ОГЛЯД ГОТОВНОСТІ
Спеціальна комісія під керівництвом ректора
інституту провела огляд готовності факультетів, ка
федр, навчальних корпусів і гуртожитків до нового
навчального року. Особлива увага при
перевірці
приділялась питанням перебудови кафедр, створень
ню нових і поновленню існуючих учбових лабора
торій, виданню і оновленню методичних розробок,
естетичному оформленню, дотриманню техніки без
пеки, чистоти приміщень, організаційній готовності
факультетів і кафедр, а також готовності
гурто'
житків до нового навчального року.
Наказом ректора відзначено факультети обчис
лювальної техніки і інженерно-будівельний, кафед
ри ОТ, АП, РТУ, ТТМ, ТОЕ, БКіА, НГіА, АІВТ.
ЕП і ОВ, фізики, навчальний корпус № 3 і гуртожи
ток № 2. Мобільно, динамічно, з врахуванням ви
мог перебудови Йде розвиток кафедр НГіМГ, ОТ,
АП. На кафедрах ТОЕ, КІВРА, ТАМ і О РВ створе
ні дисплейні класи для навчання студентів роботи
на ЕОМ. СКТБ «Модуль», кафедри ОТ, ЕП ІО В
створили спільний дисплейний клас, а кафедра БК
іА обладнала стендову лабораторію по випробуван
ню будівельних конструкцій. Найкраще естетично
оформлені кафедри ОТ, АП, НГІМГ, АСУ, ТТМ,
АІВТ, ЕПіОП, ОРП. У відділі комплектування нау
ково-технічної бібліотеки встановлено
термінал
ЕС-8501 для тиражування книжкових формулярів
на літературу, котра надходить. СпіВіробітники ОЦ
розширили можливості ЕОМ ЕС-1055 для викорис
тання в навчальному процесі. Високий рівень забез
печення дисциплін методичною літературою
(до
90 процентів) на кафедрах ТОЕ,
фізики. ААГ
ЕПіОВ, ОТ, ТОР, АСУ,
фізвиховання,
БКіА
НГіМГ, охорони праці.

Наша хроніка
Н

А
черговому
ДНІ
знань, що відбувся
1 вересня, в
інституті
побували
й виступили
секретар обкому партії
О. М. Царенко, інструк
тор ЦК Компартії Украї
ни
В. А. Плушников,
члени бюро обкому пар
ті. — завідуючий
від
ділом оргцартроботи об,кому А. В. Марчак і го
лова президії облпрофради П. М. Лук’янчиков,
заступник голови обл
виконкому С. К. Гиренко, секретар
міськви
конкому Л. М. Бурко.
Л АБОРАТОРІЯ
соціологічних
дослід
жень спільно з обчис
лювальним центром ін
ституту підбили підсум
ки опиту «Викладач очи
ма студента».. Опит про
водився за дев’ятибаль
ною системою.
Найви
щої оцінки не домігся
жоден викладач,
але

близькі до неї десятки.
Характерно, що думка
студентів щодо
рівня
Педагогічної
майстер
ності своїх наставників
загалом майже не від
різняється
від думки
ректорату і парткому.
Підсумки опиту розда
ні керівникам
кафедр
для службового користу
вання.
П О Н А Д тисяча
сту
дентів перших-третіх
курсів
стаціонарного
навчання виїхала мину
лого тижня на
поміч
трудівникам села Могилів-Подільського.
Мурованокуриловецького. Ямпільського та Вінницько
го районів. Вони збира
тимуть овочі,
фрукти,
картоплю,
працювати
муть на консервних за
водах. Частина студентів
залишена
в інституті
для робіт на внутрівузівських об’єктах.

0 Г0Л0ШЕННЯ
Сесія міської Ради
народних депутатів 20то
скликання відбудеться 30 вересня 1988 року о 15
годині в приміщенні виконкому по вулиці Леніна,
59.
На розгляд виноситься звіт про роботу виконко
му міськради з вересня 1987 по вересень 1988 ро
ків. Свої пропозиції, побажання й зауваження, що
стосуються питання, винесеного на розгляд сесії,
просимо надсилати за адресою: 287100 м. Вінниця,
вул. Леніна, 59, міськвиконком або передавати те
лефонами 5-23-10, 2-07-97,
Міськвиконком.

В студенти!
Дата цієї пам’ятної по
дії — 31 серпня, тобто,
переддень
навчального
року. Тисячі шестиста де
сяти «новобранцям» на
шого інституту були вру
чені студентські квитки,
іншими словами, відбуло
ся посвячення їх у сту

денти.
Годі й д о в о д и т и , щ о це
запам’ятовується,
лягає
в душу тією краплиною
світла, котра зігріватиме
пам’ять впродовж усього
життя.
На свята,
звичайно,
приходять не одні першо

Наприкінці
серпня в
ючи які, комуністи вузу
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ
партійній організації ін
висловлять свої пропози
ституту
почалась
ції. Буде зроблено все,
Вводиться в дію прий
сталися в діяльності кому
звітновиборна
кам
щоб ці міркування врахо
няте X IX
Всесоюзною
ністів, яких тут 17, Відз
вувались. І займуться цим
панія,
яка
покликана
партконференцією поло
начено внесок кожного в
спеціально
створені ковсемірно сприяти активі
ження про
обмеження
поліпшення методики і
зації кожного
партійця, місії. Вони об’єктивно про
якості викладання предме
перебування
на
од
аналізують вагомість І ав
підвищенню ролі й відпо
ту, висловлювались критич
ній і тій же посаді в пар
торитетність кожної канди
відальності
партгруп,
ні зауваження. Зокрема,
тійних
органах
двома
п'ядатури,
запропонованої
цехових організацій, парттирічними
строками,
по
говорилось про обмеже
до складу того чи іншого
кому вузу, утвердженню
ність. повноцінних кон
чинаючи відлік з нинішньої
в їхній роботі політичних
виборного партійного ор
спектів лекцій викладачів,
звітно-виборної кампанії.
методів керівництва, Ста
гану, Характерною особ
повільне їх тиражування
Разом з тим комуністи ма
виться мета; забезпечити
ливістю нинішньої звітноМало робиться по укла
ють
право
розглянути
й
на всіх рівнях — від збо
виборної кампанії є ви
данню матеріалів з історії
рів партгруп до загально
вирішити питання
про
сунення
альтернативних
радянського
суспільства
інститутських — діловий
кожного керівника
пер
кандидатур, кількість яких
(а
саме
такий
курс впер
тон, відвертість, гостроту
сонально. незалежно від
перевищуватиме
число
ше вводиться для інозем
дебатів, непримиренність
них студентів). Йшлося
до недоліків творчий по
про потребу ширшої про
шук шляхів і засобів то
паганди досягнень вчених
го, як зробити необорот
і співробітників інституту
ним процес оновлення на
в галузі науково-техніч
шого інституту. Після квіт
ного прогресу, залучення
невого (1985 р.) Пленуму
викладачів кафедри до на
Ц К КПРС М. С. Горбачов
писання і оформлення екс
неодноразово підкреслю
позиції історії ВПІ, участі
вав, що комуністам вида
в гослдоговірних темах.
но багато векселів і їх
Порушувались інші соці
того, скільки часу він про
мандатів. Отже, на чисто
слід сплачувати конкрет
ально важливі для кафед
працював на даному посту,
демократичних засадах ре
ними, практичними спра
ри питання. Зате мало бу
беручи до уваги тільки те,
алізовуватиметься
право
вами.
ло критики стилю роботи
як справлявся з обов’яз
кожного комуніста вноси
В центрі уваги повинні
партгрупи, бюро цехової
ками, чи здатний дома
ти пропозиції по кандида
перебувати значимі,
за
парторганізації, парткому,
гатись поліпшення справи.
турах до складу вищесто
гальнонародні
проблеми.
райкому. Вибори пройшли
Нагадаю, що для виборів
ящих органів, але останнє
Такі, як продовольча, житв дусі часу. Обирали партсекретаря факультетської,
слово залишиться, звичай
лова, якість і насиченість
групорга з двох кандида
цехової, вузовської партно, за делегатами конфе
ринку товарами народно
тур відкритим голосуван
організацій (це стосуєть
ренцій. Це, до речі, стого споживання, рівень ста
ням. Більшість голосів за
ся і вищих парторганів) до
суєтся й кандидатур у чле
ну охорони здоров’я, ре
Я. О. Собченко. Заступни
бюлетеня включається по
ни факультетських бюро,
форма школи. Звичайно,
ком партгрупорга обрано
дві і більше кандидатури,
парткому інституту, котрі
коло їх можна розшири
П. В. Слотюка.
але в процесі голосування
обиратимуться на зборах
ти, виходячи з умов ді
треба залишити тільки од
Хочеться висловити по
таємним голосуванням. (В
яльності того чи іншого
ну. Якщо цього не зробле
бажання, щоб звіти і ви
партгрупах можна і від
колективу. Нагадаю, що
но, то бюлетень вважаєть
бори в партійних, профс
критим і закритим).
звітно-виборним зборам в
ся недійсним.
пілкових,
комсомольсь
партгрупах, цехових І пер
Секретарі
парткомів,
ких групах і організаціях
винних
парторганізаціях
Поряд зі звітами в парпартбюро будуть обира
проходили в обстановці
відведено
серпень-вереторганізації інституту від
тись членами виборних
широкої гласності. Потріб
буваються звіти і вибори
сень-жовтень,
районній
партійних органів відкри
но в стіннівках, багатоти
конференції — листопад,
також в профспілках і ком
тим або закритим голосу
ражній газеті послідовно
міській і обласній — гру
сомолі. Нема потреби до
ванням (за їхнім бажан
й систематично висвітлю
день,
водити, що зміст таких
ням) із декількох канди
вати хід звітно-виборної
зборів, процедури вибо
датур.
Суттєвим є те, що вже
кампанії, її атмосферу,
рів і голосування повинні
Головне, звичайно, по
відтепер кожному комуніс
всі порушувані
питання,
бути не менш принципо
лягає в тому, щоб до скла
ту надана можливість пе
детально
Інформувати
гро
ВИМИ
гострими
і
відкри
ду
партійних
органів
увій
редбачливо обдумати кан
мадськість про прийняті
тими, ніж
у комуністів.
шли по-справжньому діяль
дидатури до складу вибор
рішення, склад виборних
Організовано пройшли,
ні, ініціативні, авторитет
них органів. Йдеться про
органів показувати як
скажімо, збори партгрупи
ні люди, здатні не на сло
бюро факультетів, парт
реалізуються
критичні
кафедри історії КПРС.
вах, а на ділі рухати пере
ком інституту,
райком,
зауваження.
Партгрупорг В. С. Буличов
будову, добиватись реаль
міськом і обком партії. З
О. АЗАРОВ,
побудував звіт на основі
них практичних результа
цією метою, як ВІДОМО,
секретар парткому ВПІ
тих реальних зрушень, що
тів.
роздані анкети, заповню

ЩОБ АКТИВНИЙ
БУВ КОЖЕН

курсники — їхнім бать
кам, матерям, братам і
сестрам теж цікаво побу
вати на такому торжест
ві. Багато з них намагаю
ться зафіксувати на фо
то або
й кінострічку
весь урочистий
ритуал.
Одного з батьків (а ним
виявився
фотокореспон
дент Немирівської район
ної газети Борис Гладкий — його донька Світ
лана стала
студенткою

факультету
обчислюва
льної техніки) ми й по
просили підготувати цей
фоторепортаж.
На
знімках:
щойно
одержані
студентські
квитки; символічний кви
ток і ключ Знань вручає
ректор інституту
І. В.
Кузьмін; а декан ФОТ
професор
Ю . С. Данилюк вручив уже справж
ні квитки.

«ЗА

2 стор.
В профгрупах
прохоходять
звітно-виборні
профспілкові збори, не
забаром вони почнуться
й на рівні первинних ор
ганізацій. В центрі уваги
— одна проблема: акти
візація людського фак-т
тора. Як зробити
так,
щоб кожен член
проф

й
ініціатива
кожного
члена колективу. Для цьо
го треба формувати ат
мосферу
товариськості,
підтримки всього нового,
передового.
Доброзич
ливість, сприятливий мо
рально-психологічний клі
мат підвищують ефектив
ність праці.

ІН Ж Е Н Е Р Н І

зитивного перелому
в
активізації
людського
фактора. Морально-пра
вова
комісія
(голова
Д. А. Юдін) не знайшла
ефективних методів про
філактики
правопору
шень,
результативність
її роботи незначна. Бра
кує індивідуальної робо

АКТИВІЗУВАТИ ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР
спілки брав участь в пе
ребудові вищої
школи,
розвивав нові форми
і
методи навчального про
цесу, НДР, громадської
діяльності. Справи
—
єдине
мірило
вкладу
кожного в перебудову.
Профспілка може ба
гато зробити для ство
рення таких умов, в яких
найширше розкриваються
можливості,
здібності

На жаль, у нас в цьо
му плані ще не все
в
порядку. Не зменшуєть
ся кількість випадків по
рушення трудової ДИС
ЦИПЛІНИ, тривають
кон
флікти в трудових колек
тивах, потрапляють
до
витверезників наші люди.
Отже, ідеологічні комісії
профкому ВПІ,
заступ
ники голів профбюро з
ідейно-виховної
роботи
не зуміли домогтись по

За сумлінну працю
Виконком обласної Ра
ди народних
депутатів
від імені Президії Вер
ховної Ради Союзу РСР
за багаторічну і сумлінну
роботу нагородив медал
лю «Ветеран праці» по
над 30 викладачів, спів-

робітників
і технічних
працівників інституту. Се
ред нагороджених
І. І.
Ваганов, В Г.
Глоба,
В. І. Ільїн, А. І. Моргун,
М . М Сторожук, В. П.
Кожем’яко, В. Ф. Коваль
ський, Г. П. Шевченко,

Лауреат премії Мінвузу
В
системі
Мінвузу
УРСР працює
постійна
науково-методична комі
сія з машинобудування,
активним членом якої вже
багато років є завкафед
рою ТАМ нашого інсти
туту Ю. М. Дивеєв. Від
повідно до плану роботи
комісії ним підготовлені
оглядові доповіді про ор
ганізацію і хід виробни
чої практики студентів у
вузах України, викорис
тання найновіших
на
прямків науки і технГки

в учбовому процесі. За
матеріалами цих допові
дей і наступного їх обго
ворення розроблені реко
мендації по підвищенню
ефективності
виробни-,
чої практики студентів і
навчального процесу
з
профілюючих дисциплін.
Рекомендації направлені
до вузів республіки.
В
1984 році Ю. М. Дивеєв
відповідав за організацію
Пленарного
засідання
комісії на базі кафедри
ТАМ нашого інституту.

Визнані кращими
З метою вдосконален
ня викладання та підви
щення рівня методичної
майстерності у минулому
навчальному році
були
проведені конкурси
на
кращого лектора і кращо
го викладача, який здійс
нює практичні лаборатор
ні або семінарські занят
тя. Від попередніх анало
гічних конкурсів цей від
різнявся тим, що в пер
шому проводилось анке
тування студентів, в дру
гому — опитування викла
дачів факультетів. Май
стерність тих, що вийшли
в третій тур, оцінювала

конкурсна комісія,
зва
жуючи багато
різних
нюансів і деталей. Отже,
перемогти було нелегко.
Тим почесніша
ця пер
шість. Вищого класу май
стерності досягли доцен
ти В. Г. Аввакумова (ка
федра ЕППМ і СГ), Т. Б.
Буяльська (кафедра фі
лософії), А. І. Махнатюк.
(кафедра
ПМ і СМ),
Б. М. Рудницький
(ка
федра РТУ).
Наказом
ректора вони
визнані
кращими лекторами.
Названо й імена кра
щих викладачів з семі
нарських і лабораторних

ти з порушниками
мо
рально-етичних
норм,
слабко використовуються
в боротьбі з правопору
шеннями тиражна та с т ін 
н і газети, блискавки, радіогазети.
Славиться наш
інсти
тут, як один
з центрів
фізичної культури і спор
ту. Кафедра фізвиховання неодноразово нагород
жувалась призами, прапо
рами, грамотами. Це доб

В. П. Якубович. Вітаючи
ветеранів, ректор інсти
туту І. В. Кузьмін поба
жав їм довголіття, добро
го здоров’я і творчої на
снаги. Весь колектив ву
зу щиро приєднується до
цих вітань
М . БУЛГАКОВ,
начальник відділу кад
рів.
Активність вінницького
вченого у складі науковометодичної комісії
на
лежно відзначена. За рі
шенням вченої ради Оде
ського політеху (це базо
вий інститут
Мінвузу
УРСР
зі спеціальності
«Технологія
машинобу
дування,
металорізальні
верстати й інструменти»)
Ю. М. Дивеєв був вису
нутий на здобуття премії
Мінвузу УРСР за 1987
— 1988 навчальний
рік.
Минулого тижня ця пре
мія вручена новому лау
реату.
В. ІВАНЧУК.
занять.
Це асистенти
І. П. Антоник (кафедра
ТСП), В. А. Корнівнко
(кафедра наукового ко
мунізму), С. М. Павлов
(кафедра АП).
Кращі лектори й орга
нізатори практичних за
нять нагороджені грамо
тами вузу.
За зразкову методич
ну підготовку
і високу
якість проведення занять
ректор інституту оголо
сив подяку
доцентам
В. А. Федотову,
І. Я.
Хаїмзону та асистентам
А. А. Дрючину,
О. І.
Худолій.
3. ГРОЗНИЙ,
завметодичним кабі
нетом.

Дотримуватись законодавства
Проблема охорони нав
колишнього середовища —
одна з найактуальніших.
На жаль, у Вінниці не все
благополучно з її вирі
шенням. І як наслідок —
рівень забруднення атмо
сферного повітря переви
щує
допустимі
норми.
Часті випадки забруднен
ня грунту, поверхневих і
підземних вод відходами
виробництва. В той же
час адміністрації ряду
підприємств, особливо хі
мічного та Інструмента
льного заводів, Д ПЗ— 18,
заводу тракторних агрега
тів, масложиркомбінату,
тресту «Вінницяпромбуд»

безвідповідально ставлять
ся до оздоровлення навко
лишнього
середовища
не забезпечують виконання
всіх завдань, передбаче
них постановами партії
та уряду з природоохорон
них питань. До такого
становища, буває, примир
ливо ставляться й органи
екологічного
контролю.
Ці та інші
наболілі
питання розглядала нещо
давно нарада при прокуро
рі міста. В її роботі взяли
участь працівники проку
ратури, виконкому міськ
ради,
природоохоронних
органів і товариств, державтоінспекції, санітарної

служби. Для посилення
контролю за дотриманням
природоохоронного зако
нодавства намічено ряд
заходів.
Просьба до викладачів,
співробітників і студентів
політехнічного
інституту:
направляйте в прокуратуру
Вінниці або телефоном
2— 07— 66 свої пропози
ції щодо роботи ново
утвореної координаційної
групи з контролю за ста
ном навколишнього сере
довища.
С. БУРДЕЙНИЙ, проку
рор м. Вінниці, радник
юстиції.
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ре, але водночас Вінни
цький політехнічний
за
рівнем хвороб серед ви
кладачів і співробітників
є одним із «лідерів» між
вузами регіону. Не ска
жеш, що спортивно-масо
ва комісія (голова В. І.
Олійник) працює мляво,
але серйозно
оздоров
ленням трудящих
вона
все одно не займається.
Дуже мало для жінок
інституту зробила комі
сія по роботі з ними, по
наданню допомоги сім'ї
і школі (голова
Г. Й.
Дастовська).
Профспіл
ки ВПІ у великому боргу
перед жінками, які заслу
говують і найкращих пу
тівок для лікування, і ма
теріальної допомоги,
і
кращих умов роботи,
і
постійної поваги.
Поки-що без вогника,
з потугами, малоефектив

СЬОГОДНІ В
но трудиться культурномасова комісія
(голова
Гущинець Н. А.).
Нема
системи
у відпочинку
співробітників і виклада
чів. Багато сил тратиться
на організацію
відвідин
театру, нелегко розпов
сюджуються квитки,
а
місця в залі порожні.
По-новому
належить
організувати й діяльність
багатьох громадських ор
ганізацій. Обурливо й не
допустимо, щоб такі то
вариства, як, наприклад,
охорони пам’ятників, при
роди обмежувались тіль
ки збиранням членських
внесків. А якщо говори
ти відверто, то і внески
за них збирають профор
ги кафедр та
відділів.
Зовсім незрозуміло, ска
жімо, чому марки спор

ПРО Ф О РГАН ІЗА Ц ІЯ Х
тивного товариства проф
спілок розповсюджує не
спортклуб? Чому ростуть
розміри цих внесків? Ку
ди, окрім зарплати функ
ціонерам, вони потрап
ляють? Коли,
нарешті,
вони будуть
звітувати
про свою роботу в пер
винних організаціях?
Новий 1988— 1989 нав
чальний рік — рік актив
ної перебудови всієї ви
щої школи. Профоргані
зація повинна
зробити
багато, щоб кожен член
профспілки знайшов
у
цій роботі своє гідне міс
це.
В. ПОПОВ,
заступник
голови
профкому з ідейновиховної роботи.

Цікава
новинка
Фотографові було не
легко надати цьому знім
кові
динаміки.
Яка
динаміка
в
таврових
балках
і
рейках!,,
що приварені й прикру
чені так, щоб ніщо їх ні
в якому разі не зрушило
з місця, щоб витримати
щонайбільші навантажен
ня?!
Знімок зроблено в га
лузевій науково-дослідній
лабораторії
індустріаль
но-економічних
фунда
ментів, а, вірніше,
на
стенді, виготовленому в
цій лабораторії для
ви
пробування
будівельних!
конструкцій. Автори стен
ду —
доцент
Юрій
Олександрович Волков і
молодший науковий спів
робітник Валентин Анд
рійович Дрозд. Химерне
плетиво балок,
рейок,
труб і шлангів, що нази
вається стендом, має ви
конувати і вже виконує
дуже важливу функцію—
з його допомогою будуть
випробовуватись на міц
ність і витривалість бе
тонні плити перекриття,
стінові панелі, фундамен
т у регелі. Раніше це ро
били та й досі роблять
примітивним способом —

ЦТ І ВПІ
27 серпня і повторно
З вересня цього
року
центральне телебачення
транслювало чергову пе
редачу з циклу «Очевид
не — неймовірне». Цьо
го разу вона була при
свячена дуже цікавому
явищу,
віднайденому
митцями і вченими. Ви
являється, у довколиш
ній флорі і фауні, тво
рах художників і зодчих,
винаходах
конструкто
рів, мелодіях композито

накладаючи на
панель
купу важких блоків,
а
це і забарно, і клопітно,
і не зовсім точно.
Так що стенд — дуже
потрібна новинка. Недар
ма і завод залізобетон
них конструкцій і комбі
нат крупнопанельного до
мобудування вже уклали
з лабораторією
угоду,
щоб скористатись
його
послугами.
Роль новинки особливо
зросте в наступному ро

ці, коли на будівельних
об’єктах почне функціо
нувати служба держприй
мання, і знадобиться ква
ліфікована атестація вуз
лів, деталей і цілих кон
струкцій.
Добре діло
зробили
молоді науковці лабора
торії індустріально-еконо
мічних фундаментів.
На знімку:
старший
науковий
співробітник
Ю. І. Шеремет за пуль
том стенду.

рів, поетичних рядках,
ритмах танцюристів
є
закономірні складові про
порції. Науковці
нази
вають це явище «золо
тим перетином». А від
крив його ще Леонардо
да Вінчі, геніальний іта
лійський вчений
і ху 
дожник.
Телеглядачі мали змо
гу познайомитись з нау
ковими розробками док
тора технічних наук, за
відуючого кафедрою об
числювальної
техніки
нашого інституту
про
фесора О. П. Стахова в
розвитку нового напрям

ку ком’ютерної техніки,
робота якої грунтується
на застосуванні
кодів
Фіббначчі, як наочного
підтвердження теорії і
практичного застосуван
ня «золотого перетину».
Співбесідниками профе
сора в передачі
«Три
кроки в пошуках гармо
нії» були москвичі. —
кандидат мистецтвознав
ства Н. О. Померанцева,
композитор А. О. Марутаєв і артист балету Ана
толій Єлізаров.

ФПК для енергетиків
1 вересня в інституті
відбулось урочисте від
криття факультету підви
щення кваліфікації керів
ників та інженерно-техніч
них працівників системи
Міненерго СРСР. З ві
таннями
до присутніх
звернулись ректор
ВПІ
професор І. В. Кузьмін
та генеральний директор
виробничого
об’єднан
ня «Вінницяенерго» П. К.
Піскляров.

В
першому
потоці
Ф П К — сімдесят слуха
чів. Вони навчатимуться
місяць. Потім їх замінить
наступний потік.
і так
впродовж десяти місяців.
Слухачі
задоволені
умовами побуту — в гур
тожитку номер З для них
відремонтовано й спеціа
льно обладнано два по-
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І. косюк,
IV курсу

верхи. З другого вересня
розпочались
регулярні
заняття за розкладом.
Деканом
факультету
підвищення
кваліфікації
енергетиків, як уже по
відомлялось,
призначе
но кандидата технічних
наук, лауреата
премії
Ради Міністрів
Союзу
РСР Василя Михайлови
ча Кутіна.
Д. НАЛБАНДЯН,
декан

енергофаку.

І. ВОЛОШЕНЮК
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