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Комсомольське життя

З У
Закінчились звіти і ви

бори в первинних комсомо
льських організаціях інсти
туту. Вони проходили під 
девізом «65-річчю ВЛКСМ
— гідну зустріч».

Червневий (1983 р.) Пле
нум ЦК КПРС поставцв пе
ред комсомолом величні 
завдання по посиленню ко
муністичного виховання мо
лоді. Ось чому на зборах 
в більшості комсомольських 
груп, комсомольських ор
ганізацій курсів і факульте
тів йшла ділова принципо
ва розмова про те, що було

і# зроблено за минулий рік і 
що необхідно зробити. Ре
тельно аналізувались недо
ліки наявні в робЬті ком- 
сомольських організацій ака
демічних груп, курсів, від
ділів..

Головний труд студента
— навчання. Тому на звіт
но-виборних зборах йшла 
відверта розмова про під
вищення ролі комсомолу 
в підготовці висококваліфі
кованих, ідейно переконаних 
.спеціалістів, майбутніх ке
рівників і організаторів ви
робництва. Аналіз коливань 
якості в успішності студен
тів свідчить про те, що ком
сомольські бюро в своїй ро
боті ще невикористовують:

всіх резервів. Не в усіх 
групах доведено до кінця 
виконаня постанов лютне
вих* комсомольських зборів 
з єдиним порядком дня «Су
воре дотримання дисциплі
ни, режиму економії і гро
мадського правопорядку — 
обов’язок) кожного комсо
мольця»

Хоча кількість запізнень
1 пропусків занять дещо 
знизилась в другому семе
стрі минулого навчального 
року, роботи в цьому на
прямку ще багато.

Аналізувались на зборах 
також виконання особис
тих зобов'язань студентів 
по літній екзаменаційній 
сесії.

Як відзначалось в ході 
звітно-виборної кампанії, 
навчально-виховні комісії 
ще працюють не в повну 
силу, не про я в л я ю т ь  
належної вимогливості до 
тих, хто пропускає заняття 
без поважних причин.

Заслуговує серйозного 
вивчення і поширення дос
від роботи Н ДВЧ^ЛЬНО-ВИ- 
ховної комісії факультету 
автоматики і обчислюваль
ної техніки, кращцх ака- 
демгруп таких, зокрема, як
2 АТ-79 (комсорг О. Риба
чок), 2 ЕОМ-79 (комсорг 
А. Мекекечко), 2 ВЕ-79
(комсорг Е. Мамедов) та 
інших, адже не секрет, що 
в групах 1 ТМ-81 (ком
сорг Т. Вдовиченко), 6М Т- 
81 (комсорг О. Афанасьє- 
ва) та в деяких інших ба
гато студентів навчаються 
не в повну силу своїх мож
ливостей, безвідповідально 
ставляться до виконання 
обов’язків члена ВЛКСМ.

Нещодавно закінчилась 
виробнича практика сту
дентів. Багато знань і умі
ння винесли вихованці ін
ституту з заводів і проект
них інститутів. Комітет ком
сомолу запропонував в пе
ріод звітно-виборної кам
панії обговорити досвід ро
боти студентського науко
во практичного загону ра
діотехнічного факультету, 
який працював на вироб
ничому об’єднанні «Термі
нал».

Велику роль у формуван
ні інженера-дослідника, ін- 
женера-раціоналізатора по
винні відіграти студентські 
науково-технічні товариства, 
конструкторські бюро. Ад
же шлях до міцних знань 
лежить через науку. Ком
сомольським групам і бюро 
слід оцінити як кожен сту
дент готується до своєї май- 
буньої праці, як він набу
ває навичок дослідницької 
роботи. Особливо це стосу
ється комсомольських ор
ганізацій інженерно-буді
вельного факультету.

Учасниками спеціального 
виробничо-конструкторсько
го бюро розроблено чимало 
.цікавих проект^ 'дитячих 
ігрових майданчиків. Міськ
виконком розглянув питан
ня про виділення місць для 
їх будівництва В розробці 
цих проектів взяли участь 
лише 15 студентів інженер
но-будівельного факульте
ту. А де ж решта?

У нас в інституті давно 
існує хороший почин «Свій 
інститут будуємо своїми ру
ками». Та ми в змозі сьогод
ні працювати вже й під 
іншим почином — «Самі 
проектуємо і самі будуємо». 
На інженерно-будівельному 
факультеті для цього є всі 
можливості тим паче, що 
кафедра промислового і 
цивільного будівництва зав
жди підтримує кожну іні
ціативу студентів в цьому 
напрямку. Варто, щоб і ін
ші кафедри факультету спри
яли розвитку творчої дум
ки майбутніх інженерів.

В матеріалах п’ятого 
Пленуму ЦК ВЛКСМ на
голошувалось: «Уміння бу
ти керівником і виховате
лем повинно відрізняти ви
пускників вищої школи». 
В інституті формується ко
муністична переконаність 
молодого спеціаліста. Вели
ку роль в цьому відношен
ні покликана відіграти 
кожна комсомольська група.

Зараз в усіх, комсомоль
ських групах проходить ле- 
рінсьций залік «Рішення 
XXVI з’їзду КПРС -  в 
життя». Аналізуючи участь 
в ньому, ми повинні ретель
но вивчити особисті ком
плексні плани комсомоль
ців, визначити їх конкрет
ність і те, наскільки повно 
охоплюють вони коло проб

лем, що стоять перед кожною 
комсомольською групою,

кожним членом ВЛКСМ 
зокрема.

Готуючись до 65-річчя 
ВЛКСМ, накреслюючи пла
ни на новий навчальний рік 
слід чіткіше визначити рооо- 
ту атестаційних комісій, 
визначити чи дійшли ми до 
кожного комсомольця, чи 
допомогли йому у вирішен
ні проблем, що стоять пе
ред ним, чи знаємо те, чим 
живе кожна молода люди
на, що цікавить її і що хви
лює. Це основні критерії ро
боти кожної комсомольсь
кої групи, кожного комсо
мольського бюро курсу, фа
культету, відділу.

Слід сказати, що між- 
атестаційний контроль за 
виконанням особистих зобо
в’язань комсомольців здій
снюється ще недостатньо 
Часто в комсомольських ор
ганізаціях про комсомоль
ські комплексні плани зга
дують лише при їх складан
ні і під час суспільно-гро-> 
мадської атестації. Це дис
кредитує саму вимогливість 
до членів організації. З та
кими явищами ми зустріча
ємось досить часто. Тому 
комітет комсомолу реко
мендував всім групкомсор- 
гам і комсомольським бюро 
заслуховувати звіти комсо
мольців про виконання ни
ми своїх особистих комплек
сних планів 

Важливим засобом вихо 
вання ідейної переконаною 
ті є участь у всесоюзних 
конкурсах студентських ро 
біт з суспільних наук, історії 
ВЛКСМ, міжнародного мо
лодіжного руху. Із багатьох 
робіт, представлених - на 
IX Всесоюзний конкурс тіль
ки дві були удостоєні дип
ломів. В цьому році підво 
литимуться підсумки вузів
ського туру X Всесоюзно
го конкурсу. Отож необхід 
но- дати належну оцінку ро
боті кожного студента по 
самостійному вивченню мар
ксистсько-ленінської спад 
щини.

Підсумком роботи комсо
мольської організації вузу 
і кафедр суспільних наук 
по комуністичному вихован 
ню студентів служить єд
ність глибоких знань і твер
дих класових переконань, 
Підводить підсумок цієї ро
боти державний екзамен з 
наукового комунізму. В ми 
нулому навчальному році з 
метою більш об’єктивної 
оцінки знань і переконань 
студентів з ініціативи комі
тету комсомолу до складу 
державих екзаменаційних 
комісій було включено і ком 
сомсомольсщих активістів 
з числа п’ятикурсників. Це 
дало свої позитивні резуль 
тати. В нинішньому нав 
пальному році ми продов 
жимо цю роботу.ю. левикін̂

заступник секрет а р я 
комітету комсомолу ВПІ,

ПОМІЧНИКИ
Значну допомогу хлібо

робам с. Терешки, що в 
Барському районі, надають 
наші студенти, які в ці дні 
трудяться на збиранні і 
транспортуванні фруктів. 
Чітка і злагоджена робо
та юнаків і дівчат забез
печує високі темпи виробіт
ку, сприяє вчасному про
веденню заготівлі яблук.

Особливо високопродук
тивно попрацювали бійці 
радіотехнічного факульте
ту у день шостої річниці 
Конституції СРСР — 7
жовтня. На плантаціях яб
луневих насаджень було 
зібрано 80 тонн соковитих 
плодів, що значно більше 
наміченого завдання. Та
кого виробітку домоглася 
бригада № 4.

Бійці групи, яку очолює 
С. Е. Кононов, проявивши 
високу організованість, 
перевиконали доведенні 
плани майже на 3 тонни.

По-ударному потрудили
ся студенти групи В. Г. 
Красиленка, забезпечивши 
значну добавку до загаль
них трудових здобутків.

Всього того дня у садах 
працювало 438 чоловік, які 
зібрали більше 170 тонн 
фруктів.

О. ВОРОНЦОВ,
комісар загону.

15 жовтня—  

комуністичний 
суботник

Двадцять п ’ять рок ів  то 
м у в нашій кра їн і р о з 
почався мас о в и й р у х  
за ком ун істичне с т а в 
лення до праці. На о з 

наменування цього ю вілею  
передові колективи столиці 
нашої Батьківщини м, М ос
кви запропонували прове
сти 15 жовтня ком ун істич 
ний суботник. Цей патр іо
тичний заклик знайшов ш и
р о ку  п ідтрим ку серед тру
дових колектив ів країни.

Разом з усім  радянським 
народом вийдуть завтра на 
ком ун істичний суботник ти 
сячі студентів ,, викладачів 
і сп івроб ітників  наш ого Ін
ституту.

Д о  свята «ільної праці 
колективи факультетів і п ід 
розд іл ів  ВПІ готувалися 
заздалегідь.

В інституті було створено 
штаб по орган ізац ії і пр о 
веденню суботника. П од ібн і 
штаби створено також  на 
всіх факультетах, намічено 
ф ронт робіт, заготовлено 
необхідн і матеріали.

Власне, для студентів на_ 
ш ого інституту суботник

розпочався ще 10 жовтня. 
Це обум овлено ф ронтом  і 
характером  робіт, адже 
студенти працю ю ть зд е б і
льш ого на благоустрої те
р итор ії інституту, впоряд 
куванні м іських сквер ів і 
парків, п ід го т о в ц і г у р 
тож итків  і прим іщ ень ін 
ституту до зими. С уботник 
розпочався організовано. 
Ю наки і дівчата працю ю ть 
з ком сом ольським  во гн и 
ком  і м олодечим  завзят
тям.

Серед вихованців м аш и
нобуд івного  факультету, зо 
крема, перш ими на ко м у 
ністичний суботник вийш 
ли д ругокур сни ки  академ- 
груп ІТМ-82, 2ТМ-82, ІПМ- 
82, і 2ААГ-82. За граф іком  
роботи щ одня на суботник 
виходять студенти чотирьох 
груп факультету.

За под ібним  граф іком  
працю ю ть також  студенти 
й інших факультетів інсти
туту.

Викладачі і сп івроб ітни
ки працюватимуть завтра з 
14-ої до 20 години.

Учаснику ленінського заліку

Твій особистий 
в н е с о к

Закінчується черговий 
етап Всесою зного лен інсь
ко го  зал іку «Рішення XXVI 
з ’їзд у  КПРС —  в життя», 
присвячен и й 65-р і ч ч ю 
ВЛКСМ.

Л ен інськ і зал іки стали 
випробуваною  ф ор м о ю  
роботи в ком сом ол і, вони 
сприяють створенню  в м о 
л од іж ни х  колективах ж и 
вої і творч о ї а т м о  с- 
фери, п ідвищ енню  суспіль- 
ЇНОНПО,ліричної і труд ово ї 

активності ю наків і дівчат.
Н иніш ній аалік, як і п о 

передні, повинен сповна 
розкрити  і засвідчити те, 
як кож ен  вихованець на
ш ого інституту навчається 
і працює, до чого він пра
гне, про що м ріє , яку участь 
бере в ком ун істичном у бу
д івництві.

Набутий вже досв ід  пе
реконує нас, щ о зм аган
ня, коли його  зм істом  і м е
тою  стає не лише виконан
ня особистих ком плексних 
планів, а й всебічний і гарм о 
нійний розвиток особисто
сті, набуває особливої ак
тивності, великою  м ір о ю  
впливає на людей, викли
каю чи у них прагнення ут
верджуватись не лише в 
навчанні, а й в  гром адсь
ком у житті.

П рограм а лен інського  за

л іку  —  програм а сам овдо
сконалення, в якій  все го 
ловне як ти вчишся, живеш  
пізнаєш у праці ц іну лен ін . 
ських заповітів, усв ід ом л ю 
єш їх.

Завдання ком сом ольсь
ких орган ізац ій  —  добити
ся, щ об в ход і лен інського  
зал іку звіт про виконання 
особистих ком плексних пла
нів став своєр ідною  ате
стацією зр ілості ко ж н о го  
комсомольця.

Практика засвідчує, що в 
особисті ком плексн і плани 
слід включати такі найго
ловніш і напрям ки:

—  вивчення марксистсь
ко -лен інсько ї теор ії, істор ії 
ВЛКСМ, м іж н а р о д н о го  м о 
л о д іж н о го  руху, д окум ен
тів КПРС, її посл ідовної 
зовн іш ньої політики в б о 
ротьбі за збереж ення м и
ру на землі;

—  боротьба за п ідвищ ен
ня якості знань і проф е
с ійної п ід готовки , участь в 
науково-технічн ій  творчо
сті;

—  суспільно - політична 
діяльність;

—  шефська допом ога  
п іонерським  орган ізац іям , 
проф техучилищ ам, с ільсь
ким  школам;

—  суспільно - корисна 
праця;

—  підвищ ення свого ку 
льтурного рівня, сам од іяль
на творчість;

—  заняття ф ізкультурою  
і спортом , в ійськово-пат
ріотична робота.

О собисті ком плексн і пла
ни учасників лен інського  
зал іку  приймаються і зат
верджую ться на ко м со м о 
льських зборах груп.

Участь ком сом ольц ів  і
молоді в лен інськом у зал і
ку визначатиметься п ід  час 
проходж ення сусп ільно-по
л ітичної атестації. В наш о
му інституті вона проводи
тиметься з 17 по 19 листо
пада.

Участь в атестації пред
ставників ректорату, пар
тійних, ком сом ольських і
проф спілкових органів, ве
теранів партії, учасників 
Великої В ітчизняної війни 
дасть м ожливість сконц ен
трувати увагу гром адських 
орган ізац ій  на вдосконален
ня ідейно-виховної роботи 
з м олоддю , зробить атеста
ц ію  важливою  под ією  в
житті не тільки ком сом оль
сько ї ор ган ізац ії, а й всьо
го інституту.

Ю, ЧЕРНИШ,
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ЗМАГАННЯ СИЛИ МНОЖИТЬ

Д А Й  РУКУ, МАШИНОБУДІВНИК!
Істина безсумнівна: там,

де колективи людей стають 
суперниками у ‘досягненні • 
кінцевих результатів, виг
рає загальна справа. Лише 
об’єднавши спільні зусилля, 
зосередивши увагу на роз
в’язанні головних завдань, 
можна домагатися значно 
більшого у своїй роботі. 
Про це і йшлося на звітно- 
виборних профспілкових 
зборах інженерно-будівель
ного факультету.

Який же урок дали ці 
збори? Найперше варто ска
зати, що профбюро правиль
но поступило, спрямувавши 
увагу на розв’язання наз
рілих питань, піддавши при 
цьому різкій і справедли
вій критиці окремих чле
нів профбюро, профоргів, 
членів профспілки, які за 
звітний період не проявляли 
належної ініціативи, зас
покоювалися середніми 
здобутками.

Отож суть проблеми зво
дилася до питань соціаліс
тичного змагання, його ді
євості. А про яку порівня- 
льність результатів може 
йти мова, коли жодна з 
кафедр не викликала на 
трудове суперництво іншу? 
Про які здобутки говорити, 
коли факультет не викликав 
на змагання іншого фа
культету?

А звідси — і прорахунки. 
На інженерно-будівельному 
не створено гуртків худож
ньої самодіяльності, куди 
б ввійшли студенти і вик
ладачі. Є групи здоров’я і 
спортивні секції, але вони 
малочисельні.

Ще стосується інтенсив
них методів навчання, то 
і тут не все гаразд. Не на 
всіх кафедрах впровадже
но ділові ігри, технічні за
соби навчання, електронно- 
обчислювальні машини, 
проблемне навчання, влас
ні методики.

Прикро, але факт, що в 
результаті цього дещо зни
зилася якість навчання, не 
виконано план по випуску 
інженерів-будівельииків. На 
факультеті досі не ство
рено галузевих науково- 
дослідних лабораторій, тут 
незначний обсяг госпдого- 
вірних робіт.

Тим часом потенціальні 
можливості на факультеті ве
ликі. Необхідно лише про
будити активність членів 
профспілки, головну увагу 
зосередити на поширенні со
ціалістичного змагання в 
усіх сферах творчої діяль
ності колективу.

Виступаючі на зборах — 
молодший науковий спів
робітник кафедри охорони 
праці доцент В. Кобевнік,

профорг кафедри російсь
кої мови С. Волочай, асис
тент кафедри будівельних 
конструкцій Ю. Шеремет, 
профорг кафедри промис
лово-цивільного будівни
цтва Г. Попова, голова 
профкому ВПІ, завідуючий 
кафедрою нарисової гео
метрії доцент А. Кузьмін 
внесли конкретні пропози
ції по вдосконаленню со
ціалістичного змагання. 
Зокрема, належить оформи
ти стенди на кафедрах по 
індивідуальних зобов’язан- 
ннях, викликавши на ак
тивне трудове супер н и- 
цтво своїх к о л е г  — 

вивикладачів, співробітни
ків однакової кваліфікації. 
Зробити все для того, щоб 
впровадити в навчальний 
процес інтенсивні методи, 
розгортати науково-дослід
ні роботи тощо.

Готуючи гідну зустріч 1 Сі
рі ччю інституту, борючись 
за присвоєння йому імені 
В. І. Леніна, колектив ін
женерно-будівельного фа
культету викликав на со
ціалістичне змагання ма
шинобудівний факультет. 
У трудове суперництво 
вступлять і кафедри.

В. ПОПОВ, 
голова профбюро інже
нерно-будівельного фа
культету.

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

КОРИСНА СПІВДРУЖНІСТЬ
В рішеннях XXVI з’їзду 

КПРС значна увага зосе
реджена на зміцненні союзу 
науки з виробництвом. Ад
же від підвищення якості 
та збільшення обсягу нау
кових робіт залежить зрос
тання сучасного вироОни-

Наукові розробки, як ві
домо, підвищують рівень 
сучасної техніки і техно
логії, механізації та авто
матизації, впливають на 
підвищення продуктивності 
праці. Це в значній мірі 
сприяє закріпленню кад
рів у народному госпо
дарстві.

Про роботу з кадрами у 
своїй доповіді на загальних 
зборах викладачів і співро
бітників ВПІ говорив рек
тор нашого інституту, про
фесор І. В. Кузьмін. Вихо
вання кваліфікованих ін
женерних кадрів в наукових 
закладах неможливе без 
тісного зв’язку з виробницт
вом, без врахування його 
особливостей і потреб.

Прикладом такого союзу 
нашого інституту з вироб
ництвом став створений в 
квітні цього року експери
ментальний студентський на
уково-практичний загін. Зав
дання, які повинен він ви
рішувати, були чітко визна
чені викладачами кафедри 
КіВРА разом з керівниками 
виробничо^ об’єднання 
«Термінал».

Протягом місяця у віль
ний від навчання час 20 
студентів радіотехнічного 
факультету знайомилися з 
виробництвом, оволодівали 
основними навиками робо
ти. Після проходження 
цього курсу вони здобули 
спеціальність регулювальни
ків радіоелектронної апа
ратури.

П’ять місяців роботи на 
об’єднанні не пройшли да
ремно. На відповідальних 
ділянках на наладці об
числювальної техніки поруч 
з кваліфікованими регулю
вальниками успішно працю
вали й наші студенти. Хо
четься особливо відмітити 
студентів групи ДРК-79. 
В. Бровченка, К. Хоменка, 
Ю. Баннікова. Після вивчен
ня роботи одного вузла 
електронно - обчислювальної 
машини чи цілого виробу, 
студенти бралися і успішно 
регулювали інші, більш 
складніші вузли. При цьому 
в пригоді їм ставали знан
ня, здобуті в стінах інсти
туту.

Творчий пошук студентів 
та палке бажання допомог
ти підприємству в освоєнні 
нової техніки знаходили ши
року підтримку колективу 
цеху, де вони працювали.

На початку вересня регу
лювальники В. Домашевсь- 
кий, О. Скрекотня та А. Ко
валь пройшли курси підго

товки наладчиків для робо
ти з новим кольоровим дис
плеєм. Рівень знань студен
тів забезпечив високу 
якість регулювання прила
дів.

До своєї роботи студенти 
.ставляться відповідально — 
адже виготовлену продук
цію чекають в медичних 
закладах, обчислювальних 
центрах. Тому так старая-» 
но і ефективно регулюють 
плати графічного дисплею 
електронно - обчислюваль
них машин студенти В. Дзю
бак, К. Кабаненко, С. Швець. 
Вони допомогли, наприклад, 
відремонтувати обчислюва
льну машину на СКТБ «Мо
дуль» що вийшла з ладу. 
Це служить переконливим 
прикладом вигідного союзу 
інституту та заводу.

Високої організованості 
комсомольсько - виробничо
го колективу було досяг
нуто завдяки вмілому ке
рівництву його командира, 
члена КПРС В. Михеєва та 
комісара С. Коваля. Експе
риментальний загін брав ак
тивну участь у заводських 
суботниках, показував зраз
ки високої продуктивності 
праці. За результатами 
кварталу він був нагород
жений грамотою заводсько
го комітету комсомолу.

А. ДЕНИСЮК, 
студент РТФ.

Євгеній Леонт і й о в и ч 
Страшевський, доцент ка-

фізики згадує: ---------------- -------------------------------------------
Більше двадцяти років 

рацюю у стінах нашо
го інституту. Тоді, правда, 
це був філіал Київського 
політехнічного. Не зрівня
ти, що було колись, і що є 
зараз.

До послуг студентів, ви
кладачів просторі і світлі 
аудиторії, кабінети, лабора
торії читальні зали. Якщо 
раніше, скажімо, на кафед
рі навчалося сотні студен
тів, то нині щосеместра їх 
проходить 2,5 тисячі. Здо
бувають знання тут і іно
земні студенти.

(Відрадний і той факт, 
що кафедра укладає гос- 
пдоговори з промисловими 
підприємствами, науково- 
дослідними установами. Річ
ний економічний ефект за 
виконання робіт складає 
сто тисяч карбованців.

Приємно сказати, що ми
нулого року наша кафедра 
у соціалістичному змаган
ні посіла перше місце се
ред загальноосвітніх ка
федр ВПІ.
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Вагомий внесок у виконання грандіозних накреслень XI п ятирічки вносить колек
тив кафедри опору матеріалів. Тут працює дружний, творчий колектив.

На фото зліва направо: доцент Ю. Богомолов, завідуючий кафедрою профе
сор В. Огородніков, завлабораторією пластичних деформацій М. Висоцький, до
цент С. Веремчук, В. Нахайчук і молодший науковий співробітник С. Богомолов під 
час наукового експерименту.
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ЯКЩО БАЖАЄШ ВЧИТИСЯ
Третій рік на підготов

чому відділенні ВПІ фун
кціонує вечірня форма нав
чання без відриву від ви
робництва. Ось і в цьому 
році з першого жовтня при
ступили до занять 100 слу
хачів. Це кращі виробнич
ники

Серед прийнятих на нав
чання здебільшого люди з 
солідним виробниичм ста- 
тем, в т. ч. 16 членів 
КПРС, два депутати район
них Рад народних депута
тів, багато раціоналізаторів, 
членів добровільних на
родних дружин. Наприклад, 
слухачка підготовчого від
ділення Ірина Іванівна Про- 
хорова 12 років працює на

Вінницькій телеграфно-те
лефонній станції електроме
ханіком. Вона член КПРС, 
секретар первинної партор- 
ганізації, закінчила заочно 
Львівський електротехнікум 
зв’язку. Або Галина Кири- 
лівна Русальчук. 18 років 
працЦє і вона с люсарем- 
складальником трубчатих на- 
грівачів на Вінницькому 
електротехнічному заводі. 
Вона також член кому
ністичної партії, профгру- 
порг дільниці, член цехово
го комітету. їй присвоєно 
звання «Ударник ^кому
ністичної праці», вона на
городжена медаллю «За 
трудову відзнаку».

Готуючись до зустрічі но

вого поповнення, колектив 
підготовчого відділення про
вів значну роботу по ре
монту і обладнанню кабі
нетів і аудиторій, виго
товленню приладів, мето

дичних посібників, стендів 
і наочної агітації. Тільки в 
нинішньому році виклада
чами підготовчого відділен
ня видано з грифом Мін- 
вузу УРСР для наших 
слухачів більше десяти ме
тодичних розробок, зразки 
яких представлені на ме
тодичному стенді у вести
бюлі навчального корпусу.

Зараз продовжується на
бір слухачів на денну фор
му навчання. Заняття роз
почнуться з першого грудня.
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МОСТИ ЄДНАННЯ

ЕНЕРГІЇ БУТИ ЯКІСНОЮ ДОБРА ТРАДИЦІЯ
Вчені нашої країни, як 

відомо, докладають багато 
зусиль у пошуках шляхів 
економії електроенергії і 
створення нових її джерел. 
Роботи ведуться, наприклад, 
по введенню в дію на Ря
занській ДРЕС магнітогід
родинамічного генератора 
потужністю 500 тисяч кіло
ват-годин. У гірських ра
йонах Західної України в 
найближчі роки заплано
вано спорудити каскад елек
тричних станцій по пере
творенню геотермаль н о ї 
енергії в електричну.

Намічено, що до кінця 
п’ятирічки у країні майже 
третина електроенергії бу
де перетворюватися нетра
диційними способами. Сту

денти енергетичного факу
льтету якраз і активізують 
свою науково-дослідниць
ку роботу у цьому напрям
ку. їх діяльність координує 
і спрямовує рада, яка ство
рена на факультеті.

Посильну участь у ве
ликому поході за перетво
рення електроенергії нови
ми способами беруть мо
лоді вчені нашого факу
льтету. Так, наприклад, 
на обласній науково-тех
нічній конференції прозву
чала доповідь студента тре
тього курсу Ю. Чижика 
про застосування концен
тратора сонячної енергії 
типу плоскогранного кута. 
Роботою його керує доцент 
Є. Смоленський.

Студенти четвертого кур
су В. Андрущак,. В. Но
сач, С. Ковальчук, І. Ягель- 
ська розв’язують проблему 
утилізації низькотемпера
турного тепла. їх науковий 
керівник — доцент Ю. Пін- 
чук. і

Багато майбутніх енерге
тиків свої роботи присвячу
ють питанням електропоста
чання промислових підпри
ємств. Йдеться, зокрема, 
про поліпшення якості елек
тричної енергії. Ця акту
альна тема — головний 
науковий напрямок кафед
ри електропостачання.

В. ІВАНКОВ,
заступник декана енер
гетичного факультету

Багатими врожаями вро
дила вінницька земля ни
нішнього року. Зерном пше
ниць золотих, ваговитими 
солодкими коренями, ду- 
хм’яними рожевощокими яб
луками... Овочами заряс- 
нілася... І все це треба зі
брати, надійно скласти у 
державні засіки, дати лю
дям радянським і хліб, і до 
хліба. В гарячу пору зби
рання врожаю кожні тру
дові руки у ціні... Тож і 
стало традицією для нашої 
комсомоли, студентів вузів, 
учнів середніх спеціаліьних 
учбових закладів перший мі
сяць учбового року розпо
чинати з трудового внеску 
в загальну всенародну спра

ву — виконання завдань 
Продовольчої прогр а м и 
країни.

Місцем дій трудового де
санту загону «Медик-83», 
що складається більше як з 
ста двадцяти учнів Вінни
цького медичного училища 
імені Заболотного, стали 
фруктові сади радгоспу
імені Леніна, що в селі 
Жорнищах Іллінецьк о го  
району.

Це село увійшло в па
м’ять учнів училища через 
те, що саме тут народився 
і по закінченню у 1928 ро
ці Вінницького медичного 
училища деякий час пра
цював фельдшером двічі 
Героя Радянського Союзу,

офіцер-танкіст І. Н. Бойко, 
чий бюст навічно встанов
лено в центрі села. А в шко
лі створено кімиату-музей 
героя.

Минулого року бійці за
гону «Медик» відрахували 
у Фонд миру одноденну за
робітну плату. А нинішньо
го року вирішили ще один 
одноденний заробіток від
рахувати і у фонд музею 
для поповнення його експо
натів. І своєю працею за
служити право, щоб загін, 
називався іменем славного 
героя земляка.

Редактор 
С. Джеджула
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