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В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
16 грудня відбулось засідання парткому, на 

якому заслухано звіт про роботу партбюро ене
ргофаку по керівництву перебудовою учбово- 
виховного процесу.

Відзначено, що на факультеті у цій справі 
сталися деякі зрушення. Поліпшується, зокрема, 
організація учбового процесу, методична робота, 
успішність і якість навчання, видаються методич
ні посібники, викладачі беруть участь в розроб
ці і впровадженні активних методів навчання. 
Особливу увагу деканат і партбюро приділяють 
перебудові навчальних планів і реалізації дого
вірних умов. Факультет першим в інституті сво
єчасно розробив навчальні плани. Створено З 
філіали кафедр, відкрито ФПК, ведеться активна 
робота по будівництву свого учбового корпусу.

Але партком зосередив переважну увагу не на 
успіхах енергофаківців, а на тих завданнях, які 
треба ще розв’язувати. На першому плані му
сить стояти фундаменталізація і комп’ютериза
ція учбового процесу. Наголошувалось, що су
часний інженер не може сприйматися, як сер
йозний спеціаліст, без володіння обчислювальною 
технікою. Тим часом, на енергофаці — це ще, 
як-то кажуть, неорана нива. Питання комп’юте
ризації, на жаль, треба починати не з студентів, 
а з підготовки викладачів і створення кафедра
льних дисплейних класів. Слабко сприяють профе
сійній підготовці філіали кафедр електросистем 
і електростанцій в Якушинцях і Ладижині, вна
слідок їхньої віддаленості від вузу. Пильнішої 
уваги партбюро потребує самостійна підготовка 
студентів, перехід навчання за індивідуальним 
планом, ширше треба залучати студентську мо
лодь до науково-дослідної роботи.

Партком віддав належне тим хорошим зрушен
ням, що стались на факультеті у вихованні духу 
високої ідейності і комуністичної моралі, однак 
підкреслив недостатню вимогливість за вихован
ня до кожного викладача. На партзборах малу
вато персональної критики й самокритики, ана
лізу причин багатьох упущень, незадовільно пра
цює покищо система політосвіти, не організовано 
лекційної пропаганди серед студентів, викладачі 
не беруть у ній активної участі, не знайшла поки
що свого місця в перебудові профспілка викла
дачів і співробітників. Партком звернув також 
увагу на недоліки в оргпартроботі.

Виходячи з усього цього, прийнята конкретна 
постанова по дальшому нарощенню зусиль і 
спрямуванню їх у русло енергійної перебудови 
учбово-виховного процесу.

Партком заслухав також інформацію секре
таря парторганізації кафедр суспільних наук 
А. В. Колоса, як виконується постанова бюро 
міськкому від 29. XII. 87 року про хід перебудови 
роботи КСН у світлі вимог XXVII з’їзду КПРС. 
Викладачі стали більш конкретно поєднувати 
теорію марксизму-ленінізму з практичними зав
даннями часу, поновили плани й програми, роз
робили і читають спецкурси для наших і інозем
них студентів. Працює міжкафедральний теоре
тичний семінар викладачів з сучасних проблем 
соціалізму, вивчається питання створення дека
нату суспільних наук, активніше пропагуються 
рішення XIX Всесоюзної партконференції серед 
населення міста й області.

Водночас відзначалось, що дуже повільно до
лається чисто інформативний підхід до навчання, 
не ведеться належна робота по вихованню у сту
дентів уміння аналізувати процеси й події сус
пільного життя, використовуючи марксистсько- 
ленінську методологію, семінарські заняття в 
переважній більшості не набувають дискусійного 
характеру. Партбюро мало приділяє уваги орга
нізації позаурочної роботи викладачів з студен
тами. Суспільствознавці не часто бувають в гур
тожитках, не стають організаторами дискусійних 
клубів, недостатньо допомагають організації сту
дентського самоуправління, роботі комсомолу. 
Партбюро виявляє низьку вимогливість до кому
ністів, котрі не беруть участі в лекційній і нау
ковій роботі, а спрямовують більше зусиль на 
роботу неформальних організацій за межами вузу.

Розмова про ці упущення була серйозною і 
гострою. Відповідною постановою рішуче вимага
ється посилити активність, І насамперед ідеоло
гічну, щоб усунути вказані недоліки в якнайко
ротший строк і з якнайменшою кількістю помилок.

Відзнаки за працю
З ГОЛОВНОГО комітету Виставки досягнень 

народного господарства УРСР надійшла 
приємна новина — за успіхи в економічному і 
соціальному розвитку наш інститут нагороджено 
Дипломом другого ступеня.

Такого ж диплома, а заодно й медалей вистав
ки удостоєні вчені Володимир Прокопович Ко- 
жем’яко і Михайло Рувинович Вальдман.
П  РАЦІВНИКИ інституту Анатолій Вацлаво

вич Поплавський та Володимир Павлович Гель 
за успіхи, досягнуті в розвитку народного гос
подарства країни, нагороджені срібними медаля
ми ВДНГ СРСР.

Н АКАЗОМ ректора за зразкову постановку 
цивільної оборони інженерно - будівельно

му факультету присуджено перше місце в зма
ганні і почесна грамота, друге місце і почесна 
грамота — за факультетом енергетики.

Серед обслуговуючих підрозділів перше і друге 
місця здобули колективи СКТБ «Модуль» і 
обчислювального центру.

в ректораті
На засіданні ректорату 

19 грудня заслухано звіт 
проректора В. Д. Сверд
лова про його особистий 
вклад у хід перебудови 
вузу. Володимир Діонисо- 
вич, як відомо, займає
ться в інституті пробле
мами будівництва і техні
зації навчання. Гадаємо, 
що читачам буде особли
во цікавою та частина йо
го звіту, котра стосується 
питань будівництва.

Головні наші об’єкти 
сьогодні —  це учбовий 
корпус енергетичного фа
культету і гуртожиток на 
265 місць. Обидва вони 
мають здаватися в експлу
атацію наступного року.

Проректор Свердлов споді
вається, що до жовтне
вих свят і енергетичний 
корпус, і гуртожиток бу
дуть уже в повному роз
порядженні студентів, 
хоча для цього до
ведеться освоїти майже 
півтора мільйона карбо
ванців, отже, трудитись 
напружено і з почуттям 
великої відповідальності!.

Наступного ж року за
початковується будівниц
тво господарським спо
собом учбового корпусу 
радіотехнічного факульте
ту, 107 - квартирного жи
тлового будинку (спільно 
з інститутом кормів). 120 
тисяч карбованців від нас

буде уже виділено на роз
виток МЖК (споруджува-| 
тимуться квартири для! 
переселення тих сімей, ко
тріі мешкають зараз на 
місці розташування май
бутніх корпусів МЖК). 
Створено також штаб з 
індивідуального будівни
цтва — - персональні ко
теджі працівників вузу 
розташуються біля Луки 
Мелешківської, Зарванець 
і Якушинець.

На території інституту 
планується в перспективі, 
крім радіотехнічного, зве
сти ще один учбовий кор
пус, спортивний комплекс, 
актовий зал. Для подаль
шого розвитку вузу ректо
рат порушує перед орга
нами радянської влади
питання про виділення ще 
35— 50 гектарів землі.

Якщо це прохання буде 
задоволене, то сюди пе
ренесеться господарсь
ка частина вузу, а ї ї  мі
сце вивільниться для 
поліпшення навчальної 
бази.

Інститутові вкрай потрі
бна власна експеримента
льно - дослідна база. М о
жливо, нам для цього пе
редадуть один з невели
ких заводів, а якщо ні, то 
доведеться влаштовувати 
відповідні господарство 
власними силами.

На засіданні ректора
ту був зроблений особли
вий наголос на тому, що 
до двохтисячного року всі, 
хто сьогодні стоїть в ін
ститутській черзі на жи
тло, повинні обов’язково 
одержати нові квартири.

Наступної середи 28 
грудня ректор нашого 
інституту І. В. Кузьмін 
готується звітувати на 
вченій раді про свою 
роботу за ті 12 років, 
відколи він керує Він
ницьким політехом. Зро
блено за цей час до
сить багато. Інститут 
випускає щороку 1200 
інженерів, в тому числі 
близько ста іноземців.

ВГІІ займається вели
кою науково - дослідною 
роботою, об’єм якої ста
новить 12 мільйонів ка
рбованців. До речі, в 76 
році ця цифра була в 
і 2 разів меншою. Ство

рена науково - дослідна 
частина, 4 спеціальних 
КБ, 6 галузевих науково- 
дослідних лабораторій, З 
держбюджетних науко
вих лабораторії.

В інституті — своя ас
пірантура і спеціалізо
вана рада по захисту 
кандидатських дисерта
цій. Нинішнього року 
створено докторантуру 
і спецраду по захисту 
докторських дисертацій.

ВПІ має непогану ма
теріально - технічну ба
зу, що розвивається, в 
основному, за рахунок 
галузей народного гос

подарства. За дві п’я
тирічки на розвиток ву
зу використано близько 
25 мільйонів карбован
ців.

Окреме слово слід ска
зати про будівництво. 
За 12 років зросли втри
чі об’єми навчальних 
площ і гуртожитків, спо
руджено 500 квартир, з 
яких 305 виділено, пра
цівникам інституту.

Не раз ми ставали 
призерами змагання се
ред вузів країни, мину
лого року посіли третє 
місце і занесені в Книгу 
Пошани республікансько
го міністерства освіти і 
ЦК галузевої профспілки. 
Минулого ж року Він
ницький політехнічний 
визнано провідним ву

зом країни.
Однак І. В. Кузьмін 

вважає, що ВПІ ще не 
досяг тих висот, яких 
йому належить досягти. 
У своєму наступному 
звіті ректор збирається 
подати широку програ
му подальшого розвитку 
й перебудови вузу.

Вона настільки грун
товна і об’ємна, що га
зета, на жаль, неспромо
жна викласти її навіть 
тезово. Хто хоче позна
йомитися з нею ближче, 
взяти участь в її обго
воренні, будь ласка, при
ходьте на розширене за
сідання вченої ради, 
яке відбудеться 28 гру
дня о 14 годині 30 хви
лин в аудиторії 222 
ГУК.

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТЦя розповідь працівни
ків лабораторії соціологі
чних досліджень присвя
чується темі надзвичайно 
важливій —  морально- 
психологічному клімату в 
інституті. Лиш 35 процен
тів опитаних визнали свої 
колективи дружними, згу
ртованими, здатними ус
пішно розв’язувати пок
ладені на них завдання. 
32 відсотки висловили не
вдоволення морально-пси
хологічною атмосферою у 
виробничих підрозділах.

Де у нас, так би мо
вити, «найтепліше»?

На кафедрах історії 
КПРС, російської мови, 
ТАМ, ТОЕ, ТТМ, АіВТ, 
АСУ, вищої математики», 
фізики. «Найпрохолодні- 
ші» стосунки між члена
ми колективів анкетний 
опит .виявив на кафедрах 
НГ і МГ, БК і А, ТК і X 
СП і ОВ, ТОР, де кож
ний другий хотів би, щоб 
у них все було по-іншому.

Основною причиною ко
нфліктів на кафедрах ви
робничого характеру є 
погана організація робо
ти (28%), нерівномірність 
розподілу функціональних 
завантажень (31%), вико
нання окремих завдань, 
що виходять за рамки фу
нкціональних обов’язків 
(37%),

На кафедрах невиробни
чого спрямування конф
лікти спричиняє необ’єк
тивний розподіл мораль

них і матеріальних заохо
чень —  60%, несумлінне 
ставлення, пасивність ок
ремих працівників до ви
конання своїх функціона
льних обов’язків —  35%, 
лакейство, догідливість...

Великої шкоди форму
ванню нормальних стосу
нків між людьми завдає 
грубість керівників (на 
це скаржаться 35% анке
тованих), необ’єктивна 
оцінка підлеглих (24 %), 
неувага керівника до осо

би ((20%).
Кожному, хто має хоч 

маленьку владу, обов’яз
ково треба пам’ятати за
повідь великих гуманістів 
А. Толстого, М. Горького, 
А. Макаренка, які вчили 
знаходити людське в ко
жному з нас, як би воно 
не глибоко було заховане, 
і опиратись саме на ці по
зитивні якості. Від стилю, 
методів і авторитету ке
рівника залежить дуже і 
дуже багато. 30 процен
тів опитаних з гіркотою 
визнали, що їхні керів
ники неспроможні налаго
дите роботу згідно з ви
могами перебудови, 42 
проценти заявили, що 
страждають від байдужос
ті —  на їхні просьби, за
пити ніхто не реагує. Тож

федрах, як центрах підго
товки кадрів і перебудови. 
Тоді буде кращим і кон
кретнішим знання справ
жнього стану справ на 
місцях.

Третина анкетованих з 
«рикрістю говорить Про 
відсутність елементарних 
норм культури поведінки 
і вихованостії в багатьох 
викладачів та співробіт
ників, що теж позначає
ться на якісному рівні 
нашої спільної духовнос
ті.

Поскільки розмова про 
моральний клімат, то пра
цівники лабораторії соці
ологічних досліджень хо
тіли б висловити і своє 
зауваження. Що було най
складнішим у проведенні 
цієї анкети: зібрати лю
дей і провести опит? —  
ні; підрахувати вручну всі 
відповіді на 621 анкету? 
—  теж ні; підготувати не
обхідний аналіз і зроби
ти висновки? —  знову ж 
таки ні)

Найважче було на за
ключному етапі переко
нати керівників усіх рів
нів,, що їм необхідно 
всерйоз придивитись і 
використати в роботі 
одержані соціологічні до
слідження

А це теж призводить до 
сумних роздумів.

М. СИНЕЛЬНИХ,
Ж. ХЛИСТОВА,

МОРАЛЬНИЙ КЛІМАТ

і не дивно, що дуже ба
гато людей свої особисті 
питання змушені розв’я
зувати на рівні ректора, 
інститутських парткому і 
профкому, або звертатись 
зі скаргами вище, навіть 
писати анонімки.

З погляду більшості на
йбільш сприятливим і д і
ловим є стиль уважного 
ставлення до думки коле
ктиву і окремої особи, та

ктовного поводження, вра
хування індивідуальних 
особливостей кожного, 
стимулювання ініціативи... 
Щоб піднести моралыно- 
поихологічний клімат в 
колективі, 40 відсотків ан- 
кетованих висловили дум
ку про необхідність прин
ципово ї, наполегливої і 
послідовної боротьби за 
перебудову кафедр, факу
льтетів і інституту загалом. 
30 процентів опитаних 
вважають, що для оздоро
влення атмосфери потріб
не корінне поліпшення ін
дивідуальної роботи з 
кожним членом підрозді
лу. Керівництво інститу
ту. повинне звести до 
мінімуму кабінетний стиль 
і постійно йти в гущу мас, 
більше знаходитись на ка

ДО ЗВІТУ РЕКТОРА
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З Свентокшицького по
літехнічного інституту в 
Кельцях повернулась де
легація ВПІ, до складу 
якої входили доцент 
Ю. А. Буренніков (ке
рівник), професори Ого- 
родніков В. А., Філинюк 
М. А., кандидат техніч
них наук Мудрий О. М. 
За тиждень перебування 
на братній землі прове
дено значну роботу по 
налагодженню прямих 
зв’язків між двома ву
зами. Зокрема, укладено 
попередню угоду про на
уково-технічне співробі
тництво між кафедрами 
автоматики й електроні
ки (СНІ) та кафедрами 
автоматизації проекту
вання і автоматизованих 
систем управління (ВПІ).

Відповідно з угодою 
підготовлено план робо
ти на 1989 рік, яким 
передбачається обмін 
стандартами, науково-те
хнічною інформацією, спі
льне проведення наукових 
досліджень і патенту
вання їх результатів, на
писання наукових ста

Нинішнього тижня у на
шому інституті перебува
ла делегація польських 
студентів з Свентокши
цького політехнічного ін -

тей, проведення науково- 
технічних конференцій, 
представлення зразків 
спільних розробок на 
Пловдивський міжнаро
дний ярмарок в червні 
наступного року. Налаго
джено контакт з міжна
родною фірмою ЄХВІД 
Кельце, зроблено допо

відь на науковому се
мінарі з проблем дефор
мування металів без ру
йнування. Складено про
ект угоди про співробіт
ництво між кафедрами 
обробки тиском і опору 
матеріалів (СПІ) й при
кладної механіки і опо
ру матеріалів (ВПІ). 
Угодою передбачено до
слідження пластичності 
матеріалів на сучасних 
дослідних машинах і 
розрахунок напруженого 
стану в завданнях обро
бки тиском,

Здійснено науково-тех
нічний контакт з СПІ і

ституту у складі Земови- 
да Войтачека, Гжегожа 
Глашека, Богуслава Уши- 
нюького і Вальдемара 
Шимоняка. Мета візиту

Польською Академією 
через лабораторію гідро- 
приводу, що знаходиться 
в Кельцях. Є попередня 
домовленість про спів
робітництво в галузі до
слідження і розробки ба
гатопотокових гідропри- 
водів. Заплановано, про
ведення спільних дослі
джень і створення нау
кової праці на цю тему.

Голова профкому ВІН 
Ю. А. Буренніков і 
член президії профкому 
В. А. Огородніков обго
ворили питання співро
бітництва з керівниками 
профспілок Свентокши- 
цької політехніки. Пер
шим результатом цього 
стала угода про обмін 
10 путівками для спів
робітників ВПІ в будин
ках відпочинку в Зако
пане і для співробітників 
СПІ в Немирові.

Відбулась також бесі
да про обмін студентсь
кими делегаціями.
ділова: дальше поглиблен
ня зв’язків між студент
ськими колективами, зна
йомство з інститутом, по
шук нових форм роботи, 
обмін делегаціями і  бу
дівельними загонами.

ПРЯМІ ЗВ'ЯЗКИ

З ДІЛОВИМ ВІЗИТОМ

І знову ДНД
Добровільна народна 

дружина... Скільки вже 
сказано про цю організа
цію народних дружинни
ків?! Наша газета не 
раз порушувала це пи
тання, але воно так і за
лишається відкритим, ос
кільки графіки виходу на 
чергування знову зрива
ються, а студенти не пе
рестають наголошувати 
на своєму — це органі
зація, що повинна бути

суто добровільною. Ад
же так сказано в назві 
— ДНД, самостійна гро
мадська організація. За
раз висувається пропози
ція, щоб прикріпити її 
до комітету комсомолу. 
Думаю, що краще буде 
поставити питання тро
хи інакше.

У нас на факультеті 
діє оперативний комсо
мольський загін дружин
ників- Хлопці підібрані 
здібні, надійні. Маємо 
свою тренувальну кім
нату. Було багато ба
жаючих вступити в

загін, але, як уже ска
зано, вибирали найакти
вніших. ОКОД, в цілому, 
виправдовує себе, як ор
ганізація по охороні гро
мадського правопорядку. 
Чи не краще буде замі
нити чергування ДНД 
спеціалізованими опера
тивними загонами, котрі 
мають закріплену за со
бою територію і працю
ють там?

п. г у с л я к о в ,
заступник секретаря 
комсомольської ор
ганізації енергофаку.

Н ТП —виробництвуДЕНЬ
ВІДКРИТОГО

ЛИСТА
Так називалася зуст

річ, що відбулася в бі
лому залі інституту ми
нулої суботи. На запи
тання викладачів, нау
ковців, співробітників 
відповідали перший сек
ретар Міськкому вартії 
І. І. Сорока, голова мі
ськради народних депу
татів Ю. І. Іванов, його 
заступники О. П. Звер
хановська та Л. М. Бу
рко, завідуючі відділами 
виконкому міськради.

15 грудня відбулась об
ласна науково - технічна 
конференція «Шляхи п і
двищення використання 
виробничого і наукового 
потенціалу на авто мобі
льних і машинобудівних 
підприємствах», організо
вана кафедрою ААГ спі
льно з правлінням ВНТТ 
працівників автотранс
порту і дорожнього гос
подарства, виробничим 
об’єднанням «В інницяав- 
тотранс» і Будинком тех
ніки.

В роботі конференції 
взяли участь вчені, прові
дні спеціалісти, студенти 
ВПІ, науковці Московсь

кого механічного, Крама
торського індустріального 
інститутів, виробниче об’є
днання « В інниця авто-
транс», різні АТП обла
сті.

Розглядались результа
ти науково - дослідних 
робіт по підвищенню ефе
ктивності використання 
рухомого складу автотран
спорту в плані вдоскона
лення технічної експлуа
тації автомобілів створен
ня нових організаційно- 
технологічних систем п і
дготовки до експлуатації, 
розробка нових техноло
гій виготовлення І зміц
нення деталей і вузлів.

Новий тип житла
Тривога виникла через 

пару років після того, 
як потужна Ладижинсь
ка ГРЕС почала давати 
промисловий струм. Ті 
ешелони вугілля, які про
ходять через її потужні 
печі, не перетворюються 
в ніщо, а стають шлаком 
і попелом. Спершу їм 
вистачало ярів і переяр
ків, потім вони почали 
переростати в такі невла
стиві подільським пейза
жам і краєвидам терико
ни, що диміли і досі ди
млять довкола чарівного 
подільського міста, отру
юючи атмосферу

Це стривожило не ті
льки енергетиків, а бук
вально всіх людей. Що 
робити? Як позбутись 
цього нашестя? Невже не 
можна ці Монблани від

ходів якось утилізувати?
Думали над цим і нау

ковці нашого інституту, 
зокрема, творчий колек
тив кафедри будівельних 
конструкцій та архітекту
ри. І ось вихід знайдено. 
Суть проектного рішення 
в створенні принципово- 
нового житлового будин
ку, зводити який зможе 
господарським способом 
підприємство середньої 
потужності. Шлаки бу
дуть використовуватись 
як заповнювачі до бето
ну. що йде на зовнішні 
стіни. Збірно - монолітні 
системи за технічно-еко
номічними показниками 
переважатимуть панель
ні і цегляні будинки.

Перші житлові будинки 
проектуються кафедрою 
для ДПС-18. Бажання ви-

ЦЕ ЦІКАВО

рішувати житлову прог
раму спорудженням жит
ла господарчим способом 
виявили також інші під
приємства Вінниці. Схва
льну оцінку співдружно
сті кафедри і підприємств 
міста дав обласний ко
мітет партії та міськви
конком на нараді, що ві
дбулась в липні цього Ро
ку. На нараді були при
сутні керівники заводів 
та представники проект
ного інституту з м. Ка
лініна. До речі, ідея 
створення принципово 
нових типів житлового 
будинку, що мають назву 
«Тверь», належить саме 
цій організації. Віннича
ни взяли за основу ідею 
проекту і ведуть подаль
шу роботу з урахуванням 
місцевих можливостей.

В. СМОЛЯК, 
учасник проекту.

2 стор.

ЦЕЙ ВЕСЕЛИЙ ФІНАЛ
Фінал клубу кмітливих 

і  в и н а х і д л и в и х  б у в  п о 
с п р а в ж н ь о м у  в е с е л и й . 
П е р е п о в н е н и й  актовий 
зал вибухав то сміхом, 
то ш квалом  оплесків, то 
захопленими криками. 
Хто прийшов на цей ве
чір — не пошкодував. 
Змагалися команди від 
факультетів оочислюваль
ної техніки, радіотехніч
ного, інженерно - буді
вельного.

Атмосферу вечора пе
вною мірою передають 
знімки фотомайстра Ле
оніда Гендлера, але ті
льки певною... Ні слів, ні 
оптичних засобів не 
вистачить, щоб передати 
ними абсолютно всі ню
анси боротьби, важкої і 
виснажливої, в яку проте 
майже не віриш, бо най
головнішим її результа
том має бути сміх. За
хоплюють стиль пошуку 
і мислення командира 
кмітливих і винахідливих 
з радіотехнічного факу
льтету Сергія Кузнеця 
(на груповому знімку, 
якщо дивитись зліва на
право, вів третій у пер
шому ряду). Худорлявий, 
невисокого росту — це 
клубок нервів, сама екс
пресія, динаміка і зосе
редженість, а коли зна
йдено дотепну відповідь.
одразу — спалах чарів
ної усмішки, котра й без 
слів уже вабить.

Може це й не новинка, 
але безперечна удача фі
налу. що всі три команди 
взяли за основу для до
машнього завдання скар
ги трудящих до редакції 
газети «Вінницька прав
да». Жюрі небезпідставно 
визнало найбільш вдалою
домашню заготовку гумо
ристів факультету обчи
слювальної техніки, дру
жно виставивши їм най
вищий бал. Цієї дотепної 
інтермедії, на жаль, не 
бачили ті, кому вона ад
ресувалась — керівники 
Сокиринецького колгоспу 
Вінницького району. Аби 
вони знаходилися в залі, 
дійшла б до них дошку
льна сатира. Певне, са
мі пішли б палити гру
бки в дитячому садку чи 
розкладати довкола ньо
го навіть багаття, аби 
там було тепло...

Сміх — справді велика 
сила. Гострим словом мо
жна зробити немало. Пе
репало чиновникам на
шого міста, які на тра
фаретах трамваїв задля 
скорочення пишуть «Св. 
масив», забуваючи, що 
за цим зневажливим ско

 роченням — ім’я видат
ного революціонера 
Я. Свердлова.

Просто чудово, що 
сміх не є самоціллю, що 
він випалює і бичує бо
лі й виразки нашого жит
тя, допомагає збуватися 
їх.

На жаль, перемоги не 
можна присудити зразу 
трьом. Перемога присуд
жується одному. Цього 
року найщасливішою ви
явилась команда радіо
технічного факультету, 
яку ви бачите на ниж
ньому знімку.
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