
ВІДСТОЯНІ МИР ИВ землі
Колектив нашого інститу

ту, як і весь радянський 
народ, з гарячим схвален
ням і одностайною під
тримкою зустрів Заяву Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Ю. В. 
Андропова.

На мітингах, які прохо
дять в колективах кафедр

і факультетів, викладачі, 
«студенти і співробітники- 

палко схвалюють заходи 
Радянської держави, які 
вживаються для захисту їх 
мирної творчої праці і 
навчання.

КАФЕДРА ОБЧИСЛ ЮВА- » 
ЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Повну підтримку захо
дам радянського керівництва

Щодо забезпечення війсь
кової рівноваги, вжитим у 
відповідь на рішення урядів 
Англії, Італії та ФРН роз
містити на території своїх 
країн всупереч волі власних 
народів нові американсь
кі ракети, висловили учас
ники мітингу.

— Мілітаристські кола 
Заходу не прислухались до

голосу розуму, пішли на 
змову із своїм заокеансь
ким.. союзником, — ска
зав викладач кафедри А. Д. 
Азаров. — Ми, радянські 
люди, які зазнали на собі 
страхіття фашистської на
вали, не можемо байдуже 
дивитися на провокаційні 
кроки нових паліїв світової 
війни. Про це чітко й од
нозначно сказано в Заяві 
товариша Ю. В. Андропова, 
Ось чому всі ми повністю 
схвалюємо ті рішучі за
ходи, які намітив наш уряд 
для зміцнення СРСР і країн 
соціалістичної співдружнос

ті.- ......  ....
— Хай знає рейганівгь* 

ка адміністрація і вся во
яччина з НАТО: табір при
хильників миру не заля
кати!, — сказала в своєму 
виступі студентка Олена 
Рогова.

КАФЕДРА А ІІТ
«Миролюбну політи к у 

КПРС і Радянської держа
ви повністю схвалюємо і 
підтримуємо!» Такою є 
одностайна думка учасни
ків мітингу, який відбув
ся тут 25 листопада.

— Ми не можемо байду
же дивитись, як імпефа-

г лісти ~ біля самого нашого 
порога встановлюють нову
страшну...зброю масового
знищення, — сказав заві
дуючий кафедрою про
фесор В. Т. Маліков. — ‘Вче
ні нашого інституту зая
вили про свою рішимість 
зробити все для підвищен
ня оборонної могутності 
Батьківщини.

Про волю радянських лю
дей відстояти мир на зем
лі говорили в своїх висту
пах декан ФАОТу С. Г. Лю- 
творт, співробітник кафед
ри Р. Н. Квєтний та інші 
викладачі і студенти.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Сьогодні головне:
+  ГОТУВАТИСЯ ДО УСПІШНОГО СКЛАДАННЯ 

ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

НА ВСІХ ФАКУЛЬТЕТАХ ПОДБАТИ ПРО ОРГА

НІЗАЦІЮ  І НАЛЕЖНУ РОБОТУ ШТАБІВ СЕСІЇ, АК

ТИВІЗУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ 

КОМІСІЙ

+  В УСІХ АКАДЕМГРУПАХ КУРСІВ І ФАКУЛЬ

ТЕТІВ СФОРМУВАТИ УЧБОВІ БРИГАДИ ДЛЯ ПІДГО

ТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНІВ І НАДАННЯ 

ВІДСТАЮЧИМ СТУДЕНТАМ

ДОПОМОГИ

ІІЛЛ пак ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ: ЯК ТИ ЗБИРАЄШСЯ СТАТИ СПЕЦІАЛІСТОМ!1

т )  АДЯНСЬКА людина 
— полум’яний па

тріот і інтернаціо- 
ліст. Вона переконана 
у правоті ідеалів кому 
нізму. ЇЇ характе р н а 
громадська позиція — 
кровна зацікавленість в 
усіх державних і громад
ських справах, ініціатив
не творче ставлення до 
праці.

Яким же хочеться ба
чити випускника інститу
ту, який стоїть на поро
зі самостійного життя? 
Насамперед, висококва
ліфікованим спеціаліс
том, організатором і про
пагандистом, провідни
ком справ і ідей партії в 
життя.

Та сказати сьогодні 
ще не можна, що всі ви
пускники інституту від
повідають цим найкра
щим зразкам сучасних 
вимог до людини праці, 
її місця на сучасному 
етапі розвитку нашого 
суспільства, його науко
во-технічного прогресу. 
У чому ж вбачаються 
поки-що нерозв'яза н і 
повністю ці проблеми?

Насамперед потрібно 
сказати, що добрий спе
ціаліст — це людина, 
яка передусім сама гли
боко розуміє і вміє до
хідливо пояснити внут
рішню і зовнішню полі
тику країни, розумітися 
у міжнародній обстанов
ці. Необхідною умовою 
для цього повинне бути 
постійне поповнення і по
глиблення політичних 
знань,' зацікавлена увага 
до всього, що відбуває
ться у світі, у своїй кра
їні. Все це повинно но
сити органічний зв'язок

БЕРИ З СОБОЮ ВСЕ НАЙКРАЩ Е
з життям колективу, під
приємства, де цей спеці
аліст трудиться.

Агітаційно-пропаган
дистську підготовку у 
вузі належить проводити 
комплексно, щоб майбут
ній спеціаліст навчився 
працювати самостійно, 
знати форми і методи 
роботи. Умов і можливо
стей для цього дуже ба
гато. До послуг кожного 
— радіо, телебачення, 
преса, політінформації, 
студентський лекторій 
тощо.

Щоб зарекомендувати 
себе добрим спеціаліс
том на виробництві, вже 
тепер, не відкладаючи на 
потім, треба готувати 
себе до цього. Що ж ми 
маємо насправді, чого 
домоглися у цій важли
вій справі? Далеко не 
все і далеко не всьо
го. Будемо відверті: ска
жіть, хіба кожен з нас 
може і вміє аргументо
вано, із знанням діла 
виступити, скажімо, на 
комсомольських чи про
фспілкових зборах? Пов
торюю, далеко не всі, і 
далеко не кожен.

А вже з першого кур
су треба привчати себе 
до аудиторії, людей, 
знаходити шляхи до їх 
сердець і розуму. Це ду
же потрібно.

У нашому інституті 
діє школа молодого лек
тора, в якій студенти на
бувають навиків прове
дення лекційної пропа
ганди, оволодівають фор

мами і методами підго 
товки доповідей, розроб
ки диспутів.

Та потрібно прямо 
сказати, що на окремих 
факультетах до занять у 
школі (поставилися не 
досить серйозно і відпо
відально. Свідче н н я м  
цьому той факт, що з 
двохсот чоловік, які по
винні відвідувати занят
тя, в адиторію заходить 
не більше сорока. Сорок 
студентів набирається з 
усього інституту, де бі
льше семи тисяч юнаків, 
і дівчат, які здобувають 
тут освіту. І то навіть з 
цієї мізерної кількості не 
всі приходять за влас
ним бажанням, за вик
ликаним інтересом. І чи 
відвідують заняття так 
звані «направлені на нав
чання», на факультетах 
толком не знають, бо не 
цікавляться ними комсо
мольські організації .

Важливою фор мою 
розвитку політично г о 
кругозору є студентсь
кий лекторій у Будинку 
політосвіти, організова
ний з ініціативи обко
му партії, Лекції для 
студентів читають дос
відчений лектори - .між
народники. Для слуха
чів організовуються зус
трічі з цікавими людь
ми. Все тут робить
ся для того, щоб дати 
якомога більше знань, 
підвищити ідейно-теоре
тичний рівень студент
ства.

Добре і те, що на на

шому факультеті діє по
літичний клуб «Аргу
мент», в якому вже про
ведено чотири засідання. 
Активісти клубу висту
пали у стінах свого ін
ституту, побували вони 
у медичному і педаго
гічному інститутах. Тепер 
готується нова програма.

Та увагу треба привер
нути ось до чого. Ниніш
ній основний склад «Ар
гументу» — це п'ятикур- 
сники. Тож вже сьогод
ні треба дбати про те, 
щоб до клубу ввійшло 
нове поповнення, щоб 
його робота велась не ли
ше на досягнутому рів
ні, але значно вдоско
налювалася. Вихід тут 
вбачається у залученні

до його складу студентів 
молодших курсів.

Як відомо, старшокур
сники беруть участь в 
десятому конкурсі сту
дентських робіт з суспі
льних наук по історії 
ВЛКСМ і молодіжного 
міжнародного руху.

Та й тут варто прямо 
сказати і визнати, що 
роботи ці здебільшого 
готуються для зараху
вання атестації, мало 
хто з ними виступає пуб
лічно.

І ще одна проблема. 
Будучи комісаром зона
льного штабу студентсь
ких будівельних загонів 
зони «Південь», мав змо
гу переконатися, що не 
все гаразд з підготов

кою лекцій для лектор- ■ 
ських груп. Було б доб- 5 
ре, якби кафедри суспі- ■ 
льних наук надали допо- 1 
могу у цій справі, наб- І  
тизили тематику лекцій |  
стосовно до завдань, ви- щ 
сунутих перед будівель- т 
ними загонами. £

З усього сказаного ■ 
напрошується висновок: і  
добрим спеціаліст може В 
вважатися тоді, коли, |  
крім добре виконаних |  
виробничих завдань, він щ 
активно займається ком- » 
плексом ідейно-виховних ■ 
заходів. ®

І
Ігор ЧИЖЕВСЬКИЙ, і  
студент п'ятого кур- |  
су радіотехнічного |  
факультету. а

Одним з резервів підвищення У С П І Ш 
Н О С Т І  знань у справі підготовки високо
кваліфікованих спеціалістів є технічні 
засоби навчання (ТЗН). В нашому інсти
туті ТЗН з кожним роком набувають все

ширшого застосування. 1
На знімку: студенти радіотехнічного ■

факультету під час лабораторних за- н
нять. §

Фото Р. Кутькова. «
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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У відповідності з цільовою комплексною прог
рамою «Наука» другого і третього лютого 1984 ро
ку проводитиметься навчально-виховного конферен
ція: «Вдосконалення навчальновиховного процесу 
на основі впровадження активних методів навчання». 

Робочі секції:
Проблемне навчання.
Ігрові методи навчання-
Технічні засоби навчання і обчислювальна техніка 

в учбовому процесі.
Науково-дослідна робота студентів.
Методична рада інституту і оргкомітет запро

шують професорсько-викладацький склад взяти ак
тивну участь в підготовці і проведенні конференції.

Залучення студентів 
до науково-досл ідно ї ро 
боти є одним з еф ек
тивних ф акторів інтен
сиф ікац ії навчального 
процесу, важливим засо
бом  формування вм інь і 
навичок не лише попов
нити знання, а й вм іло 
застосувати їх в прак
тичній діяльності, щ о в

сучасних умовах бурхли
вого розвитку політичної 
і наукової інф орм ац ії і 
з зв 'я зку  з всезростаю - 
чим сусп ільно-економ іч 
ним розвитком  набуває 
винятково в а ж л и в о г о  
значення. Це в однако 
вій м ір і стосується і сту
дентів інж енерно-педа
гогічних спеціальностей.

КУРС-НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ
ПРО МЕТОДИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

На каф едрі ін ж енер 
но ї педагогіки  склалась 
м етодика ор га н іза ц ії на
уково -д осл ід но ї роботи 
студентів при реалізац ії 
певних принципів і вра
хування особливостей 
педагогічно ї д іяльності, 
а саме:

а) залучення до нау
ково -д осл ід но ї роботи 
всіх студентів;

б) поєднання науково- 
досл ідно ї роботи з ку р 
совими роботами по о к- 
крем их предметах пси- 
холого - педагогічниого  
циклу;

в) використання педа

го гічно ї практики сту
дентів в ПТУ і техн іку 
мах для виконання е к
спериментальної частини 
науково-досл ідно ї р о б о 
ти і максим ального наб
лиження до умов реаль
ної педагогічно ї д іяльно
сті.

В перспективі дальшо
го розвитку і вдоскона
лення м етодики о р га н і
зації науково-досл ідно ї 
роботи студентів каф ед
рою  нам ічено виконан
ня таких вимог:

а) оптимальне у з го д 
ження тематики науко 
во-досл ідно ї роботи по

всіх предметах педаго
гічно го  і м етодичного  
спрямування —  психоло
гія, педагогіка, м етоди
ка викладання, методи
ка виховної роботи то
що;

б) максимальне вико 
ристання результатів на
уко во -д осл ід но ї роботи 
в диплом ном у проекту
ванні і ш ироке  їх впро
вадження в майбутню  
п едагогічну і наукову 
д іяльність наших випуск
ників.

Успіш на реалізац ія цих 
принципів і вимог дасть 
можливість створити на

леж н і ум ови для якісно ї 
п ід готовки  ін ж енерно - 
педагогічних кадрів, о з 
броєних повноц інним и 
теоретичними знаннями, 
а та ко ж  найновіш ими на
уковим и методами пси- 
холого -педагогічних д о 
сл іджень і здатними 
еф ективно вирішувати ті 
завдання, що стоять пе
ред сучасною радянсь
кою  проф техосвітою .

М. ТАЧЕНКО, 
ст. викладач кафед
ри інженерної педа
гогіки, кандидат пе
дагогічних наук.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» «
------------ ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

2 грудня 1983 року.

НА ПОРОЗІ ШКОЛИ І ВУЗУ
Третій трудовий се

местр для нас пройшов 
у піонерських таборах. 
Педзагін у складі двад
цяти восьми чоловік пра. 
цював у «Лісній поляні» 
(Турбів). «Ювілейному» 
(Степашки), імені Ю. 
Гагаріна (Глух і в ці), 
«Маяк» (Селеще), «Яб
луневий сад» (Олексан
дрівна), у піонерському 
таборі санаторного типу 
в Козятині.

В усіх таборах вожа
ті трудилися з великою 
енергією і бажанням. 
Одним з найбільш па
м'ятних днів у «Лісній 
ПОЛЯНІ» був день, коли 
приводилася військово^ 
спортивна гра «Зірниця», 
у «Ювілейному» — свя
то «Солодке дерево», 
імені Ю. Гагаріна — 
конкурс «Нумо, вожа
тий» у «Маяку» — свя
то Нептуна, у «Яблуне- * 
вому саду» — день миру, 
у Козятині — день здо
ров'я.

Всі члени педагогічно
го загону залишилися 
задоволені своєю робо
тою у таборах. Нам, 
майбутнім інженерам- 
викладачам, досить ко
рисна така практика. 
Кожен з нас попробував 
свої сили, відчув на що 
він здатний. Тепер мо
жемо впевнено, сказати, 
що професію обрали не 
випадково, що знайшли 
своє покликання.

За активну роботу з 
піонерами Галина Са- 
мойленко нагороджена

грамотою облпрофради, 
Тетяна Горбатюк і Те
тяна Захарчук — пре
міями.

Вважаю, що почин 
педзагонівців вартий всі
лякої підтримки.

І ще на один важли
вий момент з життя на
шого вузу хочу привер
нути увагу. Йдеться про 
вступників. Як відомо, 
в останні роки поріг на
шого інституту все біль
ше переступають абітурі
єнти з різних республік 
нашої багатонаціональ
ної країни. Це приємно.

Залишається фактом і 
те, що найбільш підго
товлені випускники Він
ниці і області чомусь 
обирають Київ, Москву, 
Одесу., інші міста. Що 
ж, робити цього їм ніх
то не перешкоджає, не
хай їдуть, Учаться.

А от при зустрічах ви
ясняється, що не всі як 
слід обізнані з спеціаль
ностями, які готує наш 
інститут. А все через те, 
що вузівський комітет 
комсомолу, комсомольсь
кі бюро факультетів не 
приділяють належ н о ї 
уваги агітаційній роботі, 
не доходять до шкіл, 
щоб розповісти учням 
про професії, які мож
на набути у нас.

Варто, мабуть, не об
межуватися профорієн
тацією, яку проводять 
будзагони і сільгоспза- 
гони протягом літа. За
лучати до цієї роботи 
потрібно і агітбригади.

Недостатньо для пропа
ганди у цьому напрям
ку ми використовуємо 
вечори факультетів, клу-

би-кафе.
Велику ефективність, 

як показує досвід, дає 
день відкритих дверей.

Та, на жаль, не всі спів
робітники нашого інсти
туту позитивно ставлять
ся до цього заходу. Ми
нулого року, наприклад, 
деякі аудиторії були за
криті, окремі ви дл а дачі 
не були готові до бесід.

А це призвело до того, 
що відвідувачі одержа
ли недостатню інформа
цію про наш інститут.

Інна БАРТЕЛЬОВА. 
студентка групи І 

ВЕ-81.

ПОРА ЗБИРАТИСЯ В ДОРОГУ
Мабуть , нікого не 

варто переконувати у 
тому, яку велику ко
ристь Батьків щ и н і  
приносять своїм тру
дом бійці студентсь
ких будівельних заго
нів.

Студентські будівель
ні загони по праву вва
жаються школою тру
дового, фізичного і 
морального загартуван
ня майбутніх організа
торів виробництва. Та 
мені хочеться поділи
тися сьогодні тим, що 
наболіло на душі. А д
же не секрет, що окремі 
студенти, працюючи в 
будзагоні, прагнуть 
знайти для себе ко
ристь, не задумуючись 
про суспільство. Це сер
йозні упущення в ідей
но-виховній роботі з 
молоддю. Студентські 
будівельні загони пок
ликані виховувати, перш 
за все , високу свідо- 

_ мість у майбутніх інже
нерів, почуття взаємови
ручки і колективізму, 
навчати майбутнього 
спеціаліста самостійнос
ті у вирішенні різних ви

робничих проблем.
Саме так і розуміють 

своє покликання біль
шість вихованців нашо
го інституту. Свідчення 
тому — студентські бу
дівельні загони без- 
кошкоштовної праці, які 
працювали нинішнім л і
том в Тюменській об
ласті і на Сахаліні. Та, 
трапляються, на жаль, 
ще рвачі, яким тільки й 
подавай високий заро
біток.

Звичайно, стан справ 
в кожному загоні за
лежить від командира і 
комісара, від їх вміння 
працювати з людьми, 
спрямовувати всю ді
яльність загону на ви
конання поставлених зав
дань. Тому, мені здаєть
ся, комітет комсомолу 
інституту повинен ду
же скрупульозно під
бирати людей на ці по
сади.

Взагалі-то справи з 
формуванням СБЗ у 
нас не погані. Плани на
бору щороку виконую- 

• ться. Але ж ці плани 
постійно будуть зроста
ти. Країна потребує ба
гато робочих рук. У нас

же є значні резерви для 
збільшення чисельності 
студентського будівель
ного загону інституту. 
Але, на мою думку, у 
нас не на належному 
рівні поставлена агітація 
по залученню юнаків та 
дівчат до роботи в 
третьому трудовому се
местрі. Вся агітаційна 
робота на факультетах 
зводиться, по суті, до 
вивішення об'яв про 
черговий набір в СБЗ. 
Причому робиться це 
із запізненням, приб
лизно за місяць до ви
їзду. Я вважаю, що 
цю роботу треба почи
нати вже зараз. А то 
виходить так: вивісили 
об'яву — ніхто зразу не 
йде, вичікують, коли 
стане відоме місце дис
локації загону і фронт 
роботи. Тобто прагнуть 
вибрати місце там, де 
воно вигідніше. А цьо
го, повторюю ще раз, 
можна уникнути, якщо 
взятися за формування 
загонів уже тепер.

Я не раз їздив на сту
дентську будову. Ни
нішнього року був ко
місаром загону без

коштовної праці «Ком
сомолець». Хочу через 
газету висловити щиру 
вдячність всім бійцям 
загону, які в складних 
умовах зуміли значно 
перевиконати свої зо
бов'язання. Кожен з нас 
їхав на студентську бу
дову не за довгим кар
бованцем, а за покли
канням серця і працював 
так, як і належить ком
сомольцеві.

Хочеться вірити, що 
лави бійців студентських 
будівельних загонів 
безкоштовної праці з 
кожним роком зроста
тимуть в нашому інсти
туті.

Хай же кожен юнак, 
кожна дівчина їде на 
студентську будову за 
велінням свого серця, 
так, як співається в 
одній романтичній пісні:

«А я еду, а я еду за 
туманом,

За мечтами и за 
запахом тайги..,»

О. КРУЖНОВ, 
студент радіотехніч
ного факультету.

Служба в лавах Радянської А р м ії і В ійськово- 
М ор сько го  Ф лоту-свящ ений і найпочесніш ий обо
в’язок ко ж н о го  громадянина країни Рад.

С ергій  Я блочніков і Євген Завальнюк* нещодав
но стали солдатами. Навчались ю наки на другом у 
курс і факультету автоматики і обчислювальної 
техніки. Д о б р е  навчались. С ергій , зокрем а, був Ле
н інським  стипендіатом, Євгена теж  знали як одного 
з кращ их студентів-активістів. Іе п е р  з такою  ж  
старанністю і наполегливістю  опановують хлопці 
в ійськову справу.

Присяга на вірн ість Батьківщ ині —  то незабутня 
хвилююча подія в житті ко ж н о го  м ол одого  бійця.

На знімку: вихованець наш ого інституту Євген 
Завальнюк присягається в ірно служити лю бим ій 
Вітчизні.
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Твоє здоров’я— 
в твоїх руках

З доров ’я —  найбіль 
ше багатство людини і 
держави. Щ об  його  не 
втрачати, потр ібно  зай
матися ф ізкультурою  і 
спортом, набути хоча б 
м ін ім ум  знань з гіг ієни  
і м едичної допом оги .

Д уж е  важливо, щоб 
кожна людина зм олоду 
знала свій ор ган ізм  і 
вміла підтримувати його 
життєдіяльність, прагну
ла до активного д овго 
ліття. А  навчити цьому 
зм ож е ус іх  бажаю чих 
«Університет прогресу 
медичної науки і практи
ки», організований при 
Центральному лектор ії 
м іської ор ган ізац ії і това
риства «Знання».

Програма його  охоп
лює найактуальніш і про 
блеми сучасної м едици
ни і розрахована на за
доволення запитів р ізних 
верств населення, зба-

гаченя їх знань про зд о 
ровий спосіб життя, на
буття корисних звичок.

На л екц ії «Голодуван
ня— заради здоров 'я»,
якою  нещ одавно р о зп о 
чався навчальний р ік  в 
університеті, проф есор 
Ю . С. Н іколаєв, заснов
ник М осковсько ї кл ін іки  
експериментального го 
лодування розповів  про 
іе „  як за останні ЗО р о 
ків в нашій кра їн і д о зо 
ване голодування усп іш 
но застосовується при 
л ікуванні і проф ілактиці 
багатьох захворювань.

Д осл ідж ення показа
ли, що після дозовано
го голодування у хворої 
людини відбувається на
че ом олоджування о р 
ганізму.

Поєднання дозованого  
голодування з тренуван
ням дихання і психіки 
значно розш ирю є ф унк

ціональні резерви лю д
ського  орган ізм у.

М ож на не сумніватися, 
що й теми наступних 
лекц ій  «Акселерація р о з
витку дітей і ї ї  наслідки 
у дорослих», «Сучасні 
проблем и м едичної ге
нетики», «О стехондроз—  
хвороба віку», «Пробле
ми ге р о кто л огії і гер іа 
тр ії»  та інш і також  при
ваблять багатьох слу
хачів.

Л е кц ії читають акаде
м іки  і члени -кореспон 
денти А академ ії м едич
них наук СРСР, проф е
сори В інницького м ед ін 
ституту.

З календарем читання 
лекц ій  м ож на ознайом и
тися в м іськом у  лекто
р ії (вул. Леніна, 12)-

М. ЗЕЛЬДИЧ, 
лектор міського то
вариства «Знання».

------------- --------------------  ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ПІД МАСКОЮ 
БАЙДУЖОСТІ

Д  ЕНІНСЬКА кімната 
" в гуртожитку, то 
центр ідейно-виховної і 
науково-пропагандистсь
кої роботи. В ленінсь
кій кімнаті гуртожитку 
№ 2 вдало оформлена 
наочна агітація, тут час
то проводяться тема
тичні вечори, зустрічі з 
цікавими людьми, ве
теранами війни і праці, 
лекції, диспути, бесіди з 
участю лекторів това
риств «Знання», викла
дачів інституту і самих 
студентів.

Велику допомогу чле
нам ради ленінської кім
нати в організації і 
проведенні різних за
ходів надає партбюро 
нашого машинобудівно 
го факультету і рада ве
теранів інституту, чого, 
на жаль, не скажеш про 
комсомольське бюро 
факультету (секретар 
Н. Клочко).

Що й казати, на ра
хунку у членів ради 
ленінської кімнати ба
гато хороших справ, од
нак викликає тривогу 
той факт, що організо
вані з такими великими

зусиллями заходи про
водяться дуже часто при 
низькій явці слухачів. 
Це, звичайно, серйозне 
упущення в роботі ра
ди ленінської кімнати, 
але, з іншого боку, 
який інтерес до прове
дення цих заходів може 
бути у рядових, так би 
мовити, студентів.

За минулий навчаль
ний рік, скажімо, не 
відвідали жодного на
шого заходу члени ком
сомольського бю р о 
Мельник, Цмокало, Афа- 
насьєва, профспілкові ак
тивісти Кутельник, Со
колов ський та інші. На
віть члени студради гур
тожитку Король, Лю- 
бин, Колісниченко і Гу- 
менюк бувають у нас 
рідкими гостями.

Хочу зупинитися ще 
на одному аспекті ідей
но-виховної роботи в 
гуртожитку. Мається на

увазі розповсюдження 
періодичних видань. Га
зети і журнали надхо
дять в гуртожиток з 
великим запізненням, 
або ж їх часом зовсім 
не приносять.

Головним недоліком в 
роботі усіх ленінських 
кімнат в гуртожитках я 
вважаю відсутність на
лежного контакту з 
студентами, які там про
живають. Окремі захо
ди проводяться ще не 
цікаво, не враховуються 
інтереси і побажання 
мешканців гуртожитку. 
А це в свою чергу приз
водить до пасивності І 
небажання брати участь 
в підготовці і проведен
ні тих чи інших заходів.

Л. КОНДРАТЮК,
студентка.
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