
КОМУ БУТИ РЕКТОРОМ?
29 ТРАВНЯ ЗАТВЕРДЖЕНО СКЛАД РОЗ

ШИРЕНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПО 
ВИБОРАХ НОВОГО РЕКТОРА. ВСЬОГО ОБ
РАНО 221 ЧОЛОВІКА. В ТОМУ ЧИСЛІ- ПРО

ФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 
111 ЧОЛОВІК, СПІВРОБІТНИКІВ — 44, СТУ
ДЕНТІВ — 66. ВИБОРИ РЕКТОРА — 7 ЧЕРВ
НЯ.

ДО ВСЕСОЮЗНОГО 
ФОРУМУ СТУДЕНТІВ

7—11 квітня в Москві( розглянуто і затверджено 
у Вищій комсомольській порядок виборів деле- 
школі працював підго- гатів, основні елементи 
товчий комітет Всесоюз- робочої програми, поло- 
ного студентського фору- Женяя про прес-центр І 
му. Схвалено положення план його роботи. Пуб- 
про підготовчий комітет, лікуємо

ЗВЕРНЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО КОМІТЕТУ

Ми дуже різні люди — ті, хто зібрався в під
готовчому комітеті: студенти і дипломовані спеці
алісти, неформали і комсомольці, профспілкові 
активісти, учні технікумів. Навряд чи застосуєш до 
нас збиту фразу про повну єдність рядів.

Студентський форум —  реальна можливість 
оголити багато проблем вузівської молоді, неви* 
рішених сьогодні^

Форум — можливість випрацювати і передати 
пакети наших пропозицій міністерствам і відомст
вам, ставлення яких до студента не влаштовує нас.

Форум — визначення програми студентських дій 
на підтримку перебудови, наша надія на зміни.

Ми розуміємо, що беремось за дуже серйозну 
справу. Ми розміємо, що успіх справи — в опорі 
на найширші маси студентів, на особисту зацікав
леність -кожного студента.

Обов’язок усіх, хто відчуває свою причетність до 
студентського руху, захистити його від небезпеки 
стати заформалізованим, обюрокраченим, забезпе
чити по-справжньому демократичний процес ви
сунення кандидатів на форум.

Чи потрібна нам єдина студентська організація? 
Якщо потрібна — то яка? Остаточна відповідь — за 
форумом, за всіма нами. Ми твердо переконані в 
одному: студентська політика повинна визначатися 
за ^участю більшості1 студентів!

Якщо ви хочете одержати якісну вищу освіту, 
вирішувати свої проблеми, відчувати себе реальною 
силою в сьогоднішній політичній боротьбі, якщо ВИ 
втомились від громадської бездіяльності, якщо ВИ 
здатні думати, діяти, боротись — включайтесь в 
роботу по підготовці Всесоюзного студентського 
форуму.

Адреса підготовчої комісії: 103982, м. Москва, 
вул. Хмельницького, 3/13, ЦК ВЛКСМ , студент
ський відділ. Форум,

ПІДПИСАНО УГОДУ
В середині травня в 

Кельце (ПНР) побувала 
делегація нашого інсти
туту в складі секретаря 
комітету комсомолу Оле
ксандра Янченка. секре
таря комітету комсомолу 
енергофаку Володимира 
Богачука, доцента інже
нерно-будівельного факу
льтету Євгена Олексан
дровича Вишневського 
і директора центру нау
ково-технічної творчості 
МОЛО(ДІ..

Делегація вивчала сис
тему організації і робо
ти підприємства «Студен- 
сервіс», його організаці
йні, економічні і науково- 
технічні взаємовідносини 
з Варшавським управлін
ням, організаціями і 
Свєнтокшицькою вищою 
політехнічною школою. 
З «Студент - сервісом» 
підписана двостороння 
угода на три роки.

Намічені шляхи спів*

робітництва і основна 
номеклатура розробок, в 
яких зацкавлені обидві 
сторони. Вивчені особ
ливості роботи будзагону 
Свентокшицької вищої 
політехнічної школц у 
Вінницькому трамвайно- 
тролейбусному управлін
ні, щоб своєчасно через 
центр НТТМ спроекту
вати об’єкт (піскосу- 
шарню) в ТТУ. Прове
дено Обмін ДОСВІДОїМ 
роботи центру НТТМ 
ВПІ з підприємством 
«Студент-сервіс».

Делегація ознайомилась 
з технічним оснащенням 
і механізмами шляхово- 
будівельного управління 
м. Кельце з метою впро
вадження в їх виробни
цтво тротуарно-заготіве
льної машини, І

В. КОСТИЛЬОВ, 
директор центру 
НТТМ.

Новий посібник
Навчально - методичний 

кабінет з вищої освіти Мін- 
вузу УРСР випустив у світ 
новий посібник «Високопро
дуктивні перетворювачі
інформації на основі надли
шкових систем зчислення». 
В ньому розглядаються 
питання створення самокоре- 
гуючих аналогоцифровихД 

цифро - аналогових перетво
рювачів на основі надлиш
кових систем зчислення. 
Викладено шляхи поліпшен
ня метрологічних характе
ристик АУП і ЦАП. Наводя
ться параметри високочас
тотних вітчизняних і зару
біжних перетворювачів ін

формації, аналізуються при
нципи їхньої будови.

Посібник адресується сту
дентам спеціальностей «Пе
ретворювачі інформації», 
«Аналогові і гібридні обчи
слювальні машини», «Схемо
техніка ЕОМ», «Прикладна 
теорія цифрових автоматів», 
а також спеціалістам в га
лузі розробки і застосування 
високопродуктивних перет
ворювачів інформації.

Посібник створила груп3 
вчених нашого інституту: 
— професор О. П. Стахов, 
кандидати технічних наук 
О. Д. Азаров, В. П. Марце- 
нюк, В. І. Мойсеєв. В. Я. 
Стейскал.

Й Д Е  л і т н я  СЕСІЯ

В один з останніх днів 
мені довелось приймати 
екзамен в групі 4АТ-86 
з курсу «Електромагні
тні і електромашинні 
влаштування автомати
ки)», Третьокурсникам 
читав лекції по цій важ. 
ливій навчальній дисци. 
пліні увесь рік, приймав 
заліки, курсові роботи, 
довелося керувати лабо
раторними заняттями.

Тому, як викладач і як 
декан, групу знаю добре. 
Загальна характеристика 
її така: цей низовий сту_ 
дентський колектив — 
працездатний. згурто
ваний і дисциплінований. 
Один з кращих на курсі 
і факультеті. Стабільно 
вчиться на «4» і «5». 
Жодного невстигаючого. 
Забігаючи трохи наперед, 
скажу, що група і на 
згаданому вище екзамені

ТОН ЗАДАЮТЬ ВІДМІННИКИ
підтвердила Цю харак
теристику. Десять юнаків 
і дівчат отримали п’ятір. 
ки і четвірки, троє — за
довільно. Тверді знання 
з предмету показав «'три
кутник»: староста В.
Дерев’янко, комсорг І. 
Карач і профорг В., Бог- 
данюк. Вони виявили 
чітке розуміння фунда
ментальних основ пред
мету, відмінностей, ула. 
штувань, які вивчалися 
протягом навчального 
року, методів їх прак
тичного застосування, 
перспективи розвитку 
автоматики в різних га
лузях народного госпо
дарства.

Активісти екзаменува-

лися в числі перших, вони 
і задавали тон всій групі 
Як кажуть, подали наоч
ний особистий приклад. 
Думається, що це одна 
з передумов хорошої ус. 
пшноеті ВСІЄЇ групи.

І все ж, викликають 
досаду трійки. Не обій
шлися без них. Приміром 
С. Хижняк не до кінця 
засвоїв елементи системи 
синхронних зв’язків. 
Слабо відповідала Н. 
Нікульшина на запитання 
про застосування аси- 
хронних двигунів, а В 
Туманій не розібрався 
досконально в принципах 
дії синхронних редуктор
них двигунів. «Задовіль. 
но» — іншої ОЦІНКИ я не

міг їм виставити.
Майбутні інженери в 

галузі автоматики, оче
видно, забули, що знан
ня курсу «Електромагніт
ні і електромашинні вла
штування автоматики» 
— це стрижень їх про
фесійної кваліфікації. 
Адже жоден виробничий, 
технологічний процес, 
жодне наукове досліджен
ня не обходяться без ви
користання електромаг' 
нітних елементів, а та
кож електромагнітних 
улаштувань які, до речі, 
мають найширше засто
сування в космічній, 
авіаційній і побутовій 
техніці, медицині, радіо- 
відеоапаратурі і т. д.

Гадаю, що студентам 
інших груп варто завжди 
пам’ятати пріоритетність 
цієї навчальної дисцип
ліни. Бо ж «тріечні» зна
ння. то найперша ознака 
посередності спеціаліста.

А. ВАСЮРА,
доцент, декан ФАМу.

На нинішній сесії за- 
вершальний екзамен з 
предмету «Промислова 
електроніка» здають 
третьокурсники енерго
факу.

НА ЗНІМКУ: старший 
викладач, кандидат тех
нічних наук Валерій Іва
нович Родинков приймає 
екзамен у студентки 
групи 2 ЕС-86 Інни Іва- 
шкевич.

Кожен третій-не екзаменується
І це дійсно так. В 

групі 4 РТ-85 з п’ятнад
цяти студентів четверо не 
допущені до екзамену з 
радіоприймальних прист
роїв. Для четверокурсни- 
ків такий процент нев- 
стигаючих — недопусти
мий. Мириться з тим, що 
С. Заїка, М. Зеленюк, І. 
Кучерук, А. Соляр своє
часно не склали заліків, 
не здали в зазначений 
строк курсових, деканату 
не м о ж н а .  П ро
ви вищеназваних прі-

звищ з ’явилась помітка 
«не допущений».

Цей факт, з нашого 
погляду, заслуговує при
нципового обговорення на 
комсомольських або про
фспілкових зборах.

Екзамен з курсу радіо
приймальних пристроїв 
(провідна дисципліна на 
РТФ) приймали доцент 
С О. Курков та його 
асистент О. М. Мацюк. 
Екзаменатори створили, 
прямо скажемо, обстанов
ку доброзичливості й

уваги, 3 кожним студен
том велась спокійна, гру
нтовна співбесіда.

Ось, наприклад, С. Да_ 
шко зі знанням справи 
розповів іпро розрахунок 
автоматичного регулюван
ня підсилення, особливості 
АРП приймачів і імпульс
них сигналів, про вимоги 
до смуги пропускання, а 
потім на прохання вик
ладача прокоментував 
схему радіоприймального 
улаштування. Оцінка — 
чотири.

Сергію Муржаку випав 
білет № 16. Відповідаючи 
на друге його запитан
ня, студент допустив по
милку, але в основному 
виявив добрі знання і от
римав відповідну оцінку.

В числі перших вийшов 
на п’ятірку О. Мазур. 
Йому випало розповісти 
про побудову системи 
автоматичного регулюван. 
ня підсилення приймачів 
безперервних сигналів, 
про інерційність, показати 
вміння читати схеми.

П'ЯТЕ КОЛЕСО ДО ВОЗА?
Випадково дізнався, 

що нинішнього року один 
наш студент Євген За- 
вальнюк буде захищати 
дипломний проект англій
ською мовою.

— А хто ж прийматиме 
цей захист? В державній 
комісії багато знавців 
англійської?

Той, хто повідомив цю 
новину, мало що міг 
додати до іне’Ґ. І тоді ми 
подзвонили на кафедру 
іноземних мов. х

— Чи часто в нас

бувають такі захисти?
— Часто — не часто, 

але бувають, — відповіла 
зав. кафедрою Марія 
Ауківна Осадчук.

Виявилось, що за її  
пам’яті (а вона на ка
федрі з 1966 року) деся
тьох студентів для захисту 
іноземною підготувала 
І. В. Приймачук, п’ятьох
— В. М. Аебенок, одного
— А. Я. Тараканова, двох
— сама Марія Ауківна. 
Отже, негусто. Кожен та
кий захист, це, по суті,

неординарна подія, мале
ньке диво, спектакль, на 
який добряче треба пошу
кати і глядачів і слухачів. 
Річ у тому, що навіть 
серед професорів і доцен
тів у нас іноземною воло
діють ОДИНИЦІ. 'ІНШИМИ 
словами, знання іноземних 
мов у Вінницькому полі
технічному — на рівні 
великої вбогості, або, 
якщо говорити м’ягше, то 
на рівні гострого дефіциту 

Втім, нічого дивного: 
як дбаєш, так і маєш.

Завітайте на нашу ка
федру іноземних мов і ви 
зразу побачите рівень цьо
го дбання. Бідна Попе
люшка жила в кращих 
умовах, ніж живе ця ка
федра, на якій, до речі, 
переважна більшість жінок. 
Весь без винятку студент
ський контингент прохо
дить через аудиторії ка
федри, а тут у вікнах 
немає навіть кватирок, 
духота і тіснота, бракує 
повітря, постійна півтем
рява висить в холодних 
коридорах, на перший, 
затінений з усіх боків^ 
поверх майже не прони
кає денне світло.

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стер. «ЭА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 2 червня 1989 року,

ЗАМІСТЬ ПЕРЕБУДОВИ- 
ПАПЕРОВЕ КРЮЧКОТВОРСТВО
В процесі перебудови 

в країні стверджується 
стиль самостійної творчої 
праці. Скорочуються лан, 
ки бюрократичного апа
рату управління. В пра
ктику роботи входить 
безпосередня діяльність 
в масах, тобто, там. де 
здійснюються реальні 
справи. Працівник уп
равлінської сфери мис- 
литься нині як такий, що 
постійно живе турботами 
колективу. допомагає 
йому розвязувати назрілі 
проблеми, несе повну і 
пряму відповідальність 
за стан справ на дору
ченій ділянці. Бо його 
праця оцінюється тепер 
кінцевими результатами 
роботи низового колекти
ву. Це. як відомо, ви
мога Ідей перебудови.

Але. на жаль, цього не 
скажеш про верхній еше
лон колективу нашого ін
ституту. Тут не помічає
ться істотних змін на 
краще. До такого вис
новку я дійшов, розмов
ляючи недавно з заві
дуючим навчально-мето
дичним кабінетом 3. Я. 
Грозним, який перевіряв 
виконання планових за
ходів кафедри МР,В 
з методичної роботи за 
другий семестр ниніш
нього навчального року.

Особисто я проти таких 
перевірок, поскільки вони 
не справляють впливу на 
поліпшення методичної 
роботи, нічого не дають 
для перебудови процесу

навчання, підміняють зав 
кафедрами, 'підривають 
авторитет деканатів фа
культетів, обов’язок яких 
здійснювати компетент
ний контроль за мето
дичною діяльністю під
леглих кафедр. Скажу 
так: методкабінету не під 
силу вникнути п особли
вості методики викладан
ня на кожній кафедрі. 

На мою думку, метод- 
кабінету краще було б 
зайнятися організацією 
семінарів по обміну дос
відом покращення мето
дики, запросивши для 
цього к р а щ и х
доповідачів із інших ву
зів. До була б корисна 
і доцільна робота. її 
можуть забезпечити част
ково факультетські ме- 
тодичі ради, а краще 
щоб нею зайнялися пред
метно споріднені кафедри 
на респуліканському чи 
союзному рівні 

Або взяти «директиву» 
проректора М. М. Шко- 
діна про впровадження 
звітності, яка вміщує 
десять розділів по обліку 
навчальної і науково-ме
тодичної роботи кожного 
викладача.
Постає законне запитан
ня: навіщо тоді індиві
дуальні плани, які скла
даються щорічно? Адже 
вони охоплюють п’яти
річний період роботи 
викладача, в них є всі 
дані про її виконання. 
Ось і виникає паперове 
крючкотворство, за яким

немає часу займатися 
корисною конкретною 
справою.

Плодять ці і аналогічні 
їм папери, форми, різні 
рекомендації особи, які, 
м’яко кажучи, не відають, 
для чого потрібні такі 
форми, що вони дадуть 
і кому вони потрібні. 
Швидше заі все для того, 
щоб потім організувати 
ще одну перевірку, як 
вони оформляються і ЧИ 
своєчасно заповнюються. 
Тому і приходять викла
дачі в головну групу на
родного контролю зі ска
ргами на ці, чистої проби 
бюрократичні, «винаходи»

І ще один подібний 
приклад. Як відомо, у 
вузі створено відділ тех
нічних засобів навчання.

Так ось працівники 
ВТЗН щомісячно вимага
ють від кожного викла
дача заповнення форми 
з 18-ти граф. Вона абсо
лютно нічого не дає по
ліпшенню процесу нав
чання, представляє мертву 
статистику про викорис
тання наявних, в біль
шості своїй, морально- 
застарілих технічних за
собів)

Вважаю, що названі 
мною підрозділи варто 
примусити працювати на 
кафедри, а іне утриму
вати їх в якості обліков
ців якоїсь ревізійної 
надбудови.

В. ДЕМЕШКО,
голова ГГНК.

ЛЕКЦІЯ ПРО гол од
24 травня в актовому 

залі інституту відбулася 
лекція професора педін
ституту І. Г. Шульги 
про голод на Україні в 
1932 — 33 рр. Причиною 
голоду була кампанія по 
колективізації і розкур- 
куленню. що проводилась 
жорстокими репресивни
ми методами.

За даними ДПУ у Він
ницькій області того року 
померло 500 тис. чоло
вік. Смерть косила всіх

підряд: дітей, дорослих, 
українців, євреїв, поля
ків...

Не можна слухати без 
хвилювання листа учня 
7 класу Свергуна з с. 
Сальника Калинівського 
району голові колгоспу: 
«Кузьма Петровичі Тиж
день, як помер від голоду 
батько. Мати лежить хво
ра і вся пухла. Окрім 
мене, залишилось ще 
троє дітей. Вони попухли. 
На мою долю випало бути 
головою двору. Допомо

жіть, чим можете. У нас 
сьогодні на вечерю не 
залишилося й буряків. 
Рятуйте маму, дітей. Ми 
вступимо в колгосп і я 
буду так з мамою пра
цювати, щоб забезпечити 
цих малих дітей хлібом. 
Не відмовте, Кузьма Пет
рович. Невже я 7 років 
вчився, щоб померти го
лодною смертю?».

Професор відповів на 
числені питання присутніх 

І. МАЛИГІН,
інженер.

П'ЯТЕ КОЛЕСО ДО ВОЗА?
(Початок на 1-й стор.).
Жоден з підрозділів 

інституту не жде з таким 
нетерпінням благословен
них днів, осені, як жде 
його кафедра іноземних 
мов — буде переселятися 
в нове приміщення фа
культет енергетики і, мо
же, ї ї  переведуть повер
хом вище, може, хоч 
трохи полегшає. На ка
федрі говорять про це з 
тихою надією в очах, не 
дуже вірячи, що таке на
решті станеться.

— Нас вважають п’ятим 
колесом до воза, — сум
но всміхається Марія Ау. 
ківна. — Загляньте ли
шень у лінгафонні кабіне
ти. Таке усе старе, таке 
зношене, що на ньому 
вже й працювати не мож
на, а ми пробуємо й про
буємо його латати...

Невеселі діла. Вважаю
чи іноземну дисципліною- 
другорядною відповідно 
ставляться до неї й де
кани: тих, що вивчали в 
школі німецьку й фран
цузьку, змушують пере
ходити на англійську, як 
більш практичну і попу-

лярну. В результаті — 
одні збитки: забув ту, що 
вчив, і не вивчив тієї, на 
яку змусили перейти.

За принципом шагре
невої шкіри катастрофічно 
скорочується час на вив
чення іноземних мов. 
Було на першому курсі 
чотири години щотижня, 
тепер — дві. Через рік 
(диво дивне!) уже (ПРИПИ
НЯЄТЬСЯ вивчення ІМОВ 
зразу після другого кур
су. Щоб швидше забув їх 
студент, ЧИ ЩО? ,

Можна поспівчувати й 
оплаті наших мовників. 
Молодий викладач при 
повному завантаженні оде
ржує 125 карбованців, а 
той, хто нав)ть з 25и 
-річним стажем, вище 
160-ти все одно «не ско
чить». З оплатою, прав
да, є надія на уряд — 
обіцяють підняти. А як 
бути з постійними без
оплатними замінами ви
кладачів? В жіночому ко
лективі — більше хвороб, 
більша зайнятість дітьми, 
які теж частенько слабу
ють, доводиться виходити 
замість товариша, пере-

втомлюватись, а оплата 
при цьому не збільшує, 
ться й на копійку. Може 
цю проблему все-таки 
вирішить ректорат?

І ще одне.
Вартість викладача іно. 

земних мов тим вища, 
чим більше він спілкує
ться на німецькій з нім
цями, на англійській з 
англійцями і т. д. Одне 
слово, треба їздити за 
кордон, треба домагатись 
відряджень. Але, навіть 
власними коштами туди не 
добратись...

— Треба послати на на
вчання до ФРН 40 сту
дентів. З гуманітарних 
вузів ще якось набираємо, 
а з технічних... Якщо у 
вас є студенти зі знан
ням німецької —■ пошлемо 
хоч сьогодні, — говорив 
недавно в нашому вузі 
заступник міністра В. В. 
Сокол.

Відповісти не було чого. 
І не буде до тих пір, поки 
кафедра Іноземних мов 
не перестане відігравати 
в нашому інституті ролі 
п’ятого колеса до воза.

В. ІВЧЕНКО.

Випадок за кордоном
На ім ’я проректора 

М. Є. Іванова і секретаря 
парткому В. М. Бабія на
дійшла доповідна записка 
від завідуючого кафедрою 
фізкультури Я. І. Кулика 
такого змісту:

«З 5 по 11 травня 1989 
року, згідно угоди між 
Вінницьким політехнічним 
інститутом і Свентокши- 
цькою вищою політехніч
ною шклою В МІСТІ К еЛЬЦЄ 
перебувала наша спортив
на делегація. До ї ї  складу 
входив і студент II курсу 
факультету автоматики й 
мікроелектроніки член 
збірної з баскетболу 
Олександр Марчук.

В ніч іперед від’їздом 
з Келець 11 травня він 
обікрав польських студен
тів і був затриманий ор
ганами міліції. Серед 
краденого — дві пари ж і
ночих туфель {строк 
носіння 2,5 — 3 роки), 
старі куртки та інші речі. 
Все це оформлене відпо
відним протоколом.

Батько Олександра Мар
чука — майор міліції,, 
мати працює в секції ци
вільної оборони нашого

інституту. Марчук — член 
збірної України з гандбо
лу, в ї ї  складі неоднора
зово бував за кордоном, 
в тому числі і в (капіта
лістичних країнах.

Вважаю за необхідне 
суворо покарати винних: 
студента О. Марчука 
відчислити з інституту, 
тренеру баскетбольної 
команди А. Берестову 
оголосити сувору догану. 
Особисто для мене будь 
яке партійне чи адмініст
ративне стягнення буде 
недостатнім, якщо враху
вати, якого сорому і га
ньби довелося зазнати 
з-за цього вчинку всім 
членам делегації».

Минулого тижня цей 
вчинок розглядався на 
комсомольських зборах 
другого курсу ФАМу. 
Олександр Марчук на них 
не з’явився. Це можна зро
зуміти. Якими б очима 
дивився він в очі своїм 
товаришам? Ніхто про 
нього не сказав жодного 
доброго слова. Власне, 
на факультеті \ не знають 
його, як студента і това
риша, Він зовсім недавно

переведений сюди з ра
діотехнічного і займався, 
здебільшого, не за сту
дентською партою, !а на 
стадіоні. Це, до речі, 
теж тема для окремої 
розмови — студент не з 
інженерним, а спортивним 
ухилом.

Ніхто, звичайно, не 
проти спорту, але не по
винно бути так, щоб сту
дент стаціонарного від-' 
ділення був більше спор
тсменом, ніж студентом, 
щоб він не виховувався 
в своїй групі, відчував 
приналежність до якоїсь 
особливої елітарної ко
горти. Це, як правило, 
кінчається погано.

Фінал у нашої історії 
теж сумний. Комсомольці 
групи одноголосно зая
вили, що Олександру 
Марчуку не місце в ком
сомолі. Вони звернулися 
з проханням до ректорату 
відчислити ЙОГО З інсти
туту,

І. БОРИСЕНКО, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
ВПІ.

К о р о т к о  п р о  р і з н е
ІД  СЕРПНЯ ниніш. 

нього року 10 
співробітників інституту, 
переможців соціалістич
ного змагання, поїдуть 
на відпочинок у місто 
Закопане (ПНР). Це у 
відповідності до угоди 
про співробітництво між 
профспілковими коміте
тами ВПІ і Свентокши- 
ЦЬКОЇ (м. Кельце) ВИЩОЇ 
політехнічної школи.

10 співробітників цієї 
школи з 16 серпня від
почиватимуть в Немирів. 
ському санаторії «Аван
гард».

ІЯ ЛУБ інституту вла- 
** штував перед літніми 

канікулами звіт худож
ньої самодіяльності ді
тей, які навчалися в різ
них клубних /студіях. 
Юні хореографи про
демонстрували народні, 
бальні та інші танці. 
Школа естетичного ви
ховання виступила перед 
батьками з «піснями і вір
шами на англійській мові. 
Ізостудія влаштувала 
багату виставку малюн
ків,.

Під час канікул клуб 
теж не пустуватиме. Для

студійців та інших дітей 
тут організовується піо
нерський табір.
Г) БГОВОРЕННЯ під- 
^  сумків форуму Миру 

відбулося в комітеті 
комсомолу інституту. За 
безвідповідальне став
лення до своїх обов’язків 
заступник секретаря ко
мітету по роботі з іно
земними студентами Вік_ 
тор Марцонь виведений зі 
складу комсомольського 
комітету. Йому оголоше
но сувору догану з зане
сенням до облікової 
картки.

Вчора у Вінниці роз
почались гастролі Запо
різького ордена Трудо
вого Червоного Прапора 
українського музично- 
драматичного театру 
імені Щорса.

Очолює колектив на
родний артист УРСР 
О. П. К°Р0ЛЬ- У театрі 
працюють такі майстри 
сцени, як народна арти
стка УРСР Т. Мірошни
ченко, заслужені артисти

Проблему Батьківщини 
піднімає вистава «Вулиця 
Шолом Алейхема, 40»
A. Ставицького. Гірка 
доля У її героїні — ЖІН
КИ похилого віку. Вона 
не хоче покидати бать
ківщину. проте вимушена 
їхати за синами і це 
призводить до непоправ
ної трагедії в домі.

Хто не читав повість
B. Куніна «ІнтердівчиіН- 
ка»?

ТЕАТРАЛЬНЕ ЛІТО

одного з творів І. Не- 
чуя-Левицького нагадає 
музична комедія «Ой, 
сусідко!» Г. Аронова і 
В. Філіпенка. На тлі 
чарівної природи відбу
ваються сутички односе
льців — смішні, безглузді 
але тцпові.

За мотивами класичної 
п’єси англійського дра
матурга Б. Томаса «Тітка 
Чарлея» написана музич
на комедія В. Полякова

Гастролі запорізців
УР/СР Т. Вольська, А. 
Карпенко-, Г. Антоненко 
1. Просяниченко. В. Шин. 
карук, О. Гапон, В. Лу- 
к’янець Б. Чулімов, ар
тисти І. Смолій. В, 
Пронін, Г. Тимошенко, 
Н. Шиян, С. Плещун та 
інші*

Що ми покажемо на 
гастролях?

Першими назву ви
стави «Діти Арбату» А. 
Рыбакова та «Дача Ста
ліна» В. Губарева. Ці 
назви глядачам говорять 
багато і не варто пере
казувати сюжети творів. 
Театр доторкнувся боліс
них тем ВІТЧИЗНЯНОЇ 
історії, говорить про нас. 
лідки сталінізму в душах 
людей)*

Вона вразила темою, 
картинами життя тих 
дівчат, які зробили своє 
тіло дорогим продажним 
товаром. Потім В. Кунін 
написав і п’єсу, яку од
ними з перших в країні 
втілили щорсівці на своїй 
сцені. і*

В цашому репертуарі 
і п’єса іспанського дра
матурга А. Касони «Де. 
рева вмирають стоячи» 
про зіткнення гуманістич. 
ного ставлення до людини 
і жорстоких законів бут.

Карнавальний настрій 
панує у виставі «Багато
женець»- А. Даландика^ 
яка висміює лицемірів 
при владі«

Про класичний сюжет

і О. Фельцмана. Вона — 
для тих, хто любить на 
сцені веселе видовище, 
гумор; музику.

У гастрольному репер
туарі — також цікаві 
концерти «Душі натхнен
на ліра» про життя та 
творчість Т4 Г. Шевченка 
за сценарієм В.. Шинка, 
руїка і і «Уві сні та ная
ву».. Дітям пропонуємо 
виставу—казку «Черво, 
ненька квіточка».

Для першого знайом
ства, сподіваємося, до
сить вистав. Хочемо, щоб 
наші дорогі гості лиши
лися задоволеними.

М. ЗАХАРЕВИЧ; 
директор Запорізького 

театру ім. ІЦорса.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.


