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В січні 1984 наш вуз 

відзначатиме своє де
сятиріччя.

Н апруж ена праця ки 
пить в ці дні в лабора

торіях і конструкторських  
бюро.

Настає відповідільна по
ра і для студентів. Не
забаром зимова сесія. Во

на вимагає зосередження  
всіх розумових і ф ізич
них зусиль. Скласти се
сію на відмінно — обо
в’язок кож ного студен
та.

Нині ж  в комсомоль
ській орган ізац ії інсти
туту  закінчується чер
говий етап Всесоюзного 
ленінського зал іку  «Р і
шення X XVI з ’їзду КПРС

— в життя». На ф акуль
теті автоматики і обчис
лювальної техн іки , зо к 
рема, найкращ е скл а
ли ленінський залік
ю наки та дівчата а ка 
демічних груп 2 ЕОМ-79 
групкомсорг Антонінл  
М екекечко) і 1 ЕОМ-82 
(групком сорг Тетяна
Кіндзерська).

На машинобудівному  
ф акультеті найкращ е  
склали ленінський за
лік студенти гр. 5 ТМ-80 
(групкомсорг Оксана  
Климчук).

На ф акультетах інсти
туту  підведено підсум
ки чергового етапу ог- 
ляду-кон курсу академ  
груп. Умовами ко н ку р 
су було передчено зрос

тання в групах навчаль
ної, наукової і суспіль
но-політичної активнос
ті кожного студента, 
згуртування молодіжних 
колективів.

На енергетичному фа
культеті. наприклад,
переможцями в другому 
етапі вийшли академ- 
групи 2 ВЕ-82, 2ЕПП-81, 
2 ЕС-80 і 2 ВЕ-79.

За підсумками двох 
етапів переможцями ог- 
ляду-конкурсу визнано 
академічні групи 2 ВЕ: 
82, 1 ВЕ-81, 2 ЕС-80 і 
ВЕ-79.

Е. ДЕМБІЦЬКИИ,
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
іституту.
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]_ ! Е Щ О ДА ВН О  з спіль- 
ної ін іц іативи Ле

н інсько ї районно? о р 
ган ізац ії товариства 
охорони пам 'яток іс
то р ії та культури, рай
ком у ком сом олу, б іб 
л іотеки —  філіалу №  22 
для юнацтва, спец іал і
зованого дитячого к і
нотеатру «Родина» в ід 
крито народний ун ів е р 
ситет для м олод і.

Його головне завдан
ня —  пропаганда па
м ’ятників істор ії та
культури, популяризація 
невм ирущ ої спадщ ини 
радянського  народу. 
О кр ім  основної ф орми 
навчання —  лекц ій , пла
ном передбачено п р о 
ведення тематичних ве
чорів, усних випусків

Просимо завітати 
до народного 
університету

ж урналів , перегляди 
к ін о стр іч о к в ідпов ідно ї 
тематики. Слухачі цьо
го народного  ун іверси
тету будуть проводити 
ц ікав і і зм істовні екс 

ку р с ії по пам'ятних та 
історичних м ісцях, в ід 
відуватимуть м узе ї, р із 
номанітні виставки, п р о 
водитимуть зустр іч і з 
ветеранами партії та 
ком сом олу, війни і 
праці.

КОЖЕН СТУДЕНТ ПОВИНЕН ПАМ’ЯТАТИ. 
ЩО ЗИМОВА СЕСІЯ НЕ ЗА ГОРАМИ. ТОЖ 
ПОТРІБНО РОБИТИ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ, 
ї ї  УСПІШНО СКЛАСТИ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! БОРІТЬСЯ ЗА ТЕ, ЩОБ 
ВАША ГРУПА, КУРС, ФАКУЛЬТЕТ БУЛИ ВИЗ
НАНІ КРАЩИМИ У НАВЧАННІ.

ЬівваиаявашА ЯКА ВАША ДУМКА?

Всіма
зусиллями
Успіх на зимовій сесії в значній мірі залежатиме 

від того, як кожен з нас навчається протягом 
усього семестр/. Отже, боротьба з пропусками 
занять і запізненнями повинна стати основою в 
роботі всіх громадських організацій факультетів і, 
в першу чергу, комсомольських.

Особлива роль у цій справі відводиться нав
чально-виховним комісіям (НВК) курсів і факуль
тетів. Маючи великі уповноваження, НВК, на 
жаль,не використовують їх сповна в боротьбі за 
підвищення успішності і її якості.

До роботи в НВК під час сесій залучається бага
то студентів, та не всі вони працюють в повну си
лу, особливо під час чергувань і в ході підготовки 
до екзаменів.

Наш радіотехнічний факультет хоча і утримує 
першість по успішності, та недоліків у нас ще бага
то. Головна наша біда, як вже було сказано, 
пропуски занять. Було-б не правильно стверджува
ти, що з цим негативним явищем у нас не ведеться 
боротьба. Та, мабуть, тих заходів, що вживаються, 
нині явно недостатньо. Адже не секрет, що наш 
факультет вже зараз утримує «першість» з 
пропусків занять. Це повинно стурбувати комсо
мольське бюро. . *

Слід, не гаючи часу, вживати рішучих заходів 
до тих, хто нехтує правилами навчання, грубо 
порушує навчальну дисципліну. Значну роль 
в цій справі повинен відіграти і «Комсомольський 
прожектор».

Навчання в інституті, підготовка до сесії повинні 
систематично висвітлюватись у «Блискавках», стін
нівках, сатиричному вікні, рейдах «КП». Одне сло
во, на боротьбу за підвищення успішності і її якості 
треба вже зараз мобілізувати всі свої зусилля. Тіль
ки за таких умов факультет зможе гідно утриму
вати першість в інституті. В. ЛАЗЕБНИЙ,

студент радіотехнічного факультету.

ІЖНЖНЖЯПЯЖЖШЖЕЖ1ЖЖ1МШІЄ ЕЕЖЖГ^

Зв’язок науки з ви
робництвом набув ве
ликої актуальності на 
сучасному етапі роз
витку науково-технічного 
прогресу. У певній мірі 
це питання стосується і 
нас студентів. Адже од
ним з головних завдань 
підготовки молодих спеці
алістів є формування у 
них здатності самостій
но вирішувати пробле
ми, які постають у що- 
деній практичній діяль
ності.

У значній мірі ці на
вики набуваються під 
час проходження вироб
ничої практики. Та й 
навчальний процес, який 
здійснюється у цей пе
ріод, дає змогу інтен
сивно розвивати мо
лодого спеціаліста як у 
навчанні, так і у вироб
ничій та виховній ді
яльності. На це спрямо
вує постанова партії і 
уряду «Про даль
ший розвиток ви
щої школи і під
вищення якості підго
товки спеціалістів».

Досвід проведення ви
робничої практики в 
умовах спеціалізованих 
студентських бригад (за
гонів) ряду інститутів 
країни — Харківського 
авіаційного, Саратовсь
кого політехніхного та 
інших — показав висо
ку ефективність ново
го напрямку у підви

щенні якості 
ки майбутніх 
тів.

З ініціативи комітету 
комсомолу нашого ін
ституту у квітні ниніш
нього року з числа сту
дентів радіотехнічного 
факультету був органі
зований спеціалізований 
студентський заг і н, 
який уклав з виробничим 
об’єднанням «Термінал» 
трудовий договір. Для 
більш ефективного про
ведення виробничої прак
тики ведучі спеціаліс
ти об’єднання і викла
дачі факультету орга
нізували заняття по 
більш глибшому осво
єнню майбутньої профе
сії — регулювання ра
діоапаратури.

Цриступивши до сво
єї практичної діяль
ності, разом із забез
печенням виконання ви
робничого плану, сту
денти знайомилися і 
вивчали практичну ді
яльність інженер а-кон- 
структора, інженера тех
нолога, майстра дільни
ці. У роботі на підпри
ємстві студентам у при
годі стали набуті тео
ретичні знання по ба
гатьох профілюючих 
дисциплінах.

Практиканти брали 
участь у громадському 
житті цехового і завод
ських колективів, чита
ли лекції, проводили ін
формації, випускали за
гонову газету. Під час 
проведення тижня на

уково-технічної творчос
ті молодих юнаків і 
дівчат внесли ряд ціка
вих пропозицій.

За постійне перевико
нання планових зав
дань, активну участь у 
громадському житті 
підприємства загін був 
нагороджений грамо
тою комітету комсо
молу виробничого об’
єднання «Термінал».

Студентський колек
тив завершив роботу по 
договору у вересні, але 
на прохання адміністра
ції він трудиться і по
нині.

Така форма проведен
ня виробничої практи
ки була використана в 
інституті вперше. І 
треба сказати, що вона 
виявилася корисною. 
Працюючи у спеціалізо
ваному загоні, майбут
ні спеціалісти беруть 
безпосередню участь у 
виробничому процесі, 
застосовують свої тео- 
ретичіг знання на прак
тиці.

Немало значить і те, 
що студенти матеріаль
но зацікавлені, вони 
відчувають відповідаль
ність, глибше вникають 
в усі сфери життя ви
робничого колективу.

Хотілось би і вислови
ти кілька побажань. 
Найперше, на мою дум
ку, формувати загін і 
укладати трудовий до
говір варто на початку 
навчального року. Для 
того, щоб успішно спра

витися з виконанням 
усіх пунктів договору, 
необхідно створювати 
окрему бригаду, яка б 
працювала за бригадним 
нарядом, було налагод
жено дійове соціаліс
тичне змагання.

Необхідно подбати і 
про те, щоб'під час ро
боти всі члени бригади 
пройшли стажування на 
посадах майстра, по
мічника майстра, бри
гадира, дублера техно
лога дільниці. Доціль
но, мені здається, фор
мувати загін з числа 
студентів третього кур
су і виробничу діяль
ність продовжувати до 
переддипломної практи
ки. Це дасть змогу го
тувати спеціалістів для 
свого підприємства, а 
ті, хто одержить приз
начення на інший за
вод, уже матиме ве-*. 
ликий практичний дос
від.

Завдяки цьому змен
шиться строк стажуван
ня молодого спеціаліста 
після закінчення інсти
туту. Адже дуже важ
ливо уже з перших днів 
роботи починати свою 
плідну діяльність на ви
робництві, ходити не в 
новачках.

В. МІХЕЄВ, 
командир студентсь
кого науково-прак
тичного загону на 
виробничому об’єд
нанні «Термінал».

ВЧОРА СТУДЕНТСТВО ПЛАНЕТИ ВІДЗНАЧИЛО СВІЙ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
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О
У нашому інституті 

багато юнаків і дівчат з 
країн Азії, Африки і Ла
тинської Америки, які 
здобувають знання на 
різних факультетах, 
прагнуть стати спеціа
лістами високої кваліфі
кації, щоб, повернув
шись на рідну землю, 
приносити велику ко
ристь своєму народові.

Перебуваючи у стінах 
вузу, іноземні студенти 
підвищують свій ідейно- 
політичний рівень, пал
ко виступають за мир 
на всій планеті.

Вони постійно стежать 
за подіями на міжнарод
ній арені, висловлю
ють свій гнівний про
тест проти американсь
кої вояччини, яка чи
нить розбій у Гренаді, 
знищує мирне населення

У Міжнародний день 
студентів юнаки і дівча
та всіх континентів ще 
тісніше згуртували свої 
лави, щоб відстояти мир 
на землі, який потрібен 
всім людям планети.



2 стор. »“ сЗА ІНЖРНЕРН! КАДРИ»

зустріч  у партком і інституту  ііііипіт п т і и ї т і н иииінінтпітіиіиііипшіііііімівв>
Ветерани партії ■— носії 

ун ікального  досвіду б у 
дівництва нового життя, 
це люди незгасної енергії, 
високих моральних я ко с 
тей, в ірн о го  служ іння пар
тії, Батьківщ ині, народові 
як в р оки  м ирної праці, 
так і у воєнні лихоліття. 
Про них, ветеранів пар
тії, тепло говорив Ю . В. 
Андропов на зустр іч і в 
ЦК КПРС.

14 листопада відбулась 
зустр іч членів партком у 
інституту з ветеранами пар
тії, Великої В ітчизняної 
війни і праці, які трудяться 
у наш ому вузі.

Зустр іч в ідкрив се кр е 
тар партком у інституту тов. 
М ельник.

Зв ітно-виборн і партійні 
збори інституту, які прой
шли нещ одавно, визначи

ли конкретн і завдання пар
тійно ї ор ган ізац ії на два 
наступних роки . Тепер 
справа стоїть за їх реалі
зацією . О тож  приступаючи 
до важливого і в ідповідаль
ного  етапу своєї роботи, 
—  сказав тов. М ельник, —  
партком  визнав за необхід 
не порадитися з ветерана^- 
ми —• партійною  гвардією , 
лю дьм и, що пройш ли ве
лику ш колу життя, здобули 
великий трудовий і бойовий 
гарт у найвідповідальніш і 
пер іоди істор ії нашої 
Батьківщини. Порадитися і 
визначити м ісце і роль ве
теранів у виріш енні зав
дань, щ о стоять перед на
ми.

С еред питань, щ о обгово
рювались, серйозну ува
гу було приділено ідеоло
гічн ій , політико-виховн ій

ви хованню  — КОМПЛЕКСНИЙ п ід хід  —

КРОВНИЙ 
ОБОВ'ЯЗОК ВСІХ

Напружене міжна
родне становище, що 
склалося в результаті 
агресивної політики кіл 
імперіалізму на чолі з 
США, зобов’язує всіх нас 
ще наполегливіше пра
цювати і вчитись, зміц
нювати оборонну мо
гутність нашої Батьків
щини.

Особлива роль в цій 
справі відводиться вій
ськово-патріотичній ро
боті з молоддю, вихо
ванню у юнаків та дів
чат ідейної перекона
ності, вірності ленінсь
ким заповітам, форму
ванню у молодих висо
ких морально-бойових 
якостей, фізичного за
гартування і готовності 
студентської молоді де 
захисту Вітчизни, до 
служби в рядах Радян
ської Армії і Військово- 
Морського флоту.

Вся військово-патріо
тична робота в інститу
ті проводиться в світлі 
рішень XXVI з’їзду 
КПРС, XIX з’їзду 
ВЛКСМ, червнево г о 
(1983 року) Пленуму 
ЦК КПРС.

Уроки мужності, зуст
річі з ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни/ 
партії і праці, тематичні 
вечори і конференції, 
змагання з військово- 
технічних видів спорту 
стали невід’ємною час
тиною всього навчаль
но-виховного процесу в 
інституті. Так, зокре
ма, в групах 4, 5, 6 ТМ- 
81 пройшла конференція 
«Сталінградській битві 
— 40 років», в якій взя
ли участь ветерани Ве
ликої Вітчизняної вій
ни товариші Говоров і' 
Яковлеєв. Студенти груп 
1, 2, 5 ТМ-80 провели 
зустріч з партизанами 
Вінниччини, які вою
вали у партизанському 
загоні ім. В. І. Леніна. 
Тематична конференція

«Захист Батьківщини — 
священний обов’язок 
кожного громадянина 
Країни Рад» пройшла на 
першому курсі радіо
технічного факультету. 
В її роботі взяли участь 
ветерани війни В. І. 
Клочко та Є. С. Василь
єв. Цікаві тематичні ве
чори проводяться в клу- 
бі-кафе «Айвенго».

Крім випусків стін
них і — радіогазет пер
шокурсники енергетично
го факультету писали 
реферати на тему «Моя 
сім’я в роки Великої 
Вітчизняної війни».

Активно проходять в 
інституті донорські дні. 
Вихованці ВПІ прово
дять їх під девізом «За 
кров пролиту в боях — 
кров в ім’я життя».

Важливе місце у вій
ськово-патріотичному ви
хованні молоді зай
має Всесоюзний похід 
по місцях революційної, 
бойової і трудової сла
ви радянського народу. 
Одним із головних ета
пів цього походу є 
оголошена Централь
ним Комітетом ВЛКСМ 
експедиція комсомоль
ців і молоді країни «Лі
топис Великої Вітчиз
няної».

В інституті створено 
штаб експедиції, діє 
група «Пошук». її  чле
ни вже зібрали чимало 
цікавих документів, фо
тографій, заповнили ан
кети, особисті картки 
ветеранів війни. Тепер 
все більше й більше сту
дентів прилучається до 
роботи пошукової екс
педиції. Велику допо
могу в цій благородній 
справі надає студентству 
рада ветеранів і секція 
військово-патріотичн о го  
виховання.

в. шитиков,
член комітету ком
сомолу інституту.

роботі з студентською МО
ЛОДДЮ.

—  Ком ун іст —  в ідпов і
дальний за все, —  наголо
шував у своєму виступі на 
зустр іч і ветеран партії 
П. Т. С олейко. —  Численні 
заходи ідейного  впливу 
на молодь, що проводять
ся в нашому інституті, охо
плюють ще незначну час

тину студентства, здеб ільш о
го активістів. Решта ж  м о 
лоді, так званий пасив, за
лишається поза увагою  
гром адських орган ізац ій . 
Це серйозний недолік. 
Ідейно-виховною  роботою  
варто охоплювати найшир- 
ші маси студентства, актив і
зувати роботу з ко м со м о 
льським і проф спілковим  
активом і таким чином про 
водити всю ідейно-виховну 
роботу через низові лан

ки, залучаючи до цього са
мих студентів.

Не все гаразд у нас з 
проведенням пол іт інф орм а- 
цій. Настала необхідність 
організувати в інституті к і-  
нолектор ій, в ідкрити со ц і
ологічну лаборатор ію , ство
рити кім нату Бойової' сла
ви. Про ці та інш і пр о б 
леми говорили в своїх 
виступах ветерани І. В. Б і
лий В. М. Говоров. член 
партком у В. С. Буличев.

—  Ветеран —  не пенс і
онер. В партії на пенсію  не 
йдуть, —  сказав у своєму 
виступі ректор  інституту 
І. В. Кузьм ін . —  Ідейне пе
реконання у лю дини, за 
висловом К. М аркса, м о ж 
на забрати т ільки разом  з 
серцем. Виховувати у м оло
дих таку ідейну незбори
м ість і покликані наші ве

терани —  золотий ф онд 
нашої партії, який нам 
потр ібно  використовувати 
сповна.

На зустр іч і тепло зуст
рінутий присутнім и вис
тупив член Л ен інсько го  
райком у партії м. В інни
ці, ветеран партії і праці 
П рохор Леонтійович Став- 
ничий.

На закінчення секретар 
партком у І. Г. М ельник щ и
ро подякував ветеранам за 
їх  невтомну працю  і поба
жав м іц н о го  зд о р ов ’я, но
вих усп іх ів  в їх благородній  
справі —  вихованні м оло
дого  покол іння.

Наш. кор.
На зн ім ку  вгор і (л іворуч): 

виступає член партком у 
інституту, ветеран В. С. Бу
личев; праворуч —  в пре
зид ії.

у  21 номері нашої 
*  газети від 27 трав

ня цього року було 
надруковано статтю 
члена політклубу «Аргу
мент» і студентського 
театру мініатюр «Мік
рофон» Леоніда Кру- 
пельницького про попов
нення нової зміни цих 
визнаних в інституті ко
лективів. Повертаючись 
до цієї теми, надаємо 
слово ще одному чле
ну політклубу.

Коли ми говоримо про 
активістів, то маємо на 
увазі неспокійних лю
дей, тих, кому до всьо
го є діло.

Бути активістом спра
ва не легка. Це — пос
тійне спілкування з лю- 
льми. А для того, щоб 
переконувати і вести за 
собою інших потрібно 
багато знати. Ці знання 
і навики комсомольсь
ким активістам дає пос
тійно діючий студентсь
кий лекторій, що діє при 
обласному комітеті Ком
партії України.

Розширити свій сві
тогляд, підвищити рі
вень політичних знань 
допомагає студентам 
радіотехнічного факуль
тету політичний клуб  
«А ргумент».

В минулому навчаль-

^ ^ ^ Н ^ З ^ = =̂ .ЧЕКА€МО НОВОГО ПОПОВНЕННЯ

Приходь до нас, друже
ному році члени по
літклубу підготували 
кілька програм, з яки
ми виступили не тільки 
в своєму інституті, а й 
в інших учбових закла
дах міста.

Програма політклубу 
«Ліван —  гнів і біль» 
стала призером всесо
юзного конкурсу інтер
націоналістів, а її афі
ша зайняла перше міс
це в конкурсі політич
ного плакату.

Інша програма —  
«Полум'я над Амери
кою» була присвячена 
боротьбі народів Л а
тинської Америки за 
свою свободу І незалеж
ність.

Підготовка кожної 
нової програми вима
гає від членів політклу
бу багато знань і зу
силь. Адже це творчий 
процес від самого за
думу до його, сценічно
го втілення. І члени по
літклубу Михайло Гб- 
бубєв, Леонід Крупель- 
ницький, Юрій Гетта, 
Ігор Бондарський, Вік
тор Козюк та інші ба
гато працюють над 
збором і обробкою пуб

ліцистичного матеріалу. 
А щоб текст сценарію 
прозвучав зі сцени ви
разно, схвилював гля
дачів, ми дбаємо про 
його музичне оформ
лення. Використовуємо 
також слайди, кінодоку- 
менти. Отже, підготов
ка нової програми —  
це справа всього нашо
го колективу. Вона ви
магає від кожного 
творчого натхнення і 
самовіддачі. )

Діє у нас на факуль
теті і студентський театр 
мініатюр «Мікрофон». 
Його сатирично-гуморис
тичні сценки дуже по
добаються глядачам. 
Жаль тільки, що пра
цюють в ньому здебіль
шого студенти старших 
курсів. Нас хвилює 
проблема нового попов
нення. Отож запрошує
мо студентів молодших 
курсів взяти участь в 
роботі політклубу і 
студентського театру мі
ніатюр.

В. ГУКг
член політклубу «Ар
гумент».

кНовини Поділля» повідомляють ■

І ТАКЕ 6  ПОКЛИКАННЯ
Жінка — футбольний тренер? Не 

може бути! Дехто з скептиків посміха
ється. Але все справді так. Ганна Іва
нівна Ніколаева — одна із наставни
ків дитячої команди «Дакко» із він
ницької житлово-експлуатаційної діль
ниці № 8. А взагалі, працює вона тут 
педагогом — організатором вже бли
зько десяти років. Прийшла сюди 
зразу по з акінченні факультету фіз- 
виховання Вінницького педінституту. І 
відтоді життя у хлопчаків та дівча
ток, котрі мешкають на території діль
ниці, стало набагато цікавішим. З при
ходом нового педагога — організатора 
з’явилось чимало гуртків, спортивних 
секцій.

У Г. І. Ніколаєвої чимало помічни- 
ків-ентузіастів. Один з кращих — А. Ф. 
Васильєв — людина енергійна і напо

леглива. Працює Анатолій Федоро
вич на ДПЗ-18, І має там авторитет не 
лише гарного виробничника, а й акти
віста громадської роботи.

А ще, цей кремезний, чорновусий чо
ловік з добрими, лагідними очима 
безмежно у футбол закоханий. І тре
нує разом з Ніколаєвою «Данко».

їх команда відома тепер не лише у 
м. Вінниці, ай далеко за її межами.

Цього року, стартувавши в змаганнях 
на призи клубу ЦІ\ ВЛКСМ «Шкіря
ний м’яч», «Данко» успішно виступав в 
обласному філіалі, потім виграв срібні 
медалі республіканського розиграшу, 
став першою командою Вінниччини, 
котра здобула право брати участь у 
Всесоюзному фіналі «Шкіряного п яча», 
який проводився у місті Талліні.

18 листопада 1983 року.

Адреси
романтики
Тюмень, Сахалін, Київ. 

Крим, Одеса — ось далеко 
не повний перелік місць, 
де трудились під час тр е
тього трудового семестру 
студенти вінницьких ву- 
ЗШ і технікумів. їх внесок’у 
розвиток народного госпо
дарства виявився досить 
вагомим. Вони освоїли 17,4 
мільйона карбованців ка
піталовкладень. Студентські 
загони здали ‘в експлуата
цію чи під монтаж устат
кування 92 об’єкти. Тре
тина з них здана з оцінкою 
«відмінно», а 12 — має сту
дентський Знак якості.

У нинішньому році пра
цювало п’ять загонів без
коштовної праці. Вони 
виконали робіт на 552 ти
сячі карбованців. У фонд 
миру перераховано 5 тисяч 
карбованців.

За підсумками трудово
го семестру обласний сту
дентський загін відзначе
но пам’ятним червоним 
вимпелом за друге місце у 
соціалістичному змаганні.

А кращими загонами в 
області визнано «Чайку» з 
медінституту, «Алгоритм», і 
«Електрон» ’ з політехнічно
го, «Квант» з педінституту, 
«Подолянку» з педучилища, 
«ГІрометей» з Гайсинського 
медучилища і «Романтик» з 
Могилів-Подільського мед
училища.

Славні
земляки

Кому не припала до душі 
велична музика, якою 
розпочинається програма 
«Інтербачення»? Але дале
ко не всі знають, що її 
автор — відомий радянсь
кий композитор, народний 
артист Української РСР 
Климентій Якович Домінчен

— наш земляк.
Народився Климентій

Якович у селі Студеній 
Піщанського району. Тут 
же навчався у школі. Ук
раїнські пісні, які співали 
односельчани, заполонили 
ки, прості селяни, хотіли, 
душу хлопця. І хоча бать- 
щоб син став вчителем, він 
пішов стежкою, яку об
рало серце — вступив до 
диригентського факультету 
Київського музичнО'Драма- 
тичного інституту імені 
М. >3. Лисенка. По його за
кінченні працював дири
гентом, досяг у цьому знач
ного успіху. Його висту
пи тепло зустрічали люби
телі симфонічної музики 
Одеси і Луганська, хаба 
ровська, Новоросійська, 
Миколаєва, слухачі Укра
їнського радіо.

Однак виповнена нечу- 
ваними досі мелодіями ду
ша, тяглася до творчості. 3- 
під його пера з ’явилися 
мелодії пісень, кантат, 
ораторій. І відтоді К. Я. 
Домінчен майже сорок ро
ків невтомно трудиться на 
царині радянської музики.

У його творчому доробку 
майже тридцять симфоніч
них і вокально-симфоніч* 
них творів, балети «Сні
гуронька» та «Про що спі
ває трембіта», музика до 
багатьох вистав і кіно
фільмів, понад двісті пі
сень. Кращі з кращих, та
кі як «Очі волошкові», «Я 
на кладочку іду», «Нама
люю вітер», «Коханій» по
праву стали народними, 
їх з однаковим задоволен
ням співають і на профе
сійній сцені, і аматори.
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