
Сила парт і ї  
і н а р о д у — 
в є д н о с т і

Інститутський колектив з гарячим схваленням 
зустрів повідомлення про те, що позачерговий 
Пленум Центрального Комітету нашої партії одно
стайно обрав Генеральним секретарем ЦК КПРС 
товариша Горбачова Михайла Сергійовича — ви
датного партійного і державного діяча, який віддає 
свої знання, багатий досвід і організаторський та
лант перетворенню в життя політики партії, само
віддано служить великій справі Леніна, інтересам 
трудового народу.

У промові Генерального секретаря ЦК КПРС на 
Пленумі розкрита стратегічна лінія партії на прис
корення соціально - економічного розвитку країни 
і вдосконалення всіх сторін життя радянського сус
пільства. Ця незмінна лінія охоплює як перетво
рення матеріально - технічної бази виробництва, 
вдосконалення системи суспільних відносин, насам
перед економічних, так і розвиток самої людини, 
якісне поліпшення матеріальних умов ї ї  життя і 
праці, ї ї  духовного світу. Разом з тим чітко сказа
но про те, що потрібно робити зараз практично, 
щоб гідно зустріти XX V II з ’їзд  КПРС, успішно за
вершити роботу по виконанню планів нинішнього 
року і забезпечити тим самим впевнений старт для 
наступної п’ятирічки.

Своє найперше завдання партія вбачає в тому, 
щоб домогтися вирішального повороту у переводі 
народного господарства на рейки інтенсивного роз
витку, в короткі строки вийти на найпередовіші 
науково - технічні позиції, на вищий світовий р і
вень продуктивності суспільної праці. З цією метою 
необхідно і надалі наполегливо вдосконалювати 
господарський механізм, творчо застосовувати го
ловні принципи соціалістичного господарювання — 
невпинно здійснювати плановий розвиток еконо
міки, зміцнювати соціалістичну власність, розши
рювати права, підвищувати самостійність і відпо
відальність підприємств, посилювати їх зацікавле
ність у кінцевих результатах роботи. Весь економіч
ний розвиток в кінцевому результаті повинен бути 
підпорядкований інтересам людини. Партія буде 
невпинно проводити розроблену нею соціальну по
літику, наповнювати все більш глибоким і конкрет
ним змістом програмне положення: все в ім’я лю 
дини, на благо людини. Вона виходить з того, що 
поліпшення умов життя повинно ^грунтуватися на 
зростаючому внеску кожного в загальну справу.

Одним з своїх головних завдань партія вбачає да
льше вдосконалення і розвиток демократії всієї 
системи соціалістичного самоуправління народу. Во
на наполегливо домагається підвищення ролі Рад, 
активізації профспілок, комсомолу, народного ко
нтролю, трудових колективів.

«Час, — відмітив товариш М. С. Горбачов, — ви
магає напруженої творчої роботи всіх партійних 
організацій зверху донизу. На всіх ділянках, скрізь 
і всюди комуністи повинні бути прикладом вико
нання громадського обов’язку, добросовісної пр а-' 
ці на благо суспільства, повсюдно утверджувати 
ленінський стиль в роботі. В першу чергу це сто
сується кадрів партії, партійних і державних ке
рівників. КПРС буде невпинно проводити лінію на 
посилення вимогливості, на підвищення відповідаль
ності за доручену справу».

Наша партія і народ, тісно згуртовані навколо Це
нтрального Комітету КПРС, Політбюро ЦК, зроб
лять все, щоб ще багатшою і могутнішою була Ра
дянська Вітчизна, щоб ще повніше розкрилися твор
чі можливості соціалізму. Сила партії і народу — 
в нерозривній єдності.

Студенти, викладачі, співробітники нашого інсти
туту з гарячим схваленням зустріли повідомлення 
про те, що позачерговий Пленум Центрального Ко
мітету Комуністичної партії одностайно обрав Ге
неральним секретарем ЦК КПРС товариша Горбачо

ва Михайла Сергійовича — видатного партійного і 
державного діяча, який віддає свої знання, багатий 
досвід і організаторський талант перетворенню в 
життя політики партії, самовіддано служить вели 
кій справі Леніна, інтересам трудового народу.
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-ІНСТИТУТСЬКІЇ п а н о р а м а :  п о д ії ,  ф а к т и
40-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ — ударну працю, від

мінне навчання і творчий пошук молодих! Під та
ким девізом працюють і навчаються тисячі юнаків 
і дівчат Вінницького політехнічного інституту. В 
комсомольських організаціях і групах СКТБ «Мо
дуль», серед колективів адміністративно - господар
ського персоналу, обчислювального центру, бібліо
теки все ширшого розмаху набуває соціалістичне 
змагання за гідну зустріч цієї знаменної дати та 
підготовку до XXVII з'їзду КПРС.

У СТУДЕНТСЬКИХ колективах завершується 
формування будівельних загонів на період третьо- 
го трудового семестру, йде підготовка до літньої 
екзаменаційної сесії.

УСПІШНІЙ ПІДГОТОВЦІ до екзаменів, скла
данню курсових і дипломних робіт, розвитку твор
чої думки сприяють конкурси, науково - технічні
конференції, які відбуваються в інституті.

У ЦІ ДНІ на базі Вінницького політехнічного ін
ституту проводиться обласна науково - технічна 
конференціяу присвячена 40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній війні. В ній 
беруть участь студентські колективи вищих /а се
редніх спеціальних учбових закладів Вінниччини. В 
залах і аудиторіях інституту організовано вистав
ки технічної творчості молодих, працюють секції.

НА ЦЬОМУ ТИЖНІ пройшли чергові заняття 
загальноінститутських постійно діючих семінарів:
психолого-педагогічного1 з основ програмування і 
застосування ЕОМ в учбовому процесі та застосу
вання технічних засобів навчання.

З лекціями на заняттях виступили В. Г. Попов, 
Ю. С. Данилюк, Л. Н. Кошек, Б. П. Зель.

Шість років тому Любов Миколаївна Янчук закін
чила наш інститут. Навчалася на вечірньому фа
культеті. Тепер працює на посаді інженера кафед
ри автоматизованих систем управління. Сумлінною 
працею, активною участю в громадському житті 
здобула авторитет і повагу всього колективу.

Любов Миколаївна — член профбюро кафедри, 
очолює культурно - масовий сектор. За підсумками 
соціалістичного змагання у 1984 році Л. М. Янчук 
вийшла переможцем серед співробітників свого 
колективу.

Фото Р. Кутькова.
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ТТ ОСТІЙНО паліпшу- 
ється народний доб

робут і соціальний роз
виток, нарощуються 
суспільні фонди спожи
вання трудящих нашої 
країни, за рахунок різ
них джерел фінансуван
ня зростає введення в 
експлуатацію житлових 
і побутових площ. В 
інституті також багато 
робиться для того, щоб 
студенти, викладачі, 
співробітники були за
безпечені всім необхід
ним для роботи і жит
тя. У нас діє прекрасна 
їдальня, споруджується 
житло, аудиторії і зали 
обладнюються новими 
меблями, телевізорами, в 
лабораторіях появляєть
ся сучасна апаратура і 
прилади. Жити, вчитися 
і працювати стало добре 
і цікаво. Але щоб це 
життя було ще кращим, 
потрібно більше працю
вати.

Плани на нинішній 
рік орієнтують, а соціа
лістичні зобов’язання 
вимагають трудитися ін
тенсивніше, підвищувати 
якість підготовки спеціа
лістів, р езу льт атиівн іст ь 
науково - дослідних ро
біт, і, безперечно, по

стійно дбати про збере
ження соціалістичної 
власності, економити у 
великому і малому.

Та потрібно сказати, 
що у нашому # інституті 
має місце неекономне 
в итр ачанін я сировини, 
м атер і ал ів, електрюен ер - 
тії, газу, води. Суттєві 
збитки приносять фак
ти негосподарського 
ставлення до соціаліс
тичної власності, псу
вання її. Народні до
зорці, зрозуміло, не мо
жуть проходити байду
же повз такі випадки, 
де панує марнотратство.

Наше завдання поля
гає їв тому, щоб кожен 
викладач, студент, снів - 
робітник визнавав себе 
народним дозорцем, щоб 
кожен член нашого ба- 
гаточисельного колек
тиву вважав себе госпо
дарем інституту, завж^ 
ди пам’ятав, що він 
стоїть на чатах нашого 
загального добра. З 
цього погляду і хочеть-. 
ся сказати, що окремі 
наші товариші інколи 
забувають чи не дооці- 
нюють святого принци
пу «від кожного — за 
здібностями, кожному — 
за працю».

Ну, скажіть, чи бага
то зусиль потрібно за
тратити, щоб вимкнути 
світло, газ, чи закрити 
Кран, щоб дарма не вит- 
рачалаея елект роенер-
гія чи вода? А цього 
дехто не робить. Поста-

Будь
вимо питання так: як у 
нас обстоять справи з 
в ик ор истанн ям енерго-
ресурсів? Численні пе
ревірки, проведені на
родними контролерами, 
засвідчують, що в примі
щеннях інституту, в 
гуртожитках робиться 
далеко не все, щоб ра
ціонально використову- 
вати тепло і світло,

У студентських гур
тожитках, у місцях за
гального призначення, 
вдень і вночі горять 
е лектр оламп очки. З д а-
в а лось би, дрібниці. Та 
якщо підрахувати, що 
в місцях загального ко
ристування, а їх в гур

тожитках близько 500, 
підключено десь 1500 
лампочок потужністю 
40—60 ват, то лише за 
одну годину вони по
глинають близько тися
чі кіловат - годин еле
ктроенергії. Якщо ж

усі ці лампочки протя
гом року горітимуть 
лише по одній годині 
щодня,то це значить, 
що д ар ем но по лет ять,
як кажуть, на вітер де
сятки тисяч карбован
ців. А якщо сюди до
дати електронагріваль
ні прилади, телевізори, 
магнітофони, електро- 
к ип ’ я т й л ьники , е лектр о - 
чайники та багато інших 
електроприладів? Вони в 
гуртожитках є, хоча ко
ристуватися ними забо
ронено, оскільки непра
вильна їх експлуатація 
може призвести до не
щасного випадку чи по
жежі. А пожежа вже

одного разу виникла в 
кімнаті № 809 гуртожит
ку № 3.

До подвійних витрат 
електро енер гі ї при з ве -
дить неправильне корис- 
т у в аяня електроплитам и 
на кухнях, четвертого і

п’ятого гуртожитків, дз 
студенти часто зали
шають їх не вимкнути
ми. З цієї причини еле
ктроплити виходять з 
ладу. В четвертому гур
тожитку таких несправ
них плит аж 18. Це не 
що інше, як марнотрат
ство. Подібна картина і 
в п’ятому гуртожитку. А 
що може бути простіше, 
як вчасно вимкнути ви
микач!

Серед білого дня го
рять електролампочки 
у порожніх кімнатах, в 
лабораторіях, коридо
рах, аудиторіях. На ба
гатьох кафедрах, в слу
жбових приміщеннях

вмикаються нагрівачі, 
навіть саморобні. Роб
лять це там, де не утеп
лені вікна, погано пра
цює система парового 
опалення. Все це — ре
зультат поганої підго
товки до зими із боку 
адміністративно - гос
подарської частини,
комендантів.

Холодно в залах 
№№ 1, 2, 3, 4, в ауди
торіях №№ 403, 405,
421. Видно служба АХЧ 
не розраховувала па 
сувору зиму, а тепер це 
відбивається на здоров’ї 
людей, на перевитраті 
електроенергії.

Рік тому народні ко
нтролери інституту по
рушували на сторінках 
б а татотиіраїжк и питання 
про раціон ал ьн е ви тр а - 
чання електроенергії, 
закликаючи вирушити в 
похід за її бережли
вість всі служби і орга
нізації інституту, сту- 
денство. Та лише студ- 
рада гуртожитку № З 
енер поф а к;у ©ідгукіну лі а - 
ся на це.

В. ДЕМЕШКО, го
лова головної групи 
народного контролю 
інституту, В. КЛИМ- 
ЧУК, завсектором.

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ -  В Д І Ї ---------------—

господарем
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МОЛОДЕЖЬ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРОТЬБА(Окончание. Начало в № 10).
ОНАЧИТЕЛЬНЬІИ вклад в освобож- 
*-*дение Советской Украиньї от гитле- 

ровских захватчиков внесли воиньї на- 
циональньїх соединений закавказских 
республик. В течение долгого времени 
тяжельїе и кровопролитньїе бон вели в 
районе Полтавьі и Харькова националь- 
ньіе формирования Армении — 76-я гор- 
нострелковая им. К. Е. Ворошилова ' и 
109-я стрелковьіе дивизии, а также бро- 
непоезд «Советская Армения», танко
вая колонна «Давид Сасунский», пост- 
роенная на средства трудящихся Арме
нии.

Неоднократно в приказах Верховного 
главнокомандующего отмечались успеш- 
ньіе боевьіе действия грузинских наци- 
ональньїх формирований: 394-я Криво- 

1 рожская и другие стрелковьіе дивизии, 
ведущие кровопролитньїе бои с фашис
тами за освобождение Крьіма и юга 
Украиньї.

Беспощадно били врага 416-я Таган- 
рогокая и другие стрелковьіе дивизии, 
сформированньїе в Азербайджане. 416-я 
Таганрогская дивизия за освобождение 
г. Мелитополя бьіла удостоєна ордена 
Красного Знамену В дальнейшем зта 
дивизия принимала участие в освобож- 
дении Миколаєва и Одессьі, за что бьіла 
отмечена орденом Суворова 2 степени.

В боях на территории Советской Ук
раиньї отличились воиньї 130-ти нацио- 
нальностей Страньї Советов, вся друж
ная семья советских народов, спаянньїх 
братскйми узами дружбьі и общей су- 
дьбой.

«Украинский народ навсегда сохранит 
в своей памяти ратньїе подвиги воинов 
—представите лей всех союзних респуб
лик, покривших себя на полях сражений

неувядаемой славой» — говорил член 
Политбюро ЦК КПРС, первьій секретарь 
ЦК Компартии Украиньї тов. В. В. Щер- 
бицки й.

В марте 1943 г. я бнл призван в Кра
сную Ар мию. Наша воинская часть фор- 
мировалась на Кавказе, состав ее бьіл 
многонаифнальньш. Здесь * били рус-

ские и украинцьі, армяне и грузини, 
азербайджанцн и представители дру
гих народностей Кавказа. Однаково в 
большинетве своем она била сформиро- 
вана из представителей закавказских 
национальностей. В зтой части у про- 
служил до конца войни, вместе со сво- 
ими боевнми товаришами и друзьями 
день Победи ми встретили в освобож- 
денной Чехословакии в г. Братиславе.

Всех нас в ходе боев обьединяла бра- 
текая дружба, товарищеская взаимопо- 
мощь, жгучее желание как можно бьіст- 
рей приблизить день Победи.

С лета 1943 года вся моя воєнная би- 
ография, солдатская судьба била свя- 
зана с Украиной, которую я прошел с 
войсками 2-го Украинского фронта от 
восточной до западной границн респуб- 
лики. Невозможно в газетной статье пе- 
рєчнслить все те чудовищние преетупле- 
ния, которие творили гитлеровцн при 
отступлении на Украине. Все населен

ії не пункти, через которие проходила 
наша часть, на левобережной Украине 
били практически полностью сожженн, 
либо уничтоженн. Зто били не только 
следьі тяжелнх боев, а в большинетве 
своем следьі преступлений фашистов, 
проводивших в жизнь акцию внжженной 
земли. Уничтожали фашисти все: мости,

рельсн, школи, опори линий связи, злек- 
тропередач, словом все, что успевали 
уничтожить и что возможно било унич- 
тожить.

Все зто делалось по продуманной схе- 
ме, с упорством и маникальной методич- 
ностью еадистов.

Летом 1944 года часть, в которой я 
служил, била переброшена во второй 
зшелон передовой линии фронта, кото- 
рнй проходил по левому берегу реки 
Прут. На зтом участке передовая линия 
фронта проходила невдалике от румьш- 
ского города Ясси.

После прорнва фронта для внполне- 
ния спецзадания командования наша 
часть била переброшена в г. Плоешти, 
а затем в Карпати.

Успешно вьшолнив задание командо
вания, часть, в которой я служил, била 
направлена в г. Будапешт для участия 
б уничтожении окруженной в Буде гит- 
леровской группировки.

Весь боевой путь, пройденннй наши

ми Вооруженньїми Силами в годи вой- 
ньі, бьіл насищен примерами мужества 
и отваги воинов различних националь
ностей Советского Союза, позтому спра
ведливо Великую Отечественную войну 
називают всенародной.

Ньінешнее поколение, как я уже гово
рил, знает о зонне, ее тяготах и страда- 
ниях лиши по рассказам очевиднеє, из 
книг и кинофильмов. А наша молодежь 
обязана всегда помнить, какой ценой 
завоевана победа и бить во всех делах 
достойной подвигов старших.

Нельзя сбраснвать со ечетов и стрем- 
ление буржуазних идеологов идейно ра- 
зоружить какую -то часть нашей моло- 
дежи, для чего широко используется 
кми радно, телевидение. печать, личние 
контакти. Расчет делаетея на неиску- 
шенность, недостаточную опнтность от- 
дельной категории молодих людей;

При планировании идейно-политичес- 
кой работьі она должна непременно со- 
четаться с военно-патриотической, при- 
чем при составлении зтих планов и ор- 
ганизации самой работьі ми должни 
помнить, что наш институт из многона- 
ционального стад интернациональним 
Комитет комсомола нашего факультети 
постоянно помнит об зтом и держит в 
центре внимания всю зту работу.

Перед молодим поколением нашего 
времени стоит очень важная задача — 
воссоздать во всей полноте и сохранить 
для будущих поколений бесценнне сви- 
детельства ратного и трудового подви
га, совершенного советским народом в 
годи Великой Отечественной войни — 
зто будет бесценннй памятник старше- 
му поколению.

Д, НАЛБАНДЯН,
декан знергетического факультети.

Союз неруш имий
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Другий рік служить в лавах Радянсь
кої Армії Сергій Чернов. Він сумлінно 
ставиться до виконання свого війського 
обов'язку. Бойовою і політичною підго
товкою оволодіває успішно. Закріплену 
за ним 'Техніку знає відмінно, став спе
ціалістом другого кіасу, оволодів су
міжну професію зв’язківця, свій досвід і 
знання охоче передає підлеглим. За зраз
кове ставлення до виконання військово
го обов'язку призначений на командну 
посаду, йому присвоєно звання молод
шого сержанта.

Сергій Чернов бере активну участь у 
громадському житті підрозділу, він —: 
член бюро ВЛКСМ, у грудні минулого 
року прийнятий кандидатом в члени 
КПРС, у колективі користується заслу
женим авторитетом.

ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ

П’ЯНИЙ ЗА КЕРМОМ -  ЗЛОЧИНЕЦЬ
Найнебезпечніше, що 

можна собі тільки уяви
ти на трасі, — це авто
мобіль, за кермом яко
го п’яний водій. Так і 
знай, що станеться шля
хова пригода, яка при
несе біду.

Протягом минулого ро
ку на території нашої об
ласті сталося 286 аварій, 
під час яких 59 чоловік 
загинуло, 303 одержало 
тяжкі тілесні пошкоджен
ня. Виною було те, що 
за кермом автомобілів 
^перебували п’я?ні водії.
* 3 студентами Вінни

цького політехнічного ін
ституту Юрієм Франиши- 
ним, Володимиром Миса- 
ком, Валерієм Супруном, 
які сіли за кермо авто
мобілів в нетверезому 
стані, на щастя, лиха не 
скоїлося, бо їх вчасно 
затримали працівни к и 
державтоінспекції.

Валерій Супрун не мав 
при собі прав на управ- 
•ління автотранспортом^ 
кін, бачите, хотів собі 
просто проїхатися, та й 
ще, як кажуть, з вітер
цем. А Володимир Ми- 
сак так захопився їздою.

що вихорем мчав через 
населений пункт, де
швидкість руху обмеже
на.

Зрозуміло, любителів 
порозважатися на трасі 
покарано — їх позбав
лено прав на управління 
автотранспортом на рік. 
З цього повинні зробити 
висновок інші власники 
автомобілів, які полюб
ляють заглянути в чар
ку і сідати за кермо.

Ф. ЩЕРБА), 
державтоінспектор 
Ленінського райвід
ділу внутрішніх справ.

Вся робота комітету 
комсомолу енергетичного 
факультету '/спрямована 
Ьині на підготовку до 
40-річчя Перемоги та гід
ну зустріч XXVII з’їзду 
КПРС.

Цим знаменним датам 
комсомольці факультету 
присвятили і складання 
екзаменів під час зимо
вої сесії.

Члени штабу сесії бра
ли активну участь у під
готовці до екзаменів, про-

Ін ф о р м у є  Н В К
водили велику організа
ційну роботу в академ- 
групах. На комсомоль
ських зборах обговорюва

лися соцзобов’язання, ана
лізувалися підсумки здо
бутого. І не випадково 
значна кількість академ- 
груп склала всі екзаме
ни на «добре» та «від

мінно». В числі кращих 
хочеться назвати колек
тиви груп 1 ЕС-82, З ЕС- 
83, 2 ЕСС-82, 2 ЕС-82, 
З ЕПП-82, 1 ПЕ-81 та 
2ЕСС-81,

Т. БІРЮКОВА, 
голова навчально-ви
ховної комісії факу
льтету.

£<Ш
На календарі перший 

місяць весни. І хоча на 
дворі ще лежить сніг, а 
ночами стовпчик термо
метра опускається ниж
че нульової відмітки, бе
резень все ж таки дає 
про себе знати. Вслухай
тесь, як гарно виспіву
ють синички. Пофанта
зуйте трішки і ви збаг
нете, що вони кличуть 
нас до сонця й вітру, 
будять від глибокого при
родного сну усю приро- 
дУ-

— Скоро-скоро, •*— -
чать сороки, — весна за- 
жебонить струмками, ро
зквітне пролісками і ря
стом, обізветься піюснею 
усього птаства.

З приходом весни все 
оживає і молодіє в при
роді. В цю пору дівча
там і жінкам теж хо
четься бути нарядними 
і красивими. А допомо
жуть їм у цьому не ли
ше нові обнови, а й 
гарні зачіски.

Декотрі дівчата і жінки 
вважають, що з довгого 
волосся неможливо зро
бити гарну зачіску. Це 
не так. І радимо усім:

не спішіть обрізати ко
си. В народі ж не дарма 
кажуть, що довга коса 
дівоча краса. Отож про
понуємо кілька зачісок 
для тиху у кого довгі ко
си.

«ЛЮБАВА». Вона піді
йде і дівчатам і жінкам, 
«елегантного» віку. Про
понуємо три варіанти:: 

волосся спереду гладко за
чесане вгору (мал. 1), 
набік (мал. 2) і оформ
лене чолкою (мал. 3).

Основна деталь зачіс
ки — сплетений «ланцю
жок». Його (мал. 1) роб
лять так. Двома пара
лельними проділами, які 
проходять по верхній ча
стині голови (від вуха 
до вуха), відділяється 
частина волосся завшир
шки 3—4 сантиметри, на
кручується на бігуді рів
номірними пасмами зліва 
направо. На потиличній 
частині голови волосся 
розчісується вниз і роз
діляється вертикальними 
проділами, накручується 
на бігуді в тому ж на
прямку, що й пасма на 
верхній частині голови. 
Висушене волосся до0г

ре розчісується і покри
вається лаком.

На зачісках, показаних 
на мал. 2, 3 волосся спо- 
(чатку причесується на
бік і чолкою, а потім пле
теться «ланцюжком». Са
ме він і надає зачісці 
святковості.

Можна використати в 
зачісках таку деталь, як 
тоненькі кіски. Ними пе- 

рехвачується волосся будь 
-де — спереду, збоку, по 
всій його довжині. За
лежно від віку, смаку, 
призначення зачіски мо
жна залишати волосся 
вільно розпущеним, заги
нати кінці всередину, 
закручувати джгутом або 
заплітати у пишну косу.

Прикрашуйте зачіски 
стрічками, декоративний 
ми гребінцями, заколка- 
ми. Отже, побільше фан
тазії, і зачіска, безпереч
но, додасть вам чарів
ності.

Т. БЛІДЧЕНКО, 
перукар-модельєр.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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