
ЗУСТРІЧ З КАНД ИД АТАМ И 
В НАРОДНІ Д ЕП УТА ТИ
В ИБОРЧА кампанія 

вступила у заверша
льну фазу —  проходять 
зустрічі з кандидатами у 
депутати СРСР... 18 лю
того окружні передвибор
ні збори представників 
трудових колективів та 
громадських, організацій з 
трьох кандидатур обрали 
двох кандидатів у народ
ні депутати СРСР по Він
ницькому національно-те
риторіальному округу N2 
35 —  лікаря Калинівської 
центральної районної лі
карні Вікторію Вячесла
вівну Гнаткж та директо
ра Вапнярської середньої 
школи № 1 Валентину Ми
хайлівну Стангріт. Окруж
на виборча комісія зареє
струвала названі кандида
тами в народні депутати 
СРСР.

В. В. Гнатюк та В. М. 
Стангріт провели тур зу
стрічей з виборцями, пред
ставниками трудових ко
лективів. Минулої п’ятни
ці така зустріч відбулася 
в актовому залі заводу 
«Термінал,».

Перший секретар Ленін
ського райкому Компартії 
України В. І. Левкович, 
представивши кандидатів, 
надав слово їхнім довіре
ним особам, а затим і їм 
самим.

Лікар В. В. Гнатюк —  
спеціаліст високої квалі
фікації, хороший органі
затор лікувальної та про
філактичної роботи. Як 
медик - інтернаціоналіст 
працювала у радянському 
військовому госпіталі в 
Афганістані. Була важко 
поранена, рік лікувалася у 
госпіталі. Має медаль во- 
їна-інтернаціоналіста, ор
ден Дружби народів. Сум
лінно виконує обо
в’язки депутата Ради Со
юзу Верховної Ради 
СРСР.

Знайомлячи зі своєю 
програмою, В. В. Гнатюк 
виділила такі головні ас
пекти у своїй роботі —  
оберуть її депутатом чи

ні... Турбота про людину, 
підвищення життєвого рі
вня, безкоштовне лікуван
ня, зміцнення лікувальної 
ба£и охорони .здоров’я, 
впровадження в ній оренд
них форм, як у клініці 
С. Федорова, а не за ра
хунок пацієнтів; збільшен
ня капіталовкладень в охо
рону здоров’я, розвиток 
охорони дитинства і ма
теринства... Оплата*’ від
пусток матерям до випо
внення дітям 3-х років. 
Скорочений день жінкам, 
діти яких не мають 12 
років. Принцип: сильний 
витік —  могутня ріка. Про
блеми екології, пропаган
да в школі здорового спо
собу життя. Індивідуальне 
будівництво —  втілення 
ідеї малої батьківщини. 
Конкретна турбота про 
ветеранів війни і воїнів- 
інтернаціоналістів; вирі
шення національного пи
тання.

В. В. Гнатюк отримала 
багато запитань. Відпові
ді були чіткі і принципо
ві:

—  Вся влада —  Радам. 
Земля —  селянам у фор
мі оренди.

—  Загрозу СПІДу мож
на відвести методами 
профілактики, роз’яснен
ням здорового способу 
жцггя, переходом меди
цини на разові шприци, 
системи...

—  Дітям рано в 6 літ 
йти до школи.

—  У будівництві пере
вагу варто віддати від
родженню діл.

—  За кооперативи! Які 
насичують ринок не за 
рахунок доржави і трудя
щих.

—  Збільшити фонд бюд
жету на розвиток освіти 
і охорони здоров’я за ра
хунок згортання будів
ництва хімзаводів, атом
них станцій.

—  Реабілітаційний центр 
потрібен!

ПО ПРАЦІ І ЧЕСТЬ
Партком, профком спі

вробітників і ректорат 
підбили підсумки соціа
лістичного змагання під
розділів трудового ко
лективу інституту за 
1988 рік, визначили пе
реможців суперництва.

Перше місце в змаган
ні факультетів і гурто
житків зайняли колекти
ви енергофаку і гурто
житку № 2. Вони наго
роджені перехідним Чер
воним прапором і По
чесною грамотою вузу. 
Для заохочування пере
можців соцзмагання енер
гофаку виділені путівки 
вихідного дня на суму 
400 крб.

Друге місце зайняв ко
лектив факультету авто
матики і мікроелектро- 
ніки. Він удостоєний По
чесної грамоти і пере
хідного вимпелу, а також 
путівок вихідного дня 
на суму 200 крб.

Серед кафедр перше 
місце посіли колективи 
кафедр ТОЕ, ЕС, АІ В Т, 
фізики, наукового кому
нізму з врученням поче
сних грамот і вимпелів. 
Цими ж відзнаками від
мічені колективи навча
льного корпусу № 1, від
ділу постачання, групи 
обслуговування технічних 
засобів, а також НТ.В- 
410, конструкторського 
відділу, НТВ-010, радіо 
монтажної дільниці, які 
зайняли І-ше місце се
ред служб і виробничих

підрозділів СКТБ «Мо
дуль».

Друге місце присудже
но колективам кафедр 
ТАМ, АСУ, вищої мате
матики, ЕПіОП, політ
економії, навчального ко
рпусу № 3, гуртожитку
№ 3, ремонтно-будівель
ної групи, НТВ-110. їм 
вручено почесні грамоти 
ВПІ.

До в а н е с е н н ) я
на о б л а с н у  Дош
ку Пошани партком, про
фком І ректорат предста
вили завідуючого кафед
рою ПОАП, професора 
Р. Д і. Ісковича-Лотець
кого.

До Книги Пошани ін
ституту занесено ветера
на вузу завідуючого ка
федрою ЕС доцента В. М. 
Кутіна

На Дошку Пошани ін
ституту занесені декан 
ФАМ, доцент А. С. Ва- 
сюра, доцент кафедри іс
торії КПРС Л. П. Гро
мова, робітник СКТБ 
«Модуль» Я. С. Жигад- 
ло, газоелектроаварюва- 
льник В. О. Карасюк, 
завідуючий кафедрою 
НГ і МГ доцент В. П. 
Кожем’яко, маляр Г. С. 
Матвійчук, головний бі
бліотекар Т. Е. Приту- 
ляк та інші. Всього — 
17 членів трудового ко
лективу.

Н. НІКІТІНА,
(заступник голови
профкому співробіт
ників.

ДО УВАГИ ВИБОРЦІВПедагог В. М. Стангріт 
—  відмінник народної ос
віти УРСР, за успіхи у 
педагогічній діяльності на
городжена медаллю «За 
трудову відзнаку», почес
ною Грамотою ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВАКСМ. 
Член Томашпільського 
райкому Компартії Укра
їни, член виконкому Вап
нярської селищної Ради 
народних депутатів Томаш
пільського району.

Лозунг її діяльності 
«Все краще —  дітям», гу
манізація шкоди, комп’ю
теризація її. Поліпшення 
умов праці жінок, продо
вження відпустки по до
гляду за дитиною до 3-х 
років, зміцнення дитсад
ків лікарськими кадрами, 
створення садків-санато- 
ріїв. Відродження непер
спективних сіл, споруд
ження будинків престарі
лих у рідних їм селах; дер
жавна екологічна програ
ма з впровадженням еко
логічних паспортів міст, 
підприємств.

Програми кандидатів у 
депутати викликали жи
вий інтерес —  надійшло 
багато запитань, у висту
пах учасників зборів від
чувалась чітка позиція. 
Чимало запитань було пе
редано для присутніх на 
зборах керівників міськра
ди, міськкому та райкому 
Компартії України, які 
дали вичерпні відповіді 
з усіх питань.

4__________________

Нагадуємо, що, у від
повідності з Законом, 
при виборах народних 
депутатів СРСР від ви
борчих округів голосу
вання проводиться в день
виборів з 7-ї до 20-ї го
дини.

Кожен виборець голо, 
сує особисто, голосуван
ня за інших осіб не до
пускається.

Виборчі бюлетені ви
дають при пред’явленні

Саме такою була тема 
єдиного політдня, що 
відбувся нещодавно 1 на 
машинобудівному факу
льтеті. Студенти 1—4 
курсів взяли активну 
участь в обговоренні при
йнятого Закону про ви
бори народних депутатів 
СРСР. На зустріч з сту
дентами були запрошені 
зав. кафедрою наукового 
комунізму В. І. Бондар, 
доцент цієї кафедри П. X. 
Коваль, спеціаліст радян
ського права Г. В. Гор- 
шечніков. Студенти мали 
змогу детально ознайо
митися з нововведеннями 
в виборчій системі нашої 
країни, з порядком і ме
ханізмом висунення кан-

паспорта або іншого по
свідчення особи.

Звертаємо увагу. В день 
виборів кожному вибор_ 
цеві видаються два бюлет- 
ні: один білого кольору, 
для виборів депутата від 
територіального виборчо
го округу, другий — го
лубого, для виборів де 
путата національно-тери
торіального виборчого 
округу.

Якщо виборець голосує 
проти кадидата в депу-

дидатів у депутати. Було 
порушено чимало питань, 
пов’язаних з ходом пе
редвиборної кампанії. Зо_ 
крема, про те, чому бага
тотисячний колектив ін
ституту не висунув 
свого кандидата? Висло
влено побажання зустрі
тися з кандидатом в де
путати В. С. Бавулою. 
Всі зійшлися на думці, 
що на нинішньому етапі 
реформи політичної сис
теми необхідно підвищити 
соціальну активність мо
лоді, ширше залучати її 
в політичні процеси 
життя країни.

А. ЯРОВИЙ, заступ
ник декана машино
будівного факультету.

тати, він викреслює прі
звище цього кандидата.

Бюлетені, в яких при 
голосуванні залишено бі
льше одного кандидата, 
визнаються недійсними.

Обраним вважається 
кандидат в народні де
путати СРСР, який на 
виборах одержав більше 
половини голосів вибор.. 
ців, які взяли участь в 
голосуванні.

Детальнішу інформа
цію про порядок голосу
вання можна дістати в 
найближчому агітпункті.

Вибори: якими вони будуть

Х ОРОШИЙ ПОБУТ— ПІДМОГА В НАВЧАННІ
Профком студентів сис

тематично тримає в полі 
зору питання організації 
побуту, порядку в гурто
житках, створення нале
жних умов для про
живання і самостійної ро
боти.

Тим-то і викликаний 
був на черговому засідан
ні профкому звіт голови 
студради гуртожитку N2 1 
І. Мельника про тамтеш
ній внутрішній порядок і 
санітарний стан. Стан 
справ виявився невтішним. 
Не буду вдаватися в

деталі, бо мешканці цього 
гуртожитку про всі непо
добства знають добре.

Так ось, за погане ке
рівництво студрадою гур
тожитку, яка покликана 
суворо слідкувати за внут
рішнім порядком в ньому, 
дотриманням санітарних 
вимог, І. Мельнику проф
ком оголосив догану. 
Профбюро ФОТ спільно з 
студрадою запропоновано 
на зборах мешканців гур
тожитку оновити склад 
ради, порушити питання 
про п е р е б у в а н н я

І. Мельника на посаді 
голови студради.

Водночас профком на
мітив конкретні заходи 
по наведенню дисципліни 
і порядку в гуртожитку 
N2 1.

Зовсім інша картина 
з’ясувалася, коли заслу
хали звіт голови проф
бюро ІБФ М. Махмудова 
про умови навчання і по
буту сімейних студентів 
цього факультету.

Тут завдяки старанням 
профактивістів в гурто
житку будівельників ство-

рена дитяча кімната, діють 
кімнати для самопідготов
ки, встановлено контроль 
за роботою точок громад
ського харчування, справ
ністю обладнання спільних 
кухонь, чистотою і поряд
ком на поверхах і в кім
натах. Активно діє жіноча 
рада гуртожитку.

Відтак профком зобо
в’язав профспілкові бюро 
всіх факультетів інституту 
перейняти і впровадити 
схвалений ним досвід ро
боти профбюро ІБФ по 
поліпшенню умов навчання 
і побуту студентів.

В. БОДНАР, 
голова профкому сту
дентів.

Сьогодні, як ніколи, зрос. 
ли вимоги до сучасного ін- 
женера-механіка. Адже у 
наш час стрімко збільшує
ться обсяг технічної і еко
номічної інформації, зрос. 
тають навантаження на тех
нологів, конструкторів, по- 
скільки нині машина
і4тар<іє за свої,
ми інженерними рішеннями 
значно раніше її фізичного 
зносу А тому процес ство
рення нових систем машин 
повинен бути гнучким, ви
переджаючим, бо НТП, його 
кон’юктура безкомпромісно 
б’ють по відстаючому.

Вихід: на робоче місце 
інженера закономірно і не
минуче приходять комп’юте
ри, які полегшують його 
працю, і в десятки разів 

збільшують її продуктивність 
і якість. Поряд з цим з-за 
таких умов стає актуальним 
питання обов’язкового ско

рочення строків адаптації

АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКА
молодого спеціаліста, вчора_ 
шнього випускника вузу” 
який щойно залишив студен
тську аудиторію і посів 
штатну посаду в КБ або 
заводському цеху. Проблема 
не з простих, якщо брати 
до уваги нинішній рівень 
підготовки інженера.

На мій погляд, ця про
блема може бути значною 
мірою розв'язаній шляхом 
організації навчання студен_ 
тів за індивідуальними учбо
вими планами, тісно пов’я
заними з профілем їх май
бутньої роботи на підприє
мствах.

Такий метод навчання і 
був вперше реалізований ка
федрою металорізальних 
верстатів і верстатних ком
плексів ВПІ в НВО.

Зішлюсь на конкретні 
приклади. Зараз у нас не
безуспішно трудиться випус
кник інституту С. Лисенко. 
У порівнянні із іншими мо
лодими інженерами він 
швидко ОСВОЇВСЯ з специфі
кою виробництва, без потуг 
увійшов у його ритм. Інтен
сивній адаптації випускника 
сприяла багато в чому дип_ 
ломна робота, виконана за 
тематикою нашого підпри
ємства.

Нинішній п’ятикурсник 
мешфаку С. Гуменюк ще 
на третьому курсі отримав 
право на індивідуальне нав
чання, виконавши ряд зав
дань підприємства на рівні 
курсових проектів і робіт. 
Він пройшов у нас техно
логічну і конструкторську 
практику, а зараз перебуває

на переддипломній, і теж 
виконує дипломний проект 
за нашим замовленням. 
Розробки майбутнього інже_ 
нера, безсумнівно, дістануть 
у нас практичне застосуван
ня. А згодом сам С. Гуме
нюк, кажу впевнено, без 
особливих ускладнень після 
■закінчення інституту займе 
інженерну посаду

На мою думку, такому 
підходу до формування, 
підготовки спеціалістів ви
щої технічної кваліфікації 
слід надати всі приорітети. 
Ми готові створити випус. 
ковій кафедрі всі необхідні, 
умови для ефективного нав
чання студентів, всемірно 

сприяти розвиткові її філіалу 
на нашому підприємстві

В. ТРОФІМОВ,
головний інженер НВО

Готуючи цю інформацію 
до друку, редакція пере
дала парткому побажан
ня студентів машфаку 
відносно зустрічі інсти
тутського колективу з 
кандидатом у народні де
путати СРСР В. С. Ба- 
вулою. В той же день 
секретар парткому В. М. 
Бабій повідомив:

13 березня, о 16 годині, 
в актовому залі відбуде
ться передвиборна зуст
річ з кандидатом у на
родні депутати СРСР по 
Вінницькому територіаль
ному виборчому округу 
№ 404 Валентиною Сте
панівною Бавулою,
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Свят к ове інтерв‘ю

СКРІЗЬ ПОТРІБНІ ЖІНОЧІ РУКИ
Не з нашої вини ста

лося так, що цей номер 
газети вийшов не в пе
реддень, І В не Ві день 
Міжнародного жіночого 
свята — графік непору
шний. І тому ми не змог
ли сердечно, від усієї 
душі поздоровити наших 
трудових подруг з їхнім 
традиційним весняним 
торжеством. І все ж вирі
шили розповісти, бодай 
коротко про жіноцтво 
інституту, ЙОГО турботи, 
сподівання, його трудові 
будні.

На запитання редакції 
відповідає голова жіно
чої ради інституту, інже
нер обчислювального це 
нтру Л. Т. КОЛИЦЬКА:

— Насамперед, Люд
мило Тимофїївно, хотіло
ся б дізнатися, гадаємо, 
що цікавить це всіх, 
скільки ж сьогодні пра
цює і вчиться жінок і 
дівчат в інституті, що 
являє собою жіночий 
«корпус» вузу?

— Статистика, як ка
жуть, знає все. Нашої, 
так би мовити, слабкої 
статі понад 2500 осіб. 
Звичайно, менше, ніж 
чоловіків, але питома 
вага досить солідна. Су
діть самі. Лише 1140 жі
нок це викладачі, спів
робітники і технічні пра
цівники, близько 1400 — 
є студентками. Серед ви_ 
кладачів — 150 жінок“ 
вважайте кожна третя, 
52 — мають вчений сту
пінь кандидата наук. Ве
теранів праці, які нині 
трудяться, нараховується 
144 жінки, тобто, вони 
складають більше поло
вини ветеранської орга
нізації. Багато виклада_ 
чів, співробітників і сту
денток є комуністами. 
Ось такий наш соціальний 
розклад. При цьому 
зауважу, що немає жод
ного підрозділу у вузі, 
де б не працювали жін
ки. Словом, наші знання, 
руки, досвід потрібні 
скрізь.

— Варто згадати імена 
кращих трудівниць. По
вірте, вони завжди (не

лише в березневе свято) 
цілком і повністю цього 
заслуговують.

— Нещодавно в інсти_ 
туті підбили підсумки со
ціалістичного змагання 
за 1988 рік, зрозуміло, 
визначили і переможців. 
Виявилося, що серед на
городжених Почесною 
грамотою 28 жінок, біль
ше однієї третини, а се
ред тих, хто отримав 
подяку — 43, тобто, май_ 
же половина. На Дошку 
пошани занесено сім кра
щих трудівниць інститу
ту.

Серед них назву, при
міром, Валентину Анто
нівну Гарник, асистента 
кафедри вищої матема, 
тикц, члена профкому 
співробітників, яка, до 
речі, відповідає в ньому 
за роботу серед жінок. 
Мало сказати, що це 
відмінний працівник, 
вона до того ж активна, 
завжди ініціативна в 
громадській роботі, осо
бливо в жіночій раді. 
Це — добра, чуйна і 
принципова людина. Весь 
час у русі, в пошуках. 
Ми багато в чому зав
дячуємо їй.

В числі тих, хто сум
лінно, чесно і самовід
дано працює на доруче
них ділянках, слід наз
вати зав. лабораторією 
Г. П. Завальнюк, заступ
ника зав. НТВ — А. Я. 
Пащенко, доцента О. І. 
Марченко, прибиральни
цю В. І. Баран, друкарку 
Г. Л. Бондарчук, асис
тента С. В. Куленко, ви
кладача Л. П. Гончар, 
доцента Л. В. Маруи- 
чак, лаборанта Л. Г. Оч- 
курову... Зрештою, пере
лік жінок, передовиків 
виробництва, навчання 
набагато більший. І це 
радує.

— Коли зайшла мова 
про жіночу раду, то, 
погодьтесь, нашим чита
чам цікаво було б зна
ти, чим конкретно займа
ється цей представниць, 
кий орган. Тим більше, Що 
Ви вперше виступаєте на 
сторінках нашої газети.

— Наша жіноча рада 
обрана рік тому. Вже 
можна і треба говорити 
про зроблене. Для більш 
оперативного реагування 
на запити і пропозиції 
жінок встановили що
тижневе (кожен вівто
рок) чергування в проф
комі членів ради. В при
нципі вирішено питання 
про створення кіоску по 
продажу медикаментів. 
За нашою ініціативою 
організовано продаж ку_ 
лінарних виробів в пе
редсвяткові дні, працює 
гурток рукодільних ви
робів,

Звичайно, найперша турх 
бота — діти. Для них 
організували новорічний 
ранок, обдарували їх 
солодощами, запросили 
ляльковий театр. Дове
лось багато попрацюва. 
ти над створенням в дні 
зимових канікул піонер
ського табору, що діяв в 
стінах інституту. Завдяки 
старанням Г. В. Ашу- 
рової, Г. В. Масловоі, 
Г. А. Белянської, В. Я. 
Сокоринської понад 80 
дітей цік,аво і змістовно 
провели час у цьому та
борі. Ходили в зоопарк, 
відеотеку, брали участь 
в конкурсі малюнків і 
л \и .

Жіноча рада здійснює 
контроль за роботою га
строномів, підприємств 
громадського харчування, 
цікавиться побутом сту_ 
денток в гуртожитках.

Зрозуміло, без допомоги 
профкому, клубного зак
ладу рада не могла б 
зробити всього цього, як 
і без діяльної участі 
М. Т. Змієвської, Л. В. 
Касаткіної, Е. О. Готи, 
багатьох інших активіс
ток жіночого руху.

Але, скажу відверто, 
недоліків у нас більше, 
ніж здобутків. Слабко 
працюють жіночі ради 
факультетів за винятком 
хіба-що інженерно-буді
вельного. * Мало у ніас 
виробничої ініціативи, 
шкутильгає організатор
ська і виховна ррбота, 
особливо серед студенток.

ТВОРЧІСТЬ ДІТЕЙ
Малюнок «Лелека на 

даху», якого ви бачите на 
цій сторінці, належить 
пензлю Оленки Рудик, 
котра навчається в клуб
ній ізостудії нашого інс
титуту, а вірша «Мамон
ты» приніс до редакції 
доцент В. П. Кожем'яко. 
Він належить перу його 
8-річної доньки.

МАМОНТЫ
Вымерли гиганты,
Кто их поймет? 
Отпечатки лап 
История найдет.
Кости их в музее, 
Шкура на анализе, 
Но, а кто самих 
Их найдет?
Кто их убил 
И кости потрощил? 
Да неужто дикари? 
Если шкуру пуля 
Не пробьет?
Люди? Климат? 
Вымерли гиганты.
Кто их поймет?

Оксана КОЖЕМ’ЯКО

10 березня 1989 року.

Цій просторій, сучас
ної архітектурної форми 
двоповерховій будові, 
що поруч з «Модулем», 
пішов лише восьмий рік. 
Споруджена за ініціати
вою ректорату на кошти 
інституту, вона нині пе
ребуває, (звичайно, на 
договірних засадах) в 
розпорядженні районно
го харчокомбінату. Зов
ні будова нагадує рес
пектабельне концертне 
приміщення, а фактич
но — це вузівська їда
льня. Навіть увійшовши

ном? Особисто мені за 
довгі роки журналістсь
кої та іншої роз’їздної 
роботи не доводилось. 
Гадаю, що й іншим та 
кож.

Так ось, представляю 
нашим читачам: Віра 
Василівна і є тим самим 
кухарем, нелегкий і від
повідальний труд якої 
відзначений високим і 
шановним у народі ор
деном «Знак Пошани».!

Ефективно, сенсацій
но?

Не скажу! Бо за тим

готувати «для наших 
хлопчиків і дівчаток» 
(її слова) 250 порцій 
заливного м’яса...

— Молоді, ще встиг
нуть...

Скільки вчувалося в 
тій її інтонації добро
ти, сердечності до своїх 
молодих колег.

А, втім, пора і про 
них, про молодих ку
харів з нашої їдальні. 
Загальний соціаль ний 
портрет їх такий. Вік — 

вісімнадцять—двад ц я т ь 
років. Кожна закінчила,

д івчата  З НАШОЇ ЇДАЛЬНІ

до неї, на перших по
рах не покидає відчут
тя, що, дійсно, ти пе
ребуваєш у вестибюлі 

якогось престижного ку
льтурного закладу. Так 
затишно, ошатно тут» і 
коли б не оті столики 
та відвідувачі з харчо- 
торгівськими підносами, 
ніколи не подумаєш, що 
увійшов до рядової сту
дентської їдальні. При
наймні, у Вінниці не ві
дшукаєш такої.

Щодня вона приймає 
у своїх двох залах по
над 1500 членів інститу
тського колективу. Але 
їдальня за своєю орга
нізаційною структурою, 
то цілий комплекс, її «фі
ліали»—це ще дев’ять бу
фетів, розміщених в гур
тожитках і навчальних 
корпусах. Буфетні кліє
нти вже не піддаються 
обліку. Але достеменно 
відомо: рідко хто з сту
дентів, викладачів, інших 
працівників вузу не ко
ристуються їх послуга
ми. Тому найскромніші 
підрахунки показують*, 
що інститутський харчо- 
комплекс щодня відвідує 
щонайменше 3,5 тисячі 
чоловік.

— В штаті — одні 
дівчата, ударна комсо
мольсько-молодіжна бри
гада! — тепло посміха
ючись, якось по-сестрин- 
ськи, з неприхованою 
гордістю «за своїх», ро
зповідає головний мене
джер харчокомплексу 
(так і проситься на язик 
це іноземне слово), а по 
інструкції — завідуюча 
виробництвом Віра Ва
силівна Кучальска. — 
Якщо бути точною, то 
серед нас є кілька ро
бітниць віком побільше 
дівочого, але то одиниці.

Віра Василівна — ве
теран вузівської їдаль
ні. П’ять днів тому ми
нуло рівно двадцять ро
ків, як вона, дійсно, ві
рою і правдою служить 
студентській громаді. І 
хай не запідозрять мене 
у ювілейних, величаль
них перебільшеннях, як 
годиться, у таких випа
дках, але прошу зважи
ти лише на одну обста
вину. Чи часто хто з 
нас зустрічав кухарів від 
громадського харчуван

ня, нагороджених орде

знаком трудової відзна
ки не роки, а десяти
річчя щоденної, копітН 
кої, часто виснажливої 
(згадайте кіптяві, під
сліпуваті, наповнені їд
кою парою і чадом, на
ші недавньої пори кух
ні), повторюю, виснаж
ливої, нерідко і безвдя- 
чної праці.

— Це зараз маємо 
просторий, з відмінною 
вентиляцією і обладнан
ням кухонний цех. Не 
нафтові форсунки, як ко
лись, а електроплити, 
частина робіт механізо
вана, — задумливо ді
литься спогадами Віра 
Василівна.

Роки сумління завж
ди мають рівноцінний 
баланс. У Купальської 
він спресований у бага
тий виробничий досвід, 
глибокі, кулінарні знан
ня, майстровитість. її 
шлях, як професіонала— 
від учениці Тернопільсь
кого профтехучилища до 
випускниці Вінницького 
торгово-економічного ін
ституту. Звідси ще одне, 
далеко не риторичне за

питання: «Чи відшукає
те ви сьогодні у зви
чайних громадських їда
льнях зав. виробництвом 
з дипломом економіста 
вищої кваліфікації?»!

В конторах, на базах 
вони, в пригрітих, теп
лих містечках. Воронь 
боже, тушкувати те м’я
со, ліпити ті вареники, 
очищати ту картоплю, 
стояти впродовж бага
тьох годин біля розпе
ченої плити. Хоч і зав, 
хоч і дипломованій, але 
Вірі Василівні часто до
водиться займатися і 
такою прозаїчною робо
тою. Це поряд з орга
нізацією харчового кон
вейєру, зваженим і про
думаним складанням ме
ню, своєчасною достав
кою необхідних для ньо
го продуктів, їх надій
ним зберіганням, облі
ком і т. д.

Того надвечір’я, коли 
я бесідував з Кучальсь- 
кою, з поміж кухарів 
залишилось кілька, ре
шта розійшлися по до
мівках, години свої від
робили. А ось Віра Ва
силівна заходилася ще

як правило, технікум 
або училище громадсь
кого харчування, тобто, 
не практики, а спеціа
лісти зі стажем по 4— 
5 років, а, значить, — 
з досвідом. Звідси і по
казники.

Вони нині такі. По- 
перше, їдальня з буфе
тами перейшла на гос
прозрахунок. Крок впе
ред зроблено вагомий, 
що й дало за минулий 
рік на двадцять проце
нтів більше товарообі
гу. В зростанні його ба
гато значила допомога 
керівника дирекції № 8 
Н. В. Оболонік, яка, 
завдяки своїй підприєм
ливості, ініціативності 
забезпечує їдальню по
ширеним асортиментом 

продуктів, особливо м’я
сних, причому в достат
ній кількості, що у наш 
час ой як нелегко.

Відтак, кухня зараз 
виготовляє не одну, а 
5—6 м’ясних страв. За
галом від харчоблоку 
на прилавки буфетів 
надходить близько три
дцяти різних, переваж
но, калорійних, страв. 
Прейскурантом перед
бачено лише двадцять.

І все це справа рук 
і вміння, старанності 
таких, як адміністрато
ра Валентини Таранухи, 
Світлани Тюняєвої Ла
риси Мельник, Люди 
Петрук (вона ж комсорг 
їдальні), Раїси Епік, 
Катерини Голубович, 
Марії Гончарук, їх по
друг, які під наглядом 
і за порадами досвідче
ного кухара Ольги Яков- 
левої і зав. виробницт
вом обідів Марії Пала
марчук готують, а потім 
комплектують у порції 
згадані вище кілька де
сятків різних, в тому 
числі дієтичних смачних 
страв.

Тут пишаються свої
ми майстринями від ку
лінарії. Погодьтесь, не 
так вже й просто заво
ювати друге місце на 
обласному конкурсі мо
лодих кухарів. А саме 
з таким призом повео- 
нулись з нього Олена 
Гнидюк, Лариса Гогус, 
Жанна Фисько.

Б. ДЬЯКОНОВ.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.


