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АЖКО уявити наше сучасне життя без журналу, без свіжої, що пахне друкарською фарбою,
газети. Вони розповідають нам різні новини, знайом
лять з подіями в країні і за рубежем. З періодичних
видань ми дізнаємось про те, чим багате і цікаве
життя, черпаємо для себе нові думки, ідеї, збагачу
ємося життєвим досвідом і стаємо трішки мудрі
шими.
В газеті, як на долоні, наше повсякденне життя,
робота, навчання, громадська діяльність і наївіть
особисті проблеми.

тугу Ю. Л євикіін , студенти В. Шітіков, Н. Мозуль.
Ціна диплома — така тема статті професора ін
ституту М. В. Коваленка «За інженерні кадри» від
23 грудня 1983 року). Автор розповів про те, що
більшість випускників інституту з перших же днів
самостійної роботи на виробництві активно вклю
чаються в життя трудових колективів, проявляють
себе знаючими і думаючими спеціалістами. Та вияв
ляється, що ціна у диплома буває-різна. Окремих
випускників доводиться роками доучувати, але вони
так і не піднімаються до належного професійного
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В. І. Ленін вчив, що газета не тільки колективний
пропагандист і агітатор, а й колективний організа
тор мас. І чим більше у газети авторів — людей не
байдужих, а бажаючих поділитися своїми думками
і досвідом, навчити новому інших, допомогти у ви
рішенні тих чи інших проблем — тим вона цікаві
ша, тим більше вона впливає на формування світ
огляду читачів.
В інституті на всіх факультетах
випускаються
стінні газети, з лютого 1981 року виходить багатоти
ражна газета «За інженерні кадри». Крім того, на
громадських засадах випускається радіогазета.
Засоби масової інформації приділяють багато ува
ги ідейно-політичному вихованню студентської моло
ді. На сторінках багатотиражки, зокрема, система
тично розповідається про кращих вихованців інсти
туту, про діла студентів під час літнього трудового
семестру, про роботу студентських конструкторських,
бюро, участь студентської молоді в науково-дослід
них роботах, висвітлюються питання розвитку фіз
культури і спорту, культурно-мистецького життя і
побуту тощо. Особливу увагу газета приділяє пре
стижу диплома Вінницького політехнічного інститу
ту, підготовки висококваліфікованих, політично гра
мотних і ідейно-переконаних спеціалістів, здатних
вирішувати проблеми науково-технічного прогресу.
В 33-му номері за минулий рік в статті «Дороги»,
які вибираємо» другокурсниця машинобудівного фа
культету, делегат XXIV з’їзду ЛКСМУ Алла Хажинська підняла цілий ряд питань, що стосуються фор
мування особистості майбутнього інженера, актив
ної життєвої позиції кожної молодої людини. Вис
туп студентки знайшов гарячий відгук серед вихо
ванців інституту. Редакція багатотиражки завела
спеціальну рубрику. «Як ти збираєшся стати спеціа
лістом?». На цю тему в газеті вже виступили п’ятикуооник радіофаку Ігор Чижевеький,
студентка
ФяОТу Інна Хрущак, командир студентського науково^прантичного загону на БО «Термінал» Володи
мир Міхеєв та інші.
«Пасивність: як з нею боротися?» — так назива
лася критична стаття («За інженерні кадри» від ЗО
вересня 1983 року). На неї відгукнулися член пре
зидії профкому викладачів і співробітників В. Климчук, заступник секретаря комітету комсомолу інсти-
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рівня. Професор навів чимало прикладів, вказав на
упущення в навчально-виховному процесі.
Член парткому інституту, завкафедрою
історії
КПРС Б. В. Вальчук в статті «Без потурань» («За
інженерні кадри» № 14 1984 р.) розповів про те,
що окремі випускники не бажають їхати до місця
роботи за призначенням, прагнуть
влаштуватися,
так би мовити, «іютепліше». «Диплом, образно ка
жучи — дзеркало людини, — підкреслює автор. —
Високо й належно оцінюючи його, разом з тим не
варто допускати ніяких потурань тим, хто бажає
тишком-нишком влаштуватися в житті».
Як найбільш раціонально розподілити свій час,
утвердити свою самостійність в навчальному проце
сі, як краще організувати своє дозвілля?... Ці та ін
ші питання, що найбільше хвилюють студентів, пос
тійно друкуються на сторінках газети.
У газети є чимало друзів—постійних дописувачів,
але нам хочеться,, щоб їх було значно більше. Адже
проблеми морального виховання, студентського самоуправління, правових знань тощо не можуть не
хвилювати викладачів, співробітників, студентів.
На всіх факультетах, як вже було сказано, випус
каються стінгазети. Плідно працюють редколегії стін
газет на інженерно-будівельному та енергетичному
факультетах. Стіннівки «Будівельник» і «Енергетик»
виходять різножанровими і цікавими, добре офор
млені художньо. Проте, на факультетах автоматики
і обчислювальної техніки, радіотехнічному і маши
нобудівному стінгазети виходять нерегулярно, зде
більшого до свят та знаменних календарних дат.
Редакція газети «За інженерні кадри» була б щи
ро вдячна членам редколегії усіх стінгазет інституту за більш тісні творчі стосунки. Хай же зростають
ряди наших друзів-дописувачів і порадників. У пе
реддень свята^преси щиро вітаємо активістів багато
тиражки студентів О. Суворова, А. Хажинську, І.
Хрущак, В. Шітікова, В. Міхеєва, Н. Мозуль, О. Віткжа, І. Іванкжа, Є. Міняйла, І. Карліцького, викла
дачів і співробітників А. Тхорівського, В. Климчука,
М. Коваленка, Ю. Кардова, М. Синельника, В. Го
норова, Д. Юдіїна, голову головної групи народного
контролю інституту В. Демешка, подружися Завальнюків, інженерна-коінструктора СКТБ «Модуль»
ї Гуральник та багатьох інших наших авторів».
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Тридцять дев’ять років тому, 9 травня
1945 року, завершилась перемогою ра
дянського народу Велика
Вітчизняна
війна. Скільки мужності і героїзму про
явили наші воїни, весь народ в бороть
бі з чорною фашистською чумою! Ці
ною життя 20-ти мільйонів радянських
людей була завойована Перемога в бит
вах, яких ще ніколи не^ знало людство
планети. Три з половиною мільйони бій
ців на фронтах і двісті тисяч трудівни
ків тилу були відзначені урядовими на
городами за військові і трудові подвиги.
Як завжди, організатором і натхнен
ником радянського народу на бій і труд
виступала/ наша рідна Комуністична!
партія. (Комуністи /завжди ^були там,
де найважче. Г сьогодні, коли реван
шизм і мілітаризм знов загрожує люд
ству термоядерною війною, все напо
легливіше звучить заклик нашої партії
де всіх народів світу — не допустити
розв’язання третьої світової війни.
На знімках: вгорі— Вічний вогонь у
вінницькому парку імені
Козицького;
внизу — на проспекті Космонавтів у
місті Вінниці.

4 травня 1984 року.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

стор.
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------------- 9 травня—День перемоги ----------- —

ЧЕРЕЗ ДВІ ВЕСНИ...
2 грудня 1983 року
багатотиражна
газета
«За інженерні
кадри»
змістила фотографію, на
якій вихованець нашого
інституту Євген Завальнкж присягається вірно
Іслуїжити любимій Віт
чизні. Згадувалося там і
прізвище Сергія Яблочііікова. Обидва
юнаки
навчалися на
другому
курсі факультету авто
матики і обчислювальної
техніки, обидва
тепер
служать в армії, в одній
військовій частині. Бли
зько 400 вихованців по
літехнічного носять вій
ськову форму, стоять на
варті рідної Батьківщи
ни. Багато з них підтри
мують постійні зв’язки з
тузом, де навчалися, ку
ди після служби в армії
П овер нуТЬ сЯ ПрОіДОВ Ж ИТ'И
навчання.
Батьки Євгена 3 авальтюка постійно надсила
ють йому газету «За ін
женерні кадри». Євген,
прочитавши її, пересилає
своєму другові Олексан
дру Левшу, який після
першого курсу факуль
тету автоматики і обчис
лювальної техніки теж
служить в армії. Таким
чином, газета стала для
солдат ще одним інсти
тутським другом, який
сповіщає їм про життя
Вінницького політехніч
ного.
Редакція газети у День
преси щирю вітає сту
дентів, сьогоднішніх во
їнів, з наступаючим свя
том Перемоги радянсько
го народу у Великій Віт
чизняній війні, бажає їм
відмінних успіхів у бойо-

На знімку: Двічі Герой Радянського Союзу, Почес
ний громадянин Вінниці, льотчик-космонавт СРСР
Г. Т. БЕРЕГОВИЙ в Гостях у вінницьких піонерів.
службовців надішле ли
вій і політичній підготовста і в багатотиражку,
Д1.
розповість, як йому слуРедакція сподівається,
житься.
що хтось із військово

1944 році принесли ра
дість визволення
від
фашистських загарбників
воїни-десантники.
Слідопити Китайгорода
розшукали кілька живих
героїв, Імена яких зна
чились серед загиблих
на меморіальній плиті в
селі Кам’яногірці, Саме
при допомозі комсомо
льців та піонерів сповна
оцінені ратні
подвиги
Франца
Станіславовича
Будковського з Білору
сії, будівельника із Смоленська^Василя іавнсви-

ча Дудовича. В
школі
зберігаються хроніки-повідомлення про безпри
кладний подвиг воїнівдесантників.
Пошукова робота учнів
уже знайшла визнання.
Про знахідки
китайгородців письменник Ми
хайло Андрійович Гончаров тепло відгукнувся
у книзі «Крилата піхо
та», що побачила світ в
одному з видавництв Ка
захстану. Нині слідопити
одинадцяти шкіл Росій
ської Федерації, Украї
ни листуються з ними.

центрі уваги комсомоль
ської організації інсти
туту. Адже, як відміча
лося на XIX
з’їзді
ВЛКСМ, брати участь у
підготовці висококваліфіьованих спеціалістів —
чудова традиція Ленін
ського комсомолу. До
сить сказати, що за ос
танні роки не лише пе
ревиконують план випу
ску спеціалістів, але й
значно зростає ще один
показник — кожний де
сятий вину фізик о дер ^
жує диплом з відзнакою,
при цьому успішність в
цілому складає близько
97 процентів, Якщо ми
нулого року лише
12
груп під час сесії показа
ли бездоганні знання, то
нинішня сесія виявила
І 05 таких
академгруп.
Як бачимо, позитивні зру
шення непогані,
вони
прогресують.
За підсумками оглядуконкурсу академгруп за
1982—1983 навчальний
рік кращими були виз
нані 1-РТ-80, 5-ТМ-80,
2-ЕС-80, 2-ВЕ-79, 2-РК81, 6-ПЦБ-80, 6-ПЦБ-79,
4-ТМ-81, 2-АТ-80, 2-ЕОМ
-79, а група 2-ВЕ-79, де
комсоргом Ейваз Мамедов, брала участь в от
ії яд і-конку рс і студ єнтсь ких груп м. Вінниці.
Непоганих результатів
було досягнуто і в пе
ріод зимової сесії 1983—
1984 навчального року. У

процентному відношенні
якість знань сягнула ци
фри 57, кількість груп,
які склали сесію без дві
йок — 106, у минулому
році їх було лише 38.
Чотири групи підтримали
ініціативу групи 1-ААГ80, де комсоргом Ігор
Маляр, скласти сесію без
єдиної трійки. Це — гру
пи 1-АТ-80, 2-ВЕ-79, 2РК-80, 6-ПЦБ-80. З та
ких груп треба
брати
приклад, на них рівняти
ся, домагатися високих
кінцевих результатів.

це стосується груп
1ЕОМ-83, 2-ЕОМ-83, 2ЕОМ-82, 4-ПЦБ-83,
5ПЦБ-83, З-ПЦБ-82,
4ПЦБ-82. Як бачимо, сер
йозної допомоги потре
бують першокурсники і
другокурсники. Старшо
курсникам пора подати
руку своїм молодшим ко
легам, навчити їх прави
льно організовувати свій
час, передати досвід і
навики по вивченню дис
циплін.
Наближається
літня

ВО
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кань дівчат затримали.
В комендатурі Софію
забрав старий згорбле
ний чоловік. Його звали
Макс Тіме. Як вияви
лось, він / його дружи
на ненавиділи людино
вбивчу війну. Вони дали
притулок дівчині, пово
дились з нею, як з рід
ною.
— Ти ж не забувай
нас, дочко, —- наказува
ли вони, коли
настав
день Перемоги.
І Софія не забула. На
писала. Відповідь з села
Пацдорф (НДР) прий
шла відразу. Спочатку

листувалися, а потім по
чали гостювати одні в
одних. Нині старих Тіме
уже немає в живих, та
нитка дружби не обірва
лась. Не так давно у
С. А. Белецької були в
гостях сини Тіме — Карл
і Ганс з дружинами, а
їм наносили візит дочка
Софії Августівни Вален
тина та син Петро.
Так на місці прірви,
яку прагнув звести фа
шизм, між цими родина
ми проросло дерево дру
жби.
«Новини Поділля».

Сучасний спеціаліст —
це людина, яка не лише
глибоко володіє техніч
ними знаннями, але й
наділена рисами вмілого
організатора,
здатного
вести за собою інших,
брати участь у громадсь
кому житті колективу. За
приклад тут служать Ле
нінські стипендіати На
талія Клочко, Олександр
Вітюк, Катерина Жупа-,
нова, Олена Касаткіна та
інші, які
займаються
комсомольськими справа
ми, мають інші громад
ські доручення.
Та тут доводиться го
ворити і «на жаль». На
жаль, за результатами
першої атестації цього
семестру на машинобу
дівному факультеті мен
ше половини, студентів
атестовано позитивно, на
радіотехнічному факуль
теті _ 53,4 процента, на
енергофакультетї — 79,3
процента. Тягнуть назад
свої факультети групи
6-ТМ-83 (комсорг Кревогу0ець), 2-ВМ-83 (ком
сорг Капленкова). Тож
голові навчально-вихов
ної комісії машинобудів
ного факультету Олек
сандру Лисаку належить
зробити все для
того,
щоб виправити станови
ще,
домогтися кращої
успішності студентів.
Та й на інших факу
льтетах має Місце низь
ка успішність, особливо

сесія, а з нею постають
нові завдання, які необ
хідно вирішити. Най
перше, мова йде
про
створення штабів сесії.
Було б добре, якби рек
торат,
за
прикладом
ФАОТу і енергофакультету, включив до складу
штабів сесії і на інших
факультетах заступників
деканів. Не менш важли
во вже тепер, виходячи
з підсумків
атестації,
надіслати листи батькам
студентів, які погано
навчаються,
розробити
плани роботи на період
підготовки і проведення
сесії, скласти
графіки
чергувань по
штабах,
визначити роботу консультпунктів,
потурбу
ватися про наочну агіта
цію, на комсомольських
зборах взяти зобов’язан
ня по складанню екзаме
наційної сесії.
В інституті започатко
вується форма бригад
ного методу. Групи пер
ших —третіх курсів, які
проживають в гуртожит
ках, уже готуються до
екзаменів за цим и\еі
ходом. Потрібно всіляко
сприяти тому, щоб кол ект ивіна форм а підго товки до складання іс
питів міцно утвердилася
па всіх факультетах.
Т. ПІВЕНЬ,
голова навчально-ви
ховної комісії інсти
туту.

УВАГА: КОНКУРС
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Ще й досі очі Софії
Белецької наповнюються
сльозами, коли починає
розсотувати довгу нитку
пам'яті, пов'язану з вій
ною. Тоді їх, п'ятнадця
тирічних підлітків з По
льової Лисіївки Калинівського району, позаганя
ли в товарняки і відпра
вили до Німеччини, щоб
перетворити в робочу ху
добу.
Софію спочатку відпра
вили на підприємство,
де були жахливі умови.
Одного разу вони з под
ругою втекли звідси. Од
нак, на третій день блу-
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ВІДЧУВАТИ ПЛЕЧЕ ТОВАРИША

«Крилата піхота»
Славний бойовий шлях
Четвертої
гвардійської
Овруцької Червонопрапорної орденів Суворова
і Богдана Хмельницького
повітряно-десантної ди
візії оживає у спогадах
фронтовиків,
реліквіях
музею Китайгородської
середньої школи, що в
іллінецькому районі.
Балабанівка, Яструбинці, Купчинці, Кам’яногіїрка, Дашів, Брацлав
—
ось далеко неповний пе
релік тих населених пун
ктів Вінниччини, яким в

и ] АВЧАЛЬНИЙ про■ * цес є центральним
ланцюгом всієї системи
формування
майбутніх
спеціалістів. Бо ж нав
чання — це головна пра
ця студента, і нині, в
умовах науково-техніч
ного прогресу, ставляться
високі вимоги до глибо
кого оволодіння знання
ми, бо справжнім спеці
алістом може бути лише
той випускник, який за
роки навчання у вузі у
повній мірі розкрив свої
творчі здібності, найпер
ше шляхом постійного і
наполегливого оволодін
ня, при тому у найбіль
шому обсязі, знаннями.
Ці питання стоять у

Минуло сорок років, в
в паняті (Народній не
меркне подвиг радянсь
ких воїнів за визволення
Вінниці і області від ні
мецько-фашистських (за
гарбників. 9 травня 1985
року ми відзначатимемо
40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні.
В ході підготовки до
цієї знаменної дати та
з метою активізації і по
силення (роботи по війсь
ково-патріотичному та ін
тернаціональному вихо
ванню студентської мо
лоді, підготовки юнаків
до служби в Збройних
Силах країни комітет ко
мсомолу інституту разом

з профкомом студентів і
редакцією газети «За ін
женерні кадри» оголошу
ють огляд-конкурс стін
газет інституту на кра
ще висвітлення військо
во-патріотичної темати
ки.
В представлених
на
конкурс стіннівках по
винна бути всебічно роз
крита робота партійних,
комсомольських і проф
спілкових організацій фа
культетів і підрозділів
інституту, первинної ор
ганізації ДТСААФ, сек
ції військово-патріотич
ного виховання, ради ве
теранів Деликої ВІТЧИЗ
НО! війни,
спортивних
гуртків і секцій, пропа
ганда військової служби
— найпочеснішого обо
в'язку кожного громадя
нина Країни Рад через
вихованців інституту, які
перебувають в
лавах
Збройних Сил.

Для найактивніших
членів редколегій - пере
можців огляду-конкурсу
встановлюються такі на
городи:
за перше місце — По
чесна грамота для колек
тиву редколегії, членам
редколегії —
пільгові
туристські путівки по мі
сцях (революційної, /бо
йової і трудової слави
радянського народу;
за друге і третє місця
— грамоти колективам
редколегій, а членам ред
колегій — дипломи
і
пам’ятні подарунки.
Підсумки першого ту
ру огляду-конкурсу бу
дуть
підбиватися
12
травня цього року, дру
гого — в другій декаді
травня 1985 року.
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