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ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ

г}П  БЕРЕЗНЯ трудящ і 
Вінниччини відзнача

тимуть 40-річчя визволення 
м, Вінниці і області від 
німецько-ф аш истських за
гарбників.

В ході підготовки до 
цієї знам енної дати на 
промислових підприємст
вах, в колгоспах і рад
госпах області розгорнулось  
дійове соціалістичне зма
гання.

Високими здобутками у 
праці і навчанні зустр іча
ють славний ювілей ви
кладачі, співробітники і 
студенти нашого інституту.

На ф акультетах, в ака- 
демгру п а х  ш и р о к о г о  
розмаху набуло змагання  
за підготовку до літньої 
екзам енаційної сесії, на
мічаються конкретн і пла
ни робіт для бійців сту 
дентських будівельних за
гонів, які працюватимуть  
влітку на спорудженні на
родногосподарських об’є к 
тів,
$ Г1 БЕРЕЗНЯ студенти  
■ ** нашого інституту пра
цювали на молодіжному 
суботнину, присвяченому 
40=річчю звільнення В ін
ниці і області від ф аш ист
ського поневолення. В 
центральний парк кул ьту

ри і відпочинку ім. М. 
Горьного /  на будівництво  
літнього театру вийшли 
студенти першого, друго
го і третього курсів сЬа 
культетів автоматики  
обчислювальної техн іки , 
радіотехнічного та м ати *  
нобудівного. Працювали 
юнаки та дівчата в основ 
ному на розвантаженні цег 
ли. Особливою старанністю  
в роботі візначились пер 
ш окурсники  машинобудів  
ного ф акультету. Добре 
працювали і радіотехніки, 
Тут відзначились кол екти
ви академ груп 1 РК-82,
2 РК-82 та 2 РТ-81.

ИНУЛОГО понеділка 
відбулось засідання ра

ди і ректорату інституту, 
на якому було заслухано 
звіти факультетів про ро
боту у 1983 році, 
о ЛЮТОГО в інсти- 
0 ‘ ІО ТуТі проходила нау
ково-технічна конференція 
професорсько - викладацько
го складу і співробітників 
за підсумками наукової ді
яльності колективу в мину
лому році.

3  26 по ЗО березня
проходитиме студент

ська науково-технічна кон
ференція, присвячена 60- 
річчю присвоєння комсомо
лу імені Володимира Ілліча 
Леніна.

му житті нашої країни що
річне Шевченківське літера
турно-мистецьке свято, де
візом якого стали священ
ні слова із «Заповіту» — 
<В сім’ї вольній, новій» У 
>ік 170-ліття з дня народ
ження великого Кобзаря 

вчетверте зібрались на ук
раїнській землі посланці 
багатьох народів. Вони при
їхали в столицю Радянсь
кої України, на береги сив- 
вого Славутича, щоб від
дати данину любові і по

ваги геніальному поету, ху
дожнику і мислителю, вкло
нитись пам’яті того, хто 
в чорні часи царизму був 
виразником народних дум, 
захисником пригноблених, 
глашатаєм революції в ім’я 
волі і щастя людей праці.

Широко відзначила юві
лей поета і громадськість 
нашого інституту. З наго
ди свята у бібліотеці вузу 
було організовано виставку 
творів безсмертного Кобза
ря, літературу, яка стосу

ється життя і літературної 
діяльності поета 
и  АШ інститут-ініціатор 

багатьох славних почи
нів в тому числі організації 
Всесоюзного меморіалу іме
ні Героя Радянського Сою
зу Л. Ратушної, учасниці ко
муністичного підпілля і пар
тизанської боротьби на Він
ниччині, 40 років з дня за
гибелі якої минає 18 берез
ня. Наступного тижня про
ходитиме загальноінститут

ська спартакіада на честь 
40-річчя звільнення області 
від фашистських загарбни
ків.
4 '  ПОРТКЛУБ інституту, 
^ ; кафедра фізвиховання 
щиро вітають чемпіона Ук
раїни по боротьбі з дзю-до, 
студента інженерно-будіве
льного факультету Г. Псу- 
турі і призера республікан
ських змагань, студента 
енергетичного факультету 
О. Іванова.

|  ОБРОЮ традицією ут- 
вердилося в культурно-

( н н і і і м н і ш и ш

Від крутих берегів стрімкого Дністра до тихої го
лубої Росі, від Полісся до Саванських степів котять 
золоті хвилі пшениці. Широкими полями кро
кують щогли високовольтних ліній, несуть животвор
ну енергію селам і містам, біжать у далину окса
митові стрічки асфальтованих трас. Такою є сьогодні 
Вінниччина — радісний квітучий край.

Погляньте на новобудови подільських міст, вслу
хайтеся у назви сіл: Привільне, Красне, Дружелю- 
бівка, Привітне, Весела, Щаслива, Барвінкове, Со
нячне.... У цих назвах — краса оновленої землі, в 
них немовби розповідь про щасливе життя радянсь
кого Поділля.

Історичне минуле нашого краю тісно пов’язане з 
героїчною боротьбою народу за визволення від чу
жоземних поневолювачів, проти соціального і націо
нального гноблення, за воз’єднання з братнгм ро
сійським народом.

Влітку 1941 року чорні мундири гітлерівських го
ловорізів воронячим крилом заслонили сонце над 
Вінниччиною. А гіркий дим пожарищ і холодні без
жалісні свинцеві кулі навіки погасили його в очах 
десятків тисяч людей.

Ще живі свідки тих жахливих подій. Сорок років 
горять в їх пам’яті рідні міста і села. Фашистські 
варвари в лютій ненависті від безсилля покорити 
знущались над безвинними людьми, палили і руйну
вали міста і села.

Криштонівка, Мітлинці, Пеньківка, Супрунів, Бру- 
сленів, Василівна, Чортория, Червоне, Павлівна.,. Ось 
далеко не̂  повний перелік спалених фашистами поді
льських сіл. Та жорстокість не скорила вінничан в 
боротьбі за свободу і незалежність. Уже в перші дні 
Великої Вітчизняної війни 40 процентів складу він
ницької обласної партійної організації влилося в ря
ди Червоної Армії. Комсомольці області створили 
батальйон, який згодом перетворився на 38-й окре
мий добровольчий комсомольський інженерний полк. 
Під ^керівництвом ЦК ВКП (б) У та Українського 
шдабу партизанського руху в області було утворено 
сотні партизанських загонів, підпільних організацій 
і груп.

Боротьба народних месників проходила у надзви
чайно важких умовах: під Вінницею, як відомо, звив 
своє лігво Гітлер, і навколо ставки фюрера були зо
середжені значні охоронні сили.

Ніколи в пам’яті народній не померкнуть імена 
патріотів — Героїв Радянського Союзу Івана Бевза, 
Лялі Ратушної, Петра Волинця, Андрія Микитенка, 
Івана Калашника, Олександра Парамонова, Михай
ла Тугушова, Олександра Євдокименка, Василя Саш
ка, Костянтина Гришина та багатьох інших.

З честю захищали Батьківщину вінничани і на 
фронтах Великої Вітчизняної війни. Безсмертними 
подвигами прославились двічі Герої Радянського 
Союзу генерал армії І. Д. Черняховський, та пол- 
ковник-танкіст І. Н. Бойко, Герой Радянського Со
юзу кулеметник І. Ю. Бурлака, льотчик І. Л. Моги- 
льчак, командуючий артилерією стрілецької дивізії 
Ф. Т. Дахновський, сержант-комсомолець  ̂ Микола 
Кучерявий. Навічно викарбуване на стіні Арраської 
фортеці у Франції ім’я «Базіль Порік». Гак учасни
ки французького руху Опору називали юнака з Він
ниччини Василя Порика, який став національним ге
роєм Франції, йому посмертно присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу.

20 березня 1944 року Москва слаютувала військам 
Першого Українського фронту на честь визволення 
Вінниці. Тисячі воїнів за мужність і героїзм, прояв
лені в боях за Вінниччину, були удостоєні урядових 
нагород. Більше п’ятдесяти з них одержали високе 
звання Героя Радянського Союзу.

В числі тих, хто хоробро боровся за звільнення 
нашої області підполковник запасу Д. О. Юдін, ста
ршина запасу М. X. Пустовіт та сержант запасу І. Є. 
Мукомолов, які нині трудяться в нашому інституті.

І ось виповнюється сорок років після звільнення 
Вінниччини від фашистської окупації. За цей час під 
керівництвом Комуністичонї партії наша область, 
як і вся країна, перетворилася в край розвинутої 
промисловості, механізованого сільськгоо господар
ства, передової соціалістичної культури.

За доблесну творчу працю тисячі вінничан наго
роджені орденами і медалями, близько 170 чоловік

удостоєні звання Героя Соціалістичної праці, а на 
прапорі області сяє найвища нагорода Батьківщини
— орден Леніна.

Вінниччина по праву вважається «цукровим Дон
басом» країни, 39 цукрових заводів щороку дають 
до сімдесяти мільйонів пудів цукру. Майже всі під
приємства цукрової промисловості Поділля зазнали 
докорінної реконструкції. В селі Городківці Крижо- 
пільського району будується один з найбільших в 
Європі цукрових заводів. Але Вінниччина сьогодні
— це не тільки традиційні галузі харчової і легкої 
промисловості. Дедалі більшим стає внесок тих га
лузей, що визначають рівень науково-технічного про
гресу, — енергетики і хімії, радіоелектроніки і ма
шинобудування.

Продукція багатьох підприємств не тільки забез
печує потреби області, а й відправляється у різні 
кінці Радянського Союзу і за кордон.

Швидкими темпами зростає енергетична база об
ласті. У рекордно короткі строки (три роки і 8 міся
ців) над крутими берегами Південного Бугу, побли
зу села Ладижина було зведено гігантську ДРЕС 
потужністю в 1 мільйон 800 тисяч кіловат, що втричі 
перевищує потужність Дніпрельстану, Ладижинська 
ДРЕС вливає свій струм в електросистему Радянсь
кого Союзу і сусідніх соціалістичних країн.

Розквітає вінницька земля. Над кам’янистими 
порогами Бугу, над запашними долинами у калино
вих спалахах, над містами і селами лине пісня. Во
на славить щасливу вільну працю тих, хто зводить 
могутні корпуси заводів і фабрик, чия краса у біло
сніжній весняній повені яблуневого цвіту, у щедрих 
колгоспних і радгоспних врожаях, у безхмарно-синіх 
світанках великої Радянської Батьківщини.

Там, де пливли колись дими воєнних пожарищ, 
цвітуть щовесни фруктові сади. А в центрах міст і 
сіл, в затишних скверах, як символ мужності і ге
роїзму, стоять на постаментах гнівні і нескорені, від
чайдушні і- мужні радянські солдати.

Б. ВАЛ ЬЧУК, 
завкафедрою Історії КПРС.

□
Такою є наша Вінниця сьо

годні. Сорок років тому у бо
ях за визволення від фашист
ських загарбників міста і об
ласті брало участь більше 
430 тисяч радянських воїнів. 
На території Вінниччини на
ші війська розгромили близь
ко двадцяти дивізій ворога, 
знищили і взяли в полон 
майже 95 тисяч німецьких 
солдат і офіцерів, захопили 
велику, кількість гармат і мі
нометів, близько 40 тисяч 
автомашин та іншої техніки. 
Наші доблесні війська при
несли трудящим світле і ра
дісне життя.

□
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Губну гармош йу —
троф ейну ш ту ку  — 

Беру в маленьку,
худеньку руку, 

Хоч я награвся,
сказав: «Не буду...»

Та просять грати для
всього люду. 

Німецька ш тука  — губ
на гармош ка,

ї ї  безрукий привіз
Тимош ка, 

Вдихнув у неї матроську 
Душу,

Навчився грати лише
«Катю ш у».

А та Катю ш а
(навпроти хата)... 

Вдова солдата —
Тимош ки брата.

її, казали, Тимош ка
любить,

Казали: любить, та не
голубить. 

Сумний Тимош ка по 
тій причині 

Віддав гарм ош ку мені 
— хлопчині. 

А що я граю? Одну 
«Катю ш у». 

Бо люди просять в 
одную душ у. 

А та Катю ш а — моя 
сусідка — 

Летить на пісню, немов 
лебідка,

Вдова всесвітня,
вдова і мати 

Ридає плаче і просить 
грати.

Ось мій детекторний
приймач — 

Н авуш ник. Голочка
тоненька...

І камінець... А я —
багач,

Я сам — приймач,
передавач

І не абиякий тлумач 
На вечорових

посиденьках, 
Де стільки тих Марин, 

Килин
Найшло — набилося 

одразу... 
Але ж  навуш ник лиш  

один,
А там >— новин, а там 

— новин,
Ти тільки слухай —

переказуй. 
Усе дослухай до

кінця,

Перекажи — і знову
слухай,

Аби із дива-камінця  
Не загубилось ні слівця, 
Не пролетіло мимо вуха.
А мій приймач хрипить  

чомусь,
Напевно, зраджує

антена,
А чи заземлення...
Я злюсь!
Я так у землю

заземлюсь. 
Мов корінь дуба,

корінь клена.
— Лови Москву!

Москву лови! — 
Гуде людське

різноголосся...
А голос Києва й

Москви
І голос Катрі-удови — 
Усе сплелось-пере плелося.

ДИТЯЧІ КИШЕНІ
Ану угадайте, що в 

мене в кишені?
Та ви не вгадаєте, ні.
А в мене у лівій,

пом’ятій киш ені 
В самому куточку на

дні
Граната німецька,

проклята, триклята. 
Не бійтесь! Я вийняв

запал,
Віднині граната — уж е  

не граната,
А просто —- холодний 

метал,
(А дома лежить самопал). 
Тепер угадайте, що а 

правій кишені?
Та ви не вгадаєте, ні.

А в мене у правій,
пом’ятій ниш ені 

В самому куто ч ку  на 
дні —

Патрони німецькі із поля, 
з левади... 

Як Птлеру буде капут, 
Зберу я до купи всі міни 

й снаряди —
І гахну... То буде салют! 
Хлоп’ячі киш ені...

Дитячі киш ені..,
В самому куточку на д н і--  
У лівій киш ені, у

правій киш ені 
Дві смерті носив на

війні,

І. ДРАЧ.

ЗА КОЖНУ П’ЯДЬ ЗЕМЛІ
Минає сорок років, а 

в пам’яті народній не 
меркне подвиг радянсь- 
вих воїнів за визволен
ня Вінниці і області від 
німецько - фашистських 
загарбників. Двадцяте 
березня — славна іс
торична дата у непере
можній ході Радянсь
кої Армії у Великій Віт
чизняній війні.

Воїни, які брали 
участь у бойових опе
раціях, що розгорнули
ся у березні 1944 року 
на правобережній Ук
раїні, добре пам’ятають, 
як жорстоко огризався 
ворог, щоб утримати 
свої позиції. Однак бо
йовий наступ наших вої
нів, незважаючи на 
важкі погодні умови, 
без перепочинку бої, 
набирав все більше си
ли. Тривав стратегіч
ний наступ, що приско
рював перемогу над во
рогом.

Заклик Центрального 
Комітету нашої партії 
«Вперед, за повне очи
щення від ворога ра
дянської землі!» окри
лював воїнів на виріша
льну битву.

Полк, в якому я слу
жив, після розгрому 
Умансько - Христинів- 
ського групування фа
шистів, у першій поло
вині березня одержав 
бойове завдання діяти 
на «Вінницькому нап
рямку», розгорнув актив
ний наступ з виходом 
до Південного Бугу в 
районі Ладижина.

На світанку 15 берез
ня 1944 року ворог від
крив шквальний артиле

рійсько - мінометний во
гонь. Він був виклика
ний тим, що в районі 
Ладижина невелика 
група наших сміливців 
форсувала Буг. Очолив 
сміливу операцію за
ступник командира пол
ку по політчастині ма
йор Пенкін. Пригнув
шись, він на колоді 
швидше всіх переплив 
річку, вийшов на про
тилежний берег. Рівнин
на місцевість не дозво
ляла надійно прихова
тися від обстрілу нім
ців. Розривалися сна
ряди і міни, безкінечно 
строчили кулемети і ав
томати.

Ми добре бачили, як 
він, Пенкін, стріЛ ію-ш 
з автомата майже в 
упор фашистів, які на
магалися скинути у во
ду наших десантників, 
особистим прикладом 
кликав бійців на . под
виг. Сміливими і рішу
чими діями група смілив
ців примусила фашис
тів відступити, тим са
мим дала змогу підроз
ділам полку форсувати 
Буг.

У цьому бою ми втра
тили кілька найбільш 
відважних бійців, два з 
них — О л е к с а н д р  
Романов і Василь Кузь- 
мін були для мене з 
перших днів перебуван
ня на фронті взірцем 
справжнього героїзму і 
відваги, служили прик
ладом наслідування най
кращих солдатських 
якостей.

Вже пізніше, коли ми 
вийшли до державного 
кордону, було це на по-

їх сто вісімнадцять
Вийшла з друку у видав

ництві «Маяк» книга, котра 
розповідає про Героїв Радя
нського Союзу — вінничан, 
їх сто вісімнадцять — муж
ніх, відважних, які в роки 
Великої Вітчизняної війни 
показали безприкладну стій
кість і героїзм. Кожне ім’я 
героя, то своєрідна історія 
подвигів, які навічно вписані 
золотими літерами в книгу 
всенародної мужності і зви
тяги.

Колективна повість від
кривається вступною статтею 
«Навічно в пам’яті народній» 
Л. Л. Криворучка, першого

секретаря обкому Компартії 
України.

У творенні книги про геро- 
їв-вінничан брали участь ве
терани війни М. Гненний, 
Д. Дереч, Л. Сахневич, 
М. Чорний, а також партійні 
працівники і журналісти.

Нове видання — гідний 
подарунок 40-річчю Великої 
Перемоги і 40-річчю визво
лення Вінниччини від німець
ко-фашистських загарбників. 
Воно стане у великій пригоді 
краєзнавцям, червоним слі
допитам, педагогам у вихо
ванні в молодого покоління 
рис мужності й радянського 
патріотизму.

По місцях слави
В актовому залі Мо- 

гилів-Подільського мон
тажного технікуму відбу
лася прем’єра коротко
метражного кінофільму 
«Міста-герої», присвячено
го 40-річчю перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні. Кі
нострічка стала справж
нім уроком патріотичного 
виховання учнів. А ство
рили її члени кінофото-
студії Костянтин Козак, 
Валерій Троян під керів
ництвом працівника тех
нікуму І. В. Гаусмана.

Кадри фільму зняті під 
час поїздок учнів техні
куму у міста-герої, а
також походів місцями 
бойової слави радянсько
го народу.

16 майбутніх спеціаліс-

тів-будівельників відвіду
ють заняття кінофотостудії. 
Тут вони вчаться працюва
ти з кінофотокамерами, 
знайомляться з технікою 
зйомки тощо.

Інтерес в учнів і вик
ладачів технікуму вик
ликали короткометражні 
кінофільми «Зустріч з 
побратимами», «Посвячен
ня в учні», «З історії тех
нікуму». Руками учнів ви
готовлено також фото- 
стенди, фотоальбоми* що 
прикрашають аудиторії, 
музей бойової слави. В 
них — розповідь про зус
трічі з ветеранами війни і 
праці, про творчу спідруж- 
ність подолян з учнями 
Цаульського радгоспу- 
технікуму братньої Мол
давії тощо.

чатку квітня, дізналися, 
що майор Пенкін був 
удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу.

Склавши ритуальнГпо
честі загиблим, війська 
одержали нове завдан
ня — швидким манев
ром перерізати заліз
ницю Жмеринка—Одеса, 
не дати можливості фа
шистам, які відступали, 
пропустити ешелони з 
бойовою технікою у їх
ній тил.

І ця операція увінча
лася успіхом. Наступ
ного дня, 16 березня, 
ми оволоділи залізнич
ною станцією 'Вапнярка. 
Тут було захоплено кіль
ка німецьких ешелонів

Того ж дня Москва са
лютувала військам, які 
захопили залізницю і 
звільнили Вапнярку від 
фашистів.

На шляху звільнення 
території України від 
німецьких окупантів ми 
бачили, які звірячі слі
ди лишали по собі фа
шисти. Вони вбивали у 
містах і селах всіх, хто 
потрапляв на мушку — 
дітей, стариків, жінок. 
Горіли хати і будинки, 
стогнала земля.

Наростав священний 
гнів радянських воїнів, 
кожен прагнув відомсти
ти за наругу, приблизи- 
ти перемогу над нена
ситним ворогом. Ми на
ступали буквально по 
п’ятах -фашистів, які 
безславно тікали.

Наш полк і інші під
розділи двадцять сьо
мої армії скинули нім
ців разом з їх технікою 
і зброєю в кипучий

Дністр і 18 , березня 
1944 року оволоділи Мо
гил ів-Подільським.

Столиця нашої Бать
ківщини — Москва 20 
березня салютувала доб
лесним військам, які 
відзначилися у бойових 
операціях.

Того ж дня ввечері, 
тобто 20 березня, відгри
міли залпи салюту вій
ськам 1-го Українського 
фронту, які визволили 
Вінницю від фашистів.

У вирішальних боях 
за визволення Вінниці 
відзначилися війська ге
нерал - полковника Мос
каленка, генерал - лей
тенанта Шевердіна, ге
нерал - майора артиле
рії Лихачева, танкісти 
полковника Бєляєва, 
льотчики генерал - пол
ковника Красовського 
і генерал - майора Ка- 
маніна. Серед визволи
телів був і прославле
ний нині льотчик - кос
монавт двічі Герой Ра 
дянського Союзу Г. Т. 
Береговий, почесний 
громадянин нашого міс
та.

Вінничани погпраау 
гордяться тим, що 118 
Героїв Радянського Со
юзу дала вінницька зем
ля. З Вінниччиною зв'я
зані сторінки біографій 
прославлених полковод
ців двічі Героїв Радян
ського Союзу Р. Я. Ма- 
линовського і І. Д. 
Черняховського.

Д. ЮДІН, 
співробітник інсти
туту, учасник визво
лення Вінниччини, 
підполковник запасу.

- А *' V  ‘ •' •'''V ::
Пам’ятник односельча

нам, які загинули під час 
Великої Вітчизняної війни, 
в селі Дружелюбівці, Ка- 
линівського району.
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