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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН , ЄДНАЙТЕСЯ!

А ІІІЖ е Н в Р Н І

ЯКІСТЬ
Здати літню
екзам ена
ційну сесію з середнім ба
лом 4,2 — таку мету пос
тавив перед
собою
ко
лектив нашої академгрупи.
Зараз, в період здачі
ек
заменів, ми
допомагаємо
один одному. В групі чо
тири відмінники,
а вісім
студентів навчаються
на
чотири і п'ять. Першочер
гове завдання нашого ко
лективу— значно збільшити
кількість відмінників в гру
пі. Цьому допомагає,
як
ми переконалися на влас
ном у до свіді,
бригадний
метод підготовки до
за
нять. *
Суть його полягє в
то
му, щоб допомогти відста
ючим студентам
опанува
ти
всіма тими знаннями і
навичками, які
необхідні
майбутньому
спеціалісту^
Робиться
це
приблизно
так: спочатку
ф о рм уєть
ся бригада з числа
5— 6
Студентів. В її складі обо
в’язково є один відмінник
навчання. Решта студентів
— так званні «середняки»,
тобто ті, що
навчаються
на трійки або ж мають не
задовільні оцінки.
На першому етапі
ко
жен з них самостійно го
тується до занять і до ек
заменів. Завдання
ж від
мінника чи того, хто навча
ється на чотири і п’ять, не
лише
самому підготува
тись до здачі екзам енів, а
стати, так би мовити,
в
роль екзаменатора,
щоб
в процесі підготовки
до
екзамену проводити спіль
ні заняття
з відстаючими
у
ф орм і
консультації,
співбесіди.
Така практика
набуває
все більшого поширення в
нашому інституті. Вона п ід
твердж ується нашим
сту
дентським
життям, необ
хідністю постійно
підви
щувати
рівень
і якість
знань.
Л. ОЛІЙНИК,
ст. групи 2ВЕ-79 енер
гетичного
факультету.
Чудова і напрочуд див'
на нинішня весна.
Навіть
старожили дивуються
не
бувалому літньому теплу,
погожим сонячним
дням.
Чарівна подільська приро
да манить людей до річок
і озер, в
розкішну
тінь
лісів і парків.
Тільки студентам в
ці
дні
не
до
відпочинку.
Для них знов настала в!д=
повідальна пора екзаменів.
Пора надій
І хвилювань.
Кожна сесія вимагає
від
студента особливого
ф і
зичного і розумового нап
руження, а воно під силу
лише тому, хто
сумлінно
навчається протягом усьо
го семестру і тепер лише
повторює пройдений
ма
теріал,
щоб
засвідчити
свої >знання на екзамені.
Фото нашого
кореспон
дента
р. Кутькова.

Газета видається
з лютого 1981 року,
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Для кожного з 20 чле
нів політклубу підготовка
нової програми — процес
творчий. З моменту народ
ження самого задум у і до
його сценічного
втілення
доводиться
багато попра
цювати. Збором і оброб
кою публіцистичного
ма
теріалу займаються
Іри
на Голубєва, Вікторія
Кабаненко,
Віктор
Козю к,
Тетяна Савкова,
Марина
Молчанов а, Антоніна Ючкова, Володимир Гук і На
дія Климчук. А ле
текст
сценарію не прозвучить зі
сцени з тією виразністю,
не схвилює глядача,
якщо
до нього не приєднаються
музична фонограм а, слай

Виходить раз
на тиждень.

П’ятниця, 27 травня 1983 року.

ладають члени політклубу
Михайло Курносенко, Ген
на,д ЇЙ Егнд/жіевський, Ми
хайло Голубєв, Олександр
Вітюк.
Отж е, підготовка до ве
чорів
—
це
колективна
справа, яка
вимагає
від
кожного з нас натхнення і
самовіддачі. Та найголовні
ше, що спонукає політклубівців до творчості, це сам
процес
народження
но
вого, здобутий зусиллями
всіх разом і кожного зо к
рема. М абуть, це і є дж е
релом того оптимізму, що
панує в «А ргум енті».
Не
менш
важливою
справою для нашого
ко
лективу є участь
у сту

СЕСІЯ,
СЕСІЯ,
СЕСІЯ..

Ціна 1 кеш

;

ПЕРШІ УСПІХИ ПЕРШІ
РОЗЧЙРУВЙИИЯ

Звітують „Аргумент"
І „Мікрофон"
ди, кінодокументи.
Цим
в політклубі зай
маються
Едуард
Ярмош,
Ю рій Гетта, Михайло
Ровинський, О лександр
Макаренко, Віктор
Кривицький та О лег Кучманюк.
За минулий рік проведе
но чотири політичних ве
чори, два з них — на ви
їз д і
в медичному
та пе
дагогічному інститутах м іс
та. Підготовлено
програ
ми «Ліван: гнів і біль» та
«П олум 'я над Америкою ».
Головна мета
засідань
лОліігклубу «А р гум ент» —
передати глядачам
почут
тя причетності до дій, що
сьогодні
хвилюють
нашу
планету. Ми прагнемо
до
того, щоб глядачі не тіль=
ки сприймали інформацію ,
а й щ об вонй викликала у
них певні
ем о ції, формувала їхнє відношення
до
ф актів. Для цього
дуж е
важливо,
щоб
під
час
проведення такого
вечо
ра в залі панував
певний
настрій, а його
заздале
гідь
ф орм ує
реклама.
М абуть, усім добре
запа
м ’яталися аф іш і о ф о рм ле
ні Ігорелл Бондарським
та
Рітою Порхун.
Чимало зусиль
при під
готовці таких вечорів док^

дентському
театрі
м іні
атюр «М ікрофон».
Дуж е
сподобався нашим гляда
чам спектакль «Ох,
сту 
денти», а глядачі телешоу
«Ми з вами десь зустріча
лись», присвяченого
Дню
радіо, мали нагоду посмі ВЕСНЯНО-ЛІТНЮ
СЕ
ятися
над героями сати
рично-гумористичних
сце СІЮ В ІНСТИТУТІ РОЗ
нок
із
сьогодніш нього
ПОЧАЛИ
СТУДЕНТИ
життя.
Активно працюють в те  ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ФА
атрі мініатю р Ігор Трухманов, Сергій Поліщ ук, Ва
КУЛЬТЕТУ. В ПЕРШИЙ
дим М ороз, Анатолій ДеДЕНЬ
ЕКЗАМЕН СКЛА
нисюк, Душ ею всього ко
лективу є його
режисер,
аспірант каф едри
КіВРА ДАЛИ ТРИ ГРУПИ. СЬО
Євгеній Паламарчук.
ГОДНІ
МИ
ПОДАЄМО
У політклубу «Аргумент»
і
студентського
театру РОЗПОВІДЬ
НАШОГО
мініатю р «М ікрофон» є і
свої, поки що не вирішені КОРЕСПОНДЕНТА ГРИ
проблеми. Найголовніша з
ПОЛИВАНОГО
них — це підготовка
но ГОРІЯ
вої зміни,
адже
основу ПРО ПЕРШІ
УСПІХИ І
цих
обох колективів
на
сьогодні складають студен НЕВДАЧІ.
ти
четвертого
курсу.
Отож запрошуємо
усіх,
Розуміння величі своїх
хто
хоче займатися
ціка завдай ь, г,лиібокі
знади я,
вими
справами.
колективізм,
єдність
^ зу
ЛЕОНІД
силь
студентів
і
виклада
КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ча при підготовці до екза
член політклубу «Аргу
мент» і СТЕМа «Мікро
мену
продемонструвала
фон»група 2ЕС-79, що складала

екзамен з електричної тех
нології
доцентові
В. І.
Кузьмінову,
одному
з
пропагандистів і
провід
ників бригадного
методу
навчання. Підготовка
до
екзамену тут почалась заз
далегідь саме за таким ме
тодом. Академгругіа
при
цьому була розподілена на
кілька
мікротруп,.
що
складаються з її
лідера
(шефа) І підшефних. Шеф,
тобто
студент-відмінник,
якому доручено довести до
свого рівня ї —2 товаришів,
від чу віає ві д поїв*!д а льн ість
не лише за свої
знання.
На першому етапі
підго
товки він ліквідовує про
галини в них; підшефний
при цьому виявляє слаб
кі місця в своїх -знаннях,
щоб потім при зустрічі з

шефом на другому етапі му студенту повністю по
мати можливість отримати казати свої знання, проя
вити ерудицію в суспіль
консультацію.
На
цьому етапі підго- них питаннях.
Проте в групі 2 ЕСС. тонна проходить вже спі
80 з 22 студентів 4 не бу
льно, підшефний намага ли допущені взагалі до ек
ється повністю використа заменів через заборгованість
ти ситуацію, щоб оволоді з інших
предметів, і се
ти знаннями і самому до ред них (як не парадок
сягти вищого рівня і не під сально) староста
групи
вести свого опікуна. Особли Олександр Маладика. То
пер
во добре попрацювали в му й не дивно, що
цьому відношенні студен ший екзамен для цієї гру
ти М. Салямон, В. Бойко, пи виявився далеко яевтіиі1 хоча
обійшлось
М. Береговий, В. Аксюта, ним. без
«двійок», ту біль
М. Марченко, тому й ре тут
шість задовільних оцінок
зультати першого езкаме- ніяк не можна
вважати
на добрі, 3 19
студентів хоч-а б умовно
нормою
цієї групи 8 одержали п’я для
цього
молодіжного
тірки, 7 — четвірки і лише колективу.
Екзаменатор
Н.
Улі
четверо склали екзамен на
тич сказала, що навіть під
«задовільно».
екзамену
студенти
На прикладі цієї групи час
групи
порушували
дис
можна впевнено
стверд ципліну.
жувати, що бригадний ме
Рахунок першим «двій
тод підготовки до занять, кам»
розпочала
на
заліків і екзаменів цілком цій сесії
група
2ЕС-80.
опр а вдовує себе і дає мож Студент А. Сас, зокрема,
ливість сповна використо не зміг відповісти не лише
вувати резерви підвищен на суто технічні питання,
ня загальної успішності, а й розповісти про перс
пективи розвитку енергеїї
якість.
Групи
2ЕОС (екзаме ки на Україні в XI п’яти
натор Н. В. Улітич) і 2ЕС- річці.
Перший день сесії,
як
80 (екзаменатори доцен бачимо,
приніс перші ра
ти В. С. Король, Є.
І. дощі і перші
розчаруван
Аніщенко) складали в цей ня. То ж варто, не гаючи
день екзамен з електрич часу, зробити
детальний
них частин станцій і під аналіз по кожній групі, на
станцій.
дати справжню допомогу
! Специфіка цього екза кожному відстаючому сту
в
мену в тому, що студен- . денту. Особлива роль
важливій
тиі
здають
теоретичний цій виключно
матеріал, не
ознайомив сиріані відводиться шта
на
шись з матеріальною час бам сесії, які діють
тиною на пракитиці,
але кожному факультеті, кур
сі, і відділенні. Варто попротягом
цілого
семес спр а вж ньом у на л агодити
тр а лекції з цього курсу роботу груп взаємодопомо
читались на високому на ги, здійснювати суворий
уково-теоретичному
рів контроль за роботою кон
ні, Крім того, сучасне об сул ьтпункті в.
Здати сесію н,а успішно і
ладнання майстерень і лабора тор ій, доброзичливіеть при високій якості — го
і вимогливість викладачів ловне завдання всього ко
давали можливість кожно лективу інституту.

■в 27 травня 1983 року.

,«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

«Який ти, комсомольсь
кий вожак!»— так
назива
лась стаття заступника сен! ретаря комітету ДКСМ У'
інституту Ю рія
Левикіна,
| видрукувана в третьому ви»
! пуску студентського
клу| бу «Обрій».
Започатковуючи
нову
І рубрику газети
«Трибуна
| комсомольського
/ акти| віста», редакція багатоти| ражки звернулась з про1 ханням до
всіх секрета| рів комсомольських
бю| ро факультетів,
групком| сортів,
рядових
членів
| ВЛКСМ створити
колек|тивний портрет сучасного
| комсомольського
вожака.
Численна пошта свідчить
І про актуальність піднятого
питання.

НОВЕ
В ЗАКОНОДАВСТВІ
Комуністична партія
і
радянський уряд постійно
приділяють увагу
удоско
наленню радянського зако
нодавства. В умовах соціа
лістичної дійсності— це при
родний процес, який обу
мовлюється практикою, по
требами
економічного
і
громадського життя.
Виконуючи рішення X X V I
з 'їз д у КПРС, послідуючих
Пленумів ЦК про дальше
зміцнення
соціалістичної
законності, Президія
Вер
ховної Ради СРСР прийня
ла Укази, у відповідності з
якими Президія Верховної
Ради
Українсьікоії ІРСР
внесла ряд змін і допов
нень у законодавство рес
публіки.
Новими
законодавчими
актами посилена криміна
льна
відповідальність
за
крадіжки
державно г о,
громадського або особис
того майна з проникнен
ням в приміщення. С каж і
мо, якщо злодій
проник
у квартиру і пограбував її,
то
раніше він
вироком
суду позбавлявся волі до
двох років. Тепер же кра
діжка
особистого
майна
за цих же обставин карає
ться позбавленням волі до
семи років,
а крадіж ка
державного або гром адсь
кого майна з проникненням
у приміщення
чи
інше
сховище — до восьми ро
ків позбавлення
волі.
Разом з тим
посилена
адміністративна
відпові
дальність за дрібні крадіж 
ки державного або
гро
мадського майна.
Особа,
яка скоїла дрібну
крадіж 
ку при умові, якщо
її д ії
не тягнуть
кримінальної
відповідальності, то
вона
підлягає адм іністративно
му покаранню у
вигляді
штрафу від
двадцяти
до
ста карбованців
або вип
равних
робіт на строк від
одного до двох
місяців.
Є чимало випадків, коли
особи, що відбули
строк
покарання за крадіж ки та
інші зловживання і
були
позбавлені права займати^
відповідну посаду,
знову
влаштовувались на роботу
і допускались до м атеріа
льних цінностей, і все це
проходило безкарно.
Те
пер за таке порушення пе
редбачена кримінальна від
повідальність. Вона стосу
ється не тільки ш ахраїв, які
прагнуть знову влаштуве^тись на «тепле» місце, а й
тих, хто приймає їх на ро
боту.
Суворіш і міри покарання
передбачені за неоднора
зову спекуляцію , за спеку
ляцію у великих розмірах,
або при інших обставинах,
які збільш ую ть вину. Нап
риклад, особа, яка раніше
уже була судима за цей
злочин або скоїла його у
великих
розм ірах,
тепер
може бути покарана поз
бавленням волі на
строк
від п’ яти до десяти років.
Підвищена
відповідаль
ність за угон транспортних
засобів., Суворіш е будуть

«За инженерньїе надрьі»

каратися повторні злочини.
Новим законодавством пе
редбачено
максимальне
збільшення строку виправ
но-трудових робіт з одно
го до двох років за окремі
види менш
небезпечних
злочинів.
Крім цього, максимально
збільшено розмір штрафів
до трьохсот карбованців, а
за злочини з метою наживи
— до тисячі карбованців.
Було б глибокою помил
кою зводити зусилля бо
ротьби з злочинністю
ті
льки до встановлення су
ворих мір покарання. С е
ред осіб, які притягаються
до кримінальної відповіда
льності, є такі, що спіткну
лись, скоїли незначний зло
чин вперше. Звичайно, що
й покарання повинні прий
матися до них з врахуван
ням характеру злочину та
особи, яка його вчинила.
Сам е з погляду на це і
внесені деякі зміни і до
повнення до кримінально
го кодексу, причому вони
спрямовані на покращення
практики запобігання пра
вопорушень і перевихован
ня засудж ених, на посилен
ня в цій справі ролі дер 
жавних органів, гром адсь
кості та трудових
колек
тивів.
Новими
законодавчими
актами передбачена
від
строчка виконання
вироку
не тільки до неповнолітніх,
як це було раніше, але й
повнолітніх осіб. Це
мо
жуть бути особи, які впер
ше засудж ені до позбав
лення волі на строк не бі
льше як до трьох років, як
що суд визнає можливим
їх виправлення і перевихо
вання без ізо ляції від сус
пільства. Відстрочка не мо
же застосовуватись до тих
осіб, які засудж ені за важ
кі злочини.
С уд може
зобов'язати
засудж ено
з
відстроч
кою вироку влаштуватись на
роботу або навчання, не м і
няти без згоди органу внут
рішніх справ місця прожи
вання, пройти курс лікуван
ня у випадку зловживання
спиртними напоями або нар
котиками.
Коли ж
засуд ж е н и й
буде
порушувати
гро
мадський порядок, трудо 
ву < дисципліну, суд може
скасувати відстрочку і на
правити особу у виправнотрудову колонію.
Істотні доповнення вне
сені до правової норми і
про умовне засудж ення.
Передбачено
посилен н я
контролю за
поведінкою
умовно засудж ених з боку
громадських організацій
і
трудових колективів за м іс
цем роботи. Коли грома*
дянин порушить дане су
ду слово, то за клопотан
ням гром адської о рганіза
ції або трудового колекти
ву умовне засудж ення мо
ж е бути скасовано, а
за
суджений направлений для
відбуття покарання у виг
ляді позбавлення вол* або

—

орган

парткома,

І

виправних робіт.
Поряд з цим підвищена
роль громадських організа
цій і трудових колективів в
справі перевиховання і ви
правлення засудж ених до
виправних робіт,
посилю
ються правові засоби
на
їх поведінку. Якщ о засуд 
жений до виправних робіт
за місцем своєї
роботи
ухиляється від відбуття м і
ри покарання, то за подан
ням
органів
внутрішніх
справ або за клопотанням
гром адської організації чи
трудо во го колективу така
особа може бути направле
на для відбуття покаран
ня з відривом від основної
роботи. А якщо й надалі
особа ухиляється від від
буття покарання, то в и т
равні роботи можуть бути
замінені позбавленням во
лі на той же строк.
Посилені міри гром адсь
кого впливу і до так званих
«несунів». Особи, які ско
їли дрібну крадіж ку д е р 
жавного або громадського
майнз, поряд з кримінгк
льною і адміністративною
відповідальністю
частко
во або повністю позбавля
ються премій за підсум ка
ми року, пільгових путівок,
можуть бути перенесені в
черзі на отримання квар
тири. Ці міри застосовую ть
ся адм іністрацією
підпри
ємства, установи, організа
ції при погодженні з проф 
спілковим комітетом.
Указом П рези дії Верхов
ної Ради УРСР
посилена
відповідальність за бродяж 
ництво, жебрацтво та ве
дення іншого паразитично
го способу життя.
Крім цього ЦК КПРС
і
Рада М іністрів СРСР зобо
в’ язали партійні, державні
і громадські організації по
вести рішучу боротьбу
з
такими особами, посилити
виховну роботу,
особливо
серед молоді.
Керівникам підприємств,
організацій запропоновано
влаштовувати і закріпляти
в трудових колективах осіб,
яким виконкоми місцевих
Рад сприяють у трудовлаштуванні, створювати їм не
обхідні житлові і побутові
умови, організовувати про
ф есійне навчання, проводи
ти з ними виховну роботу.
У відповідності до ви
мог закону про звільнення
такої особи до закінчення
річного строку з дня влаш
тування на роботу керів
ники Підприємства зобо
в'язані в трьохденний строк
сповістити
відповідному
виконкому та органу внут
рішніх справ.
Отж е, зміни і доповнен
ня, внесені в
законодав
ство, направлені на підви
щення дієвості мір
пока
рання, покращення
прак
тики попередження право
порушень і перевиховання
засудж ених, на посилення
ролі гром адськості і тру
дових колективів в цій спра
ві.
Г. КРИВОРУЧКО,
заступник
прокурора
області.

профкоме,

комитета ЛКСМУ и

Портрет комсомольського активіста
ГО РД ІС ТЮ всього нашого
ф акультету
є
староста
групи 2ПЦБ-79, член КПРС
Василь Ш куропат.
Закінчивши з відзнакою
Калинівський
технологіч
ний технікум, він
відслу
жив служ бу в лавах
Ра
дянської
А р м ії, а в 1979
році вступив
до нашого
інституту. Василь не тіль
ки відмінник
навчання, а
й активний учасник
гро
мадянського
життя
ф а
культету. Він секретар ком 
сом ольської
організації

четвертого курсу інженер
но-будівельного
ф акуль
тету. Набуті знання і
на
вички
п ро ф есії інженерабудівельника
Ш куропат
практично закріплю є
під
час
літнього
трудового
семестра.
Він
працював
уже на будовах Вінницької
і
Тю менської
областей.
Студенти нашого
ф акуль
тету не раз виявляли
Ва
силю велике
до вір 'я
І
честь — він обирався ко
місаром студентських
бу
дівельних загонів. В да

ний час Василь
Ш куропат
поєднує навчання з робо
тою в обласному
штабі
р Б З , працюючи на поса
ді інструктора
з техніки
безпеки.
В. Ш куропат
— чесна,
принципова і добросовісна
людина. Він служить взір 
цем для кожного
з нас.

ТРИ роки поруч з нами
навчається Лю дмила Семеренко.
Здається,
зовсім
недавно
закінчила
вона
школу № 1 міста Могилева-Подільського,
де
на
випускному
вечорі
їй
вручили атестат з відзна
кою і
золоту медаль.
Людмила бере
активну
участь
ів гром адськом у
житті
групи і курсу. Вона
групкомсорг. І в том у, що
група вийшла переможцем

в соціалістичному змаган
ні на честь 113-річниці
з
дня
народження
В.
1.
Леніна, є велика заслуга
нашого групком сорга.
Людмила
— старанна,
фа/целю бна
^студентка,
завжди приймає участь
в
предметних
о лім піадах,
готує доповіді з
суспіль
них наук.
Комсом олка! Сємеренког
активна, ініціативна, прин
ципова, сповнена
високої

відповідальності за д о р у
чену справу, п ^ тій н о пра
цює над підвищенням сво
го ідейно-політичного рівпя, навчаючись в системі
ком сом ольської
політос
віти.
Лю дмила дорожить чес
тю свого колективу. Навча
ючись на чотири і п'ять,
допомагає й іншим.

М ЕНІ хочеться розповіс
ти про свою подругу
На
дію Мозуїль*/
студентку
групи ЗЕОМ-80. На перший
погляд це звичайна д ів 
чина, та це лише так зда
ється.
Надія
закінчила
Селищанську середню
школу в
Тиврівському районі.
Рік
працювала в рідному кол
госпі, готуючись
водно
час до вступу в інститут.
Зараз вона на третьому
курсі ф акультету автома-

тики і обчислювальної тех
ніки.
Не стоїть вона ос
торонь громадських справ.
Надія очолює раду
ленін
ської кімнати першого гур
тожитку, член деканату на
громадських
засадах ка
ф едри В Т, ще й до того ж
захоплюється спортом, м у
зикою (грає на гітарі
і
акордеоні).
Нинішнім
літом
Надія
очолюватиме студентський
будівельний загін
«А лго 
ритм», який працюватиме

в селі Стратіївці
Чечельницького
району
на бу
дівництві
школи.
Про Н. М озуль
можна
розповідати багато, та на
закінчення
хочу
сказати,
що її відрізняє
активна
життєва позиція,
непри
миренність до недоліків.
Хочеться, щоб таких сту
дентів було у нас побіль
ше.

ТЕТЯНА Вихованюк при
їхала вчитися в наш інсти
тут з
м. Самбора Львів
ської області. Зар еком ен
дувала себе
добросовіс
ною, працелюбною
сту 
денткою . Наполегливо ово
лодіває знаннями. Всі
три
роки навчається лише
на
четвірки і п'ятір ки,
допо
магає в навчанні своїм од
нокурсникам. Вона
член
комсомольського
бюро
гру п,-и, відповідає за ро
боту
навчально-виховної
ком ісії, принципова і само
критична.

Віктор Островський
ро
дом
з Ш епетівки Хм ель
ницької області. Навчаєть
ся теж в
нашому інсти
туті.
Вчиться на
відм ін
но,, користується
заслу
женим
авторитетом
се
ред студентів і викладачів.
Віктор також комсомоль
ський активіст, член
ком
сомольського
бюро
гру
пи, відповідає за роботу
спортивного сектора, а
в
складі
комсомольського
бюро курсу він координує
роботу
студентського на
уково - дослідного секто

ра. Крім того бере активну
участь в роботі студради
гуртож итку № 2).
— Надійний і
товариш,
готовий в будь-яку хвили»
ну прийти на допом огу ін
шим,
— так характеризу
ють його всі ті,
хто йо
го знає і з ким він
нав
чається.

ХО Ч У познайомити чита
чів з студентом, чиє життя
вчить нас муж ності і хо
лоднокровності,
доброті і
скромності. Завж ди
спо
кійний і водночас
ж иттє
радісний. Здається, що
у
нього невичерпна енергія
життя. Мова йде про С ер 
гія Завроцького,
студента
групи ЗРТ-81.
Коли я вперше познайо
мився з ним, м оїм упо до 
банням не було меж . По
єднуючи в собі зовнішній
спокій з душевною
доб
ротою, С ергій має
щось
незвичне в
своєму
ха
рактері, властиве лише йо
му одному. Незвичність ця
характеризується його над
звичайними
організаторсь
кими здібностями.
— Моє покликання
в
тому, щоб завжди
бути

корисним своєму суспільст
ву, — каже Сергій. В цьо
му весь зм іст його життя.
В 1977 році Сергій
за
кінчив школу і виявив ба
жання вчитися в проф тех
училищі. Після служби
в
ар м ії вирішив
поповнити
свій
технічний
рівень
знань. Поступив на підго 
товче відділення ВПІ, по
тім успішно склав вступні
екзамени і був зарахований
на перший курс
радіо
технічного
ф акультету.
З перших же днів
С ер 
гій відзначався
серед ін
ших студентів своїм твер
дим характером ,
наполег
ливістю в навчанні.
Йому
доводилось важко, та він
не пасував перед трудно
щами. С ергій одружений,
має дитину і разом з тим
успішно поєднує відмінне

навчання
з громадською
роботою.
На своїх зборах
ком со
мольці групи
одностайно
обрали С ергія своїм
во
ж аком. З цим дорученням
він справляється
успішно.
Прилученість до праці
з
дитинства
виховувала
в
ньому любов до прекрас
ного. Працюючи
у складі
С БЗ на будівництві
5-го
гуртож итку, С ергій завж 
ди виділявся своїм
пори
вом до праці, прагненням
бути першим серед усіх.
Не робота шукає його, а
він шукає роботу.
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