
ТРИВАЄ ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
З 7 по 26 квітня в ком

сомольських групах прохо
дить атестація учасників 
Ленінського заліку. Комсо
мольці повинні звірити свої 
завдання з тими, що їх 
XXVII з'їзд КПРС поста
вив перед усією країною.

Комсомольська організа

ція групи — ось головний 
орган, котрий повинен оці
нити якість роботи, якість 
життя кожного її члена. Са
ме група може, принципо
во оцінивши рівень праці 
комсомольця, змусити його 
переглянути свої вчинки з 
громадської точки зору, пе

ребудуватися так, як вима
гають од усіх нас рішення 
партійного з’їзду.

Допомогти групі зробити 
таку оцінку повинні члени 
агестаційної комісії: член
комсомольського бюро кур
су чи факультету, куратор, 
викладач кафедри суспіль
них наук.

Квітнева атестація учас
ників Ленінського заліку 
має включати в собі не ті- 
льки перевірку виконання 
кожним комсомольцем при
йнятих восени особистих 
комплексних планів, але й 
перегляд самих цих планів, 
ускладнення їх.

В. ЧЕРНІКОВА, 
заступник секретаря ін
ститутського комітету 
ЛКСМУ.

ЮНОСТІ КУБИ
ПРИСВЯЧЕНО

Тепло і задуш евно прой
шов вечір, присвячений 24-м 
роковинам  утворення С п і
лки молодих комуністів Ку 
би. П роведено його в гурто
житку №  3. А  гостями куби
нських ровесників стали ра 
дянські комсомольці, пред 

ставники молодіж них орга
нізацій В'єтнаму, П еру і П а 
нами, які навчаються у на
ш ом у інституті. Вони приві
тали із знам енною  датою  
юнаків та дівчат Острова 
свободи, вручили їм  пам 'ят 
ний адрес.

Д руж н ю  обстановку вечо
ра ще більше скрасив і по
жвавив самодіяльний кон
церт, у якому виступали 
кубинські та панамські сту
денти, а також  добре  в ідо
мий уже в інституті інстру
ментальний ансамбль «Болі
вія».

А. СУХАРЄВ, 
заступник секретаря ін
ститутського комітету 
ЛКСМУ.

Тиждень атеїзму'
Проводився він в інсти

туті з початку квітня. Що
денно випускалися тематич
ні радіогазети і телепереда
чі інститутського телецент
ру. На факультетах прохо
дили вечори запитань і від
повідей, політінформації,

провідні лектори вузу Р. *М. 
Сокирянська, О. П. Стахов 
та інші виступали з лекція
ми.

В гуртожитках обновлені 
куточки атеїзму, випущені 
спеціальні стіннівки. Нап
рикінці тижня пройшов ог

ляд факультетських стінга 
зет.

А сьогодні в кінотеатрі 
«Мир» відбудеться заняття 
атеїстичного кінолекторію 
для студентів -нашого інсти
туту.

В. ГЛЄБОВА.

На сцені—мушкетери
На сцені актового залу 

студенти машинобудівного 
факультету показали виста
ву «Три мушкетери або «Ко
за» для королеви». Пока
зали і принесли велику на  ̂
солоду та задоволення нам, 
глядачам. Протягам півто
ра години в залі не вщуха

ли оплески, якими сприй
мався кожен дотепний жарт, 
кожен комедійний випадок. 
Хоча події відбуваються ні
би в далекі часи, але вони 
багато в чому нагадують 
сьогодення наших студентів.

Емоційно, колоритно ви
конали свої ролі О. Климе-

нко, Г. Рябоконь, В. Один- 
ський, І. Вінницький, І. Зіс- 
ман, Д. Пріщенко, С. Яр- 
молинська, Р. Сердюков, Г. 
Омелянчук та інші аматори.

К. БАЛАКАНОВ, 
четвертокурсник маши
нобудівного факультету.

м и  ш ш г а в

Для В аленти ни  Р ач ук , я к  і ї ї  о д н ок ур с 
ник ів, недалекий той  час, коли вона ста. 
не диплом ованим  спец іал істом . С туд е н т
ка четвертого  к у р с у  ф а к ул ьте ту  авто 
м атики  і м ікр оелектр он іки , в ідм інниця  
навчання  В аленти на  Р а ч у к  очолю є  бю ро  
ком сом ольсько ї о р ган ізац ії к урсу, бере 
а к ти в н у  у ч ас ть  у  роботі с туд ентсько го  
науково го  товариства . В и вчення  м атер і
ал ів  з ’їзд у  партії, осм ислення  гр ан д іо 

зн и х  накр еслень  пр и скор е нн я  н ауково , 
те хн ічно го  про гресу  спр и яє  я к існ о  нов ій  
п ід готовц і м ай бу тн іх  спец іал іст ів , яки м  
доведеться тр уд и ти ся  у  ц ій  і н а с туп н и х  
п ’я ти р ічк ах . Г отувати  себе до ін іц іа ти в ' 
неї, тво р ч о ї прац і на ви р обни цтв і —  н и 
ні н ай головн іш е  завдання.

На зн ім ку : в ідм інниця  навчан н я  Вален 
тина  Рачук.

Ф о то  Р. К утькова .

Спортивну базу -  своїми <

ДАЄШ  „ К У З Н Ю  ЗДО РО В’Я " !
Б ЕРУЧИ участь у само

діяльному спортивному 
будівництві, я переконався, 
що студенти, які самовід
дано трудилися на споруд
женні інститутських об'єк
тів, швидше за інших ви
росли у відповідальних па
ртійних, комсомольських, 
господарських керівників. 
Пам'ятаю, з яким вогником 
трудилися на будівництві 
стадіону, інших спортивних 
об’єктів С. Андрійчук — ни
ні секретар комітету ком
сомолу на одному з най 
більших кришталевих заво
дів країни, Л. Чаленко, М. 
Бєлєнький, М. Толстиков 
В. Краєвська, які перебува
ють тепер на партійній ро
боті у Вінниці, М. Филинюк, 
Ю. Буренніков, С. Лютворт, 
В. Поджаренко, П. Молча- 
нов, В. Петров, В. Шановсь- 
кий, В. Бабій, О. Лесько, Н. 
Горохова та інші теперіш
ні викладачі і співробітники 
інституту.

Більше -ЗО спортивних 
споруд зведено у нас мето
дом народної будови. Про
довжується спортивне бу
дівництво і зараз. Біля ста

діону «Олімп» зростає три
поверховий учбово-допомі
жний корпус фізвиховання 
площею понад 2600 кв. м. 
Тут розмістяться два 50- 
метрових стрілецьких тири, 
роздягальні, душові, відно- 
влювальний центр, лижна 
та ковзанярська прокатні 
бази, клуб туристів і альпі
ністів, зал настольного те- 
ніса, методичні кабінети, ін
ші учбові та допоміжні 
приміщення. Введення кор
пусу в експлуатацію доз
волить значно поліпшити 
якість навчального проце
су з фізичного виховання, 
активізувати оздоровлюва- 
льну і масову фізкультурну 
та спортивну роботу.

Спорудження такого об’
єкту не зовсім проста спра
ва навіть для спеціалізова
ної будівельної організації. 
А в нас воно здійснюється 
силами студентів та викла
дачів. Постійно на будові 
перебувають викладачі фіз- 
виховання. Ось уже два ро
ки по місяцю власної від
пустки вони провели тут. 
Та й нинішнього року від

почивати їм майже не до

ведеться: за їхньою Ініціа
тивою прийнято рішення 
завершити будівництво кор
пусу до нового навчального 
року. Не з примусу, а з вла
сної доброї волі, за покли
ком серця стали столярами 
товариші Змієвський, Пас- 
тушенко, Турюк, мулярами 
— Петренко, Голубович, 
штукатуром - наставником— 
Костюк, зварювальником — 
Павлов, майстрами малої 
механізації — Олійник, Дуб- 
нюк, Повель, Андрюшин, 
Жарко, справжніми викон
робами виявили себе Рудой, 
Ходирєв, Чесноков. А як 

швидко освоїв професію 03- 
доблювальників жіночий 
склад кафедри!

Так, великий внесок у бу
дову роблять працівники 
кафедри. Але іще більший 
—студенти. Всі академічні 
групи за спеціальним гра
фіком працюють на об'єк
ті. Свої суботники, присвя
чені XXVII з'їзду партії, 
провели тут комсомольці 
радіотехнічного факультету. 
Хороший почин зробили ко
мсомольці факультету об
числювальної техніки. Буд-

загін, до якого увійшли Ту- 
чак, Неуймін, Христюк, Го
робець*, Півторак, Андрю- 
щенко, Фесенко,, Бродюк, 
Молярчук, Ткаченко, Шул- 
дикова і Міщук, протягом 
трьох тижнів у позаурочний 
час виконав великий об’
єм штукатурних робіт. Нині 
споруду штукатурять» ра 
власною ініціативою ком

сомольці РТФ Чевичелова, 
Форман і Тихоненко. П’ять 
днів відпрацювати на гро
мадській будові зобов’яза
лися і бійці новоствоіреного 
загону «Механік» (машино
будівний факультет).

Швидко злітають дні, ти
жні, місяці. Як багато ще 
належить виконати робаті; 

як необхідна сьогодні по
сильна допомога кожного 
студента, кожного комсомо
льця!
Лозунг «Спортивну базу — 
‘своїми руками», який виник 
майже два десятиліття то
му, став доброю інститутсь
кою традицією. Особливого 
значення ця традиція наби
рає в наші дні, адже у світ
лі рішень XXVII з’їзду 
КПРС самодіяльне спортив

не будівництво набирає ва
жливого державного зна
чення. Наш інститут був 
ініціатором такого будів
ництва і своєю авангардною 
роллю не поступиться ніко
му. Спорудження власної 
«кузні здоров’я» буде закін
чено у строк нашими влас
ними руками. Учбово - до
поміжний корпус фізвихо- 
вання хоча офіційно і не 
проголошений, але фактич
но є комсомольським буді
вельним об’єктом,, оскільки 
його зводять руки нинішніх 
комсомольців і комсомоль
ців 50—60-х років.

Тому я звертаюся до фа
культетських і групових ко
мсомольських організацій, 
до всіх комсомольців інсти
туту: давайте об’єднаємо 
всі наші зусилля і до виз
наченого терміну заверши
мо усі роботи. Більше на
тиску, вогнику та ініціативи 
зобов’язаний проявити ко
мітет комсомолу. Він не мо
же залишатися осторонь, 
адже участь студентів у 
спортивному будівництві —■ 
важливий засіб професійної 
підготовки майбутнього ін
женера, школа комуністич
ного ставлення до праці.

Я. КУЛИК,
завідуючий кафедрою
фізичного виховання.

ЗАВТРА ДЕНЬ
к о с м о н а в т и к и

Юрій
Гагарі н:

«Поїхали!»
...На стартовій пло

щадці я побачив Теоре
тика Космонавтики і Го
ловного Конструктора. 
Для них це був найваж
чий день. Як завжди, 
вони стояли поряд. Ви
разні обличчя їхні до ос
танньої зморшки осява
лися ранковим світлом. 
Тут же знаходилися чле
ни Державної комісії по 
проведенню першого ко
смічного рейсу, керівники 
космодрому і стартової 
команди, вчені, провідні 
конструктори, мій вірний 
друг Космонавт Два й 
інші товариші — космо
навти. Все заливало 
світло наступаючого но
вого дня.

— Яке життєрадісне 
сонце! — вигукнув я...

Нетерпіння росло. Лю
ди подивлялися на хро
нометри. Нарешті допо
віли, що ракета з кораб
лем повністю підготовле
на до космічного польо
ту. Залишалося тільки 
посадити космонавта в 
кабіну, в останній раз 
перевірити всі системи і 
зробити запуск.

Я підійшов до Голови 
Державної комісії — 
одного із добре відомих 
в нашій країні керівни
ків промисловості — і 
доповів:

— Льотчик старший 
лейтенант Гагарін до пе
ршого польоту на кос
мічному кораблі «Вос- 
ток» готовий!

—Щасливої путі! Ба
жаємо успіху! — відпо
вів він і міцно потиснув 
мені руку. Голос у нього 
був не сильний, але ве
селий і теплий, схожий 
на голос мого батька.

Подивився на корабель, 
на якому повинен був 
через кілька хвилин від
правитися у небувалий 
рейс. Він був красивий, 
красивіший від локомо
тива, пароплава, літака, 
палаців і мостів, разом 
узятих. Подумалося, що 
ця краса вічна і залиши
ться для людей всіх кра
їн на всі грядущі часи...

Технічний керівник по
льоту оголосив півтора
годинну готовність до 
польоту. Потім годинну, 
півгодинну. За кілька 
хвилин до старту мені 
сказали, що на екрані 
телевізійного пристрою 
добре видно моє обличчя, 
що моя бадьорість радує 
всіх. Передали також, 
що пульс у мене — 64, 
дихання — 24.

Я відповів:
— Серце б’ється нор

мально. Почуваюся доб
ре, рукавиці надів, гер- 
мошолом закрив, до ста
рту готовий.

Всі команди по пуску 
передавалися також і 
мені.

Нарешті технічний ке
рівник польоту скоман
дував:

— Підйом!
Я відповів:
— Поїхали! Все про

ходить нормально...

(З книги Ю. Гагаріна
«Дорога в космос;»).
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Н А У К О В О -Т Е Х Н ІЧ Н И Й  П Р О Г Р Е С : К А Д Р И , П О Ш У К И , В ІД Д А Ч А
Якими шляхами треба йти

проректор по навчальній 
роботі, доктор технічних 

наук, професор, заслужений
працівник вищої школи

Д  Підвищення якості підготовки сучасних інженерів, 
до цього?

д  Зараз надзвичайно важливо зміцнювати зв'язки вищої школи з інститутами 
Академії наук, передовими промисловими п дприсмствами. На XXVII з'їзді партії ще 
раз прозвучала думка про необхідність залучення студентів технічних вузів до 
конкретної справи якомога раніше, уже з третього курсу пр(икомандировуват'И їх
безпосередньо до підприємств для виконання курсових і дипломних проектів за 
завданням промисловості. Як це вирішується в умовах нашого інституту?

Питання зараз ставиться так: підго
товлений нами інженер, прийшовши на 
виробництво, повинен уміти навчити лю
дей виробництво перебудовувати. Це ду
же відповідально. Так, завдання, що по
кладаються на інженерів, з кожним ро
ком стають все більш комплексними. Сьо
годні, у світлі вимог, сформульованих у 
документах XXVII з’їзду КПРС, потріб
на, отже, така система підготовки спе
ціалістів, яка змогла б чутливо і своє 
часно реагувати на запити виробництва 
і науки, забезпечувати потреби народно, 
го господарства у фахівцях, котрі поєд

нують високу професійну підготовку, 
ідейно-політичну зрілість, навики органі
заторської і управлінської діяльності. У 
фахівцях, котрі здатні прискорювати на
уково-технічний прогрес, інтенсифікацію 
виробництва, сповна реалізувати люд
ський фактор.

Вирішення проблеми насамперед ба
читься мені у вдосконаленні самого уч
бового процесу, використанні інтенсив
них методів навчання. У першу чергу 
зверну увагу на нашу основу основ — 
лекцію. На жаль, ще не завжди і 
всім вдається побудувати її так, щоб 
у час її працював і мислив не тільки 
викладач, а й студент. Це найсуттєві
ше — спільне мислення, спільна участь 
у лекції, спільна праця над нею.

Постановці такої лекції покликані до
помагати технічні засоби навчання. Але 
саме допомагати,- удосконалювати, зба
гачувати лекцію, а не використовувати
ся як самоціль.

Нові вимоги виводять на чільне місце 
перебудову діяльності кожного професо
ра, доцента, кожного викладача. їхня 
робота зі студентами вже не може об
межуватися тільки двома академічними 
годинами. Продовження її — у додат

кових, індивідуальних заняттях. Про
блемно читати, дохідливо і цікаво про
вести лабораторнеє заняття, дати вичер
пну консультацію — ось що треба за
раз і вміти, і робити.

Стверджено, що об’єм інформації ни
ні подвоюється кожні десять років. Пе
реробити її в голові уже стало не
можливим. Отож без обчислювальної 
техніки в інженерний діяльності не обі
йтися. Причому потрібна вона не лише, 
як, спрощено кажучи, арифмометр, кот
рий позбавляє нас рутинцої підрахун- 
кової роботи, але й для контролю знань, 
самостійної підготовки студентів. Без
умовно, кожен студент, залишаючи ін
ститут, повинен знати ЕОМ так само 
досконало, як його колишні попередни
ки знали логарифмічну лінійку.

Не треба гадати, що із впроваджен
ням ЕО'М інженерська праця ставатиме 
простішою. Зовсім навпаки: розвиток
засобів автоматизації вимагає від інже
нера вирішення все складніших завдань, 
перебудови на новий ступінь мислення 
Звідси так важливо залучати студентст
во до наукової роботи. Саме вона дає 
творчі якості, так необхідні інженерові.

Побутує думка, ніби це нереально — 
залучити до науки усіх без винятку. 
Я проти такої думки. Хай вже на пер
шому курсі студент підготує невеликий 
реферат, познайомиться з азами науко
вих прийомів. І т а | поступово, від най
простішого до більш складного, він 
«втягуватиметься» у захоплюючий світ 
пошуку і дослідництва. Важливо, щоб 
була така-от кінцева мета: науковою
роботою повинен займатися кожен. У 
міру своїх сил, звичайно, але — повто
рюю — кожен.

Важливим бачиться мені і прискорен
ня адаптації першокурсників. Цьому ще

не вділяємо належної уваги. І нерідко 
трапляються студенти навіть другого 
курсу, які не вміють елементарного — 
правильно вести конспект, які зовсім 
тьмяну уяву мають про інститутські 
лабораторії, навіть про свою майбутню 
роботу. Очевидно, потрібні частіші їх 
зустрічі зі старшокурсниками, провідни
ми науковцями, потрібна більш чітка 
система навчання студента мистецтву 
читися, працювати самостійно з книгою, 

організовувати свій час.
Продовжую відстоювати ідею про те, 

що на молодших курсах варто проводи
ти самопідготовку під контролем викла
дача. Тільки таким чином можна підви
щити її якість: викладач поруч, завжди 
опоможе, пояснить незрозуміле. Покищо 
ж картина в основному така: студент 
«бере» не стільки розумінням матеріалу, 
скільки автоматичним його запам’ято
вуванням. І це ще в кращому випадку. 
Бо нерідко час самопідготовки викорис
товується для чого завгодно, тільки не 
для неї.

Прихильник я й ідеї про зміну тра
диційної форми екзамену. Звичайно, тут 
зимову розширюється коло обов’язків 
викладача, адже з кожним студентом 
треба працювати індивідуально, кожно
му дати певне завдання, об’єм літера
тури, яку він має простудіювати, а по
тім так само індивідуально провести 
співбесіду. Зате наскільки це сприятиме 
розкриттю справді творчих начал, поз
бавить залежності від щаблонних випад
ковостей «щасливого» чи «нещасли
вого» екзаменаційного білета.

Я сказав, що таке нововведення до
дасть роботи викладачам. Аякже! Пора 
відмовитися од закостенілих звичок,' 
спокійної атмосфери «традицій». Пора 
усвідомити, що працювати з подвійною 
енергією це сьогодні не просто красиві 
слова. І тут важливо налагодити обмін 
досвідом передового, я б сказав, викла
дання, обміні досвідом між кафедрами,. 
Покищо це у нас здійснюється зовсім 
слабко.

Ну,- і оскільки мова зайшла про дос
від, тб звернемось до головної нашої 

мети — набуття студентом досвіду інже
нерного. Не секрет, що освоєння молодим 
інженером своєї першої роботи досить 
часто виливається у затяжний процес. 
Парадоксально, але такої дисципліни, як 
організація інженерної праці, учбовою 
програмою технічного вузу не передба
чено. Ми в своєму інституті самодіяль
но, так би мовити, ввели такий курс.

Хоч і куценький він за часом, але ко
ристь дає очевидну.

Все більшої підтримки одержує пропо
зиція уже з третього курсу періодично 
направляти студентів на місце їхньої май
бутньої роботи чи в організації, близькі 
тематикою до тієї, в яку вони призначені. 
І щоб саме там вони проводили частину 
лабораторних та семінарських занять, 
виконували курсові проекти. Саме цій 
меті підпорядковане створення філіалів 
.кафедр на підприємствах. Ми вже маємо 
п’ять таких філіалів на чотирьох заво
дах. Це, звичайно, досить відчутне зру- 
шення. Але ще не остаточне. Адже ді
лові зв’язки, договори про співробітниц
тво інститут має уже із десятьма під
приємствами. Значить, географію філіалів 
треба розширювати. Особливо це стосує
ться факультетів машинобудівного, енер
гетичного, інженерно-будівельного. Зав
дання полягає в тому, щоб у найближ
чі рік — два свої філіали на підприєм
ствах мали всі випускаючі кафедри.

Вдосконалення потребує виробнича 
практика майбутнього фахівця. Вона 
повинна органічно продовжувати учбо
вий процес. І тут немало залежить від- 
підприємств, де студенти практикуються 
Часом як н̂ а заводі буває: поставили
завтрашнього інженера до верстата і — 
давай гони план. Треба рішуче позба
витися цього, розумно узгоджувати інте
реси і взаємодії вузу та підприємства. 
Адже мета ж спільна — підготовка 
хорошого спеціаліста. ......

Завершуючи мову про змщнення зв’яз
ків із виробництвом, не можу не нага
дати, що перед вузівськими кафедрами 
стоїть нині завдання значно розширити 
розробки з нових напрямків - -  робото
техніки, гнучких автоматизованих систем, 
мікропроцесорної техніки тощо. При
клади такі в нас уже є, але цього, зро- 
зуміло, ще недостатньо.

Ось такі думки виникають з приводу 
проблеми підготовки сучасного інжене
ра. Хочу підкреслити, що в процесі цьо
му бере участь кожен працівник інсти
туту, починаючи буквально від двірника. 
Адже кожен тією чи іншою мірою вихо
вує студента, подає йому особистий при
клад своєю поведінкою, своїм ставлен
ням до роботи, навіть своїм зовцішні&і 
виглядом, охайністю в мові, одязі. Ми 
готуємо не просто спеціаліста. Завдання 
вузу — дати країні громадянина у най
вищому значенні цього поняття. Досяг
ти цього ми зможемо лише тоді, коли 
кожен добре виконуватиме свою справу.

А ЯКЩО ВІДВЕРТО...
1. Хто вони, на вашу 

думку, так звані «сірі» 
студенти? Чому з’явля
ються у нашому середо
вищі? Поступили в інсти
тут, не осмисливши тон
кощів майбутньої профе
сії? Вчитися їм нудно? 
Але хіба студентські ро
ки — це прогулянка?

2. До якого викладача 
ви поспішаєте на лекції, 
мов на свято? Чому? Ад
же не' секрет, що є ви
кладачі, котрі хоч і до
бре знають свій предмет, 
але передають його неці
каво. Так хто ж ваш ду

ховний наставник, кого 
ви маєте за приклад, 
прагнете наслідувати? 
Розкажіть про них так 
само захоплююче, як во
ни читають вам лекції, 
або так само нудно, як 
нудно вони розмовляють 
з вами.

«Сірі» студенти не ті
льки погано вчаться, але 
й дивляться на навчання 
крізь пальці, прагнуті- 
від усього «висковзнути». 
Цікавлять їх тільки роз
ваги, красивий, дорогий 
одяг.

Вони поступили до ін

ституту заради того, щоб 
не сидіти вдома, щоб 
тато з мамою не бурча
ли, чи просто заради ди
плома про вищу освіту, 
Звичайно, їм буде нудно 
вчитися, якщо вони йдуть 
на лекції тільки тому, що 
цього вимагає деканат.

Вважаю, що студентсь
кі роки — це далеко не 
прогулянка. Студентські 
роки — найщасливішї. 
Але не треба думати, що 
«від сесії до сесії живуть 
студенти весело». В сту
дентських роках усьому 
повинне бути належне

місце: і навчанню, і улю
бленим заняттям, і від
починку, і особистим 
справам.

Хочу поділитися ще та
ким. Ось ми зараз на 
другому курсі, але коли 
запитати у студентів, 
якою вони уявляють свою 
професію у майбутньому, 
чітку відповідь рідко від 
кого почуєш. Звичайно, 
інженер з вищою осві
тою повинен бути високо
кваліфікованим, всебічно 
розвиненим. Але потріб
на практика, треба, щоб 
саме в роботі студенти

узнавали свою майбутню 
спеціальність. Тоді і зна
тимеш, що тобі потрібно, 
і мету свою бачитимеш. 
А то вчиш, вчиш, а де 
воно застосовується, — 
не розумієш.

А тепер щодо викла
дачів. Більш від усього 
мені подобаються лекції, 
які читає доцент кафедри 
математики Арон Мойсе- 
йович “Маргасін. Він уміє 
так доводити свої думки 
студентам, що здається, 
ніби це не «суха» мате
матика, а захоплююча 
історія. Я ніколи не ду
мала, що так можна чи
тати лекції з математи
ки. Коли Арон Мойсейо- 
вич пояснює, він буква 
льно живе цим.

В. РУСАЛОВСЬКА, 
студентка групи 3-- 
ЕПП-84.

«Сірі» студенти — це 
ті, кому байдуже, що ді
ється в стінах інституту, 
їх ніщо не хвилює, жод
на ініціатива їх не роз
бурхає. Вони дуже висо
кої думки про себе.

Щодо викладачів, то 
мені подобається ходити 
на Лекції доцентів кафе
дри «автомобілі і авто
господарство» В. В. Ка- 
шина і О. В. Дупляка. 
На цих лекціях завжди 
можна взяти корисну і 
потрібну інформацію, 
одержати відповідь на 
будь-яке запитання. А 
коли лектор знаходить 
можливість на лекції від
повісти на численні запи
тання, то його студенти 
і поважають.

С. ПОЛІЩУК, 
студент групи 1-ААГ- 
82.

Т іл ь к и  
«ДНІ відкритих дверей» 

проводяться для абітурієн
тів нашого інституту 8— 11

Ф а к т и
КВІТНЯ.

М ИНУЛ О ГО  тижня розпо* 
малися роботи по благоуст

рою  територій Вишеньку, 
закріплених за нашим ко
лективом, а також інститут
ського містечка. Завершені 

вони будуть у день кому
ністичного суботника 19 
квітня.

ПРОВЕДЕНО огляд стін
них газет студентських бу
дівельних загонів.

ВЕЛИКА група студентів- 
політехніків візьме участь у 
міському фестивалі інтер
національної дружби, який

проходитиме 12— 13 квітня, лу в Гайсинський район.
ЗАВТРА створений на ма- ВЕЧІР, присвячений 56-м 

шинобудівному факультеті роковинам Народної партії 
студзагін «Каскад» виїде Панами, відбудеться 12 
для шефської допомоги се- квітня в гуртожитку №  5.
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