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СВЯТКУЮТЬ ПОЛІТЕХНІКИ

т Новими здобутками у 
праці і в навчанні зустріли 
66-ту річницю Великого 
Жовтня співробітники, вик
ладачі і студенти інституту.

В святкових колонах де
монстрантів пройшли "сотні 
відмінників навчання, про
славлених спортсменів, ін- 
женерів-конструкторів і вче

них головного наукового 
підрозділу Подільського ре
гіону.

За підсумками всесоюзно
го соціалістичного змагання 
на честь 60-річчя утворен
ня СРСР ВПІ зайняв, як ві
домо, третє місце в Союзі 
серед споріднених вузів. Ін
ститут щороку перевиконує

плани підготовки кадрів, 
Реалізуючи цільову комп
лексну програму «Наука», 
вчені інституту вирішують 
наукові проблеми в галузі 
радіоелектроніки, обчислю
вальної техніки, приладобу
дування, автоматики, маши
нобудування, будівництва, 
енергетики і завдань Продо
вольчої програми.

В колонах демонстрантів 
пройшли понад сімсот бій
ців студентських будівель

них загонів. їх руками ни
нішнього літа освоєно близь
ко трьох мільйонів карбо: 
ванців капіталовкладень. 
Зведенний СБЗ інституту 
щороку завойовує першість 
серед студентських загонів 
Вінниччини.

7 листопада участь в 
святковій демонстрації взя
ли також юнаки та дівча
та багатьох країн Азії, Аф
рики і Латинської Амери
ки, які навчаються у ВПІ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

\ інженерні
Газета видається 

з лютого 1981 року. к а д р и
ОРГАН ПАРТК.ОМУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ л к с м у  

ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 38 (118) Виходять раз 
на тиждень. П’ятниця, 11 листопада 1983 року. Ціна і к о і і .

ДО 10-РІЧЧЯ ВПІ
І/АФЕДРА обчислю

вальної техніки 
широким фронтом веде 
фундаментальні науко
ві дослідження у кіль
кох напрямках. Це — 
розробка засобів обчис
лювальної техніки на 
базі нетрадиційних сис
тем вичислення. Нап. 
рямок цей здійнює про
фесор О. П. Стахов, яко
го ви бачите на знімку, 
разом з своїми учнями

доцентами В. Лужець- 
ким, М. Соляниченком і 
і <3. Азаровим.

Другий напрямок — 
розробка засобів обчис
лювальної техніки на 
основ? оптоелектронної 
елементної бази. Тут 
успішно трудяться до
цент В. Кожем’яко і 
кандидат технічних наук 
О. Грабчак.

Третій напрямок-роз- 
робка засобів відобра-разом з своїми учнями робка засобів відобра-
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ження інформації для 
електронно-обчислюваль
них машин. Розробки ве
дуться під керівництвом 
доцента А. Пєтуха.

Здійснивши перший 
випуск спеціалістів по 
електронно-обчислюваль
ній техніці у 1977 році, 
перед кафедрою поста
ло завдання своїми си
лами готувати молодих 
науковців. Нині тут ус
пішно трудиться вісім

кандидатів наук, днями 
дисертацію захистив. 
Д. Ободник, представив 
на захист свою роботу 
В. Задорожний. Всього ж 
на кафедрі навчається 
дев’ять аспірантів.

Серед профілюючих 
кафедр інституту колек
тив посідає перше міс
це. Вчені кафедри ве
дуть широке закордон
не патентування своїх 
наукових досягнень.
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ПЛАНЕТІ
МІТИНГ НА ЗАХИСТ ГРЕНАДИ

Кож ний з нас, радян
ських людей, розум іє , 
яке напружене нинішнє 
м іж народне  становище. 
С ьогодні питання війни 
і м иру в перш у чергу 
займають розум  не т і
льки політиків, диплом а
тів і проф есійних війсь
кових. Всі лю ди плане
ти, які мислять тверезо, 
розум ію ть , що у випад
ку ядерного  конф лікту 
перестануть існу в а т и  
традиційн і поняття ф рон
ту і тилу. Значить, прак
тично все людство опи
ниться у полум 'ї третьої 
світової війни. Допускати 
цього не м ож на!

1 ось прогресивну сві
тову гром адськість сколи
хнула нова агресія С Ш А  
проти незалежної Грена
ди. Гнів і обурення вик
ликає н ічим  не спрово
кований напад м огут
ньої імперіал істич н о ї 
держави на невеликий 
острів населення якого  
складає понад сто ти
сяч чолов ік.

2 листопада на м і
тинг протесту зібралися 
викладачі і студенти наг 
ш ого факультету. На 
гаслах написи: «Ганьба 
ам ериканським  агресо
рам!», «Руки геть в ід  
Гренади!».

Виступаючі товариш і 
— С. Лю творт, А . Басю
ра, О. Зубков, І. С м о
ленська гн івно засудили 
експансіон істський курс 
СШ А, нагнітання м іж н а 
родн о ї напруж еності, 
політику агресії, за гроз 
і шантажу по в іднош ен
ню до країн, що б о р ю 
ться за свою незалеж
ність. Придуш ення наці
онально-визвольного ру 
ху в Сальвадорі та ін 
ших країнах Латинської 
А м ерики, збройне втру

чання в Л івані, провока 
ція з п івденно-корейсь
ким  л ітаком , —  це да
леко не повний перел ік 
злочинів американських 
імперіал істів.

І ось новий випад —  
віроломний, бандитський 
напад на народ, що н і
чим не загрожував і не 
м іг  загрожувати Сполу
ченим Штатам А м ерики.

—  Ваш інгтон претен
дує на роль ж андарма в 
країнах Латинської А м е 
рики, —  заявив на м ітин
гу студент з Перу Сакса 
Рауль.

З засудженням  полі
тики Вашінгтона виступи
ли Хадер М ухам ед з Па
лестини, Насра А хм ед  з 
Л івану, М адж ид  М архун 
з М арокко .

А грес ія  американц ів 
проти Гренади є ще од 
ним д оказом  авантюриз
му і безв ідповідальної 
політики Сполу ч е н и х 
Штатів.

Напружене м іж н а р о д 
не становище зобов 'я 
зує студентів, як і весь 
радянський народ, ще 
наполегливіш е трудити
ся, докладати всіх зу 
силь для виконання на
креслень партії.

Учасники м ітингу при
йняли заяву, яку вир іш е
но надіслати до радян
сько го  Ком ітету захисту 
м иру, а також  на адре
су президента С Ш А  
Рейгана. В ній міститься 
вимога припинити а гре
с ію  проти незалежної 
Гренади.

Руки геть в ід  Грена
ди

Є. МІНЯЙЛО, 
член комсомольсь
кого бюро факуль
тету автоматики і 
обчислювальної тех
ніки.

Комсомольське життя: ленінський залік
и  ИНІ важливим ета- 

пом в комсомольсь
кому житті студентів є 
проведення Ленінського 
заліку. Він, як відомо, 
визначає певний *рубіж, у 
діяльності кожної ком
сомольської організації, 
в роботі кожного комсо- 
мольця.Це — пора під
биття підсумків, визна
чення завдань на май
бутнє з таким розрахун
ком дцоб досягти біль
шого.

Тому до складання 
заліку ми готувалися за
здалегідь, прагнули яко
мога краще зосвоїти ма
теріал, в значній мірі 
поповнити багаж своїх 
знань. Починали з орга
нізаційних заходів. На
самперед розробили гра
фік проведення комсо
мольських зборів. Суворе 
дотримання його — за
кон. Потім створили а,те- 
стаційну комісію у скла
ді представників партій
ної організації факуль
тету, деканату, комсомо
льської організації і від
ділень. Залучили сюди і 
кращих студентів.

Одне слово, зробили 
все для того, щоб охо
пити навчанням буква
льно всіх комсоргів груп. 
Для членів атестаційної 
комісії провели інструк
таж. Це дало змогу гли
боко і об’єктивно оціню
вати внесок кожного у 
загальну справу, пробуд
жувати ініціативу, про
являти наполегливість, 
всіляко дбати за високий 
кінцевий результат у 
знаннях.

Практично щодня на 
екрані проведення Ленін
ського заліку з’являлася 
нова інформація. На 
сьогодні комсомольські

збори відбулися в біль
ше ніж десяти групах 
факультету. Оскільки по
ки що не атестовано 
всіх, говорити про пере
ваги якоїсь групи рано. 
Триває напружена твор
ча пора в усіх, хто при
четний до атестації.

Однак вже можна ска
зати про загальні момен
ти, характерні напрямки,

лянку роботи, скажімо, 
за трудові справи, добро
вільну народну дружину, 
шефську роботу тощо. 
Лише в такому випадку 
життя групи стане по- 
справжньому цікавим і 
повноцінним, воно, як 
кажуть, завирує. Бо ж 
кожен, кому довірена 
конкретна справа, зро
бить, я цілком у цьому

І, що найголовніше, 
при повному завантажен
ні всіх переведуться ті, 
хто ладен миритися з 
пасивністю, легко і про
сто заносити себе до 
списку не активістів.

Складання Ленінсько
го заліку — це, якщо хо
чете, атестація на зрі
лість, це —- вироблення 
своєї життєвої позиції.

які визначилися в ході 
нашої роботи на поліп
шення ідейно-виховного 
і політичного рівня сту
дентів.

Йдеться, переду с і м, 
про активність комсомо
льців. Відрадно відміти
ти той факт, що в ціло
му товариші підходять 
принципово і доброзичли
во до оцінки роботи сво
їх однокурсників. Це 
дуже добре. На зборах 
даються поради, вислов
люються критичні зау
важення.

Однак, на жаль, нерід
ко доводиться чути від 
комсомольців, що вони 
не мають постійних до
ручень. Це прикро. Ад
же кожна комсомольська 
група має стільки не

відкладних справ, неви- 
рішених питань!

Вина тут лягає на 
комсоргів. Вони в.першу 
чергу повинні сприяти 
тому, щоб кожен без 
винятку комсомолець 
мав доручення, щоб він 
відповідав за певну ді-

переконана, все можли
ве і навіть не можливе, 
щоб його діло виграло, 
щоб воно було поміче
не, щоб на нього зверну
ли увагу.

Тоді, повірте, не дове
деться так важко згаду
вати, скільки разів ти 
виходив на суботник і 
що там зробив, кудою 
пролягає дорога до тво
єї підшефної школи і 
хто твої підопічні, як 
вчаться вони, чи добре 
себе поводять. Тоді  
відповідальні, тобто ком
сомольці з дорученнями, 
певно відповідатимуть 
за проведену роботу як 
колективом, так і кож
ним його членом. Тоді 
справді життя буде на
повнене конкретним змі
стом, воно даватиме від
дачу. Тоді не трапляти
муться такі ситуації, 
коли комсомолець, який 
виконував разове дору
чення, одержує залік на
рівні з активістом, яко
му випала велика і скла
дна робота.

Мені до душі думки, 
висловлені на сторінках, 
нашої багатотиражки 
від 21 жовтня Аллою 
Хажинською, другокурс
ницею машинобудівного 
факультету. Дороги, які 
ми вибираємо, повинні 
бути справжніми трудо
вими. І вже сьогодні 
мусимо не тільки дума
ти, але й робити все для 
того ,щоб на них не 
проростав бур’ян.

Мене, як і Аллу, непо
коїть пасивність і бай
дужість. Тож і голосую 
сьогодні за постійну при
четність до конкретної 
справи. Тому і вважаю, 
що одне з найголовні
ших завдань, яке вису
ває нинішній Ленінський 
залік, — дати кожному 
комсомольцеві постійне 
доручення.

Інна ХРУЩАК, 
заступник секретаря 
комсомольської ор
ганізації ФАОТу.

СЛІДАМИ
ПЕРЕВІРКИ
НАРОДНИХ

КОНТРОЛЕРІВ

Наш сектор позапланових 
заходів групи народного 
контролю ФАОТу провів 
перевірку впровадження ак
тивних методів навчання на 
кафедрі обчислювали н о ї 
техніки. Недоліки, які бу
ло виявлено, вчасно усуне
но.

Зокрема, включено в ін

дивідуальні плани ведучих 
співробітників кафедри роз
робки і впровадження ак
тивних методів навчання, 
відображено кількість про
блемних лекцій по курсу, 
визначено виконавців і 
строки підготовки особис
тих методик, конкретизова
но рішення про впровад

ження ділових ігр та ігро
вого проектування.

Разом з тим на кафедрі 
належить скласти перспек
тивний графік впроваджен
ня ділових ігр на новому 
курсі «Практика інженерної 
діяльності».

Г. БУШМИЧ, 
голова ГНК ФАОТу.
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Два листи на одну тему --------

Студентські буд івель
ні загони —  виправдана 
часом ф орма ком плекс
ного виховання ю наків і 
дівчат, Досить сказати, 
що ко ж н о го  року  близь
ко  700 студентів нашого 
інституту під час літніх 
кан ікул  беруть участь на 
будовах у колгоспах на
шої області, а також  у 
Тюмені і на Далеком у 
Сході.

М инулого  літа на на
ш ому ф акультеті було 
орган ізовано 5 загонів, 
до складу яких ввійшло 
137 чоловік. На буд івель
ні майданчики вийшли 
також  інозем ні студенти, 
які навчаються у нас.

Приємно відмітити, 
щ о протягом  л ітніх ка
нікул б ійц і наш ого фа
культету освоїли понад 
півм ільйона карбован
ців капіталовкладень при 
плані 430 тисяч; Близь
ко  5 тисяч карбованців, 
зароблених студентськи
ми руками, перерахова
но у ф онд м иру і дитя
чих установ.

Вперше ниніш нього 
року на будовах у Тю
м енській  області тру
дився загін  ком ун істич
ної праці, який 70 про 
центів зароблених гр о 
шей надіслав у дитячі 
дош кільн і заклади.

В нелегких умовах 
тайги б ійц і загрну не ли
ше перевиконували пла
ни по освоєнню  капіта
ловкладень, але й брали 
активну участь у впо
рядкуванні територ ії 
селища М агістрального. 
Вони ремонтували ясла, 
дитячий майданчик, м іс 
цеву школу.

Непогано трудились і 
б ійц і загонів, які були 
зайняті на о б ’єктах на-

ДУМКИ З ПРИВОДУ ПРОВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ СЕМЕСТРІВ

ш ого обласного центру, 
у районах Вінниччини.

За приклад м ож на 
взяти будівельний загін  
«Зодчий», що працював 
в селі Іванівцях Л ітин- 
сько го  району. Студенти 
перерахували у фонд 
м иру 1У80 карбованців, 
допом огли учням серед
ньої ш коли №  15 м. Він
ниці створити м узей бо
йової слави. Будзагонів- 
ці провели значну політ- 
масову роботу. Для р о 
б ітників радгоспу вони 
прочитали п ’ятнадцять 
лекц ій , відпрацю вали 
800 лю дино-годин  на 
збиранні врож аю , орга 
нізовували вечори в ід 
починку для м олод і села.

Серед кращ их будза- 
гон івц ів  Ю р ій  Коваль
чук, Костянтин О всяден- 
ко  («Буревісник»), Ю р ій  
Л ук ін ов , О лексій  Кра
вець, В іктор Бурдейний 
(«Зодчий», Володимир 
Романов («Пош уковий»), 
які здобули перш е м ісце 
на змаганнях проф есій
ної «майстерності серед 
буд івельного  загону на 
республіканських зма
ганнях.

Були певні труднощ і у 
ф ормуванні загону «По
ш уковий», який працю 
вав у с. З аозерном у Ту
льчинського району. 
Причина в тому, що не
достатньо була прове
дена р о з ’яснювальна р о 
бота в колектив і, м айже 
відсутня наочна агітація, 
яка повинна сприяти о р 
ган ізац ії людей, визна
чати конкретн і завдан
ня на пер іод  третього 
трудового  семестру.

Питання повинно стоя
ти так: кож ен  ко м со м о 

лець зобов ’язаний прой
ти ш колу будівельних за
гонів. Для цього ко м со 
м ольським  бю ро  нале
жить робити все необ
хідне, щ об забезпечити 
участь ю наків і дівчат у 
третьому трудовому.

На нашому факультеті 
повинні більш о р га н ізо 
вано проводитися ко м 
сом ольські суботники. 
Йдеться про налагод
ж ення суворого  ко нтро 
лю за виходом студентів 
на роботу. А  то трап
ляється так, що о кр е м і з 
них в ідсидж ую ться у 
гуртож итках, не беруть 
участі разом  з усіма.

Щ об  виправити ста
новище, яке склалося, 
треба, на м ою  д ум ку, 
ком сом ольськом у бю ро  
встановити граф ік чер
гування активістів, які б 
контролю вали вихід сту
дентів на роботу.

Всі нам ічені заходи 
повинні проводитися з 
почуттям високо ї в ід 
повідальності ко ж н о го  
члена студентського ко 
лективу за доручену 
справу.

В. ЗУЄВ, 
студент інженерно- 
будівельного факу
льтету.

Якщо братися дружно
М инулого  літа у нас 

на ф акультеті вперш е 
був створений загін  без
кош товної праці «Ком 
сомолець». Очолював 
його тепер вже випуск
ник інституту В іктор Гри- 
цю к. В ідрадно те, що 
старш окурсники охоче 
записувалися в цей загін. 
Разом з новачками пра
цювали безкош товно ви
пускники наш ого ф аку
льтету Дьома, П ол іщ ук 
та Бондаренко. Хочеть
ся вірити, що цей слав
ний почин знайде ши
р о ку  п ідтрим ку серед 
старш окурсників  усіх 
факультетів інституту.

Бійці «Комсомольця» 
працювали на далекому 
острові Сахалін. І пра
цювали по-ударном у, як 
і належить ком сом оль- , 
цям. Будували зал із
ницю, ж итлові будинки.
У вільний від роботи час

заготовляли корм и  для 
гром адського  стада, до 
помагали ремонтувати 
школу, збирали б ібл іоте
ку для ш колярів.

Загін «Схід» працю 
вав на далекій п івночі 
Тю м енської області. Ве
ликий обсяг роб іт ви
конали студенти. Вони 
збудували два житлових 
будинки, провели ре
монт одного  з цехів риб- 
заводу і ненецької ш ко- 
ли-інтернату, виконали 
багато вантажно - р о з
вантажувальних робіт.

Серед 50-ти загонів, 
що працювали в Ямало- 
И енецькому національ
ному о кр уз і, «Схід» зай
няв друге  м ісце за п ід 
сумкам и соціал істичного 
змагання.

Ю. БОНДАР, 
студент радіотех
нічного факультету.

Порушуємо проблему

ПОТРІБНІ СТУДЕНТСЬКІ ЯСЛА
В останні роки у гуртожитках нашого інститу

ту все більше дитячих колясок у вестибюлях, все 
більше пелюшок сушиться у побутових приміщеннях, 
на кухнях. Студенти — батьки і матері, доглядаючи 
дДтей, пропускають заняття, бо влаштувати малят у 
ясла —■ сад не завжди е можливість.

По всьому видно, що назрів час братися за споруд
ження вузівських ясел — саду на території інституту. 
Проект могли б виконати батьки — студенти-диплом- 
ники по спеціальності промислове і цивільне будів
ництво, а спорудити — всі студенти-батьки, влючаючи і 
іноземних, діти яких також живуть у гуртожитках. 

Якщо залучити до цього і студентїв-медиків, то

ДО ПИТАННЯ ПРО 
ПРІОРИТЕТ

Скляним волокном ни
ні не здивуєш. Воно вжи
вається у сільському 
господарстві, промисло
вості, радіоелектроніці. 
Дехто вважає, що таке 
волокно — винахід на
ших днів. Однак, це
зовсім не так. Вперше 
тонкі нитки з скла, 
пропустивши розплав 
через дюзи, одержав ще 
у 1841 році німецький хі
мік Л. Швабе. Отже, цій 
розробці майже 150 ро
ків. Швабе прозорливо
передбачав, що скло
волокно можна викорис
товувати в костюмах для 
пожежників.

У 1981 році в Берліні 
відзначався 100-річний 
ювілей першої телефон
ної книги. Називалась
вона «Список абонентів, 
які брали участь у теле
фонній мережі Берліна». 
У книзі було всього 27 
сторінок, на яких наво
дились номери 152 во
лодарів телефонів. Відо
мості про те, що перший 
у світі телефонний до
відник був вилущений 
у Нью-Йорку, не пра

вильні. Американці за
пізнились примірно на 
три роки, хоча їх книга 
була соліднішою за об
сягом, ніж берлінська.
ФІЛАТЕЛІЯ І 
ГЕОМЕТРІЯ

Незвичайний сюжет 
був вибраний недавно»

во. Саме такою і була 
емблема X Міжнародного 
математичного конгресу, 
який відбувся восени
1981 року в Інсбруку. 
Йому й була присвячена 
ця мініатюра.

Австрійська пошта 
знайшла своїх послідов
ників у Швеції. Там у
1982 році вийшла серія

для австрійської пошто» 
вої марки. На мініатюрі 
відображена так звана 
неможлива кубічна кон
струкція, виконана го- 
ландським графіком 
М. Ешером. Якщо погля
нути на рисунок, то не
важко помітити, що він 
позбавлений логічного 
смислу, реального змісту 
і являє собою чисто аб
страктну геометричну фі
гуру.

Чому ж така «безглуз
да конструкція» показана 
на марці? Це не випадко-

марок, на яких художник 
О. Рейтерсферд зобра
зив неможливі фігури, 
які роблять виклик Евклі- 
довій геометрії.

ДЛЯ ЧОГО 
«ШЧОГОМІР»?

На світанку кібернети
ки у С1іА з'явилась у 
продажу дивовижна іг
рашка, яка являє собою 
ящик з кнопкою. Варто 
було натиснути її, і з 
футляра доносилось не- 
вдоволене вуркотіння.

Ящик відкривався, з ньо
го висовувалася штучна 
рука.*. Виключивши
прилад, вона знову захо
вувалася в ящик, кришка 
закривалась, і все за
мовкало.

Ось ця іграшка і на
вела на думку співробіт
ників деяких капіталіс
тичних фірм спорудити 
машини, основна мета 
яких — створити види
мість серйозної наукової 
роботи. На їх табло за
гадково спалахували вог
ники, на шкалах вимі
рювачів багатозначно ко
ливались стрілки.

Відомий американський 
медик Дж. Брокман пер
шим звернув увагу на 
те, що у цих псевдонау
кових пристроїв нема 
спеціальної назви.

— Існуючий термін «іді
отський ящик», — пише 
він, — варто лишити 
для телевізора. А для 
цих пристроїв потрібна 
така назва, яку б можна 
було б вимовляти з по
вагою і гідністю. На мій 
погляд, краще підходить 
«анергомір», що по-прос
тому значить «нічого- 
мір» ..

АПН

одразу вирішилося б питання і про вихователів (сту- 
денти-педіатри), санітарок (молодші курси медінститу
ту). Якби створити цілодобові ясла — сад, то вигра
ли б не лише батьки, а інститути в цілому: зменшили
ся б пропуски занять, зросла б громадська активність 

молодих сімей. :
Такі думки навіяли виступи делегатів на звітно-ви

борній профспілковій конференції інженерно-буді
вельного факультету.

В. ПОПОВ.
доцент, голова профбюро інженерно-будівельного 
факультету.

II листопада 1983 року.

- Служба здоров’я
Ж?" БОРОТЬБІ за життя 
^  і зд оров 'я  лю ди
ни переливання крові 
—  надійний і дуже 
еф ективний л ікувальний 
захід. Загальновідомо, 
щ о в радянській  м еди
цині немає ж о д н о ї гаг 
лузі, де б не застосову
валося переливання кр о 
ві, не використовували-

для порятунку ІН Ш И Х —  
висока гуманність.

Д о н о р о м  м о ж е  стати 
кож ен , хто має в іс ім 
надцять і б ільш е р о 
ків. Н аукою  доведено, 
що донорство не ш к ід 
ливе, воно не знижує 
працездатність. О д н о 
разове взяття 200 —  
450 грам ів не відбиває-

ІЇА ІІІ . ДОНОРИ»!
ся препарати, виготовле
ні з неї.

Кров —  символ ж ит
тя. Вона несе клітинам 
кисень —  харчі, виводить 
ш кідливі речовини, пе
ремагає хвороби.

Особливе значення 
переливання кров і має 
для розвитку х ір ур гії. 
Без неї не м ож на з д ій 
снювати Окладних опе
рацій. Досить сказати, 
що, оперую чи  серце, 
витрачається 5— 6 л іт
рів кров і, а на роботу 
«штучна нирка» пот
р ібно  10— 12 літрів.

Велика кількість  кр о 
ві іде на виготовлення 
гама-глобул іну, який зас
тосовується для проф і
лактики дитячих інф ек
цій, а також  на інш і л і
кувальні препарати і 
сиворотки.

Д онорство  —  вдячний 
обо в 'я зо к радянської 
людини. Дати свою кров

ться на здоров ї л ю д и 
ни.

На промислових п ід 
приємствах, в о р га н іза 
ціях, навчальних закла
дах щ о р о ку  проводять
ся «Д ні донора», мета 
яких —  поповнити за 
паси кров і для потреб 
охорони здоров 'я  л ю д и 
ни.

У наш ому інституті є 
донори, які здавали 
свою кров по 10 —  15 
разів. Це —  товариш і 
С идоренко, Кол ібабчук, 
А дам чук, Потапова та 
багато інших Студентка- 
випускниця М ельник 
кров свою здавала ЗО 
рзз'ив. Велике спасибі 
всім вам!

Тож  поповню йте р я 
ди донор ів , сприяйте 
зм іцненню  здоров 'я  
трудящ их!

Н. АНДРІЇШЕНА, 
лікар здоровпункту 
ВПІ.

Серед учасників свят
ково ї дем онстрац ії на 
честь 66-р ічниці Великої 
Ж овтневої соц іал істич
ної револю ц ії був і 
цей юнак, яко го  наш ф о
токореспондент Рем 
Кутьков сф отограф ував 
п ід  час спортивних тре
нувань з л е гко ї атлети
ки.

Він, Геннадій Власюк, 
майстер спорту СРСР 
з л е гко ї атлетики. Навча
ється хлопець на чет
вертому курс і енер
гетичного  факультету. 
Геннадій, як і б ільш ість 
його  однокурсників ,
вважає, що спорт д опо 
магає не тільки в зм іц 
ненні здоров 'я , він —  
хорош ий стимулятор 
для м іцних знань. А д 
ж е  не секрет, щ о ф і
зично здоров ій  лю дині

легш е опановувати всі
ма складностями науки. 
О тож , систематичні тре
нування, великі ф ізич
ні навантаження не за
важають йому у нав
чанні, а навпаки ста
ють в пригод і.

С портом  Г е н н а д ій  
Власюк займається вже 
не один р ік . Та саме 
тут, в стінах В інницько
го пол ітехн ічного  ін
ституту, сповна ро зкр и в 
ся його талант. П ід  ке 
р івництвом  досвідчених 
тренер ів  каф едри ф із- 
виховання хлопець зу
м ів досягти вершин 
своєї спортивної май
стерності.
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