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ОРГАН ПАРТКОМУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ
1А РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!

ГОТУВАТИ ГІДНУ ЗМІНУ
Про завдання колективу викладачів і науковців інституту
на новий навчальний рік
Виконуючи рішення XXVI
з'їзду КПРС, XXVI з’їзду
Компартії України, наста
нов партії і уряду, борю
чись за присвоєння інсти
тутові імені
Володимира
Ілліча Леніна, колектив
ВПІ підготував в 1983 ро
ці 1373 інженери з 12 спе
ціальностей,
що складає
103,4 процента від плану
випуску.
В минулому році ідейновиховна робота в інституті
була спрямована на вив
чення і пропаганду марк
систсько-ленінської
спад
щини,
матеріалів
XXVI
з їзду КПРС, XXVI з'їзду
Компартії України, рішень
партії і уряду.
Значна роль в ідейно-ви
ховній роботі належить ка
федрам суспільних
наук.
Ця робота проводилась по
декількох напрямах:
— вивчення марксистсь
ко-ленінської теорії, поточ
них рішень партії і уряду;
— проведення семінарів
і інструктивних занять з
наставниками академічних
груп;
— безпосередня участь
викладачів в ідейно-вихов
ній роботі;
— допомога деканатам
і наставникам в організації
і проведенні
політичних
інформацій, зборів, тема
тичних вечорів, лекцій, бе
сід, конференцій, зустрічей
з ветеранами партії, праці,
Великої Вітчизняної війни
в студентських колективах.
В новому навчальному
році необхідно:
— далі удосконалювати
рівень підготовки майбут
ніх спеціалістів, добиваю
чись органічної єдності на
вчального і виховного про
цесів, формування науко
вого світогляду,
високих
морально-політичних якос
тей;
— продовжувати вивчен
ня матеріалів листопадово
го (1982 р.) і червневого
(1983 р.) Пленумів ЦК
КПРС, положень і виснов
ків, що містяться у висту
пах на них Генерального
секретаря ЦК КПРС тов.
Ю. В. Андропова і керува
тись ними в своїй практич
ній діяльності;
— поліпшити пропаганду
марксизіму-ленінізму, істор ії пол ітики Комун [стичної
партії Радянського Союзу,
досвіду її діяльності
на
різних етапах боротьби за
соціалізм;
— всю ідеологічно-вихов
ну і пропагандистську робо
ту в інституті підняти на
рівень тих завдань, які
ставить перед нами партія;
— кафедрам суспільних
наук підвищити
ідейний
вплив від викладання дис
циплін;
— забезпечити новий, ви
щий рівень
ідейно-теоре

тичної роботи в галузі су
Викладацькому
складу
спільних наук. Необхідно необхідно і надалі приді
здійснити рішучий поворот ляти більше уваги першо
до реальних практичних курсникам.
На високому
завдань, які ставить жит організаційному рівні вар
тя перед нашим суспільст то вивчити з ними курс
вом і інститутом, зокрема, «Вступ до спеціальності»,
науковим працівникам слід глибоко роз'яснити
зміст
працювати з пцрспектив- кваліфікаційних
характе
вою на майбутнє;
ристик, а також допомог
— ефективніше викорис ти користуватися бюдже
товувати в ідеологічній і том навчального часу. З ав
масово-політичній
роботі дання викладачів полягає в
багатотиражну газету «За тому, щоб навчити студен
інженерні кадри», запрова та-першокурсника, як необ
дивши в ній постійні руб хідно вчитись у вузі. Від
рики:
«Морально-етичне цього, а також від майс
обличчя студента»,
«Вій терності і якості викладан
ськово-патріотична робота ня (читання лекцій, веден
з студентами», «Протиал ня практичних і семінарсь
застосування
когольна
пропаганда», ких занять,
активних методів навчан
«Атеїстична робота».
Максимально використо ня) великою мірою зале
вувати виховну силу соці жатиме якість успішності.
Існує пряма необхідність
алістичного змагання, рух
за комуністичне ставлення створити групу аналізу та
до праці. Необхідно орга кож і на вечірньому фа
нізувати всю справу так,
щоб робота по вихованню культеті. Ще слабо прово
відповідала вимогам Пос диться робота в академтанов ЦК КПРС, Ради Мі групах, на кафедрах і фа
ністрів СРСР і ВЦРПС культетах
з студентами,
«Про посилення роботи по
які
можуть
вчитись на
зміцненню
соціалістичої
дисципліни праці» та Ради «4» і «5».
Міністрів СРСР і ВЦПРС
Лекція — основа нав
«Про додаткові заходи по чального процесу. На лек
зміцненню трудової
дис ції викладач повинен при
ципліни».
мусити кожного
студента
В майбутньому навчаль мислити разом з
собою,
ному році колективу інсти ставити йому несподівані
туту необхідно продовжу питання, показувати про
вати пошук актуальних тем цес пошуку, шлях
вирі
дипломних проектів. Теми шення
проблеми.
Якщо
дипломних проектів необ викладач зможе створити
хідно підбирати вже на 4 атмосферу для колектив
курсі, широко залучати до ної роооти думки, будькерівництва і рецензування який
предмет стане
ці
дипломних проектів керів кавим.
них фахівців з науково-до
Вирішення
багатьох
слідних інститутів, конст проблем науково-технічної
рукторських бюро та про революції неможливе сьо
мислових підприємств. Не годні без безперервної інтен
обхідно поліпшення підго сивної
науково-дослідної
товки студентів в питаннях діяльності. Б цьому розу
організації, планування
і мінні наука повною
мі
управління
підприємства рою стала основою вищої
ми, економічних питаннях, освіти.
фундаментальних і загаль
«В сучасних умовах, —
но - інженерних дисциплі підкреслив в своїй промо
нах, продовжувати теоре ві на червневому (1983 р.)
тичне і практичне навчан Пленумі ЦК
КПРС тов.
ня студентів з основ про Ю. В. Андропов, — вирі
грамування на ЕОМ і ви шального значення
набу
давати їм спеціальне по ває тепер єдина науковосвідчення. Варто вивчити і технічна політика. Нас че
перейняти досвід Азербайд кає велика робота по ство
жанського - політехнічного ренню машин, механізмів і
інституту з підготовки ін- технологій як
сьогодніш
ж єнер ів -винах ід ник ів.
нього, так і завтрашнього
В умовах науково-техніч дня. Належить здійснити ав
ної революції молодий спе томатизацію виробництва,,
ціаліст повинен бути справ забезпечити найширше зас
жнім творцем новітньої тосування
комп’ютерів і
науки і техніки, тому необ /роботів, застосування гнуч
хідно готувати кадри, які кої технології, що розволяє
володіють навичками твор швидко і ефективно пере
чої,
пошукової
роботи, будовувати виробництво по
здатні проводити глибокі ~виготовленню нової про
теоретичні і експеримента дукції».
наукольні дослідження в своїй / Характеризуючи
галузі, орієнтуватись в су *’ во-дослідну роботу в ін
міжних науках. Нашій кра ституті, можна сказати, що»
їні потрібні вдумливі і ці "вона ведеться за єдиною
леспрямовані спеціалісти.
системою «дослідження —

розробка — впровадження».
Реалізуючи цільову ком
плексну програму «Наука»,
вчені інституту вирішують
наукові проблеми в галузі
радіоелектроніки, обчислю
вальної техніки, приладо
будування, автоматики, машино-будування,
будів
ництва, енергетики
і зав
дань Продовольчої
прог
рами. В 1982 році дослід
ження проводились по 147
завданнях для 18 галузей
народного господарства.
Аналіз науково-дослідної
роботи студентів показує,
що окремі керівники
фа
культетів,
кафедр,
вик
ладачі ще не
пройнялись
відповідальністю за роз
виток
науково-дослідної
роботи в нашому інститу
ті, за підготовку висококва
ліфікованих спеціалістів, і
на цій основі підвищення
авторитету інституту.
Па
енергетичному фа
культеті немає студентсько
го конструкторського бю
ро, на машинобудівному ок
ремі кафедри не проводять
щорічного вузівського ту
ру ьсесоюзної олімпіади
«студент і науково-техніч
ний прогрес», інженерно-оудівельнии не посилає дип
ломні проекти на міжвузів
ський конкурс, на факуль
теті автоматики і оочислювальної техніки кафедра
економіки промисловості і
організації
виробництва
дьа роки підряд не посилає
жодної студентської робо
ти на республіканський кон
щуре, а на радіотехнічному
сгудентй-вечірники та заоч
ники не беруть участі в
науково-дослідній
роботі
пасивно працюють секції на
студентській науково-дос
лідній
технічній
конфе
ренції. На всіх факультетах
кафедрах дуже мало пуб
лікацій, заявок на винахо
ди з участю студентів. Не
обхідно збільшити
кіль
кість студентів, що беруть
участь у виконанні НДр по
поепдоговірній і держбюджетній тематиці, що пра
цюють в студентських кон-і
структорських бюро тощо.
Добиватись, щоб кожний
викладач став наставником
6—7 студентів, а кожний
науковий співробітник, ас
пірант, інженер
керував
двома — трьома студента
ми, які займаються дослід
ницькою роботою.
З 1-го вересня розпочне
ться новий навчальний рік.
І немає сумніву в тому, що
колектив ВПІ успішно ви
конає поставлені перед ним
завдання.

ХТО ви,

«НОВОБРАНЦІ»?
Червневий (1983 р.) Пле
нум ЦК КПРС поставив
величні і невідкладні зав
дання в галузі ідеологічної
роботи, в тому числі і в
вузах. Завершальну підго
товчу роботу і самі вступні
екзамени ми проводили від
знаком виконання цих зав
дань.
Важка і гаряча пора
вступних екзаменів
зали
шилась позаду.
Проведенню
вступ ни х
екзаменів передувала в£'-’
лика підготовча робота на
протязі всього попередньо
го навчального року. Те
пер ми можемо підвести
перші підсумки всього ци
клу підготовчої роботи
і
ходу екзаменів.
Порівняно з. минулим ро
ком кількість поданих заяв
на п’ять стаціонарних фа
культетів залишилась при
близно на одному і тому
ж рівіні. На 950 місць пре
тендували 1557 вступників.
Попередньо ми провели
велику роботу з профорієн
тації. Середні школи Він
ницької області були закрі
плені за кафедрами інсти
туту, і викладачі двічі ви
їжджали до них. Ми вста
новили також зв'язки з проф
техучилищами України, а
також з деякими військо
вими частинами. Оголошен
ня про прийом до нашого
вузу друкувались в бага
тьох обласних газетах рес
публіки і
транслювались
по обласному радіо.
До
проведення профорієнтацій
ної роботи були залучені
студентські будівельні за
гони. Інститутська газета
«За інженерні кадри» при
святила
цьому питанню
два спеціальні випуски.
Під час екзаменів всіх
абітурієнтів
забезпечили
гуртожитком, постійно пра
цювала їдальня. Двічі за
період екзаменів вступни
ки і їхні батьки мали мож
ливість зустрітися з рек
тором інституту і одержа
ти відповіді на
питання,
що їх цікавили. Працюва
ло підготовче відділення,

138 слухачів якого нині ста
ли студентами, а
також
дев'яти- шести- і одномісячні підготовчі курси. На ус
ні і письмові
запитання
абітурієнти негайно одер
жували кваліфіковані від
повіді.
Конкурс по факультетах
інституту був нерівномір
ний, найвищий прохідний
бал потрібен був вступни
кам на спеціальності «ав
томобілі і автомобільне
господарство» (20,0), «ма
шинобудування» і «електронно-обчислювальпі
ма
шини» (19,5).
В цьому році в славний
загін студентства влилось
226 чоловік, які мають стаж
практичної роботи не мен
ше двох років. Серед них
В. Балюк, В. Воловодюк,
A. Кравець (машинобудів
ний факультет), В.
Ващенко, О. Петрук (енерге
тичний факультет), О. Онищук, В. Гончар, А. Неуймін (факультет автоматики
і обчислювальної техніки),
М.
Маринич, В. Яценко
(інженерно-будівельний фа
культет).
Певна частина нових сту
дентів—випускники шкіл з
золотою медаллю і професійно-тенхічних училищ з від
знакою. До них зокрема
належать О.
Волошина,
B. Денисенко, С.
Захарченко, І.
Горупащ е н к о
(ФАОТ), А.
Стрельбицький, В. Кошелев, С. Шев
ченко (РТФ), О. Мосійчук,
К. Мандибура (ЕФ),
В.
Войтенко, М.
Компанець,
Д. Цупова, М. Миколюк
(МФ). Всі три золоті ме
далісти, що вступили на
інженерно-будівельний фа
культет, закінчили серед
ню школу № 1 м. Вінниці,
це Тамара Жереб, Тамара
Машницька і Ольга Кузь.
Невдовзі буде завершено
прийом студентів на неста
ціонарні факультети інсти
туту.
В. АНІСПМОВ, *
доцент, відповідальний
секретар приймальної
комісії.

Третій трудовий

стщ нтсьт
ТЕЛЕТАЙП
СБЗ «Механік», що на шефських засадах побудував
кролеферму в с. Тростянчику і трудиться там же, на
будівництві колгоспного спортивного комплексу, ви
ступив з ініціативою провести додатковий день ударної
праці і зароблені гроші перерахувати в Радянський
фонд миру на ознаменування 40-річчя завершення бит
ви на Курській дузі. Цю ініціативу підтримали всі бу
дівельні загони інституту.
* *
*
СБЗ «Електрон» (командир Володимир
Лисогор,
комісар Юрій Шалінський) надав колгоспові с. Шляхо
ва велику допомогу в збиранні урожаю-83.
•І: *
*
«Студентський загін—дітям» — під таким гаслом на
будівництві школи в Стратіївці працює дівочий загін
«Алгоритм» (командир Надія Мозуль, комісар Світла
на Редькіна).
*
*
В цьому році в інституті організовано 7 інтернаціо
нальних будівельних загонів, в яких поряд з радянсь
кими студентами трудяться студенти з Куби, СРВ,
Танзанії, ІЇАР, Перу, Колумбії і Домініканської рес
публіки.
❖
*
*
700 бійців об’єднаного студзагону ВПІ зобов'язалися
під час нинішнього трудового семестру виконати об
сяг будівельно-монтажних робіт на суму 2 мільйони 900
тис. крб.
*
*
*
Крім того, студенти надають шефську допомогу кол
госпам і радгоспам області в збиранні врожаю, заго
тівлі кормів, ремонтують тваринницькі приміщення, до
помагають ремонтувати школи, виступають перед насе
ленням з лекціями, бесідами, концертами.
*
*
*
Чотири студзагони ВПІ працюють нині в Тюменській
області на розробці нафтогазових родовищ, споруджен
ні житлових і культурно-побутових об’єктів.
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сЗА 1НЖРНЕРНІ КАДРИ» ■<

2 стор.

ДЖЕРЕЛА

ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ

А СЕРЦЯ НАШІ ТУТ ПРОПИСАНІ « О Д І Л П »
Закінчується третій тру
довий семестр, через кіль
ка днів юнаки та дівчата в
зелених штормівках з емб
лемами бійців студентських
будівельних загонів поверта
тимуться до рідного інсти
туту. Відзвенять пісні нав
коло вечірніх багать, спусті
ють тимчасові студентські
гуртожитки,
вгамуються
спортивні пристрасть та в
пам’яті людей ще довго жи
тимуть добрі діла студзагонівців. Та й самі бійці ще
довго пам’ятатимуть друж
бу, що родилась на студент
ській будові, цікаві подоро
жі і екскурсії, гарячі спор
тивні баталії, словом, все те,
що збагатило їх духовно і
фізично.
— Загін, на ранкову лі
нійку шикуйсь!
Рівняйсь!
Струнко! Командир загону
Володимир Пунько розпо
чинає перекличку бійців.
— Кузнєцов Микола Іва
нович?
Відповідь: — Почесний бо
єць студентського будівель
ного загону «Енергетик» Він
ницького політехнічного ін
ституту Герой Радянського
Союзу, легендарний роз
відник Микола Іванович
Кузнєцов загинув смертю
хоробрих в боях за звільнен
ня нашої Батьківщини від
німецько - фашистських за
гарбників.
— Пастушин Микола?
— Я.
Пяста Анатолій?
— Я.
— Лис Юрій?
— Я.
— Довгорук- Максим?
— Я.
...Закінчується
ранкова
перекличка. Командир за

На будівництво сушарки
СКП-8 та інших об’єктів ми
запросили студентів з ВПІ.
Це в основному другокурс
ники і третьокурсники енергофаку. Вони не мали на
вичок практичної
роботи
по муруванню стін з цегли.
Враховуючи важливість бу
дівництва даного об'єкта, ми
виділили їм
досвідченого
будівельника
виконроба
Сергія Трохимовича Мас
ного, який і дав їм перші
уроки будівництва і його
організації. Звичайно
на
перших порах не все вихо
дило у студентів, доводи
лось одну й ту саму робо
ту виконувати по два рази,
та завдяки наполегливості
і завзятості, яка панує се
ред бійців загону, вони зу
міли в короткий строк до
битися відповідних успіхів.
Важливий народногосподар
ський об’єкт буде введено в
дію вже в цьому році.
Крім >основних робіт сту
денти допомагали нашому
підшефному колгоспові
в
заготівлі сіна, збирали ме
талолом, побудували у шко
лі кролятник, -приймали най

гону подає команду всім
рівнятися на прапор.
— Прапор Трудової Сла
ви підняти кращим бійцям
загону за підсумками ми
нулого дня Максиму Довго
руку, Валерію
Мельничуку, Володимиру Поляку.
Для п’ятикурсника енерге
тичного факультету Воло
димира Пунька студентська
будова давно вже стала ви
щою школою фізичного та
ідейного загартування. П’я
те літо підряд виїжджає
Володя в різні кінці Віннич
чини, щоб своїми руками
зводити
народногосподар
ські об’єкти, а заодно на
ділі, як кажуть, перевіряти
і себе, і своїх товаришів.
Командиром загону він став
ще на третьому курсі і з тих
пір колективи, очолювані
ним, завжди виходили в чис
ло переможців серед студзагонів інституту.
Висока трудова і вико
навська дисципліна — за
порука успіху кожного ко
лективу. Цю мудру істину
він засвоїв ще в перший
рік своєї роботи під час
третього трудового семес
тру і завжди з усією вимог
ливістю ставиться як до са
мого себе, так і до своїх під
леглих. Роботу на студент
ській будові В. Пунько виз
начає не лише обсягом ви
конаних робіт, а, перш за
все, вірністю студентському
братству, взаємовиручкою.
Третій трудовий семестр
для нього то не лише спо
сіб заробити гроші, а мож
ливість укріпити віру в са
мого себе, сповна розкрити
свої можливості, можли
вості майбутнього керівни
ка і організатора
вироб

ництва, краще пізнати лю
дей.
Відправляючись
ниніш
нім літом на будівництво
важливого об’єкта Володя
зовсім не хвилювався, що
більшість бійців його заго
ну вперше триматимуть в
руках кельму. Він цілком
був переконаний в тому, що
за два-три тижні хлопці і
дівчата зуміють не тільки
пізнати, а й повністю осво
їти професію імуляра, і не
помилився. Правда, в перші
дні їм допомогав досвідче
ний будівельник - виконроб
Сергій Трохимович Масний,
а згодом студенти вже самі
виконували всі роботи по
будівництву зерноочисного
комплексу.
— Коли я формував за
гін у мене не було дилеми
— поїдуть хлопці чи дівча
та. Звичайно, робота на бу
дові важка і для дівчат во
на інколи й не підсилу, але
дівчата теж напросилися в
загін, і я їм не відмовив. І
знаєте, — весела усмішка
пробігла по його обличчю,
— я не можу скаржитися
на їх роботу. Дівчата пра
цюють нарівні з хлопцями.
Та і нам з ними веселіше.
Є в нашому загоні студент
з Куби Хорхе Монтеагудо.
Він теж вперше приїхав на
студентську будову. В ко
роткий строк освоїв профе
сію муляра, сам трудиться
ударно ще й іншим допо
магає.
Тут, в загоні, ми самі ви
рішуємо всі питання — це
і забезпечення будівельни
ми матеріалами, і відпочин
ку. і шефської допомоги. З
перших днів добре порозу
мілися з керівництвом Бер-

шадського комбінату хлі
бопродуктів. Директор під
приємства Петро Андрійо
вич Сугак дуже хороша
ввічлива людина. Він зав
жди відноситься до нас з
співчуттям, повагою і розу
мінням. Ще не було таких
питань які б він не вирішив,
коли я звертався до нього.
Увечері після роботи сту
денти зібралися в своєму
гуртожитку. Хтось з хлопців
взяв в руки гітару, провів
задубілими пальцями
по
струнах, і втома вмить зчезла з кожного обличчя.
— Через тиждень дамо
трудівникам
прощальний
концерт, — каже комісар
загону Анатолій Пяста, —
отож хлопці і дівчата готу
ються. За цих два місяці
ми вже не раз виступали з
концертами, читали трудів
никам комбінату лекції на
різні теми, брали участь в
спартакіадіг студентських
будзагонів зони «Південь»,
грали в футбол з молоддю
села Флоріно, взяли участь
в марші миру. Відпрацюва
ли чотири дні у фонди миру,
будівництва міста Гагаріна,
допомоги піонерським ор
ганізаціям та молодіжним
організаціям країн, що роз
виваються.
Студзагін виховує не ли
ше кваліфікованого спеціа
ліста, а перш за все, гро
мадянина, інтернаціоналіс
та, виховує у нього почут
тя відповідальності не ті
льки за себе, а й за колек
тив, в якому він живе і тру
диться. Я в цьому переко
нався ще раз, відвідавші
СБЗ «Енергетик-83».
С. ФЕДОТОВ,
наш кор.

ПОЛІТЕХНІКІВ

Тільки в десятій
п яти- їми руками звели ще два
річці у Вінницькому полі спортивних зали, гімнастич
технічному інституті було не містечко.
підготовлено
45 майстрів
Можна без перебільшення
спорту СРСР, 88 кандида сказати: спорт — загальне
тів в майстри спорту СРСР, захоплення в нашому ін
412 першорозрядників, 6667 ституті. 70 процентів сту
спортсменів масових роз дентів відвідують секції
рядів та близько семи ти вільної боротьби,
карате,
сяч значкістів ГПО.
дзю-до, самбо, стрільби ку
За роботу по комплексу льової, стрільби з лука,
ПІО інститут восьмий раз гандболу, плавання, волей
підряд нагороджено пере болу, шашок... Заняття про
хідним Червоним прапором. водять викладачі кафедри
Спортивно-оздоровчий
та фізвиховання, інших кафедр,
бір «Супутник» дуже попу студенти, працівники дитя
лярний серед студентів, ін чо-юнацької спортивної шко
ститутський стадіон і ще ли № 2. Більшість трене
близько двадцяти спортив рів працює на громадських
них об'єктів;
стрільоище засадах. В інституті постій
стрілковий тир, два спорт но діє 46 спортивних сек
зали, ігрові
майданчики, цій.
гімнастичне
містечко —
Спорт вчить мужності,
все це збудовано руками. благородству,
наполегли
студентів і викладачів.
вості. Спорт зміцнює здо
Завідуючий
кафедрою ров’я, додає
бадьорості,
фізвиховання Ярослав їла- вчить цінувати хвилини. Б а
ріонович Кулик показує, гато студентів
вважають,
кілька альбомів з фотогра що якби не спорт, який на
фіями:
вчив їх бути організовани
— Ось тут вся історія — ми ,вони не встигали б
починаючи із створення ба усюди — і в навчанні, і в
зи і закінчуючи нашими сьо громадській роботі.
годнішніми планами
і
Дванадцять років
тому
мріями — мати свій басейн,
розширити табір відпочин спортивні організації міста
Вінниці заснували легкоат
ку.
17 років тому ВПІ
був летичний меморіал Героя
ще філіалом Київського по Радянського Союзу комсо
літехнічного інституту. Ка молки - підпільниці Лялі
про
федра фізвиховання скла Ратушної. Змагання
далась із чотирьох випла водяться на нашому інсти
тів (тепер їх близько трид тутському стадіоні «Олімп».
цяти). Заняття з фізкульту Меморіал є одночасно і все
ри проводились на об’їзній союзним чемпіонатом сту
дорозі — небезпечно, нез дентського ДСТ «Буревіс
ручно. Бази для занять не ник» з легкої атлетики. У
було зовсім, засобів для її ньому беруть участь кращі
створення — теж. Ми самі спортсмени з союзних рес
міст Москви і Ле
розробили кілька проектів публік,
приїжджають го
ігрових майданчиків. Пра нінграда,
сті із соціалістичних країн.
цювали над цим і викла Цей меморіал — найулюб
дачі, і студенти. А влітку леніше студентське змаган
прийшли будзагонівці,
і ня, готуються до нього про
почалася робота.
тягом цілого року. І стати
Ентузіастів добрих справ призером дуже почесно:
у нас багато. Взяти хоча б приємно піднятися на п’є
проректора Олександра Іва дестал, переможно глянути
новича Тарануху. Три ро на святковий, у знаменах і
ки тому він підготував май привітальних лозунгах ста
стра спорту з марафонсько діон, одержати медаль спорт
го бігу Віктора Дубнюка. клубу «Олімп».
Так ось в ті перші роки, бу
З в и ч а й н о , не всі в
дучи ще викладачем нашої
інституті спортсмени. Але
кафедри, Олександр Івано фізкультурники
— всі.
І
вич сам з своєї доброї волі вони теж готуються — до
виконав
своїми
руками
усі
відпочинку,
виступали з
складання норм ГПО, до
концертами, читали лекції у зварювальні роботи на ста першості інституту. А од
виробничих колективах, про діоні, а потім керував бу ночасно готуються до чис
водили іншу масово-полі дівництвом спортивно - оз ленних лабораторних робіт і
тичну роботу серед населен- доровчого табору «Супут колоквіумів, заліків та ек
'ня наших сіл. .Правління ник».
заменаційних сесій. І спорт
Коли на кафедрі виник — вічний супутник моло
•колгоспу, партійна органі
зація всі трудівники нашо проект майбутнього стадіо дості — допомагає їм вихо
го господарства щиро вдяч ну, комітет комсомолу ого вати себе, організувати як
ні студентам за їхню ро лосив цю будову ударною найкраще свій час і вийти:
боту. Ми й надалі будемо комсомольською. І знову ці з вувзу з гордо розпроста
запрошувати до себе будза- ле літо зміняли один одно ними плечима.
гонівців.
го будівельні загони, вик
ладачі «вибивали» матеріа
О. ВЕРЕСНЕВА,
О. ЦВІГУН,
ли, студенти будували. Пра
студентка
факультету
секретар парткому кол
цювали усі безкоштовно,
госпу ім. Петровського
журналістики Київсько
знали: будують для інститу
Тростянецького району.
ту, для себе. Крім того, сво
го держуніверситету.

ВЕЛИКЕ СПАСИБІ
кажуть люди
активнішу участь в громад
ському житті нашого ко
лективу, виступали з кон
цертами, читали лекції, про
водили спортивні змагання
тощо. Особливо
хочеться
відзначити командира заго
ну «Енергетик» Володимира
Пунька, комісара Анатолія
Пясту, кращих бійців Мак
сима Довгорука,
Миколу
Пастушина, Юрія Лиса, сту
дента з Куби Хорхе Монте
агудо, Валерія Мельничука, Володимира Поляка... Є
в загоні і двоє дівчат—На
таля Лудан та Людмила
Вербицька. Вони працюють
нарівні з усіма, зарекомен
дували себе з кращої сто
рони.
П. СУГАК,
директор Бершадського
комбінату хлібопродук
тів.

позивні

«МЕХАНІКА»
Нинішнім літом на
бу
дівництві спортивного ком
плексу в нашому селі пра
цював студентський
буді
вельний
загін «Механік»
Вінницького політехнічного
інституту. Студенти викона
ли будівельно - монтажних
робіт на суму 150 тис. крб.
Крім основної роботи вони
збудували літній табір для
утримання
молодняка ве
ликої рогатої худоби. По
сильну допомогу нам нада
ли студенти і під час зби
рання хлібів. Вони прийма
ли активну участь в підго
товці і проведенні вечорів

Пульс планети Вірні помічники партії
П Л ІЧ -О -П Л ІЧ З Д Р У З Я М И
БЕРЛІН.
Кор.
ТАРС
Микола Бабкін
передає:
Близько семисот студентів
різних вузів НДР виїхали
в Радянський Союз. Р а 
зом з радянськими комсо
мольцями вони протягом
півтора місяця працювати
муть на будівництві газо
проводу Уренгой—Помари
—Ужгород.
«За инженерньїе кадрьі»

Під час третього трудо
вого
семестру
посланці
братньої країни мають пра
цювати на
спорудженні
компресорної станції, буді
вництві жилих і виробни
чих приміщень, прокладан
ні шляхів у районах ІваноФранківська і Первомайського.
У вільний від роботи час
—

орган

парткома,

студенти з Берліна, Дрез
дена, Йєни та інших міст
НДР вийдуть на суботіники по благоустрою парку
Дружби в Первомайську,
поміряються силами з ра
дянськими друзями на спор
тивних змаганнях, дадуть
концерти художньої само
діяльності.

профкоме,

комитета ЛКСМУ и

КАБУЛ. (ТАРС). Черго
вий пленум ЦК Демокра
тичної організації молоді
Афганістану (ДОМА) був
присвячений питанням по
ліпшення
організаційнополітичної роботи ДОМА в
світлі рішень 12-го плену
му ЦК Народно-Демокра
тичної партії Афганістану.
Пленум обрав
першим
секретарем
ЦК
ДОМА
Ф. Маздака. Виступивши з
доповіддю, Ф. Маздак під
креслив важливе значення

ректората Винннцкого лолитехннческого института.

Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, полиграфії І книжкової торгівлі: м.
Умовн. друк, арк

0.48. Тираж 1500.

Адреса редакції 286021.

м. Вінниця,

пленуму ЦК НДПА, який
поставив перед молодіж
ною організацією нові кон
кретні завдання по мобілі
зації молоді на захист за
воювань квітневої револю
ції, від підступів контреволюції, імперіалізму і реак
ції, активну участь у спра
ві соціально економічного
розвитку ДРА.
Учасники пленуму заяви
ли про рішучу підтримку
НДПА, запевнили партію
і уряд ДРА в тому, що аф

ганська молодь виконає по
кладені на неї завдання.
Член Політбюро
ЦК
НДПА Н. А. НУР, який
виступив на пленумі, заз
начив, що члени ДОМА є
вірними помічниками пар
тії у боротьбі за здійснен
ня цілей квітневої револю
ції, за будівництво в Аф
ганістані нового суспільст
ва.

Хмельницьке

шосе,

Вінниця,

вул. Київська, 4 .

133, Політехнічний

інститут.
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