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ПРИВІТАННЯ

Над городами
и полями
Моей родимой
стороньї
Май поднимает
к небу знамя
Труда, надеждьі
и весньї.
Любується восходом
ярким
И видишь в россьіпи
лучей —
И синий свет
злектросварки,
И пламя доменньїх
печей.
Я сльїшу первьіх
листьев шорох,
Машинньїй гул,
*
грачіиньїй грай,
Дьіханье полевьіх
просторов,
Где начат бой
за урожай.
Передо
мною =-все
богатства,
Что людям отдала
страна,
Д оро гу жизни, мира,

братства
Из наших мест єедет
весна.
Весна... Она велит
трудиться
Еще дружней
и горячей
И шлет за рубежи
зарницьі
От наших солнечньїх
лучей...
На расцветающем
просторе
Я ей все сильї отдаю
И стерегу весну свою
На суше, в небе и
^
на море,
Александр

ІЖАРОВ.

В ці дні ніжнозелене розмаїття де
рев, біле кипіння квітучих садів допов
нюється кумачем прапорів, лозунгів і
транспарантів. Країна готується
до
свята весни, миру і праці.
1 Травня — День міжнародної солі
дарності трудящих — урочисто відзна
чає все прогресивне людство світу.
Першотравень надихає нас на нові
трудові звершення. Радянський народ
під керівництвом Комуністичної партії
впевнено будує комунізм, виступаючи
за мир в усьому світі. Втілюючи в жит
тя історичні
рішення XXVI
з'їзду
КПРС,
травневого і
листопадового
(1982 року) Пленумів ЦК, робітники і
колгоспники, службовці і представни

ки інтелігенції демонструють непоруш
ну єдність партії і народу.
Наша праця — це відмінне навчання,
активна участь науковців і студентів у
важливих розробках для
народного
господарства.
То ж з святом весни вас, дорогі юна
ки та дівчата, викладачі і співробітни
ки інституту! Щастя вам, міцного здо
ров'я, нових успіхів у навчанні і в на
уковій праці в ім'я могутності і даль
шого розквіту любимої Вітчизни!
ПАРТКОМ,
РЕКТОРАТ,
ПРОФКОМ,
КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

ЗУСТРІЧАЮЧИ ПЕРШОТРАВЕНЬ
Першого
трави я
ра
зом з усім радянським на
родом вийдуть на святко
ву демонстрацію
тисячі
студентів, викладачів
і
співробітників нашого інгиітутм.
Дем о'н£т(р а(« т и
нестимуть лозунги,
тран
спаранти,
плакати, порт
рети
вождів
світового
пролетаріату
Маркса,
Енгельса, Леніна,, членів
Політбюро ЦК КПРС.
В святковій колоні прой
дуть сотні викладачів до
кторів і кандидатів наук,,
ті, хто своєю невтомною
працею виховує нове по
коління виоококва ліфікова них спеціалістів, вносить
свій посильний вклад
в
розвиток радянської нау
ки.
Урочисто крокуватимуть
їв святковій
колоні студ енти-віід мінникц,
їх
в
інституті близько п'ятисот,
в тому числі ленінські сти
пендіати Олександр
Вітюк, Наталія Клочко, Іван
Іванкм,
Валентина Ляндебуреька,
Юрій
Гній,
Сергій Яблочініков,
член
обкому комсоЛшліу,
де
легат XXIV з'їзду ЛКСМУ
Ірина Смоленська та
багато інших.
СтудентиИполітехніки (бе
руть активну
участь в

грамадсьіко-пюліт и ч н о м у
житті країни. Всі
вони
пройшли школу трудового
виховання
і політичного
загарйтуваНня. Тільки
&
минулому році
під
час
третього
трудового
се
местру ними збудовано на
родногосподарських
об'єк
тів на суму понад три з
половиною
мільйони кар
бованців, прочитано сотні
лекцій для трудівників се
ла.
Вийдуть на демонстра
цію також
сотні спортсменів-вихованців інституту,
серед них
неоднократні
призери обласних і респу
бліканських змагань
май
стри
спорту, 'чемпіони)
республіки з різних
ви
дів спорту Генініадій Власюк, Ігор Цигаїнкж, Мііраб
Мадебадзе, Заза Міраібішвілі, Анатолій
Панкеєв,
чемпіонка СРСР Валенти
на Ляндебурська,
Ігор
Демченко,
Юрій
Гадайчук, Оксана Жефовська,
Петро Нагірняк, Олег Максютияський, Олег Крило®,
Юрій Андрощук,
Сергій
Смирвав, Олег Шеховцов,
Олег Матвієїнко, Володи
мир Телешман, Іван Гвіїнадзе, Зураб Гоїбозов,
Ми
хайло Філь, Микола Хомія, Зоя Чуба, Жодна По

гана, Хан паша Міхтеев,
Сергій Я блочні кав та ба
тат інших.
Разом з усіма
вийдуть
на свито і аматори сце
ни ВПІ — колективи ан
самблів народного
і ба
льного танців,
духового
оркестру,
інтербригади,
хору, викладачів і співро
бітників, /вок альню-іїніструментального
ансамб л ю
«Студентські
мелодії»,
в гітбр иг ад а
маншнб уді в ного факультету—перемож
ці міського огляду - кон
курсу колективів
худож
ньої са мод і ял ьності.
Пройдуть в колонах де
монстрантів
також
ро
бітники, інженери і
кон
структори
СКТБ
«Мо
дуль», які своєю
працею
вносять посильний
вклад
в розвиток науково-техніч
ного
прогресу,
виконан
ня
Продовольчої програ
ми.
Свою солідарність з на
родами світу Ів боротьбі
за свободу, мир і націона
льну незалежність вийдуть
виразити представники кра
їн Азії, Африки і Латинсь
кої Америки, які здобува
ють вищу освіту в нашо
му інституті.
С. ФЕДОТОВ,
наш кор.

ВІТАЄМО ПЕРЕМ ОЖ ЦІВ!
В ректораті і студентсь
кому «профком підведено'
підсумки
оігляду-конкурсу
академгр уц,
гуртожитків
ти
деніінськкіх
кімнату
присвяченого 113-річіниці з
дня (народження
В.
І.
Ленінаї Серед академгруп
кращими визнано:
пр. Д 1НОМ-)82 (іцураторі
Сержанов, староста
Шев
чук, (профорг
ІМельник,
комсорг Кінзерськаї);
гр. 4 ТМ-81
(куратор
Павленко, староста Холод,
профорг Івищуку комсорп
Дудник);
пр. 2 ЕОМ-80 (куратор
Таряник, староста
Видишно,
профорг
Непейко,

комсорг Водаямська);
гр. 2 ВЕ-79 (куратор Луцяк, староста Давиденко,
профорг Шакун,
комсорг
хМамедов).
Серед гуртожитків кращими визнано:
гуртожиток № 3 (декан
факультету ’ Н албанця н,
зав. гуртожитком
Глад
кий, голова студради Червоіниій);
гуртожиток
№ 1 (де
кан Лютворт, зав. гурто
житком
Юрченко,
голо
ва студради Гладишевський);
гуртожиток № 2 (декам
Дівеєв, зав. гуртожитком
Ліхачова, голова студради

Гончарук).
Перше місце серед ле
нінських кімнат присудже
но л/к
гуртожитку №
2 (голова ради л/к Коіндраткж);
друге місце — ленінсь
кій кімнаті
гуртожитку
№ 3 (голови ради л/к
Легуй);
третє місце — ленінсь
кій кімнаті гуртожитку №
1
(голова
ради
л/к
Мозуль).
За підсумками оглядукоякуїрсу
велика
група
студеінтівьвідмшників нав
чання, активістів нагород
жена Почесними
грамо
тами, преміями,
пільгови

ми туристськими
путівка
ми. Кращі студенти І. Га
йда, І. Бєлінський, В.Пунько, І. Бик,
О.
Віткж,
Д. Дема, С. Яблочніков та
С. Медведев занесені в
Книгу Пошари інституту,
засновану з 22 квітня 1983
року.
Проведення огляду-кон
курсу -Ьгалю
іваїжливим
ф актор ом під вшцения якостІ роботи всіх студентських
колектив ів,
актив ізувало
юнаків та дівчат на нові
звершення в праці і нав
чанні.
В. КОВАЛЬЧУК,

голова
студентського
профкому інституту.

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ

РАПОРТИ ПЕРШОТРАВНЮ
Ви)рішено-зіро)блеїщо, Так
можна сказати про резуль
тати зимової сесії,
яку
наша група склала успіш
но. Як в навчанні так
і
в труді і дозвіллі ми вис
тупаємо дружним
колек
тив о/м. Нещодавно
прий
мали активну участь
в
проведенні вечора ФАОТу,
а з міні футболу наша гру
па—краща їв інституті.
7 студентів нашої гру
пи без відриву від нав
чання працювали на
бу
дівництві] половнодо ко р 
пусу інституту.
Гордість каш ої1 групи,
— староста О. Дакалюк,
Ю. Шалшський, В. Воро
ніж, О. Рибачок. Як і ми
нулого літа члени нашого
колективу працюватимуть
у складі студентського бу'діівельного (загону безко
рисної праці.
Заспівувачем всіх
доб
рих справ у групі
вис
тупає наш
щупкюмсорг
Ольга Рибачок, яку нещо
давно прийняли
кандида
том
в члієни КПРС.

О. дідик,

ст. групи 2 АТ-79
Згуртованість і ентузі
азм стали запорукою
ус
піхів групи 2ВЕ-79. Будьяка ініціатива жваво
об
говорюється і так
само

УГОЛОК

енергійно
перетворюється
в життя.
Група відзначається ви
сокою активністю в питаиннях самоуправління. Ком
сорг Ейваїз Мамедов, ста
роста Олександр
ДавйК
дейко та профорг
Олек
сандр Шакун стали справ
жніми лідерами
колекти
ву.
Звичайно,
навчання
для студентів — перш за
все, і рапортуючи Першо
травню, академігрупа
до
повідає, що в її
складі
чотири відміники і дванад
цять студентів навчаються
на четвірки і п'ятірки.
Під
-час (педагогічної
практики за активну гро
мадську роботу н(а дідПриеМіСПГВІ
(студ ент, н и
Л. Олійник і С. Туровська нагороджені ,прдмова
ми,
С. Курницька наго
роджена нагрудним
зна
ком, а комсорг Е. Мамедов
одержав червоний студен
тський квиток.
Барський
райком комсомолу відзна:
чив роботу бійця СБЗ
І.
Юафарова Почеошш грак
мотою.
Колектив
групи
пи
шається тим, що вийшом
переможцем! ц огляді-конкурсі академігіруп на честь
113-річетці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Колект иівно
проводять
студенти і свій
відпочи
нок, знаходять час зібра
тися разом для
обгово
рення' цікавої книги
чи
сходити на екскурсію.

В. ЛУЦЯК,
куратор групи 2 ВЕ=79
Наша група теж
живе
єдиною сім'єю, прагне бу
ти зразком у навчанні. З
початку другого семестру
ми не пропустили жодно
го Заняття без поважних
причин. В цьому
велика
заслуга нашого старости
А. Шевчука і комсомоль
ського бюро. Ми дружно
працювали на комуністич
ному суботнику,
за
що
були
відзначені
комсо
мольським бюро факуль
тету.
Своє дозвілля теж про
водим^ (СПІДНЮІ,
беремо
участь в спортивних зма
ганнях.
Міжнародний день солі
дарності ми зустрічаємо з
подвійного радістю, адже
наша група також в числі
переможців оглядіу-конкурсу ,на честь 113-річниці з
дня народження В. І. Ле
ніна.

КАДРИ

е

29 квітня 1983 року.

/ НАВЧАННЯ, І ПОШУКИ
Минає два роки з тих
пір, як ми
організували
студентську лабораторію на
кіефедріі електродних при
ладі ві. Кафедра і раніше
приділяла велику увагу на
уково-дослідній
роботі,
але
нам пропонувалось
створити новий в органі
заційному
відиоше н н і
колектив.
Почали з впорядкування
^фиміщенінд,
потім пос
тупово придбали (облад
нання, інструмент.
Створити пристрої
для
дослідження ‘ технологіч
них процесів було нелег

ко, довелось
освоювати
вакуумну техніку,
вчити
ся працювати з високою і
високочастотною
напругою, розробляти і створю
вати
радіоелектронну
і
спектральну апаратуру для
діагностики, навчитись за
стосовувати обчислювальну
техніку і цифрові методи
обробки Інформації'
Тепер все це позаду. Тут,
в лабораторії, ми проводи
мо багато часу, консуль
туємось з курсових
про
ектів,
готуємось до екза
менів. Робота в лаборато
рії сприяє підвищенню ус!З Ш О ?' Ш Ш Н 1? а * *

*І ї

•<і •

пішності студенті в.
Безумовно, наукова ро
бота вимагає
повсякден
ної і копіткої праці, вмін
ня застосувати свої знан
ня на практиці. І потріб
но сказати, що багато сту
дентів вміло поєднують ус
пішне навчання з науко
вою роботою.
Особливо
хочеться відзначити) таких
гуртківців як І. Сухобруса,
О. Броніцького
В.
Трикіаілюкаь В. Близнюка
та Г. Непейко.
В. ГОРТАВЛЮК,
староста ла;бараторІЇ,
студент гр. І РТ-80.
^.іі ;ші м і і і 11 ?чу м11 і і і Ці ш 11ніш і і

О. МАЛОГОЛОВЧУК,

заступник ком с о р г а
гр. І ЕОМ-82.

ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА

Переймай на острове Свободи

Після закінчення середньої
школи Володомир Бойко працював в Крижопіль*
ській райсільгосптехніці. Керівництво підприємства примітило в ньому здібного трудів
ника і вирішило направити його на навчання. Зараз юнак навчається на четвертому кур
сі машинобудівного факультету, займається науковою роботою, працюючи над те
мою «Дослідження і розробка вузлів і режимів роботи вібрапресової
установ
ки».
На фото: Володомир Бойко в лабораторії. Фото студента Ігоря Карліцького.
Ш Ш Ш а Ш іш ін Ш т ш т ш т й іШ т ііГ іт ііШ Н п ш ш ш ІВ Ш т н іїіш Ш іїїііШ Ш Н іШ т Ш ііій ііт ІГ іі

Повідомляє агенство „Новини Поділля"

ПІДКОРИЛАСЬ ГОВЕРЛА

пат — Гоіверліу,
висота
якої перевищує два кіло»
метри. Понад 350 предста
вників колективів фізкуль
тури області наполегливо
готувалися
до
цього
важкого випробування. Ад
же крім відмінних фізич
них
якостей
учасникам
треба було продемонстру
вати неабиякі
туристичні
навички. Вимагав цього і
ЗОжілоіметровцй
похід, і
незвичні умови високогір'я.
— Особливо багато ро
боти було у контролшорятувальиої
служби, —
розповідає керівних сход
ження, голова
обласної
федерації туризму
В. М.
Бондарчук. —
Рятуваль
ники проклали стежки
в
снігу, де його глибина ся
гала метра, організовували
переправи через гірські рі
ки. І хоча шлях від під
ніжжя до вершин тривав
трохи більше двох годин,
але підготовка
вимірю
ється іншими, більш
ва
гомими, величинами.
Досвідчені
туїристи-рятувальиики /В. Василевський, В. Рабчук, В. З атон ськиїй, Б. Шехіміан, О. Жупаяов зробили все можли
ве, аби понад триста їхніх
земляків підкорили
най
вищу вершину Карпат
і
здобули право на значки
«Турист СРСР». До речі,
того ж дня такі відзнаки
були, </вручені учасічишм *
походів з міст Молдавсь
кої РСР, Чернівців.
Подібні змагання
були
організовані
Вінницьким
міським туристичним клу
бом «Меркурій»
вперше,
але віднині вони стануть
традиційними.

Нещодавно вінницькі ту
ристи здійснили
масове
сходження
/на. найвищу
вершину радянських
Кар
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ГАЗОПРОВІД ДОЛАЄ БУГ во

1 Мая, Международньш
день солидарности трудя
щихся, вместе со
всеми
студентами ВПИ празднуют Уюсла(нцьі 46-ти ,зарубежньїх стрдн, оібучающиеся в нашем ВУЗе. О
борьбе кубинского
народа за свою независимость
против происков империализма, пьітавшегося заду
шить молодую кубинскую
революцию, о солидарнос
ти с борющейся Кубой народов СРСР и социалистических стран рассказьівает сегодня президент Ку
бинского землячества имени Че Геварьі
ФЛОРЕС
ЛОПЕС МАРИАНО.
Кубиінскаїя реївюлюция —
вьідающееся ообьітие, открьіівшее новую етраницу в
истоірии Америки. Она проложила
кубинскому на
роду дорогу к свободе, неЬ'зви’сиїмости; и социалиїзму, привела
к создаїнию
первого
социалистическіого государства в Западном
полушарии, стала важной
вехой в летописи освободительнюго движения.
Со дня победьі
рево
люцій кубинский
народ
вісе время жил в обстанов-

ке угрод опасности, рис
ка. Бьіли различньїе вариантьі нападения на
Кубу
со стороньї вріагов
рево
люцій. [Ст>таш апрессия,
в области зкономнки пос
тавила пеіред ообой цель
оіслабиггь
ревіоілюц и ю.
США атаковали
респуб
ліку іна
жонам ическом
фронте, {лишив ее сахаряой квоти, затем они решили оставить ее без нефги. Но зта агресси'Я била
ликвид про в«ана1 рт год а ря
помощи Советского Союза поередством заключения
договюра
ошосительно
продажи
оіцредєлейного
колиічества сахара Советскому Союзу и покупки у
нег/о нефти. США закри
ли для Куби североамерикаїнский рьііноїк, в резуль
тате чего страна лиішилась
сотєін
миллиіонов
долларов, которьіе она долучала
от продажи сахара. Все
зто делалось с целью сломить
революцию, заставить наш
народ стать на колени. В
зти)х условиях Советский
Союз вместе с другими социалиотичеокиміи странами
еделал все возможіное, за
купив у нашей страни 4

миллкюна тс(нйн сахара- с
темі, чтобьі
революція
смогла вьідержать
удар,
которьій нанесла ей зкоеомическая агрессия со сто
рони СоединеніВДх Шта
те в.
«Радость поібедьі,—говор ил
Фидель Кастро, — поро
дила еще
больщую ра
дость, радость, справедли
вую и заслуженную
на
родом, укропила ів народе
веру їв революцию... Но мьі
всегда должньї помнить,
что зтой сегодняшіней ,радостью мьі обязани
тем,
кто пал, а за
грядущую
радость
должіньї
будут
благодарить будущие по
колений нас с вами, в,сех
тех, кто сегодня готов пожертвовать собой».
1-го Мая жиїтели остро
ва Свободьі тоже вьійдут
на праздничную
демонстрацию, чтобьі
виразить
свою солидарность в борьбе народ ов мира за национашьную
інезависи мость,
мир и свободу.
На фото: группа кубинских студентов в гостях у
комсомольців йроизводственного обьединения «Терминал».

Однією з найскладніших
перепон на шляху буді
вельників
газопроводу
Уршігой-Помарн-Ужоо р о д
виявився Південний Буг. 1ІО1долати цю ріку було ви
рішено в районі Тиврова.
Але завдання
ускладню
валось тим, що обидва бе
реги заболочені.
Та трудівники об'єднань
«Укртрубопро в і д»
та
«Союз підводротру бопр овідбуд» зуміли подолати всі
перешкоди і провести 440метровий
дюкер
через
річку. Чітко і злагоджено
попрацювали
брига д и
Є .. Дерюжіна, Я. Копитка,
Н. Баюля. А обсяг роботи
був значний. На підходах
до річки траншея для тру
бопроводу загл иблюв а л ась
до восьми-дев'яти метрів^
а в річці — більше метра.
Лише одного грунту пот
рібно було вийняти 35 ти
сяч кубометрів. Але нині
ці труднощі вже позаду,
Південний Буг підкорився
трубоукладниікам. А газо
провід наближається
до
кордону СРСР.
СЕМІНАР НА КОЛЕСАХ

Саме так провели його
пропагандисти
шкіл
ко
муністичної праці та нас
тавники молоді Вінничини.
Спеціальним
туристсь
ким поїздом чотириста пе
реможців обласного
соці
алістичного
змагання се
ред пропагандистів
виї
хали у подорож по
міс
тах — героях Одесі, Сева
стополі,
Новоросійську,
Во лгогр аду, позн айом ились
з пам'ятниками історії та
трудової і бойової слаїви
Херсона, Бєлгорода,
Фео
досії, Краонодара. Ціка

пройшли зустрічі ^ з
учасниками Великої
Віт
чизняної
війни, захисни
ками Малої Землі, із зна
тними людьми — представ
никами робітничого класу
і колгоспного селянства.
А під час руху поїзду з
д оп омого ю р адіо-з в' яізку
пропагандисти і наставни
ки прослухали цикл бесід,
обмінялись досвідом
про
пагандистської роботи. Се
мінар на колесах тривав
десять ДНІВ'.
І ПРИЙШЛО с в я т о

Сміхом, весеідим /галасом
дітвори сповнився того ве
чора зал сільської бібліо
теки, що в Миколаївці Ковятинського
району.
Та
ось гасне світло, відкри
вається завіса мініатюрної
сцени і перед очима гля
дачів знайома ще з бабу
синої казки
картина
й
розмальований теремок, а
поруч всі його мешканці:
лисичка-сестринка-, зайчикпобіпайчик^ мишка-норушка, вовчик братик та інші
діючі особи вистави «Те
ремок», якою відкрив свою
творчу діяльність
новий
аматорський
учнівський
ляльковий театр під керів
ництвом завідуючої біблі
отекою Євгенії
Іванівни
Рішан.
Все в цьому театрі са
моробне — і ляльки,
і
сцена, і навіть сценарії са
модіяльні... А радість ве
лика і для акторів., і для
Ірлядачйв)...

,

Нині на Вінниччині на
раховується сімдесят та
ких лялькових театрів при
міських і сільських біблі
отеках.
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