З СВЯТОМ ПЕРШОГО ДЗВІНКА!
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Від
парти шкільної до
парти студентської — та
кий шлях проходять абіту
рієнти. Ольга Тур і Сергій
Немировський
—
першо
курсники. Сергій з відзна
кою закінчив училище ци

вільної авіації, Ольга працю
вала лаборантом в нашому
інституті. Як і сотні інших
юнаків та дівчат, вони ста
ли студентами.
Фото О. Володимироаа.

Початок нового навчального року р о зп е щ у єть ся
святом Знань, у яке закладено великий суспільнополітичний зміст: рівність кожного
громадянина
Країни Рад перед можливістю навчатися. Наша пар
тія ставить високі вимоги до вищої школи про необ
хідність в найкоротші строки
вивести навчальновиховний процес на передові науково-технічні ру
бежі. Цій меті, як відомо, відповідають практичні
заходи останнього часу, спрямовані на перегляд уч
бово-методичної документації, впровадження но
вих навчальних планів і програм, використання ком
плексного підходу до управління якістю підготовки
спеціалістів, прискорення темпів технічного оснащен.
ня навчального процесу.
Висловлюємо впевненість, що з перших днів но
вого навчального року студенти
інституту прояв
лять високу дисциплінованість, активно включаться
в учбовий процес, докладатимуть всіх зусиль для
того, щоб глибоко опановувати знаннями, служити
прикладом у поведінці, брати постійну участь у
громадському житті колективу, примножувати слав
ні традиції нашого політехнічного.
Шановні першокурсники! Перед вами стоїть зав
дання швидко збагнути, як потрібно
навчатися у
вузі, з перших днів глибоко осмислювати предмети,
набувати навиків користування необхідною літерату.
рою, привчати себе до самостійної роботи. Ви, Наше
нове поповнення, повинні високо тримати честь ву
зу, своїми знаннями підтверджувати престиж дип
лома, який вам вручатиметься через п’ять років.
Щиро вітаємо професорсько-викладацький склад
І студентів з початком нового навчального року!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМИ, КОМІТЕТ
КОМ СОМ ОЛУ.

Сьогодні відбудуться загальні збори викладачів і
співробітників інституту, на яких обговорюватимуться
підсумки минулого навчального року і завдання ко
лективу ВПІ по підвищенню якості підготовки спе
ціалістів в 1984—85 навчальному році у світлі вимог
XXVI з’їзду КПРС і наступних Пленумів ЦК.
На зборах з доповіддю виступить ректор інституту
професор І. В. Кузьмін. Будуть розглянуті питання
В січні нинішнього ро
знакою», а з спеціальнос
ку наш інститут відзна
ті 1609 по стаціонару
чив 10-літній ювілей як
жоден випускник ниніш
самостійного
вузу. За
нього року не отримав
цей час для народного
диплома з відзнакою.
господарства країни Він
1090
випускників
ницьким
політехнічним
(87,4 проц.) захистили
дипломні
проекти на
підготовлено майже оди
«відмінно» і «добре». Од
надцять тисяч високо
нак по інституту цей по
кваліфікованих спеціаліс
казник знизився на 2,1
тів з
дванадцяти спе
процента.
Зниження
ціальностей. З нинішньо
пройшло в основному за
го року наш ,вуз стан,
рахунок профілюючих ка
випускати інженерів для
федр радіотехнічного фа
багатьох зарубіжних кра
культету (18,5 проц.). Ці
їн. Всього ж із стін ВПІ
кафедри
випустили в
вийшло 1248 інженерів,
цьому році майже чет
що становить 102,7 про
верту частину дипломни
цента від плану випуску.
ків із задовільними оцін
Дипломи
з відзнакою
ками. Країні необхідні
одержали 127 випускни
в исок опідг отовл єн і спеків, що на 1,2 процента
ціалієти, здатні грамот
вище від попереднього
но вирішувати виробничі
навчального року. Цей
справи. Отже є над чим
показник зріс на всіх фа
задуматися декану фа
культетах, в тому числі
на вечірньому і заочно культету т. Руцкому, ке
рівникам кафедр тт. Ліхму за винятком радіо
іціндеру, Суп'яну та Ко
технічного та інженерноваленку.
будівельного. До речі, на
Важливим показником
інженерно - будівельному
факультеті протягом ос
дипломних проектів є ре
танніх
чотирьох років
комендація їх державною
пей показник все знижу
екзаменаційною комісією
ється і знижується, а ра
до впровадження. В ці
діотехнічний факультет
лому по
інституту ми
маємо деякі ■ позитивні
працює не ритмічно. Про
зрушення в цій справі.
філюючі кафедри, що го
На 3,4 процента зріс цей
тують кадри з спеціаль
ностей 0303, 0577, 0701,
показник в порівнянні з
попереднім навчальним
0705, 1202 знизили під
готовку висококв ал іфікороком. Приємно відзна
чити, що ріст цей в осваних спеціалістів з «від
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інститут дає багато, від
нього можна взяти ще біль-ше, коли з першого курсу
студент
проявляє велику
зацікавленість
у знаннях.
До послуг наших вихованців
прекрасні лабораторії, де
вони можуть потрапити у
світ незвіданих явищ, дошу
куватися до наукових істин,
бути
першовідкривачами.
Для цього треба одного —

бажання і сумління. Дуже
важливо спрямувати
свої
зусилля на глибоке пізнан
ня, творче осмислення кож
ного предмета, дисципліни,
яка викладається. Лише за
цієї умови можна підніма
тися по сходинках
знань,
постійно збагачуватися, го
тувати себе до самостійної
роботи.
На знімну:
на кафедрі

Трибуна для всіх

електропостачання промис
лових підприємств міст
і
сільського
господарства.
Асистент О. Д. Дьомов і чет
вертокурсники
енергофаку
Олександр Загородній і Сер
гій Заєць в лабораторії пЬ
вивченню перехідних про
цесів в електромережах.
Фото О. Володимирова.

АВТРА на івститутському
стадіоні
«Олімп»
відбудеться
урочиста посвята в сту
денти. Запрошуються вик л ад ач і,
сп івр об ітники,
* студенти, їх батьки, рід
ні і близькі.
Р ЕКТОРАТ, партком,
■ профком викладачів
1 співробітників, весь ко
лектив інституту щиро
вітають Білена Вікторо
вича Бєлого з присвоєн
ням йому вченого ступе
ня — доктора філологіч
них наук.

про виконання соціалістичних зобов’язань, про уч
бову, методичну, ідейно-виховну, науково-дослідну
роботу, про розстановку кадрів, вдосконалення сти
лю і методів роботи, розвиток учбово^матеріальної
бази тощо. Під рубрикою «Трибуна для всіх» бага
тотиражка буде знайомити своїх читачів з головними
проблемами вузу, які належить розв’язати. Сьогодні
подаємо короткі нотатки у загальному плані.
ти з використанням ЕОМ
повному за рахунок сту
протягом усього періоду
дентів заочного і вечір
навчання, тобто £ пер
нього навчання. По ста
шого і до
останнього
ціонару ж в цілому цей
показник знизився в ре
курсу.
Накреслюючи завдан
зультаті
недостатньої
ня на новий навчальний
роботи профілюючих ка
рік у справі підготовки
федр
з спеціальностей
спеціалістів, ми повинні
0301, 0302, 0606, 0608,
пам’ятати, що крім висо
0701.
кої кваліфікації, кожен
Сучасний динамічний
випускник вузу повинен
розвиток техніки вима
бути інтелігентом марк
гає від інженерів вироб
систсько-ленінського тиництва глибоких теоре
пу;\людиною високої потичних знань і практич
діти Чиої,
профес ійноних навичок роботи на
трудової і естетичної
обчислювальній техніці.
культури.
Показник виконання ви
пускниками
дипломних
Головне завдання про
проектів з використанням
фесорсько-викладацького
ЕОМ по інституту виріс
складу інституту — оз
за минулий навчальний
броїти майбутніх спе
рік до 89,5
процента.
ціалістів сучасними знан
Проте на стаціонарі при
нями, прищепити їм лю
дипломному проектуван
бов до обраної професії,
ні з спеціальностей 0577,
-навчити їх оволодівати
0705 та 1202 процент ви міцним практичним умін
користання ЕОМ зали
ням і навичками. Постій
шається ще надто низь
но вдосконалювати прак
ким.
тику курсового проек
тування і на цій основі
Сучасний розвиток нау
ки і техніки вимагає но добитися більш якісніших
показників в дипломному
вих форм
і методів у
проектуванні. Визначен
справі підготовки інже
ня теми
і характеру
нерних кадрів. Завдання
дипломного проекту для
ставиться так, щоб уже
кожного студента необ
з перших днів навчання
хідно підбирати і затвер
в інституті студенти нав
джувати на початку чет
чилися
працювати на
вертого курсу. Всім ви
електроннообчислюв а л ьпусковим кафедрам слід
иій техніці. Підготовку
розширити
комплексне
кадрів по
кожній спе
дипломне проектування.
ціальності слід проводи-

/СТУДЕНТ енергетично^ го факультету Ге.ншдій Власюк став призе
ром Всесоюзних літніх
студентських ігр з легкої
атлетики.
О ИХОВАИЦІ нашого
^
інституту
успішно
виступили на республі
канських літніх студент
ських іграх. Збірна ВПІ
по боротьбі
з самбо,
зокрема, стала перемож
цем цих змагань. Звання
чемпіона республіки ви
бороли студенти машинобудівного факультету
М. Мадебадзе, 3. Габо-

зов, І. Гнівадзе. При
зерами
змагань стали
Г. Халухаєв, Г. Псутурі, Г. Сахокія.
ПЕРЕМ ОЖ ЦЯМ И рес■ * публіканських літніх
студентських
ігр стали
також члени збірної на
шого інституту по бо
ротьбі з дзю-до.
у СПІШНО виступили
* на республіканських
змаганнях і наші лучниІКИІ.4 Чемпіоном респуб
ліки став студент радіо
технічного
факультету
М. Фігель, а його коле
га Н. Хомін — призером
цих змагань.

ЕСЯТКИ студентсь
ких будівельних за
гонів Вінниччини вируши
ли нинішнього літа в
путь. їх дороги проля
гли на далекий Сахалін,
північ Тюменської облас
ті, на будови Київської
та Вінницької областей.
У нинішньому році під
час третього трудового
семестру
студзагонівці
зобов’язались освоїти 4,5
мільйона карбованців ка
піталовкладень.
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відбулась підземна сти
ковка агрегатів з трубо
проводами магістралі.
Великий обсяг роботи
належало виконати газобудівнцкам, коли вони у
травні
минулого року
розпочали зводити фун
дамент станції. Але діє
ве соціалістичне змаган
ня, застосування передо
вої технології допомог
ли значно скоротити виз
начені строки. Так. ли
ше заміна металевої опа-
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Наш третій, трудовий
Значну допомогу май
бутні спеціалісти нада
ють трудівникам сільсь
кого господарства. В се
лах вони зводять школи,
тваринницькі ферми, си
лосні траншеї
та інші
споруди. Крім цього сту
денти вищих і середніх
учбових закладів чита
ють лекції, влаштовують
концерти художньої са
модіяльності.
Знаменну
перемогу
здобули нещодавно бу
дівники
газопроводу
Уренгой—Помари—Ужго
род, який проходить по
території нашої області.
Державна комісія прий
няла пусковий комплекс
Іллінецької компресор
ної станції значно раніше
наміченого строку. Вже

лубки на залізобетонну
дала можливість втричі
прискорити монтажні опе
рації.
Вже підготовлені до
роботи разом з компресо
рами агрегати очистки і
охолодження газу, опе
раторська,
допоміжні
споруди. Нині будівель
ники готують
до здачі
об’єкти культурно-побу
тового призначення.
На спорудженні ком
пресорної станції ударно
потрудилися
нинішнім
літом студенти інженер
но-будівельного факуль
тету політехнічного ін
ституту.
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Е Шановна редакціє! Більше року пройшло з тих Е
Е пір, як пішли ми із стін рідного інституту на війсь- Е
Е кову службу. Пішли, щоб навчитися нелегкій, але Е
Е дуже важливій справі — захищати рідну Вітчизну. Е
і За цей період ми багато чому навчилися, зміцніли я
я фізично й духовно, пізнали ціну армійської дружби Е
В підрозділі, нас, ко
лишніх студентів ВПІ,
троє: двоє з факультету
автоматики і обчислю
вальної техніки і один з
маш инобудівя ого.. , До
служби в армії ми мало
знали один одного, адже
навчалися в різних гру
пах. Тепер завжди разом:
освоюємо армійську нау
ку, долаємо труднощі,
підтримуємо один одно
го.
Комсомольці підрозді
лу виявили нам високе
довір’я, обравши до скла
ду комсомольського бюро
роти. Випускника ФАОТу,
Ленінського стипендіата,
а нині єфрейтора; Сер
гія Яблочніков а обрали

і вірності Батьківщині.
Знання і навички, здо
буті в інституті, допома
гають нам у цьому. Усі
ми обслуговуємо електрорадіоапаратуру, стали
класними спеціалістами,
відмінниками бойової і
політичної підготовки.
Ідучи на службу в ‘а р
мій?, ми дали слово своїм
однокурсникам,
викла
дачам, рідним і близьким
з честю нести звання ра
дянського воїна, гідно
представляти наш інсти
тут. Користуючись наго
дою, хочемо звернутися
через газету до всіх сол
датів і матросів — ко
лишніх студентів інститу
ту: служіть чесно, нало-

готовка до нової світо
вої війни стала основою
державної
політики
СІЛА, на. її підготовку
витрачаються величезні
суми грошей. СНІ А і
країн,
які входять до
складу НАТО, не прихо
вують, що мета розв’яза
ної ними гонки озброєнь
— підготовка до війни з
СРСР,
соціалістичними
країнами. Вони прагнуть
домогтися військової пе<
рев аги над СРСР. Ім
періалісти
нарощують
стратегічні ядерні сили,
створюють ракетні бази
в Європі,
розробляють
нові військові програми,
хочуть заволодіти космо
сом.
Про це
забувати не
можна. Внести свій гід
ний вклад у зміцнення
економічного і оборонно
го потенціалу нашої Віт
чизни — священний обо
в’язок кожного. Батьків
щині
потрібні високо
кваліфіковані спеціаліс
ти, віддані справі партії,
радянському
народові.
Тож потрібно на вищий
рівень підносити якість
■навчання, дбати про гар
ну успішність, готувати
себе до справжньої інже
нерної роботи на вироб
ництві.
В, ГОВОРОВ,
голова секції військово - патріотичного
виховання інституту.
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1 вересня—Міжнародний
день миру

1 вересня у житті на
родів планети має особ
ливе значення. І не ли
ше тому, що у багатьох
мільйонів дітей, юнаків і
дівчат починається нов.а
пора
життя — школа,
училище, технікум, вуз,
і не тільки через те, що
наша країна відзначає
день Знань. Сорок років
тому у цей день фашис
тська Німеччина н-апала
на
Польщу, почалася
друга світова війна, най
більш жорстока і крово
пролитна 'ІЗ' ВСІіХ війн,
які коли-небудь
знало
людство.
1 вересня 1945 року
радянські війська роз
громили японську Кваптуніську армію на Дале
кому Сході, переможно
завершили бойові опера
ції, тим самим поклали
кінець другій
світовій
війні. Людство планети
переконалося, що у сві
ті нема таких сил, які
змогли б поставити на
коліна народ, який відда.
ний ідеям марксизму-ленінізму, рідній Вітчизні,
тісно згуртований навко
ло Комуністичної партії.
Однак суворий урок
історії, який засвідчив
про те, що будь-які вій
ськові авантюри
проти
СРСР неминуче прире
чені на провал, на жаль,
не охолодив гарячі голо
ви верхівки мілітарис
тських кіл Заходу. Під
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Георгій ЧЕРНИШ,
комісар
обласного
СБЗ.

-ХАЙ ЗДВЖДИБУДЕ СОНЦЕ
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На знімку:
секретар
комсомольського
бюро
роти С. Яблочніков (злі
ва) і групкомсорг взвода

Є. Завальнюк
обгово
рюють план тематичного
вечора.

секретарем комсомольсь
кого бюро роти. За до
сягнуті успіхи у бойовій
і політичній
підготовці
командування
частини
нагородило Сергія знаком
«За заслуги у службі».
А ми, єфрейтор Євген З а 
вальнюк і рядовий Віта
лій Сербіновеький, обра
ні комсоргами взводів і
стараємося наслідувати
приклад нашого ротного
комсорга,
допомагаємо
йому в усьому. Вивчаю
чи військоіву Справу і
виконуючи
громадську
роботу, прагнемо прово
дити її на високому мо
ральному та ідейно-полі
тичному рівні, допома
гаючи нашим команди
рам і політпрацівникам
виховувати солдатів в
дусі високої свідомості

легливо оволодівайте вій
ськовою
майстерністю,
підвищуйте показники в
бойовій і політичній під
готовці, з гідністю, несіть
звання вихованця. Він
ницького політехнічного
інституту.
Шлемо гарячий армій
ський привіт усім сту
дентам, професорсько-ви
кладацькому складу, на
шим товаришам — од
нокурсникам.
Бажаємо
ще кращих успіхів в но
вому навчальному році
у справі підготовки ін
женерних кадрів для на
шої соціалістичної Бать
ківщини.
З повагою єфрейтори
С. ЯБЛОЧНІКОВ,
Є. ЗАВАЛЬНЮК,
рядовий
В. СЕРБІНОВСЬКИЙ.
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В усі часи мода на одяг йшла по найрізноманБ
піших напрямках. В останні роки в моду увійшли в
сорочки і сукні стилю «сафарі», переважно кольору в
хакі, які деякими деталями, а саме — нагрудними в
кишенями, погонами на плечах, «патронташем», а Я
також різнокольоровими нашивками нагадують, хоча Я
й досить приблизно, військовий одяг.
^Я
Такий стиль поєднує в собі деяку вільність із ді- Е
ловитістю. Сорочки такого фасону непогано поєдну- Я
ються із джинсами. Отже, це одяг зручний і сучас- Е
ний, він до вподоби молодим.
в
Та хотілось би глибше розглянути цю проблему. Бо Е
модний одяг підкреслює не лише зовнішній вигляд В
молодої людини, а й розповідає оточуючим про її в
культуру, виховання, смаки. Недарма
ж народна в
мудрість гласить, що зустрічають по одежі, а про- з
воджають по розуму. Правда, виникла ця приказка я
дуже давно, і мова у ній про одяг наших предків- Я
бідняків. Тепер же, найчастіше, одяг свідчить і про Я
розум людини в якійсь мірі...
Де в кого з юнаків та дівчат сорочки і брюки до- Е
повнюються емблемами і написами, які
офіційно |
прийняті як знаки розпізнавання в арміях капіта- 2
лістичних держав. Я неодноразово бачив, що на к и - 1
шенях або на рукавах сорочок деяких молодиків |
були написи, що в перекладі дослівно означає: «Ар- |
мїя Сполучених Штатів». Доводилось бачити у де-1
кого з хлопців нашиті на, рукави
вістрям догори |
жовті трикутники — розпізнавальні знаки сержантів в
американської армії.
В однієї дівчини на. рукаві сукні була нашита ем- Я
блема американської морської піхоти — орел, що Я
тримає в руках земну кулю. Чи намагалась ця дів- Е
чина перед тим, як одягнути сукню поцікавитись, Е
що це за емблема? Чи знає вона, скільки людей —*2
таких, як і вона, дівчат та беззахисних дітей і ста- Е
риків вбили у В’єтнамі люди, які носили таку ж ем- Е
блему?
Е
На сорочці у одного хлопця вище нагрудної кишені в
я бачив напис англійською мовою, який перекладав- Е
ся: «Військово-повітряні сили Сполучених Штатів». Е
Чим міг привабити юнака одяг з такою «прикрасою» |
— адже він повинен знати, що люди, які носять фор- в
му з таким написом, сиділи за штурвалами бойових я
літаків, які скидали бомби на мирні міста і села Ко- я
реї, В’єтнаму, Лаосу. Саме такі написи були на фю- £
зеляжах бомбардувальників,
що скинули ато-мні Я
бомби на Хіросім^ і Нагасакі.
'
Одного разу на дискотеці біля мене сіли за столик Я
незнайомі хлопці. На куртці одного з них були при- я
шиті формені гудзики парашутистів англійської армії. Е
Я поцікавився, чому саме ці гудзики він пришив до Я
своєї куртки. І почув у відповідь: «А що тут тако- Я
го? Це ж не американські, англійські...» Між на- |
ми зав’язалась гаряча суперечка. Я нагадав йому, в
що саме англійські парашутисти стріляли гумовими Е
та пластикоівими кулями в беззахисних дітей на ву- в
лицях міст Північної Ірландії. Дивно було слухати, в
як інфантильно мислить цей юнак.
І:
Мода, як відомо, міняється швидко. Через деякий в
час вийде з моди одяг стилю «сафарі». Але останнім в
часом мода на різні емблеми почала переноситись я
на інш.і види одягу. І одягають декотрі юнаки і дів- я
чата сорочки, плаття і куртки, прикрашені різною я
символікою, яка нічого хорошого не може розповісти Я
про їхніх власників. Мене особисто обурює такеЕ.
несвідоме ставлення, таке поклоніння перед усім Я
«фірменим», що пливе з Заходу.
Мода на одяг (і не тільки на одяг) — це елемент Е
культури особи. Ятеж молодий і, звичайно ж, люб- Е .
лю модний одяг. Але не можу зрозуміти тих, хто |
запопадливо запобігає перед фарцовщиками, перед і
деякими студентами-іноземцями, які торгують іно- в
земним шматтям з чужою ворожою нам символікою, з
Мені здається, що всі ми повинні непримиренно §
ставитись до молодих людей, які своєю поведінкою Я
і одягом принижують горде звання громадянина Ра- я
дянеької держави.
Вони заслуговують
непросто Я
осуду, а ганьби. І не треба
соромитись про це Я
говорити їм в очі — на комсомольських зборах, в її
студентських колективах.
я
Сліпе наслідування моди завжди було нерозумним, я
в усі часи. В наш час — тим більше. Світ капіталу я
прагне нав’язати нам свою
ідеологію будь-якими З
шляхами, в тому числі і при допомозі чужої СИМВО- ї ї
Л1!ки на одягові. Це розходиться з нашою мораллю, Я

І, БОГОМОЛОВ
студент.
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Представники 32 країн
Азії, Африки і Латинської
Америки — студенти він
ницьких,
кишинівських,
одеський, Хмельницьких нав
чальних
закладів стали
учасниками- другого інтерна
ціонального походу автопо
їзду «Дружба», присвяче
ного 40-річчю Великої Пе
ремоги. Вони вже побували
в Житомир!,
Шепетівці,
Хмельницькому, Кам’янець-

Подїльському,
Кишиневі,
Одесі, Умані. В місті над
Бугом, де, до речі, розпо
чинався і завершився мар
шрут, вони зустрілися з ве
теранами (Великої Вітчиз
няної війни — Героєм Р а
дянського Союзу Т. Є. Гуліватим, О. X. Горовенком,
В. .О. Митр офановим
та'
В. М. Романовим, поклали
квіти до пам'ятника В. І.
Леніну й меморіалу Слави.

А в Шипинках Бареького
району протягом трьох днів
сумлінно потрудилися на
збиранні сільськогосподарсь
ких культур разом зі свої
ми ровесниками з інтерна
ціонального табору праці і
відпочинку «Дружба» Він
ницького медінституту. З а 
роблені гроші перерахували
у Фонд наступного', XII Все
світнього фестивалю -молоді
і студентів.

Інтерпохід завершився. Та
у серці кожного він зали
шив приємність і теплоту. А
ще незабутнім
спомином
для учасників інтерпоходу
стане й документальна кіно
стрічка вінничанина — ви
пускника факультету кінофотом а йстерності Кемеров ського інституту культури
Віктора Банкова. Фільм по
ки що має умовну назву
«Другий інтернаціональний».
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