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ПАНОРАМ А:
ПОДІЇ,
ФАКТИ
В цехових парторгані- 

заціях інституту триває 
звітно-виборна кампанія. 
Вчора відбулись звітно- 
виборні збори в партій
ній організації адмініст
ративно - управлінського 
персоналу. Із звітною 
доповіддю виступив сек
ретар партбюро т. Ка
валер.

Підсумки роботи ко
лективу за одинадцяту 
п’ятирічку і завдання 
парторганізації на два
надцяту в світлі рішень 
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС та під
готовки до чергового 
XXVII з’їзду КПРС об
говорили на відкритих 
партійних зборах кому
ністи енергетичного фа
культету.

З доповіддю на зборах 
виступив декан факуль
тету т. Налбандян.

З болісним щемом у 
серці сприйняли всі ра
дянські люди трагедію 
викликану сильними зе
млетрусами. Люди доб
рої волі усього світу 
протягнули руку допо
моги потерпілим. З Ра
дянського Союзу в Мек- 
сіку надходять безкош
товно медикаменти, на
мети, одяг, продукти ха
рчування тощо.

Студенти нашого ін
ституту теж вирішили 
відпрацювати два дні в 
колгоспах і радгоспах 
області і зароблені гро
ші перерахувати у фонд 
допомоги мексіканцям, 
що зазнали біди від сти
хійного лиха.
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ПРОГРАМА ДАЛЬШОГО ТВОРЕННЯ

7 жовтня — День Радян
ської Конституції. Радянські 
люди знають, що головна га
рантія наших прав і сво
бод — це могутній розк
віт Батьківщини. Вони са
мовіддано і наполегливо 
трудяться над успішним ви
конанням рішень XXVII 
з’їзду КПРС, планів оди

надцятої п’ятирічки.
Вагомий внесок у вико

нання намічених завдань 
вносять вчені нашого інсти
туту, під час третього тру
дового семестру студенти 
будівельних загонів, які ос
воїли більше двох мільйо
нів карбованців капітало
вкладень нинішнього літад 
Велике право на працю, 
освіту, культуру і відпочи
нок гарантоване Радянсь
кою Конституцією.

Нинішній навчальний рік 
у системі партійної освіти і 
економічного навчання, тру
дящих — це рік XXVII 
з’їзду КПРС, рік завершен
ня одинадцятої п’ятиріч
ки і початок нової. Квітне
вий (1985 р.) Пленум ЦК 
КПРС визначив характер 
передз’їздівської діяльнос
ті партії, основні напрям

ки п внутрішньої і зов
нішньої політики.

Наступний з’їзд стане 
етапною віхою у розвитку 
нашої Батьківщини. Його 
значення визначається пер
шочерговою важливістю 
питань, які виносяться на 
обговорення, новизною і 
масштабністю завдань, що 
постають перед суспільст

вом. Програма прискорен
ня еоц і а л ь но -ек он о м ід ного- 
розвитку країни має вели
чезне політичне, економіч
не і соціальне значення. 
Вона розрахована на ін
тенсифікацію економіки, 
ресурсів і різке підви
щення якості продукції, 
глибоке вдосконалення сис
теми планування і управ-

лінння, всього господарсь
кого механізму, на підви
щення якості продукції, 
глибоке вдосконалення сис
теми планування і управ
ління, всього господар
ського механізму, на під
вищення відповідальності і 
дисципліни, поліпшення ор
ганізації виробництва, на 

(Закінчення на 2-й стор.)

пятилетке на основе ускоре- 
ния научно-технического про- 
гресса. Постановление ЦК 
КПРС.— Партийная жизнь, 
1984, № 16.

О работе Харьковского 
горкома Компартии Украиньї 
по мобилизации трудовьіх 
коллективов на вьіполнение 
плана 1985 г. и социалисти- 
ческих обязательств прорабо- 
тать не менее двух дней на 
сзкономленьїх ресурсах.
Постановление ЦК КПРС.— 
Правда, 1985, 5 июля.

Горбачев М. С. Настойчиво 
двигаться в перед. Вьіступле- 
ние на собрании актива Ле- 
нинградской партийной орга- 
низации 17 мая 1985 года — 
М., Политиздат, 1985. -

примірник 
занять на тему:

Всі можливості і резерви — на успішне виконан
ня плану 1985 року і соціалістичних зобов’язань, на 
гідну зустріч XXVII з’їзду КПРС.

ПАМ’Я Т К А  
МЕТОДОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ

Семінари повинні займатися такими методологічними питаннями, які для свого 
розв’язання потребують прямого зверненнядо матеріалістичної діалектики, як зага; 
льнофілософської методологічної основи сучасної науки.

1. Наступний з’їзд — 
етапна віха у розвитку кра
їни. Піднесення активності 
і відповідальності комуніс
тів у боротьбі за виконан
ня висунутої партією прог
рами прискорення соціаль
но-економічного розвитку 
країни.

2. Виконання плану 
1985 р. — п’ятирічки в ці
лому і завдання розробки 
планів на 1986 р. і XII п’я
тирічку.

3. Концентрація зусиль 
трудящих на розв’язання 
питань інтенсифікації сус

пільного виробництва, при
скорення науково-технічно
го прогресу.

4. Завдання інституту по 
забезпеченню якісної підго
товки спеціалістів інженер
ного профілю в сучасних 
умовах.

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В. И. Как органи- 
зовать соревнование?—
Полн. собр. соч. т. 35.

Ленин В. И Очередньїе 
задачи Советской власти.—
Полн. собр. соч. т. 36.

Материали Пленума Цент
рального Комитета КПРС 
23 апреля 1985 г. М. Полит
издат, 1985.

О работе, проводимой Ле- 
нинградским обкомом КПСС 
по усилению интенсификации 
зкономики в одинадцатой

Горбачев М. С. Коренной 
вопрос зкономической поли- 
тики партии. Доклад на со- 
вещании в ЦК КПРС по 
вопросам ускорения научно- 
технического прогресса 11 
июля 1985 года.— М., По
литиздат, 1985.

Горбачев М. С. Инициати- 
ва, организованность, зффек- 
тивность. Речь на встрече в 
ЦК КПРС с руководителями 
промьішленньїх об'ьединений 
и предприятий, колхозов и 

совхозов, производственньїх 
бригад, специалистами и уче
ними.— Правда, 1985, 12 ап
реля.

Горбачев М. С. Активно 
действовать, не терять време-
ни. Вьіступление на встрече 

с коллективом Днепропетров- 
ского металлургического за- 
вода и речь на собрании 
актива республиканской 
партийной организации Ук
райни 26, 27 июня 1985 г.— 
М., Политиздат, 1985.

Горбачев М. С. Успешно- 
му завершенню года — мак
симум усилий. Встречи и 
беседьі в Минске 11 июля 
1985 года.— Правда, 1985, 
12 июля.

Горбачев М. С. Агропро- 
мьшіленному производст- 
ву — интенсивное развитие. 
Виступленне на совещании 
партийно-хозяйственного ак
тива 7 сентября в Целиногра- 
де.— Правда, 1985, 11 сентя
бря.

1. Головними завдан
нями семінарів є:

— глибоке і система- 
тичі̂ р вивчення філосо
фії діалектичного і істо
ричного матеріалізму в 
єдності з іншими скла
довими частинами марк
систсько - ленінськ ого  
вчення;

— вивчення теоретич
ної спадщини К. Марк
са, Ф. Енгельса, В. І. 
Леніна, історичного до
свіду КПРС і міжнаро
дного революційного ру
ху, матеріалів ЦК КПРС, 
Постанов ЦК КПРС і 
радянського уряду;

—розробка філософ
сько - методологія н и х 
проблем сучасної науки 
з метою її дальшого 
прогресу і обгрунтова
ного передбачення пер
спектив науково-техніч
ної революції;

— сприяння розвитку 
нових наукових напря
мів і дослідженню комп
лексних проблем, які ви
никають в процесі дифе
ренціації і інтеграції на
укових знань і взаємо
дії суспільних природ
ничих і технічних наук;

— підвищення твор
чої активності радянсь
ких вчених, їх соціаль
ної відповідальності і 
ініціативи у реалізації 
планів соціально-еконо
мічного розвитку країни, 
поступальної ідеологіч
ної боротьби з антико- 
муністськими теоріями, 
ідеалістичними і мета
фізичними спекуляціями 
на новітніх досягненнях 
науки;

— розробка рекомен
дацій по удосконален
ню організації, плану
вання і прогнозування 
наукових досліджень і 
впровадження їх в на
родногосподарську прак
тику.

2. Робота методоло
гічних семінарів, висту
паючи дійовою формою 
політичної освіти науко
вих кадрів, одночасно 
розглядається як особли
вий вид виробничої ді
яльності. Заняття семі
нарів проводиться один 
раз у два місяці по Зго
дний у службовий час. 
Діяльність семінарів ве
деться по плану (перс
пективному на 5 років, 
поточному на 1 рік). У 
п’ятирічному плані на 
основі головного напря
му формуються теми 
всіх доповідей і повідо
млень з вказанням ви
конавців, форми прове
дення занять, строків 
виконання, очікуваних 
результатів.

3. Керівництво семіна
ром здійснює бюро, до 
складу якого входить 
керівник (як правило, 
зав. кафедрою, провідний 
вчений, філософ-консуль- 
тант і староста).

4. Бюро кожного се
мінару веде таку доку
ментацію: плани (річні і 
п’ятирічні) протоколи за
сідань семінару, список 
учасників засідання (по
стійних членів семінару 
і запрошених) вхідну і 
вихідну кореспонденцію, 
що стосується діяльності 
семінару, копії чи випис
ки з протоколів засідань 
парткомів, партбюро, пар
тзборів, вченої ради, ра
ди кафедр суспільних 
наук науково-методич
ної ради і т. д.) перелік 
і екзампляри наукових 
видань, підготовлених 
на основі роботи семі
нару, звіти річні і п’я
тирічні за єдиною типо
вою формою.

5. Звіти про роботу 
семінару за минулий рік 
(п’ятирічку) і тематич
ний план занять на на

ступний учбовий рік 
(п’ятирічку) готуються 
бюро семінару в травні- 
червні, обговорюються 
на засіданні семінару і 
затверджуються партко- 
мом (партбюро) і вче
ною радою. Звіт про 
роботу семінару є ча
стиною щорічного звіту 
за підсумками науково- 
дослідницької діяльності 
установи.

6. Основними формами 
діяльності семінару є:

— постановка і обго
ворення спеціально під
готовлених доповідей на 
засіданнях семінарів;

— обговорення матері
алів. які представляю
ться членами семінарів 
на конференції, симпозі
уми, наради з філософ
сько-методологічних про
блем науки;

— обговорення моно
графій, збірників стат- 
тей, підготовлюваних за 
аналогічною тематикою 
для публікацій;

— обговорення і ре
цензування нової радян
ської і зарубіжної літе
ратури з філософсько- 
методологічних проблем 
конкретних наук;

— організація і про
ведення річних, ювілей
них, міжкафедральних, 
міжвузівських, міжвідо
мчих, регіональних, за
гально-союзних, міжна-- 
родних конференцій, на
рад, семінарів;

— узагальнення під
сумків і обмін досвідом 
роботи;

— підготовка до пуб
лікації наукових праць, 
виконаних в рамках се
мінарів.

7. Дане положення є 
єдиним для методоло
гічних семінарів всіх на
уково-дослідницьких і 
учбових установ і зак
ладів.

ПОЛУМ'Я  
ЇХ СЕРДЕЦЬ

Політвидав України 
випускає серію «Борці 
за справу Рад», яка вже 
знайшла дорогу до ши
рокого читача. У слав
ній плеяді самовідданих 
борців за перемогу Жо
втня та утвердження со
ціалістичного ладу в на
шій країні гідне ( місце 
належить полум’яному 
більшовику Фріцісу Ро- 
зіню, одному із заснов
ників Комуністичної па
ртії Литви, видатному 
партійному і державно
му діячеві, члену Прези
дії Всесоюзного Цент
рального Виконавчого 
Комітету.

Незабаром виходить 
друком науково- - попу
лярна книга В. А. Ште- 
йнберга «Фріціс Ро- 
зінь», яка розповідає 
про життєвий шлях і 
революційну діяльність 
цього вірного ленінця.

Разом із ним вів ре
волюційну боротьбу і 
Кароліс Пожела. Всту
пивши до лав Комуніс
тичної партії Литви в 
1916 році, він все жит
тя присвятив боротьбі за 
перемогу ленінських 
ідей, був секретарем ЦК 
Компартії Литви, делега
том V конгресу Комуні
стичного Інтернаціоналу.

Життєвий шлях дер
жавного діяча відтворе
не у науково-популяр
ній книзі І. Я. Арвасяві- 
чуса «Кароліс Пожела».
” Здобула популярність 

у юнаків і дівчат серія 
«Діячі КПРС». Один з 
чергових випусків, підго
товлений А. Д. Ярошен
ко, розповідає про Юрія 
Михайловича Коцюбин
ського і присвячений 
90-річчя з дня його на
родження.

Син класика україн
ської літератури, рево
люційного демократа 
М. М. Коцюбинського, 
він ще юнаком включив
ся у підпільний рух, став 
членом більшовицької 
партії. У роки боротьби 
за владу Рад він прой
шов славний шлях від 
командира червоногвар- 
дійського загону до пер
шого Головнокомандую
чого українськими радя
нськими військами, від 
рядового члена партії до 
члена Оргбюро ЦК 
КП (б)У, від члена губ- 
ревкому до заступника 
голови Робітничо-селян
ського уряду Радянської 
України.

Книга «Юрій Михай
лович Коцюбинський» 
розповідає про життя і 
революційну діяльність 
цього борця ленінської 
гвардії, Героя Великого 
Жовтня, полководця і 
дипломата.

Б. ЖУКОВ,
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МОЛОДЬ І ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА
Шановна редакціє! Ми чули, що в Київському бу

динку моделей нещодавно пройшов якийсь незвичай
ний вечір з демонстрацією сучасної молодіжної мо
ди, Кажуть, там показували, як одягаються «панки»,

А
Ігі І

«хіппі», «роккери» і пояснювали, звідки взялося їхнє 
вбрання. Хотілось би детальніше дізнатись про це, 
бо з приводу західної моди у нас виникають гострі 
суперечки, Група студентів.о

1Ті

У знаиени
Солнце склонилось над 

горньїм хребтом,
Лучи его пали на Знамя.
И в сердце моем

отозвалось огнем 
На шелке игравшее

пламя.
Я долго стоял и в

раздумье молчал,
На улице тихо темнело,
О прошлой войне

я тогда вспоминал: 
Матросов, Смирнов

и Гастелло...
Не дрогнули парни

в священном бою,
За Родину насмерть

стояли.
О доблести их ньіне

песни поют, 
Герой бессмертньїми

стали.
...Мир отстояли *—

мир сохраним!— 
Девиз фашизм

победивших.
Словом и делом его

укрепим
Во славу любимой

Отчизньї.
А солнце уж скрьілось 

за горньїм хребтом, 
Погасло лучей его пламя, 
Но гордо немеркнущим 

альїм огнем 
Сияло священное Знамя.

Микола ТАЧЕНКО, 
старший викладач ка
федри інженерної педа
гогіки, кандидат педа
гогічних наук.

4 жовтня 1985 року.»

ПРОГРАМА
ДАЛЬШОГО

ТВОРЕННЯ
(Початок на 1-й стор.)

піднесення трудової ак
тивності членів нашого 
суспільства.

У розв’язанні цих зав
дань особливе місце посі
дає ідейно-виховна робо
та. їй належить важлива 
роль в активізації людсь
кого фактору, в примно
женні творчої сили мас, в 
розвитку їх творчої ініціа
тиви, в тому, щоб кожен 
член суспільства трудив
ся чесно на загальне бла
го. Ця настанова партії 
цілком і повністю стосує
ться марксистсько-ленін
ської освіти комуністів, 
всіх трудящих.

Одне з першочергових 
завдань системи марксист
сько-ленінської освіти по
лягає в тому, щоб роз
крити перед слухачами 
шкіл, семінарів суть вису
нутої партією концепції 
прискорення соціально-еко- 
н о м і чно г о р о з в и тк у кр а ї н и 
на основі різкого поворо
ту інтенсифікації народно
го господарства, впровад
ження в усі йог0 галузі 
досягнень н ауков о-техн іч -
ного прогресу. Саме з та
ким підходом працюють 
наші кращі пропагандисти 
товариші Каріпов, Друко
ваний, Вишневський, Радо- 
мисельський, старости ме
тодологічних семінарів і 
шкіл товариші Меркулов, 
Цісар, Азаров та інші.

З лекцією на тему пер
шого заняття «Всі можли
вості і резерви — на ус
пішне виконання плану 
1985 року і соціалістичних 

зобов’язань, гідну зустріч 
XXVII з’їзду КПРС», висту

пив секретар- парткому ін
ституту І. Г. Мельник.

Так, справді, незвича
йний вечір у республі
канському Будинку мо
делей був і називався 
він «Ілюстрований жур
нал № 1». Запрошували
ся на нього спеціалісти 
в галузі створення су
часної моди, комсомоль
ські працівники. У сце- 
нарія попервах була ще 
одна назва «Шокінг-па- 
рад». І справді, те, що 
відбувалось на сцені, 
було настільки незвич
ним, що викликало бур
хливу реакцію присут
ніх. А задумав і здійснив 
цей ілюстрований жур
нал художник-модельєр 
перспективно - методич
ної групи Будинку мо
делей, випускник факу
льтету прикладного ми
стецтва Московського 
текстильного інституту 
Юрій Никонов. Його ро
зповідь ми передрукову
ємо з газети «Молодь 
України». Дилетанти вва
жають, що мода, особ
ливо молодіжна, це яви
ще, котре не піддається 
управлінню: хтось один 
щось таке вигадав, інші 
підхотили... Саме так, 
до речі, думають і ті, ко
го в народі називають 
уїдливо «модниками». 
Справді, більшість з та
ких юнаків і дівчат не 
цожуть доладно пояс
нити, чому одягнені, за
чесані так, а не інак
ше... Тим часом мода 
має чіткі закони розви
тку, складні цикли, пе
ріоди, котрі цілком, од
нак, піддаються управ
лінню. Та для цього ху
дожникам - модельєрам 
необхідно тримати руку 
на пульсі моди, прагну
ти виразити смак рані
ше, ніж він сформуєть
ся «знизу». Надто важ
ливо це нині, коли мо
лода людина поглинає 
інформацію в усіх її різ
новидностях...

Прямую ввечері Хре
щатиком, заглиблений в 
свої думки. Раптом від
чуваю: люди на когось 
озираються, сміються, 
обурюються, дивуються 
голосно: «Що це?!» Од
ного професіонального 
погляду досить, щоб ви

значити: йд£ молодик, 
якому, страшенно кор
тить бути «законодав
цем моди» — є така ка
тегорія людей. Десь по
чув, щось побачив, все 
інше дофантазував згід
но з власними смаками, 
і от милуйтеся — «панк» 
...Чи «роккер»? А може, 
«хіппі»? Навіть мені од
разу важко визначити 
«стиль». Гадаю, йому са
мому все одно: аби не 
по-нашому, аби увагу, 
звернули, озирнулися, а 
ще краще — остовпіли. 
Прагнення шокувати ото
чуючих — завжди від 
невихованості, нескром
ності, несмаку. Навіть 
самий цей набір вад осо
бистості неприємний. А 
коли ще додається без
думне наслідування за
хідних зразків» — це й 
зовсім неприйнято в на
шому середовищі. З цим 
треба боротися, але не 
просто заборонами — 
вони часом дають про
тилежні бажаним наслі
дки. Відкидаючи чуже, 
нам, водночас треба про
пагувати своє. Такі дум
ки спонукали мене до 
задуму створити ілюст
рований журнал і обра
ти гостру тему — вплив 
ідеології на виникнення 
молодіжних течій в моді 
за рубежем.

Певний досвід у мене 
є. Адже під час нав
чання я брав участь у 
діяльності '«СІМу». Це
— студентський інститут 
моди, де все «керівницт
во» — самі студенти, а 
першим директором об
рали мене. «СІМ» швид
ко набув популярності, 
про нього багато писа
ли московські газети. 
Все це було не просто 
грою, а й навчанням. Ми 
вчилися пропагувати 
справжнє і відрізняти 
його від підробок, вчи
лися спілкуватися і спе
речатися з аудиторією
— тими дівчатами і юна
ками, для котрих одяг 
дедалі частіше стає оз
накою культури.

Наша радянська мо
лодь одержує найрізно
манітнішу інформацію 
про життя ровесників за

рубежем: книги, журна
ли, теле-і кінофільми, а 
віднедавна і відеофіль- 
ми.„ Будь ласка, дивіть
ся, порівнюйте, думайте. 
Дивляться, порівнюють, 
а от думати... Не всі об
тяжують себе такою пра
цею. Однак, треба виз
нати, що і' ми, модельє
ри, і наша молодіжна 
преса, нечасто спонукає 
юнацтво до роздумів 
над тим, що мода і спо
сіб життя тісно зв’язані 
між собою. Наші ідео
логічні супротивники, ма
буть, дуже хотіли б, аби 
по вулицях наших міст 
і сіл розгулювали нато
впи «панків» чи «хіппі». 
їх фи мерщій на всі ра- 
діог^лоси представили 
як «незгодних». Адже 
саме визивним зовніш
нім виглядом західна 
молодь демонструє свою 
зневагу до буржуазної 
респектабельності, стар
ших поколінь, визивною 
поведінкою намагається 
привернути увагу до се
бе і своїх проблем. Хоч 
таким чином та заявити 
про себе.

У 60-ті роки мільйони 
молодих людей на За
ході опинилися «за бор
том» — ні роботи, ні 
надій, ні майбутнього. 
Ми не потрібні суспіль
ству? Тоді й воно нам 
чуже, з усіма його мо
ральними засадами — 
не просто зневажатиме
мо їх а й пооушувати- 
мемо, дратуватимемо 
обивателя своїм вигля
дом і поведінкою Отак, 
народилися «хіппі» Від
кидаючи мораль свого 
суспільства, «діти-кві- 
ти» намагалися створи
ти власний стиль життя 
і почали з одягу, який 
шокував оточуючих., *з 
«вільної любові» просто 
неба... Обиватель проте
стував, та потроху звик 
і перестав звертати увагу 
на «хіппі». Тим часом у 
їхньому середовищі від
бувалися зміни: одні 
повернулися до звичай
ного життя, інші до 
боротьби за існування, 
знайшли дієвіші засоби

треті... З третіх вийшли

□

1 В інституті відбулися
і урочисті проводи юна- 
1 ків до лав Радянської 
1 Армії. Ця подія надов

го залишиться в пам’я
ті всі-х, хто взяв участь 
у цій церемонії. Напут- 

і  нє слово майбутнім во- 
а їнам висловили ветера- 
І  ни війни, співробітники 
Щ інституту товариші В. 
1 Говоров і Р. Асадов.

І  Фото Р. Кутька.

«панки» — і вони вже 
зовсім загрузли в боло
ті, піднятому з дна бур
жуазного суспільства. 
Вони осучаснили свій 
зовнішній вигляд —ви
гадали неймовірні «зачіс
ки», оздобили неохайне 
джинсове шмаття безліч
чю металевих брязка
лець...

А як же тоді розціню
вати напрям «МОД»? 
Наш ілюстрований жу
рнал не обминув його: 
на сцену вийшли коро
тко підстрижені молоді 
люди в підкреслено оха
йних костюмах, білих со
рочках з краватками — 
саме такий вигляд має 
класичний англійський 
клерк. І саме такий стиль 
набуває нині популяр
ності в світовій моді.

Клерк, маленька лю
дина... Для нас із вами 
це звучить якось непри
ємно. Справді, хто схоче 
вважати себе маленькою 
людиною! Але давайте 
придивимось до костю
ма — на фоні попередніх 
«стилів» він особливо 
вражає своєю лаконіч
ністю, простотою. Це — 
стиль ділової людини*,' 
якій під час трудового 
дня доводиться не тіль
ки сидіти за столом, 
але й ходити в інші ус
танови, після роботи 
йти в театр або до дру
зів. Костюм повинен бу
ти доречним у будь- 
якій ситуації — таке од
не з правил вихованості, 
культури, смаку. Чому 
б нам і не перейняти та
кий стиль, хоч він і при
йшов до нас із Заходу? 
Тим більше, що «відпо
чити» від лаконічного ан
глійського костюма мо
жна у вбранні спорти
вно - респектабельного 
стилю.

Ви помітили — діло
вий костюм скромніший 
і дешевший, а спортив
ний — яскравіший, до
рожчий. І так усюди, бо 
тип підтягнутої, струн
кої людини з організо
ваними рухами (а не 
розгвинченими, як: у
«панків») модний в усіх 
країнах.
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