
Все у тв о їх руках, 
першокурснику!

У ж е в десятому класі 
учень бурчить невдоволено: 
«Усі мене вчать! С кільки ж  
ще вчитися?!»

—  Вік! — відповідають 
м удрі люди. —  Вік живи — 
в ік учись!

Наш інститут, звичайно, 
теж  призначений для того 
щоб в ньому учились. Але 
це, любий перш окурснику, 
не означає, що ти не мати
меш часу розігнути  спину, 
з-над п ідручників .

Певна річ, головне твоє 
призначення —  вчитися, для 
цього створені всі умови —  
в нас чи не найбільша на 
У кра їн і вузівська б ібл іоте
ка, у нас кож ен студент за
безпечений гуртож итком , у 
нас поки-щ о не ідеальне, 
але порівняно непогане 
забезпечення навчальною 
площ ею, наочними пос іб 
никами й приладдями, ла
боратор іями й спеціальними 
класами. У нас ведеться 
конкретна наукова робот?, 
створено тільки студєнтсь 
ких ко н с т р у кто р с ь ка  бю ро 
аж  сім, щ ороку влаштову
ються науково-теоретичні 
конф еренції, де ти мож еш  
захистити власний реферат, 
у нас ш ироко заохочуєтеся 
потяг до раціоналізаторства 
й винахідництва. Все це є!

Все це в твоєму р о зп о ря д 
ж енн і, все це матиме на 
тебе вплив, все це тебе 
виховуватиме й розвивати
ме. Але сучасний інж енер 
мусить бути не технократом , 
а гарм он ійно  розвиненою , 
етично грамотною , естети
чно багато особою , щоб 
глибоко розум ію чись у тон
кощ ах своєї справи, ти за
вше ум ів  бути добрим , де* 
л ікатним, чемним по в ід 
нош енню  до ж ін ки  товари* 
ша, ко ж н о ї людини, щоб 
ти знав не тільки е л ектр о н і
ку чи обчислювальну техн і
ку, а любив л ітературу, м у 
зику, танці, спорт, м іг  п ід 
тримувати розм ову, вести 
дискус ію , бути веселим, р о 
зумним, привабливим, любив 
чистоту в побуті, ум ів  з м і
цнювати своє зд о р ов ’ я.

А  тому й р озкаж ем о  ко 
ротенько, що, кр ім  навча
льної, наукової і технічної 
бази, ти матимеш в своєму 
розпорядж енн і.

У наш ому інституті — 
декілька політичних клубів 
(«А ргумент» у гуртож итку  
номер 5, «Глобус» на ма- 
ш и но -б уд ів но м у  ф акульте
ті, «Диспут — на енергетич
ному), де ж ивою , ц ікавою  
м овою  розповідається про 
найголовніш і под ії сучас
ності, де ти м ож еш  послу

хати ж ивого  свідка подій з 
найгарячіш их точок плане
ти, адже поряд з тобою  на
вчаються представники 72 
у їзних кра їн світу. Д о  речг, 
якщ о маєш бажання, то м о 
жеш  брати участь з ц іка 
вих інтернаціональних ве
чорах —- кож не  із земляцтв 
інозем них студентів ш ироко  
відзначає свої національні 
свята, пам’ ятні под ії і за 
прош ує всіх, хто хоче бли
жче познайомитись з його 
традиціями, звичаями і к у 
льтурою .

Якщо ти маєш зд ібності, 
талант (втім, насамперед, 
звичайно, бажання), то м о 
жеш  ► *вити їх в студент
ській  с н е д ія л ь н о с т і, на фа
культетських вечорах, що 
проводяться з великою  ви
нахідливістю, лю бов ’ ю і да
вно вже перетворились на 
добру, майже г 'Мейгіу тра
диц ію .

Д о твоїх послуг, любий* 
перш окурснику, декілька 
дискотек. С каж ім о, «Айвен- 
го» з перш ого гуртож итку. 
М инулого  року  вона стала 
навіть дипломантом облас
ного і республ іканського  
конкурс ів  за оригінальність 
одн іє ї з своїх прогрзм . Тут 
працює клуб самодіяльної 
п існі під  керуванням одно
го з кращ их в інницьких бар

дів В іктора Байрака. Тут є 
клуб любителів фантасти
ки, в яком у переглядають 
спеціальні ф ільми, о б м ін ю 
ються книгами, сперечаю ть
ся, пробую ть самі писати.

При дискотец і «П ром е
тей», що в гуртож итку  но 
мер 3, д ію ть клуб брейк- 
дансу і клуб туристів, ч пени 
якого  обходили і о б ’ їздили 
мало не всі найц ікавіш і к у 
точки Радянського Сою зу.

А ще в нашому інституті 
необм еж ені м ож ливості 
для занять спортом. Своя 
кафедра ф ізкультури з дос
відченими фахівцями, свій 
стадіон, десятки секц ій  на 
будь-який смак і вподобан
ня. А ще — оздоровчо- 
спортивний табір «Супут- 
ни» в одній з найчарівні- 
ших заплав П івденного Бу
гу під селом Степашки по
близу Ладижина.

Таким чином, з тебе, пер
ш окурснику, вийде не прос
то інженер, а цікава багато
гранна людина, але, безпе
речно, тільки за тієї умови, 
коли ти сам до себе «рук 
докладеш», коли працю ва
тимеш невтомно, наполег
ливо і не втрачатимеш ча
су. Отже, вперед! Все те
пер залежить від тебе, все 
тепер у твоїх руках!

їхали польовою дорогою на сонці непокірним чубом, 
між яблунями й грушами, з усмішливими добрим,и 
пшеницями й лісосмугами, очима розповідав, що спо- 
Проти сонця, що було вже рудили, \крім лазні, житло- 
стриманим і негарячим, спа- вий будинок, котельню, до- 
лахнули раптом запалілі будували й перекрили склад 
грона горобини. мінеральних добрив і отру-

— Уже й осінь, — сумо- тохімікатів, відремонтували 
вито сказав Саша Янченко. корівника...
— Якщо паліє горобина, то Чи нароблялись? 
кінчається літо... Л я  не 
мав і двох днів, вільних, 
щоб погрітись на пляжі...

— Тобі й так було жар
ко, — засміялися в маши
ні. >

Сашко теж засміявся.
Справді — літо для нього 
минуло не в холодку — день 
при дні то автобусом, то 
легковою, а то й вантаж
ною добирався до обуєктів 
третього, трудового семест
ру. Що не кажи, а під йо
го командою впродовж літа 
знаходилось 23 будівельних, 
два сільськогосподарських і 
один спеціалізований загони.
Якщо навіть по разу в кож
ному, і то вже 26 днів, а до
водилось бувати в деяких 
по три і навіть чотири ра
зи.

Я напросився з ним в 
Ілляшівку Т ростянецького 
району, де працював «Ква- — А для чог ж ми сюди 
зар» з факультету обчислю- їхали? Правда, після вече- 
вальної техніки. Д центрі рі спати ніхто не лягав. В 
села біля ставу вивершува- Ілляшівці якраз Будинок 
лись останні ряди широкої культури на ремонті, то 
будови, обставленої з усіх своє дозвілля сільські хлоп- 
боків дощаними настилами Ці й дівчата проводили біля
— студенти закінчували зво- школи, де ми живемо, бо 
дити лазню для місцевого тут щовечора влаштовува- 
колгоспу. Командир заго- лись дискотеки — у нас і 
ну Вася Нечипорук, засма- дискожокеї, і апаратура му- 
глий, жилавий, з випаленим зична. Спільно з колгоспом

влаштували свято Івана Ку- — Те, що я скажу, буде 
пала, брали участь у спор- приємно слухати, — найкра- 
тивній програмі, перемогли щих слів похвали заслуго- 
на футбольному полі і на- вує робота й поведінка сту- 
віть завоювали першого дентів Вінницького політех- 
приза — велику макітру нічного. Претензій абсолют- 
українських вареників... но ніяких. Якби вони й нас- 

3\апамуятається і«Кфзар/ тупного року приїхали, то 
і сільським школярам — ми прийняли б їх з доро- 
для них студенти в рахунок гою душею.

Ну, що ж, залишається 
додати, що високим було 
не 'тільки Трудове сумлін
ня молодих будівельників, 
не менш висока і якість їх
ньої роботи Втім, це й не 
дивно — [тут працювали 
класні майстри. Досить ска
зати, що комісар загону 
Анатолій Шевчук разом з 
бійцем Леонідом Мазурен- 
ком брали участь в ,<облас
них змаганнях каменярів 
студентських загонів, що 
проходили в Тульчині, за
воювали перше місце, поїха
ли в Дигирин на республі
канські змагання і того 
дня, коли ми були в Ілля 
шівці, надіслали телеграму: 
«Вітайте з перемогою. Знов 
перше щісце. Анатолій, 
Леонід».

...За півтора десятка кі
лометрів од «Квазара» в 

ленінського завдання спору- селі Одаях Тульчинського 
дили зручний тир. району працював загін

Одне слово, Вася Нечи- «Ритм» 'р радіотехнічного 
порук вдоволений успіхами факультету під командою 
свого загону. Але ж якої Василя Оленюка. Місце ро
ду мки про нього колгоспни- боти — величезний корів
ки? ник, що займає, певне, з

Засвітилось-засяяло облич- гектар поля. Коли . хлопці 
чя секретаря Ілляшівського тільки починали,, то їм бу- 
парткому Петра Назарови- ло сказано: 
ча Мазура — у відповідь
на це запитання: (Закінч. на 2 стор.)

ТРАД И Ц ІЇ МОЛОДОСТІ
ЖЖ І КОЛИ не старіють 
* *  студентські поколін
ня. Студентство — віч
на молодість! Здається, 
зовсім недавно прийшли 
в інститут випускники 
шкіл 1983 року, а вже 
вони — п’ятикурсники, 
«за п’ять хвилин» інже
нери!

Однак і в такому «не
посидючому» молодіжно
му колективі народжую
ться й утверджуються,

прапором, перед усім ко
лективом вузу на вірність 
ще одній чудовій тради
ції вінницьких політехні
ків — служити відмінно, 
ї щасливих армійських 
доріг побажає їм, серед 
інших, співробітник ін
ституту, полковник у від
ставці Р. А. Асадов (фо
то в центрі).

Ще одна хороша тра
диція народилася в на
шому студентському ко

прописуються настале 
свої традиції, ритуали, 
обряди, які роблять на
ше життя змістовнішим, 
емоційнішим, багатшим.

Учасниками одного з 
таких незабутніх інсти
тутських ритуалів стануть 
завтра цьогорічні першо
курсники, яким в уро
чистій обстановці театра
лізованого свята вручать 
студентські квитки, сим
волічний ключ до знань...

Завтра першокурсники 
вперше стануть під інсти
тутський прапор, дадуть 
слово берегти й примно
жувати його честь — 
честь попередніх студен
тських поколінь.

А прийде пора, і ті 
юнаки, кого Батьківщина 
покличе на дійсну війсь
кову службу, поклянуть
ся перед інститутським

лективі зовсім недавно— 
цьогорічного травня. Са
ме у цей місяць, коли ви 
відзначаємо День міжна
родної солідарності тру
дящих, День нашої ве
ликої Перемоги, з ініціа
тиви комітету ЛКСМУ 
вперше було проведено 
студентський форум ми
ру. До програми його 
входили конкурси полі
тичної пісні і плаката, 
диспути, ярмарки солі
дарності (фрагмент од
ного з них ви бачите на 
фото внизу), збір підпи
сів на захист миру тощо.

Так, не старіють сту
дентські покоління. І не 
старіють студентські тра
диції. Вони примножу
ються, збагачуються по
вним змістом. І відтепер 
до цього процесу усім 
серцем стаєш причетним 
і ти, першокурснику.Л І Т О

в
СПЕЦІВЦІ



М а й с т р и
Проводити конкурси про= 

ф есійної майстерності се
ред студентських буд івель
них загонів області стало 
вже доброю  традицією .

А цьогор ічний конкурс 
видався особливим. А дж е 
приурочувався ю вілею  — 
двадцятиріччю  обласного 
студентського загону. Кращ і 
мулярі посланці із двадця
ти одного трудового  ко л е к
тиву, зібралися в той день 
у м істі Тульчині на базі 
МПМ К-19.

Саме тут конкурс  прохо 
див не вперше, отже, вра
ховуючи недоліки минулих 
років , кер івники  буд івель
ної о р ган ізац ії подбали, 
щоб будзагонівський огляд 
пройшов орган ізовано і 
злагоджено, із застосуван
ням прогресивних методів 
у роботі. Склад учасників, 
як н іколи, був інтернац іо 
нальним. П ліч-о-пл іч з ра
дянськими студентами пра
цювали посланці Куби, Ефі
опії, Колум б ії, Чаду. Два 
дні учасники вели трудову

суперечку за право носити 
звання кращ ого  за проф е
сією.

Навіть надмірна спека не 
завадила високим  резуль
татам. Виробіток на одного  
учасника ко нкурсу  переви
щив планову норм у на де
сять процентів. Якість ж е  
виконаних роб іт оцінена 
на «відмінно».

При підбитті п ідсум ків  
змагання ж ю р і врахувало не 
тільки виробничі показни
ки: якість робіт, дотриман
ня правил техніки безпеки, 
орган ізац ія  робочого  м ісця, 
Бралася до уваги і сусп і
льно - політична діяльність 
загонів.

Насиченою була культур
на програма. Весело пр о й 
шла дискотека в залі кафе 
М ПМ К-19. Надовго залиша
ться в пам ’ яті учасників 
ко нкурсу  і в ідвідини крає
знавчого м узею  в селі Ги- 
манівка та м узею  Суворова.

І ось нарешті стають в і
дом им и п ідсум ки, визнача
ються перем ож ц і. Знамен

но, що ними стають пред
ставники пол ітехн ічного інс
титуту.

Перш е м ісце —  у загоні 
«Квазар», зокрем а ланки 
у складі Анатолія Ш евчука 
і Леон іда  М азуренка. Д р у 
ге м ісце за загоном  «Ритм» 
(найкращ і результати тут 
у Михайла Рабешка і О лек
сандра Токарського). Третє 
— в Олександра Ш ербатю - 
ка і Олександра Конаса — 
бійц ів загону «Енергетик».

...Роз’ їхалися студзагонів- 
ці, захопивши з собою  спо
гади про ц ікав і і разом  з 
тим напруж ен і дні бороть
би за перш ість у майстер
ності, бо для ко ж н о го  ко н 
курс став хорош ою  ш колою  
виховання. Він ще раз п ід 
твердив, що студентські за
гони у зм оз і виконувати за
вдання, поставлені перед 
ними.

О. РЄЗНІК, 
головний інженер об
ласного штабу студзаго- 
нів.

Обчислювальний центр нашого інсти
туту оснащений потужною ЕОМ серії 
ЄС 1055 М. Цей знімок переносить вас

у зал зовнішньої пам’яті електронно-об
числювальної машини.

Фото Р. КУТЬКОВА.

(Поч. на 1 стор.)
— Якщо ви за два міся

ці викладете цегляні долів
ки, зацементуєте проходи, 
виженете фронтони, змонту
єте жолоби, то ми вам бу
демо сердечно дякувати...

Не вірили, що хлопці, впо
раються з таким великим 
обсягом роботи, а вже че
рез місяць Василеві дове
лось бити тривогу — за ти
ждень не буде до чого рук 
прикласти. Мусили ділити 
бригаду на ланки й возити 
на будівельні обєкти інших 
сіл. 1

Смутніло обличчя Саші 
Янченка, коли він слухав ці 
радісні рапорти. Відкликав 
убік і Нечипорука, і Оле- 
нюка, говорив їм щось жо
рстке, не дуже приємне — 
очевидно, знаходив у їхній 
роботі недоліки, неприміт
ні для кореспондентського 
ока, адже й сам не раз но
сив студбудівську штормів
ку, знає найтонші нюанси 
їхньої діяльності.

— Боюсь благодушшя, 
ділився Сашко своїми гри
зотами. — Працюють вони 
добре, але ж їдемо не тіль
ки для цього. Ми мусимо 
тут ра літо пожвавити ком
сомольську роботу, а саме 
ця сторона не на висоті. 
Мусили б хлопці виступити 
з концертами художньої са
модіяльності, а не виступи

ли. Кажуть — нема серед 
нас артистів. А я вважаю, 
що нема бажання. Отже, 
недопрацьовують, ждуть, 
щоб їх підкручували, а во
ни — майбутні командири 
виробництва, мусять самі се

безпеченню міста Вінниці 
овочами. Сільськогосподар
ські загони працювали в по
лі, спеціалізований перево
зив до міста зібрану ними 
продукцію, а учні коопера
тивного технікуму її прода

Л І Т О
СПЕЦІВЦІ

бе підкручувати, самі дбати 
про свою активність. 1 це 
Оуже важливо, цього ми не 
маємо права випускати з 
уваги.

— Одначе літо закінчує
ться, а з ним закінчується 
і третій, трудовий семестр. 
Можна вже робити оеякі 
піосумки?

— Звичайно. Цього літа 
ми вперше створили спеціа
лізований загін автомобіліс
тів, в розпорядженні якого 
було вісім вантажних ма
шин, що працювали в сис
темі агроконвейєра по за

вали. Чудовий приклад сту
дентської взаємодії! Почали 
ми відроджувати традицію 
інтернаціональних загонів. 
Скажімо, в Козятинському 
районі трудився радянсь
ко - кубинський колектив на 
чолі з командиром Олегом 
Павловським і комісаром 
Сервантесом Маден г'убе- 
ном. Працювали в атмос
фері виняткової злагодже
ності й дружби, що переко
нує нас у тому, що треба 
цим шляхом іти й далі. Ни
нішнього літа в наших заго
нах працювали пятдесят

ЛЮДИ НАУКИ

КЛАДНІСТЬ і точ* 
ність машин, кіль

кість деталей у них пос
тійно зростають, а час 
на їх проектування пови
нен зменшуватися. Ось і 
залучають конструктори 
собі в помічники графо
побудовники, ЕОМ, дис
плеї, друкарські прист
рої. Ця складна техніка, 
об’єднана в систему, са

ння розвиваються тепер 
настільки швидко, що 
інженери, конструктори, 
керівники підприємств 
відчувають «інформацій
ний голод» у цій галузі.

І от з метою ширшо
го впровадження нових 
ідей, розробок, нових 
досягнень у системі ав
томатизованого проекту
вання, у Вінниці недавно

С А П Р  -  
ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО
ма може спроектувати 
вироби, намалювати без
доганне креслення, під
казати конструктору на
йбільш вдалий варіант, 
розпечатати документа
цію— хіба, що олівці в о  
на підстругати не вміє, 
тому що олівець тепер 
не потрібен: «електрон
не» креслення можна по
бачити на екрані дисп
лея, а графопобудовник 
перенесе його на папір.

Засоби і методи авто
матизованого проектува-

проведено республікансь
ку конференцію, присвя
чену проблемам САПР. 
За три дні роботи кон
ференції її учасники про
слухали близько ста до
повідей, ознайомилися з 
новими розробками ка
федри автоматизації про
ектування нашого інсти
туту. Відтепер такі кон
ференції вирішено про
водити щорічно.

М. ЧОРНИЙ, 
молодший науковий 
співробітник.

ВІДЗН А К А  
ЗА  Т В О РЧ ІС Т Ь

| |  А РАХУНКУ асис- 
■■ тент а кафедри елек
тричних станцій нашого 
інституту О. Кобилянсь- 
кого чимало раціоналі
заторських пропозицій. 
Хоча стаж його робоги 
— всього п’ять років, із 
27 заявок на винаходи, 
поданих науковцем, два
надцять вже одержали 
позитивні вирішення. А 
шість ідей удостоїлись 
авторських свідоцтв. Не
щодавно О. Кобилянсь- 
кого нагороджено зна
ком «Кращий молодий 
раціоналізатор УРСР».

— Це — не перше виз
нання молодого науков
ця. Минулого року він 
зайняв другі мїаця на

обласних конкурсах ра
ціоналізаторів та науко
во-технічного товарист
ва енергетики і електро
технічної промисловості.

Роботи молодого нау
ковця стосуються різно
манітних проблем. Вони 
спрямовані на вдоскона
лення способів і приладів 
діагностики стану ізоля
ції електроустаткування. 
Слід підкреслити, що 
результати досліджень 
знайшли своє застосуван
ня на Дністровській гід
роелектростанції, у ви
робничих об’єднаннях 
«Вінницяенерго», «Тер
мінал».

С. МАР’ЯНЧУК.

С у )ЄНТІв -  іноземців
t рачщми загонами се

зону Олександр Янченко 
вважає ті, на чолі яких 
стояли Василь Захаров, 
Федір Окайомов, Віктор Ма
зур, Анатолій Бендас, Олек
сандр Заболотний, Василь 
Нечипорук, Василь Оленюк.

— Це справжні лідери, які 
уже багато вміють, випра- 
цювали в собі непогані якос
ті керівників, не бояться і 
не уникають труднощів і 
складних завдань. На жаль, 
не можна похвалитись, що з 
підбором командирських ка
дрів у нас повний порядок. 
Якщо в трудові загони ря
дових бійців хоч відбавляй, 
то командирами йти не хо
чуть. Це трудно, клопітно, 
дуже відповідально. А зав
дання комсомолу в тому й 
полягає, щоб виховувати 
почуття високої відповідаль
ності, більше того — на
віть любов до цього почут
тя, адже інженер мусить го
тувати себе до командире г- 
ва, бо якщо в нього нема 
лідерської жилки, то мати
ме клопіт на виробництві, 
а, вірніше, виробництво 
матиме гіркий клопіт з та
ким інженером. Тому вва
жаю, що відбором коман
дирів будівельних загонів 
повинен займатись не тіль
ки комсомол, а й студентсь
ка профспілка, бо праг
нення до лідерства повинно

ставати професіональною 
якістю  ̂ інженера. Доведеть
ся найближчим часом поду
мати нам над організацією 
школи командирської спад
ковості (так я називаю її 
умовно), щоб кожен новий 
лідер не винаходив велоси
педів, а вбирав і нагромад
жував досвід попереднього 
командирства, щоб цей до
свід не пропадав марно.

Практика нинішнього л і
та наводить на думку й про 
те, що треба поглиблювати 
спеціалізацію с ту дентськи х 
будзагонів. Наші хлопці й 
дівчата, зрештою можуть 
не тільки цеглу класти чи 
розчин носити, деякі з них 
уміють спроектувати будь- 
який об'єкт, прив'язати йо
го на місцевості, повністю 
збудувати, можуть розроби
ти енергетичну систему для 
господарства, сказати ваго
ме інженерне слово в бага
тьох випадках. Ми зараз 
все це зважуємо і вже на 
наступне літо сподіваємось 
вийти з конкретними пла
нами й пропозиціями. А 
позаяк мова у нас, в основ
ному, про літо нинішнє, яке 
завершується і завершуєть
ся успішно, то хочеться поз
доровити ю цим усіх, хто 
провів його не в пляжному 
костюмі, а в робочій спе
цівці.

В. ІВЧЕНКО,

М АГІЯ
Ч И С Е Л
Кожен із нас, хоч не всі 

в цьому зізнаю ться, має 
свою улюблену циф ру, своє 
число, яком у надає особли
вого значення. Кожен із нас 
тако ж  руб іж  чергового Деся
тиліття у власній біографії 
стрічає з особливим наст
роєм і переконанням, що це, 
мовляв, починається зов
сім новий, особливо важли
вий етап ж и ття , хоча, зви
чайно, н іяко ї логіки в тому 
нема.

Та є числа, котрі користу
ються винятковою популяр
ністю серед ус іх. «Щ о тобі, 
три рази повторяти?» — мо
вимо до неслухняної дити
ни. А хіба гірш е було б — 
«чотири рази»? Однак гово
римо «три». «Рахую  до 
трьох, тоді...», —- говоримо
в інш ому випадку. Чому?

Кожен народ уж е від своєї 
праісторії мав власні «щ ас
ливі» і «нещ асливі» числа, 
які вважалися наче м агічни
ми. Особливо пош ирені в 
людській культурі цифри З, 
7 , 13.

Скільки найбільш их небе
сних тіл спостерігали лю
ди вже у сиву давнину? 
сам: Місяць, Сонце, далі — 
М еркур ій , Венера, Марс, 
Ю пітер, Сатурн, Так само є 
сім зірок Ьеликого Воза і 
сім — Малого, сім Плеяд, 
сім головних зірок Оріона. 
Найближчий наш сусід М і
сяць приблизно ко ж н и х сім 
днів увіходить в нову фазу. 
Саме ці ф акти, ці спостере
ження призвели Д О  Т О Г О ,  Щ О  

сім ка заслужила особливої 
уваги, існувало вірування, 
ніби це число відіграє якусь  
дуже істотну роль в будові 
і ф ункціонуванні космосу. 
Так поступово цифра 7 п е 
реходить і на інш і понят
тя, стає магічною . Наш і 
Предки прагн уть  «упоріяд- 
кувати» до сімки цілий ряд 
явищ. Погляди такого х а р а к 
теру з'явилися найперш е, 
очевидно, в Месопотамії’ та 
Є гипті, звідти розповсюди
лися по всьому Близькому 
Сходу, дісталися до греків  
та римлян, а з їхн ім  посе
редництвом — до народів 
усіє ї Європи. Протягом тієї 
мандрівки крізь  століття і 
кра їн и  погляди ці множили
ся і розросталися» Не забу
ваємо їх  і ми, люди XX ст. 
А ми ж  знаємо добре, що 
планет не 7, а 9 (і то не 
враховуючи Місяця та Сон
ця). Знаємо, що з фазами 
Місяця справа куди склад
н іш а, ан іж  приблизний роз
поділ на сім днів.

1, незважаю чи на це, в на
шій уяві триває якась сла
бість до сім ки. Це тому, що 
певні асоціації глибоко вко
рінилися, обросли різном а
нітною  с И М В О Л І Н О Ю .  Зм іни
лися політичні і Суспільні 
структури , небувало розви
нулися наука й техн іка , та 
в багатьох галузях нашого  
з вами ж иття  прадавня спа
дщина успіш но процвітає,

Від дуже давніх часів се
мітські народи, особливо в 
Палестині та М есопотамії, 
користувалися поділом т и ж 
ня на сім діб. Птолемей ді
лив людське ж и ття  на сім 
періодів, над кож ним  з яких  
«шефствувала» одна з семи 
відомих тоді планет, Протя
гом перш их чотирьох років  
дитина ніби перебуває під 
впливом Місяця. Вона ш ви
дко міняє своє обличчя, ор
гани ї ї  тіла ще недосконалі, 
розум нерозвинений. Це все 
один з найбільших астроно
мів старовини пояснював не
постійністю  м ісячних сил.
Над другим періодом __ від
5 д о 1 4  років — панує Мер
кур ій . Це він формує ф ізич
ний і духовний скелет ди
тини, засіває зародки знань, 
розвиває молодий розум. Пе
ріод від 15 до 22 років н а
лежить до планети Венера 
і характерний схильністю  
до кохання без виберу, сл і
пим прямуванням уперед. 
Четвертий період — і разом 
з тим перший період чоло
вічого ж иття  — тягнеться  
від 23 до 41 (Років. Це як  
би сонячна верхівка людсь
кого існування, і Сонце ї ї  
освітило своїм патронуван
ням.

А. ПЕТРЕНКО.
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