Перебудова вищої і се
редньої школи,
намічена
нашою партією, одне
з
найактуальніших
завдань
розвитку суспільства на су
часному етапі. Вища школа
повинна мати
головною
своєю метою поліпшення
якості підготовки
спеціа
лістів. А це можливе тіль
ки за умови інтеграції ос
віти, виробництва, науки та
вдосконалення
студентсь
кого самоуправління, що є
джерелом самодіяльності,
самоорганізації, ініціативи
всіх студентів. У нашому
супільстві головним інстру
ментом виховання є трудо
вий колектив.
«Радянська

людина, — говорив В. І.
Ленін, — не може
бути
вихована
безпосереднім
впливом однієї особи, яки
ми б якостями вона не во
лоділа. Виховання є про
цес соціальний в найшир
шому розумінні».
Отже, організація само
діяльного
студентського
колективу — першорядна
турбота педагогів, всіх гро
мадських організацій вузу.
Щоб досягти цієї мети, на
загальне обговорення ви
носиться проект положення
про студентське
самоуп
равління Вінницького полі
технічного інституту.

1. Цілі і завдання студентського
самоуправління
Студенти — майбутні ке
рівники й організатори ро
боти соціалістичних підпри
ємств, що працюватимуть в
умовах соціалістичної демократії, самоуправління і гла
сності. Метою
організації
самоуправління є формуван
ня в свідомості моральнопсихологічних якостей, не
обхідних для життя в цих
умовах, Соціалістичне уп
равління - це така форма
управління колективом, яка
здійснюється на основі при
нципів демократичного цен
тралізму, поєднання центра
лізованого керівництва
і
соціалістичного самоуправ
ління. — Це процес участі
всіх членів колективу в пла
нуванні, організації, керів
ництві, мотивації і контролі
діяльності колективу
для
досягнення певної мети.
Виборність керівників і
єдиноначальство забезпечу
ють можливість досягнення
єдності й згуртованості ко
лективу,
взаєморозуміння
між його членами і розумне
керівництво. Крім цього, всі
члени студентського колек
тиву мають змогу виявити
свої організаторські здібно
сті і усунути від керівниц
тва колективом тих, хто та
ких здібностей не має. Ви
борність керівників здійсню
ється в усіх ланках керів
ництва. Старости груп, бри
гадири обираються загаль
ними зборами групи таємним
голосуванням строком
на
один рік.
Обрані керівники групи
ніким не затверджуються.
Старости груп автоматично
стають членами ради
сту
дентського комітету факуль
тету і несуть повну відпові
дальність за роботу
своєї
групи згідно з функціональ
ними обов’язками, які роз
робляють
для них декани
факультетів.
Звільнення старости гру
пи до закінчення строку йо
го повноважень
можливе

тільки за згодою загальних
зборів студентського колек
тиву. Достроково звільнити
бригадира від його обов’яз
ків можуть тільки члени йо
го бригади.
На загальних
зборах групи
обираються
два контролери роботи гру
пи (КРГ) строком на рік.
Комсорг, профорг і староста
— колективний орган управ
ління групою. Працюють во
ни за планом, прийнятим на
загальних зборах групи.
2. Вибори керівників колек
тиву і формування планів
роботи
Соціометричним способам
визначають демократичних
лідерів колективу, кандида
тури проходять тестову пе

РїШЕННЯ ЛЮТНЕВОГО
бути гласними, а оцінку ді
яльності проводять самі чле
ни колективу.
3. Структура централізова
ного управління факульте
том в умовах самоуправлін
ня.
Централізоване управлін
ня на факультеті є ієрархіч
ною структурою з двома рі
внями управління і централі
зованим способом інформації
про роботу студентських груп
самоуправління. Така систе
ма має цілий ряд переваг —
забезпечує максимальну ав
тономність студентських груп
самоуправління; дає декано
ві змогу оптимального кері
вництва всіма групами фа
культету; зменшується ін
формаційне навантаження,

ПЛЕНУМУ — В ЖИТТЯ.

ти, для чого він її робить,
що він за цю виконану ро
боту одержить.
Зворотній зв’язок, інформованість
кервіництва
і
членів колективу здійснює
ться через АІС СС і засоби
гласності — «Вікно гласно
сті», збори, наради, стінга
зети, лекції, радіомовлення,
плакати, екран
змагання,
особисті контакти,
накази
тощо.

ться при виконанні різн оманітних навчально-вироб
ничих функцій — на лекцій
них, практичних, лаборатор
них заняттях, при виконан
ні науково-дослідних, кур
сових, дипломних робіт, під
готовці до занять дома і в
аудиторії, при виконанні су
спільно-корисних трудових і
професійних обов’язків.
Самоуправління під ч/ас
навчальної роботи в групах
організовують
викладачі,
що ведуть навчальний про
4, Основні
функціональні
цес, разом з активом групи.
обов’язки.
Самоуправління при вико
Голова студради — виз нанні суспільно-політичних і
робіт
начає цілі і завдання коле суспільно-корисних
ктиву; намічає перспективи, здійснюють студенти групи
під керівництвом старости,
комсорга і профорга.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОУПРАВЛІННЯ
ВИНОСИТЬСЯ

НА

ревірку, ділову гру і співбе снює вищестояча студентсь
сіду з деканом, після чого їх ка організація в разі необ
пропонують для обрання ко- хідності (розлад в колек
лективу. Староста, комсорг
профорг, контролери обираю тиві, невиконання заплано
ться таємним голосуванням. ваних робіт). Декан (кура
Кожен студент визначає ко тор) повинен ставити перед
нкретні справи, якими він колективом тільки загальні
буде займатись впродовж
(семестру) року, його план мотивовані цілі. Ні декан, ні
ні
обговорюється в бригаді і куратор, ні викладач,
затверджується бригадиром.. інший керівник не мають
В плані зазначаються не ті права диктувати колективу
льки роботи, а й час, необ свої вимоги.
хідний для їх виконання, і
«Адміністрація установи,
строк виконання. Одночасно в тому числі й педагогічна,
кожен студент готує на збо ні в якому випадку не по
ри колективні пропозиції що винна підміняти органи са
до робіт які треба викону моуправління. Основним ме
вати вдвох—втрьох. Загальні тодом роботи адміністрації
збори затверджують або від повинен бути вплив в самих
хиляють план цих колектив органах самоуправління, а
них пропозицій (КП).
тоїй, хто таким впливом не
Контролери роботи коле користується, у кого з са
ктиву (КРК)
періодично моуправлінням постійні ко
(раз у декаду) контролюють нфлікти, той, безумовно, для
виконання сітьового графі роботи в цій установі не го
ка і доповідають керівниц диться». (В. І. Ленін).
Результати діяльності ко
тву про результати. Конт
роль індивідуального плану лективу обов’язково- ПОВИННІ

Радяться молоді вчені
Актовий зал заповнили
цього разу молоді вчені і
аспіранти, дослідники інс
титуту, як учасники науко
во-практичної конференції з
питань реформи управління
економікою і її ролі в при
скоренні науково-технічного
прогресу.
З проблемами розвитку
народного господарства об
ласного центру
в умовах
здійснюваної
перебудови,
присутніх ознайомила в сво
їй доповіді секретар міськ
кому партії Т. Г. Третяк. Про
методологічні аспекти ре
форми розповів доцент ка
федри політекономії М. І.
Радомисельський, а
про
перспективи
прискорення
науково-технічного прогре
су — головний інженер за
воду при ЦКБІТ В. І. Сачанюк. «Демократизація —.
вирішальний фактор розвит
ку творчої ініціативи трудя
щих» — така тема доповіді
доцента кафедри наукового
комунізму О. П. Скнара.

кожен веде самостійно, а в
бригаді застосовується вза
ємоконтроль (в кінці тиж
ня два студенти між собою
відмічають, що
зроблено,
приймають рішення і змі
ни). Раз на два тижні пла
ни кожного члена бригади
перевіряє бригадир і
на
прохання студента
може
дати поради. Ніяких інших
вказівок бригадир дати не
може. В кінці
семестру
(року) студент звітує пе
ред колективом бригади про
виконання плану, а брига
дир з таким звітом виступає
перед усім колективом.
Бригади між собою зма
гаються. Підсумки оголо
шуються на загальних збо
рах, висвітлюються в пре
сі, переможці заохочуються.
Зовнішній контроль здій-

Загальний інтерес викли
кали виступи проректора з
наукової роботи,
доцента
С. Й. Ткаченка, заступника
проректора по НДЧ, канди
дата технічних наук С. М.
Злепка і аспіранта О. І. Костенецького.
Йшлося про роль ВПІ, як
генератора прискорення на
уково-технічного прогресу в
регіоні, підвищення наукової
і творчої активності молодих
вчених, підвищення ефекти
вності управління соціаль
ними процесами на основі
сучасних методів інформа
ційно-математичного моде
лювання.
Науково-практична конфе
ренція з обговорюваних пи
тань прийняла відповідні
рекомендації., Конференцію
було організовано з ініціа
тиви вченої ради інституту
і адміністрації
обласного
Будинку техніки.
А. ЦІСАР,
зав. відділом аспірантури

♦
Цей знімок зроблено
в
читальному залі спеціальних
видів літератури нашої бі
бліотеки, куди
надходять
звіти про науково-дослідні
роботи, дисертації, інформа
тика про держстандарти то
що. Іншими словами, робота
складна. Вимагає вона скру
пульозних знань, відданості,
любові. Всіма цими якостя
ми сповна володіє і Надія
Феодосіївна Герасимчук (на
фото крайня ліворуч), яка
працює в інститутській біб
ліотеці уже двадцять років.
Треба сказати, що профе
сія в неї — економіст, а от
душу свою
вона віддала
улюбленій бібліотечній ро
боті. Делікатність, доброта,
виняткова уважливість
—
ось за що в першу чергу
шанують Надію Феодосіївну
і колеги і багаточисленні
читачі.
Фото Р. Кутькова,

ОБГОВОРЕННЯ

на управлінський
апарат.
Система самоуправління має
підвищену ефективність, ос
кільки при виході з ладу
центрального органу, групи
будуть функціонувати авто
номно.
Декан (центральний орган
управління) впливає на фа
культетські органи самоуп
равління — голову студент
ської ради, комсорга, проф
орга, а вони через студент
ську раду
(старост груп)
передають цілі і завдання,
які ставить перед ними ке
рівництво, і строки виконан
ня.
Старости
груп розподі
ляють роботи по бригадах,
а бригадири
— кожному
члену бригади.
Цілі і завдання повинні
бути конкретними. Студент
має точно знати, що роби
ти, як роботи, на коли зро
бити, які критерії оцінки ре
зультатів виконуваної робо-

видає певні санкції, що сти
мулюють або обмежують ді
яльність груп.
Староста групи — здійс
нює збирання
інформації
від
бригадирів про стан
справ бригаді, визначає си
льні і слабкі бригади, сте
жить за показниками, що
характеризують діяльність
колективу.
Бригадир — збирає інфо
рмацію про стан справ у
бригаді, визначає причини
порушення виконання пла
нів членами бригади, подає
членам бригади необхідну
допомогу.
Член бригади — вибирає
бригадира й оцінює його ро
боту, виконує індивідуальні
плани, аналізує й оцінює ро
боту членів бригади, подає
допомогу товаришам.
5. Форми організації самоу
правління.
Самоуправління здійснює

6. Засоби стимулювання ді
яльності студентів.
Щоб заохотити діяльність
студента, педагогічний колек
тив використовує
активні
методи навчання, соціаліс
тичне змагання,
моральні
стимули (усна й письмова
подяки, нагородження поче
сною грамотою, дипломом,
повідомлення в пресі, по ра
діо); моральні засоби пока
рання (особисте зауважен
ня, зауваження перед ко
лективом, догана в наказі і
т. ін.); матеріальні засоби
стимулювання (призначення
підвищеної стипендії, надан
ня безкоштовної путівки в
спортивно-оздоровчий табір
ВПІ, турпохід, на екскурсію,
грошова премія тощо).
Основним критерієм яко
сті студентського самоупра
вління є кінцевий результат
підготовки спеціаліста
на
певному етапі навчання. Ос
новні показники — успіш
ність з навчальних предме
тів, дисципліна,
науководослідницька, суспільно-ко
рисна та суспільно-політична
робота.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

у в ченій р а д і і н с т и т у т у
23 березня відбулось чер- 7 монографій, 1 навчального
гове засідання вченої ради посібника, 2 каталогів, 532
нашого інституту. Було зас статей і тез доповідей. На
лухано кілька питань пото республіканському конкурсі
чної роботи. Серед них, зо науково-дослідних робіт тре
крема, звіт про виконання тю премію присуджено моно
плану наукових досліджень графії Б. Мокіна і Ю. Виза 1987 рік. Наші науковці говського «Автоматичні ре
виконували 214 господарсь гулятори в електромережах»
ких угод для 18 галузей на дипломом президії АН УРСР
родного господарства. Це і медаллю Академії відзназагалом на суму 7 мільйо . чена науково-дослідна робо
нів 685 тисяч карбованців. та Б. Пентюка.
У виробництво запровадже
В 1987 році на ім’я інсти
но 65 розробок з економіч туту надійшло 150 авторсь
ним ефектом 17,7 мільйона ких свідоцтв,
позитивних
карбованців. Захищено 22 рішень, в Держкомітет у
кандидатських
дисертації, справах відкриттів і вина
затверджено 3 доктори на ходів подано 340 заявок. Фа
ук, представлено у спецради культетами ФАМ і ІБФ від
6 докторських дисертацій, до криті конструкторські бюро.
аспірантури вузу зарахова
Половина студентів зай
но 34 чоловіка. Велась робо маються науково-дослідною
та по широкій пропаганді
досягнень інституту на вис роботою. Для вирішення ак
тавках різного рівня, експо туальних наукових завдань
нувалось 40 реально діючих і впровадження у практику
зразків, одержано 25 наго вузівських студентських ро
род. Видавнича діяльність зробок створене єдине СБ,
характеризується виданням що об’єднує базові кафедри

1 квітня 1988 року.

Здрастуй, квітень

Ну ось і перше квітня.
Небо на далеких обріях яс
не й чисте, як сатин, вими
те весняними дощами, за
тужавіле на південних ві
трах. Зима здала позиції.
Особливо помітною була її
втеча на Південному Бугу,
коли каравани
холодного
льоду зірвалися з припонів
і помчали за течією вниз,
до Чорного моря.
Десь уже були повені, а
десь вони ще будуть. Десь
уже співають жайворонки,
а десь їх ще тільки ждуть.
По-весняному шумлять бе
рези, спалахують сині дзво
ники медуниць, пробивають
ся на осонних узгірках кво
лі стебельця первоцвіту. Кві
тень!
Пильнуйте за небом. Не
сьогодні-завтра
прилетить
лелека. Це про нього: «Пере
летів Десну, на крилі при
нісши весну». А з весною
оживає природа. То ж не
дарма до XVI століття кві
тень був першим
місяцем
року, хоч називався, прав
квітник.
да, апрілем (апрілус, по-ла- красавік, у Польщі — квє- лий синонімічний
тині — санячний, теплий, тєнь, у Болгарії — цвєтнік, Нема, правда, в тому квіт
ясний). Нинішнє його ім’я у Чехії — квєтен, в Сербо- нику слова обманник. А тре
є, певне, найкращим з імен хорватії — цвьотан. А ще — ба було б. Ну, хто уявить
усіх місяців — квітень. А краснець, лукавець, снігогін, собі перше квітня без весе
в Західній Україні кажуть дзюрчальник, водолий, бе- лих розиграшів і невинних
резозарник, Одне слово, ці обманів, без жартів і сміху?
ди створювали свій музей. —цвітень, а в Білорусії —
Цього «досвіду» явно недо
статньо, а, крім мене, спра
вою ніхто не займався.
...Пам’ятається,
восени
минулого року представник
До відомого поета прийшла молода
інститутської
архітектури
— Як я хочу бути кіноактрисою! —
В. М. Волощенко говорив лікарка:
каже подрузі подруга на перегляді в
— Я залишила медицину і хочу стати
уже навіть про те, що в
кінотеатрі. — Про мене весь світ гово
музейному залі мають пра поетесою. Так гадаю, я принесу більше
ритиме.
цювати художники, а тепер користі людям.
— Ви вже й так багато зробили для
з’ясовується, що починати
— Невже тобі не досить що про тебе
треба з сруктурного плану. людей тим, що залишили медицину.
говорить вся наша вулиця?
Іншими словами, з елемен
тарного нуля, бо в нас, як
— Який поганий переклад! Ви не знає
— Чим тисвого пса годуєш? Виє, мов
то мовиться, ще й кіт не ва
те, хто переклав цей роман?
сирена, — скаржиться сусідка сусідці.
лявся.
— Ніхто. Це оригінал,,
— Що ти? Це моя донька готується
Правда, структурний план
21 березня оголошено на до вступу в консерваторію.
Перед екзаменом професор, побачив
ректораті. Але це не заспо
ши знервованого студента, співчутливо
Син питає батька:
коює. До тих пір, поки му
запитав:
зеєм буде займатися один
— Тату! А хто такий шеф?
— Це такий чоловік, який приходить
— Чого ви так хвилюєтесь? Може, бо
-єдиний ентузіаст, у нас ні
їтесь моїхзапитань?
чого не вийде. Потрібна ши на роботу пізно, коли ти приходиш вча
рока участь деканатів, ка сно, і завжди рано, коли ти запізнюєшся,
— Я боюсь, що ви злякаєтесь моїх
відповідей.
федр, різних служб, усіх без
— Офіціантко, щоце за порядок?Шні
винятку громадських органі
зацій, потрібне рішуче під- цель твердий, мов камінь, а ножі зовсім
Яка жінка завжди може з упевненістю
сказати, де її чоловік?
штовхування з боку ректо тупі. Що мені робити?
— Вдова.
рату, адже за півроку «ді
— Підточіть ножі об шніцель...
яльності» музейної ради на
лежні матеріали одержані
Был так речист,
Весна резвилась вместе с
Ім’я відомого актора
і
тільки від науково-дослід
нами
И белочек влюбленных
співака
Володимира
ВисоИ
вокруг
нас,
пара,
ного сектору та відділу ас
цького,
якому посмертно
Чаруя глаз.
И первый лист.
пірантури. Оце й усе. Сором
Березки — юные подружки
Везде, на всем весны
присвоєна Державна премія
но і неприємно. А починати
В нарядах фей,
наряды,
СРСР, широко відоме ша
Влюбленный клен ждал на
Им нет цены.
ж треба. І, гадається, почи
нувальникам
мистецтва.
опушке,
Дарило солнце всем
нати треба з людини. Тим
Бурлил ручей.
награды
паче тоді, коли можемо взя
Кукушка бойко расточала
Златой казны.
Года вперед:
ти штатного працівника.
Весна в зеленом сарафане
Если
не
так
—
начни
Богиней
шла,
В. ІВЧЕНКО.
сначала!
Вставала с Солнцем

і факультети, створюється
студентське проектне бюро
з правом випуску проектнокошторисної
документації
для об’єктів житлово-циві
льного будівництва. В комі
тет у справах винахідництва
студенти у співавторстві зі
своїми керівниками подали
33 заявки, одержали 19 по
зитивних рішень і 17 автор
ських свідоцтв. За підсумка
ми Всесоюзного і республі
канського конкурсів з при
родничих, технічних і гума
нітарних наук отримано 28
нагород.
Одне слово, зроблено чи
мало. Але вчена рада осно
вну увагу зосередила не на
досягненнях, а на недоліках
наукової роботи, які поля
гають насмперед у тому, що
недосттньо використовується
наш науковий потенціал, не
відповідає зрослим вимогам
сьогодення науково-дослідна
робота професорсько-викла
дацького складу.

Чи буде у нас музей?
— Що буде, то ясно, —
відповів на це питання за
ступник голови музейної ра
ди інституту В. І. Бондар,
— а от коли — сказати не
можу. Музеєм, по суті, не
займався ніхто — ні ректо
рат, ні партком, ні профс
пілки, ні комсомол. Вважаю,
що в такому великому коле
ктиві, як наш, цілком мо
жна знайти ініціативну, ене
ргійну, зацікавлену людину,
довкола якої і. формувалося
б ядро музейної ради. Про
це, власне, йдеться не впе
рше. Уже навіть у штатний
розпис введено платню роз
міром 120—140 карбован
ців, а ентузіаста так і нема.
...Ну, що ж — якщо тіль
ки в цьому річ, то нехай
наша замітка стане запро
шенням для того, хто захо
че бути директором майбут
нього музею.
Будь ласка, товариші, зве
ртайтеся до парткому або
до керівника музейної ради
проректора М. М. Шкодіна.
Але зважити перед цим свої
можливості варто — робо
та потребуватиме організа
торського хисту, відповідаль
ності, наполегливості, тво
рчого пошуку і смаку. Спра
ва в тому, що хоча ми й
збирались, а вірніше
самі
собі «погрожували» відкри
ти музей
ще до Нового,
1988 року, ніхто й досі не

має чіткої уяви про те, яким
же він буде. Одні вважа
ють, що в ньому як на ви
ставці досягнень народного
господарства, мусять пере
важати двигуни, всілякі ма
шини; інші — що тут треба
такі експозиції, які б брали
за серце, викликали приєм
ний спогад, будили емоції;
ще інші — що варто нада
ти перевагу текстам, табли
цям, діаграмам і фотогра
фіям тощо. Істина, очевид
но, має лежати на перехре
сті всіх оцих міркувань, у
кожному з яких є своє ра
ціональне зерно.
Про те, що в інституті
готується відкриття музею,
наша газета
повідомляла
ще восени минулого року.
Невже з тих пір так нічого
й не робилось?
— Чому ж не робилось? —
з гірким сарказмом говорить
заступник директора біблі
отеки Аліна Степанівна Панченко. —
Я, наприклад,
виконувала і виконую роль
стрілочника, на якого сипляться всі докори, до якого
має претензії кожен,
хто
заводить мову про музей, в
тому числі й наша бойова
громадськість, яка пальцем
об палець не вдарила, щоб
зрушити діло з місця. А хто
я така?
Я лише член музейної ра
ди, що колись бачила, як лю

ЛЮДИ СКАЖ УТЬ-ЯК ЗАВ'ЯЖУТЬ

Ну, что за
Стук? дятла

Лист до нашої совісті
«Шановні товариші!
Вже не раз і не два, не
один день і не один місяць
в обласне Товариство охо
рони природи дзвонять і
пишуть люди з проханням
врятувати джерело, яке зна
ходиться на території полі
технічного інституту.
Цього разу прийшли чле
ни добровільної студентсь
кої дружини
по охороні
природи Микола Лиман та
Андрій Гончар. На жаль,
вони не з політехнічного, а
з педагогічного
інституту.
Прийшли з запитаннями —
як так, що на очах тисяч
студентів політеху гине жи
ве серце природи? Пробива
ється воно з глибини, щоб
стати окрасою землі, її ра
дістю, срібною чистою нит

кою під сонцем,а політех
ніки роблять усе, щоб пере
творити його на гірку сльо
зу. 1\0 засиплять сміттям, то
пригорнуть
будівельними
покидьками, то закидають
всіляким непотрібом, то об
валують горами глини.
До вас запитання, майбут
ні інженери: невже ні в ко
го з вас не болить душа,
коли дивитесь на це непо
добство? Невже шум дисп
леїв, електронно-обчислюва
льних машин, гуркіт двигу
нів забиває голос
совісті,
робить вас байдужими до
землі — матері наших ба
гатств, якої
народилось
усе, в тому числі й ваші
машини?
Певне, соромно буде і
студентам і викладачам,

ДО ВІДОМА

якщо прийдуть хлопці і дів
чата з іншого
інституту,
закачають рукави і на ва
ших очах почнуть облагороджувати джерело, робити
до нього різні обладунки.
Гірко про це писати. Та
кий величезний загін студен
тства, як в політехнічному
інституті, повинен стати затрільником природоохорон
ної роботи в місті і облас
ті, а ми змушені звертаттися до нього з чим... З про
ханням впорядкувати
на
своїй території одне-єдине
джерельце?!»
Г. КАСІЯЄНКО,
методист обласної орга
нізації товариства охо
рони природи.

ком сом ол ьц ів.

6 квітня о 16 год. 30 хв. в актовому залі відбудуться комсомольські збори інституту які обговорять завдання комсомольської організації по перебудові роботи у
світлі вимог лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС, ІІ-го пленуму ЦК ВЛКСМ.
На зборах буде дообрано комітет ЛКСМУ інституту.
З а и н ж е н е р н ы е к а д р ы - о р г а н п а р к о м а , р е ктората,
управління у справах видавництв, поліграф ії і
книж кової
політехнічний інститут, кімната 0220. телефони: 4-74-17. 2-68

счет?
— леса
санитара

Любви

утром ранним
пора.

А Л Е К С А Н Д Р ЕН И С ЕЕВ

НЕЗВИЧНИЙ РАКУРС ОБ'ЄКТИВА

Висоцький
в Гайсині

Більшу частину свого жит
тя він прожив
у Москві,
якій присвячено так багато
його творів. Але мало хто
знає, що бував Володимир
Висоцький і на Вінниччині
в Гайсині. Саме тут на ву
лиці Гурвича зберігся дво
поверховий будинок, в яко
му на початку 50-х років
мешкав його дядько Олек
сій Володимирович з дру
жиною, колишньою фронто
вичкою. Сюди на літні ка
нікули і приїздив Володя
разом з матір’ю Евгенією
Степанівною.
І хоча мало хто запам’я 
тав тоді допитливого під
літка, якому судилось зали
шити такий помітний слід
в нашому мистецтві, збере
глось чимало
фотознімків
про той час. Один з них і
був надрукований позамину
лого
року
в
журналі
«Юність», інші два вміщені
в книзі І. Рубанової «Воло
димир Висоцький».
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