
ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ

ПОРА ЕКЗАМЕНІВ

ІЛ  А ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИХ відкритих пар- 
* *  * . ТІЙНИХ зборах, Я'КІ відбулися шостого червня, 

обговорено підсумки роботи квітневого (1984 року) 
Пленуму ЦК КПРС і завдання партійної організації 
інституту, що випливають з його рішень і виступу 
товариша К. У. Черненка на Пленумі, і першій сесії 
Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання.

З доповіддю на зборах виступив заступник секре
таря парткоіму інституту Б. А. Вальчук.

Звіт із загальноінститутських партійних зборів 
буде надруковано в наступному номері газети.
Р  ОЗПОЧАЛИ роботу державні комісії. Четверто- 
1 го червня відбувся публічний захист дипломних 
проектів у п’ятикурсників радіотехнічного факульте
ту з спеціальності 0701 «радіотехніка».

Цього ж дня державна екзаменаційна комісія енер

гетичного факультету заслуховувала захист диплом
них робіт з спеціальності 0301 «електричні станції».

РОЗПАЛІ лїтня екзаменаційна сесія. Серед 
^  академгруп інституту найвищою успішністю і 
якістю знань відзначається колектив групи 2-АТ-80 
факультету автоматики і обчислювальної техніки. Ек
замен з телемеханіки всі двадцять студентів цього 
колективу склали на«добре» та «відмінно», записав
ши на свій рахунок 15 «п’ятірок» і п'ять «четвірок».

Серед студентів-енергетиків найвищою якістю 
знань відзначається група 2-ЕПП-80, на машинобу 
дівному факультеті першість на екзаменах утримує 
колектив групи З-ТМ-81.
І /  ОДЕКТИВ кафедри обчислювальної техніки 

щиро вітає Юрія Андрійовича Петросюка з ус
пішним захистом кандидатської дисертації.

ПРЕСТИЖ ДИПЛОМА До рівня кращих

Мине не так вже й бага
то часу і ми станемо квалі
фікованими спеціалістами, 
розпочнемо свою трудову' 
діяльність на підприємст
вах країни.

Сучасний спеціаліст, зро
зуміло, не лише керівник 
виробничого процесу, а й 
вихователь трудового ко
лективу. Вся система вищої 
освіти якраз і спрямована 
на формування такої особи
стості. Особлива роль у цій 
справі відводиться суспіль
ним наукам—історії КІІРС, 
марксистсько-лейіінській фі- 
лософії, політекономії, нау- 
новому комунізму.

Забезпечити майбутнього 
спеціаліста готовими рецеп
тами на все життя, звичай
но, неможливо. Щоб знай
ти вихід з різних життєвих 
ситуацій, майбутній інженер 
в стінах вузу повинен сис
тематично розвивати свій 
розум, творчу думку, вмін
ня з класово-партійних по
зиці^ аналізувати політику 
партії, розбиратися в тен
денціях суспільного розвит
ку.

Вивчення спадщини В. І. 
Леніна, документів партії і 
уряду, історії ВЛКСМ спри
яють формуванню у студен
тів всіх цих якостей. Ось 
чому залучення студентів 
до наукової роботи з сус
пільних наук набуває все 
більшого значення. В нашо

му інституті 98 процентів сту 
центів стаціонару беруть 
участь у Всесоюзних кон
курсах' студентських науко
вих робіт з історії ВЛКСМ 
і міжнародного молодіжно
го руху. Відрадно й те, що 
в цих конкурсах беруть та
кож участь і студенти - іно
земці.

В цьому році, наприклад, 
п’ятнадцять наших робіт 
були представлені на облас
ний тур, десять—нагород
жені Дипломами другого 
ступеня. Серед переможців 
обласного туру хочеться

Р но
назвати активістів, членів 
комітету комсомолу інсти
туту Сергія Оляніцького та

Ігоря Новицького. Зі своєю 
роботою перед студентами 
вузів міста виступала член 
комітету ЛКСМУ інституту 
Ірина Чевичелова.

Разом з тим визиває сер
йозну тривогу той факт, 
що якість знань з суспіль
них наук по інституту ще 
недостатньо висока. З істо
рії КПРС, наприклад, май
же кожен третій студент 
має трійки. Найвищий бал 
з цієї дисципліни (3,9) на 
факультеті автоматики і об
числювальної техніки, разом 
з тим тут же найбільший 
процент незадовільних оці
нок — 5,4.

Найнижчий бал з історії 
КПРС (3,5) на радіотех
нічному факультеті. Низька 
якість знань з марксистсь
ко - ленінської філософії у 
студентів енергетичного фа
культету. Багато «трійок» 
з суспільних дисциплін ма
ють студенти машинобудів
ного факультету. За цими 
показниками окривається не 
тільки погане ставлення до 
навчання, а й байдужість і 
(без пр инципн ість окрем иіх
студентів.

Кожен вихованець інсти
туту повинен з усією напо
легливістю вивчати сусп}4 
льні науки. Така, вимога і 
веління часу. Як відзнача
лось на червневому (1983 р.) 
Пленумі ЦК КПРС, зараз 
ведеться боротьба за ро
зуми і серця мільярдів лю
дей на планеті. І майбутнє 
всього людства у великій 
мірі залежатиме від резу
льтатів цієї ідеологічної бо
ротьби.

Тетяна ПІВЕНЬ, 
голова навчально-вихов
ної комісії інституту, 
студентка ФАОТу.

Сесія — це той напру
жений період, коли ко
жен студент повинен 
відзвітувати перед екза
менаторами за свої знан
ня, набуті під час чер
гового семестру.

Нинішня ж сесія — 
особлива. Вона вінчати
ме цілий навчальний 
рік. Отож більшість юна
ків та дівчат з усією 
серйозністю ставляться 
до своїх обов’язків, пра
гнуть скласти екзамени 
на «чотири» і «п’ять».

У навчанні, як і на ви
робництві, воезростаюча
НА КУБОК «ЗОЛОТІ

Сонячним днем у міс
ті Кам’янка стартувало 
р еспу бл ік а нське а втор а л - 
лі, присвячене 40-річчю 
визволення України від 
німецько - фашистських 
загарбників. Близько де
в’яноста гонщиків, які 
представляли майже всі

Р А Г
З вершин сопки радгосп 

«Київський» як на долоні: 
прямі стрічки вулиць сели
ща першоцілинників, тва
ринницьке містечко, сади, 
городи. Навіть не віриться, 
що троє десятиріч тому тут 
було поле, а в степу несмі
ливо бриніло єдине джере
льце. Саме з цієї сопки роз
дивлявся, де б закласти 
радгосп, його перший викон
роб, студент Львівського 
політехнічного Василь Ра
гу з ов.

Тепер сопку називають 
Рагузовською. Недалеко від 
неї загинуїв Василь. А по 
собі залишив будинки і фе
рми, креслення нових об’
єктів. Добру пам'ять серед 
товаришів. І останнє своє 
послання в майбуття: «Си
нам, Володимиру та Олек
сандру Рагузовим. Дорогі 
мої діточки, Вовушко й Са- 
шунько! Я поїхав на ціли
ну, щоб наш народ жив ба
гатше і краще. Я хотів, щоб 
ви продовжили мою справу. 
Найголовніше — треба бу
ти в житті людиною. Цілую 
вас, дорогі мої, міцно. Ваш 
тато».

Мине небагато часу, й тут 
на Рагузовській сопці, вшо
сте студенти із Львівського

роль у підвищенні успі
шності і якості знань від
водиться соціалістичному 
змаганню, його гласно
сті.

В ці екзаменаційні дні 
на більшості факультетів 
інституту напруж єн о  
працюють штаби сесії, 
.навчально-виховні ко
місії. Підсумки кожного 
екзамену висвітлюються 
в стіннівках, «блискав -

області, включились в 
боротьбу за почесний 
трофей — кришталевий 
кубок «Золоті колеса». 
Нелегке випробування 
чекало їх на дорогах 
Черкащини. Адже їм в 
складних умовах слід 
було подолати понад ти-

У  з  о
політехнічного присягнуться 
жити і працювати по-рагу- 
зовськи, бути гідними імені 
героя --першоці л инника.

Ще й досі переживаю 
хвилювання, з яким їхали 
сюди студза голівці. У скла
ді загону в той перший рік 
виїжджав і Олександр, син 
Рагузова. А нашим першим 
(будівельним /об’єктом. }у 
радгоспі «Київський» Жак- 
синського району Тургайсь- 
кої області був музей тру
дової слави першоцілинни
ків. Проект розробив наш 
боєць, студент — архітек
тор Михайло Сачко. Пізні
ше за проектами його та 
Олександра Бородіна сту
денти спорудили монумент 
іна честь героїв-.першоці
линників, павільйон Жак- 
синського району на облас
ній виставці досягнень на
родного господарства, кіль
ка соціально - культурних 
об’єктів...

Уявіть, за п’ять поперед
ніх трудових семестрів сту
денти освоїли понад міль
йон карбованців капіталов
кладень. Львів’яни збуду
вали 16 двоквартирних 
житлових будинків, торго
вий центр, станцію техоб
слуговування тракторів,

ках»„ у випусках «Ком
сомольського цр ожекто - 
ра».

У нас, на радіотехніч
ному факультеті, най- 
кр аще складають екз а - 
мени студенти академ- 
групи З-РТ-81. Середній 
бал по групі становить 
4,6.

Низьку якість знань на 
екзаменах показує ко

сячу кілометрів.
Успішно склали екза

мен на майстерність він
ницькі авт<омобіл:фи, 
які зуміли обійти всіх 
своїх суперників і заво
ювати почесний приз. То
кар ДПЗ-18 Валерій 
Степанюк, слюсар Ана-

В Ц І
гараж, тваринницькі комп
лекси. Пригадую минуле лі
то. Об’єктом № 1 був клуб 
на 300 місць, споруджували 
ще. два житлових будинки.

Якось у нашій дружбі пе
реконалися всі в районі. 
На прохання райкому пар
тії, райвиконкому та обла
сного штабу студзагонів 
треба було виділити ударну 
бригаду на будівництво клу
бу в райцентрі Добровіль
но вирушило 12 бійців на 
чолі з Анатолієм Жаком.

І так завжди. Такі вони, 
мої друзі Іван Слюзар і 
Олег Копткж, Мирослав 
Харів і Микола Колодій, 
Євген Володишин та Іван 
Шевчук. Переконливе свід
чення нашої згуртованості— 
успіхи в змаганні. Чотири 
роки поспіль загін був пе
реможцем серед тих колек
тивів, які працювали в Тур
инській області, а обком 
комсомолу нагороджував 
нас перехідним призом іме
ні Василя Рагузова. За 
п’ять років школу і трудо
вого і політичного гар- 
туваня в загоні пройшло 
понад 200 студентів. За 
підсумками минулого року, 
12 студзагонівців нагород
жені срібним знаком ЦК

Середній бал — 3,8.
Оперативне висвітлен

ня ходу екзаменів дає 
можливість штабу сесії 
вчасно зорієнтуватися в 
даній ситуації, надати 
конкретну допомогу від
стаючим, збагатити їх 
досвідом передовиків.

г. лосєв,
студент радіофаку, 
член навчально-ви
ховної комісії.

толій Надкриничний і 
в од їй Ан ато л і й У кр а ї -
нець тактично гр а мотно 
виступали на всій трасі 
раллі і зуміли правильно 
розподілити свої сили. 
Лише другими фінішу
вали кияни. А третє міс
це вибороли гонщики 
Львівської області.

Усі троє вінничан, які 
відзначились у іраллі, ви
хованці обласного спор
тивно-технічного клубу.

ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п’ятирічки». Стільки ж 
бійців одержало знак «Май
стер-умілець».

Так, це висока оцінка на
шої праці. Але їхали на ці
лину не за славою і не ро
мантикою. їхали працюва
ти, як чверть віку тому 
Василь Рагузов.

Торік з нами працювали 
мадагаскарець Лала Радрі- 
натуандру і в’єтнамець Нгу- 
ен Гхнь Фонг. Вони були 
улюбленцями і в загоні, і 
в радгоспі. Лала вдруге у 
у загоні. До речі, він най
краще в інституті се
ред іноземців володіє ро
сійською мовою. Був пере- 
їможцем республікансько^ 
конкурсу знавців російсь* 
кої мови, посів друге місце 
у Всесоюзному, Лала читав 
напам’ять Маякоївського і 
Светлова, грав на ударних 
інструментах.

...Па календарі червень. 
Загін імені Василя Рагузо
ва, який знов поїде на ці
лину, сформований. Честь 
продовжити славу рагузов- 
ців випала відмінникам 
навчання.

О. ІВАНЧУК,
командир студзагону 
імені Василя Рагузова 
ордена Леніна політех
нічного інституту імені 
Ленінського комсомолу.

л ектив групи 3 -Р К-81.
КОЛ ЕСА» —  — ------------------- ---------:—

Приз у  вінничан



2 стор. ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ і 8 червня 1984 року,

Д о б р а
з г а д к а
В ці дні у нас, п’яти- 

курсників, триває захист 
дипломних проекті®. А 
незабаром ми роз’їде
мось в усі куточки кра
їни, щоб своїми руками 
зводити новобудови п’я
тирічки, працювати в 
різних галузях народно
го господарства.

Закінчуючи інститут, 
ми щиро вдячні рідній 
Комуністичній партії і 
уряду за постійне піклу
вання про молодь, за те, 
що здобули вищу освіту, 
Працюватимемо за улюб
леною професією. Кожен 
з нас довго пам’ятатиме 
своїх викладачів і нас
тавників, що дали нам 
дорогу в життя, збагати
ли знаннями і досвідом.

Особливо ми вдячні 
доценту Н. А. Клименку, 
який розробив і читав 
для нас дуже цікавий і 
корисний предмет «Пра
ктика інженерної діяль
ності», до складу якого 
входить багато питань,

зокрема, адаптація мо
лодого спеціаліста на 
виробницпв/1;, керівницт
во різноманітними тру
довими колективами, 
взаємовідносини між лю
дьми, правила ведення ^ 
ділових зустрічей тощо,
Все це стане в _ нагоді 
нам з перших же днів 
своєї трудової діяльно
сті.

Усі лекції, а • їх було 
чотирнадцять, побудо
вані на багатьох конкре
тних прикладах. Було б 
дуже добре, якби закріп
лення матеріалу прово
дилося на практичних 
заняттях, котрі можна 
вести за методикою ді
дових ігор. На нашу ду
мку, такий необхідний^ 
випускникам предмет 
потрібно розширювати і 
відпрацьовувати прак
тично.

За дорученням гру
пи 2 НС-79 староста 

С. МАКОГОНЧУК.

Н Е КОЖЕН може по
жертвувати всім у 

своєму житті в ім’я кра
щого майбутнього інших. 
Серед багатьох відомих 
і невідомих страждаль
ців за народне щастя 
особливе місце посіда
ють С. М. Олійничук та 
О. І. Семенов.

з кріпосниками його 
арештовують і заточують 
у Шліссельбурзьку фор
тецю.

Оверко Іванович Се- 
менов, уродженець села 
Бубнівки теперішнього 
Гайсинського району на
родився через сто років 
після С. М. Олійничука.

ЖИТТЯ ВІДДАНЕ ЛЮДЯМ
Семен Микитович на

родився в 1798 році в 
сім’ї кріпаків в селі Ан- 
тонополі теперішнього 
Калинівського району. 
Здібний хлопець таємно 
від поміщика вступає до 
Вінницької гімназії, ус
пішно закінчує її і під 
чужим прізвищем трива
лий час вчителює в різ
них селах Поділля. Та 
постійні переслідування 
змушують його кинути 
учительську працю і пу
ститися у мандри.

Пізніше, на основі по
баченого у мандрах він 
пише книгу «Історична 
розповідь природних, 
або корінних жителів 
Малоросії Задніпровсь
кої, тобто Київської, Ка- 
м’янець-Подільської і 
Житомир — Волинської 
губерній про своє життя- 
буття».

Та повністю втілити 
задум в життя Олійни- 
чуку не вдалося. За про
паганду свободи і необ 
хідності боротьби селян

Він жив зовсім в іншу 
епоху і лише завдяки 
цьому його доля все ж 
значно різниться.

Селяни Г айеинського 
повіту обрали О. І. Се- 
менова депутатом другої 
Державної думи.

Оверко Іванович з 
думської трибуни висту
пив з гніївною викрива
льною промовою проти 
царизму. Пишучи пра
цю «Аграрна програма 
соціал-демократів у пе
ршій російській револю
ції 1905—1907 років», 
Володимир Ілліч Ленін 
використав уривки з неї.

Згодом Оверко Івано
вич став переконаним бі
льшовиком. Брав участь 
у поїв а л енн і с а м о д ер -
жавства, очолював рев- 
ком на Гайсинщині. А 
на V Всеукраїнському 
з’їзді Рад був обраний 
членом ВУЦВК.

П. СОЛЕЙКО, 
співробітник інститу
ту, ветеран партії і 
комсомолу.
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СТУДЕНТСЬКИЙ „ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ"
їх у дружині більше 

п’ятидесяти — студентів 
пр ир однич о -геогр аф ічно-; 
го факультету Вінниць
кого педагогічного ін-

організаційно - інеп е к- 
торську і дослідницьку 
роботу в заповідних міс
цях області. А потім до
ручають їм певну Д ІЛЯН

КИ) кількох операцій — 
«Ялинка», «Первоцвіт», 
«Нерест», «Заказник», 
«Лелека», «Постріл». Ко
жна з них має свій від-

ерганізаціях Українсько
го товариства охорони 
природи.

— У дружини немає 
канікул, — сказав нашо-

ституту імені М. Остров- 
ського. Щоб потрапити 
до її складу, потрібно, 
(Насамперед, глибоко лю
бити і знати навколиш
ню природу Подільсько
го краю. Бажаючих при
ймають спочатку канди
датами у члени «зеле
них охоронців», прищеп
люють їм уміння вести

ку чи напрямок природо- 
охоронництва.

Восени цього року зав
зяті природолюби від
значатимуть своєрідний 
ювілей своєї дружини — 
Гї’ятир іччя її ств ор єнн я. 
Стаж і досвід планової 
діяльності є. Наприклад, 
уже добре відпрацьова
на система по проведен-

повідний час (зимовий, 
весняний, літній, осін
ній). А зараз студенти- 
природники готують но
ву акцію під девізом 
«Зелений патруль». її 
мета — посилити еколо
гічне виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл, 
залучити юних до актив
ної роботи у первинних

му кореспонденту ї'З 
ком ан д и р, студент -тр е -
тьокурсник Іван Казмі- 
ров. П’ятий семестр ми 

працюватимемо у заповід
никах і заказниках, вес
тимемо агітаційно-про
пагандистську та охо
ронну роботу у районах 
Вінниччини.

«Новини Поділля».

НАШІ ЮРИДИЧНІ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ Краще обходитися без прогулів
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Невдовзі випускники 
нашого інституту прий
дуть на виробництво, 
очолять відповідні ділян
ки роботи на промисло
вих підприємствах. Пе
ред ними постануть пи
тання не лише виробни
чого характеру. Спеціа
лісти повинні бути обіз
нані з основами законо
давства з питань зміц
нення трудової дисцип
ліни, з порядком, який 
повинен існувати у ви
робничих колективах.

На кілька питань, що 
найбільше цікавлять сту
дентів, редакція попро

сила відповісти заступ
ника прокурора Ленін
ського району м. Вінни
ці В. ТатарІна.

— Який діє порядок 
скорочення чергової від
пустки за прогул?

— Робітникам і служ
бовцям, які здійснили 
прогул без поважних 
причин, відпустка скоро
чується на число днів 
прогулу. При цьому три
валість відпустки не 
може бути менше двох 
робочих тижнів (12 ро
бочих* днів за календа
рем шестиденного робо
чого тижня, не врахову
ючи додаткової триден

ної відпустки, яка нада
ється матерям, що ма
ють двох і більше дітей 
віком до 12 років, а та
кож додаткових відпус
ток, передбачених зако
нодавством у справі за
охочення за виконання 
державних на громадсь
ких обов’язків).

— Як здійснюється 
переведення на нижчеоп
лачувану роботу за по
рушення трудової дис
ципліни?

— За систематичне по
рушення трудової ДИС-4 
ципдіни, прогул без по
важних причин, вихід на 
роботу у нетверезому

стані робітники і слу
жбовці можуть бути пе
реведені на іншу ниж
чеоплачувану р о б о т у  
строком до трьох міся
ців, або переміщені на 
іншу нижчу посаду на 
той же строк. Час вико
нання робіт, на які ро
бітник чи службовець 
переведений, у строк по
передження про звіль
нення не враховується.

Систематичними пору
шниками трудової дис
ципліни вважаються ро
бітники і службовці, які 
мають дисциплінарні або 
громадські догани за 
п ор ушення дисципл іни.

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ

ТАК  ПОЧИНАВСЯ 
І Н С Т И Т У Т

Продовження. Початок у № 22 за 1 червня 1984 р.
Створення загальнотехнічних факультетів в облас

них центрах нашої республіки було новою формою 
підготовки інженерних кадрів на місцях. Більше, ніж 
двадцятилітній досвід показав, що ця форма 
навчання цілком виправдовує себе. І нині, як відо
мо, такі факультети успішно функціонують.

У грудні 1983 року в Кременчуку Міністерство ви
щої і середньої спеціальної освіти УРСР провело 
нараду-семінар деканів вечірних, заочних і загаль
нотехнічних факультетів. Було підбито підсумки за 
минулий період, намічено шляхи дальшого вдоско
налення і розвитку заочної і вечірньої форм навчан
ня, в тому числі і загальнотехнічних факультетів.

Для довідки. Загальнотехнічний факультет у Він
ниці був організований у 1960 році. Спочатку він 
перебував у надто важких умовах. На Привокзаль
ній вулиці у колишньому старому приміщенні енер
гетичного технікуму йому виділяли кілька кімнат, в 
яких розмістилися адміністрація, викладачі і співро
бітники.

Згадую, як до мене приходили в гості колеги з 
хімзаводу. Сидів я тоді у маленькій кімнатці разом 
з іншими викладачами. Ніщо не йшло у порівняння 
з тим, що було на підприємстві. Але всі розуміли, що 
це — тимчасово, що майбутнє за самостійним інсти
тутом — першим вищим технічним учбовим закла
дом на Вінниччині.

А щоб такий інститут існував, потрібно було щось 
робити. Умов для такої роботи, зрозуміло, не було, 
але треба було починати. З чого? В першу чергу з 
найнеобхіднішого — створення учбових лабораторій, 
бібліотеки тощо. Але ж нас, як таких, що представ
ляють підрозділ вищого учбового закладу, ніхто не 
знав. І були ми без грошей. Кажемо, що ми із зага- 
льнотехнічного факультету, а нас просто не розумі
ють. А нам дуже потрібні прилади, обладнання, ме
блі, книги. Нам дуже багато всього було потрібно. І 
вирішили піти в люди, тобто на підприємства, і в 
організації міста. Всім і кожному стали розповідати, 
хто ми такі і чого хочемо.

То вже згодом в обласному центрі і в районах по
ступово дізнавалися, що це таке за заклад під 
назвою Вінницький загальнотехнічний факультет 
Київського технологічного інституту харчової про
мисловості. А поки що ми, розбившись на групи за 
спеціальностями, ходили з підприємства на підприєм 
ство, з організації в організацію. У групГ фізиків був 
Адольф Максимович Тхорівський, Ігор Сергійович 
Юрковський, групу хіміків очолювала Лідія Іванів
на Скрипник, активність проявляли представники 
загальнотехнічних дисциплін в особах Івана Іванови
ча Вишинського, Анатолія Давидовича Беркута, Олек
сія Васильовича Файданіа, Федора Савича Кубансь
кого і, звичайно, мене, Головним «зв’язківцем», між 
факультетом і місцями нашої дислокації у Вінниці 
і далі від неї був Роман Юрійович Кігель, котрого 
невдовзі після створення факультету було обрано 
деканом.

Тут мені хочеться кілька слів окремо сказати про 
доцента Олексія Васильовича Файдаша. Це була 
надзвичайна людина і талановитий викладач. Любив 
він дуже не лише свою дисципліну — опір матеріа
лів, але ще більше — студентів. Сповна віддавав 
він себе навчанню. Опір матеріалів знав бездоганно, 
цікаво читав лекції, завжди приходив на виручку 
студентів. Консультував у будь-який час і в будь- 
якому місці. Особливо напруженими були консуль
тації перед екзаменами, на факультеті він бував 
щодня з ранку до вечора. Часто запрошував він 
студентів на консультації до себе додому. Сідали 
його вихованці за круглим столом у кімнаті, він 
пригощав їх чаєм, з кожним бесідував. Повторюю, 
дуже любили його студенти.

Отже, групи наші трудилися результативно. За 
рахунок підприємств, організацій ми поступово зба
гачувалися. У нас з’явилися прилади, обладнання, 
меблі. Як на той час, то обладнували ми непогані 
лабораторії фізики, хімії, опору матеріалів елек
тротехніки, технології металів та інші. Таким чином, 
підприємства і організації Вінниччини власними си
лами створювали свій вищий технічний учбовий зак
лад. Це мало надзвичайно велике значення у спра
ві підготовки інженерних кадрі® на, місцях. Стали на
лагоджуватися багатосторонні і постійні зв’язки фа
культети з виробництвом, зміцнювалася матеріаль
но-технічна база навчального процесу і наукових 
досліджень, відчувалась взаємна зацікавленість, до
помога.

Згадуються мені наші перші студенти. Багато з 
них посідали тоді керівні посади у радгоспі, на під
приємствах і в організаціях. Це — П. Верховий — 

'заступник начальника відділу раднаргоспу, В. Сверд
лов — головний інженер тресту «Вінницяпромбуд», 
Б. Бард а шевський — начальник будівельного управ
ління, І. Сікляров, — начальник вагонного депо ст. 
Коїзятин, Герой Радянського Союзу, Ф. Зоря — на
чальник управління «Вторчермет», В. Андрусишин, 
В. Черненко — енергетики хімзаводу та багато ін
ших. На загальнотехнічному факультеті, де беззмін
ним деканом є А. М. Тхорівський, зберігається дош
ка випускників всіх років існування ЗТФ.

В. БІЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.

(ДАЛІ БУДЕ),

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА


