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ФАОТ
Завершується літня
ек
заменаційна сесія у студен
тів третього і
четвертого
№ 22 ( 102)
курсів. На кінець
травня
кращих показників у нав
чанні домігся факультет ав
томатики і обчислювальної
техніки. Абсолютна успіш
ність і якість навчання тут
становить відповідно 96 і
82 проценти.
Передовиками
соціаліс
Для більшості вихован
тичного змагання на ФАОТі ців інституту сесія — зви
по праву називають колек чайне і буденне студентсь
тиви
академічних
груп ке життя. Позаду лабора
1ЕОМ-79 (староста С. Ло- торні роботи, останні залі
бодзинська),
2
ЕОМ-79 ки, і ось тепер настав час
(староста С. Білан), 2 АТ- екзаменів.
80 (староста І. Онищук),
Більшість студентів
з
4 АТ- 80 (староста В. усією відповідальністю го
Джуган).
тувались до цього випро
бовування. Серед них
і
улюбленець нашого факу
Р А Д ІО Т ЕХН ІЧ Н И Й
льтету Микола Бичок. Н ав
Серед іноземних студен чається він на другому кур
тів, які навчаються на ра сі в групі З РТ-81.
діотехнічному
факультеті,
Коли Коля вчився
на
найкраще здають сесію юна першому курсі, він очолю
ки та дівчата острова Сво вав сектор навчання.
До
боди. Кубинка Сьєра Мар- кожного відстаючого сту
тінес Бласса,
наприклад, дента було закріплено ше
вже склала на відмінно три фа. Це в значній мірі дис
екзамени. По дві п'ятірки ципліну в,ало
всю
групу,
і одній четверці мають на підвищило успішність. Змен
своєму рахунку Франціско шилась і кількість пропус
Ернандес та Флорес Лопес ків занять.
За результатами першої
Маріано.
сесії група вийшла на дру
Три п’ятірки
з'явилось ге місце по курсу. Та
на
в заліковій книжці малій
ського студента
Куате
Мамаду (група 2 РТ-80).
В цій же групі навчається
Насер Салем Саїд Бамохрем з Народної Демократич
ної
Республіки
Йємен.
Два екзамени
він склав
на 5 і один на 4.

Особистим

кадри сесія

О РГА Н ПАРТКОМ У, П РО Ф К ОМ У, КОМ ІТЕТУ Л К С М У
ТА РЕКТОРАТУ В ІН Н И Ц Ь К О ГО
П О Л ІТ ЕХ Н ІЧ Н О ГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз
на тиждень.

П'ятниця, 3 червня 1983 року.
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Першість на
екзаменах
по факультету
утримують
поки що четверокурсники.
27 з них вже склали два
екзамени
на
«відмінно».
Першість в соціалістично
му змаганні утримує академгрупа 2 ТМ-79.
Біль
шість студентів цієї групи
склали два екзамени на 4
і 5. З них лише двоє ма
ють по одній трійці.
ЕН ЕР ГЕТ И Ч Н И Й
Кращою на
факультеті
визнано групу
2 ЕСС-79.
Середній бал двох перших
екзаменів становить 4,55. З
22
студентів
п’ятірки
одержали 13 чоловік, реш
та четвірки і одну трійку.
>

Кожен ранок в інституті
починається з огляду між
народних подій та
подій
внутрішнього життя країни.
Перед нами
виступають
викладачі вузу. М и , сту
денти, проводимо на кура
торських годигіах
в академгрупах, на
семінарсь
ких заняттях з суспільних
дисциплін не лише
політінформації, а й
готуємо
доповіді на міжнародні те
ми, про політику роззброєн
ня, яку проводить
каша
миролюбне а держава.
В інституті діє організо
вана парткомом і коміте
том комсомолу школа мо
лодого лектора, яка допо
магає нам в ідейному за
гартуванні. Ж аль лише, що
не всі комсомольці навча
ються в ній школі.
Ми,
молоді,
вчим о с я
жити і працювати у кому
ністів, переймаємо їх дос

сесія...

Ціна 1 кой.
лщмн

прикладом
досягнутому не зупинялись.
Зимову сесію склали ус
пішно, з найвищим балом
по курсу. Зараз
Микола
очолює культмасовий
сек
тор. З його ініціативи
ми
не раз здійснювали тури
стські подорожі, організо
вували цікаві дискусії, зу
стрічі з митцями.
Приймаючи
участь
в
студентському турі опімпіади з теорії основ електро
техніки, Микола Бичок зай
няв перше місце, а потім
з такою ж впевненістю за
хищав честь нашого інсти
туту на
республіканській
олімпіаді в м.
Харкові.
Д ві сесії підряд
Коля
здав на «відмінно». То ж
побажаємо йому й надалі
успіхів у навчанні, моло
дечого запалу і
творчого
натхнення.

ИПНЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЇ

Микола Ч ЕР В ІН Ч У К ,
ст. групи З РТ-81.

РОСТЕМО
ІДЕЙНО ЗШРТОВЛННМН

М АШ И Н О БУД ІВН И Й

У

від, зустрічаючись з ними
під час занять комсомоль
ського активу в
Будинку
політосвіти 0'бко,му Компар
тії України.
Велику роль в підвищен
ні ідейно-політичного ріївг
ня студентів відіграє само
стійна робота по підготов
ці до семінарських занять
з суспільних наук, вивчен
ня творів класиків
марксизму-ленішзму,
матеріа
лів з’їздів і пленумів
на
шої партії і
ленінського
комсомолу.
Ірина Р О М А Н ЕН К О ,
студентка гр. 2ПЦБ-79,
член
комсомольського
бюро
інженерно-буді
вельного
факультету,
кандидат
в
члени
К П РС.

Хто прагне відмінно
вчитися,
той завжди
Бо й справді готуватися до
екзаменів можна
так на лавочці в затишному
скверику (фото
аудиторії, лабораторії як ось ці юнаки з групи
тету.

З першого червня розпо
чалась екзаменаційна се
сія на 1 та 2 курсах ста
ціонару. Студенти старших
курсів
денного, вечірньо
го і заочного навчання вже
вийшли на державний
за
хист дипломних
проектів.
Ректорат приділяє вели
ку увагу виконанню плану
підготовки і випуску
спе
ціалістів. Цьому передува
ла велика підготовча
ро
бота. На всіх факультетах і
відділеннях, зокрема, про
ведено збори по організа
ції підготовки до захисту
дипломних проектів,
зат
верджено їх теми, за кож
ним випускником закріплено
керівників. Навчальний від
діл
інституту
постійно
контролює хід підготовки
студентів до захисту дип
ломних проектів.
У студентів третього
і
четвертого курсів екзаме
наційна сесія вже
завер
шується. Ректорат інститу
ту приділяє
повсякденну

увагу організації ходу
і
здачі академгрупами переводних екзаменів. Першість
серед факультетів як по за
гальній успішності так
і
по її якості утримує ФАОТ
Низькі показники
мають
студенти
радіотехнічного
факультету. Абсолютна у с
пішність тут 84,5,
процен
та, якість навчання — 53,3
процента.
Ректорат інституту
вис
ловлює занепокоєння
ре
зультатами
деяких
груп,
які дали низьку абсолютну
успішність при
поганій
якості навчання. До таких
груп відносяться З ЕПП-80
(староста
Л.
Латушкіна);
4 АТ-79 (староста Г. Олій
ник);
1 РТ-79
(староста
С. Смірнов); З ПЦБ-79 (ста
роста М, Шевчук) та деякі
інші.
Це ще раз засвідчує те,
що до екзаменів слід готу
ватися заздалегідь,
тобто
протягом усього навчально
го семестру і року.
У нас в інституті поши

ПЕРЕД
В

знаходить для цього і час, і місце.
самостійно вдома, чи навіть ось
внизу зліва), або ж колективно в
5-ТМ-81 машинобудівного факуль

М .С И Н Е Л Ь Н И К ,

начальник
відділу.

навчального

ВИХОДОМ

САМ ОСТІЙНЕ

Прийшла пора диплом
ного проектування і звіту
перед державою у випуск
ників нашого
інституту.
Дипломні проекти —
це
не просто чергові іспити на
зрілість,
на відповідність
рівню кваліфікації
сучас
ного інженера, це й пер
ша для більшості
студен
тів творча робота. Як
в
будь-ячій творчості, тут не
обхідно, крім набутої суми
знань, використати,
роз
крити свою
індивідуаль
ність, свій почерк.
У нас, на радіотехнічному
факультеті, існує традиція
— однією з головних якос
тей дипломного
проекту є
його творча
індивідуаль
ність. Я разом з студентом
А.
Шевцовим
працював
над розробкою
медичної
теми «Автоматичний
при
стрій
офтальмологічного
контролю», що дуже заці
кавила нас. Оригінальні роз
робки
О.
Моргунова,
А. Жарлінеького, Д. Деми,
М.
Купрія,
О. Іванова,
І. Рекунова присвячені акту
альним темам сучасного ви
робництва.

рюється передовий
досвід
підготовки до екзаменів —
бригадний метод навчання.
Необхідність впроваджен
ня його в кожній академгрупі диктується
нашим
повсякденним
життям. Зав
дання деканатів
ретельно
вивчити новий мотод нав
чання, його
переваги
і
можливості, зробити
все
можливе, щоб цей досвід
став надбанням
кожного
студентського
колективу.
В ці дні варто посилити
роботу всіх штабів
сесії і
консультпунктів, організу
вати по-справжньому
ді
йове
суперництво
між
академгрупами
за підви
щення загальної успішнос
ті та якості навчання.
' Ректорат
сподівається,
що і дипломники, і студен
ти молодших курсів докла
дуть всіх зусиль, з честю
виконають
поставлені пе
ред ними завдання.

Ж ИТТЯ

Наше покоління
може
пишатися
тим,
що
ми
розробляємо основи
техні
ки XXI століття, а це ви
магає від нас бути
май
страми своєї справи.
'Технічна
грамотність,
конструкторський
підхід
до
вирішення
завдань,
творча ініціатива
харак
теризують справжнього су
часного
інженера. Всі
ці
якості властиві нашим кра
щим випускникам С. Крав
ченко,
А.
Красиленку,
Д. Демі, В. Задорожному та
іншим.
При
підготовці диплом
ної роботи студент
вирі
шує різноманітні
питання
—технічної і конструктор
сько-технологічної
підго
товки виробництва, органі
заційно-економічні,
охоро
ни праці тощо.
Вміння широко
охопити
питання проектування від
різняє сучасного
інжене
ра; комплексний
творчий
підхід необхідний
кожно
му випускникові.
Нам є у кого переймати
досвід. Наші науково-тех
нічні керівники, консультан

ти з спеціальності —
та»
шановиті інженери, мають
достатній досвід і знання
для того, щоб
передати
нам )свою
майстерність.
За це хочеться подякува
ти
викладачам
кафедри
радіотехнічних
пристроїв
В. Коваленкові,
С. Курко
ву, О. Дрючину, С. П ’ятіну та іншим.
Захист дипломних
про
ектів на РТФ починається
у червні. Більшість
дип
ломників
готові захисти
тись на звання інженера,
і це яскраво підтверджує
в ;1дпоіІрдальнє відношення
наших
дипломантів
до
справи.
Звичайно, Щжйному
із
нас хочеться,
щоб
його
робота
булавідзначена
і належно оцінена та впро
ваджена у виробництво.
Але ми, мабуть, пізнали
ще не всі таємниці своєї
професії. Вони сповна від
криються перед нами
в
процесі роботи на виообництві.
С.

МЕДВЕДЄВ,

студент групи

ЗРТ-78.
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Для

инострст уден

ПУТЬ НЕЗАВИСИНОСТИ И ПРОГРЕССА
25 мая 1963 года
руководители
ЗО африканских стран подписали Устав Организации африканского
единства (О А Е). Рождение одного из крупнейших в мире
региональньїх
обьединений государств сталб знаменательньїм собьітием в истории
современньїх международньїх
отношений. Народьі континента во всеусльїшание за
явили о неотьемлемом праве самим,
без вмешательства извне, решать свои дела.
9та дата ежегодно отмечается как День освобождения Африки.
«іСвоібода, едиініство,
соцнальньш прогресе» — зтот
девиз
опрєделяет
нььне
жизнь более 50 стран афри
канского континента. Переменьї на африканской зем
ле
впечатлякмци.
Всего
три независимьіх государства насчитьівалось там в 30-е*
годьі, девять — в 1959 году, ісразу 17 добавилось в
паїмятном 1960-ом. На кон
тиненте, где два
десятка
лет назад царили невежество и отсталость, появились
новьіе заводьі и фабрики,
кооперативи
и
госхозьі.
Вчетверо больше африканцев теперь сидят за парта
ми, в восемь раз — учатея в вузах.
В осложнившейся обстаноїВке от меча ют африка нсктіе народи в зтом году День
освободжения Африки и 20летие О А Е . Империалиістические сили во плаве с
С Ш А задались целью дестабилизировать положение
на континенте, превратить
его в запОїведник угнетения и гра беж а, в арену конфронтации, опутать страньї
Африки сетью воєнних баз.
Зловещая тень Сенткома —
так називаєм от ої централь
ного коїмаїндввания,
которое призвано подчияить воле
Уолл-стрита обширную зо
ну мира, упала и на Афри
ку. На нее нацеленьї «си
ли бистрого
развертнвания». Администрация Рейгана спустила с цепи на
«іприфр онтовне»
государ ства своего «друга и союз
ника» — расистскую Ю А Р .
Но осиовной удар реакция
питаетея нанести по африканскому единству. Империалистические круги обозленьї успехами африканских
народов в строительстве новой жизни и в ярости стремятея любими средствами
вновь принудить их в поте
лица гнуть спину на монополии. Но теперь иние Бре
мена. С 1960 года, которьій
изнестен во всем мире как
Год Африки, народи кон
тинента осознали свои си
ли и возможности и полни
реншмости от сто ять
свою
н езн вис имо сть, добив аться
осущеетвления високих целей О А Е .
Деятельность О А Е
на
правлена на воплощение в
жизнь записанной в Уставе
организации задачи — содействовать развитию един
ства и солидаріности афри
канских
государств.
На
сессия£ Ассамблеи глав го

сударств
и правительств
стран-членов О А Е
били
принятьі решения,
слособотвующие защите суверенитета и тарриториальной целостности, укреллению политической
независимости
молодих
государств,
их
ЗКОНО'МІІЧеСКОМу освобождению путем развития базо
вих отраслей промьішленности и сельского хозяйст-'
ва.
Д ост иж єн не а ф,рик анс ни
ми народами политической
независимости и образойание О А Е расчистили дорогу
отноішениям друж би,
равенства и взаимовьггодного
сотрудничества между африканскими и социалистическиим государств ами. На
к он тин енте р а с с ма тр ив а ют
сотрудничество с С С С Р
и
другими социалистическими
стран ами как
надежннй
фактор стабильности, мира
н прогресеа
Советский Союз
оказьівает странам Африки содействие в строительстве около
500 обьектов. 280 из них
уже сданьї в зкеплу^тацию.
Иной характер носит так
назьгваемая «помощь»
западньїх стран. У них одна
забота: как удержать в ру
ках барьіши,
наживаемьіе
на зкеплуатации народов?
П р иб ил и тр а.нсн ацион аль них корпоіраций Запада в
Африке в 2—5 раз больше,
чем в С Ш А
и Западной
Европе. Из Африки в каїпиталистический мир перекачиваетея ежегодно 25 миллиардов американских долларов. Только за ечет переманивания
африканских
квалифицированннх
кадров С Ш А полупили прибнль
в сумме более 3,7 миллиарда долларов.
Для того', чтобьі сохранить подобное положение,
сили иміпериализма, как пишет зфиопская газета «Серто адер», «лредпринимают
попьітки расколоть О А Е и
народи континента по зтническому, язиковому, рассовому, географическому и
другим признакам,
натра
вить страньї друг на друга».
На днях американская га
зета «Крисчен сайеніс монитор» опубликовала секрет
ний документ гоедепартамента С Ш А по поводу деятельности О А Е , разосланннй «вьіборочно некоторим
африканским
правительствам». Из него видно, кто
более всего добиваетея раскола всеафриканскоіго един

ства и непосредственно замешан в ериве двух попьіток созвать в Трииоли сессию Ассамблеи О А Е .
Зта
«памятная записка» содержит, например, непрошеннне
советьі, кого
африканцам
следует избирать председателем и генеральним сек
ретарем О А Е . Госдепартамент прямо угрожал, что не
будет считаться с невнгодньіми ему решениями фо
руми
африканских
госу
дарств по Намибии, Запад
ной Сахаре, демилитаризации Ріндийского океана
и
другим вопросам.
С какими только труд
ними ситуациями не сталкивалась независимая А ф 
рика за минувшие 20 лет!
Гражданокая война в Нигерии, агрессия Ю А Р про
тив Анголи и вооруженние
акции
рассистов
против
«прифронтових» государств,
конфликт в районе Афри
канского Рога,
вторжение
иностранних наемников
в
Бенин п на Сейшелн, за
говори Ц Р У С Ш А против
Ганн, Мозамбика, Замбии
и других стран — вот да
леко не полньїй
перечень
пережитого народами кон
тинента.
В большинєтве
случаев
им пер иа лист ическ им
кру
гам не удавалось достичь
за/мьюлов потому, что ато
му препятствовала сплоченность О А Е . Сейчас Запад стремится углубить зкономическое закабаление аф
риканских сгран, заїянуть
урегулирование
в Нами
бии., потворствует разгулу
рассизма в Ю А Р . Однако
совершенно ясно, что решение проблем континента зависит от монолитности
и
единства независимой А ф 
рики во всех жизненно важ
них вопросах.
Сплоченность
африканс
ких народов била и остаетея иопьітанньш орудием в
борьбе
за
самостоятельность, за зконоімичєский и
социальннй прогресе.
Советский Союз
всегда
вьіступал й виступает
за
национальную независимость
всех африканских народов,
оказнвая многим странам
континента политическую и
жономическую
помю'щь;.
Советский Союз подготовил
почти 200 тисяч африканс
ких опециалистов и квалифицированньїх
рабочих.
(Статья подготовлена пс
материалам
центральной
прессн).

25 М А Я в актовом зале
Виніницкого
политехнического института
состоялся
торжественннй вечер, посвященньїй Дню освобожде
ния Африки. Здесь собрались
посланцн африканского ко
нтинента, обучающиеся
в
В инницких политехническо м
и медицинском институтах,
техникуме мясной И МОЛОЧНОЙ прО'МЬІШЛеННОСТИ, сту
денти й гости города и области.
Вечер открьіл
секретарь
городского совета по р а бо
те с иностранньши учащимися В. ПІумарин.
С докладом
«Двадцать
лет по пути независимости
и прогресса» виступила сек
ретарь городского кбмитета Л К С М У Е.
Киричева.
— Советский народ, на
ша молодежь, —
сказала
т. Киричева, — проявляют
п.оследовательную интернационалистскую
солидарность с народами Африки,
ее молодежью и студента
ми,'. Всеафрикансжий союз
студентов (В А СС ) рассматривает зто как конкретное
проявление глубоких исторических уз, которьіе связьівают борьбу за социализм и национальное
освобождение, о которнх говорил и которне предвидел
вождь мирового пролетариата В. И. Лени». Но сегодня сильнеє, чем когда-либо после второй
мировой
войни человечеству
угрожают
зкспансионистские
сиди иміпериализма. Воз^
главляемьій
ультрареакционньщи
зкстремистски м и
кругами военно-промишленного комплекса, американский иміпериализм под влиянием глубокого зкономического криїзиса, а также
серьезннх
политических
поражений, неистово
бьет
в барабани войни. В
то
время, когда миллиіоньї лю
дей в
капиталистическом
мире живут в нищете, умирают от голода, С Ш А тра'ят сотни миллиардов доліаров на наращивание вооружений, в том числе
и
ядерних.

Вглядитесь в зти
смугльіе лица
(фото вверху).
Сколько радости, жизненного восторга излучают они!
Студенти
африканских
стран вместе со веей
мо
лодежью планети
хотят
мира и счастья, хотят учи
ться и работать, строить но
вую светлую жизнь.
Пройдут
годи,
они
разьедуться по своим стра
нам, вернутея домой
и
будут приносить пользу родной земле. И каждий
из
них всегда будет вепоминать
родину Великого Октября, которая дала
им
вьісшее образование, креп-

«За инжвнерньїе кадрьі»

—

орган

парткома,

профкома,

комитета ЛКСМУ и

Адреса редакції 286021. м. Вінниця,

Над миром нависла реа
льная угроза третьей миро
вой войни, ядерной катаст
рофи. И как би реакциониая пропаганда ни уверяла в возможности «ограниченной
ядерной
войни»,
очевидно, что такая война
не может бить «ограниченной», она будет всеразрушающей.
—Моя Родина потеряла 20
миллионов сьшовей и дочерей В ГОДИ ВТОрОЙ МИрV.
вой войни, — сказала
в
своем виступлений заместитель секретаря
комитета
Л К С М У Винницького мединститута Любовь Пономарева. — М и , молодое поколение советского
народа,
не хотим, чтобьі зто пов
торилось. Нет неофашизму

и апартеиду,
рассизму и '
(чело век онєн а вистін и^чествуД
Молодость всего земного
шар а чувствует свою ответственность за спасенне ми
ра, за национальное освобождение народов, за демократию и социіализм.
СтудентоіВ
африканского
континента горячо приветствовали ученик 10 класса ередней школи № 8 г.
Винницн Игорь
Иванюк,
кубинский студент
Франциско Зрнандес,
Хаядер
Шенвари
(Афганистан),
студенти Палестини и дру
гих стран.
Вечер закончилея большнм праздничньїм концер
том.
С. Ф ЕД О ТО В,
наш корреспондент.

кую дружбу студенческих
лет.
Сейчас
у африканских
студентов очень
ответственная пора, наравне
со
всеми они сдают
летнюю
зкзаменационную
сессию.
Так что времени
для развлечений в зти дни почти.
нет. Студенческая
жизнь
вообще
насищена
лекциями, коллойвиумдми, на
учно-исследовательекой работой... Но если уж випадет
свободная
минута,
ребята не откажутея
посидеть вместе,
спеть лю
бимую песню или погонять
на стадионе мяч.
Кстати,

футбольная
команда
аф
риканских
студентов одна
из
сильнейших
ереди
иностранних учащихся нашего города. Свидетельство
тому — завоеванний
ку
бок первенства, проводимого городским советом
по
работе
с
иностранньши
учащимися,
посвящєнного
Дню освобождения Африки.
Фото нашего корреспонд^ента. Р. Кутькова.
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Право возложить корзину
е цвотами
к бюсту
В. И. Ленина, установленному в вестибюле ВПИ, бьшо
продоставлено
лучшим студентам африканского кон
тинента, обучающимся в политехническом и
меди
цинском институтах города и в техникуме мясной и
молочной промьішленности.
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