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Кращий дарунок XXVII
з’їзду КПРС — успіхи в
зимовій
екзаменаційній
сесії. Такий девіз у ви
хованців
енергетичного
факультету.
Підсумки двох перших
екзаменів уже свідчать
про те, іцо більшість сту
дентів інституту прагнуть
підвищити загальну ус
пішність, порадувати Віт
чизну своїми глибокими
знаннями. На тому
ж
енергетичному факульте
ті сьогодні в числі кра
щих йде колектив групи
2 ЕПП-82. Пальму ж пе
ршості,
що
приємно,
утримують першокурсни
ки з групи 1 ЕПП-85.

На енергетичному фа
культеті вперше в інсти
туті було впроваджено
колективний підряд при
підготовці До екзаменів.
(Фото ліворуч).
Залік з
електронних
влаштувань і автоматики
складають студенти фа
культету обчислювальної
техніки (гр. 2 АТ-83 і З
АТ-83).
На знімку внизу: сту
денти
радіотехнічного
факультету (гр. 2 РК-82)
радіють першим п'ятір
кам..
Фото Р. Кутькоза.

Інститутська панорама: події, факти
| Корінним
питанням
^економічної політики нацшої партії на сучасному
■етапі є прискорення на5 уково-технічного розви
т к у країни.
® Викладачі і співробіт
н и ки нашого
інституту
■вносять і свій посильний
Івклад у цю загальнодер
ж а в н у справу.
І 15 січня комуністи ра
діотехнічного факульте
т у на своїх зборах обгоЕворили питання про роз
в и т о к науково-дослідни■ цької роботи у світлі ви■ мог партії і уряду і наІмітили конкретні заходи
л

по гідній зустрічі XXVII
з’їзду КПРС та завдання
колективу на
перший
рік дванадцятої п’ятиріч
ки.
*
*
*
У профспілкових орга
нізаціях факультетів
і
підрозділів
інституту
проходять загальні збори
колективів, на яких лід
водяться підсумки соці
алістичного змагання за
минулий рік, накреслю
ються плани на 1986-й.
На цьому тижні проф
спілкові збори з таким
порядком денним прой
шли на факультетах авто

матики і мікроелектроніки та машинобудівно
му.
*
*
*
Нинішнім літом під час
виробничої практики сту
денти нашого інституту
працюватимуть на різ^
них промислових підпри
ємствах області, вносити
муть і свій
посильний
вклад у розвиток науко
во-технічного прогресу
На факультеті автома
тики і мікроелектропіки
зокрема,
формується
студзагін для робота на
Вінницькому заводі ра
діотехнічної апаратури.
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Обговорюючи
важливі документи
Реалізація великомас
штабних планів, закла
дених у проект Основ
них напрямів економіч
ного і соціального роз
витку країни,
вимагає
від кожної молодої лю
дини, комсомольця мак
симальних зусиль, висо
кої особистої відповіда
льності за доручену ді
лянку роботи. І, звичай
но, ж, бережливого ста
влення до народного до
бра, максимальної еко
номії матеріалів і палив
но - енергетичних ресур
сів.
Хочу сказати про роль
у цій справі молодик іи
женер ів, р аціо наліз п то
рів. Це люди, для яких
творчий пошук став нор
мою життя. Упевнений,
що ефект від їх творчих,
ідей був би значно ви
щий, якби шлях від по
дання до впровадження
рацпропозицій не затягу
вався в деяких заводсь
ких службах. Хочу внес
ти доповнення в проект
Основних напрямів), У1
розділ IV після
слів
«Створити всі необхідні
умови для найшвидшого

впровадження винаходів
і рацпропозицій у народ
не господарство» необ
хідно вставити: «Підви
щити відповідальність ке
рівників служб,
КМК
підприємств за швидке і
активне
впровадження
у виробництво розробок
молодих новаторів, всі
ляко стимулювати їхній
пошук». Адже творчість
— важливий резерв на
шої економіки.
Зараз у партійних до
кументах надається ве
ликого значення випуску
якісної продукції. На мій
погляд, необхідно ввести
в проект Основних нап
рямів таке положення:
«Підвищити персональну
відповідальність керів
ників КМК, комсоргів за
випуск
високоякісної
продукції». Адже повин
но бути нормою, що ко
жен комсомольсько-мо
лодіжний колектив вва
жає випуск продукції тільки високої якості і до
тримання номенклатури
даної продукції
своїм
повсякденним обов’язком.

Вважаю, що
більше
уваги слід приділяти і
організації повноцінного
дозвілля молоді. Особли
во у впровадженні но
вих видів і форм культу
рного
обслуговування.
VII розділ, абзац «Роз
вивати нові прогресивні
види, і форми культур
ного
обслуговування»,
мабуть, краще буде сфо
рмулювати так: «Розви
вати нові і прогресивні
форми культурно - вихов
ної роботи серед молоді».
Сьогодні, коли партія
приділяє постійну увагу
молоді, до проекту Ста
туту КПРС (з пропоно
ваними. змінами), варто,
на мій погляд,
внести
доповнення, що стосує
ться роботи з комсомо
лом: «Кожний комсомо
лець віком до 28 років
вступає в ряди КПРС
через комсомол і працює
в комсомолі до досягнен
ня 28-річного віку».
І. МАТЮШЕНКО,
голова ради молодих
учених і спеціалістів
СКТБ «Модуль».

У ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
Про стан ідейно-виховної
роботи в парторганізації
інженерно-будівельного фа
культету було
розглянуто
19 грудня 1985 року на за
сіданні парткому, де відмі
чалося, що в цьому питан
ні проводиться відповідна
робота. На партійних збо
рах факультету обговорено
питання про підвищення
якості і ефективності ідеоло
гічної роботи у період підго
товки до XXV її
з’їзду
КПРС, про стан навчання у
системі партійної освіти і
завдання по підвищенню її
якості у світлі рішень чер
вневого (1983 р.) Пленуму
ЦК КПРС та ряд інших.
На засіданнях партбюро
заслуховуються звіти кому
ністів,
керівників факуль
тету і кафедр.
Партбюро
залучає до участі у вихов
ній роботі керівний склад,
здійснює контроль за ви
конанням
відповідних до
ручень. Тут проводяться
єдині
політдні,
належна
увага приділяється контр
пропаганді. Все це робить
ся з метою дальшого по
ліпшення
ідейно-політич
ного виховання молоді.
Разом з тим, відмічалося
на засіданні парткому, парт
бюро і деканат ряд прин
ципово важливих ідеоло
гічних питань вирішують без
достатньої цілеспрямованос
ті, а головне — результа
тивності. Тут ще не позбу-

то формалізму, проявляєть
ся недостатня вимогливість
до партгруп кафедр, кому
ністів, насамперед керів
ників кафедр, а також про
фкому і комітету комсомо
лу з питань дальшого по
ліпшення ідеологічної робо
ти. Багаточисельні, але не
завжди ефективні масові
заходи, вони не в повній
мірі підкріплюються постіиноіо виховною роботою
безпосередньо у студентсь
ких групах і особливо в
гуртожитках. Все це приз
водить до того, що якість
навчання студентів у 1984
— 85 роках у порівнянні з
минулим учбовим роком
знизилась на 4,3 процента,
велику кількість годин скла
дають запізнення і про
пуски занять студентами.
Партбюро, деканат не
приділяють належної уваги
питанням добору, розста
новки і виховання кадрів,
особливо серед кураторів
інтергруп. Серед кураторів
лише іри комуністи. «У прак
тику не ввійшло заслухо
вування звітів
кураторів
на засіданнях партбюро і
партзборах.
На факультеті ще на
низькому
рівні
правове,
військово - патріотичне
і
атеїстичне
виховання.
Окремі студенти здійснюють
антигромадські вчинки, над
то слабка робота ведеться
по інтернаціональному ви

хованню. Вимагає поліп
шення і
урізноманітнення
даочна агітація у гурто
житках.
У колективі факультету,
вказувалося на засіданні
парткому,
не
створено
обстановки взаємної вимог
ливості і ділової критики
га самокритики. Послабле
но вплив партбюро на до
бір, розстановку і вихован
ня кадрів, не створюється
реальний резерв
кадрів.
Тут на низькому рівні кон
троль і перевірка виконан
ня прийнятих рішень. Парт
бюро недостатньо турбуєть
ся про підвищення аван
гардної
ролі
комуністів,
посилення відповідальності
керівників
за
доручену
справу, стан ідейно-вихов
ної роботи у колективі.
За серйозні
недоліки в
організації ідейно-виховної
роботи на факультеті сек
ретареві
парторганізації
Г. В. Горшечникову і дека
ну факультету М. Ф. Дру
кованому суворо вказано.
Партком
зобов’язав знач
но поліпшити
всю діяль
ність на факультеті з пи
тань підготовки політично
зрілих,
ідейно-загартованих спеціалістів.
У постанові парткому на
мічено конкретні заходи,
від виконання яких зале
жить поліпшення всієї ідей
но-виховної
роботи
на
інженерно-будівельному фа
культеті.

17 січня 1986 року.
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ДОМ АГАТИСЬ
М А С О В О С Т ІФізична культура
і
спорт — постійні супут
ники в нашому житті.
Ринкова гімнастика, за
няття в секції, виступи
на факультетських та ін
ститутській
олімпіадах,
змагання за нагороди оОДсіСНОі, республіканської
та всесоюзної першості...
щодня ми стаємо фізку
льтурниками аоо спосте
рігаємо за
виступами
спортсменів. Нам ство
рено неоохідні умови для
постійних занять фізкуль
турою і спортом.
«у нашому
інституті
практично
завершено
створення колективів фіз
культури, що дало змогу
залучити до занять фі
зичною культурою і ело
ртом тисячі людей різ
ного віку з числа студен
тів, викладачів і співрооітників. Розширилась і
зміцніла матеріальна ба
за фізкультурного цеху.
Колектив кафедри фі
зичного виховання, ком
сомольські і профспілко
ві активісти
інституту
впроваджують нові ефе
ктивні форми організації
фізкультурно - масової
роботи. Однак, сьогодні
шній рівень організації
фізкультурно - оздоров
чої роботи все-таки не
відповідає вимогам, які
висунуті в проектах нової
редакції Програми КПРС
та Основних
напрямів
економічного і соціаль
ного розвитку країни на
І986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року.
Один з головних резер
вів поліпшення цієї ро
боти — це колектив фіз
культури. Але ще
не
скрізь вони стали справ
жнім осередком здоро
в’я. На інженерно-буді
вельному факультеті, в
профспілковій організа
ції адміністративно - уп
равлінського
персоналу
та деяких інших підроз
ділах інституту не орга
нізовано груп здоров’я,

більше половини усіх ви
кладачів і спіьрооїтникш
вузу не займаються фі
1
зичною
культурою
споріом.
п а оагатьох
підпри
ємствах, в організаціях і
установах ооласті і ресауоліки введено
ВИрООгінчу гімнастику. Ьона
не лікує, а зоерігає зд о 
ров я людей. Ьарто вве
сти п і в нашому інсти
туті. Адж е тут оільшість
людей зайняті розумо
вою працею і фізичне на
вантаження їм вкрай неоохідне.
зараз в розпалі зимо
вий спортивний
сезон.
Головна подія року —
зимова спартакіада на
родів СРСР. її фінали
відоудуться на спортив
них спорудах Краснояр
ська. Зоїрні команди Ук
раїни
виоорюватимуть
призові місця майже
в
усіх видах програми. Го
туються до цих змагань і
вихованці нашого інститу
ту. Напередодні Дня Пе
ремоги у Києві
візьме
старт традиційна міжна
родна багатоденна вело
гонка Миру.
Насиченим буде нині
шній спортивний рік
і
для представників інших
видів спорту. Фізкульту
рники інституту візьмуть
участь у Тижнях лиж
ника, стрільця, спортив
ного орієнтування, ГПО,
туриста, спортивних ігор,
оздоровчого бігу і ходь
би, призовника, шахів і
шашок, у масовому лег
коатлетичному пробігові.
Протягом року в інститу
ті триватимуть факуль
тетські і загальноінсти
тутські спартакіади
з
різних видів спорту. О д
не лиш побажання, щоб
у цих змаганнях
взяв
участь кожен член вузів
ського колективу.

Я. КУЛИК,
зав. кафедрою фізви
виховання.
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Г | ІД урочисті звуки
* " маршу Мендельсона
молодята
заходять до
святково прибраного за
лу. їх зустрічають рід
ні та друзі.
Звичайна
картина звичайного ве
сілля?
Ні, не зовсім.
Ще при вході гостей
зустрічає плакат з на
писом «На нашому ве
чорі не знайдеться міс
ця для нудьги, байду
жості та спиртних на
поїв!»
Отже, ми потрапили
на безалкогольне весіл
ля. Знайомтесь, молодя
та — учні-дипломники
Житомирського автодорожного технікуму Світ
лана Білик та Ігор Верещинський. Обоє учас
ники ансамблю народ
ного танцю технікуму.
Тож привітати їх при
йшли їхні товариші по
захопленню. А тим ча
сом весільний вечір роз

І

і

почався.
Традиційні
хліб-сіль «новоспеченому» подружжю,
теплі
поздоровлення з поба
жаннями міцної друж
ної сім’ї змінювались
зачитуванням вітальних
листів та телеграм. Ве
сільний «виконком», до
складу якого входили
представники
комітету
комсомолу, батьки, самі
учні, не нудьгував
у
бездіяльності.
А на гостей
чекали
святково
сервіровані
столи. Про відсутність
на них спиртного зайве
говорити. Натомість різ
номаніття соків, фрук
тової води, лимонад. А
як же відомий жарт
про «вічно голодного»
студента, чи взяли його
до уваги? Столи не
вгинались
од страв.
Організатори діяли за
іншим принципом
—
краще менше, та смач

Хто буде головою в
сім’ї,
чоловік чи дру
жина? Це питання пог
рібно вирішити якомога
раніше. Тож молодята
пропонують
разламати навпіл коровай. Час
тини виявляються рів
ними — ідеальний ва
ріант! Отже
віднині і
назавжди в сім’ї повин
но панувати рівноправ’я.
Свідки наречених зачи
тують жартівливий наказ
молодим: «Нехай у жит
ті вам «гірко буде сьо
годні лиш за цим сто
лом...»
Замість традиційного
«гірко» гості скандують:
«Солодко,
солодко!».
Келихи
наповнюються
прохолодним
лимона
дом, а
нареченому та
нареченій
молоко
символ здоров’я, твере
зості й сімейного доб
робуту.

|
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Здоров’я
радянських
людей постійно перебу
ває в центрі уваги Ко
муністичної партії і на
шої соціалістичної держави. Право громадян
на охорону здоров’я •—
найціннішого з капіталів
— закріплене, як відомо,
в Конституції СРСР. У
передз’їздівських
доку
ментах, винесених на все
народне обговорення, на
мічений новий великий
обсяг робіт по кардина
льному підвищенню яко
сті медичного обслугову
вання.
Протягом дванадцятої
п’ятирічки в країні пе
редбачається ввести
в
дію лікарні на 350 тисяч
ліжок і
амбулаторнополіклінічні заклади на
900 тисяч відвідань за
зміну. Одночасно здійсню
ватиметься реконструк(Ція діючих медичних за
і кладів. Буде продозжеко будівництво централь-

ЗДОРОВ'Я - БАГАТСТВО НАРОДУ
них лікарень і амбулато
рій для поліпшення ме
дичного обслуговування
населення сільських ра
йонів. При цьому випе
реджаючими
темпами
розвиватиметься мережа
амбулаторно - поліклініч
них закладів. Вважаєть
ся доцільним ширше ви
користовувати
створені
за рахунок трудових зу
силь колективів фонди
підприємств та організа
цій для будівництва
і
розвитку медичних зак
ладів з метою обслуго
вування робітників і слу
жбовців цих підприємств
і організацій.
В 1986—1990 роках у
медичній промисловості,
говориться в проекті Ос
новних напрямів еконо
мічного ї
соціального
розвитку СРСР, перед

Для зимового
відпочинку
В розпалі екзаменацій
на сесія. Вона вимагає
від кожного студента ба 
гато, розумових та фі
зичних зусиль Разом з тим
зимовий спортивний се
зон пропонує усім чима
ло приємних хвилин змі
стовного
відпочинку.
Стрімка лижня, ковзанка
та хокейний корт зніма
ють не тільки втому, а
й загартовують людський
організм. В нашому ін
ституті багато любителів
спорту. Та й спортивна
база дозволяє цікаво і
корисно проводити своє
дозвілля.
Центральний парк ку
льтури і відпочинку іме
ні Горького теж гостин
но приймає усіх тих, хто
хоче бути міцним і здо
ровим. Тут відкрито ли
жно-ковзанярську
про
катну базу, залито ков
занку для масового ка
тання загальною площею
одинадцять тисяч квад
ратних метрів і хокей
ний корт. До послуг від
відувачів лижі і ковза
ни, організовано також
прокат фінських саней.
Для тих, хто складатиме
зимові нормативи
фіз
культурного
комплексу
«Готовий до праці і обо
рони СРСР», прокладе
но 3-кілометрову трасу.
Б .ВОЛОДІЙ.

ніше.

Друзі
Світлани
та
Ігоря виготовили для
них пам’ятну медаль,
поки що дерев’яну. Бо
ж до золотої ще дале
ко, як і до золотого ве
сілля. А комсомольська
організація
технікуму
нагородила
молодят,
активних учасників гро
мадського життя, почес
ними грамотами і пре
мією.
Веселилося, співало й
танцювало весілля, ще
переконуючи
гостей,
що для справжньої ра
дості не потрібен допінг
у вигляді спиртного.
— Які квіти любить
дружина найбільше?
— Хто
улюблений
письменник вашого чо
ловіка?..
Багато
доречних і
дотепних запитань про
звучало у вікторині для
наречених.
Застільні притчі, ігри,
конкурси, танці — ніхто
не нудьгував.
І. СТЕПАНОВ,
студент.

бачено збільшити обсяг
продукції не менш як в
1,4 раза. Освоїти вироб
ництво високоефективних
медикаментів,
насампе
ред, для лікування най
більш поширених захво
рювань, розширити ви
пуск найновіших прила
дів і апаратури для діа
гностики захворювань та
лікування населення...
В цих гуманних пла
нах партії і держави чі
льне місце відведено ме
дичному обслуговуванню
населення
Вінниччини.
Так, до 1990 року буде
здійснено комплекс захо
дів, спрямованих на по
ліпшення медичного об
слуговування трудящих
села, його диспансериза
ції за прикладом Калинівської районної лікар

ні, досвід якої схвалений
ЦК Компартії України,
Заплановано побудувати
і ввести в експлуатацію
за рахунок коштів дер
жавних капіталовкладень
по господарству облви
конкому: лікарень — на
1160 ліжок і поліклінік
— на 2000 відвідань за
добу.
Лише в
нинішньому
році значно розшириться
мережа закладів охоро
ни здоров’я області. Три
ватиме будівництво ме
дичного училища в м.
Вінниці, корпусів облас
ної лікарні імені Ющен
ка, розпочнеться споруд
ження поліклінік облас
ної дитячої соматичної
лікарні в м. Вінниці і
терапевтичного корпусу
в Немирові.
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Уперше в історії авто
мобілізму права
водія
одержав пес — азіатсь
ка вівчарка на кличку
Аякс. Сталося це в ФРН.
Щоб повністю дотри
матися працедурних фор
мальностей, Аякса сфото
графували у кашкеті і
шоферських
окулярах.
Картка, як і належить
вклеєна в посвідчення.
Документ був
також
«власноручно» підписаний
йої о власником. Крім то
го. проведені всі необ

Виступають

учасники худож ньої

УСМІШКА '■ця—

самодіяльності.
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ПРЕДСТАВЛЯЄ „ВЕСЕЛИЙ ЯРМАРОК"
У видавництві «Радянський письмен
ник» вийшов черговий збірник гумору
й сатири «Веселий ярмарок».
Сюди
включені кращі твори українських ра
дянських письменників, які працюють у
цьому бойовому жанрі. «Веселий ярма
рок» представляє повісті, прозові і пое
тичні байки,
гумористичні оповідання,
памфлети, афоризми, пародії, шаржі,
карикатури тощо. Серед авторів — до
бре відомі майстри «гарячого цеху», а
також і ті, хто починає свій шлях у лі
тературі.
Книжка відкривається віршем лауреа

хідні медичні обстежен
ня.
Аякс уперше демонст
рував своє мистецтво на
стадіоні, де численні гля
дачі спостерігали, як він
самостійно доставляв на
поліцейській радіомлшині
умовних заарештованих
до в’язниці.
Як надалі використо
вуватиметься його вмін
ня, — поки що невідомо.
А. ПЕТРЕНКО.
(За матеріалами за
рубіжної преси).

та республіканської літературної премії
імені Володимира Сосюри вінницького
поета А. Бортняка. Автор підкреслює:
«якщо народ всі біди переміг й усяку
силу подолати в змозі, то це тому, що
мав здоровий сміх, що сміючись живе
на світі досі». Сподобаються читачам
і твори інших вінничан: поета-сатирика
А. Гарматюка, лікаря Ю. Мостового, ін
женера М. Храмцова, журналіста з Му
рованих Куриловець Н. Дубицького.
Є тут і розповідь про традиційні дні
Степана Руданського на Вінниччині.
Я. МУЛЯР.

НЕНОРМАЛЬНІЙ ПОКУПЕЦЬ
Зайшов я в магазин
«Взуття»
Купити туфлі до пуття.
Підхожу до полиці
ближче —
Там розмір 45 і вище.
— А де нормальний розмір
—мій?
— Нормальні туфлі,
ви — малий...
Зайшов я в інший магазин
І зупинивсь біля вітрин.
До туфель приглядаюсь
ближче —
Лиш розмір 37 і нижче.
Зав. пояснив, як я
покликав:

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Він ниця, вул. Київська, 4.

— Нормальні туфлі,
ви — великий...
В універмаг я ще зайшов,
І висновок зробив
загальний,
Що покупець
я ненормальний.
І взагалі якийсь дволикий:
То замалий, то завеликий.
А. ГАРМАТЮК,
письменник.
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