Хай живе 1 Травня-День міжна
родної солідарності трудящих!
Комсомольці, юнаки і дівчата!
Наполегливо оволодівайте знан
нями, навичками трудової і гро
мадської
діяльності!
Беріть
активну участь у перебудові!

В нашому інтерклубі
організація
С ТУДЕНТСЬКА
ціалістичної партії Лівану

Прогресивної Со
І актив земляцтва
спільно з радянськими студентами 23 квітня від
значили 40-річчя утворення ПСП Лівану,

АВТРА, 29 квітня, відбудеться вечір радянсь*К0-ІНДІЙСЬКОЇ дружби.
І

О А К В ІТ Н Я в актовому залі інституту зберуться
студенти, викладачі, співробітники для відз
начення Дня Республіки Афганістан. Він пройде
під знаком солідарності з афганським народом в
його боротьбі за національну і державну незалеж
ність своєї країни.

Так, це вже третій фо
рум. це — вже традиція, за
початкована вузівським ком
сомолом. Організатори такої
громадсько - політичної
і
культурно - освітньої акції
набули вміння І досвіду, сфо
рмувався актив з числа сту
дентів — добровільних по

лів молоді, треба прямо ска
зати, знайшли своє якнай
краще втілення в інститут
ських форумах. До
речі,
кожний з них завжди був
наділений своєрідністю, незаштампованістю, носив ві
дбиток міжнародного політи
чного клімату року. Але не-

ДІТИ РІЗНИХ НАРОДІВ
20—22 КВІТНЯ в ІНСТИТУТІ ВІДБУВСЯ ІІІ-й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОРУМ МИРУ В ЯКОМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 3( ДЕСЯТКІВ
КРАЇН СВІТУ.
з малого футболу. Любителі
і шанувальники рок-музики
мали змогу познайомитися з
творчими колективами міста
Вінниці «Чорний хід», «А к
ція», «Ешафот». В гурто
житках працювали дискоте
ки.

В іншому плакаті засуд
жується
збройна
агресія
Ізраїлю проти народу Па
лестини. «Колектив Вінни
цького політеху висловлює
свою підтримку і солідарність
з справедливою боротьбою
палестинського народу
за

багатостраждальній землі]».
В той день відбулися збо
ри, присв’ячені 119-й річни
ці від дня народження В. І.
Леніна. Змістовною
була
культурно - спортивна прог
рама: юнаки і дівчата брали
участь у півфінальних зма
ганнях з малого
футболу,
стали глядачами театру ес
традних мініатюр «Гротеск».
В останній день форуму
телемережа транслювала дру
гу серію відеофільму «Чужі»,
а спортсмени розіграли фі
нальні зустрічі. В клубі ви
ступав студентський театр
естрадних мініатюр ВПІ.

21 квітня з програмою дня
ознайомили передачі
телестудії. V вестибюлях заряс
ніли плакати зі звертаннями
до ООН, уряду США.
«Радянські і іноземні сту
денти, викладачі ВПІ, —
читаємо одне з них, — звер
таються до уряду США з
вимогою припинити неоголошену війну проти народів
Нікарагуа і Панами. Втру
чання у внутрішні справи
цих країн є грубим порушен
ням міжнародного права».

мічників комітету АКСМ У і
молодих громадян з Афри
ки, Латинської Америки, Пі
вденно-Східної Азії, що ни
ні навчаються у ВПІ.

ОДМІННИМ для вузівських фо

румів було і залишається
те, що вони відбуваються в
останню декаду квітня, коли
прогресивне людство відзна
чає день народження В. і.
Леніна, готується до Першо
травня — Дня міжнародної
солідарності трудящих, і
тому форуми завжди спів
звучні з цими урочистими
подіями, проходять під
їх
впливом.

Вони — не сторонні спо
глядачі, а найактивніші уча
сники всієї підготовчої ро
боти і безпосередні викона
вці всіх пунктів обширної
програми інтернаціонально
го форуму. Головна
мета
його — продемонструвати
непохитну волю молоді до
4 -Десь о десятій
ГОДИНІ
миру, дружби між народа
20
квітня
запрацювала
інс
ми на нашій планеті.
титутська телемережа. Вста
А тепер більш детально
розповімо про це свято^ д і новлені в навчальних корпу
тей різних народів.
Його сах, гуртожитках телевізори
витоки йдуть
від перших сповістили про початок Ф о 
з
Післявоєнних років, конкре руму миру, познайомили
його програмою. А невдовзі
тніше — з празького фести
на площі перед ГУКом
—
валю молоді, звідки й про короткий мітинг, тут же —
лунав на весь світ широко ярмарок солідарності.
Знову запрацювала вузі
відомий «Гімн Демократич
ної молоді».
Пам’ятаєте, вська телестудія. На голу
бих екранах вона показала
«Дети разных народов, мы першу серію американсько
мечтою о мире живем»...
I го відеофільму «Чужий».
далі — «Песню дружбы за
В другій половині дня в
певает молодежь, молодежь.
клубі розпочався
концерт
Эту песню не задушишь, не художньої самодіяльності, а
убъешь...»
на спортмайданчиках відбу
Ідеї всесвітніх фестива- лося відкриття чемпіонату

свою свободу,
держави».

незалежність

«Вимагаємо покласти край
режиму терору і насильства
з боку ПАР, припинити аг
ресію проти народів Анголи.
Мозамбіку, інших суверенних
держав Африки. Свободу Не
льсону Манделі, іншим по
літв’язням!» — полум'яніють
слова на черговому плакаті.
Росіяни І українці, ефі
опи і ліванці, палестинці і
індуси, афганці і бразільці,
всі, хто заходив у цей час
в нульовий корпус, ставлять
під плакатами свої підписи.
Приймається послання Ге
неральному секретареві ООН
X. Пересу де Куельяру. «Ми,
афганські студенти, які нав.
чаються в м. Вінниці, сту
денти з інших країн, як і
всі радянські люди, хвилю,
ємося за долю народу Аф
ганістану... Просимо
Вас,
спираючись
на авторитет
ООН, вплинути на США і
Пакистан з метою виконан
ня ними Женевських угод,
надати допомогу Афганістану
у відновленні миру на цій

Закінчився форум миру ін
тернаціональним концертом,
в якому взяли участь земля
цтва, що діють в Інституті.
Слід сказати І про органі
заторів цього пам’ятного за
ходу — неординарного, на
сиченого знахідками, ініціа
тивними діями молодих. Це
— секретар вузівською ком
сомольського комітету О. Янченко, його заступники І. Борисенко і В. Попов, студен
ти К. Бурковська, А. Димо
ва, А. Качановська, А. Ко
валь, Г. Супрун, А. Рябий,
і. Чайка...
Хорошу, потрібну справу
зробили комсомольці і студенти-іноземці. їх девізом
в дні форуму були «Мир»,
«Дружба», «Братерство». З
такими словами, виписани
ми на кумачевих транспа
рантах, вийдуть вони через
два дні на Першотравневу
демонстрацію, що символізує
солідарність трудящих всіх
країн світу в їх боротьбі за
мир, демократію, соціальний
прогрес.
Д.
Ф ото

БОРИСОВ,
А. Рябого.
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28 квітня 1989 року.

сЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

crop.

дні квітня
В ОСТАННІ
в аудиторіях кафедр і
льтетів проходила
:на студентська на.
уково . технічна конфе.
енція. Головний її зміст
— студент і перебудова,
місце і роль технічної
інтелігенції в науковотехнічному прогресі, оно
вленні соціально-еконо
мічного життя- Відбули
ся творчі конкурси, те
матичні виставки, прог
линуто відеофільми.

Я

О І КВІТНЯ
комсомольський актив інс
титуту мав зустріч
з
співробітниками управлін
ня Комітету держ безпе.

колом інтересів, актив
ного учасника громадсь
кого життя.

Інститутська хроніка
ки УРСР по Вінницькій
області.
*

*

перспективи виборів
родних депутатів.

на

*
*

ОО КВІТНЯ
відбувся
“ “ «круглий стіл» уча
сники якого перший се
кретар Вінницького мі
ськкому Компартії Ук
раїни І. І. Сорока, голо
ва виконкому
міської
Ради народних депутатів
Ю- І. Іванов, проінфор
мували членів комітету
ЛКСМУ, бюро факульте
тських комсомольських
організацій інституту про
політичну, економічну і
екологічну обстановку у
місті, про підсумки
і

*

*

о ІНСТИТУТІ
продо"
вжує роботу респу
бліканська науково-ме
тодична
конференція
«Посилення світогляд
ної спрямованості вик
ладання загальнонаукових і профілюючих ДИС
ЦИПЛІН в технічному ву
зі». Розглядаються різ
номанітні аспекти вихо
вання майбутріього ін
женера, не тільки, як те
хнічно грамотної людини,
а особистості з широким

З ОСНОВНИМИ доповіддя.
ми на конференції вис
тупили професори І. ВКузьмін, М. М. Шкодїн,,
В. К- Шановський, О. П.
Стахов, О- І. Кедровський- Працюють чотири
секції. В конференції бе
руть участь також про
відні вчені Києва, Хар
кова, Львова.
Одеси,
Донецька, Дніпропетро
вська, Сімферополя, Во
рошиловграда, Луцька,
Сум, Житомира. Крама
торська та іінших міст
України.

ВІННИЦЯ-КЕЛЬЦЕ: ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ
З
12 ПО 21 КВІТНЯ в
нашому Інституті перебу
вала делегація студентів
Свентокшицької
Вищої
політехнічної школи
в
складі Войцеха
Плази,
Януша Тутка, Ежі Гжешика. Делегація познайо

милась з життям ВПІ, зу
стрічалася з студентами,
здійснила екскурсію
по
місту, побувала в Софіївському парку Умані.
Підписано угоду
про
обмін студзагонами:
в
червні нинішнього року*

Стиль Саші Печорського...
Саші Печерському ві
сімнадцять років І біо
графія його коротенька,
може ВМІСТИТИСЯ в кі
лькох рядках: середня
школа № 9 м. Вінниці,
золота медаль після неї,
вступ до інституту
з
одного екзамена, всі ві
дмінні оцінки після пе
ршого семестру. Н едав
но — ще одна віха: за
воював друге місце
на
республіканській міжву
зівській олімпіаді з Фі
зикиАле навіть ці короте
нькі анкетні дані мо
жуть уж е дещо сказати,
вірніше, дати підставу
для висновку, що усе в
його житті відбувається
під щасливим
знаком
«плюс».
Правда, коли ми по
говорили з самим Саш
ком, то побачили, що сло
во «відбувається» дещо
неточне. «Відбувається»
— це самоплив. Тим ча
сом, Олександр Печер.
ський нічого на самоп
лив не пускає, життя йо
го цілеспрямоване. Хло
пець він, звичайно, зд і

Нема нічого ненадій
нішого, ніж прогнози
в
спорті. Ну, хто міг, на
приклад, передбачити, що
дебютанти вищої студен
тської ліги України
—
гандболісти ВПІ зіграють
на рівних
з іменитими
командами?
У першому турі,
що
відбувся в Донецьку, зу
стрічались з фаворитами
ігр —■ студентами Донець
ка, Харкова, Луцька та
інших міст- Природне хви
лювання новачків позна
чилось на результатах,
але три очка здобули все
одно.
Після цього 12 команд
розділились на дві групи.
Вінничанам випало зма
гатися з студентами За
порізьких
держунівер
ситету та індустріально
го інституту, Київського
інституту фізичної куль
тури, Ворошиловградського й Черкаського педін

бний, але здібності схо
жі на багаття, яке може
погаснути, якщо не під
кинеш в нього дров —
своєчасно і відповідної
якості.
Сашу з дитинства ці
кавили технічні науки,
проте було й інше захо
плення: з другого класу,
наприклад, він впродовж
шести років навчався в
хореографічній студії при
клубі Вінницького елект
ротехнічного заводу. По
закінченню студії
його
зачислили до основного
складу ансамблю «Весе
лка», танцював 'натхнен
но, їздив з ансамблем
на гастролі навіть
за
кордон.
Але в дев’ятому класі
змушений був серйозно
подумати; навчання
чи
ансамбль? Як не як —
доводилось оддавати ре
петиціям тричі на тиж
день по 3—4 години.
Саме тоді він уперше
прийняв 'нелегке рішен
ня — ансамбль треба за
лишити. Рішення прий
малося ПІСЛЯ ДОВГИХ ро

25 наших представників
працюватимуть в Кельце
(їх прийме комбінат м і
ського будівництва) і 25
польських — у Вінниці
(будуватимуть піщано-су
шильний цех трамвайнотролейбусного управлін-

ня).
Бюро послуг «Студсервіс» і наш Центр Н Т Ш
уклали договір про твор
чу співдружність.
О. ЯНЧЕНКО,
секретар комітету
комсомолу.

здумів, з сердечним бо
лем- Перевагу було від
дано не менш улюбле
ним фізиці й математи
ці.
Добрим словом згадує
він учителя фізики Іго
ря Аркадійовича Лекаря, математиків Руану
Аркадіївну Шкляр
і
Фаїну Натанівну Брейдбурд, які порадили всту
пити до заочної фізикоматематичної школи ВПІ,
спеціалізуватись в уч
бово - виробничому ко
мбінаті
на оператора
електронно - обчислюва,
льних машин. Це дуж е
допомагало розширюва
ти
технічний кругозір
(систематично
завойо
вував призові місця
з
фізики й математики на
районних
та обласних
олімпіадах), привчало до
постійної,
напруженої
роботи, зосереджувати
зусилля на основному.

ми «Математичне моде
лювання виробничих си
стем».
З П по 15 квітня в
Донецьку проходила олі
мпіада з фізики, в якій
взяли участь
студенти
всіх технічних вузів Ук
раїни і Молдавії. Було
в Сашка 70 конкурентів.
В першому турі розв’я
зували задачі на папе
рі. в другому — з д о 
помогою ЕОМ.
Після першого
туру
Печерський на одне оч
ко відставав від пред
ставника Одеського полі
технічного інституту, а в
другому — переміг ЙО
ГО з запасом в один бал.
Ось де позначилась пра
ктика, набута в учбововиробничому комбінаті
і при розробці госпдого
вірної * темиї
Саша Печерський здо
був три призи —
за
друге місце в олімпіаді,
за друге місце серед по
літехнічних інститутів, за
оригінальне рішення за 
дач- Вітаємо його з ці
єю перемогою і баж ає
мо, щоб вона була не
єдиною, а першою в ря
ду багатьох наступних.

Цей спосіб роботи по
легшив Саші Печерсько
му навчання в інститу
ті, дозволив з перших
днів прилучитись до на
укової роботи — на ка
федрі вищої математики
він бере участь у роз
робці госпдоговірної те

Народилась нова команда
ститутів, котрі мають та«
культети фізвихованння.
Напруга другого туру
зумовлювалась тим,
що
дві команди мали обов’я
зково залишити групу найсильніших. Зібрано
й
цілеспрямовано
провела
команда ВПІ зустріч з черкащанами. . Ініціатива за
суперником була
тільки
на перших хвилинах, по
тім сильно зіграли
Іван
Беліков (1-й курс ІБФ),
Віталій Диба (4-й курс
М БФ ), Ігор Жураківський (2-й курс РТФ). Ра
хунок 26:20.
Вінничанам явно бра
кувало майстерності
в
зустрічах з обома Запо
різькими командами. Це
й зрозуміло — з запорі
зьких команд черпаються
кадри для збірної СРСР.
Драматично складалася

гра також з ' ворошиловоградцями — дванадцять
разів рахунок був нічий
ним. Тільки наприкінці зу
стрічі Ігорю Жураківському вдалося нейтралізува
ти лідера суперників, дво
метрового А. Химченка —
в результаті 26:25 на ко 
ристь вінничан.
Справжні
бійцівські
якості були виявлені
в
двобої з киянами. Про
граючи по ходу зустрічі
4— 5 м’ячів, команда знай
шла в собі силу зрівняти
рахунок. На жаль, за три
секунди до фінального
свистка був пропущений
вирішальний гол
18:17*
Будь-яка поразка непри
ємна, а така — тим паче.
Але поразки теж загарто
вують.
Після двох турів ганд

В. ІВЧЕНКО.

болісти ВПІ мають 7 очок
і займають місце в сере
дині таблиці. Попереду
ще два тури, один з яких
(23—29 травня) відбуде
ться у Вінниці, а заклю
чний з 29 червня — у
Харкові.
Таким чином, у ВПІ
народилася сильна коман
да, здатна гідно захища
ти спортивну честь вузу
і області
на змаганнях
будь-якого рангу. В цьо
му найперша заслуга ста
рших викладачів кафед
ри фізвиховання М. Пет
ренка і В* Ходирєва. Поки-що це лише вогник
майбутніх успіхів,
який
важливо не погасити. За
вдання громадських орга
нізацій
ВПІ допомогти
тандбольній команді рос
ти і міцніти.
О. ТКАЧУК,
голова ради обласної
федерації гандболу.

ДІЄ ОСЕРЕДОК
У К Р А ЇН С Ь К О Ї

ТОВАРИСТВА
МО ВИ

Щ О Б Н Е ІВ А Н А М И
Б ЕЗ Р ІД Н И М И
Метою сталінської оприччини і брежнєвськосусловської адміністрації
було вбити душу будьякого народу «од молда
ванина до фіна», напло
дити бездумних, слухня
них яничарів, Іванів безр.дних- котрі не знають
отця і неньки, свого ко
реня, своїх витоків, які
одноголосно тільки «одобрям». Гвин-ти-ки! А для
гвинтиків — належні пра
вила: що бачити — чого
не бачити, що
читати,
слухати, хвалити, що має
подобатись, а що — ні,
чим треба обурюватись.
Для гвинтиків — магази-к
ни з напівпорожніми п р и -,
лавками, кілометрові чер
ги за ковбасою, лікарні,
в яких можна швидше за
хворіти, ніж вилікуватись.
А ще — моральний кодекс
будівника комунізму* ча
рівні казки про
світле
майбутнє, його осяйні
вершини, загальна радість
з приводу того, що «по
вертаєм ріки-води, роз
будовуєм заводи».*, , А
потім — знову ж таки
для гвинтиків: «Мой ад
рес — не дом и не улица,
мой адрес — Советский
Союз».
Покотилось перекотило*
ле. І вже ти не росіянин,
не білорус, не українець,
вже «сформовавшаяся об
щность советских людей».
А в «общности», либонь*
і культура має бути спі
льна, і мова — на зра
зок: «Варум, бабця, не
паліла, бо не было хольц»*
І раптом — квітневий
вітер перемін. Перебудо
ва!
А ми уже звичні, ми уже
всього навчені. Посклада
ли плани, відрапортували,
перебудувались. Хто
за
рік, а хто й швидше.
Ось тільки про душу
людську забули*
Як її розбудити, чим
сколихнути? Як із гвин
тиків знову людей поро
бити? Як збудувати пра
вову державу? Як забез
печити соціальну справе*дливість для всіх
суть
живущих на «земле Рус
ской?». Як повернути всіх
очима до рідного краю і
рідного слова?
Може, послухаємо кра
щих наших синів?
Ось
що говорить один з фу
ндаторів Товариства у к
раїнської мови Імені Т. Г.
Шевченка Дмитро Павли.
чко:
«Треба, нарешті, зрозу
міти,
що, коли виключа
тимемо з і сво^ї програми
життя — і продовольчої, і
енергетичної, і якої хоче
те — пісню, а значить і
любов до своєї мови, до
культури, до матері, до
рідної землі — ми
не
здатні будемо виконати
жодного з накреслених
завдань.*. Мова —
це
народ, нема мови — не
ма народу... Люди
без
рідної мови — це, як пра
вило, люди .без ідеалів.
Найкращу техніку обернуть
вони в металобрухт, на
йкращу систему життя —
у застій»Пробудись, Людино!
Живи по совісті і пам’я
тай, хто ти, знай свої ви
токи, чиїх батьків єси!
Рід свій не забудь
і
мову. Бо ж почуття ін
тернаціонального виховує
ться через національне.
Як можна любити іспан-

ську бабусю, не люблячи
своєї? Як можна поважа
ти інший народ, знева
жаючи свій, свою мову,
традиції, святині? Як, зре
штою, можна
любити
Батьківщину взагалі, не
люблячи батька,
матері,
тієї місцини, де вперше
з іп ’явся на ноги, де впе
рше побачив зорю,
де
вперше мріями полетів на
край світу?
На жаль, у нашому ін
ституті не виконуються
заповіти Ілліча з наці
онального питання, Пос
танови ЦК Компартії Ук
раїни і січневого (1987 р.)
Пленуму ЦК КПРС
в
галузі національного
й
патріотичного виховання
населення. На V III з ’їзді
РКП(Б) Ленін говорив: «У
нас є комуністи, які ка
жуть: єдина школа, то
му не смійте вчити ін
шою мовою, крім росій
ської!», По-моєму, такий
комуніст, це — великору
ський шовініст. Він си
дить у багатьох Із нас
І з ним треба боротися».
Чому в нашому Інсти
туті не намічені заходи
по переходу на двомов
ність, як це зроблено в
інших вузах республіки
— КДУ, КПІ, ЛДУ?
Чи, "може, в нас та*ої
проблеми не існує?
Тоді, давайте, подумає
мо хоча б ндп тим,
як
доводиться
першокурс
никам українськомовних
шкіл в політехнічному ін
ституті, як тяжко їм ла
матись на нові терміни,
поняття, правила, надто
ж у фізиці і математиці.
Чйму б не продовжити
їхнє навчання українською
й далі? Це ж не збиток
був би, а пряма користь.
Мова сама проситься в
ужиток, а ми її ігнорує
мо.
Тим часом,
саме
мова є потужним елемен
том патріотичного вихо
вання.
Втім, про яке патріоти
чне й естетичне вихован
ня можна говорити,
на
яких традиціях його бу
дувати, коли в приміщен
ні нашого храму науки,
виділеному під музей бі
льше року тому, і досі
одні голі - голісінькі сті
ни? Коли в більшості ау
диторій соромно сідати
за парти,
розмальовані
всілякою глупотою і не
пристойностями? Коли на
святкуванні Дня Радян
ської Армії, 175-річчя з
дня народження Т. Г. Ше
вченка в залі — не бі
льше 15 чоловік? Коли
на двадцяти ватманських
листах
макростінгазети
факультету обчислюваль
ної техніки висить одна
фотографія
в оточенні
русалок і декількох на
писів?
Все це болить і на все
це мусимо реагувати спі
льними зусиллями парт
кому, ректорату, профко
мів комсомолу, атакож
громадськості інституту,
до якої, ми звертаємось
з проханням записуватись
у наше Товариство, щоб
разом розв’язувати набо
лілі, багаторічні завдання
і проблеми.
М . КОВАЛЬ,
голова осередку То
вариства української*
мови ВПІ.
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