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ДОРОГОЮ  БАТЬКА
Ще в шкільні роки мої 

інтереси були обумовлені 
профілем роботи батька, 
його захопленням. Я часто 
заходив ,в його домашнію 
л аіб ор ат орію, спОстер і г а в,
як він конструював ра
діоприймачі. Коротко ка
жучи, батько пробудив в 
мені радіокоінструктора. З 
часом мене вже стала ці
кавити не стільки приклад
на радіотехніка, як можли
вість застосування її в 
системах управління.

На вибір професії впли
нула також велика заці
кавленість до обчислюваль

них машин. Мені, як і всім 
молодим, хотілося якомога 
швидше заглянути власни
ми очима в цікавий світ 
майбутнього. Отож,, щоб 
мати справу з технікою на 
найвищому рівні її розвит
ку, вирішив здобути свою 
улюблену спеціальність. В 
області електроніки і кі
бернетики ще чимало не 
вирішених проблем, і я 
щасливий тим, що матиму 
змогу певною мірою вирі
шувати їх.

В. ДЖУТАН, 
староста гр. 4 АТ-80

Д О Д О М У
Він надійшов несподіва

но. «З інституту, чого б 
це? — подумав Володимир 
Олексійович Пилипчук,
бригадир колгоспу села 
Комсомольське. — Щось про 
Тетяну. Що б це могло оз
начати?». З нетерпінням ро
зкрив конверта, швидко 
перебіг очима набраний 
друкарським способом
текст.

«Шановні Володимире 
Олексійовичу та Ірино Во
лодимирівно!

З почуттям глибокого задо
волення сповіщаємо, що Ваша 
дочка Пилипчук Тетяна Во
лодимирівна відмінно нав
чається, наполегливо опа
новує марксистсько-ленін
ською наукою, теоретични
ми знаннями і практичними 
навичками з обраної спе 
ціальності, бере активну 
участь в громадському жит
т і  показує приклад пра- 
целюбства, допомагає това
ришам у навчанні.

Від імені ректорату, пар
тійної і громадських орга
нізацій виражаємо сердеч
ну подяку за бездоганне ви
ховання дочки. Бажаємо 
міцного здоров’я, особисто
го щастя і успіхів у пра
ці на благо нашої Батьків
щини».

— Читай, Ірино, — про
тягнув дружині листа, І 
не дочекавшись, поки та 
прочитає, запитав:

— Ти пам’ятаєш?..
А згадувати дійсно було 

що. Ще зовсім маленькою 
Тетянка виходила в поле 
разом з батьком, а в шко
лі вона не раз одержувала 
подяки правління колгос-

полі не лише зі своїм кла
сом, а й під час літніх ка
нікул. Любов до праці при
щепили їй батьки, і жадо
ба до знань знаходила в 
ній лише іншу форму задо
волення.

Закінчивши школу, Те
тяна вступила до Брацлав- 
ського сільськогосподарсь
кого технікуму. Швидко 
промайнули три роки, і Те
тяна — технік-лаборант 
міжколгоспбуду в рідному 
районному центрі Козятин. 
Ось тут-то все частіше зга
дувалась і ставала все силь
нішою колишня, ще дитяча, 
мрія — будувати будинки. 
Добротні, комфортні, краси
ві. Власне кажучи, вона й 
тепер будувала їх, адже 
скільки відповідальності ле
жало на ній, технікові-ла- 
борантові. Ні одна ферма, 
ці одне зерносховище чи 
житлова споруда не могла 
будуватись без її контролю. 
І все ж її манили широкі 

^простори. І жадо-
. ба до знань заговорила в 
ній з новою силою.

В 1982 році Тетяна пода
ла документи до нашого Ін
ституту на інженерно-буді
вельний факультет. Успішно 
склала вступні екзамени, 
стала студенткою. Невдовзі 
друзі помітили цю принци
пову, чуйну, з добрим сер
цем дівчину і обрали її 
секретарем комсомольсько
го бюро курсу.

Що ж, Тетяна Пилипчук 
виправдала їхні надії, як і
надії батьків, однокласни
ків, односельчан. _______

Г. ПОЛИВАНИЙ,
пу за відмінну роботу у нацл кореспондент.

ЗДАЄТЬСЯ, це було зов
сім недавно  ̂ 'Пригадуєте? 
— «Дзінь-дзінь-дзінь» — 
радісно видзвонював мід
ний дзвіночок. А ви, семи
літні хлопчики й дівчатка, 
гарненько одягнені, з пиш
ними букетами квітів, 
вперше прийшли до школи 
і з цікавістю спостерігали 
за своїми старшими това
ришами. Того дня вони по
дорослішали (Зразу на ці
лий рік, стояли принишкли
ми, трішки схвильованими.

По-справжньому ви
зрозуміли їх тільки тепер, 
коли для вас настала по
ра прощання з рідною шко
лою. Відзвеніла і для вас 
црощальніа пісня дзніцоч-

ка, і вже інша малеча заз
дрісно дивиться на вас.

Хоч і весела пісня шкі
льного дзвоника, для вас 
вона навіяла раптом 
якийсь нез'яснимий сму
ток. Десять років школа 
була для вас рідною до
мівкою, і ось тепер остан
ні екзамени, а там... Здрас
туй, таке цікаве, таке за
хоплююче самостійне жит
тя! Як складеться воно 
для кожного з вас? Попе
реду на вас чекають но
ві друзі, нові щляхи-доро- 
ги. То ж зичимо вам, юні 
друзі, щасливого «плаван
ня» в житті, успіхів у 
праці і в навчанні. Будь
те щасливі!

Н Д Й ІЦ Л Ш В ІШ А  ЛОРД
Студентські роки — най- 

пам'ятливіша, і найщасли- 
вішіа пора. А попереду без
ліч різних ситуацій, сотні 
проблем. І вирішувати їх 
доведеться вам — напо
легливим, юним, з невтом
ним прагненням і зацікав
леністю до всього нового, 
невивченого. Вам, #шї ру
ки і серця постійно тяг
нуться до роботи.
Успіхів вам, друзі, на всту
пних екзаменах! Нехай
студентські роки стануть
для вас най при єні тим пе
ріодом в Ж ИТТІ.

Урочисті, радісні і тріш
ки схвильовані щороку,
першого вересня, прихо
дять першокурсники на 
навчання (фото зліва). Для 
них тут, в інституті, все 
нове і незвичне. Вуз, зви
чайно, не школа. Потрібно 
звикати до нових умов і 
вимог, навчитися працю
вати самостійно, а потім 
перші лабораторні роботи, 
перші заліки, перша се
сія. Студентське життя 
взагалі насичене лекціями,
. колоквіуми ми., науково- 
дослідною роботою, але 
студент завжди знайде час 
для культурного відпо
чинку. Як співається в од
ній жартівливій пісні, 
«студенти весело живуть».

А й справді, студенти — 
народ веселий, завзятий, 
серед них завжди знайде
ться і власний поет, і ху
дожник, і композитор, і 
фокусник-іллюзіоніст. Де 
б  не з'являлися ВОНИ в 
період літнього трудового 
семестру, там завжди ки
пить життя. Та найгбловні- 
ше для студента — відмін
не навчання. Тижні науки, 
студентські наукові кон
ференції, предметні олімпі
ади, виставки науково-тех
нічної творчості молоді — 
все це сприяє розвитку 
наукової думки майбут
ніх спеціалістів. Тільки в 
минулому році 3149 сту
дентів нашого інституту 
брали участь у виконанні 
ста тридцяти п'яти госпдо- 
говірних гоепбюджетних 
тем. В інституті діє спеці
альне конструкторсько-тех
нологічне і чотири сту
дентських конструкторсь
ких бюро на кафедрах. На 
факультеті автоматики і 
обчислювальної техніки 
діє. студентський науково- 
дослідний загін «Алго
ритм». Внизу на фото* в 
одній з лабораторій інсти
туту.

Фото нашого кореспон
дента Р. Кутькова.

СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ВИПУСК для 

СТАРШОКЛАСНИКІВ
В твоїх руках, юний д руж е , спеціальний випуск сту

дентської багатотиражної газети «За інж енерн і кадри», 
яка видається у В інницьком у пол ітехн ічном у інституті. 
Випуск цей присвячується випускникам  середн іх ш кіл, 
тобто вам, ю ні д руз і. Мета його —  дати вам м о ж 
ливість вибрати собі улю блену проф есію , адже не 
секрет, що випускнику ш коли інколи важ ко  визна
читись в житті.

В цьому роц і трьохм ільйонна арм ія випускників  се
редн іх ш кіл  кра їни  р о з ’їдеться на ударіні будови п 'я 
тир ічки , працюватиме в р ідних колгоспах і радгоспах... 
Ті ж , хто виріш ив вчитися, вступатимуть др вузів і 

техн ікум ів .
Д орога  у вищу ш колу у нас в ідкрита для всіх, але 

це не значить, щ о вступити на неї людина м ож е , не 
доклавш и ніяких зусиль. Глибокі знання —  своєрідна 
«перепустка» до вузу. Вони ж  —  і головна мета нав
чання студента. Людина, яка добре вчиться, як пра 
вило, потім  і добре працює.

В нашому інституті навчаються тисячі ю наків і д ів 
чат. Чимало з них ще на перш их курсах зареком ен
дували себе пристрасними поборникам и радянсько ї 
науки. Наслідуючи приклад старших покол інь, ко м у 
ністів, спеціалістів народногосподарського  виробииц- 
ва, яких готує інститут, вони високо несуть прапор ви
щ ої радянської ш коли і новаторства. З стін наш ого 
Інституту випущ ено тисячі висококвал іф ікованих фа- 
1 хівц ів р ізних галузей виробництва, які своєю пра
цею вносять посильний вклад у виконання гр а н д іо з 
них планів ком ун істичного  будівництва.

Т В О Я  Є Д И Н А
НАШІ ІНТЕРВ'Ю

Серед безлічі професій 
людина вибирає собі одну 
єдину і улюблену на все 
життя.

Костя Запайщиков закін
чив школу з середнім ба
лом 4,5 і вирішив посту
пити в політехнічний ін
ститут.

— І що ви думаєте, — 
каже він, — не добрав на 
вступних екзаменах пів- 
бала, а вчитися дуже хоті
лось, Я здав документи в 
■технічне училище і закін
чив його з відзнакою, пра
цював на підприємстві енер
гомереж, і мріяв все ж та
ки про інститут.

У 1982 році нарешті 
збулась моя мрія, я став 
студентом енергетичного 
факультету, навчаюсь на 
4 і 5. }

Кореспондент: Крім ус
пішного навчання ти, ма
буть, виконуєш ще й якусь 
громадську роботу?

Запайщиков: Я секретар 
комсомольського бюро кур
су, влітку поїду комісаром 
студзагону «Юність», який 
працюватиме в колгоспі ім. 
Карла Маркса Калинівсь- 
кого району.

Кореспондент: А зараз 
звертаємось до відмініника 
навчання Сергія Оляніць- 
кого:

— Сергію, скажи, будь 
ласка, чому саме ти вибрав 
професію інженера-енерге- 
тика?

Оляніцький: Без енерге
тики не обходиться жодна 
галузь народного господар
ства, вже сам цей факт 
дає мені підстави говорити 
про переваги моєї професії
над іншими. А втім, кож
ана людина вибирає те, що
їй до душі. В нашому ін
ституті молоді люди здобу
вають професію більш як 
з двадцяти спеціальностей 
і кожен з них скаже вам, 
що його професія найкраща.

Інститут дає нам не тіль
ки вищу освіту, а й полі
тичне і моральне загарту
вання. Я, зокрема, був 
членом комсомольського бю
ро групи, відповідальним за 
>роботу навчіаїльно-вихоаної 
комісії. У 80 році став чле

ном оперативного комсо
мольського загону дружин- 
ників, нині командир загону 
ВПІ при Ленінському рай
комі комсомолу. В квітні 
цього року я став канди
датом в члени КПРС.

— Визначити вірну до
рогу в житті допомогла 
ме|яі служба в Радянській 
Армії, — каже ленінський 
стипендіат Іван Іванюк, 
— Служив я в роті зв'яз
ку, закінчив політехнічний 
технікум, зараз навчаюсь 
в інституті. Наша академ- 
група обрала мене своїм 
старостою. Двічі підряд я 
їздив на студентську будо
ву. Нинішнім літом очолю
ватиму студентський буд- 
загін «Прометей».

Кореспондент: Іване, ска
жи, будь ласка, що дає 
для студента так звана 
планета «Цілина»?

Іванюк: Як би Ви бачили, з 
яким ентузіазмом, завзят
тям і натхненням працюють 
хлопці і дівчата в зелених 
штормівках. Часто втома 
інае валила з ніг, а ми 
ще й ходили читати лекції, 
виступали з концертами. 
Ми їдемо на будову не 
заради грошей, воїна дає 
кожному з нас можливість 
укріпити віру в самого 
себе, сповна розкрити свої 
можливості, краще пізна
ти своїх товаришів. Студ 
загін не лише виховує ква
ліфікованого спеціїал'іста, 
а перш за все громадяни
на, виховує у нього почут
тя відповідальності не тіль
ки за себе, а й за колек
тив, в якому вї(н живе і 
трудиться.

Кореспондент: Твоє за
хоплення?

Іванюк: 3 дитин
ства люблю музику, граю 
в духовому оркестрі, люб
лю шахмати (маю дру
гий розряд).

Кореспондент: Що ти по
жав би випускникам се
редніх шкіл нинішнього
року?

Іванюк: Перш за все,
успішно витримати екзамени 
на атестат зрілості, а тим, 
хто мріє здобути вищу ос
віту, раджу поступати в 
наш інститут. Тут можна 
знайти багато цікавих про
фесій.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» в 10 червня 1983 року.2 стор.

ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

Ось так, в урочистій обстановці, щороку в інституті проходять проводи бійців сту 
дентських будівельних загонів.

З кожним роком збільшується фронт
дентські будзагони безоплатної праці — 
ших студентів. Бути бійцем СБЗ кожен 
хочеться поїхати в тюменську тайгу на 
на далекий острів Сахалін?

Швидко промайне студентське літо,
багать, вгамуються спортивні пристрасті, 
брі діла бійців студзагонів. І самі студенти, 
муть:

робіт, на яких трудяться політехніки. Сту- 
свідчення високої свідомості багатьох на- 
студент вважає за високу честь. Кому ж не 

будівництво нафтогазових магістралей або
Відзвенять веселі пісні навколо вечірніх 
а в пам’яті людей ще довго житимуть до- 

як висловився поет, ще довго пам’ятати-

Встречи, песни, кострьі, рассветьі, 
Семиструнний звон до зари.
Мьі влюбились в тебя, Планета, 
Как тот принц у Зкзюпери.
Слов високих не тратя попусту, 
До простой докопались истини,

Ми зимой в институтах в отпуске,
А сердца напій здесь прописанн. 
Смотрит степь глазами раскоснми, 
Ветер песни в ушах внзванивает. 
Назнвается ато просто диалектикою

познания.

В нашому інституті їх 
сотні — молодих, о д е р ж и 
мих, з невтомною  ене р гі
єю і ж адобою  до знань. 
Про багатьох із них вже 
писала наша газета. Взг/- 
ти хоча б Наталію Клочко. 
Вона ленінський стипен
діат, секретар ком сом оль
ського  бю ро  м аш инобу
д івно го  ф акультету, депу
тат В інницької м ісько ї 
Ради народних депутатів. 
Завжди приваблива, з пос
м іш кою , Наталя володіє 
мистецтвом спілкування з 
лю дьми, до бір оз и ч л и в а,
завжди порадить, д о по м о 
ж е  товаришам.

Валентина Ля)н<дебурська 
в цьому роц і закінчує ін 
ститут. Так ш видко проле
тіло п ’ ять рок ів . Позаду 
заліки, екзамени, сесії, до

яких вона завжди готу
валась з особливим ста
ранням. В. Л яндербурська 
—  улю бленка всього коле
кти ву  інституту. Тут, в 
стінах вузу, формувала 
д івчина свій характер, зд о 
бувала життєвий гарт. Ва
лентина— член КПРС, в ід м ін 
ниця навчання, ленінський 
стипендіат, чем піонка У к 
раїни і Радянського С о ю 
зу з водного плавання.

П опереду у Ваілсінтини 
цікава робота в одній з 
галузевих науково-досл ід 
них лабораторій інститу
ту.

Випускники наш ого ін 
ституту працю ю ть в р ізних 
галузях народного госпо
дарства. В інницький по
л ітехнічний —  своєрідна 
кузня по п ід готовц і нау

ковц ів, виробничників , пра
ц івників  проектн о -ко н стр ук
торських бю ро  та інститу
тів, педагогів для вузів,
техн ікум ів  і проф есійно- 
технічних училищ.

Серед в ідм інників  нав
чання, активістів хочеться 
назвати члена В інницького 
о б ко м у  ком сом олу, деле
гата X X IV  з ’їзду Л КС М У  
Ірину Смоленську, Ю р ія
Гніпа, С ергія  Яблочвікова, 
О лександра Вітюка, О л ек
сандра Перемота та бага
тьох інших, які своїм  осо 
бистим прикладом ведуть
за собою  інших.
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В ЖИТТІ
Наша група — дружний, 

згу|ртован)ий колектив.
Але такою вона стала не 
одразу, спочатку були свої 
труднощ і, бар ’єри, які 
приходилось долати, бо 
ж  зібрались разом  люди 
р ізних характерів і звичок, 
з р ізними інтересами і 
навіть р ізн і за в іком . Та 
все ж  уж е з перших днів 
навчання ми потягнулись 

один до одного. З годом  
виникли й спільні інтереси, 
а незабаром і спільні зав
дання, виріш ення яких ви
магало колективних зу 
силь. На перш их двох се
сіях в груп і були незадові
льні оц інки , третю  ми 
вирішили скласти успіш но. 
Усі без виклю чення р е 
тельно готувались до за
нять. Зараз наша група о д 
на з кращ их на ф акульте
ті. Але у нас є ще невико 
ристані резерви. Ті, хто нав
чається на 4 і 5, м ож уть 
стати круглим и в ід м інника 
ми. Над цим і працює вся 
наша група.

Звичайно, наші турботи 
та інтереси не о б м е ж у
ються лише академічним и 
результатами. Ми прихиль
ники активного в ідпочин
ку. Спортивні змагання, 
туристські подорож і, е к
скур с ії по м ісцях револю 
ційної, бойової і трудової 
слави радянського наро
ду —  все цікавить і хвилює 
ко ж н о го  з нас. Нещодав
но наша група побувала в 
древньому Києві, в ідв іда 
ли ми також  знаменитий 
парк «Соф іївку» в м істі 
Ум^ані, ходили в трьохден- 
ний туристський похід. 
Усі студенти нашої групи 
приймають активну участь 
в проведенні р ізних в ікто 
рин, конкурс ів , цікавих зу 
стрічей з артистами, пись
менниками і поетами, в ро 
боті дискоклубу.

Свята ми теж  проводи
мо всією групою , ім енин
ників вітаємо також  усім  
колективом. Ось так - ми 
живемо, разом  навчаємось 
і трудимось —  на субот- 
никах, в трудових табо
рах, в студентському б у 
д івельному загоні.

Р. ГОРІНА, 
студентка - другокур
сниця енергетичного 
факультету.

Для поповнення знань тих, хто раніше 
не вступив до інституту і хоче зробити це 
тепер, існує п ідготовче відділення.

При В інницькому п о л іте хн іч н о м у  інсти
туті вже десятий р ік  ф ункц іонує таке 
відд ілення з денною  і веч ірньою  ф ор
мами навчання. Воно орган ізова 
не з метою  допом огти  передо
вій роб ітничій  і с ільській м олоді, що має 
стаж практичної роботи в народному гос
подарстві, вступити до ВУЗу.

На п ідготовче в ідділення приймаються 
за спеціальними направленнями гром ад 
ських орган ізац ій  особи з закі,ніченою 
середньою  освітою  із передових роб ітни 
ків, колгоспників , що мають стаж пр а к
тичної роботи не менш е одного  року  на 
підприємстві, яке направляє їх ,-а б о  зв іль
нені у запас воїни за направленнями в ій 
ськових частин.

Бланк направлення єдиного зразка 
м ож на одержати в деканаті п ід готовчого  
відділення, на підприємствах і в в ій 
ськових частинах.

Зарахування на п ідготовче в ідділення 
проводиться за результатами усної сп ів
бесіди м іж  в ід б ір ков о ю  ко м іс ією  і аб іту
р ієнтом  з ф ізики, математики і рос ійсько ї 
мови за програм ою  середньої школи.

П рийом заяв на денну ф орм у навчання 
проводиться з 1 жовтня до 10 листопада, 
на веч ірню  —  з 1 серпня до 10 вересня. 
Терм ін навчання на денном у в ідд іл і 8 м і
сяців (з 1 грудня до 1 серпня), на веч ір 
ньому — 10 м ісяців (з 1 жовтня до 1 
серпня).

П ідготовче відд ілення готує абітурєнтів 
для всіх факультетів інституту.

На п ід готовчом у в ідд іленні вивчаються 
математика, ф ізика, суспільствознавство,

російська мова і література.
Слухачі денної ф орми навчаються у пер

шу зм іну, вони забезпечую ться стипендією  
і гуртож итком , користую ться пільгами на 
транспорті. Слухачі веч ірнього  відділення 
після закінчення навчання і здачі е кза м е 
нів мають право на зарахування на пер 
ший курс як вечірнього, так і стаціонарних 
факультетів інституту.

В липні слухачі складають екзамени з 
предметів, що вивчаються, і після їх ус
п іш ної здачі зараховуються на перший курс 
інституту без вступних екзаменів.

Доцент Є. СТРАШЕВСЬКИЙГ завідую
чий підготовчим відділенням ВП1.

З 1-го червня розпоча
лась екзаменаційна сесія 
на 1 та 2 курсах стаціона
ру. Студенти старших кур
сів денного, вечірнього і 
заочного навчання вже ви
йшли на державний за
хист дипломних проектів.

У студентів 3 та 4 курсів 
екзаменаційна сесія вже 
завершується. Першість се
ред факультетів як за 
загальною успішністю, так 
і за її якістю утримує фа
культет автоматики і об
числювальної техніки, аб
солютна успішність і якість 
Завчання тут становлять 
відповідно 96 і 82 процен
ти.

У нас в інституті поши
рюється передовий дос
від підготовки до екзаме
нів — бригадний метрд 
навчання. Можливо, на 
фото ми бачимо один із 
його проявів. А хто хоче 
добре вчитись, той завж
ди знайде і час, і місце, бо 
готуватись до екзаменів мо
жна будь-де й коли зав
годно — самостійно вдо
ма, колективно в аудито
рії, в коридорі інституту та 
гуртожитку в лабораторії, 
в бібліотеці чи ось 
так, як ці дівчата і 
юнаки — на свіжому повіт
рі в затишному скверику.

Радянський С ою з зав
ж ди виступав і виступає 
за національну незалеж
ність усіх народів світу, 
надаючи багатьом з
них політичну і е ко н о м іч 
ну допом огу. Ця допом ога 
виражається і в п ід готовці 
для країну що розвива
ються, ви сококвал іф ікова 
них кадрів.

Тільки у В інницькому по 
л ітехн ічном у інституті нав
чаються посланці сорока 
шести країн А з ії, А ф рики 
та Латинської А м ерики . 
На фото вгор і група сту
дентів аф риканського ко н 
тиненту. Пройдуть роки, 
вони р о з ’їдуться по своїх 
країнах і будуть приноси
ти користь своїм  наро
дам. і кож ен  з них з вдяч- 
'н істю  згадуватиме бать
к івщ ину Великого Ж ов
тня, яка дала їм  вищу ос
віту, згадуватимуть м іцну 
студентську друж бу.

С туденти-інозем ці, зд о 
буваючи вищу освіту, ма
ють м ожливість познайо
митись з багатою націо
нальною культурою  ра 
дянського  народу, на

шим соціал істичним спо
собом  життя.

Зараз у студентіів -іно
земців найвідповідальніш а 
пора, в розпалі літня е к 
заменаційна сесія.

Серед студентів -інозем - 
ців, які навчаються на 
рад іотехн ічном у ф акуль
теті, зокрем а, найкращ е 
здають сесію  ю наки та д ів 
чата острова Свободи. Ку- 
биінка Сьєра М артінес 

Бласса, наприклад, вже 
склала на відміїно три е к 
замени. По дві п ’ятірки  і 
одній  четвірц і мають на 
своєму рахунку Ф ранц іс - 
ко  Ернандес та Ф лорес 
Лопес М аріано.

Три п ’ятірки з'явилось в 
зал іков ій  кн и ж ц і малійсь
ко го  студента Куате 
М амаду (група 2 РТ-80). 
В цій ж е  груп і навчається 
Насер Салем Саїд Бамох- 
рем з Н ародної Д е м о к 
ратичної Республіки Йє- 
мен. Два екзамени віін 
склав на 5 і один на 4.

На фото л іворуч: в ід м ін 
ник навчання п е р ш о кур с 
ник Хоанг Н гок Ван (С оц іа 
лістична Республіка В’єт
нам).
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