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У нашому вузівському
цеху відчувається
той
особливий весняний пе
редзвін, що в якійсь мірі
нагадує споконвічну ко
вальську роботу, — ми
нула пора засіву зерна
у здоб р е н и й і ре
тельно
обро б л е н и й
грунт, а ковальські міхи
не дають згаснути ж а
ринкам, підтримують віч
ний вогонь
лю дського
творення і неспокою на
майбутнє. Бо покласти
навіть в найкращий спо
сіб насіння, благослови
ти його на добрий ур о 
жай ще не значить ви
конати всю роботу, щоб
мати щедрий
ужинок.
Потрібно весь час з дня
на день виходити в по
ле, не покладаючи рук
трудитися, як кажуть, до
сьомого
поту.
Тільки
тоді особливо приємним
буває смак вирощеного
тобою хліба.
Такі асоціації виника
ють щ оразу,
коли д у
маєш
про
навчання,
прагнеш порівняти його
з нелегкою хліборобсь
кою працею. Бо й справ
ді отой пробний виїзд на
весняне поле
нагадує
собою перші лекційні
пари, які започатковують
довгі гони знань, що їх
належить добре засво ї
ти, ввібрати душею і ро
зум ом курс наук з дис
циплін технічних і сус
пільних. І підпорядкува
ти все це
головному
завданню — вихованню
себе як спеціаліста, що
мож е б)УТИ не лише к е 
рівником
виробничого
процесу, але й органі
затором трудового ко
лективу. Вся система ви
щ о ї освіти якраз і по
кликана для здійснення
цього завдання. З р о зу
міло, що не можливо за
безпечити студента, май
бутнього спеціаліста р е
цептами на всі випадки
ж иття. Та лишається не
заперечною та
істина,

Партком інституту заслу
хав і обговорив звіт голо
ви профкому студентів В. !.
Ковальчука
про
роботу
профспілкової
організації
по дальш ому
поліпшенню
побуту, оздоровчої і п роф і
лактичної
роботи
серед
студентів. Відмічено, що в
інституті
створені
добрі
житлово-побутові умови, до
послуг студентів —- спор
тивно-оздоровчий табір на
225 місць, санаторій-профіяакторій, стадіон з комплек
сом площадок.
Минулого
року за рахунок проф спіл
кового бю дж ету всіма ви
дами оздоровчих
заходів
було охоплено 2318 чоловік.

що вуз дає знання, ф о р 
мує творче мислення,
сприяє
становлен н о ю
м олодої людини.
Нещодавній черговий
зліт відмінників нашого
інституту показав глибо
ку зацікавленість студен
тів у дальш ому вдоско
наленні навчального про
цесу, підвищенні успіш 
ності і якості навчання,
активізації гром адсько
го ж иття,
організації
бригадного підряду. П ід
носячи на новий вищий
рівень престиж
свого
учбового закладу, який
видає документ про ви
щу технічну освіту, ми
цим самим сприяємо по
глибленому
засвоєнню
наук, підготовці справж
ніх спеціалістів, яким під
сипу завтрашні
справи
науково-технічного про
гресу, р о зв’ язання на
зрілих проблем.
Початок літньої екза
менаційної се сії знам е
нує собою нову верши
ну у творчій
б іо гр аф ії
кожного студента. Тож
звітувати про набуті знан
ня треба якнайкраще. Все
почуте на лекціях, отих
що започаткували собою
врожайну учбову низу,
все, що довелося піз
нати у бібліртеках
за
книгою, все
повинно
відкластися
у
струнку
систему відповідей
на
се сії. Радіус активності
кожнго студента пови
нен бути широким, він
має сягати глибин. Всі
ляко ї підтримки заслу
говує ініціатива академ^
групи 1-ААГ-80 машино
будівного
ф акультету,
яка своїм
найпершим
обовязком вважає склас
ти екзамени без трійок.
Стати врівень з відм ін
никами — ось мета, до 
магатися якої
повинен
прагнути кожен вихова
нець нашого вузу.

Ю. КАРПОВ,
проректор.

Питання побуту, оздорвчої і профілактичної робо
ти постійно перебувають в
центрі уваги проф кому
і
його структурних п ідр о зді
лів. Однак зроблено щ е не
все, щоб всюди
панував
порядок. Недостатньо зд ій 
снюється контроль за ви
користанням
приміщ е н ь
гуртожитків за призначен
ням, трапляю ться випадки
переселень студентів
під
час навчання, вимагає по
ліпшення досвід
повного

....................................................................................................................

В ДОРОГУ ВИХОДЬ НА с в іта н н і !
Престиж диплома. З чого він починається? Це пи
тання хвилює усіх. Адже професія людини, її пок
ликання турбують кожен трудовий колектив, все
наше суспільство. А суспільству зовсім не байдуже,
хто прийде на зміну старшим, який слід в житті за
лишить молодше покоління, яку користь принесе во
но своїй Батьківщині, своєму народові.
В минулому році тема престижу диплома була
порушена на стсфінках газети професором М. В. Ко
валенком, В статті «Без потурань» («За інженерні

кадри» від 6 квітня нинішнього року) завідуючий
кафедрою історії КПРС, член парткому інституту
Б. А. Вальчук вказав на недоліки і упущення в нав
чально-виховному процесі. 1 не секрет, що окремі ви
пускники нашого інституту вишукують різні причини,
аби не поїхати на роботу за місцем призначення,
прагнуть, образно кажучи, влаштуватися в житті.
Продовжуючи тему престижу диплома, надаємо
слово студенту четвертого курсу машинобудівного
факультету, відміннику навчання Олектандру Мацику.

До призова в армію я
працював шофером на
Шпиківському цукрово
му заводі. Після служби
повернувся на рідне під
приємство. Згодом, зро
зумів, що потрібно вчи
тися далі. Вирішив ста
ти інженером атомобільного транспорту.
Вже на першому кур
сі мене обрали членом
«Комсомольського про
жектора»
факультету.
Зараз я член комітету
комсомолу
інституту,
відповідаю за роботу
сектора трудового вихо
вання. Три роки підряд
їздив на студентську бу
дову. В позаминулому
році працював на роз
робці родовищ газу поб
лизу Уренгоя в Тюмен
ській області. Там ми
споруджували компресо
рну станцію і їдальню.
Торік був командиром
студентського будівель
ного загону «Автомобі
ліст». Працювали ми в
седі Митнику Хмільни
цького району. За під
сумками соціалістичного
змагання наш СБЗ зай
няв перше місце серед

його потрібно не під час
розподілу місць, а про
тягом усього періоду
навчання в інституті.
- Вайкращою
формокі
такого виховання,
на
мою думку, є студентсь
кі будівельні загони. В
цьому я переконався на
власному досвіді. Цілком
впевнений, що такі хлоп
ці, як Сашко Трачук, То
ля Гуменчук, Сашко Таравський ніколи не схиб
лять в житті.
Якщо говорити
про
нашу академгрупу в ці
лому, то колектив у нас
хороший, дружний. Нав
чаються хлопці на «доб
ре» та «відмінно». Академгрупа не раз висту
пала з цінними почина
ми «Скласти чергову се
сію без жодної трійки».
Слова свого завжди до
тримували. Але повер
таючись до теми, розмо
ви, хочу відверто сказа
ти про окремих своїх

студзагонів інституту і
області. В нинішньому
році ЦК ЛКСМУ зат
вердив мене командиром
зони «Південь».
Хай правильно зрозу
міють мене читачі. Не
для бравади і хвастощів
розповідаю усе це. Всі
мої скромні заслуги в
житті — то результат
колективної праці моїх
товаришів, і в
першу
чергу Олександра Трачука, Анатолія Гуменчука,
Сергія Чернеги, старости
групи Сергія Савестьянова, комсорга Ігоря Ма
ляра, профорга Миколи
Зінця, Олександра Таравського та
багатьох
інших моїх однокурсни
ків.
Я уважно
прочитав
статті М. Коваленка і
Б. Вальчука. Мене теж
хвилює питання; з окре
мих випускників інститу
ту виходять «пустоцві
ти»? Чому людина, от
римавши вищу освіту за
державні кошти, відмов
ляється служити Бать
ківщині там, де це по
трібно? Питання це ду
же болюче і вирішувати

У парписомі інституту
самообслуговування в гу р  ній роботі, бажають бути
тож итках, кращ е виховання міцнішими контакти з ком 
у студентів почуття б ереж  сомольською і
цеховими
ливого ставлення до майна, партійними організаціями.
економ ії електро енергії.
У
прийнятій
постанові
Не всі члени
профкому партком зосередив
увагу
проявляють ініціативу,
не студентського проф кому на
завжди домагаю ться вико дальш ому поліпшенні умов
нання намічених
завдань, побуту і оздоровлення сту
інколи до справи підходять дентів, виховання у
них
формально,
недостат н ь о почуття поваги до норм со
приділяється уваги вихов- ціалістичного співжиття, ви

однокурсників. Є в на
шій групі студент Юрій
Кондратюк — відмінник.
Навчання йому дається
значно легше, ніж деко
му із нас. Це добре.
Погано лиш те, що Юрій
відмежується від загаль
них справ академгрупи,
не витриманий, пообіцяє
щось і не зробить. Од
ним словом — хлопець
несерйозний. З такими,
як кажуть, в розвідку не
ходять. Або взяти Вадима Огірчука і Єдуарда
Лавренюка. Можуть хло
пці вчитися на «відмін
но» та ледарюють. Ми,
звичайно, боремося з цими
негативними
явищами.
Закріпили за ними від
мінників навчання, праг
немо допомагати і вихо
вати їх колективно.
Олександр МАЦИК,
студент машинобу
дівного факультету.

Від редакції: Тема престижу диплома, піднята на
сторінках газети, далеко не вичерпана. «Пустоцвіти».
Звідки вони беруться? Випускник інституту — це
людина в такому віці, яка повинна відповідати за
свої вчинки Просимо висловити свою думку.

сокої культури поведінки в
побуті, бережливого
став
лення до держ авної влас
ності. П роф ком у разом
з
партійними бюро і декана
тами, комсомольською ор
ганізацією поліпшити добір
і розстановку п роф спілко
вого активу в групах і гур
тож итках, підвищити відпо
відальність активу за стан
справ на дорученій ділянці
роботи, регулярно заслухо 
вувати їх звіти на засідан

нях і зборах, навчати ак
тивістів»
Посилити контроль
за
«використанням приміщень
в гуртож итках за призна
ченням, дотримуватися
в
гуртож итках санітарно-гіт/ієнічних норм, принципово
ставитися до
порушників
порядку, регулярно прово
дити спільні рейди з «Ком 
сомольським
проже к т ором», результатам перевір
ки надавати гласності, п ід
вищити роль оглядів - кон
курсів ф акультетів по ум о 
вах побуту, праці і відпо
чинку студентів, вдоскона
лювати форми і методи о з
доровчої роботи.

Для
чого
людина
вчиться? Дивне запитан
ня, скаже кожен сту
дент. Людина з народ
ження прагне відшукати
істину. А цей процес і
є лейтмотивом пізнання.
Дійсно, знання не тільки
цікаві самі
собою. У
(них є й інша властивість:
волій заставляють люди
ну мислити, задо.вільнити
вічну потребу в пізнанні
навколишнього світу і
самого себе. Культура і
знаякнія вселяють ба
жання самовдоскналюватися. Звичайно, мають
вони і чисто праткичну
ціль — оволодіння про
фесією. Та
найбільш
важливе тут те, що з
допомогою знань ми е и бираємо для себе лінію
поведінки, формуємо се
бе як громадяни а з ви
сокою трудовою і політи
чною активністю, з по
чуттям колективізму
і
служінню суспільству.
В нашому
інституті
більшість
відмінників
навчання беруть актив
ну участь в громадсько
му
житті,
займають
ключові позиції в комсо
мольських і профспілко
вих організаціях.
Нас, відмінників, час
то запитують: як це тобі
вдається поєднувати від
мінне навчання з гро
мадською роботою? Ме
ні ж здається, що тут
варто б питати про те,
як може відмінник нав
чання відмежуватися від
загальних справ колек
тиву. Адже відмінник і

Близько двох
тисяч
студентів, викладачів і
співробітників інституту
взяли участь в п’ятому

активіст — поняття то
тожні, доповнюючі одне
одного. Робота на гро
мадських засадах фор
мує у людей
активну
життєву позицію, робить
їх всебічно розвинутими,
переконує в необхідності
постійного навчання Від
мінника ж навчання ^озброює знаннями, дає йому
моральне право вести за
собою інших. Власне ка
жучи,
саме
поняття
«професіоналізм»
не
можна розглядати лише
як суму трудових, сугу
бо професійних навиків.
Воно поєднує в собі ЦІ
ЛИЙ
ряд
моральних
якостей — духовний світ
людини, її особисту від
повідальність перед сус
пільством і, звичайно /К,
творчий підхід до своєї
справи. Поєднання _всіх
цих якостей якраз і ви
значає сучасного спеціа
ліста.
Велика роль у вихо
ванні сучасних спеціа
лістів відводиться нам,
відмінникам
навчання.
Особистим
прикладом,
потягом Ідо знань, допо
могою і
товариською
підтримкою кожен від
мінник покликаний ви
ховувати ці якості у сво
їх товаришів. Це зав
дання повинно
стати
однією з головних тур
бот ради відмінників ін
ституту.
О. ТАРАСЮК,
студент інженернобудівельного факуль
тету.

традиційному масовому
забігу,
організованому
міським спорткомітетом
на честь Дня Перемоги.

Компас у професію

Н а р о д н и й к о н т р о л ь діє

гп ОГО дня Юрій Гон1 чаренко ходив у п’я
тнадцятій
Вінницькій
школі іменинником. Його
вітали друзі, вчителі. Вп
ізнання (він
заслужив
перемогою на республі
канській олімпіаді
уч
нів з математики.
Гідно
відстою в а л и
честь області в поєдин
ках юних хіміків, біоло
гів, фізиків й земляки
Юрія. Перші місця на

ДБАТИ
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ

Додому—
з нагородами
них вибороли вінничани
Борис Вайсман, Надія
Михальниченко, Микола
Суконников.
Завидну
кмітливість розуму
і
вправність рук виявили
також їхні ровесники —
Олег Денискж, вихова
нець стрижавської шко
ли Вінницького району,
Дмитро Поліщук з Моігилева - Подільського?
Юрій Кочетов, учень він
ницької десятирічки № 6.
За успіхом школярів
стоїть копітка праця вчи
телів С. Д. Мріщук, 3. І.
Саврань, В. А. Ясінеького, Д. М. Власова.
О. ПОЛІЩУК,
студент.

На знімку: група вик
ладачів і співробітників
ВПІ —призерів змагань.
Фото Р. Кутькова.

НА ПОБАЧЕННЯ З ПРЕКРАСНИМ
Нещодавно група студентів машино
будівного* факультету здійснила цікаву
екскурсійну подорож до чудового міста
Умані, яке по праву вважають перлиною
черкаського краю. Справді красиве міс
то. Тут бували Пушкін, Котляревський,
Шевченко, інші видатні діячі літератури
і мистецтва.
Визначним куточком Умані є Софій
ський дендропарк, або так звана в на

роді Софіївка. Тут безліч витворів, мис
тецтва, які оригінально вписуються в
довколишню природу, — рукотворні ску
льптури, кам’яні ансамблі, водоспади та
фонтани. Все це справляє
незабутнє
враження. До всього ще треба додати
рослинний світ, який причаровує кожно
го, хто потрапляє в цей казковий світ.
К. БАЛАКАНОВ,
другокурсник машфаку.

Співає в руках балалайка
Павло Олександрович
Гойнов добре відомий не
тільки козятинцям, але
багатьом подолянам. Він
неодноразово виступав з
концертами і у Вінниці.
Вірним супутником його
життя стала балалайка.
Павло Олександрович —

18 травня 1984 року.
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лауреат обласного
та
Всесоюзного конкурсу.
В репертуарі самодія
льного музиканта росій
ські та українські наро
дні пісні. Часто лунають
з його концертах мелодії
часів громадянської та
Великої Вітчизняної вій

ни. Вони особливо бли
зькі колишньому фрон
товику. І вдячні глядачі
кожний його виступ зус
трічають щирими оплес
ками.
Є. МІНЯЙЛО,
студент ФАОТу.

Група народного кон
тролю ф акультету авто
матики і обчислювальної
техніки перевіряла е ф е к 
тивність
госпдоговірних
науково-дослідних робіт
і наукової віддачі вче
них Ф А О Т у . Було вияв
лено, що минулого року
на ф акультеті поліпши
вся показник
еф ектив
ності, на карбованець за
трат він склав два кар
бованці, колектив вико
нав план
економічної,
еф ективності, загальний
обсяг госпдоговірної т е 
матики зріс до 2 мільйо
нів 591 тисячі карбован
ців. Всі сім каф едр у с п і
шно справилися з поста
вленими завданнями, по
25 темах і двох догово
рах одержано економ і
чний еф ект.
Договори на передачу
завершених науково-до
слідних робіт і догово
ри науково-технічної спі
вдруж ності, які
перед
бачають
економіч н и й
еф ект, сприяють
еф ек
тивності науково-дослід
ницької діяльності
Однак окремі каф ед 
ри недостатньо врахову
ють
науково-виробничі
інтереси Вінницького ре
гіону.
М инулого
року
лише 6 процентів госп
договірної тематики ви
конувалося для м. Він
ниці і області, в той час,
як ВПІ покликаний бути
ведучою науковою
ор
ганізацією
для
цього
краю. Каф едри
слабо
проводять роботу по ук
ладанню фінансових до 
говорів на передачу під
приємствам результатів
НДР.
Основні обсяги і роз
діли
науково-дослідних
робіт виконуються
під
керівництвом
кандида
тів і докторів наук.
В
той же час
товариші
Бандак, Дель, Мироненко, Рудомін,
Филиню к,
Кірющ енко,
Марченко,

Погосян, Білокур, М акси
мов, Котлярова,
Д ер е
в’ янко лише виконують
теми, але не є відпові
дальними
виконавцями
госптем чи відповідних
розділів. Вчені А . Плотніков, Г. Дензанов,
Л.
Скрипник взагалі не бе
руть участі у виконанні
госпдоговірної
темати
ки. Найнижча
еф ектив
ність використання нау
кових кадрів на каф ед 
рах економіки виробни
цтва, організації вироб
ництва і хіміїЗначну роботу по за
безпеченню еф ективнос
ті науково-дослідних ро
біт проводять завідуючі
каф едрами автоматики і
інформаційної
техніки,
автоматизованої системи
управління,
обчислю
вальної техніки, еконо
м іки (виробництва. П ід
їх керівництвом протя
гом минулого року за
безпечено такі основні
обсяги
економічно г о
еф е кту: 1. В. Кузьмін —
1 мільйон 130 тисяч кар
бованців, В. Т. Маліков
— 1 мільйон 80
тисяч
карбованців, О. П. Стахов — 621 тисяча кар
бованців, В. С. Осадчук
223 тисячі карбован
ців.
Протягом
минулого
року значно активізува
лася на ф акультеті вина
хідницька робота. В чи
слі найкращих винахід
ників вчені В. П. Кожем ’ яко,
О. П.
Стахов,
А- Д ., Азаров. Проведен
ня кількох наукових кон
ференцій на базі
ВПІ
дозволило значно збіль
шити кількість публіка
цій. Першість по кілько 
сті методичних розро
бок утрим ує
каф едра
автоматики і обчислюва
льної техніки.

Г. БУШМИЧ,
В. ЛУЖЕЦЬКИЙ,
народні контролери
ФАОТу.

Гострий сигнал
ХТО ПОСТЯВИТЬ РОЗЕТКУ?
Грубо
порушуються
правила техніки безпеки
у гуртожитку № 4 інже
нерно-будівельного фа
культету. В першу чергу
це стосується експлуата
ції електричних плит на
кухнях. На них відсутні
пластмасові ручки вми
кання плит використову
ють виделки, ключі, інші
металеві предмети.

Комендант гуртожитку
А. Кулижський і поміч
ник проректора по побу
ту А. Добровольський
миряться з таким стано
вищем, не вживають за
ходів, щоб запобігти мо
жливим нещасним
ви
падкам.
н. м а к а р е н к о ,
інженер по техніці
безпеки.

НОВА КНИГА ВІННИЧАНИНА
Творчість вінницького
поета Михайла Каменю
ка добре відома широ
кому колу читачів. Його
яскраві, самобутні вір
ші оспівують наше квіту
че Поділля, несуть при
страсний поетичний за
ряд, вводять в складний
світ людських
взаємо

стосунків. Нещодавно у
видавництві «Маяк» по
бачила світ його нова
збірка «Прямовисний вііер». Теплими щирими
словами оспівує поет ду
ховну красу радянських
людей, велич їх трудо
вих буднів.
«Новини Поділля».

Г>
АДРЕСНО-довідко& вому бюро управлін
ня внутрішніх справ обл
виконкому є велика кар
тотека про усіх мешкан
ців, які проживають на
Вінниччині. Вона регу
лярно поповнюється. Ад
же кожен, хто одержує
паспорт — заповнює два
аркуші для прописки або
виписки. Один з них іде
в паспортний стіл, дру
гий — в адресно-довід
кове бюро.

тезки
знаменитих
Завдяки цій картоте
ці, знаходять один одно
го фронтовики, товари
ші, які працювали на ве
ликих будовах, колишні
сусіди і т. д.
Серед великої кілько
сті прізвищ натрапляє
мо й на дуже відомі з
історії, культури, мисте
цтва. Приміром, на Він
ниччині проживає чима
ло земляків, в яких пріз
вище — Ломон о с о в,
Фрунзе, Куту зо в, Фран
ко, Особливо багато в
нас Пушкіних, Коцюбин
ських. Та рекорд усім
«побили» Шевченко і Го
голь.
Цікаво, чи є серед них
повні тезки відомих пи
сьменників? Виявляєть
ся, є Найстаріший Тарас
Григорович Шевченко ме
шкає в с.
Горканівці
Тростянецького району,
наймолодший — у с . Морозівка Іллінецького ра
йону. Тарасу Григоро
вичу Шевченку, що живе
у Вінниці,
незабаром
сповниться тільки 45 ро
ків.
Микола
Васильович
Гоголь прописаний у селілі Городківка Крижопільського району.
До
недавнього часу на Він
ниччині проживали ще
два точних тезки вели
кого письменника, але
вони виїхали в західні
області України.
О. СУВОРОВ,
п’ятикурсник енергофакультету.

ОТРИМАЛИ
ПОСТІЙНУ
ПРОПИСКУ
Здавна у людей до
хижих птахів було осо
бливе ставлення. їх тро
хи побоювались за нічні
страхітливі крики, вба
чали в цьому якісь недо
брі звістки.
Нині шуляків, сов, ка
нюків, балабанів, бори
вітрів, яструбів залиши
лось досить мало у на
шій місцевості. А ці пта
хи надзвичайно корисні.
В лісах вони виконують
роль санітарів, а на по
лях — незамінні поміч
ники людини. Бо саме
вони винищували мишей
та інших гризунів без
отрутохімікатів.
Обласною організацією
товариства охорони при
роди вже кілька років
проводиться
конкурс
«Сокіл», який м>ає на ме
ті облік і збереження
гнізд пернатих хижаків,
Л. ЧУКЛІНОВА,
директор
обласної
станції юних нату
ралістів.
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