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Сьогодні в номері:
А Дисциплінованість і чесність у взаєминах вклю

чають в себе і найсуворішу взаємну вимогливість, і 

велику особисту відповідальність за те, що робиш, як 

поводиш себе на роботі, за порогом вузу.
Член нашої редколегії Є. Міняйло, п’ятикурсник 

ФАОТу, представив матеріали, іцо друкуються на 2-й 

сторінці.

Т у ї О РАЛЬНА дисциплі- 
на —  це, перш за 

все, внутріш ня поряд- 
н'сть лю дини, душевна 
переконаність, цільність 
життєвих принципів. Ви-

Все
конання ї ї  норм н ем ож 
ливо визначити ні поса
довою  інструкцією , ні на
казом. У свій час М ихай
ло Іванович Калінін пи
сав-, щ о можна засвоїти 
м арксизм -ленін ізм  лише 
формально, можна д о б 
ре вивчити всі формули, 
історичні п о д ії і дати, але 
не стати при цьому пере
конаним марксистом-ле- 
нінцем... З д р уго го  боку, 
можна ф ормул не знати, 
але по суті володіти д у
хом м арксизм у-ленін ізм у.

В основі соціал істичної 
м оральної дисципліни л е 
жить глибока ідейна пе
реконаність, коли знан
ня стають керівництвом  
до д ії. Мова йде про 
єдність знань, п е реко
нань і дій. С відом им и і 
активними учасниками 
вдосконалення розвину
того соціал ізм у можуть

стати лише ті люди, у 
яких принципи ком ун іс 
тичної моралі увійш ли у 
плоть і кров, д ійш ли до 
розум у і серця.

Саме так, лю ди з гу р 

товують колективи. А згу
ртований колектив бага
то мож е зробити. П рак
тика переконливо св ід 
чить, щ о успіхи м іцні 
там, де люди близько до 
серця сприймають зага
льну справу: долю  пла
нів і зобов ’язань, де не 
залишається непомітним 
особистий, хоч, на пер
ший погляд, і невеликий 
вклад, а будь-як, п о р у 
шення дисципліни, випа
дки нехлюйства, м арно
тратства, байдужості д і
стають ріш учий осуд.

« Щ о  таке добре і що 
таке погано», —  наука 
не така вже й проста, як 
м ож е здатися не досить 
обізнаній лю дині. Щ о б  
освоїли ї ї  більш ість, а по
тім і всі, необхідні те р 
піння і д о в ір ’я, перекон
ливість слова і особистий 
приклад. Щ о д о  відхилень

від загальноприйнятих 
правил, то вони трапля
ються. Але справа в то 
му, що їх не залишають 
без реагування, сповна 
використовую ть величез

ну силу колективної д у 
мки. Дисциплінованість і 
чесність у взаєминах 
включають в себе і най
суворіш у взаємну вим ог
ливість, і велику особ и
сту відпові(дальнкть за 
те, що робиш , як пово
диш себе на роботі, за 
порогом  вузу.

Ф орм алізм , адм ін істру
вання, так званий «вало
вий підхід» протипоказа
ні. На останньому пле
нумі обком у партії саме 
за це критикувався стиль 
роботи окремих кер івни
ків.

Не можна закривати 
очі на те, що доводить
ся зустрічатися з лю дь
ми, моральний світогляд 
яких диктується е го їсти ч 
ними прагненнями. Вико
ристовую чи надане їм  
д о в ір ’я, вони допускають 
зазнайство, чванство, по

руш ення правил повед ін
ки, зловживання сво їм  
служ бовим  становищем, 
забуваючи, щ о дисци пл і
на в партії для всіх 

Тут доречно  нагадати:

високий авторитет ке р ів 
никам створила партія. І 
кер івник вже з перш их 
днів роботи користуєть
ся ним. Тільки це ще не 
його авторитет, а авто
ритет того органу, який 
він представляє. Далі ж 
від поведінки, рішень, 
вчинків керівника за
лежить —  буде цей ав

торитет зм іцнюватись, р о 
сти, або, навпаки, слаб
нути, засихати. О соб ис
тий приклад керівних ка
дрів цементує усю  вихо
вну роботу, або, якщо 
він негативний, розмиває, 
ослаблює ї ї  дієвість.

Дисципліна для всіх о д 
на... Вірність цьому ле
н інськом у заповіту ще 
раз з новою  силою  п ід 
твердив позачерговий б е 
резневий (1985 р.) Пле
нум ЦК КПРС. З м іц н ю ю 
чи сво ї ряди, партія з

високою  м ір о ю  вим огли
вості п ідходить до оц ін 
ки роботи своїх кадрів, 
всіх ком уністів, прищ еп
лює їм  такі високі я ко 
сті, як скромність, почут

тя нового, прагнення не 
зупинятися на д осягн у
тому, критично о ц іню ва
ти результати своєї р о 
боти, чесно служити на

роду, б езком пром існо  б о 
ротися із зловживан

ням, базіканням, кар ’єриз
мом, підлабузництвом, 
шахрайством, приписка
ми, хабарництвом, б ю р о 
кратично -чиновницькою  
пихою.

Здатність правильно 
сприймати критику і р о 
бити з неї в ірні виснов
ки —  одна з перших оз
нак пол ітичної культури. 
А стим улю ю чий, осв іж а
ючий вплив критики ще 
більш посилюється ї ї  гла
сністю: в ідкритим  харак
тером.

Все починається з дис
ципліни... Без цього не 
можливі були б перші 
п’ятирічки, перемога над

ф аш измом у Великій 
В ітчизняній війні, віднов 
леиня зруйнованого в ій
ною  народного  господ ар
ства. А  хіба мислимо 
здійснити найвідповіда

льніш і завдання н ин іш 
ньо ї п’ятирічки без ви 
со ко ї св ід ом о ї д исципл і
ни кожного? Тому-то па
ртійні о р ган ізац ії неухи
льно підвищ ую ть ви м ог
ливість до  кож ного  чле
на партії, їх в ід пов ідаль
ність за досягнення на
м ічених цілей. На цій ос
н о в і —  наполегливо і 
посл ідовно зм іцнюється 
дисципліна в усіх сферах 
наш ого життя. Це ви пр о 
буваний і надійний ва
ж іль дальш ого п іднесен
ня труд ово ї активності і 
творчості наших труд  я 
щих у боротьбі за гідну 
зустріч 115-ї р ічниці з 
дня народження В. І. 
Леніна, 40-річчя Великої 
П ерем оги радянського 
народу у Великій В ітчи
зняній війні, наступного 
X X V II з’їзд у  наш ої р ід  
но ї лен інської партії.

починається з дисципліни

ПЕРШІ
Більше десяти (років 

тому відбувся перший 
випуск студентів факу
льтету автоматики і об
числи  ̂вальної техшки. 
Тепер викладачі, сту
денти факультету зби
рають матеріали', які 
стосуються історії роз
витку і становлення 
свого факультету. Ро
биться інадзівичаїйно цін
на і потрібна справа. Ні
що не повинно піти в 
з а б у ття. Л і топ не ф а - 
к у ль хетських буднів і

Перші вихованці фа
культету одержують сту
дентські квитки.

ВИПУСКНИКИ
авит — повчальний до
кумент для тих, хто те
пер тут навчається, хто 
прийде сюди навчатися.

Ось лише деякі імена. 
Серед тих, хто навчався 
у перші дні заснуван
ня факультету, В. Ба- 
с.о в — нині заступник 
н а ч аліьнкк  а н аук ово -
дослідного сектору, на 
кафедрах автоматизо
ваної с истеми уп рав л їн - 
ня, автоматики і об
числювальної техн ік и 
трудяться А. Шепетко, 
П. Мельничук, В. Ду- 
бовой, на СКТБ «Мо
дуль» — О. Конючевсіь- 
кий.

За час свого існуван

ня колектив факультету 
був ініціатором слав
них починів. Тут наро
дився і набув поширен
ня девіз «Свій інститут 
будувати своїми рука
ми». ' Головний учбовий 
корпус, що споруджуєть
ся,—це у великій мірі 
справіа рук фготівці в. 
Факультетові належні ь 
ініціатив,а по укладанню
Д ОВіГОСТріОКОІВіИХ ДОГ 0 В 0' -
рів з радгоспами у по
рядку допомоги на зби
ранні .врожаю.

В. КОРОТ1Н, 
п’ятикурсник ФАОТу.

Матеріали про життя 
факультету читайте на 
2-ій сторінці.

-------------- ------------------------------------ДО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ — ------------ ------------------------- --------------

К О С М О С  І М И Р Н І  С П Р А В И  Л Ю Д С Т В АБільше чверті віку від
діляють нас від початку 
космічної ери. Світ ніко
ли не забуде 12 квітня 
1961 року, коли комуніст 
Юрій Олексійович Тата
рія піднявся в космос і 
вийшов на навколоземну 
орбіту. Радянські люди 
першими розпочали . цей 
відважний штурм... І ко
жен наш космічний політ 
— це стартовий майдан
чик для нового пориван
ня в глибини незвідано
го простору. Запуск бага
томісних кораблів, пер
ший вихід у відкритий 
космос Олексія Леонова, 
зустріч і стикування на 
орбіті, створення довго
строкових наукових лабо
раторій на навколоземній 
орбіті, тривалі роботи ек
спедицій в космосі, — 
все це важливі віхи на 
шляху людства до зірок.

Штурм космосу вима
гав мобілізації всіх засо

бів сучасної науки, тех
ніки і технології вироб
ництва. Сьогодні прак
тична космонавтика оку- 
повується сторицею. Су
путники служать тепер 

. не лише одній науці про 
зсесвіт. Вони стали не
від’ємною частиною на

родного господарства кра
їни. Сьогодні практично 
немає такої галузі народ
ного господарства, яка б 
не користувалась послу
гами космонавтики.

Одне з найперших пра
ктичних застосувань — 
космічна техніка знайш
ла себе у дальшому роз
виткові зв’язку. Запуск 
в 1965 році супутника 
«Молния» дав можли
вість створення КОС М ІЧН О Ї 

системи для організації 
Центрального телебачення 
через космос. До 50-річ-

чя Радянської влади бу
ло збудовано 20 перших 
наземних станцій систе
ми «Орбіта» і число те
леглядачів першої прог
рами Центрального теле
бачення зросло на двад
цять мільйонів чоловік. 
Завдяки поповненню на
земних ліній супутника
ми зв’язку «Молния», 
«Радуга», «Екран» і «Го
ризонт» програми Цент
рального телебачення 
тепер дивляться майже 
90 процентів всього на
селення країни. ‘Розрахун
ки підтверджують, що за 
Уралом супутникові лінії 
зв’язку втроє дешевші 
від радіорелейних. Темпи 
їх створення в десятки 
раз вищі, при цьому зна
чно економляться мате
ріальні і трудові ресур
си.

Супутники зв’язку на
були ще однієї «профе
сії». Вони передають фо
токопії центральних га
зет в Хабаровськ, Ір
кутськ, Красноярськ, Аш- 
хабад, Архангельськ та 
інші міста.

З 1967 року в Радян
ському Союзі діє метео
рологічна космічна сис
тема «Метеор». За один 
виток навколо планети 
метеосупутник, охоплюю
чи спостереженням майже 
п’яту частину земної ку
лі, збирає інформації в 
сто разів більше, ніж усі 
наземні станції разом. 
Без космічної інформації 
сьогодні не обходиться 
жоден з прогнозів пого
ди. Використання цієї ін
формації дає можли
вість щорічно економити 
для народного господар

ства країни 500—700 мі
льйонів карбованців.

В Радянському Союзі 
поступово створюється ре
гулярна служба спосте
реження за природними 
ресурсами країни. Надз
вичайно цінною вияви
лась супутникова інфор
мація для розвідки іфри- 
сьих копалин. Перевірка 
геологічних прогно з і в, 
проведена на основі кос
мічного картування, під
твердила їх правильність 
і ефективність. Це дає 
можливість геологороз
відникам економити час, 
більш цілеспрямовано 
концентрувати техніку, 
фінанси і кадри на най
більш важливих, актуаль
них напрямках своєї ро
боти.

Яскравою сторінкою 
ввійде в літопис космо

навтики створення довго
строкових орбітальних 
станцій «Салют-6» і «Са- 
лют-7». Ці позаземні ла
бораторії, як показує до
свід, здатні вирішувати 
надзвичайно широке ко
ло наукових і практичних 
завдань.

Наша країна відкрила 
людству дорогу в кос
мос, і цією дорогою те
пер ідуть вчені різних 
країн. Піонер освоєння 
Всесвіту — Радянський 
Союз став ініціатором 
перетворення космічного 
простору в арену міжна
родного співробітництва.

Космос може і повинен 
бути тільки мирним.

Г. ГОРШЕЧНИКОВ.
В. КАВАЛЕР, І. КО- 
РОЛЬОВ — ветера
ни космодрому Бай- 
канур.
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Доброго
злету

І

Роки летять, мов 
швидкокрилі птиці. Ось 
і десять, минає оди
надцятий. А ще скіль
ки буде їх попереду — 
тих років, світлих сту
дентських! Ластівкою 
вони прилітають до 
твого і мого вікна. І 
приємно стає, що бага
то колишніх фаотівців 
тепер сумлінно трудять
ся на ділянках народ
ного господарства, що 
багатьом з них дові
рено високі пости пар
тійної, комсомольської 
роботи, що колишні ви
хованці нині самі ста
ли вихователями, взір
цем для інших. На міс
ці тих, колишніх, нове 
поповнення. Тож беріть 
з собою в дорогу все 
краще, чим багатий фа
культет, щиро заздріть 
тим, хто сумлінно ово
лодівав наукою до вас, 
перевершуйте їх!

І ви, нинішні першо
курсники, якщо докла
дете всіх своїх сил, ро
зумно, для великої май
бутньої справи віддасте 
студентські роки, ви теж 
станете шанованими ви
пускниками, різниця бу
де тільки в тому, що в 
історичній хронології 
вас зачислять до дру
гого десятка кінця ві
сімдесятих років.

Та поки що одним 
потрібно добре навча
тися, іншим з повною 
віддачею сил трудити
ся.
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ФАКУЛЬТЕТУ автома
тики і обчислюваль

ної техніки виповнюється 
одинадцять років. Хоча 
це, як мовиться, не кру

гл а  дата, та ми щороку, 
відриваючи листок кален

даря, оглядаємося на прой
дений шлях, думаємо над 
тим, чого досягли, що 
нам потрібно ще зробити, 
щоб і далі ширилися кро
ки нашого зростання.

Тож оглянемося на де
сятиріччя назад. За ми
нулі роки на факультеті 
підготовлено 1126 спеціа
лістів для народного гос
подарства, з них 183 чо
ловіки закінчили інститут 
з відзнакою. Нині здобу
вають освіту 929 студен
тів, В тому числі сто іно
земних.

Хто ж навчає таку ве
лику кількість студентсь
кої молоді? Триста де
сять викладачів і співро
бітників, з них п'ять про
фесорів, докторів наук, 
шістдесят доцентів і кан
дидатів наук. Поруч з ве
ликою навчально-вихов
ною роботою професорсь
ко-викладацький склад і 
співробітники виконують 
значний обсяг науково- 
дослідних робіт. За роки 
одинадцятої п’ятирічки 

вони складають майже сім

з. половиною м і л ь 
йона карбованців. По 
впровадженню їх резу
льтатів у народне гос
подарство економічний*

ні зв язки з підприємст
вами Вінниці і області. 
На виробничому об’єд
нанні «Термінал», ЦКБІТ 
створені філіали кафедр 
факультету, що дозволяє

ському житті. Партійна, 
комсомольська організа
ції виступають ініціато
рами нових прогресивних 
форм і методів роботи з 
студентами. Це дало

КРОКИ ЗРОСТАННЯ
ефект склав 18 мільйо
нів карбованців. Одер
жано 182 авторських 
свідоцтва на винаходи, 
Державну правію рес
публіки, 39 дипломів 
міжнародних виставок1, 
ВДНГ СРСР і УРСР.

Факультет з н а ч н у  
увагу приділяє підготов
ці наукових кадрів. За
раз в аспірантурі навча
ється 65 чоловік, пра
цює регіональна спеціалі
зована рада по захисту 
кандидатських дисерта
цій. За роки одинадцятої 
п’ятирічки співробітники 
факультету захис т и л и  
три докторських і двад-1 
цять дві кандидатських 
дисертацій, підготовлено 
сім кандидатів наук з 
числа випускників факу
льтету.

Наш колектив підтри
мує тісні науково-техніч-

ростшно підтримувати і 
пов’язувати навчальний 
процес з реальними пот
ребами виробництва. Ве
деться активна робота 
по вдосконаленню мето
дів навчання: ділові ігри, 
проблемні лекції, апробу
ються ігрові методи нав
чання.

Вперше у нашій країні 
на факультеті розробля
ється і впроваджується 
комплекс «Ігрового моде
лювання» із застосуван
ням ЕОМ і виведенням 
інформації на екран. У 
нас впроваджено один 
з перших у республіці 
навчальний комплекс ав
томатичного проектуван
ня з дисплейним класом.

У колективі ведеться 
значна ідейно-виховна ро
бота, вихователі, співро
бітники і студенти беруть 
активну участь в громад-

змогу впровадити мето
дику роботи громадських 
організацій за напрямка
ми.

У нас впроваджено си
стему розподілу стипен
дій за результатами під
сумків соціалістичного 
змагання між академіч
ними групами з враху
ванням бригадного під
ряду внутрі груп.

Система ідейно-вихов
них заходів з студента
ми дозволяє постійно по
повнювати ряди активіс
тів. Кращі випускники 
^^акультету, комуністи бу- 

. ли рекомендовані на ком
сомольську роботу в тру
дові колективи. Понад 
двісті чоловік. бере 
участь у гуртках худож

ньої самодіяльності. У нас 
працює студентський клуб 
«Айвенго», уча с н и к и  
якого стали переможця

ми обласного конкурсу, 
присвяченого 40-річчю 
Великої Перемоги. Ство
рено і працює перший 
н нашому інституті сту
дентський хор, інтерклуо, 
штерагітбриг^да. Більше 
трьохсота ятдесяти чоло
вік беруть участь у спор
тивних секціях і клубах. 
Минулого року наш ко
лектив здобув перше ін
ститутське місце, йому 
було вручено перехідний 
Червоний прапор, окремі 
студенти неодноразово 
виходили переможцями, 
ставали призерами респу
бліканських спортивних 
змагань.

Приємно сьогодні го
ворити й про те, що фа
культет в цілому виходив 
переможцем у соціаліс
тичному змаганні: у 1981, 
1982, 1984 роках він по
сідав першість.

Говорячи про успіхи, 
ми водночас не забуває
мо про те, що попереду 
велика і відповідальна 
робота, як цього вимага
ють рішення березневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК 
Компартії України.

С. ЛЮТВОРТ, 
декан факультету ав
томатики і обчислю
вальної техніки.

Засобами
наочності

Багатогранне факуль
тетське життя. У його 
калейдоскопі величезна 
кількість різноманітних 
подій, які стосуються 
навчання, виховання, по
буту, культури, мора
лі, Розв’язувати питання, 
які постають на цьому 
шляху, значить сприяти 
утвердженню в студен
тському колективі висо
ких норм поведінки, зра
зкового дотримання пра
вил комуністичної моралі, 
свідомого виконання сво
їх обов’язків перед ви
щою школою. Арсенал і 
ідейного і виховного 
впливу має багато засо
бів, завдяки яким здій
снюється комплекс ціле
спрямованого виховання.

На нашому факульте
ті активно діє «Комсо
мольський прожектор», 
випускається стінна газе
та. Тут дбають про те, 
щоб постійно надавали
ся гласності прийняті рі
шення комсомолу, опера
тивно висвітлювалися по
дії з життя факультету, 
вузу. Олександр Пань- 
ьов, що очолює «прожек
тористів», домагається 
оформлення текстових 
повідомлень малюнками, 
їх виконують В. Воло
шин, С. Короновський, 
Г. Божедій. Важливу 
роль відіграє і фотоілю
страція 1. Зелінеького, 
О. Гаврилюка. У панора
мі факультетського жит
тя знаходять своє відо
браження матеріали про
ведених рейдів у гурто
житках в інституті з 
питань порядку і дисцип
ліни.

О. СОЛОВЙОВА,
член комітету ком
сомолу ФАОТу.

У другому гурто
житку вже давно жи
вуть студенти. А для 
колективу цкад/емігрупи 
2 АТ-73 то був об’єкт, І  
якого потрібно було В110- І  
рядкувати, щоб посели- |  
ти туди новоселів. І ста- щ 
ралися хлопці й дівча- ? 
та. щоб ті, хто прий- “ 
дуть після них, згаду- 1 
вали їх, студентів 1973 1 
року, добрим словом. 
Сфотографувалася гру
па якраз перед тим, як 
мала приступити до 
роботи.

Уже третій рік ми на
вчаємося разом. Якщо го
ворити відверто, то спо
чатку # як тільки посту
пили в інститут, не було 
між нами великої і спра
вжньої дружби. Воно, 
мабуть, завжди так, ко
ли життя об’єднує різних 
за характерами і уподо
баннями людей. Вихован
ці різних шкіл, різних сі
мей на перших псірах 
проглядалися одне дО од
ного, вивчали. Не обхо

дилося, звичайно, і 
суперечок.
Та настав момент, який 

поклав початок сім’ї єди
ній. Це був колгосп, ку
ди ми виїхали на роботу. 
Тут нас здружила спіль
на праця, тут одразу все 
підпорядкувалося єди
ній меті — трудовим 
здобуткам, нашій участі 
в громадсько - корисній 
роботі, А звідси взяло 
початок і ставлення од
ного до всіх, і всіх до

одного. Спільна праця не 
тільки приносить насна
гу, але й виховує люди
ну. Такого висновку дій
шли всі, бо кожен від
чув плече товариша.

На другому курсі вже 
шість чоловік з нашої 
групи трудилися у буді
вельних загонах. Треба 
було чути, як захоплено 
розповідали вони про 
своїх товаришів, про ро
боту. Нинішнього року 
багатьом знову захотіло
ся потрудитися під час

третього семестру. І це 
дуже приємно.

Наші дівчата люблять 
співати і танцювати. За
хоплення художньою са- 
діяльністю — це теж один 
з проявів дружби і ко
лективізму. На огляді - 
конкурсі, що проводився 
на нашому факультеті, 
група наша здобула пер
ше місце.

В той же час колектив 
групи, в якій двадцять 
дівчат і один хлопець, не 
забував про навчання. Як

під час семестрів, так і 
сесій у нас діє бригад
ний підряд, що сприяє 
підвищенню успішності. 
На відділенні обчислюва
льної техніки за підсум
ками навчання і участі в 
громадській робооті на
ша група також вийшла 
на перше місце.

Дружба — велика си
ла. З нею ніщо не страш
не.

Н. ДЗЮБЕНКО, 
комсорг групи 2 ЕОМ

Передній краї
Уже саме створення по- 

літкіноклубу засвідчує 
той факт, що студентсь
ка молодь прагне розши
рювати свій політичний 
кругозір, активно сприй
мати політичне життя 
країни, планети в цілому, 
бути поборниками миру 
і прогресу. На факульте
ті автоматики і обчислю
вальної техніки партійна, 
профспілкова, комсомо
льська організації нада
ють великого значення по
літичній освіті молоді,

дбають про те, щоб ви
хованці стали не лише 
справжніми фахівцями 
своєї справи, але й бу
ли переконаними ідеоло
гічними бійцями. Це ду
же важливо у майбутній 
самостійній робооті.

Політичний кіноклуб, 
що створений і вже діє 
на базі кінотеатру «Мир», 
свою роботу спрямовує 
на підвищення рівня іде
ологічної і політико-вихо- 
вної роботи серед сту
дентів, дає можливість

збагатити знання своїх 
слухачів і глядачів, до
нести до свідомості кож
ного глибоке розумін
ня переваг соціалістично
го способу життя над 
капіталістичним. Голов
на тема — це підготовка 
до наступного XXVII з’ї
зду КПРС, гідне відзна
чення славного сорока
річчя Перемоги радянсь
кого народу у Великій 
Вітчизняній війні.

Крізь усі заняття чер
воною ниткою проходить 
ідея боротьби за мир в

усьому світі, відвернен
ня катастрофи нової вій
ни. Ось і минулого разу 
на бесіду, що організу
вала рада політкіноклу- 
бу, було запрошено ве
терана війни Л. О. Зото- 
ва, який розповів про ге

роїчну оборону Сталінгра- 
да. З цікавими матеріала
ми на атеїстичну тему 
виступила доцент кафед
ри філософії Р. М. Ооки- 
рянська. Такі зустрічі 
приносять багато корис
ті, сприяють активному 
вихованню молоді.

У політкіноклубі немає

байдужих. У бесідах 
охоче беруть участь са
мі студенти, вони обмі
нюються думками, пору
шують актуальні питання 
сьогодення.

Нова форма ідеологіч
ної роботи може і повин
на дати вагомі наслідки. 
Сюди прийдуть нові чле
ни, які поповнять ряди 
ідеологічних бійців

О. ПЛАКИДЮК, 
студент ФАОТу.
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