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Здрастуй,

друже

далекий,

незнайомий
Пора весни —• пора 

надій і сподівань. Це та 
пора, коли, зібравшись у 
дорогу, неодмінно наст
роюєш себе на той осо
бливий лад, виходиш за 
поріг з тим потаємним 
для інших почуттям, яке 
має принести радість. 
Радість від того, що мрії 
твої здійсняться, що ти 
сягнеш найзаповітнішо- 
го.. А воно, це найзапо- 
вітніше, твоє навчання і 
труд. І коли вже ти, зва
живши біля дверей, діз
нався, де працює прий
мальна комісія, без ва
гання душевного і сумні
вів зробив крок вперед, 
то цим самим з цього 
часу остаточно утвердив 
себе у виборі професії, 
заради якої ти готовий 
своїми знаннями довести 
право на неї.

Саме знаннями, здо
бутими у школі, лови- 
неї/ довести умудреним 
досвідом екзаменаторам, 
що ти маєш цей багаж 
знань, що ти хочеш їх 
поповнити у стінах вузу, 
що вибір т в і й  не 
випадковий, що розра
хунок у тебе за все один, 
—тільки знання. Інак
ших розрахунків і бути 
не може.

Нині у тебе,, друже 
далекий і незнайомий, 
свої турботи, шкільні. 
Пора шкільних екзаме
нів — це, так би мови
ти, генеральна репетиція 
перед новим наступом. І 
коли ти після школи ви
рішив піти у галузь про
мислового виробництва, 
сільське господарство, 
коли тебе покликало 
професійно - технічне 
училище, технікум, — 
це похвально. Добре і 
те, коли ти виносив мрію 
поступити у наш полі
технічний, коли пройняв
ся бажанням збагнути 
технічні науки, суспіль
ні дисципліни, стати 
кваліфікованим спеціа
лістом в одній із бага
тьох професій, що готує 
наш вуз. Якщо так, то 
ми раді тебе вітати.

Якраз для тих, хто 
іменуватиметься «Абіту- 
рієнт-84», редакція ба
гатотиражки і вирішила 
присвятити цей випуск 
газети. Намір єдиний — 
допомогти в якійсь мірі 
зорієнтуватись у нашо
му вузі, посприяти тому, 
щоб юнаки і дівчата, які 
переступлять поріг ви
щого учбового закладу 
могли собі уявити, яким 
є сьогоднішній Вінниць
кий політехнічний, що 
на них тут чекає і чого 
від них вимагається, ко
ли «Абітурієнти-84» ста
нуть студентами.

У своєрідній екскурсії 
по аудиторіях, лабора
торіях, бібліотеках, гур
тожитках, спортивних 
майданчиках, клу б а х  
погодилися взяти участь 
провідні вчені інституту, 
співробітники, кращі сту
денти як молодших, так 
І старших курсів, Одне 
слово, наш друже, слу
хай розповідь про інсти
тут, якому виповнилося 
десять років." Ще надто 
молодий він, наш інсти
тут, але вже добре відо
мий у країні.

От ви і переступили поріг нашого політехнічного, 
в якому десять тисяч викладачів, співробітників, 
студентів, який є головним науковим центром об
ласті, найбільшим в регіоні. Ви в політехнічному,

вони заслуговують увагу, потрібні на виробництві. 
Ви проходите коридорами політехнічного, який на 
честь 60-річчя утворення СРСР виборов третє міс
це у Всесоюзному соціалістичному змаганні, мину-

Т в і й  д о б р и й  Д І М
який бореться за присвоєння йому імені Володими
ра Ілліча Леніна. Політехнічний, що готує майбут
ніх фахівців по спеціальностях автоматика і теле
механіка, електронні обчислювальні машини, техно
логія машинобудування, металорізальні апарати та 
інструменти, конструювання і виробництво радіо
апаратури, технологія продовольчих товарів, тех
нологія товарів широкого вжитку, будівництво, 
транспорт, економіка. Спеціальностей багато, всі

лого року вдруге нагороджений Почесною грамотою 
Мінвузу СРСР і ЦК галузевої профспілки. Знайо
митеся з вузом, який вже заявив про себе, в якого 
велике майбутнє.

Ми в інституті, де люблять науку, дають їй нові 
широкі крила, всіляко розвивають науково-техніч
ний прогрес, готують молодих людей до великої і 
відповідальної праці в ім’я дальшого процвітання 
рідної Вітчизни. Це знаменно для нашої доби, ха
рактерної невпинним рухом вперед, для нашої кра
їни, що набрала стрімкого лету у світле майбутнє.

к і  ОВЕ студентське попов- 
нення — це ніби по

вернута молодість. Ми, лю
ди старшого покоління, осо
бливо пильно вдивляємося 
в обличчя тих, хто сідає за 
студентську лаву. Йдучи на 
побачення з старшокласни
ками, прагнемо розгадати, 
які вони, що несуть з со
бою, який внесок буде від 
юних в науку, у виробни
цтво, як поведуть вони 
справи у заводських цехах, 
на риштуваннях, в лабора
торіях. Тепер ми все часті
ше повторюємо думку про 
те,, що їм, нашим вихован 
цям, доведеться трудитися 
у завершальних роках ки 
нішнього століття, брати на 
себе всю відповідальність 
за долю країни, сприяти їй 
у дальшому технічному і 
культурному розвитку. Все 
це дуже важливо.

І коли сьогодні ми веде
мо мову з старшокласника
ми, то хочемо сказати їм 
про те, що наша турбота 
полягає насамперед в тому, 
щоб зі стін політехнічного 
виходили справді високо
кваліфіковані спеціалісти, 
які б не шкодували своїх 
сил, сповна віддавали на^ 
буті знання, були справжТ 
німи командирами виробни
цтва. І завжди раді чути 
від них ствердну відповідь, 
що заповітам своїх на

ставників вони завжд и бу
дуть вірні, нестимуть у ко
лективи все найкраще, що 
здобуте у студентські роки.

Приємно усвідомити, що 
багато юнаків і дівчат ви
являють бажання здобути 
технічну спеціальність.
Шлях до неї, зрозуміло, не
легкий. В інституті колишні

ціалістк, серед яких 14 
докторів і більше 200 кан
дидатів наук. З числа ви
кладачів і наукових спів - 
робітників чимало членів 

Всесоюзного товариства ви
нахідників і раціоналізаторів, 
що мають авторські свідо
цтва Державного комітету 
СРСР у справах винахо

ПЕРЕД ПОБАЧЕННЯМ
учні зустрічаються з нови
ми, підвищеними вимогами, 
дещо для них незвичайною 
системою навчання, вели
ким обсягом матеріалу з 
різних дисциплін, який на
лежить опанувати. І тут на 
допомогу молоді приходять 
досвідчені викладачі, сту
денти старших курсів. Ба
гаторічна практика показує, 
що При наполегливості, 

завдяки копіткій самостій
ній підготовці першокурсни
ки, в числі яких є й ті, хто 
має перерву в навчанні, ус
пішно оволодівають про
грамовим матеріалом, вчать
ся без трійок.

Професорсько - викла
дацький склад інституту 
це висококваліфіковані спе-

дів і відкриттів. В науко
вих дослідженнях беруть 
акіазнуґ участь студенти 

і аспіранти. Багато диплом
них проектів, що їх захища
ють випускники, базуються 
на основі наукових розро
бок, кращі з них відзнача
лися грамотами Міністерст
ва зищої і середньої спеці
альної освіти УРСР і ЦК 
ЛКСМУ.

Масштаби комуністично
го будівництва, зростаючі 
темпи науково-технічного 
прогресу вимагають постій- 
ноцо підвищення якості 
підготовки таких спеціаліс
тів, які б мали не лише ва
гомий багаж знань, але, й 
постіцню здійснювали на

уково - технічний пошук,

вносили посильний вклад в 
прискорення дальшого роз 
витку науки і техніки.

Разом з цим варто сказа
ти, що наш політехнічний 
готує також кадри для 
п’ятдесяти двох країн Азії, 
Африки і Латинської Аме
рики. Здобуваючи вищу 
освіту, іноземні студенти 

мають можливість вивчати 
наш соціалістичний спосіб 
життя, культуру, побут, 
звичаї.

Жити працювати і навча
тися з ім’ям В. І. Леніна— 
найголовніше покликання. 
Бути в числі кращих—обо
в’язок кожного студента.

Студенти-політехніки що
річно під час третього тру
дового семестру надають 
велику допомогу народно
му господарству республі
ки і країни, проводять знач
ну ідейно-виховну роботу в 
трудових колективах.

Вам, юці друзі, хто вчи- 
тиіметься у нашому вузі, 
доведеться багато потруди
тися. Та труднощі не по
винні лякати нікого. Голов
не — бути наполегливим у 
досягненні поставленої ме
ти.

‘Тож щиро бажаю успіхів 
всім абітурієнтам під час 
вступних екзаменів.

І. КУЗЬМІН,
професор, ректор інсти
туту.

Т у т
наше все

В нашому інституті, 
крім обраної улюбленої 
професії, кожен студент 
може сповна розкрити 
свої здібності, працю

ючи в науково - дослід
них гуртках, студентсь
ких конструкторських 
бюро', будівельних за
гонах. В інституті діють 
два факультетських сту
дентських конструктор
ських бюро (СКБ) і 
п’ять СКБ на кафедрах. 
Сто двадцять наукових 
гуртків об’єднують ма
йже півтори тисячі юна
ків та дівчат. Практич
но кожен вихованець 
інституту проходить 
школу науково - техн ін
шої творчості. Тільки в 
минулому році за під
сумками Всесоюзного і 
республіканського кон
курсів на кращу сту
дентську наукову робо
ту з технічних і суспі
льних наук двадцять 
п’ять робіт наших вихо
ванців відзначено ме
далями, дипломами та 
Почесними грамотами 
Мінвузів СРСР і УРСР, 
ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМУ і Центрального 
Лр ав л іння ;науково-тех - 
нічного товариства.

Вагомий вклад у ви
конання грандіозних на
креслень п’ятирічки вно
сять бійці студентських 
будівельних загонів 
ОС Б 3). К о ж н ого літа 

сотні політехніків в зе
лених штормівках з ем
блемами бійців СБЗ 
роз’їжджаються в різні 
куточки країни, щоб 
своїми руками зводити 
народногосподарські об’
єкти. Трудові маршрути 
наших загонівціїв проля
гають по різних містах 
і селах області і респуб
ліки, сягають далекої 
Півночі і острова Саха
лін. Щороку зведений 
СБЗ інституту займає 
перше місце в області 

Вінницький політех
нічний інститут — іні
ціатор багатьох славних 
починів. Студенти ВПІ 
своїми руками будують 
учбові корпуси, лабора
торії, гуртожитки тощо. 
І хоча наш інститут ще 
зовсім молодий, прак
тично усі студенти за
безпечені житлом. До їх 
послуг також чудовий 

профілакторій, спортив
но' - оздоровчий табір 
«Супутник» на мальов
ничому березі Ладижин- 
ського водосховища, 
студентські клуби-кафе, 
буфети і їдальня. Сту
дентський стадіон
«Олімп» по праву вва
жається одним з кра
щих в Союзі. До речі, 
наш інститут вже кіль
ка років підряд утримує 
першість серед вузів 
країни по розвитку фі
зичної культури і спор
ту. Нині серед наших 
студентів десятки май
стрів спорту СРСР, сот
ні спортсменів 

Заслуженою попу
лярністю у вінничан ко
ристуються колективи 
народного і бального 
танців, духового оркест
ру, хору викладачів і 
співробітників та драма
тичний колектив інсти
туту. Усі вони не раз 
виходили переможцями 
на міських і обласних 
оглядах - конку р с а х 
аматорів сцени.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова студентсько
го профкому.

ї а ї ввв

їх дорога пролягає до 
інституту, в аудиторії, 
лабораторії, де кожен 
день студенти поповню
ють свої знання з обра
ної професії.

і і і і і і в і М і ї і І і в в і в і ї а і в а в а вІВІНІ!
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ВАГОМЕ С Л О В О —ПОЛІТЕХНІК
На календарі останні дні весни. Сон

це виходить на літню орбіту. А літо— 
пора відпочинку, цікавих туристських 
подорожей, спортивних ігор, роботи в 
студентських будівельних загонах то
що. Нинішні ж дні сповнені безліччю 
турбот, в розпалі літня екзаменаційна 
сесія, захист дипломних проектів.

П’ятикурсниці факультету автомати
ки і обчислювальної техніки Ірина Лу
чко та Ела Нерсесян (на знімку зліва) 
докладають зусиль, щоб на «відмінно» 
захистити дипломні проекти, одержати 
документ про вищу освіту.

Студентські роки, це юність. А 
юність — пора пошуків і дерзань. На 
кафедрі конструювання і виробництва 
радіотехнічної апаратури чимало сту
дентів займаються науково-дослідною 
роботою.

На знімку справа: студенти радіотех
нічного факультету Ігор Цирлінчук і 
Олег Зоря з доцентом Юрієм Микито
вичем Воловиком (в центрі) під час 
науково-дослідного експерименту.

Фото Р. КУТЬКОВА.

СПОРТ

Кому підкоряється 
волан

в собі характер вченого 
і спортивну пристрасть.
І секція запрацювала на 
повну потужність. Две
рі ї ї  відчинені для всіх 
любителів волану, які 
бажають цілеспрямова
но тренуватись і підви
щувати свою майстер
ність.

Незабаром прийшли й 
успіхи. Спочатку наша 
команда добре виступи
ла у республікансько
му турнірі. А нещодавно 
у Дніпропетровську від- • 
бу-вся чемпіонат респуб
ліканської ради ДСТ «Бу
ревісник». Найсильнф 
шими в змаган н я х 
юнаків став старшоклас
ник вінницької середньої 
школи № 26 Анатолій 
Мізинюк. Сім сильних 
суперників впевнено пе
реміг він, демонструю
чи гарну техніку, тактич- і 
не розуміння гри. Ф а 
хівці пророкують юному 
бадмінтоністу гарне май
бутнє.

Я. КУЛИК, 
завкафедрою фіз- 
виховання.

ШЯПППІШВКЕІ ЇВ К І І ї Е Г ( « І Е М ; £ І Р І І«

Редактор
С. ДЖ ЕДЖ УЛА

Якщо вже ти об.р-а® свою улюблену— 
гордися нею. Стоїш на порозі вибору про
фесії — добре думай, ким тобі стати. 
Зважуй свої можливості, наперед при
кинь, чи зможеш ти все життя бути че
сно відданий їй.

У нашому інституті широкий простір 
для науки. На факультетах енергетич
ному, радіотехнічному, машинобудівно
му, інженерно-будівельному, автоматики 
і обчислювальної техніки здобуваються 
різні спеціальності. Своє життя ти мо
жеш пов’язати з автоматикою і телеме
ханікою, електронними обчислювальни
ми машинами., технологією машинобуду
вання, конструюванням та виробництвом 
радіоапаратури, металорізальними апара
тами та інструментами, технологією про
довольчих товарів, з будівництвом і 
транспортом, економікою. Кожна галузь 
техніки цікава, престижна. Треба лишень 
по-справжньому полюбити одну з бага
тьох спеціальностей, здобувати її напо
легливою працею, прагнути сповна від
дати сили досягненню поставленої мети.

Вінницький політехнічний запрошує до 
навчання тих, хто закінчує середню 
школу, хто вже встиг потрудитися на 
виробництві, відслужити в армії. Для 
всіх однаково звучить: «Ласкаво про
симо!».

Наш політехнічний — своєрідна куз
ня по підготовці науковців, виробнични
ків,, співробітників проектно-конструк
торських бюро та інститутів, педагогів 
для вузів, технікумів і професійно-тех
нічних училищ. Багаточиселівний інсти
тутський колектив гордиться тим, що в 
його сім’ї є Ленінські стипендіати, бага

то відмінників навчання. У нас є на ко
го рівнятися, з кого брати приклад.

Багатогранне студентське життя. Яс
кравою сторінкою в ньому є третій тру
довий семестр. Щороку економічна від
дача від будзагонів вимірюється міль
йонами карбованців освоєних капіталов
кладень. Окрім трудових навиків сту
денти набувають вміння проводить ма
сово-політичну і виховну роботу в тру
дових колективах, служать за взірець 
Х»ля інших.

У стінах вузу велика увага приділя
ється розвитку художньої самодіяльно
сті. Тут працюють ансамблі народного і 
бального танців, духовий оркестр, хор 
викладачів і співробітників, вокально-ін
струментальний ансамбль «(Студентські 
мелодії», на м»а ш иіно б удївм у факультеті 
діє агітбригада. Творчі колективи не раз 
виходили переможцями огляд ів-конкур- 
сів.

З поглядом у майбутнє дивиться ін
ститут. Звідси у широкий світ виходять 
спеціалісти. І виростатимуть у нашій 
країні нові житлові квартали, промис
лові: об’єкти, зводитимуться і дія
тимуть гідроелект р о с т а я т і ї об
слуговуватиметься електронно - об
числювальні прилади і великі інтеграль
ні схеми, бортоваї апаратура для супут
ників і ракет, обладнання радіотелеві
зійного мовлення і апаратура зв’язку, 
системи навігації тощо. На всіх відпові
дальних роботах, на передньому краю 
науково-технічного прогресу будуть на
ші випускники.

А поки що для вас, юні друзі, пори 
вступу в інститут, пора, яка стане по
чатком дороги в науку. Збирайтеся.

Вибирай свою улюблену

У пошані в нашому ін
ституті фізкультура і 
спорт. Молодь прагне не 
лише добре навчатися, 
але й загартовувати се
бе фізично. Для цього у 
студентів € всі можли
вості. До їх послуг сту- 
дентсь к и й  с т а д і о н  
«Олімп», який є одним 
з найкращих у Радянсь
кому Союзі. Тут відбу
ваються цікаві змагання 
з різних видів спорту.

Тих днів не змовкне слава
Цей музей партизан

ської слави на території 
комбікормового заводу 
знають багато жителів 
Теплицького району. 
Експонати, дбайливо зі
брані тут, розповідають 
про героїчний шлях на
родних месників, які 
входили до складу Дру
гої партизанської брига

ди. Чимало бойових 
справ на рахунку цього 
з’єднання. Народні мес
ники пускали під укіс 
ворожі ешелони, громи
ли гітлерівські гарнізо
ни.

Свято шанують па
м’ять героїв трудівники 
заводу. На підприємст
ві розгорнулось соціа

лістичне змагання під 
девізом «Рівняйя на по
двиг!». Імена секретаря 
міжрайонного комітету 
партії А. К. Микитенка, 
його дружини Гафії Ге- 
ресимівни та начальни
ка політвідділу бригади 
М. О. Корнійчука, навіч
но занесені до списку 
трудівників

А колектив заводу ви
рішив відзначити удар
ною працею знаменну 
дату — 40-річчя з дня 
визволення України. Тут 
випущено понад план 
чимало тонн комбікор
мів та кормосуміші.

В. ЯСЕВІНА, 
учениця Теплицької 
середньої школи.

Десятки цікавих видів 
спорту культивуються на 
Вінниччині. І в більшості 
з них вже є вагомі до
сягнення. Адж е ще у 
тридцяті роки на Поділ
лі закладався міцний 
фундамент масової ф і
зичної культури. Зокре
ма, легкоатлети, борці, 
футболісти та представ
ники багатьох інших ви
дів, які виступали під 
прапором нашої області, 
пройшли за цей час сла
вний спортивний шлях.

Та є види, розвиток 
яких розпочався зовсім 
нещодавно. Наприклад, 
перші кроки роблять 
вінницькі хокеїсти на 
на траві і дельтапла
неристи, альпіністи й 
водномоторники.

Ці спортивні дисци- 
ппліни прий ш л и  до 
нас три— п’ ять років то
му, але вже завоювали 
популярність. Окремо 
стоїть в цьому ряду бад
мінтон. Ця гра давно 
полюбилась подолянам 
але спортивних резуль
татів не було, поки у 
політехнічному інституті 
не виникла секція бад
мінтону. Створив її кан
дидат технічних наук 
Микола Іванович Іванов, 
який органічно поєднав

ЦІКАВО ЗНАТИ

Електростанція
К о т о в с ь к о г о

У краєзнавчому музеї 
села Соколівки Крижо
ні льського району збері
гається незвичайний ек
спонат — генератор пер
шої на Вінниччині сіль
ської електростанції, У 
1924 році придбав його 
Г. І. Котовський для 
Бессарабської сільсько - 
господарської комуни, 
заснованої в сусідній 
Ободівці демобілізова
ними з армії кіннотника
ми.

Щонайбільше десяток 
лампочок могла засві
тити ця мініатюрна елек
тростанція. Та як дале
ко було видно її світло! 
На нечуване енергетич
не «диво» приходили по

дивитись люди з бага
тьох українських і мол
давських сіл.

Давно вікслужила своє 
комуніівська електростан
ній. Недалеко від Соко
лівки нині далеко за ме
жі Вінниччини дарує 
світло потужна Лади- 
жинська ДРЕС. Та й 
понині світить нам з ві
дшумілих пожоївтяевиїх 
років електростан ц і я 
Григорія Івановича Ко- 
тоівського — маленьке 
«диво», що виколису
вало й зігрівало в сер
цях сільських трудів
ників мрію про своє ща
сливе майбутнє.

О. СУВОРОВ, 
студент енергофаку.

Д О ВІННИЦІ прибу
ли артисти Північно- 

К а з а хет аініського д е р -
жавноіго російського дра
матичного театру імені 1 
М. Погодіїна. В їх ре
пертуарі багато цікавих 
творів, з якими є мож
ливість познайомитися 
нашим студентам і вик
ладачам.

ЗАВІТАЙТЕ
У роки революції і 

громадянської війни спек- 
т акл і в ідбувдлис я н а в і д- 
критих площадках для 
широких верств народу. 
Це був новий творчий 
етап життя театру. На 
його афішах з’являються 
імена Л. Толістого, О. 
Островського, А. Чеховаї, 
К. Треньова, В. Вишнев- 
ського, В. Іванова.

Порушувати хвилюючі 
питання сучасності, ут
верджувати високі ідеа
ли людства, вдосконалю
вати художню майстер
ність — такі завдання 
стоять нині перед цим 
творчим колективом.

От ежте з а рек л а м ою, 
відвідуйте спектаклі.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
зав. клубом.
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