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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ ЧАС І СТИЛЬ РОБОТИ

БІЛЬШЕ
Партійна , організація

спеціального ^конструктор- 
сько - технологічного Оюро 
«модуль» проводить певну 
роооту по мобілізації ко
муністів, всіх трудівників 
колективу на виконання рі
шень А а у і - го з'їзду пар
тії, наступних Пленумів 
пд\ К ине, завдань соціаль
но-економічного розвитку 
підприємства, зусилля пар
тійної організації зосеред
жуються на підвищення 
організованості і дисцип
ліни, вихованню в людей 
політичної свідомості, тру
дової активності, оереж- 

; ливого- господарського став
лення до уюїДіалістичної' 
власності. З цією метою ши
роко використовуються 
різноманітні форми органі
заторської і партійно-полі
тичної робоНи, мооілізу!ю,- 
чий вплив соціалістичного 
змагання.

Бсе це позитивно позна
чається на виробничих по
казниках. Б організації що
річно зростає кількість ви
конуваних робіт, економіч
на йфективнхть (В першому 
півріччі ІУ83 року оцінює
ться 1452 тис. крб. Даль
ший розвиток одержало ук
рупнення тематики вико
нуваних робіт, розвиток 
винахідницької і раціоналі
заторської діяльності, пуб
лікація наукових праць.

Проводиться робота по 
впровадженню системи без
дефектної праці «Бета», яка 
дозволяє доводити плани 
до кожного виконавця, за
безпечувати і ритмічність! 
виконання планів і соціа
лістичних зобов’язань.

Разом з тим робота пар
тійної, профспілкової, ком
сомольської організацій ще 
не повною мірою відпові
дає вимогам ХХУІ-го з’їз- 
ку КПРС, XXVI з’їзду 
Компартії України, листо
падового (1982 р). та черв
невого (1983 р.) Пленумів 
ЦК КПРС. Організаторсь
ка, ідеологічна, політиком 
виховні робота ще слабо 
пов’язується з вирішенням 
основних завдань СКТБ.

Парторгавізація не ста
вить необхідних вимог до 
профспілкової і комсомо
льської організацій, госпо
дарських керівників, недос
татньо ефективно ВИКОГі 
ристовується науковий по
тенціал інституту. Фактич
но в роботі СКТБ «Мо
дуль» беруть активну
участь лише професори
І. В. Кузьмін, В. М. Кова
ленко, О. С. Стахов. В ці
лій низці відділів наукове 
керівництво з боку кафедр 
проходить формально. З 
16 тем, що їх виконує 
СКТБ, 8 не мають науко
вих керівників, проте ні 
партійна, ні профспілкова 
та комсомольська організа
ції не розглядали цього пи
тання на зборах та засі
даннях бюро і комітетів.
Партійна організація не 
використовує цвого пр;ава 
контролю за діяльністю ад
міністрації, не дає прин-

В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ

І ДІЛОВИТОСТІ

З партійних позицій
ЗВІТИ І ВИБОРИ В ПАРТГРУПАХ

Йдуть звіти і вибори в проведенні п’ятихвилинних 
партгрупах. Це виключно політінформацій студентам, 
важлива подія в житті створенню хорошого мо- 
кожного комуніста. Підби- рально-психологічного клі- 
ваються підсумки зроблено- мату в колективі не роз- 
го за рік, аналізується нагро- глядались на зборах парт- 
маджений досвід і разом з груп. Не завжди на збо- 
тим дається принципова рах окремих партгруп, зо- 
оцінка недолікам і упущен- крема, експериментального

мічного відділів. Із 16 ви
конує а н и х  тем 14 не 
мають техніко-економічного 
обгрунтування.
. Не приділяється на
лежної уваги обробці па
тентних матеріалів як скла
дової частини науково- 
дослідних робіт.

Слабо проводиться роз
робка стандартів підпри
ємства.

Незадовільно працює і 
метрологічна служба.

СКТБ «Модуль» ще не 
стало справжньою базою 
виробничої практики сту
дентів ВПІ, у відділах не 
створені студентські кон-, 
структорські бюро, повіль
но вирішується питання 
залучення студентів і спів
робітників до виконання 
науково-дослідних р;обіт і 
участі їх в товаристві ви
нахідників і раціоналізато
рів.

Відставання партійного, 
бюро у вірішенні багатьох 
наукових і виробничих пи
тань значною мірою пов’я
зано з недоліками, харак
терними для стилю і мето
дів його роботи, в діяль
ності партійної організації 
не знайшли гідного місця* 
питання* підбору, розста
новки і виховання кадрів, 
підотовки їхнього резерву. 

Партбюро не приділяє

щ Т с к і а Г с Г  Стан0ВИЩа’ " ,  1 комсомолу СКТБ бюро не розглядалось жод.
що склалось. в 1983 роді практично не ного питання сіщямоівіаь

Недостатньо глибоко пра* розглядались, а питання* • ’ Р !.
цюють служби головного виробництва розглядались На виконання ВИР°6'інженера і планово-еконо- ня ч  ̂ ничих планів і соціалістич

на^ засіданні партбюро за них зобов’язань. Протягом 
цей час лише двічі, при п’яти місяців, починаючи з
мЬя°ютУк Л Г ЯТІ РІШЄННЯ вересня 1982 року, збор*мають загальний характер, в організації не проводи
їх практично важко вико- лились. За останні півтора 

~~ року на партійному бюро
не виносилось питання ке. 
рівництва профспілковою і 
комсомольською організа
ціями.

Багато недоліків є також 
в організації і проведенні 
партійного, комсомольсько- 
го і економічного навчан
ня. Політінформації часто 
проводяться без належної 
партійної оцінки обговорю, 
ваних фактів.

Керівники СКТБ <4Мо- 
дуль» дуже рідко беруть 
участь в єдиних політднях, 
комсомольських і проф
спілкових заходах, не вис
тупають перед низовими 
партійними, комсомольськи
ми і профспілковими осе. 
редками, Недостатньо ці
кавляться проблемами ко
лективу, не інформують 
його про свою діяльність 
В роботу парторганізації 
ще не впроваджено такі за
ходи, як «день відкритого 
листа» чи «день питань і 
відповідей». Партійна ор
ганізація недостатньо вили, 
ває на створення в колек
тиві здорової морально- 
політичної обстановки.

Всі ці недоліки стали 
можливими тому, що пар 
тійне бюро СКТБ «Модуль» 
ще не стало справжнім 
центром бойової організа. 
торської і виховної роботи 
в колективі, понизило особ 
бисту вимогливість до ко. 
муністів, що очолюють 
профспілкову і комсомоли 
ську організації, а, секре.

нувати і контролювати.
Відсутня практика скла

дання перспективних {пла
нів роботи партійної, проф
спілкової, комсомольської 
організацій на рік.

Подальшого поліпшення 
вимагає також підготовка 
і проведення засідань парт
бюро, профспілкового і 
комсомольського комітетів, 
зборів піртійної, профспіл
кової і комсомольської ор
ганізацій.

Для підготовки питань 
на засідання чи доповідей 
не створюються комісії, в 
протоколах немає довідок 
і звітів, часто не вказує
ться, хто брав участь в об
говоренні питання. В бага
тьох доповідях не показа- 

‘ ні причини недоліків в ро
боті парторганізації ] 
всього колективу, не дає
ться принципова оцінка 
діяльності тих товаришів, 
хто несе за них відпові
дальність. Багато виступів 
мають характер самозвітів, 
без конкретної критики і 
самокритики. Рішення, що 
приймаються на зборах, 
мають від 5 до 11 пунктів,

необхідної уваги підвищен- дві третини з них мають 
ню бойовитості низових декларативний характер, в 
партійних ланок, багато них не ставляться конк- 
партгруп не проявляють ретні завдання і терміни 
необхідної наполегливості виконання, не вказуються 
для поліпшення роботи від- шляхи усунення недоліків 
ділу. Питання, що винося- і вирішення питань. В за- 
ться на збори партійних гальному на партійних 
гр>п, недостатньо розкри- Зб0рах не відображена роль 
вають роль комуністів, а їх партійних організацій, а рі- 
ршіення носять деклара> 
тивний характер без вка
зівки терміну і виконавця.
Рідко розглядаються пи
тання виробничого харак
теру. Взагалі в партгрупах 
збори проводяться не завжди 
регулярно, так, у відділі 
електричних систем збори 
останній раз відбулися в лю
тому 1988 року, хоча в 
складі цієї групи Б. Ри- 
баченко — заступник сек
ретаря партбюро.

Наявні недоліки свідчать 
про те, що партійне бюро

шення, що (приймаються,^ 
практично відповідають ви
могам до рішень виробничих таР партбюро Г. Лесковець, 
нарад, члени партбюро не завжди

Особливе занепокоєння подають приклад у виконай
викликає той факт, що пар- ні партійних доручень, 
тійне бюро досі не стало Значного поліпшення ви. 
колегіальним органом, магає робота з партійною
справжнім бойовим полі- документацією, яка на да.
тичним ядром.

За останні два роки пар
тійне бюро провело 37 сво
їх засідань. З них в пов
ному складі лише кожне 
п’яте, кожне третє питання, 
винесене на бюро, проходи-

мало займається^ партійним ло без обговорення. В своїй 
керівництвом .у виробни
чому колективі, не прояв
ляє належної вимогливості 
до комуністів в їхній боро
тьбі за поліпшення роботи 
на доручених їм ділянках. 
Плани роботи не відзерка- 
люють виконання організа
ційно-політичних заходів 
по реалізації рішень XXVI 
’зїзду КПРС, XXVI з’їзду
Компартії України, спрямо- особЛИВ€

роботі партійне бюро не 
враховує пропозицій і не 
реагує на критичні заува
ження, що їх подають ко
муністи на партзборах. 
Партійні збори проходять 
при низькій явці і актив
ності комуністів.

Багато з цих недоліків 
характерні і для профспіл
кової організації, проте

ваних на виконання планів 
і соціалістичних зобов’я
зань 1983 року.

Питання наукової і ви
робничої діяльності на за* 
сіданнях комітетів проф-

занепокоєння вик
ликає робота комсомольсь
кої організації, очолюваної 
комуністом І. Матюшенком, 
членом партбюро. За ми
нулий звітний період на за
сіданні комсомольського

йому етапі не відповідає 
вимогам інструкції ЦК 
КПРС. Це стосується та 
кож профспілкових і ком 
СОМОЛЬСЬКИх документів.

Своєю постановою парт 
ком інституту суворо вка
зав секретарю партбюро 
СКТБ «Модуль» тов. Лес 
ківцю на недостатню пос 
тановку організаційно-пар 
тійної роботи, низьку ви 
могливість до керівників 
громадських організацій, 
всіх комуністів і до само 
го себе у виконанні партій 
них доручень, і зажадав 
від партійної організації 
корінних змін у справі ви 
ховання колективу, підви
щення ефективності роботи 
конструкторського бюро, 
безумовного виконання пла
нів 1983 року і XI п’ятиріч- 
в цілому.

ням в роботі. Головна ува
га зосереджується на ви
конанні рішень XXVI з’їз
ду КПРС, травневого, дне

ві дділу СКТБ «Модуль» 
(партгрупорг т. А. А. 

Львов) виносяться питання 
виконання партійних дору-

топадового (1982 р.) £ черв- чень, підвищення ідейно-по-
невого (1983 р.) Пленумів 
ЦК КПРС.

Добре підготувалися до 
зборів комуністи парт
груп радіотехнічного, ін
женерно-будівельного, енер-

літичного рівня комуністів.
Нерідко партійні збори 

проводяться на низькому 
організаційно - політичному 
рівні.

Подальшого посилення
гетичного факультетів. Парт- потребує робота партійних 
групорги кафедр КіВРА, груп кафедр теоретичної 
опору матер і а л і в, ци- механіки, економіки про- 
вільної оборони, охорони мисловості і організації ви- 
праці, фізики (т. т. Дієспе- робництва, металорізальних 
ров Е. М., Нахайчук В. Г., верстатів і інструментів та 
Кравцов О. В., Якубович інших по поліпшенню іде-
В. П., Резнік С. І.) в своїх 
доповіддях задали тон роз
мови на зборах, підкрес
лили вклад кожного ко
муніста в учбову, виховну, 
наукову роботу, відповіда
льність їх за виконання пар
тійних доручень. В аван
гарді цих партгруп йдуть 
комуністи Юдін Д. А., Руц-

ологічної роботи, зміцнен
ню її зв’язку з студентсь
кими групами при участі у 
виховній роботі комуністів 
і особливо керівників.

На зборах детально об
говорюються всі питання 
роботи партгруп, висловлю
ється багато критичних 
зауважень і пропозицій,

кой В. Г., Веремчук С. С„ цікавих вирішень насущ- 
Кобевнік В. Ф. і інші. В 
своїх виступах на зборах 
комуністи підкреслювали, 
що необхідно зробити 
партгрупоргу, кожному чле
ну партгрупи для _ 'підви
щення її бойовитості, впли
ву на використання зав
дань серцевинного року 
п’ятирічки в боротьбі за 
присвоєння інституту іме
ні В. І. Леніна.

Разом з тим, ще не всі 
партгрупорги з партійною 
принциповістю і відпові
дальністю відносяться до 
свого доручення. В своїх 
виступах комуністи ка
федри іноземної мови т. т.
Білий В. В., Лебенюк В. М. 
відмітили, що партгрупорг 
Веремієнко С. Я. недостат
ньо проявляв ініціативи в 
роботі, тому питання під
вищення нукового рівня 
викладачів, їх участь в

них проблем.
Однак слід зауважити, 

що окремі партбюро пер
винних організацій, нап
риклад, АУП (секретар 
партбюро т. Сумін) не на
давали і не надають кон
кретної допомоги партгру- 
поргам в підготовці і прове
денні звітно-виборної кам
панії.

Партійним бюро пер
винних організацій необ
хідно в ході звітів і ви
борів в партгрупах допо
могти їх ватажкам визна
чити шляхи усунення в і і - 
явленйх недоліків, надати 
їм конкретну допомогу у 
вирішенні тих завдань, що 
стоять перед їх колектива
ми.

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря 
парткому ВПІ.

Трудовий десант 
п о л і т е х н і к і в

Кожної осені сотні сту
дентів нашого інституту ви
їжджають в господарства 
тресту плодово-ягідних рад
госпів на збирання врожаю. 
В ці дні 850 посланців ВПІ 
ударно трудяться в Бар- 
ському і Іллінецькому ра
йонах.

В село Терешки Барсько- 
го району, наприклад, на 
збирання яблук прибули 
480 юнаків та дівчат, це в 
основному студенти дру
гого і третього курсів.

Трудівники радгоспу щи
ро вдячні студентам - по

літехнікам за конкретну 
допомогу у вирішенні Про
довольчої програми.

Студенти не тільки вби
рають плоди, а й працю
ють на переробних під
приємствах харчової про
мисловості. Тут же, в Бар- 
ському районі, на кон
сервному заводі трудить
ся десант політехніків з чис
ла вихованців машинобу
дівного факультету.

Ю. ЛЕВИКІН, 
заступник секретаря 
комітету ЛКСМУ ін
ституту.

НАУКА ВИРОБНИЦТВУ
Наукова рада з проблем 

основ електротехніки Ака
демії наук УРСР провела 
чергове засідання постій
но діючого семінару на те
му «Електричні методи і 
засоби контролю речовин, 
матеріалів і виробів».

Наукові керівники се
мінару доктори технічних 
наук, професори В. Т, Ма-

лікбв і В. С. Осадчук. На 
черговому засіданні, яке
відбулось двадцятого веч
ресня, з доповіддю «Методи 
і пристрої нелінійної об
робки вимірювальної ін
формації виступив асистент 
кафедри автоматики і ви
мірювально - інформаційної 
техніки гов. Данильчук.
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Н а ш а
суспільно-політична

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» «•

Практикувалися |
■мі 23 вересня 1983 року.

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЬНОЙ ДРУЖБЬІ

Дай руку, товарищ далекий!

З розвитком матеріально- ляться до виконання проф
технічної бази нашої дер- рами з суспільно-політичної 
жави, соціальних, полі- практики під час виробни

чої.. Багато з них підходять 
до вирішення цього пи
тання чисто формально і 
подають звіт з СПП у виг
ляді декількох сторінок не
відомо звідки переписано
го тексту, а дехто взагалі 
приходить на захист ви
робничої практики без 
будь-якого натяку на ви
конання ним СПП. Іноді 
трапляється так, що та
кий звіт приймають, а сту
дент може одержати за 
виробничу практику доб
ру, а то й відмінну оцінку. 
Це дискредитує не тільки 
саму ідею СПП, а й створює 
відповідний підхід сту
дента до суспільно-політич
ної діяльності, тому з 
подібними явищами необ- 
хіднохідно боротися усіма 
наявними засобами.

Для того, щоб захист 
звітів з СПП проходив на 
належному рівні, необхідна 
не лише відповідна підго
товка студентів, а й профі-

тичних і виробничих від
ношень в останній час ви
никла необхідність в істот
ному розширенні функцій 
спеціалістів, які керують 
колективами будь-якого 
масштабу, а саме — в під
вищенні ролі суспільно-по
літичної і організаційно-ма
сової роботи.

Необхідні знання і навич
ки в організіції і проведен
ні суспільно-політичної ро
боти майбутні команди
ри виробництва одержу
ють в вищих учбових зак
ладах, а це передбачає те
оретичне вивчення цього 
питання і практичну ді
яльність студентів впро
довж всього періоду нав
чання.

Виробнича практика — 
один із найважливіших 
елементів виховання не 
лише майбутнього спеціа
ліста, а й умілого органі
затора і вихователя, здат
ного працювати з людьми.
У відповідності до програ- люючих кафедр, які повин
ми суспільно-політичну прак
тику (СПП) на виробниц
тві {проходять 'студенти
І, III і Іу  курсів. Це пе

редбачає закріплення те
оретичних знань, отрима

ні разом з кафедрами сус
пільних наук завчасно по
турбуватись про організа
цію не лише захисту, але 
й реального проведення 
після залікового періоду

них на лекціях з суспільної курсових конференцій
дисциплін та суспільно-по
літичної практики, а та
кож індивідуальну суспіль
но щолітичіну діяльність 
студентів.

Вневдовзі на всіх факуль
тетах буде проходити при
йом звітів з виробничої 
практики, складовою час
тиною яких є також звіт 
про проведену суспільно- 
політичну роботу. З досві
ду відомо, що не всі сту
денти добросовісно став-

СПП. На них можна буде 
підвести підсумки пророб
леної роботи, врахувати 
недоліки та узагальнити по
зитивні починання, що й 
буде належним^ вкладом в 
організацію СПП на май
бутній рік.

Ю. БУРЕННІКОВ, 
заступник декана ма
шинобудівного фа
культету з суспільно- 
політичної практики.

В СТОЛИЦІ
Завершивши успішно вес

няну екзаменаційну сесію, 
студенти 6 та 7 груп чет

вертого курсу іженерно-бу- 
дівельного факультету виї
хали для проходження тех
нологічної практики. Набу
ті в інституті теоретичні 
знання вимагали свого зак
ріплення на практиці.

В Московському монтаж
ному управлінні ордена Ле
ніна тресту № 7 вже чекали 
нас. Кожного студента при
кріпили до досвідченого на
ставника і направили на 
будівництво Московського 

нафтопереробного заводу. 
Тут практиканти познайо
мились із зведенням уніка
льної установки каталітич
ного крекінгу, сучасними 
будівельними конструкція
ми, вивчили передові' мето
ди монтажу.

Проходячи виробничу 
практику, студенти, очолю
вані своїми товаришами, 
комуністами Віктором Бє
лінським і Анатолієм За- 

городнюком, з перших днів 
активно включились в гро
мадську діяльність організа
ції, готували політінформа- 
ції, брали участь в комсо
мольських та профспілко
вих зборах, допомагали ро
бітникам у підготовці вечо
ра інтернаціональної друж
би. Весь вільний час відда
вали 'знайомству з визнач
ними місцями столиці.

З собою у рідний інсти
тут студенти після практики 
привезли нові знання і лю
бов до серця нашої Бать
ківщини — Москви. Ці знан
ня і любов вони, безумовно, 
передадуть своїм друзям, 
використають у своєму нав
чанні і роботі.

Є. ВИШНЕВСЬКИЙ, 
керівник практики, асис
тент кафедри будівель
них конструкцій. >

НАШІ РЕЙДИ

ї й ;  ЗАП ІЗН И Л И СЯ ?
8 година ранку. Лунає 

дзвоник. Кличе до знань, 
проголошує готовність сту
дентства вбирати по крихті 
знання. Заповнені аудито
рії, лекційні зали, лаборато

лицька, з машинобудівного 
— А. Зубрійчук, Г. Віца, 
радіотехніки Б. Мовчанюк,
Р. Юзвук, В. Савчук, В. Ко- 
шелев, енергетики І. Нови- 
цька, В. Бондарчук, П. Гач 

рії. Та все-таки декого й тут та багато інших, 
можна не дорахуватись. Нє пройшло ще й міся- 
Де ж вони? В коридорі ін- цЯ) як всі вони урочисто да- 
ституту «Комсомольський вали клятву студента. То ж 
прожектор» б’є тривогу про чи забули так швидко той 
запізнення окремих студен- день, ті хвилювання і радо- 
тів на заняття. Учасники щі від посвяти в студенти? На ДЇВЧИна не ПОВИННІ, не 
рейду зустріли кількох сту- Запитуємо про це в Ірини мають права ні на хвилину 
дентів, що спізнились на Новицької (група 1ЕС-83 розслаблюватись, в тому 
1-у пару. Серед них першо- енергетичного факультету}’ числі і запізнюватись на за- 
курсники Ю. Саєнко, С. Ге- 
ращенко, В. Погребняк,

ваності, каяття, хвилюван
ня. Наче нічого й не ста
лось. Трішки обурення, що 
її марно зупинили.

Коментарі тут, як кажуть, 
зайві. А може ні?

Висловимо лише надію, 
що це перше попередження 
буде правильно сприйняте 
як тими, кого воно без
посередньо стос у є т ь с  я, 
так і всім студентським ко
лективом, бо шлях до ово
лодіння професією інжене
ра не з легких. Вступивши 
на нього, кожен юнак, кож-

А. Шевчук з інженерно-бу
дівельного факультету, з 
ФАОТу — Л. Щерба, А. Чу
мак, Л. Діденко, О. Гонча
рук, С. Ружицька, 3. Світ-

— Та я запізнилась всьо
го на п’ять хвилин, — каже 
Ірина.

— А де Ви живете?
— На площі Радянській. 
І жодної краплі стурбо-

няття, бо запізнення — це 
практично той же пропуск, 
прогул. А цим явищам нема 
місця в нашому колективі.

Г. ПОЛИВАНИЙ, 
наш кореспондент.

«Песню друж бьі запева- 
ет м олодеж ь, м олодеж ь, 
м олодеж ь. Зту песню не 
задушешь, не убьеш ь, не 
убьеш ь, не убьешь...». В тот 
вечер слова зти звучали 

на разньїх голосах народов 
всей планетьі. Песню зту 
пели ю нош и и девуш ки да
лекого Вьетнама, Острова 
Свободьі, юньїе защитники 
афганской револю ции.

Зта песня стала лейтмоти
вом тематического вечера 
друж бьі студентческой м о- 
лодеж и, обучаю щ ейся в вьі_ 
сших учебньїх заведеннях 
Винницьі. В нарядно убран- 
ном Д ворце культурьі «Хи-

мик» собрались предста- 
вители трех клубов интер- 
национальной друж бьі по- 
литехнического, медицинс- 
кого  и педагогического ин- 
ститутов.

Вечер открьіл ответствен- 
ньій секретарь по работе 
со студентами иностранца- 
ми В. Ш ум арин. В прези- 

.диуме собрания заведу- 
ю щ ий отделом студенчес- 
кой м олодеж и обком а ком 
сомоле Ю. Гайсановский, 
ответственньїе работники 
вузовских комитетоз ком 
сомоле, посланцьі стран 
Азии, А ф рики и Латинской 
Ам ерики.

Политехнический инсти- 
тут на вечере представля
ли участники ф ольклорно
го ансамбля «Наша А м е р и 
ка» и студентьі из Аф гани- 
стна, приехавш ие на уче- 
бу в наш город.

Кром е худож ественной 
части, страстньїх речей о 
м ире и д руж б е  м еж ду на
родам и всей планетьі, уча
стники вечера просм отре- 
ли слайдьі 1-го Иинтерна- 
ционального клуба, посвя- 
щ енного 65 летию ВЛКСМ.

В. ЕГОРОВ, 
зам. секретаря комите- 
та ЛКСМ У института.

Ветреча д рузей ...
Радостно встречали ю но- 

шей и девуш ек, приехав- 
ших на учебу с других 
стран все воспитанники и 
преподаватели наш его ин
ститута.

М айнор Л ория Нупиес, 
к прим еру, приехал з нам 
на учебу из города Сан 
Хосе (Коста Рика) кубинец 
Алехандр Яноя Испинос

из города Камавоя. Боль- 
шое пополнение на первьій 
курс прибьіло к нам из 
Вьетнама.

С туденти ВПИ показали 
своим новьім друзьям  наш 
зелений гор о д — сад. Ино- 
странцьі посетили музей 
Винницьі, парк культури и 
отдьіха им. Горького, ши
рокоф орм атни й кинотеатр 
«Россия».

Большое впечатление на

них произвел тепльїи дру- 
жественньїй прием советс- 
ких людей. Все мьі желали 
первокурсникам  отличной 
учебьі, успехов во всех хо
рош их начинаниях.

В комитете комсомола 
института состоялась всте- 
ча с первокурсникам и, при- 
ехавшими на учебу в ВПИ 
из других стран.

А. СУВОРОВ, 
студент.

Ш а

тами культурні і спортивні сьогодні 290 тис. чоловік, 
заходи. або близько 11 процентів

„ усього працездатного на- 
БУДАПЕШТ. Молодіжний селення країни, 

фестиваль миру, організо
ваний Угорською комуністи- НІКОСІЯ. «Середземне 
чною спілкою молоді, прой- море — зона миру!», «Ні 
шов на мальовничому бе- — нейтронній бомбі!», «Ні— 
резі озера Велинце. Тисячі новим американським раке- 
юнаків і дівчат республіки там в Європі!», «Геть — іко* 
провели численні мітинги, земні війська та бази з Кіп 
диспути й семінари, на яких ру|» — під такими лозун- 
широко обговорювались ак- гами в кіпрській столиці 
туальні питання боротьби за пройшла демонстрація сту- 
мир, проти гонки ядерних денської молоді.

У маніфестації, організо
ваній Всекіпрською федера-

озброєнь. Промовці особли
во підкреслювали миролюб 
ний характер зовнішньої по 
літаки Радянського Союзу, Ц1€Ю стУдентш ‘ молодих 
його послідовний курс на 
усунення загрози ядерної 
катастрофи.

ВАРШАВА. У Польщі три
ває одна з найпопулярніших 
кампаній трудового семест
ру студентів, яку будзаго- 
нівці назвали «Операція 
Пшемисль-2000». Сотні сту
дентів з різних міст країни 
прибули в Пшемисль, щоб 
допомогти в поліпшенні ро
боти комунального госпо
дарства і реставрації істо
ричних об’єктів цього старо
винного міста, великого 
промислового і культурного 
центру на південному сході 
ПНР.

За сім років, протягом 
яких проводиться «Опера
ція Пшемисль-2000», на ра
хунку студентів набралося 
чимало корисних справ. Так, 
слухачі медичцих академій 
кожного літа проводять 
профілактичні медогляди ді
тей. Майбутні історики ре
ставрують місцеві пам’ят
ники старовини. Великою 
популярністю у жителів мі
ста та воєводства користу
ються організовані студен-

учених, взяли участь деле
гати міжнародних студент
ських і молодіжних органі-

Проводячи цей фестиваль, зацій’ Я1$  прибули .СІ°ДИ 3 
підкреслив в інтерв’ю аген- нагоди Тижня 
ству МТІ голова Комітету 3 наР°Д°м 1 молоддю Кіп- 
молоді і студентів при Все- РУ'
угорській раді миру А. Бард, ЛІМА. «Більше коштів на 
юнаки і дівчата Угорщини потреби освіти», «Поліпши- 
говорять рішуче «НІ!» агре- ти умови життя і праці» — 
сивній політиці імперіалі- під такими лозунгами ось 
стичних держав, гонці оз- уЖЄ два місяці в Перу про- 
роєнь, яка набрала немис- ходить загальний страйк 

лимих масштабів. Ми спо- студентів, викладачів і 
діваємося, що наша зустріч службовців університетів, 
внесе гіднии вклад у під- л/
готовку Наступної Всесвіт- У М1СТ( Трухільио к р ай 
ньої конференції молоді на карі 3 ™ во/ °  уншерси- 
захист миру, яка відбудеть- тету заиняли будинок про- 
ся в жовтні цього року в Вінціальної муніципальної 
Будапешті. ради на знак протесту проти

відмови властей підвищити
КОПЕНГАГЕН. Нестача ї м заробітну плату і задо- 

місць у системі професійної вольнити інші вимоги со- 
підготовки спеціалістів ста- ціально-економічного харак- 
вить молодь Данії в .тяжке ТЄрУ 
становище.

Більше як 10.00 юнаків і 
дівчат наприкінці липня

Рішуче засудив здійсню
вану в країні політику дис
кримінації 'щодо держав- 

держали повідомлення про них вищих навчальних зак-
відмову прийняти їх на кур 
си професійного навчання. 
Тобто кожний третій з мо

ладів голова Національної 
Федерації университетських

У той час як 25 державним 
вузам практично не виділя-

заційні комсомольські збо- заційні збори комсомоль
ця проводились формаль- ців {іершокураниіків не 
но, без належної підготов- прийшли ні декан факуль- 

конкретних

ФОРМАЛіЗМ- 
ВОРОГ АКТИВНОСТІ

В академгрупах першо
курсників проходять ор
ганізаційні (комсомольські 
збори, на яких “ обираються 
групкомсорги груп, намі
чаються конкретні заходи по 
організації навчального 
процесу, студентської нау
ково-дослідної роботи, по- 
літнавчания, дозвілля то
що.

Комсомольці групи 2ЕОМ-

83 обрали с в о ї м  во
жаком кандидата в члени 
КПРС Людмилу Довжен
ко.

По-діловому пройшли 
організаційні комсомольсь
кі збори в академгрупі 
1ТМ-83. Групкомсорг тут 
обрано Ірину Максименко- 
ву.

Однак слід сказати, що 
в окремих групах органі

ки і визначення 
дій на начальний рік.

Мета організаційних ком
сомольських зборів а ака
демгрупах і курсах — 
творчо підійти до визна
чення завдань на майбут
нє, конкретно, по-діловому 
обгрунтувати шляхи їх ре
алізації. На жаль, на раді
отехнічному факультеті 
цього не врахували, пусти
ли підготовку до цього 
важливого заходу на са- 
моплив. На перші органі-

тету т. Руцкой, ні секретар 
партбюро т. Клочко.

Отже відвертої розмови 
у комсомольців не вийшло, 
не вийшло тому, що біль
шість з них ие знали, про 
що говорити.

Формалізм дуже небез
печний ворог активності і 
творчої діяльності як кож
ної людини зокрема, так і 
колективу в цілому. І забу
вати цього не слід.

С. ФЕДОТОВ

лодих людей які бажають З а£ Єр _АлаРК0Н-
бути, наприклад лікарем, 
учителем юристом або ар
хітектором, позбавлений та- ється ніяких коштів, заявив 
кого права. Тепер вони ма- він журналістам, приватні 
ють стати в чергу на біржі університети користуються 
праці чи поповнити армію фшансовою Допомогою, 
безробітних, яка налічує (ТАРС).

Ш Ш ііііШ кіШ Ш К Ш Ш Ш Ш Ш іііІП Ш ІІ їШ ііШ ІН ІІІШ П Ш ІШ Ш Н І

ВІСТІ з  ФАОТУ
На факультеті автомати

ки і обчислювальної техніки 
ото двадцять сім відмінни
ків навчання. 353 студенти 
навчаються на чотири і 

п’ять. Кращі академгрупи: 
2АТ-80, 2 АТ-79 і 2ЕОМ- 
79.

На ФАОТі, як і на всіх 
факультетах інституту, вже 
стало доброю традицією 
розпочинати навчання пер

шокурсників з трудовоп 
семестра. Вчорашні абітурі 
єнти працюють нині на бу 
дівництві нового учбовоп 
корпусу ВПІ, на благоуст 
рої гуртожитків, їдальні 
території інституту.
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