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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Формувати науковий світогляд
На партійних зборах ін- 

ж е пер н о- б у д Івелшюго ф аку- 
льтету обговорено проблеми 
ф оірімуаанінія м аркси стсьїко-
ленінсьїкого світогляду сту
дентської молоді. З доповід
дю виступив заївікдфедрою 
філософії інституту, кому
ніст ҐІ. Слоібоід.янюк.

— Виховувати в сучасних 
умовах будівників комуніс
тичного суспільствіа, — під

креслив доповідач, — спра
ва виключно важлива. Ад
же не секрет, що останнім 
часом значно посилилося 
протиборство двох систем— 
соціалізму і капіталізму. 
Досконалішою і хитромуд
рішою стала буржуазна про
паганда, яка у вік науково- 
технічного прогресу має 
безпосередній контакт з юна
ками і дівчатами соціалісти
чних країн, б тому числі і

нашого інституту, за допо
могою засобів радіозв’язку.

В наші дні, — наголошу
валось на зборах, — зали
шаються актуальними ле
нінські слова, які знайшли 
відображення в матеріалах 
XXVI з’їзду КПРС про те, 
що гострі проблеми не слід 
обходити, а вирішувати їх, 
рішуче викривати недолі
ки, але при цьому не згу

щувати фарб. В своїх ви
ступах комуністи Кдрпова, 
Челюк, Зайчик, Дархновсь- 
кий розповіли про стан 
ідейно-виховної роботи в 
колективі, зосередивши ува
гу на підвищенні ідейно-по
літичного рівня студентської 
молоді.

В. ОСІПЧУК,
викладач кафедри науко
вого комунізму.

УСВІДОМЛЮЮЧИ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ

В студентських профспіл
кових організаціях курсів 
проходять збори з поряд
ком денним «Зміцнення 
навчальної дисципліни і 
підвищення якості знань 
кожного студента — голов
не завдання студентських 
профспілок». На зборах роз
робляються конкретні захо
ди, спрямовані на підвищен
ня ефективності навчальної 
і виховної роботи в сту
дентських колективах.

* * ❖

Вони познайомили присут
ніх з новими модами одя
гу і взуття, розповіли про 
новини культури в країні 
і за рубежем.

Студентські клуОн фа
культетів приймають заявки 
на проведення вечорів та ін
ших міроприємств в квітні- 
травні цього року. Зверта
тися до клубних рад гурто
житків № 1, 2, 4 та в проф
ком інституту.*  ̂ *

З 18 но 21 березня в ак
товому залі інституту про
ходив огляд-конкурс худож
ньої самодіяльності нав
чальних закладів Ленінсько
го району міста Вінниці. 
Репортаж з огляду-конкур- 
су буде опубліковано в 
одному з наступних номе
рі© газети.

* * *

В студентському клубі 
ФАОТу «Айвенго» відбув
ся тематичний вечір «В лю
дині повинно бути все пре
красне». На вечір до сту
дентів завітали модельєри 
та працівники культури.

Профком та профбюро 
факультетів приймають від 
студентів заявки в санато- 
рій-профілакторій на кві- 
тень-травень 1983 року.

*. * *
Серед колективів студент

ських гуртожитків прохо
дить спартакіада з різних 
видів спорту. Найкраще ви
ступають спортсмени тре
тього та четвертого гурто
житків. Вони й очолюють 
турнірну таблицю. 

Матеріали для теле
тайпної стрічки підго
тував голова студентсь
кого профкому інститу
ту В. КОВАЛЬЧУК.

ЖИВЕМО ЄДИНОЮ 
СІМ'ЄЮ

Четвертий ;рік ми навчає
мося в інституті. За цей час 
наша група сім (разів підряд 
займала перше місце за під
сумками результатів сесій 
серед шести груп курсу, а за 
результатами останньої се
сії посіла третє місце на фа
культеті.

Ми лишаєм ося свої м и
відмінниками, серед яких 
Ленінський стипендіат, кан
дидат у члени КПРС Олек
сандр В і тюк.

Велику користь для зба

гачення знань дає робота в 
студентських наукових то- 
в ариствах. Дев’ятнадцять 
студентів із двадцяти п’яти 
з ай маються госп договірною 
тематикою. Хочеться від
значити тих студентів, які 
добились кращих показників, 
це О. Матяш, І. Цирлінчук 
та О. Дацкж.

Майже .кожен член на-1 
шої групи має комсомольсь
ке доручення, з них чотири 
студенти входять до комсо
мольського та профспілко

вого бюро факультету.
Не цураємося ми і фі

зичної праці. Торік, напри
клад, п’ятнадцять комсомо
льців з нашої групи були 
бійцями СБЗ, тринадцять 
із них працювали на буді
вництві нового гуртожитку.

Щоб добре працювати і 
вчитися, потрібно бути фі
зично сильними і здоровими, 
а цьому сприяють регулярні 
заняття спортом, які стали 
повсякденною необхідністю 
для кожного з нас. Студен
ти С. Водзяновський, О. Ві-

тюк, І. Цирлінчук, С. Дов- 
горук неодноразово захища
ли спортивну честь нашого 
факультету.

Не забувають хлопці і 
про те, що багатьом із них 
ще ггрийдеться захищати на
шу Вітчизну — проходити 
службу в лавах Радянської 
Армії. Саме це і спонукало 
В. І щепка, С. Довгорука,
В. Максимовича зайнятись 
парашутним спортом, а І. Се- 
лепіну — альпінізмом.

Ю. БОНДАР, 
профорг групи 2РК-79

ЄДИНИЙ ПОЛІТДЕНЬ НА ВІННИЧЧИНІ

ОБОВ'ЯЗОК ЛЮДСТВА
Наприкінці XIX — почат

ку XX століть капіталізм 
остаточно переріс у свою ви
щу, останню стадію — ім
періалізм. Переростання це 
різко посилило його реак
ційність і агресивність. Бур
жуазія, відчуваючи, що на
сувається її крах, дедалі 
частіше стала вдаватися до 
насильств з метою збе
реження свого панування. 
Це привело до небаченої ра
ніше мілітаризації суспіль
ства а війни — як продукт 
політики експлуататорсь
ких і̂ ласів — стають постій
ними супутниками імперіа
лізму.

Реакційність, агресивність 
дії основного економічного 
закону капіталізму: одер
жання максимальних при
бутків за рахунок пригноб
лення й експлуатації свого 
народу, завоювання і при
гнічення народів інших кра
їн. Ще в 1914 році В. і.
Ленін писав: «Війна не ви
падковість... а неминучий 
ступінь капіталізму, така ж 
законна форма капіталістич
ного життя, як і мир». Ще 
раніше Володимир Ілліч 
вказував, що «буржуазія 
готова на всі дикості, звір
ства і злочини, щоб від
стояти гинучу капіталістич
не суспільство».

Сучасний імперіалізм не 
змінив своєї агресивної при
роди. Він, як і був, зали
шається втіленням найчор- 
нішої реакції, кривавого 
насилля й агресії. Як систе
ма в цілому, разом зі своїм 
зловісним породженням —

воєнно-промисловим комп
лексом, імперіалізм постій
но загрожує мирові і безпе
ці всіх народів. Про це 
йшла мова в рамках єдино
го політдня, який відбувся 
на Вінниччині минулої п’ят
ниці.

В добірці матеріалів, що 
пропонуються увазі читачів 
наводяться цифри і факти, 
які свідчать про зловісні на
міри американського імпе
ріалізму і про те, як радян
ський народ бореться за 
мир в усьому світі.
США: 200 Років — 200 воєн

Це визнає навіть буржуа
зна історіографія: з часу 
свого виникнення Сполуче
ні Штати Америки постійно 
ведуть загарбницькі війни. 
Лише в XIX столітті таких 
воєн було майже 120. З по
чатку XX століття і до дру
гої світової війни США так 
чи інакше брали участь 
більше ніж у ЗО воєнних ак
ціях проти різних країн, у 
тому числі разом з Англією 
і Францією проти Радянсь
кої Росії (1918—1922 рр.). 
Військовослужбовці США 
поводили себе на нашій 
Землі, як варвари. Колиш" 
ній командуючий американ
ськими експедиційними вій
ськами в Сибіру генерал 
Гревс визнавав, що його 
підлеглі «гасали по країні, 
як звірі, грабуючи і вбива
ючи мирних жителів». А 
полковник Морроу, який ке
рував у той час каральни
ми операціями, писав, що 
його солдати «не могли за
снути, не убивши кого-не-

будь».
Ще більше «росла агре

сивність США після другої 
світової війни. За далеко 
неповними даними, опуб
лікованими Пентагоном, 
збройні сили США брали 
безпосередньо участь у 17 
великих воєнних конфлік
тах, а в 19 випадках були 
причетні до них. Такими 
були війна в Кореї, агресія 
проти В’єтнаму, Лаосу і 
Кампучії, вторгнення разом 
з військами Англії в Ліван 
і Йорданію, пряма підтрим
ка антинародних сил у 
Конго, інтервенція в Доміні
канську Республіку тощо. 
Ганьбою вкрили себе США, 
надаючи широку воєнну, 
економічну і політичну до
помогу Ізраїлю в його аг
ресивних цілях на Близько
му Сході,
ПОГРОЗА ЗА ПОГРОЗОЮ

За даними Бруклінського 
інституту, уряд США, по
чинаючи з 1946 року, по
стійно загро_жував застосу
ванням ядерної зброї проти 
СРСР.

ЦІНА ПРОГРАМИ 
ПЕНТАГОНУ

Досі вважалося, що 
уряд США планує викорис
тати за 5 років на воєнні 
цілі астрономічну суму — 
1,6 трильйона доларів. Од  ̂
нак, як з’ясувалося нещо
давно, ця цифра не відпо
відає дійсності. Насправ
ді Білий дім вид і л я є 
Пентагону 2,4 трильйона до
ларів. Вартість мілітарист
ських програм у США за
нижується навмисне, щоб 
обманути громадськість. Бо

так легше тиснути і на кон- | 
грес, який штампує зако
ни про все нові й нові асиг
нування на потреби підго
товки до війни.

12 СМЕРТЕЙ 
НА КОЖНОГО

За визначенням американ
ської воєнщини, ядерні ар
сенали Пентагону нині, та
кі що ними можна знищи
ти всіх людей, які живуть 
на планеті, дванадцять ра
зів.

Свого часу Сайрус Венс, 
будучи державним секрета
рем США, вихвалявся: «Три 
елементи наших стратегіч
них сил, а саме: сухопутні 
ракети, ракети на підводних 
човнах і бомбардувальники 
далекої дії являють собою 
вражаючу силу — приблиз
но 9 тисяч ядерних боєго
ловок. Найменша з них має 
потужність, що значно пе
ревищує потужність атомної 
бомби, яка зруйнувала Хі- 
росіму. Разом з нашими со
юзниками ми витрачаємо на 
оборону (читай: на підго
товку до війни) на 25 про
центів більше, ніж Радянсь
кий Союз і Варшавський 
Договір».

На Радянський Союз на
цілені ядерні СИЛИ не ТІЛЬ
КИ США, а й Англії та 
Франції.

І ЩЕ МАЛО
Понад 1500 баз та воєн

них об’єктів створив Пен
тагон за межами США. Усі 
вони націлені на СРСР. Зо
крема, на території ФРН їх 
близько 200, в Японії та 
інших країнах Далекого 
Сходу — понад 300, у Ту
реччині, яка межує з СРСР, 
— близько 60.

Та й цього американській 
вояччині мало, в усіх кін
цях планети вона створює

Здається, зовсім недавно 
переступили ми поріг рідно
го інституту, прийшли на 
перше заняття трішки схви
льовані і щасливі від то
го, що стали студентами.

Багато хвилюючих і раді
сних подій залишилося в 
пам’яті з тих пір: і перша 
сесія, і перша студентська 
практика, і перший будіве
льний загін.

Студентські роки — най- 
прекрасніша і найщасливіша 
пора. Вона залишиться в 
пам’яті на все життя.

Мене часто запитують, як 
я встигаю поєднувати від
мінне навчання з громадсь
кою роботою. Що тут ска
зати? Коли поруч з тобою

хороші справжні друзі, ти 
відчуваєш одержимість і 
прагнення до знань, до від
криття нового незвіданого. 
Для мене інститут, як рід
ний дім, а наша група, мов 
єдина сім’я. У нас в групі 
багато сумлінних студентів. 
Взяти хоча б Людмилу Пет- 
рик. З першого курсу на
вчається вона на відмінно. 
Це хороша, чуйна людина, 
людина активної життєвої 
позиції. Крім неї, на відмін
но і добре навчаються 
Г. Дремлюга, В. Островсь- 
кий, наш староста Л. Жов
нір та багато інших.

Н. КЛОЧКО, 
студентка гр. 2 ПМ-80, 
Ленінський стипендіат.

ОТВЕТ АГРЕССОРАМ
Слова старьіе амібиции

ЄЛЬЦИНИ,
Будто бомби, а не хлеб

нужньї.
Против дружбьі, мира, 

тишиньї
Вьіетуттают поджигатели

ВОЙНЬЇ.
Звон оружия доноситея

подчас,
Но исгория преемлет

точность
Скольїко раз испьітьівали 

нас
На устойчивость и

прочность. 
Нам враги не раз

всідали крах,

нові й нові бази.
Яким же буде майбутнє 

людства? Що чекає нас? 
Торжество розуму чи даль
ша ескалація безумства і 
ядерна катастрофа?

Ми віримо: при всій 
складності нинішня міжна
родна обстановка аж ніяк 
не означає, що війни фаталь
но неминучі. «Ми вважає
мо, що труднощі і напруже
ність, які характеризують 
сьогоднішню міжнародну 
обстановку, можуть і му
сять бути подолані, — зая
вив Генеральний секретар 
ЦК КПРС Ю. В. Андропов,
— Людство не може без 
кінця миритися з гонкою оз
броєнь і з війнами, якщо не 
хоче поставити на карту 
своє майбутнє»,

Нині, коли на планеті ут
ворилася й розвивається со
ціалістична система, тра
гічний цикл: світова війна
— коротка мирна передиш
ка — знову світова війна,

С яіростью набросившись, 
каїк волки,

Но раз бившись,
рассьшались в прах 

Сильї черньїе на мелкие 
осколки.

В будущее предначертан 
путь,

И народ своей судьбою
правит,

Утверждаем: отступить,
свернуть

Никогда, никто нас
не заетавит. 

О. НАХАЙЧУК, 
студент гр. 1 ТМ-79 ма
шинобудівного факуль
тету.

цей цикл розірвано. Еконо
мічна і оборонна могутність 
соціалістичної співдружно
сті, ленінська політика мир
ного співіснування, якою 
керуються Радянський
Союз, інші братні країни 
дедалі наростаючий масовий 
антивоєнний рух стримують 
паліїв війни і створюють на 
планеті певну стабільність. 
Об’єднавшись, люди доброї 
волі можуть перетяти шлях
війні. На цьому базується 
наш оптимізм. Ми впевнено 
дивимось у майбутнє. Пра
цюємо задля нього.

Глибоко усвідомлюючій 
свій патріотичний та інтер
національний обов’язок, 
студенти. викладачі, усі 
співробітники Вінницького 
політехнічного інституту на 
загальних зборах вирішили 
внести у Радянський фонд 
миру грошові відрахування 
в сумі двох процентів від 
місячної стипендії та зарп
лати.
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Зміцнення здоров’я тру- суспільства. В нашому ін- но відкрито санаторій-про-
дящих, підвищення рівня статут] існує ціла низка за- філакторій для студентів і 

* .т . співробітників інституту,їхнього медичного обслуго- кладів, які проводять про- фото. прийом с̂ ен.
вування т— важливе с̂ оч філактичні, оздоровчі і лі- Т]1В в оздоровчому пункті ін- 
ціальне завдання . нашого кувальні заходи. Нещодав- статуту*

Спорт

На підмостках борці
В чемпіонаті Центральної 

ради «Буревісник» студент 
енергетичного факультету 
Міраб Мадебадзе зайняв 
перше місце з дзю-до. При
зерами цих змагань стали
ще три вихованці ВПІ — 
Г. Псутурі, І. СухішвілІ та

3. Мірабішвілі, які виступа-і 
ли за збірну України.

М. Мадебадзе та 3. Міра
бішвілі стали ще й чемпіо
нами республіки з самбо.

Г. Псутурі та 3. Мірабі
швілі включені до складу 
збірної СРСР з д з-ідо

В. КОВАЛЬСЬКИЙ.

СТРІЛИ ЛЕТЯТЬ В ЦІЛЬ
В м. Могилеві (Білорусія) 

розіграно медалі зимового 
чемпіонату СРСР серед сту
дентів ПО стрільбі З ' лука в 
закритому приміщенні. 60 
найсильніших спортсменів 
студентського товариства 
протягом п’яти днів вибо
рювали нагороди. Вдало ви
ступив на цих змаганнях 
студент 4 курсу РТФ ВПІ, 
майстер спорту СРСР Ана-? 
толій Панкеєв. Виступаючи 
в олімпійській вправі М-2, 
він зайняв загальне 8 місце, 
вибивши 288 стрілами 2418 
очок, що перевищує попе
редній рекорд області на 
39 очок. * * *

Нещодавно в спортивному 
залі ВПІ відбулись змаган
ня першості з лука. ЗО кра
щих стрільців інституту, а 
також спортсмени ДСТ «Ко
лос» і вихованці підшеф
ної дитячої юнацької спор
тивної школи обласної ради 
«Буревісник» виборювали 
звання кращого лучника.

І. ПО ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ
331
А-16 Абраімоіва О. В., 

Никитинский В. Н. К.ОМЛ- 
лексньш подход к укреп- 
лению трудовой дисцип- 
линьї — М: Юрид. лит.
1982, 104 с. 1 зкз.
ЗКП (С2І.

Л-45 Леїнинский план 
п острови ия Социализіма и
его осуществление на 
Украине — К: Политиздат 
Украйни, 1982, 335 с.
4 зкз.
ЗЗС

М-20 Малий И. Г. Зко- 
номические показ-атели в 
материалах XXVI сьеїзда
КПРС — М, Финанеьі и 
статистика., 1982, 168 с.
1 зкз.
2

0-64 Организация и ме
тодика атеистической ра- 
ботьі: Учебное пособие —К, 
Политиздат Укра и н ьі, 
1982, 335 с. З зкз.

В перший же день нові 
рекорди встановила студент
ка ФАОТу 'Зоя Чуба. В 
перший захід вона вибила 
263 очки, за два — 521, в 
обох випадках її результат 
перевищив попередній на. 13 
очок. Другого дня Зоя за
робила ще 523 очки, її за
гальний результат першості 
— 1044. Друге місце зайня
ла Тетяна Мартинюк, тре
тє — Жанна Потова, Всі 
три переможниці — студент
ки факультету автоматики 
і обчислювальної техніки.

А серед чоловіків відзна
чились студенти радіотех
нічного факультету. Перше 
місце виборов Микола Хо- 
мін, на одне очко лише від
став від нього Анатолій 
Панкеєв, третє місце посів 
Ігор Горін.

Тепер лучники готуються 
до обласного чемпіонату.

П. ТУРЛЮК, 
старший викладач ка
федри фізвиховання.

ЗАРАДИ ГАЛОЧКИ 
В ПЛАНІ

Енергетичний факультет 
заслужено вважається од
ним з кращих в інституті. 
За підсумками соціаліс
тичного змагання на честь 
60-річ|чя утворення СРСР 
його колектив виборов 
друге місце у вузі. За 
минулий рік тут виконано 
план підготовки спеціа
лістів, поліпшилось мето- 
дичне забезпечення всього 
навчального процесу, ве
лика увага приділяється 
теоретичному та ідейно-по
літичному вихованню май
бутніх спеціалістів.

Про велику організацій
ну та виховну роботу в ко
лективі свідчить і той 
факт, що за підсумками зи
мової сесії с;туденти-енер-

визначений час — о 16.00. 
заглянув до аудиторії і 
здивувався: в залі ні ду
ші. Десь хвилин через 20 
стали збиратися ті, кому 
належало обговорити свої 
здобутки, намітити нові 
конкретні рубежі на май
бутнє. Приблизно через 
півгодини зібралось в залі 
чоловік 25—ЗО із 125-ти. 
Решту чекати не стали. 
Вийшов на трибуну голова 
профбюро. т. Дудченок і 
почав читати доповідь вит
риману в єдиному стилі: 
загальні фрази, перелік 
прізвищ. Та чи це повинно 
бути головним? Звичайно, 
ні. На зборах потрібні не 
констатація фактів, а гли
бокий аналіз діяльності

розподілити обов'язки між 
членами профбюро, залу
чити до цієї справи широ
ке коло активістів.

Серйозної відвертої роз
мови на зборах не вийшло 
тому, що вони тричі пе
реносились на невизначе-

ний строк, в результаті чо
го втратилися і той діло
вий настрій, і стурбова
ність, і, врешті-решт ба
жання людей ділитися 
своїми думками. Чому ж 
доброму можуть навчити 
подібні збори новообрано
го голову профбюро?

... На цих же зборах зві
тувала про свою роботу 
група народного контролю 
факультету, що також є

Розповідь про те, як не слід 
проводити збори

«Викинути на вітер гро
ші...» Мабуть, кожен ска
же, що цей вислів означає 
марнотратство. А ось жи
тель села Чукова Неми- 
рівського району Станіс
лав Зотишняк довів, що 
ніколи не слід поспішати з 
висновками. Кошти, затра
чені ним на будівництво 
вітряка на своїй садибі, 
повернулись чималим виг
рашем для домашнього гос
подарства,, яке одержало 
автономне джерело ‘енер
гії.

Вітровий двигун приво
дить в рух невеликий 
млинок, коренерізку, а в 
скрутну хвилину може за
безпечити садибу й світ
лом від дванїідщятиволь- 
товогю генератора.

Це не єдиний помічник 
колгоспника у домашніх 
справах. Умілець сконстру
ював також мініатюрний 
трактор, причіпні механіз
ми до нього. Цим аргега- 
том можна орати, культи
вувати, боронувати, під
гортати, перевозити доб
рива й урожай. Коли в го
роді немає робіт, семи- 
сильний двигун від старо
го моторолера легко мож
на зняти з трактора й 
поставити на циркулярну 
пилку.

гетики зайняли перше 
місце в інституті. Процент 
абсолютної успішності по 
факультету становить 97,5.

Проте життя вимагає 
від кожного колективу і 
від кожного з нас, зокре
ма, вишукувати невикорис
тані резерви і можливості. 
іВеликд ІрОЛЬ у £ мідненні 
трудової і виконавської 
диспипліни, підвищен н і 
ефективності виховної та 
викладацької роботи від
водиться в кожному нав
чальному закладі проф
спілкам.

Профспілки, — зазначав 
В. І. Ленін, — школа ко
мунізму. Збори ж є одні
єю з найкращих форм ви
ховання людей, вени для 
того й проводяться, щоб 
пр о а н а л ізув ати зд обу тки, 
розкрити причини недолі
ків і прорахунків, наміти
ти конкретні заходи для 
їх усунення.
‘Добре підготовлені збори 
створюють атмосферу вза
ємодовір'я і взаєморозумін
ня, дають можливість кож
ному членові колективу 
висловити свої конкретні 
думки, внести ту чи іншу 
цінну пропозицію.

Саме із таким сподіван
ням я і прийшов на проф
спілкові сІбори енергетич
ного факультету. В чітко

керівного' профспілкового 
органу. Є успіхи — розка
жи, як вони здобувались. 
Є 'недоліки а упущення, роз
крий їх причину, вкажи, як 
краще позбутися їх. Не 
для парадної розмови і не 
заради галочки в плані про
водяться профспілкові збо
ри. їх мета — підвести 
підсумки зробленого, кри
тично оцінити роботу ко
лективу за минулий пе
ріод, дати людям привід 
для роздумів, творчо пі
дійти до визначення зав
дань на майбутнє, конкрет
но і науково обгрунтувати 
шляхи їх реалізації. На 
жаль, на енергетичному фа
культеті цього не врахува
ли при підготовці до проф
спілкових зборів.

Тут варто сказати, що го
лова профбюро С. Т. Дуд
ченок — людина зовсім но
ва на профспілковій ро
боті. Він добросовісно і 
навіть р'яно береться за 
доручену справу, але йо
му, як і кожному початків
цю, звичайно, не завжди 
вистачає певного досвіду. 
Тому й насторожує той факт 
з якою байдужістю поста
вились до організації та про- 
в ед єн н я т акого в а ж л ивого 
заходу профком інституту 
та партійне бюро факуль
тету. Варто було б завчасно
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Ш-50 Шерстобитов В. В. 
Сов стек а я государствеїн- 
ность и социалистическиїй 
интерінациоінализм. —М, 
Мисль, 1982, 205 с. З зкз. 
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519 9

Й-30 Йансен К, Вирт Н. 
Паскаль: Руководство для 
пользования и описання 
язьїка (пер. с иностр). М: 
Финаїнеьі и статистика, 
1982, 151с. 5 зкз.
539-3

іМ-55 Метод конечних 
злементов в механике 
твердих тел (Под редакц. 
А. С. Сахарова и И. Аль- 
тембаха. К* Вища школа, 
1982, 480 с. 2 зкз.
539,3

М-54 Метод конечних 
руемьіх еред: Минвуз сбор-

ник-КуйбьіШев: Изд. Куй;- 
бьішев. ун-та, 1981, 136 с. 
З зкз.
517 Пшеничний Б. Н.

П-93 Необходимьіе уе- 
ловия зкстремума-2-е изд., 
перераб. и дон. -М: Нау
ка, 1982, 144 с. 2 зкз. 
519

Р-52 Риордан Дж. Ком- 
ібинато;р*нне тожд0 с т н і а
(Пер. с англ. М: Наука, 
1982, 256, с. 4 зкз.
519

Р-64 Розанов Ю. А. Вве- 
дение в теорию случай- 
них процессоїв: Учебн. по
собие для вузов —М: На
ука, 1982, 128 с. 5 зкз.
519 9

Ш-65 Шихаев К. Н. 
Разноонньїе алго р и т м  н 
параллельннх вьгчисли- 
тельннх процессов — М: 
Радио и связь, 1982, 136, с. 
5 зкз.
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думка 1982, 117 с. 2 зкз. 
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1982, 300 с. 2 єкз.
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Вип. 20 — К: Вища
школа, 1983, 86 с. 1 зкз.
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П-75 Црибори с зарядо- 

вой связью (Под ред. Д. Ф. 
Баріба. Пер. с англ., — М: 
Мир, 1982. 240 с. З зкз:
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обработки и передачи сиг- 
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131 с. 1 зкз.
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А-72 Антоненко Г. Я. и 
др. Про и з в о дст в енн н й по- 
тенциал предприятий сбор- 
ного железобетона, (Г. Я. 
Антоненко, Н. Н. Климе- 
нюк, Д. А. Камицук; под 
редак. Б. С. Стефанова — 
К: Вища школа,
628

Н-34 Наука и техннка в 
городеком хозяйстве. Рееп- 
межвед., научно - технич. 
обориик. Випуск 50. Водос- 
набжение и канализация
— К: Будівельник, 1982,
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порушенням Закону про 
органи народного конт
ролю. Та справа не лише 
в цьому. Голова групи т. 
Рогальський буквально за̂  
кілька хвилин виклав свій 
звіт вказавши на те,_ що 
за звітний період змінило
ся аж три ватажки на
родних дозорців факульте
ту. Коли ж дійшли до об
рання нового складу гру
пи, то з'ясувалось, що із 
16 запропонованих канди
датур відсутні на зборах 
15. Шістнадцятий канди
дат тут же дав собі са
мовідвід, і його прохання 
задовільнили. Як же нада
лі працюватиме група на
родного контролю факуль
тету? На це запитання ви
щезгадані збори не дали і 
немогли мати конкретно і 
відповіді.

Звичайно, ці збори не 
можна вважати типовими 
для енергетичного факуль
тету, але вони заставляють
задуматися, а задуматися
є над чим. Формалізм — 
дуже небезпечний ворог 
активності і творчої діяль
ності як кожної людини 
зокрема, так і колективу 
в цілому.

Г. ПОЛИВАНИЙ, 
наш спеціальний ко
респондент. 1

124 с. 2 зкз.
69

П-64 Поточное строи- 
тельство. Опьіт жилищного 
строительства в НРБ, 
ВНР, ГДР, УССР -  К: 
Будівельник, 1982, 1.04 с. 
1 зкз.

Руководство по вибору 
проектних решений в 
строительстве (общие по
ложення) — М: Стройиз- 
дат, 1982, 104 с.

Руководство по проек- 
тированию фундаментов 
машин с динамическими 
нагрузками. — М: Стройиз- 
дат, 1982,207 с.

Совершенствование хо- 
зяйственного механизма в 
стрительстве Учебн. посо
бие для руководящих ра- 
ботников и специалистов 
строительства (А. И. Мит- 
рофанов и др. — М: Строй- 
издат, 1982, 248 с.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА

Умови, друк. арк. 0.48. Тираж 1500. Адреса редакції 286021. м. Вінниця, * Хмільницьке шосе. П^ітехнІчний 3Гі^ти-огг‘

ГПН
овая 

лабораторная 
виброплощ

адка 
С

М
Ж

-539. 
С

туоит. и дор. м
аш

ини. 
1981. №

 4 
<-• 

19_
і я


