На вченій раді інституту
28 вересня відбулось засідання
вченої
ради
інституту. Рада розглянула звіти про роботу до
цента 0> В. Зайцева, про підсумки роботи дер
жавної екзаменаційної комісії по випуску спеціа
лістів у 1989 році, про
стан
Науково-дослідної
роботи студентів, про заходи по впровадженню в
учбовий
процес української мови, про з)иіни
В
організаційній структурі інституту. Рада представила
до професорських звань Р. А. Ісковича-Аотоцького,
Д. Б. Налбандяна; обрала за конкурсом: Б. С. РогальськОго — завкафедрою електрозабезпечення
промислових підприємств МІСТ І СІЛЬСЬКОГО іГОСПОподарства, О. П. Стахова — завкафедрою інформа
тики і компютеризації навчання, В. О. Піджаренка
— завкафедрою автоматики та інформаційно-вимі
рювальної техніки, В. С. Собчука — завкафедрою
електричних станцій, АЛ. П. Байду — начальником
науково - дослідної
лабораторії.
Заслухано також інформації про зміну учбових
планів, затвердження кошторису, положень, затвер
дження студентам ленінських стипендій І етилендій вченої ради, про виділення грошових
засобів
кооперативу «Радуга».
Ректор інституту Б. І. Мокін оголосив на засідан
ні вченої ради, що першим проректором призначає»
ться Ю. А. Буренкіксв, а його заступником — А. С.
Васюра*
(

На нашому факуль
теті завершилися звіт
но-виборні збори в усіх
десяти партгрупах. В
цілому вони пройшли
організовано, при на
лежній активності ко
муністів.
Так, наприклад, члени
К П РС кафедри охороніг
праці висловили ряд
критичних
зауважень
на адресу партгрупорга
В. П, Якубовича, котрий
недостатньо займався
питанням навчання ко
муністів. безпартійних
співробітників кафед
ри в системі політичної
освіти. Партгрупа не
повною мірою викори
стала свої можливості
в перебудові навчаль
но - виховного процесу
на всіх факультетах
вузу.
Партгрупорг кафед
ри, говорили комуністи,
мало питав за стан ро
боти свого заступника
Ю . К. Корольова, не

50 РОКІВ у ПАРТИ
Аркадію Михайловичу
Банникову вручено по_
свідчення і значок ве
терана Комуністичної
партії Радянського Со_
юзу. Знаменна подія!
З цієї нагоди ми взя
ли інтерв’ю в Аркадія
Михайловича.
Які почуття викликав
у вас цей ювілей?
— З одного боку —
подія дуже
приємна,
а з іншого —! вона
нагадує про мої літа.
Все-таки за
плечима
вже більше сімдесяти
років. Пройдено довгу
і тернисту життєву Д0-

що і обидва мої сини
1 дружина теж стали
членами К П Р С і наша
сім’я — це своєрідна
партгрупа Банникових.
А як ви ставитесь до
того, що нині чимало
комуністів, навіть з ве
ликим стажем, здають
партквитки?
Факт, звичайно. при_
крий. Але я дотримуюсь
думки, що той. хто по
кидає партію, ніколи не
був справжнім комуні
стом. Отже, шкодувати
нема за чим. Очищення
в трудну хвилину ті
льки згуртовує партій.

знайшов за потрібне
знайти постійне дору
чення Ж. О. Наумову,
який, до речі, не відві
дував і політзанять.
Досить
змістовною
була звітна доповідь
партгрупорга кафедри

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:
федрою В. О. Федотовим, творчо, серйозно
підійшли до організа
ції занять в системі
політичної освіту в но
вому навчальному році.

ДІЛОВИТО, САМОКРИТИЧНО
теоретичної і будіве
льної механіки А . С.
Линника. В активі цьо
го осередку комуністів
— плідна діяльність в
перебудові навчання і
виховання
студентів
ІБФ, тут уже впровад
жено в учбовий процес
модульну систему, за
безпечено хороший мо
рально _ психологічний
клімат в колективі ка
федри, викладачі і спів
робітники багато часу
віддають індивідуальній
роботі зі студентами.
Партгрупорг, відзна
чалося на зборах, спі
льно з завідуючим ка.

Тепер комуністи і без
партійні працівники ка
федри
вивчатимуть
курс
«Інтенсифікація
економіки: питання тео_
рії і практики», розра
хований на два роки.
Керівником цього семі
нару обрано
завка
федрою, а його заступ
ником
партгрупорга
А. С. Линника.
По-діловому пройшли
звітні збори в студен
тських
партгрупах.
Приміром, комуністип’ятцкурсники вказали
своєму
партгрупоргу
Т. Охромій на слабке
керівництво
КОМСО-

ЗВІТИ І ВИБОРИ.
мольською
організа
цією, іншими громад
ськими організаціями
курсу.
Всі комуністи партгруп факультету зій
шлись на думці докла
сти більше сил, сумлін
ня длй підготовки ви
сококваліфікованих І Н інженерів - будівельни
ків, сповна озброїти їх
глибокими теоретични
ми і практичними знан
нями зі спеціальності,
які б володіли марк
систсько - ленінською
теорією, найновішими
досягненнями
вітчиз
няної
і
зарубіжної
науки і техніки, були
виховані в дусі комуні
стичної свідомості і ра
дянського патріотизму.
Д ТО Р Ш ЕЧ Ш К О В ,
секретар партбюро
інженерно - будіве
льного факультету.

Обговорюється проект С татуту ВПІ

рогу. Оглядаючись на
неї ні за чим не шко
дую. Було багато подій,
справ, гарячої роботи.
Мушу сказати, що про
йшов я свою дорогу
чесно. За 50 років —
жодного стягнення. О Д 
НІ

ПОДЯКИ .

В партії я не займав
високих посад, весь
час на низовій роботі.
Але це мені давало
близький зв’язок з ма
сами, я добре знав їх
настрої, орієнтувався в
обстановці і в силу сво
їх можливостей нама
гався впливати на наст
рій людей, спрямовува
ти їхню енергію. Го
ловним для мене зав
жди було виховувати
почуття
патріотизму,
дружби, любові і від
даності Батьківщині.
На мою долю випали
і складні тридцяті, со
рокові, п’ятдесяті роки,
сумновідомі нині, при
широкій гласності, ма
совими репресіями і не
справедливостями. Але
ми, рядові комуністи,
в ті роки високо несли
знамено партії і наша
совість перед народом
чиста, до репресій у,
нас ніякого відношення
не було. Я вірив, вірю і
до кінця буду вірити в
ідеали партії , її прові
дну роль і справед
ливість. Гордий з того,

ні. ряди. Комуністами
залишаються т*. хто не
боїться відповідально
сті, хто готовий і далі
відстоювати ідеали, про
голошені В. І. Лені
ним. Я виріс і вихову
вався партією так, що
«зловживав» у своєму
Ж И ТТІ ТІЛЬКИ ОДНИМ

“

і

роботою. Незважаючи
на вік, і далі продовжу
вав брати активну уча
сть в діяльності парторганізації. є нештат
ним членом партійної
комісії міськкому.
Вважаю, іцо нині ми
дещо послабили внут
ріпартійну роботу, ди
сципліну. не надаємо
належної уваги дотри
манню комуністами ви
мог статуту і посилен
ню їхньої
відповіда
льності за виконання
ними функціональних
обов’язків.
Викликає
жаль і тривогу й Т £, що
частина комуністів (на
віть керівників) висту
пають
проти партії,
беруть участь в різних
неформальних органі
заціях, що ослаблює
керівну роль партії.
Тим часом, справжній
комуніст повинен діяти
навпаки, всі сили і зді
бності
спрямовувати
на всемірне підвищення
її авторитету.

Перегляд проекту Статуту Вінницького полі
технічного інституту дає можливість зробити
деякі на мій погляд, суттєві доповнення до
його змісту.
Пункт 25, гадаю, доцільно подати в такій
редакції: «Навчальний процес для талановитих
студентів, яких переведено на особисті плани,
організовується по напрямах: науковий співро
бітник, конструктор, менеджер, винахідник і
раціоналізатор, інженер по знаннях».
Остання спеціальність — це спеціальність
X X I віку. Зараз цей фах готують мало вузів в
С Р С Р . але в 21 столітті, коли інтелектуальні
системи матимуть широке застосування, попит
на таких фахівців буде незмірно великий.
В пункті З і не слід вказувати, що викладач
повинен 15 хвилин відводити на організацію
самостійної роботи студентів під керівництвом
викладача. Пропоную записати: «Академічний
час виклдач розподіляє так, щоб мінімум часу
витрачалось на інформаційне повідомлення і
максимум на активну пізнавальну самостійну
роботу студентів під його керівництвом».
Немає потреби регламентувати час викла
дача, бо формаліст може на всіх занятттях, осо.,
бливо ж коли присутній ректор, чи інший ке
рівник, тільки 15 хв. відводити на самостійну
роботу. Час на самостійну роботу повинен від
водити сам викладач, залежно від мети, змісту
матеріалу, методу навчання тощо.
В пункті 33 між абзацом першим та другим
слід сказати: «Перед іспитами викладач, разом
з викладачами, що будуть навчати студентів
на наступному курсі, проводять атестацію
підготовленості студонтів з даної навчальної
дисципліни (базові знання), які дають змогу
судити про можливість успішного засвоєння

студентом навчальних дисциплін на наступно,
му курсі. В разі «незадовільної» оцінки знань
студента, студент до іспитів не допускається
до тих пір, поки не буде атестований оцінкою
«задовільно».
Такий вихідний контроль дасть змогу під
вищити відповідальність студентів і викладача
за якість навчання.
В пункті 55 доцільно внести такі зміни:
«Перший проректор — проректор по навчаль
ній роботі здійснює безпосереднє керівництво
навчальною, методичною та науково-дослідною
педагогічною роботою інституту».
Підпункт шостий цього пункту слід подати в
такій редакції: «організовує розробки та впро.
вадження в навчальний прецес науково.обгрун.
тованих продуктивних технологій навчання:
активні форми організації навчально-виховного
процесу, використання ЕОМ в навчанні та уп.
равлінні навчальним процесом та педагогічними
дослідженнями; підготовку інформації для
автоматизованих
навчаючих систем.».
Доцільність такого формулювання пункту за
мість «організації розробки та впровадження
в навчальний процес комп’ютерних технологій
навчання» мотивується тим, що у вищевказа
ному формулюванні визначено пріоритетні
напрямки комп’ютерної технології навчання.
В разі прийняття позиції, що є в проекті Ста
туту, викладач, який використовує калькуля
тор на заняттях, може сміливо твердити, що
він впроваджує в навчальний процес комп’ю
терну технологію навчання, хоч ця технологія»
насправді має дуже далеке відношення до
справжньої навчальної технології.
В. ЧИЖИК,
доцент, кандидат педагогічних наук.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ КОМП’ЮТЕРІВ
З 25 по 29 вересня в
головному
навчальному
кррпусі інституту прохо
див семінар-показ польсь
кої обчислювальної тех
ніки,
представленої на
уково-виробничим об’єд
нанням систем управління
«Мерастер», \ (м, Като
віце),
торгово-виробни
чим підприємством «М ікрокомп’ютери»
(м. Вар„
шаваї) і торгово-технічним
центром, що у м. Києві,
підприємства
зовнішньої
ТОІРГІВЛЇ «Метронекс»,
Для участі в семінарі-

показі обчислювальної те
хніки
наших
польських
друзів прибули спеціаліс
ти з Москви, Києва, Ль
вова, Хмельницького, Чер^
ніівець,
інших міст краї
ни, а також з підприємств
Вінниці,
В роботі семінару взя
ли
участь директор
з
економічних справ фірми
«Мерастер»,
кандидат
економічних
наук Піотр
Фраус, директор москов
ського віділення торгововиробничого підприємства!
«МІкрокомп’ютери» Алек~

сандр Шипович, дирек
тор торгово-економічного
центру
фірми
«Метронекс» Внуш Хоростовський, провідні спеціалісти
вищеназваних організацій,
Для відвідувачів вистав
ки польських ЕОМ експо
нувались
персональні
комп’ ютери, ЕОМ мереж
І систем, контрольно-ви
мірювальна техніка систе
ми «КАМ АК»,
В ході семінару відбу
лося засідання координа
ційної ради з автоматизо
ваних
систем
наукових

досліджень (АСНД), заслу
хані доповіді спеціалістів
ВПІ з питань створення
систем АСНД, організова
но виставку-показ досяг
нень ВП! в галузі елек
тронної
обчислювальної
технііки.
Під час роботи
семі
нару представники радян
ських підприємств, зокре
ма,
вінницьких заводів
«Термінал», газоаналізато
рів, «Аналог» уклали тор
говельні угоди на при
дбання
польських ком
п’ютерів.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
Свого часу газета
«Комсомольська прав
да» писала про те, як
Олександр
Андрухін,
перебираючи в хатній
кладовці зношені речі,
наткнувся на старі жін
чині чоботи, придивив
ся до них пильніше і
вигукнув раптом:
— Слухай! Я знай
шов
мільйон.
Олександр Олексійо
вич тепер підсміюється
з цієї журналістської
натяжки, бо було воно
не зовсім так. Ідея пу
стити в діло старі зно
шені речі та відходи
виробництва з ’явилась
у нього, ще тоді, коли
й власної квартири не
мав. Однак реалізація
ідеї справді обіцяла мі
льйони.
Працюючи доцентом
кооперативного
інсти
туту в Білгороді і ма
ючи, природно, тісні
зв’язки з торгівлею,
Андрухін
підрахував,
Що в нашій країні ко
жного року зношується
і викидається на сміт
ники близько 80 міль
йонів пар жіночих чо
біт.
Але ж ці чоботи не
стерлись на порох, не
перетворилися в ніщо.
У них, як правило, ці
ла шкіра, зберігся ме
тал «блискавок»,почас
ти — хутряна підклад
ка.. Простий арифме
тичний підрахунок да
вав картину пропажі
фантастичного
багат
ства: якби, скажімо,
розстелити
шкіряний

матеріал 80 мільйонів
пар чобіт, то він би за
йняв смугу довжиною
12 тисяч кілометрів
і шириною один метр.
Якби
виплавити одні
лише
латунні ; «бли.
кавки», то було б бли
зько тисячі тонн. АІ
ще ж — хутро, яке,

очах вогонь непідроб
ного подиву.
— За який
час
можна було б розпоча
ти масове виготовлення
всього цього?
— Якби приватним
шляхом, то через пів
року, а якщо
через
Держплай, то...

СКТБ створили.
але
без приміщення, без
копійки грошей. Субси.
дії пообіцяли тільки на
13-ту п’ятирічку. Та й
то невпевнено. А ди_
ректорові
СКТБ уже;,
сорок -гри. Ждати він
не може і не хоче. Тим
паче, що нереалізовані

Що ноже підприємливий?
після відповідної дезинфекції могло б іти
на пошиття різних кап
ців і тапок; а ще ж ли
ті Підошви,
з яш іх
можна виплавляти сто
впчики для огорож. Ш и
рокий діапазон засто
сування могла б мати
шкіра, латіунь.
Втім, Олександр Ан
друхін
не тільки ра
хував — він почав дія
ти , виходити на різні
рівні, привертати ува
гу до проблемного пи
тання. В інституті бу
ла створена
експери
ментальна лабораторія.
Все, іцо могло вийти
з відходів, у ній роби
ли примітивним, кус
тарним способом, але
це були красиві виро
би. Отоді й приїхали
кореспонденти з «Ком
сомолки». Пішов Ірозголос по всьому Сою
зу.
Викликали
Андрухіна в Держплан
С Р С Р . Він подався ту
ди, як дід Мороз, з ці
лим мішком різного
добра, вивалив усе це
перед очі високого на
чальства і бачив у тих

Не став говорити да
лі, але натяк,
хоч і
делікатний, був насті
льки прозорим, що во
ни засміялись і пого
дились, що треба як
найшвидше- створюва
ти СКТБ і розробля
ти технологію. Тему
ввели в координацій
ний план наукових ро
біт.
А після цього поча
лось ходіння
по му
ках, Одинадцять міся
ців збирались підписи
у відомствах, організа
ціях, установах — хто
за СКТБ? Підписався,
зрештою, навіть пер
ший заступник голови
Р а д и
Міністрів
Р Р Ф С Р . Андрухін за
цей час протер стільки
взуття на всіляких ви
соких порогах, Що ви_
працював хватку спра
вжнього
штурмовика
бюрократичних
цита
делей. У вересні 87-го
року папір був підпи
саний першим заступ
ником Голови
Ради
Міністрів Союзу P C P
Мураховським.
В се
редині
88-го
року

І СМАЧНО, І ЗАТИШНО...
Колектив
вузівської'
їдальні, як годиться, чіт
ко і злагоджено запрацю
вав з першого дня ново
го навчального року. А
щоб це саме так сталося,
тут з допомогою кухарів
робітники АГЧ
провели
необхідні ремонтні і мон
тажні роботи. Налагоди
ли машини для миття по
суду, виготовлення млин
ців, відергулювали елек
тром’ясорубку,
встанови
ли ванни в мийному від
діленні,
змонтували ще
одну лінію роздачі страв,
заново вклали в коридор
них долівках плитки типу
«брикічія», виконали чи
мало
опоряджувальних
робіт (фарбування, очист
ка залів, кухонних,
під
собних, складських
при
міщень, тощо). Було зро
блено потрібні“
запаси
різноманітних
продукто
вих товарів.
Отож, коли перед по
чатком занять
першого
вересня студенти прийшли
до їдальні, там все було
»готово для обслуговуван
ня
відвідувачів-з£мовни_
кір.
Приємний сюрприз че
кав викладачів інституту:
для
них
організований
окремий зал. Не для то
го, щоб відгородитися від
«рядових» вдівідувачів, а
для того," щоб забезпечи
ти більш оперативне об
слуговуваний я.
Відтак,
їдальня нині має 530
місць, що на третину біль
ше від попередніх років.
Черги в обох залах зве
дені
до
мінімуму.
А
як
це багато важить
в
економії напруженого, до
хвилин спресованого нав
чального і робочого дня.
Перед написанням цьо
го матеріалу мені довело
ся розмовляти з багать
ма студентами,
виклада
чами, співробітниками ву
зу. Оцінка роботи кухо
варів,
буфетниць-роздат-

6 жовтня

ниць,
обслуговуючого
персоналу
їдальні одно
значна:
задоволені всі.
Задоволені,
насамперед,
якістю і розмаїттям страв,
чистотою в приміщеннях,
ввічливістю
працівників,
затишком в залах. А який
тут декор! Не в кожному
ресторані такий побачиш.
Цікавлюсь меню. Ком
плексний
сніданок,
як
правило, подається на) дру
гому поверсі, є гарячі
страви. Обід готується в
двох варіантах: комплекс
ний (міняється щоденно),
і на замовлення
— два
перших блюда,
3—4—
других,
1—2 — третіх,
плюс 4— 5 видів
холод
них закусок. Про їх смачність, калорійність, йшло
ся вище. Окрім цього
в
'їдальні є дієтзал. Стрази,
там, звичайно, специфіч
ні, окремого гатунку. До
речі, в ньому, хто виявить,
бажання, можна й пове
черяти. Середня ціна обі
ду 60 копійок. Мимоволі
згадується вартість страв
у звичайній їдальні, десь
по тому ж Хмельницько
му шосе. Куховари трудя
ться від п’яти ранку до
пізнього вечора.
Це, таїк би мовити, ві
зитна картка
вузівської
їдальні. В пору познайо
мити і з „тими, хто забез
печує такий
зразковий
харчоторгівський
сервіс.
Бо сьогодні при дефіциті,
обмеженості багатьох про
дуктів, не без серйозних
зусиль і ускладнень мож
на досягати
подібного
урізноманітненого
іменю,
домогтися відміннної якос
ті виготовлення страв. А
що це саме таік, перекон
ливо
засвідчують нещо
давні
перевірки (є акти)
райсанепідстанції
і дер
жавної
торговельної ін
спекції.
— Кадри у нас стабіль
ні, працюємо на госпроз
рахунку. Одним
словом,

всі
дівчата стараються.
Більшість
має
спеціа
льну освіту, — розповідає
завідуюча
виробництвом
В. В. Купальська).
— І все ж, люди повин
ні знати тих,
кого вони
по обіді згадують доб
рим словам. 1 1 ■
І тут Віру Василівну я
поставив в дещо скрутне
становище. Не Хотілося
їй кого-небудь
з підлег
лих обійти.
Після трива
лої паузи вдалося дізна
тися про цайсумлінніших,
найстаранніших,
найдосвідченіших.
)
Це — кухарі з чималим
стажем, справжні профе
сіонали
О. А. Яковлева,
Р. І. Епік, їх
молоді
колеги — Р. Мельник, О.
Гнидюк, робітниця
залу
А, С. Куценко, буфетниця
А. Корнійчук, адміністра
тор В. Тарануха, зав. ви
робництвом
дієтзалу М.
і. Паламарчук...
А від себе додам. Ось
вже двадцять років тру
диться у їдальні ВПІ Віра
Василівна Купальська. Во
на висококласний спеціа
ліст.
Має вищу
освіту.
Здібний організатор хар
чового
конвейєру? і ко
лективу. Зуміла підібрати
у штат
добросовісних,
знаючих помічниць. Звід
си й порядок, і культура
обслуговування. Звідси —
і марка підприємства. За
це й нагороджено ї ї ви
сокою державною відзна
кою — орденом «Знак
Пошани».
Днями проходжу мимо
головного
входу їдальні.
Увагу
привернули кілька
молоденьких юнаків І дів
чат.
Бачиться — далеко
не
студентського
віку.
Розговорилися.
— Навчаємося, хто
в
м’ясо-молочному, хто
в
технікумі електронних при
ладів. А харчуватися хо
димо до інститутської їда
льні.
Д, БОРИСОВ,

до кінця ідеї оброста
ють новими планами й
задумами.Л }
В кінці нинішнього
літа Олександр Олек
сійович вирішив по
вернутись
до рідної
Вінниці. Жаль, звичай
но. того, що зроблено
в Білгороді, але жаль і
часу. Життя коротке.
Треба спішити. Андру
хін сподівається, що
вдасться
реалізувати
свої задуми на базі
Вінницького політеху.
15 вересня його при
значено директором новоствореного інститут
ського навчального на
уково-виробничого цен
тру «Інженерна еколо
гія». В цьому центрі
14 чоловік.
Чим вони зайняті?
Відповідаючи на це
перше запитання нашої
розмови,
Олександр
Олексійович говорить
про значення чистоти
навколишнього середо
вища. На словах за
неї всі, а на ділі... На
віть звалища відходів
не проектуються, ні
хто не обгрунтовує,

НАУКА чому вони знаходяться
в тому чи іншому
місці, не виконує В ІД 
П О ВІД Н О Ї
геодезичної
роботи, не розробляє
нормативів захоронен
ия. Треба розробити та
кі нормативи, щоб під
приємству
невигідно
було возити відходи
на звалище, щоб шука
ло шляхів їхньої пере.
робки, а за користуван
ня звалищем платило
гроші. Центр «Інже
нерна екологія» має
насамперед узятись за
розробку
нормативів
заіхоронення.
Олександр
Андру
хін виношує думку не-вдовзі налагодити ма
сову паспортизацію від
ходів усіх підприємств.
Це дозволило б орга
нізувати диспетчерсь
кий облік: те. що є
відходом на одному
підприємстві, могло б
використовуватись
у
технологічному проце
сі другого.
З іншоґо
боку — це спосіб ба
чити загальну карти
ну і вживати заходів
для утилізації того, що
поки-що пропадає мар
но. ^Скажімо, на взу
ттєвому об’єднанні що
року викидають
до
200 тонн гумової ви
різки. ТОДІ як з неї ле
гко можна виготовля.
ти тисячі бризговиків,
килимків,
підстилок
тощо.
Андрухін має уже
технологію цієї пере-

ВИРОБНИЦТВУ
робки, але
головне
для нього зараз — ба
за.
Питання, правда,
вирішується партійногосподарськими
орга
нами, котрі зацікави-.
лись його ідеями. Ви_
хід уже ніби-то й намі
чається, проте Олек
сандр Олексійович не
хоче пРо це говорили.
Щоб не зурочити! Гір
кий досвід привчає до
обережності і стрима
ності.
Є думки і щодо ство
рення спільних підпри
ємств з капіталістами.
Одного, приміром, зу
стрів на раді експер
тів по переробці В ІД 
ХО ДІВ у Москві. Палко
зацікавився пошуками
Андрухіна. У жовтні
приїде сюди з Ф РН на
більш предметну роз
мову.
А в Польщі є один
знайомий, котрий ро
бить з макулатури ту
алетний папір. Згоден
продати свою техноло
гію нашій країні не за
валюту, а за макула
туру.
, Людину Спопеляють
спрага
діяльності
і
невтомних
пошуків.
Так
хочеться ввірити,
що великий її задум
нарешті зрушиться і
попливе на широкий
простір, де не буде Н І
Я К И Х перешкод ініціа
тиві. Побажаємо
ж
Олександру Олексійо
вичу Андрухіну вели
кої удачі.
В ІВЧЕНКО.

КОМ АНДА-ПЕРЕМ ОШ ЦЙ
На цьому знімку ви
бачите
баскетбольну
команду нашого інсти
туту, яку тренує стар
ший викладач кафедри
фізкультури Л. О. Бе/рестов. Ця команда має
на своєму рахунку ба
гато перемог і почесних
титулів — чемпіон об
ласті, переможець ПОлітехніади 88, перемо
жець 89 року серед ву
зів У Р С Р II групи (що
дало право виступати в
першій групі), четверте
місце на 14 спартакіаді
Мінвузів У Р С Р . пере
мога над командою Све^

ІЖ Ш іПОПРАВКА
При публікації про
екту Статуту Вінниць
кого політехнічного ін
ституту в №№ ЗО— 31
допущена
помилка.
Пункт 60 десятого роз
ділу треба читати
в
такій редакції*:
60. Органом керів
ництва факультетом є
рада факультету, голо.

1989 р.

СПОРТ

нтокшицького політехні
чного інституту в П Н Р.
В зв’язку з тим, що
команда нашого інсти
туту увійшла до числа
12 кращих на Україні,
їй належить провести
не менше шести офіцій
них змагань з відривом
від навчання кожного
разу по тижню. Пові
домляємо це до уваги
деканів, щоб вони не
чинили опору, аджё
йдеться про виїзди, на
яких відстоюватиметься
спортивна честь ВПГ.
До речі, з такими ж віддривами виїздитимуть

і команди з гандболу
та волейболу.
І останнє. Вчора; в
спортзалі
медичного
інституту розпочався ту
рнір чоловічих команд
вузів С Р С Р з Білгорода, Сімферополя, Кри
вого Рога, Тернополя,
Львова і Вінниці, при
свячений
комсомолу.
Наша команда теж бере
в ньому участь. Хоче
ться, щоб і з цих зма
гань вона вийшла пере
можцем.
О. М РИЩ УК,
працівник кафедри
фізвиховання.
Фото Р. Кутькова,

вою якої є декан. Декан
керує всією діяльністю
факультету, несе 'пов
ну відповідальність за
наслідки його роботи.
В межах своєї компете
нції декан видає розпо
рядження та вказівки,
обов’язкові
для всіх
працівників та студен
тів факультету. Декан є

головою комісії по ро
зподілу на роботу сту
дентів,
які
закінчу
ють навчання на цьому
факультеті.
Декан обирається на
засіданні вченої ради
ди факультету строком
на 5 років і затверджу
ється на посаду ректо
ром інституту.
Редактор І. ВО Л О Ш ЕН Ю К .

