
жаючих працювати в 
такому загоні виявилось 
чимало. Задовольнити 
прохання всіх комітет 
ЛКСМУ був просто не 
в змозі. Дівчатам вза
галі відмовляли, адже 
робота передбачалась не 
з легких. Га все ж та
ки другокурсниця ФАОТ 
Олена Ткачєнко добила
ся свогуо. її і ще двох 
дівчат ' з машинобудів
ного факультету зара
хували до складу студ- 
загону. Всі вони так і 
заявили: «Ми ні в чому 
не поступимося хлоп
цям. Будемо працювати 
як і вони».

Зустріли нас в колго
спі скептично. Мовляв, 
що ці студенти зроб
лять? А ми і справді 
були не досвідченими. 
Вперше в житті будува
ли такі об’єкти. Та ко
ли здали баню — свій 
перший об’єкт, повністю 
розвіялось недовір’я 
сільських скептиків. Ме
шканці села Рогузка сІе- 
чельницького району, де 
дислокувався і працю
вав наш загін, стали охо

че допомагати нам: то 
дошки підвезуть, то 
щебень. З кожним днем 
міцнішала дружба сту
дентів з сільською мо
лоддю. Щонеділі ми чи
тали їм лекції, провади
ли дискотеки, спартакі
ади, організовували ве
чори танців та відпо
чинку. Два тижні над 
нашим табором майорів 
Олімпійський прапор. 
За цей час було про
ведено змагання по те
нісу, підтягання на пе
рекладині, легкій атле
тиці. Зіграли з місцеви
ми хлопцями у футбол. 
Виграли з рахунком 3:0. 
А щоб мешканці села 
мали більшу уяву про
нас і про наш вуз — ви
пустили 2 стенди. В цій 
роботі взяли участь всі 
бійці СБЗ.

у. Про те, як ми жи
ли і працювали, свід
чать численні фотогра
фії, слайди, фільми. За 
літо ми збудували в се
лі баню, телятник, сви
нарник і житловий бу
динок для спеціалістів 
колгоспу. Допомагали 
господарству також в 
заготівлі кормів для 
громадського стада, ста
вили концерти, шефст
вували над школою, ве
теранами Великої Віт
чизняної війни і пенсіо
нерами.

За хорошу роботу бі
йці нашого загону були 
нагороджені туристськи
ми путівками в столицю 

Абхазії місто Сухумі,

Ірина СМОЛЕНСЬКА, 
комісар СБЗ «Моло
догвардієць», делегат 
XXIV з’їзду ЛКСМ 
України.

Важко перерахувати всі 
об’єкти зведені руками бій
ців СБЗ інстутуту за 15 ро
ків;;

Студенти не тільки бу
дували, а й проводили ре
конструкцію старих примі
щень. Ось такий вигляд 
має школа в с. Рогузна Че- 
чельницького району, яку 
реконструювали бійці СБЗ 
« МЮрі одогвард$єць».

Діти колгоспників і їхні 
батьки щиро вдячні студен
там за їх  працю, за світлі 
і просторі учнівські кабіне
ти, лабораторії тощо.

Днями в політехнічному інституті відбувся звіт
ний концерт хору професорсько-викладацького 
складу, і співробітників, присвячений 60-річчю утво
рення СРСР.

Рівно три роки тому створився цей хоровий ко
лектив. За цей час виріс кількісний склад хору, 
зросла його професійна майстерність..

В репертуарі хоіру — пісні народів СРСР. І зви
чайно ж українські. Вони посідають особливе міс
це. їх душевність, милозвучність, глибина думки 
полонять серця глядачів.

Твори Леонтовича — творця класичних зразків 
хорових обробок ураїнських пісень звучали у вико
нанні колективу.

Дуже тепло зустріли глядачі нову роботу колек
тиву — хабанеру із опери Безе «Кармен». Довго 
аплодували вони солістці хору Надії Даньківській.

Мені, як учаснику хору, хочеться розповісти про 
цей колектив, яким керує Ігор Маркович Друкер. 
Саме він прищепив нам любов до хорової пісні.

Кожна репетиція — це свято душі і серця. І не
випадково' співробітники інституту приймають акти
вну участь в художній самодіяльності. Ось, скажі
мо, проректор по науковій роботі, професор Воло
димир Степанович Осадчук і його дружина Марія 
Лук’яшвна—викладач кафедри іноземних мов, вони 
ветерани хору. І хоча наукова робота займає в 
обох багато часу, вони не пропускають жодної ре
петиції. Великим ентузіастом хору, його ветераном 
є також викладач математики Борис Степанович 
Брига. Співає в хорі і його дружина Світлана Пав
лівна. Завдяки їй з колективі знайшлись справжні 
таланти. Це Надія Даньківська, Володимир Іванов, 
Людмила Кар ваггко та інші.

Хорова пісня тим і відрізняється від інших му
зичних жанрів, що гут кожний — частинка єди
ного подиху, єдиного почуття, єдиного розуміння 
твору. Глядачі дуже тепло зустріли виступ хорово
го колетиву. Багато щирих слів було висловлено па 
адресу керівника хору і його виконавців.

Ірина ГУРАЛЬНИК,
інженер-конструкігор СТКБ «Модуль», учасниця
Х0РУ.


