
7 жовтня наша країна 
відзначає День Конституції. 
Прийнята 1977 року нова 
Конституція законодавчо 
закріпила соціально-еконо^ 
мічні завоювання радянсько
го народу, дала новий мо 
гутній імпульс дальшому 
всебічному розвитку соціа 
лістичної демократії, в ній 
утверджується і розвиваєть
ся принцип повновладдя 
народу.

Від диктатури міського і 
сільського пролетаріату та 
найбіднішого селянства, 
здійснюваної всеросійською 
Радянською владою для 
повного придушення бур
жуазії, знищення експлуа

тації людини людиною, як 
це було закріплено в першій 
Конституції РРФСР 1918 р., 
до Рад народних депута
тів— такий шлях станов
лення найбільш масових, 
справді народних органів 
державної влади.

Ради народних депута
тів — від Верховної Ра
ди СРСР до селищної і 
сільської Ради — становлять 
нині єдину систему органів 
державної влади в країні 
В Конституції СРСР гово
риться: «Діяльність Рад
народних депутатів буду
ється на основі колективно
го, вільного, ділового обго
ворення і вирішення питань,

гласності, регулярної звіт
ності виконавчих і розпо- 
ряджувальних органів, ін
ших створюваних Радами 
органів перед Радами і на
селенням, широкого залучен
ня громадян до участі в їх 
роботі».

Ради народних депутатів 
керують усіма галузями 
державного, господарського 
і соціально-культурного бу
дівництва, приймають рі
шення, забезпечують їх ви

конання. Вони не зосеред
жуються тільки на вирішен
ні своїх місцевих справ, а 
проводять в життя рішення 
вищих державних органів, 
беруть участь в обговоренні 
питань республіканського та 
загальносоюзного значення. 
Найважливіше спрямування 
діяльності Рад — забезпе
чення КОМПЛеКСНОГО ЄКОНО' 
мічного і соціального роз
витку на своїй території. 
Саме на Ради Конституція 
покладає обов’язок забезпе
чити збалансований розви
ток виробничої і невиробни
чої сфер, раціональність за
будови території та її бла
гоустрій, відповідність роз

витку економіки трудовим 
та іншим ресурсам, прове
дення природоохоронних за
ходів тощо.

Важливою особливістю 
діяльності Рад на нинішньо
му етапі стало посилення їх 
уваги до питань економіки, 
прискорення науково-техніч
ного прогресу, зміцнення 
дисципліни, боротьби з пи
яцтвом, алкоголізмом, не
трудовими доходами.

Вся діяльність Рад народ
них депутатів проходить під 
безпосереднім керівництвом 
КПРС. Головні її напрямки 
визначаються з’їздами пар
тії, Центральним Комітетом. 
Наша партія неухильно про

водить лінію на дальше 
вдосконалення роботи Рад, 
підвищення їх ролі у вирі
шенні всіх питань держав
ного, господарського та 
соціально-культурного бу
дівництва. І це у концен
трованому вигляді отримало 
своє втілення в Конститу
ції СРСР.

Час, що пройшов після 
прийняття Основного Зако
ну країни, з усією силою 
продемонстрував: Ради ще 
більше зміцнили свої зв’яз
ки з масами, ще повніше 
висловлюють корінні інтере
си радянських людей, стали 
справжніми органами наро
довладдя.

Минулого четверга парт
ком інституту заслухав звіт 
комуніста Б А- Рудоміна 
«Про перебудову роботи 
деканату студентів-інозем- 
ців у світлі вимог XXVII 
з’їзду КПРС та червневого 
(1986 р ) Пленуму Централь
ного Комітету партії»

Відзначено, що деканат 
під керівництвом т- Г. А- 
Рудоміна проводить певну 
роботу щодо поліпшення 
учбово-виховної діяльності 
серед студентів-іноземців. 
У практику увійшли конт
роль відвідування занять 
та успішності, стала більш 
організованою робота із
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земляцтвами та їх лідера
ми, дальшого розвитку на
були зустрічі керівництва 
інституту з студентами, ве
чори запитань і відповідей 
з викладачами кафедр сус
пільних наук, російської мо
ви. Цілеспрямованіше про
водиться індивідуальна ро
бота, ознайомлення з ра
дянською дійсністю, профі
лактика правопорушень- 

Разом із тим перебудова 
деканату здійснюється ще 
недостатньо, з труднощами 
виживаються застарілі фор
ми та методи роботи, слаб
ко додається сила інерції- 
Комуністу Г- А- Рудоміну 
суворо вказано «а це і зо
бов'язано підвищити осо
бисту відповідальність за

виконання своїх службових 
обов’язків та партійних до
ручень. Проректору інститу
ту по міжнародних зв’яз
ках М- Є. Іванову суворо 
вказано на незадовільне ви
конання постанови парткому 
від 16 листопада 1985 р.

Розроблено і схвалено 
ряд заходів, спрямованих 
на поліпшення учбово-ви
ховної роботи серед сту
дентів-іноземців- Партійно
му бюро адміністративно- 
господарської частини (ко
муніст т- В- С- Гладкий) до 
15 жовтня рекомендовано 
заслухати звіт директора 
студмістечка комуніста
т- К. І. Кіпоренка про під
готовку гуртожитків до 
осінньо-зимового сезону і 
дати принципову оцінку на

явним недолікам та упущен
ням- У жовтні на засіданні 
парткому буде заслухано 
звіт комуніста т. О- І- Тара- 
нухи про готовність до за
селення інтергуртожитку і 
виконання постанови парт
кому від 16 листопада ми
нулого року-

Комітет ЛКСМУ, студен
тський профком зобов’яза
но протягом жовтня-листо- 
пада створити позастатутні 
комсомольські організації в 
гуртожитках, підвищити
роль студентського самов
рядування, поліпшити струк
туру і склад студентських 
рад-

Контроль за виконанням 
постанови покладено на 
членів парткому О. Д. Аза
рова і М- Є- Іванова-

Високі відзнакиПризначення системи політичного нав
чання в сучасний переломний період 
розвитку нашого суспільства, як відзна
чалося на XXVII з’їзді КПРС,— озброю

вати комуністів, усіх трудящих вмінням 
політично зріло мислити і діяти, сприяти 
поширенню і утвердженню передових 
форм організації праці та виробництва.

ЦК КПРС прийняв нещодавно поста
нову «Про організацію політичної і еко

номічної освіти трудящих у 1986-87 нав
чальному році». Визначаючи головні 
завдання нового навчального року, Цен
тральний Комітет звертає увагу партій
них організацій, пропагандистів^ слуха
чів на дві найважливіші особливості 

роботи, яку належить виконати. Перша 
з них — повне підпорядкування змісту 
всього навчання поглибленому вивчен
ню матеріалів XXVII з’їзду КПРС. Від
повідальний обов’язок пропагандистів, 
організаторів навчання — донести до 
е с іх  цей воістину безцінний ідейно-тео
ретичний і політичний капітал, сповна 
передати людям уроки правди, не дати 

заглухнути могутньому творчому ім
пульсу оновлення, що вийшов від з'їзду.

Основним учбовим курсом для систе
ми політичної освіти буде «Прискорення 
соціально-економічного розвитку краї
ни— стратегічна лінія КПРС». Його 
вивчення треба організувати диферен
ційовано, враховуючи характер діяль
ності різних категорій слухачів. Роз
роблені навчальні програми розраховані 

на широкі кола комуністів, керівників 
спеціалістів, наукових працівників, вик
ладачів.

У процесі вивчення курсу важливо 
уяснити, що прискорення передбачає 
насамперед підвищення темпів економіч
ного росту. Але не тільки. Суть його — 
у новій якості росту: всебічній інтенси
фікації виробництва на основі науково- 
технічного прогресу, структурної перебув 

д о б и  економіки, ^ефективних форм 
управління, організації та стимулювання

праці.
Курс на прискорення не зводиться до 

перетворень в економічній галузі. Він 
передбачає проведення активної соціаль
ної політики, утвердження принципу со
ціалістичної справедливості. Стратегія 
прискорення передбачає вдосконалення 
суспільних відносин, оновлення форм 
і методів роботи політичних та ідеологіч
них інститутів, поглиблення соціалістич
ної демократії, рішуче подолання інер
ції, застійності, всього, що стримує сус
пільний прогрес.

Перше заняття присвячене темі «Два
надцята п’ятирічка — п’ятирічка корін
ного перелому в соціально-економічному 
розвитку країни».

Вивчаючи матеріали XXVII з’їзду 
партії, стратегію прискорення, оволоді
ваючи марксистсько-ленінським вченням, 

необхідно добиватися реальної перебу
дови психології і поведінки людей, їх 

ставлення до дорученої справи. І почи
нати цю перебудову необхідно кожному 
пропагандисту, слухачеві насамперед із 
самого себе, з визначення своєї грома
дянської позиції, з вияснення свого міс
ця у загальнонародному строю.

Ще одна важлива особливість нового 
навчального року — поступовий перехід 
до системи політичного і економічного 
навчання, яка б відповідала духові та 
вимогам XXVII з’їзду КПРС. Поставле
но мету — створити таку систему нав
чання, яка була б максимально пов’яза
на з вирішенням головного загальнопар

тійного, загальнонародного завдання —• 
прискоренням соціально-економічного 
розвитку країни. Головне зараз—смі
ливіше йти на впровадження у політич

ну освіту мас нового, передового, всього 
того, що пройшло випробування найсу- 
ворішим і безкомпромісним суддею — 
життям,

Б. ВАЛЬЧУК,
заступник секретаря парткому по
ідеологічній роботі.

Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 20 серпня ц. р. за досягнуті 
успіхи у виконанні завдань одинадцятої 
п’ятирічки в підготовці спеціалістів для 
народного господарства групу працівни
ків нашого інституту нагороджено орде
нами і медалями. Орденом Трудового 
Червоного Прапора — Я. 1. Кулика, 
зав. кафедрою, доцента; орденом Друж
би народів — І. В. Кузьміна, ректора,

професора; Б. Г. Кудріна, доцента; ор
деном «Знак пошани» — А. Я, Пащенко, 
інженера-конструктора СКТБ «Модуль»; 

медаллю «За трудову доблесть» — Т. Б. 
Буяльську, сг. викладача; медаллю «За 
трудову відзнаку» — В. Г. Недомовного, 
водія автомобіля; В. П. Перехожука, 
фрезерувальника СКТБ «Модуль».

Ректорат, партком і профком інститу
ту щиро вітають нагороджених з висо
кими відзнаками Батьківщини.

Якщо звернутися до 
них, до цифр, то з нау
кою у нас на інженер
но-будівельному факуль
теті, все гаразд. Та ко
ли розглядати питання 
через призму сьогодніш
ніх вимог, то далеко 
нам іще до тієї мети, 
яку ставить XXVII з’їзд 
КПРС, партійні доку
менти про перебудову 
вищої школи.

Загальний об’єм госп- 
договірних робіт на фа
культеті становить 985 
тис. крб., майже 104 
проц. від планового. Але 
цього показника ми до- 
сягли в основному за 
рахунок кафедри нарис- 
ної геометрії та креслен
ня. З перевиконанням 
об’єму госпдоговірної 
тематики йдуть кафед
ри промислово-цивільно

го будівництва і охоро
ни праці. Решта ж ка
федр цього показника 
недовиконують,

Якщо про економічний 
ефект за цей рік говори
ти іще рано, то за інши
ми показниками нашу 
роботу по розвитку нау
ки характеризувати вже 
можна. Насамперед чи 
багато ми подали зая
вок на передбачувані ви
находи? Ні, небагато. А 
заявки,, спільні зі сту
дентами? Про них кра
ще і не згадувати. Чо
му? Тому що наші сту
денти практично в нау
ці не працюють. Біль
шість із них тільки ра
хується на госптемах, 
але виконує в основно
му допоміжні роботи, а 
не конкретні досліджен
ня. Ми, викладачі, нас

тавники молодої інженер« 
ної зміни не використо
вуємо сповна її творчу 
думку, її юнацький за
пал.

Не всі керівники і від
повідальні виконавці 
госпдоговірної тематики 
належним чином став
ляться до цієї важливої 
справи. За результатами 
перевірки обласного ко
мітету народного конт
ролю четверо таких 
працівників наказом рек
тора були покарані. Це 
мусить стати пересторо
гою, тривожним сигна
лом про необхідність 
підвищення дисципліни і 
вимогливості

А. КОЧЕЛАБА, 
заступник секретаря 
партбюро інженерно- 
б(удшел*»ного фа
культету.
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ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ:

«Телефон 4-74-17 
Сьогодні вам 
відповідає...»

У кожного з вас — сту
дента, викладача, співробіт
ника інституту час від часу 
виникають запитання, проб
леми, які ви не в силі вирі
шити особисто або які вам 
не можуть (чи не бажа
ють) допомогти вирішити 
безпосередньо на місцях.

Редакція нашої газети 
відкриває рубрику «Теле
фон 4-74-17. Сьогодні вам 
відповідає...»

Кожного вівторка з 10 
до 13 години ви можете 
подзвонити по цьому редак
ційному телефону і виклас
ти своє запитання, скаргу, 
пропозицію )з будь-якої 
проблеми — навчання, пра
ці, побуту, дозвілля, і т. д. 
Крім цього, звичайно, ви 
можете і просто зайти в 
редакцію чи надіслати лис
та на її адресу.

Редакція бере ца себе 
роль посередника у вирі
шенні вашої проблеми. З її 
допомогою через газету 
вам дадуть відповідь предс
тавники ректорату, партій
них, профспілкових і ком
сомольських органів.

Отож, з яким запитанням, 
зауваженням, пропозицією 
ви хотіли б звернутися СЬО
ГОДНІ до ректорату, партко- 
му, профкому, комітету 
ЛКСМУ, до керівників ок
ремих інститутських підроз
ділів та служб. І ще: що 
заважає вирішити це питан
ня на місці, безпосередньо 
у вашому колективі?

Цей місяць буде насиче
ний подіями, у яких ти, 
комсорг, повинен узяти най
активнішу участь.

Із заняття «Дванадцята 
п'ятирічка—п'ятирічка ко
рінного перелому в соціаль
но-економічному розвитку 
країни» розпочався навчаль
ний рік в системі комсомоль
ської політосвіти. Разом з 
пропагандистами необхідно 
вжити заходів до розвитку 
активних форм проведення 
занять, підсилення їх прак
тичного спрямування, най
більш повного використан
ня можливостей самоосвіти, 
запровадження громадсько- 
політичної практики.

Активна робота ідеологіч
ного активу комсомольсь
ких організацій по пропа
ганді радянського способу 
життя, його переваг повин
на бути розгорнута в пері
од підготовки до Дня Конс
титуції СРСР.

25 жовтня — напередодні 
Дня народження комсомо
лу в нашій області прово
дитиметься комоомольсько- 
молодіжний суботник. Ра
зом з адміністрацією, ком
сорг, визнач кожному юна
кові і дівчині конкретне 
завдання, забезпеч усім не
обхідним для високопро
дуктивної праці.

Т иждень революційної 
слави розпочинається за ус
таленою вже традицією в 
День народження ВЛКСМ  
— 29 жовтня. Потурбуйся, 
щоб кожен день тижня був 
відзначений ударною пра
цею, зразковим^ навчанням 
'і дисципліною комсомоль
ців, проведи святкові вечо
ри і зустрічі з ветеранами 
партії, подбай про тема
тичні стінні ' газети, цікаві 
масові заходи в гуртожит
ках, Ленінських кімнатах.

В. ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інс
титуту. ,

М О Я  Р О С С И Я
Я не о том, что вокруг нас —

моря, леса, озера, нивы. 
Я не о том, что солнца луч

ласкает гор волшебных гривы. 
И не о том, что степь без дна,

а море — без конца и края. 
И не о том, что красота

души людей бездонна, — знаю. 
Я не о том, что в мире звезд

Земля звездой небесной ходит, 
Я не о том, что молодежь

дворцы, заводы, шахты строит. 
И не о том, что мать-земля

героев космоса встречает,
И не о том, что на полях

богатый урожай снимает. 
Я не о том, что свои планы

мы безусловно завершим, 
И не о том, что с людьми мира

мы в мире дружно жить хотим... 
Я не о том, что на земле

звездой горит моя Держава, 
И людям всем живущим в ней —

и честь, и слава.
А я о том, что всех милей,

что всех прекрасней и красивей, 
Чем беспредельно дорожу,

и называется — Россией.
Б. ЗЕМЛЯКОВ,

3 жовтня 1986 року

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ: ОПЫТ ДРУЗЕЙ

В момент опубликования Проекта ЦК КПСС о перест
ройке высшей школы я находился в полуторамесячной 
командировке в ГДР, где знакомился с постановкой 
учебной и научной работы ряда ведущих университе
тов. Как специалиста в области вычислительной техни
ки, меня прежде всего интересовала подготовка инже

неров в отраслях информатики, вычислительной техни
ки и приборостроения. В этих заметках мне хотелось 
бы рассказать о некоторых особенностях инженерного 
образования в ГДР, которые могут быть использова
ны и при перестройке нашей инженерной высшей шко
лы.

Звичайно, не всі могли 
влітку попрацювати у скла
ді студзагонів, Отож решта 
студентів других і третіх 
курсів факультету автома
тики і мікроелектроніки про
водили свій трудовий се
местр у вересні, допомага
ючи трудівникам Барського 
консервного заводу. «На
дія» — так поетично назвали 
юнаки і дівчата свій загін.

Радо зустріли помічників 
у робітничому колективі, 
влаштували в хорошому 
гуртожитку, забезпечили ро
ботою. Хлопці з «Надії» 
стали в основному вантаж
никами і робітниками фрук
тового цеху. Обслуговуючи 
давильний прес, вони вже 
протягом першого тижня 
встановили своєрідний ре
корд: віджали тридцять три 
тонни яблучного соку. А 
коли треба було, Юрій Кур- 
бета, Ігор Цеплий, їхні то
вариші трудилися і у ви
хідні.

Бригадирами у загоні — 
викладачі В. В. Коротін, 
А. Г. Кіріенко та І. П. Ло 
янич. До речі, Ірина Петрів
на сказала мені, що й дів
чата не менш ударно тру 
дяться, неодноразово пере 
виконуючи денні норми. 
Особливо бригадир відзна
чає Вікторію Осадчук, Оле
ну Тяряник, Тамару Швець, 

Ларису Кондратенко, Ната
лю Воронову, Ларису Лін- 
ник.

К. БАЛ А КА НО В,
п’ятикурсник машино
будівного факультету.

1—1 АЧНЕМ с приема студентов. В 
* * ГДР приемные экзамены в ву
зы отсутствуют. При допуске к обу
чению на инженерные специальности 
принимаются во внимание успевае
мость и профессионально - практи
ческие знания абитуриентов. Тем же, 
кто не обладает такими знаниями, ре
комендуется получить профессиональ
ную подготовку в области способов 
изготовления металлообрабатывающих 
(сверление, точение, фрезерование), 
электронных и электротехнических 
изделий (пайка, монтаж, сварка), ус
тройств и принципов действия стан
ков и измерительных приборов, а 
также получить навыки в подготов
ке и чтении технических чертежей и 
электросхем. Повидимому, эти тре
бования являются вполне разумными 
для выпускников средней школы, го
товящихся стать инженерами.

Несомненно, введение В наших ву
зах, начиная с 1986 г., профориента
ционного собеседования является ва
жным шагом в совершенствовании 
инженерного образования. Однако 
пора уже сделать более решительный 
шаг в правилах приема в инженер
ный вуз. Поскольку конкурс на всту
пительных экзаменах в большинстве 
таких вузов у нас практически от
сутствует, следует признать, что сис
тема приемных экзаменов, требующая 
большой организационной работы и 
огромной нервной нагрузки, практи
чески себя изжила. Опыт вузов ГДР 
показывает, что отсутствие прием
ных экзаменов не влияет на качест
во инженерного образования.

В партийном документе о пере
стройке высшей школы подчеркива
ется: «Предстоит преодолеть узкове
домственный дисциплинарный подход 
к построению номенклатуры специаль
ностей, значительно сократить их ко
личество. Перейти к формированию 
специалистов широкого профиля, со
четающих глубокие фундаментальные 
знания и обстоятельную практичес
кую подготовку, ориентированную на 
конкретную область».

Рассмотрим с этих позиций высшее 
инженерное образование в ГДР. В 
рамках квалификации «электроинже
нер» здесь существует всего лишь 7 
инженерных специальностей (теоре
тическая электротехника, техническая 
кибернетика и автоматизированные 
системы, информационная техника, 
электронные элементы, приборострое
ние, электротехника, электронная тех
нология), в то время как у нас в

рамках той же квалификации можно 
насчитать несколько десятков инже
нерных специальностей. Весьма ши
роким профилем в ГДР обладает, 
например, специальность «информа
ционная техника», которая включает 
в себя сразу несколько наших специ
альностей (автоматику и телемеха
нику, вычислительную технику, изме
рительную технику, радиотехнику и 
т. д.).

Для всех названных 7 специальнос
тей учебный план первых трех лет яв
ляется общим и предусматривает фун
даментальную подготовку в области 
дисциплин социально - политическо
го цикла, математико - кибернети
ческих дисциплин (включая киберне
тику и электронную обработку ин
формации), естественно - научных и 
технических дисциплин (включая фи
зику, механику, электротехнику, элек
трические измерения, теорию поля, ос
новы электроники), конструктивно- 
технологических дисциплин (материа
лы и конструкционные элементы, спо
собы и процессы изготовления и т. д.), 
наконец, спорт и иностранные языки 
(в вузах ГДР обязательным является 
изучение русского языка и еще одно
го иностранного).

Сравнивая общетеоретическую и об
щеинженерную подготовку в ГДР и 
СССР, следует отметить, что в про
цессе специализации ряда инженер
ных специальностей электронного про
филя у нас были существенно уреза
ны циклы естественно - научных, тех
нических и конструктивно - техничес
ких дисциплин. Зачастую такое «уре
зание» осуществлялось, исходя из уз
коведомственных интересов отдельных 
[кафедр и методических .комиссий,.. 
Например, оправдано ли то, что из 
учебного плана специальности «элек
тронные вычислительные машины» 
были исключены такие дисциплины, 
как «измерительная техника», «прик
ладная теория информации»? Не го
ворю уже о материалах и конструк
ционных элементах.
^  ДОКУМЕНТАХ о перестройке 

высшей школы обращается вни
мание на упорядочение системы ре
гулярного обновления учебных пла
нов с учетом новейших достижений 
науки, техники, культуры и современ
ных требований практики. В ГДР 
быстрая перестройка учебных планов 
и программ обеспечивается тем, что 
содержание (специального образова
ния, которое начинается с 4-го курса 
полностью зависит от профиля от

дельных кафедр. Кафедра имеет фонд 
часов в учебном плане, с помощью 
которого углубляются отдельные учеб
ные курсы и осуществляется специа
лизация выпускников с учетом бу
дущей области деятельности и науч
ного профиля кафедры. Такое реше
ние проблемы способствует развитию 
научных школ на кафедрах и укреп
лению связи с производством.

А теперь сошлюсь на собственный 
пример. Наша кафедра имеет филиал 
в ЦКБИТе. На это предприятие, а 
также на производственное объеди
нение «Терминал» поступает доволь
но большое количество наших выпус
кников. Руководство этих предприя
тий давно ставит вопрос о специали
зации выпускников по специальнос
ти 0608 в направлении дисплейной и 
терминальной техники. Однако су
ществующая жесткая регламентация 
учебных планов не позволяет кафед
ре в полной мере реализовать эти тре
бования практики.

Необходимо больше доверять ка
федрам и вузам в формировании спе
циальной подготовки инженеров. В 
настоящее время многие «периферий
ные» вузы не уступают столичным по 
материальному обеспечению, кадро
вому составу и уровню развития на
уки. Ну действительно, о какой «пе- 
риферийности» кафедри вычислитель
ной техники нашего института можно 
говорить, если годовой объем хоз
договорной научной работы превыша
ет 600 тыс. руб., научное направление 
кафедры запатентовано за рубежом, 
только за прошедшую пятилетку под
готовлены один доктор и 14 канди
датов наук, опубликовано 4 моно
графии, ежегодно в стенах кафедры 
рождается около 50 изобретений, на 
кафедре создан дисплейный класс, 
класс персональных ЭВМ, класс мик
ропроцессорных систем, а в нынеш- 

• нем году Винницкий политехнический 
получил одну из наиболее высокопро
изводительных ЭВМ серии ЕС, выпус
каемых фирмой «Роботрон»?

А. СТАХОВ,
доктор технических наук, про
фессор, зав. кафедрой вычисли
тельной техники, декан факульте
та,

(Окончание следует).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

» «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ*
КОМСОРГУ АДРЕСОВАНО

НА КАЛЕНДАРІ-ЖОВТЕНБ
і Пам'ятай, комсорг, що 

, комсомольські газети та 
■ журнали— твої перші по

мічники у виховній роботі, 
і Завершуючи передплату на 

періодику, допоможи у ви
борі того чи іншого видан
ня кожному комсомольцю. 
Подбай, щоб у твоїй групі 
передплатили й інститутсь
ку газету «За інженерні 

, кадри».
Ще одну важливу акцію 

проводимо у жовтні — за
вершуються звіти й вибори 
в первинних комсомольсь
ких організаціях. Необхід
но готувати збори так, щоб 
у ході їх проведення не 
залишилось без глибокого 
й самокритичного аналізу 
жодна з сторінок діяльнос
ті комітетів комсомолу,

всієї нашої організації. 
Щоб були розроблені захо
ди, які піднімуть боєздат
ність  ̂ ефективність роботи 
організацій ЛКСМУ на но
вий рівень, котрий відпові
дає вимогам сьогодення. 
Важливо своєчасно присту
пити до реалізації прийня
тих заходів, провести інст
руктивні наради-семінари з 
новообраним активом.

Не випускай з поля зору 
проведення річної звірки 
складу організації. Головне 
— побесідувати з кожним 
комсомольцем, підібрати 
йому громадські доручення.

КАК ГОТОВЯТ Н ЕВ ЕРО В  В ГДР

І ось уже студенти по
кинули свої робочі місця, 
розпрощалися із заводом, 
його колективом, з чудовим 
подільським містом. Та по
вернувшись у свої аудиторії, 
лекційні зали, вони довго 
згадуватимуть трудовий ве 
ресень. Не забудуть юнаків 
та дівчат і консервники, 
котрим вони посильно допо
магали виконувати завдан
ня Продовольчої програми.


