Комсомольці!
Юнаки і дівчата!
Оволодівайте спадщи
ною великого Леніна,
будЬте в перших ря
дах активних борців
за революційне онов
лення суспільства!
Із Закликів ЦК КПРС до 71-ї річниці
Жовтневої соціалістичної революції.

Великої

З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ, КОМСОМОЛЕ!
Хлопець з нашого
машфаку
Його, Костянтина Груз
дьова, знаю кілька років.
Подружилися душа в душу.
І це дає мені моральне пра
во
розповісти про свого
сокурсника, як того він за
слуговує. Бо, скажу відве
рто, дуже здібний він хло
пець, обдарований. Вчить
ся на одні п’ятірки. І цим
все сказано. Коротше
—
один з кращих студентів
нашого
факультету.
По
всім даним «тягне» на найпрестижнішу стипендію. Але
для цього потрібно трохи
почекати. Не буду приско
рювати хід подій.
Коли у вісімдесят четве
ртому закінчував вінницьку
дванадцяту середню школу,
в класі всі були одностай
ної думки: «Вчитись Кості,
принаймні,
у столичному
вузі».
Відмінник,
голова
повна ідей, вчився без на
тужки, легко засвоюючи всі
шкільні премудрості. Таких
залюбки беруть універси
тети. Але клас був здиво
ваний не на жарт, коли на
прикінці серпня
дізнався:
Костя навчатиметься у В П І,
на машфаку.
Сам же Костя, коли до
бре познайомилися, говорив:
«Кожну справу слід ро
бити, добротно. І вчит ись
теж слід добре. В домашніх
умовах у мене навчання піде
краще. Це точно я знаю».
Попереду нам сидіти в інстутських аудиторіях
ще
майже цілих три роки. Д е 
хто з наших однокашників
цей проміжок студентського
життя відводить здебільшо
го на розкачку, вище підні
має планку на дозвілля, не
затруднює себе систематич
ним і послідовним засвоєн
ням знань.
Костянтин же — чітко
організована
особистість,
вміє збалансувати час
на
читання підручників, спеці
альної літератури, складан
ня конспектів і в міру від
почити від вузівських
за
нять.

ї тут нічого немає схож о
го з схимницькою обмеже
ністю. Навпаки його схиль
ностям, уподобанням моле
на позаздрити. Хлопець за
коханий ще з дитинства у
математику, взагалі у точ
ні науки. Недарма ще тоді
шкільна вчителька відзна
чала у Кості аналітичність,
вміння логічно мислити. В
інституті захопився сопроматом. Та водночас він і га
рячий шанувальник вітчиз
няної історії, бібліофіл. В
його домашній
бібліотеці
серія «Ж ЗЛ », твори В. П ікуля, М . Старицького, Г. Сецкевича,. Розуміється
в
музиці. У свій час закінчив
студію при клубі олієжиркомбінату, де, до речі, тру
диться його мати — Тамара
Петрівна, колишня випуск
ниця Харківського політе
хнічного,
нині начальник
цеху. (Ось де, мабуть, слід
шукати витоки профорієн
тації Кості). А ще він живрписує, займається спор
том, зокрема, тенісом.
І все ж верх беруть вузі
вські теоретичні диспицліни. Вже на другому курсі
запримітили в юнакові по
тяг до дослідницької робо
ти. Запропонували працю
вати по госптемі на кафед
рі прикладної механіки
і
опору матеріалів. І тепер
двічі або тричі на тиждень
Костянтин під керівництвомО . Ш авараяа разом з сту
дентами Г. М араєвим і В.
Тартичником
досліджують
якісні характеристики різ
них
конструкцій і мета
лів. Без мікроскопу — не
обійтись. Дані замірів за
носяться в журнал, отри
мані результати передають
ся в блоки Е О М для оста
точного аналізу.
Подібні
досліди вимагають пункту
альності, зібраності, бажан
ня докопатись
до істини.
Все це у Кості є. Можливо,
і на двох вистачить,
А взагалі хлопець він чу
довий, щирий у своїй добро
ті до товаришів по курсу.

Хто б до нього не звернув
ся з проханням розтлумачи
ти не зрозуміле, до кінця не
з’ясоване в лекції або в по
сібнику, Костянтин не по
жалкує часу, терпляче ро
з’яснить, прокоментує.
Не
пригадує випадку, щоб від
мовив кому-небудь, не по
ділився знаннями.
І моя розповідь про Гру
здьова була
б неповною,
якщо не сказати про його
соціальний статус в групі і
на курсі. В силу своїх лю
дських особистих якостей,
виключній скромності, кому
нікабельності, контактності,
різнобічному розвитку, К о
стянтин став у нас фактич
ним лідером. У вересні йо
го,
молодого
партійця,
студенти обрали партгрупоргом
курсу.
Донедавна
Він був у нашій групі ком
соргом. М ож у засвідчити йо
го сумлінність і вимогли
вість, справжню комсомоль
ську товариськість і на цій
стежині.
Я далекий від діфірамбів
на адресу мого товариша.
Але те, що він уособлює
кращі риси нашого молодо
го сучасника, комсомольця
і комуніста, займає тверді
позиції в житті і навчанні,
в громадській роботі,
—
факт безперечний. І знаю,
глибоко переконаний в цьо
му, що в недалекому май
бутньому з Груздьова вий
де
толковий, ерудований,
професійно компетентний ін
женер _ механік, який доб
ре знатиметься в техноло
гії машинобудування, в ме
талорізальних верстатах, ін
струментах. Стане він спра
вжнім командиром вироб
ництва, достойною зміною
тих, хто кував колись інду
стріальну міць нашої дер ж а.
ви.
О. ОТРИ Ш КО,
староста групи І ІІ-го ку
рсу МБФ.

у РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Рада Міністрів С Р С Р по
становила вважати 5 листо
пада 1988 р. робочим днем.
За роботу 5 листопада ро
бітникам і слубжовцям на

дається інший день відпочи
нку або провадиться оплата
в порядку і на умовах, пе
редбачених діючим законо
давством, За бажанням пра

цівника цей день може бу
ти приєднаний до щорічної
відпустки з оплатою в тому
ж порядку, в якому оплачу
ються дні відпустки.

На честь ювілею
В дні святкування 70-річного ювілею
Ленінського
комсомолу в місті і інститу
ті намічено цікаву й зміс
товну пізнавальну та куль
турно-розважальну програму.
29—30 жовтня з 10 до
19 години в центральному
парку культури і відпочин
ку діятиме Виставка нау
ково-технічної творчості мо
лоді, на якій будуть пред
ставлені також роботи вина
хідників раціоналізаторів
ВПІ.

29 жовтня в
актовому ців, побувати на дискотеках.
залі інституту
відбудеться
ЗО жовтня в ЦПКіВ імені
засідання клубу «Що?, Де?, Горького о 14 годині роз
Коли?». Його
учасниками почнеться свято комсомоль
стануть комсомольці різних ців і молоді обласного цен
поколінь,
об’єднаних
в тру. З концертними програ
команди колишніх
членів мами виступлять учасники
ВЛКСМ 30—40, 50—60 і художньої
самодільності
нинішніх — 70—80-х років. шкіл, технікумів і вузів мі
Початок о 18 год. В цей же ста. Будуть
представлені
день студенти можуть від показові виступи військововідати фотовиставку
«Світ
спортивних
очима молодих», послухати патріотичних і
виставка
бардів, познайомитися
з клубів. Діятиме
ансамблем сучасних
тан політичного плакату.
П А РТІЙ Н Е

Ж ИТТЯ:

ЗВІТИ

І

ВИБОРИ

У дусі критики і самокритики
26 жовтня в приміщенні
культурно - спортивного ко
мплексу заводу радіотехні
чної апаратури
відбулися
загальновузівські звітно-ви
борні партійні збори.
З звітною доповіддю ви
ступив секретар партійного
комітету О. Д . Азаров.
В обговоренні
доповіді
взяли участь: Л. О. Шарейко, В. П. Кожем’яко, А. А.
Сухарєв,
А. М. Банніков,
В. Г. Руцкой, В. І. Шолохов, І. Б. Матвеєв, В. Г. Балицький, І. Клочко, Г. В.

Горшечніков, І. В. Кузьмін, Я. С. Жигадло, М. Є. Іва
Ю. А. Буренніков,
В. В. нов, В. Л. Карпенко, І. В.
Степурін, С. Г. Лютворт.
Кузьмін, В. М. Кутін, О. Й.
В роботі зборів взяв участь Лесько, О. І. Медвецький,
і виступив перший оекретар І. Г. Мельник, Л. Р. ПаутВінницького міськкому К о кіна, В. Б. Петров, О. П.
мпартії України, член бюро Стахов, О. Тарасюк, М. А.
Вінницького обкому Компа Філинюк, Г. В. Хрижановсьртії України В. П . Рябоконь. кий, О. Б. Янченко.
Обрано новий склад пар
Комуністи інституту об
тійного комітету інституту. рали 14 делегатів на V II I
До нього увійшли: О. Д . конференцію Ленінської ра
Азаров, В. М. Бабій, В. Г. йонної партійної організації
Балицький, Ю. А. Буренні м. Вінниці.
ков, Т. Б. Буяльська, А. С,
О. ГУ М ЕН Н А ,
Васюра,
Ю. С. Данилюк,
працівник парткому.

У ВІННИЦЬКОМУ МІСЬККОМІ
компартії
України
Вінницький міськком Компартії Ук
раїни повідомляє, що чергова 38-а зві
тно-виборна конференція міської парті
йної організації скликається. 2—3 груд
ня цього року.
Міський комітет паржії звертається
до комуністів, усього колективу інсти

туту з проханням надсилати до міськ
кому або до парткому вузу свої заува
ження, а також пропозиції щодо при
скорення перебудови роботи міськкому
у світлі рішень X IX Всесоюзної партконференції.

«ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.
НАШ

И Н ТЕРКЛ УБ

Мы здесь, как дома
Сегодня на всех
семи ния, материального и фи
факультетах дневной
фо- нансового обеспечения всех
рмы обучения нашего ин- студенток - ин остранцев.
ститута овладевают инже- Словом, тут всегда можна
сло ж 
нерными специальностями решить простые и
515 студентов из 70 стран ные житейские и учебные
мира. Именно для них соз проблемы — так чутко и
дан и действует вот уже уважительно, с полным по
более девяти лет деканат ниманием личных и обще-

по работе з иностранными
студентами. Он не обуча
ет, но его организационное,
учебно-методическое влия
ние на подготовку будущих
специалистов высшей тех
нической
квалификации
трудно переоценить.
В деканате Р И С трудя
тся 7 человек
Неордина
рен и обширен круг их об
язанностей. В компетенцию
входят вопросн успевае
мости, бита,
обслужива-

ственных запросов студен
тов относятся к ним ру
ководители и
сотрудники
деканат а Р И С .
Одна из них — инспек
тор Елена Леонидовна Ко
ндратюк, которую ви ви
дите на снимке
второй
справа. Она ведет напря
женную общую в индиви
дуальную методическую и
воспитательную роботу, си
стематически
следит
за
успеваемостью обучающих-

ся в стенах вуза молодых
людей. Мимо ее повседне
вного и четкого контроля
не проходит ви один ус
пех, ни один недочет
в
учебе питомцев с разных
континентов мира. Тактич
ный,
доброжелательный
подход к каждому студен-

ту она умело сочетает з
взыскательностью и требо
ватель ностью, отзывчивос
тью и заботливостью, мак
симальным
удовлетворе
нием запросов
будущих
инженеров.
Так при ее активном со 
действии била удовлетво
рена просьба бангладешца
Фердоуса Мохаммеда Р а 
хмана о переводе его
в
один из московских вузов.
А от иорданец Аль Омари

В ректораті
24 жовтня відбулося чергове засідан
ня ректорату.
Обговорено проект наказу ректора про
зміни розпорядку робочого часу співро
бітників інституту і порядку
прийому
відвідувачів керівним складом
вузу,
пропозиції про організацію юридичного
всеобучу професорсько - викладацького
складу, навчально - допоміжних і нау
кових працівників. Учасникам засідан
ня доведено наказ міністра вищої
і
спеціальної освіти У Р С Р з питань до
тримання правопорядку у вузах респуб

ліки, положення про порядок підсумко
вих держекзаменів по спеціальності на
випускних курсах. З інформаціями вис
тупили начальник відділу кадрів М. А
Булгаков, юрисконсульт М. Д . Весєлов,
заст. начальника учбового відділу І. С.
Стенякін.
Ректор інституту професор І. В. Ку
зьмін ознайомив присутніх з основними
напрямками концепції дальшої перебу
дови діяльності інституту, яка вино
ситься на обговорення викладачів, спів
робітників і студентів вузу.

Закария пожелал оздоро
виться в институтском про
филактории. И , как следо
вало ожидать, Елена Л ео
нидовна с помощью студе
нческого профкома помести
ла юношу в это лечебное
заведение. Только в новом
учебном году путевки
в
профил актор ий
получили
более 30 человек. Афганец
Мохаммед Рахим
направ
лен на медицинское обследование в городскую бо
льницу. Десятки студентов
получил лицензии на
по
силки от родных и близких.
Естественно, всех забот
Е. Л . Кондратюк не перечесть — ее рабочая ком
бата всегда полна посетителей. Каж дому находит
она
приветливое
слово,
даст дельный совет и, пред
ставьте; себе, даже в с у 
губо семейных
вопросах,
не говори о других, чисто
официальных.
В тот день, когда
ми
зашли в деканат по рабо
те с иностранными студен
тами инспектора окружи
ли студент II курс а енер
гофака, кубинец Хосе Ан
тонио Де Ла Торре Вела
скес, выпускник РТФ , аф 
ганец Мохаммад
Аман,
студент II курса энергофа
ка,перуанец Йван
Росас
Тельо
и
кандидат
в
аспиранты
афганец
Фа
рхад
Мохамад
Касем.
Их вы видите на снимке
(справа налево).
Елена
Леонидовна в те минути
оживленно беседовала
со
студентами,
обстоятельно
отвечала на интересующие
их вопроси.
— М и здесь, как дома.
Все своє сокровенное не
сем сюда, знай, что всегда
получим добрый совет, сер
дечное напутствие, — го
ворили нам молодые, по
лине энергии, любознате
льные молодив люди, сту
денты нашего вуза.
Д . БОРИ СО В.

28 жовтня 1988 року.

ЗАПРОШЕННЯ
ДО ІСТИНИ
Дискусією з проблем ку
льтури
міжнаціональних
взаємовідносин
відновив
свою роботу обласний фі
лософський клуб «Істина».
Створений він за ініціа
тивою обласної організації
товариства «Знання» на ба
зі Будинку політосвіти об
кому партії. Примітно,
що
після перших же дискусій,
проведених торік за участю
партійних і комсомольських
працівників, пропагандистів,
письменників,
журналістів,
клуб здобув серед вінничан
широку і зацікавлену слу
хацьку аудиторію.
Нинішнього «сезону дис
кусій», який триватиме аж
до червня наступного року,
клуб, очолюваний кандида

том
філософських
наук
В. С. Мулявою, має намір
знову торкнутися
гострих
проблем нашого життя,
і
насамперед тих, які проди
ктовані рішеннями XIX ко
нференції КПРС, завдання
ми нового етапу перебудо
ви.
Зокрема, велике місце за
ймуть питання
економічної
і правової реформ, бороть
би з бюрократизмом і ан
тисоціальними явищами.
Варто, щоб викладачі су
спільних наук, пропаганди
сти мережі партійної і еко
номічної освіти нашого ін
ституту виявили
бажання
стати членами Цього клу
бу.

МАРШРУТ
ПО

ЧУКОТЦІ

Туристи-вінничани
впро
довж багатьох років є учас
никами багатьох
всесоюз
них змагань, де неоднора
зово ставали
призерами.
Цьогорічний похід у залік
першості країни
пройшов
по
Коряцькому
нагір’ю
Відбувалося це на півночі
Камчатського
півострова
За класифікацією відносив
ся похід до найвищої кате
горії складності.
Наші земляки
пройшли
складні перевали, в тому,
числі скеляні та
льодові,
каньйони тощо.
Довжина
маршруту сягала понад ти
сячу кілометрів. На
його
подолання було
витрачено
місяць.

Учасниками першості кра
їни стали колишні вихова
нці ВПІ — В. Рачек, заві
дуючий територіальним від
ділом Всесоюзного інститу
ту держстатистики, В. Дьяконов, директор обласного
Будинку техніки, С. Ігнатов,
секретар обкому профспіл
ки
працівників
зв’язку,
Б. Варич, інженер ЦКБІТу,
а також Г. Ворощук, засту
пник
директора
станції
юних туристів, П. Смішко,
лікар станції швидкої допо
моги. Місце, яке посіли по
доляни у цьому змаганні,
стане відомим
наприкінці
року.
«Новини Поділля».

ЧИТАЙМО
М ОЛОДІЖ НУ
ГАЗЕТУ

Навчаємось 6 листопада
Наказом ректора 6 листопада викладачі
і студенти факультетів денної форми на
вчання працюють по розкладу занять за

9 листопада. Початок наступних занять
10 листопада.

СВЯТО ОСЕНІ
Осінь справді
стоїть
золота. Огляньтеся лише
навкруг: з кленів падає
листя, таке легке й кра
сиве, наче воно не з при
роди, а з якоїсь мальо
ваної казки на ім’я «Ди
во». Білі берези стали ще
білішими, мовби осінь
спеціально фарбувала їх,
щоб
людина
очей не
могла відвести. А листя
у них і досі
зелене. І
трава під деревами вру
ниста — така, достоту,
як весною, тільки фарби
у ній давні, тривкі, за
гуслі.
Коли опівдні світить і
гріє сумовито-задумливе
сонце, люди висипають
на вулиці й тротуарину.
як ти всидиш дома такої
пори?
Отже, красу люблять
усі. але глибоко відчува
ти і розуміти її треба на
вчитися змалку.
Саме
таку мету й переслідува
ло значною мірою свято
«Золота осінь», що відбу

лась позаминулої неділі
на Вишеньці, а, точніше, в
підлітковому клубі «Ма
як»
житлово-експлуата
ційної дільниці номер 10.
Готувались до нього спі
льними зусиллями ЖЕД-10
та клубу ВПІ, який три
має шефство над «Мая
ком».
Скажу без перебільше
ння — свято
вдалося.
Там була чудова вистав
ка дарів природи з кві
тковими й фруктовими
композиціями, широким
набором овочів, грибів,
насіння, квітів, домашніх
варень, консервів. А го
ловне — маєво краси. її
карнавал у
вигадливих
костюмах,
піснях, тан
цях.
Дитячий сектор нашо
го клубу розробив увесь
сценарій,
представив
вокальний ансамбль під
керівництвом Г. І. Прокопчук, і танцювальний
(керівник С. В. Шнайдер).
І пісні, і танці — все ве

село ув’язувалось з при
родою. В захопленні бу
ли юні
глядачі і їхні
батьки від
костюмованих огірочків, помідорів,
редьки, буряка, дині, ка
вуна, кукурудзи, що ви
ходили на сцену вслід
за «врожаєм», в
якого
очі з синіх слив, брови
з колосків, щоки з черво
ного л и ст я (в і н Пісень
про рослини, квіти, дощі
і хліби.
Жіноча рада
ЖЕД-10
нагородила н айактивні
ших учасників свята по
дарунками. Потім з клу
бу
«Маяк»
торжество
вихлюпнулось
на
ас
фальт. де був влаштова
ний конкурс
дитячого
малюнка.
Гадаю, що така «Золо
та
осінь»
полишить
глибокий слід у дитячо
му серці, запам’ятається
й неодмінно
озоветься
щирою любов’ю до при
роди.
Г. АШ УРОВА,
завідуюча
дитячим
сектором клубу ВПІ.

комсомолу у
суспільному ної музики, нові пригодни
житті країни, проблеми еко цькі твори наших земляків
логії, історії
ось
що —- все це стане темою роз
запропонує тобі ця газета, мова з тобою,
шановний
ти зможеш сам брати в них читачу.
участь. Актуальні питання,
що стосуються
інтересів
Передплата на неї триває
В. о. редактора
молоді, самодіяльних моло
до 15 листопада.
Б.
ДЬЯКОНОВ.
Гострі дискусії про роль діжних угруповань,
сучас

Якщо ти вважаєш,
що
твій голос у боротьбі за
перебудову губиться у на
товпі, якщо ти хочеш, щоб
до тебе прислухалися,
—
обласна «молодіжка» може
стати твоєю трибуною.
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