У ПАРТКОМІ
ІНСТИТУТУ
25 жовтня партком ін
ституту заслухав звіт ко
муніста
Г. А. Рудоміна
про роботу по підготовці
спеціалістів для зарубіж
них країн і їх інтернаціо
нальному вихованню.
Відзначалося,
що ни
ні в нашому інституті
навчається 526 іноземних
студентів з 67 країн сві
ту.
Координатор і орга
нізатор
навчання, вихо
вання і забезпечення на
лежних
побутових умов
— деканат по роботі
з
іноземними
студентами.
Координаційна
діяль
ність
деканату
в плані
навчальної роботи з за
ступниками деканатів тих
факультетів,
де вчаться
іноземні студенти,
здій
снюється, переважно, ті
льки під час екзамена
ційних сесій. Тому дека
нат по РІС впродовж на
вчального року не воло
діє достатньою інформа
цією і не має змоги опе
ративно
впливати
на
учбовий процес. В резу
льтаті
цього
загальний
підсумок успішності з ’я
совується
в ході
сесії,
або,
як правило, після
неї. Це — суттєвий недо
лік.
)
За
підсумками
попе
редньої літньої сесії 64
студенти
виявились невстигаючими,
частина з
них залишена на повтор
ний
курс, для
частини
встановлені строки
лік
відації
академзаборгованості, частина перебуває
в академвідпустках, трьох
студентів з іБ Ф і одного
з РТФ подано на відчис
лення.
Крім того, двоє
студентів з радіотехнічно
го факультету
переводя
ться для подальшого на
вчання в технікум
елек
тронних
приладів.
Досі
не здали академічної за
боргованості і «зависли»
між курсами 8 студентів
з РТФ, двоє з ЕФ, 21 з
ФОТ.
Деканат по РІС не має
тісних, діловитих контак
тів, не веде належної ін
формаційно - методичної
роботи з тими виклада
чами, які навчають
студентів-іноземців. Тим ча
сом,
багато
викладачів
мають дуже туманну уя
ву
про специфіку
цієї
праці, не знають
націо
нально-етнічних особливо
стей певних груп студен
тів. Все це спричиняє не
порозуміння, а то й кон
флікти.
Основний тягар вихов
ної
і культурно-просвіт
ницької діяльності по ро
боті з іноземцями у на
шому інституті покладене
останнім
часом
майже
повністю на кафедру ро
сійської мови (3 1. 10.
89 р. — кафедру рос. і
укр. мов). Вона зайнята
організацією і проведен
ням вечорів
відпочинку,
заходів, присвячених на
ціональним святг#7і.
Але,
як показує
досвід про

відних вузів
республіки,
організаторами
подібно
го роду заходів виступа
ють деканати по РІС. У
нашому ж інституті пра
цівники деканату останнім
часом, за винятком хібащо декана Г. А. Рудомі
на, перестали бувати на
віть , на тих заводах,
на
які їх запрошують. Різко
впала координаційна дія
льність Д РІС
з виклада
чами кафедр суспільних
наук в руслі ідейно-вихо
вної роботи з іноземця
ми, особливо в гуртожит
ках, абсолютно
підупали
зв’язки з кафедрою іно
земних
мов,
викладачі
якої лише формально чи
сляться
індивідуальними
наставниками
іноземних
студентів.
Слабкою є також коор
динаційна діяльність ДРІС
щодо правової роз’ясню
вальної роботи серед іно
земних студентів, що час
то призводить до виник
нення різного роду кон
фліктів, особливо в гур
тожитках.
У 1988— 1989 навчаль
ному році
лабораторією
соціологічних досліджень
спільно з ДРІС і за учас
тю
кафедри
російської
мови проведено анкету
вання половини інозем
них студентів. Це дозво
лило
висвітлити майже
всі аспекти
життєдіяль
ності іноземних студен
тів у стінах нашого ін
ституту. Вперше з’ясова
но багато питань взаємо
зв’язків не тільки між ра
дянськими й іноземними
студентами, а й між ок
ремими
земляцтвами
і
національно
- етнічними
групами.
і все-таки треба визна
ти, що деканат по РІС зі
штатом
у 8—9 ■чоловік
неспроможний
вирішити
всі питання
якісної під
готовки
висококваліфіко
ваних спеціалістів для за
рубіжних
країн. Майже
повністю
випала ця ро
бота з-під уваги
адміні
страції факультетів і це
хових
парторганізацій.
Досить
сказати,
що це
питання за поточний пе
ріод слухалось тільки на
засіданнях партбюро ЕФ
і РТФ.
На жодному з
ф а к у л ь т е т і в навчаль
но-виховна робота з іно
земними
студентами не
узагальнювалась
на рів
ні
методичних і вчених
рад. Цілком самоусуну
вся від цих проблем ко
мітет комсомолу інститу
ту.
Партком
констатував,
що всі без винятку лан
ки
адміністративних
і
громадських
формувань
значно
недопрацьовують
в плані добору і розета
новки кадрів для роботи
з студентами-Іноземцями.
Партком ухвалив цілий
ряд заходів по усуненню
недоліків
і поліпшенню
становища на цьому ду
же
важливому напрямку
діяльності.

ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ
студентів
латиноамери
канських країн, які навча
ються у вузах Вінниці, про
ходить зараз на підприєм
ствах, в учбових закладах
обласного центру.
14 листопада господарями
ввестибюлю нульового нав
чального корпусу стали сту
денти ВІГІ з Куби, Болівії
Нікарагуа.
Коста-Ріки, До
мініканської
Республіки,
Венесуели, Колумбії, Панами,
Еквадору.
Молоді
лати

29 листопада о 16.00 в приміщенні куль
турно-спортивного комплексу «Маяк» (вул.
Порика. 28) відбудуться загальні партійні
збори інституту з порядком денним: «Про зав
дання партійної організації інституту в умо
вах перебудови».
Пропозиції і зауваження просимо подавати
в партком інституту.

соціально - економічного і
культурного розвитку своїх
країн.
Завтра, 18 листопада, у
Будинку культури виробни
чого об’єднання
«Терміал»
відбудеться
благодійний
концерт художньої самодія
льності латиноамериканських
студентів
для
трудя
щих міста.
Гроші, зароблені на ньо)му, ми одностайно вирішили
перерахувати у радянський

Фонд Миру. Отож запрошує
мо на концерт всіх шану
валькиків наших культур.
Організатори фестивалю —•
міська рада в справах іно
земних
студентів, комітет
студентів
латиноамерикан
ських країн, які навчаються
у Вінниці.
Х о се А н т о н іо О Р З А .
(Куба), с т у д е н т ІІ-го к у р с у
е н е р ге ти ч н о го ф а к у л ь т е т у ,
член о р гк о м іте ту по п р о 
веденню ф е ст и в а л ю .

О б р а н і т р у д о в и м и к о лек т и вам и
ПІКАП ДЕКАНАТУ СУСПІЛЬНИХ
І ГУМАНІТАРНИХ НАУК В. І . БАЛНЦЬКНЙ

У ВІДПОВІДНОСТІ Зі
Статутом вузу в нашо
му
інституті створе
но деканат кафедр су
спільних і гуманітар
них наук (7 кафедр),
до обов’язків
якого
входить вся сукупність
роботи по гуманізації
і гуманітаризації уч-

бового процесу, коор
динація навчально-ме
тодичної. науково - до
слідницької роботи на
кафедрах, котрі в скла
ді деканату. Вчена ра
да тут складається з
29 осіб, в тому числі'
з семи студентів.
31 жовтня відбулось
розширене її засідан
ня. Деканом одного
лосно був обраний Ві
талій Григорович Балицький, доктор історич
них наук, професор,
зав. кафедрою історії
КПРС.
В. Г. Балицький 1933
року народження член
КПРС з 1955 ро
ку. В 1952
році
закінчив
Київсь
кий геолого-розвідувальний, технікум і був

направлений на роботу
на Далекий Схід. 1953
року обраний секрета
рем
Свободненського
МК ВЛКСМ (Амурсь
ка область), а по за
кінченню Хабаровської
ВПШ 1962 року зали
шений там на кафедрі
—
був
асистентом
старшим
викладачем,
доцентом.
завкафед
рою, по тому— заступ
ником директора ВПШ
Останніми
роками
перед переїздом
до
Вінниці
служив
в
*МВС. має звання пол
ковника, займав поса
ди професора, началь
ника кафедри, началь
ника факультету Хаба
ровської вищої школи
МВС 3 1987 року — у
ВПІ.

В 1956-му захистив
кандидатську, а в 1975му — докторську ди
сертацію з проблем іс
торії
соціалістичного
будівництва в раніше
відсталих регіонах кра
їни. Написав понад сто
наукових праць, в то
му числі 5 монографій,
підготував 16 кандида
тів наук. Член двох
докторських
спецра/
Обирався членом мі
ськкому
і
обкому
ВЛКСМ,
міськкому
КПРС, депутатом мі
ськради. Нагороджений
знаками ЦК ВЛКСМ,
Всесоюзного товарист
ва «Знання» і Мінвузу
СРСР. грамотами.
Нині є заступником
секретаря
парткому
інституту.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИКИ
І МІКРОЕЛЕКТРОНІКИВ. М.

3 листопада відбуло
ся розширене засідай-

На
ОГОЛОШЕННЯ

ноамериканці
представили
відвідувачам цього своєрід
ного салону державні прапо
ри своїх країн, виготовлені
там політичні плакати, су
веніри, зразки національного
одягу, туристичні проспекти,
книги, журнали.
У вестибюлі в цей день у
звукозапису лунали
націо
нальні мелодії регіону. Сту
денти з Латинської Америки
давали консультації,
пояс
нення щодо
політичного,

При інститутському осе
редку товариства україн
ської
мови їм. Т. Шев
ченка
створена
група
консультантів, яка працює
на громадських
засадах
і виконує такі замовлення:
— консультації по пе
реведенню
діловодоства
на українську мову;

ня вченої Ради факу
льтету автоматики й
мікроелектроніки. При
22 голосах «за» і вось
ми
«проти» деканом
ФАМ обрано Василя
Мартиновича
Кичака,
кандидата
техніч ни х
наук,' доцента кафедри
мікроелектроніки.
Кичак Василь Мар
тинович народився 1949
року в селі Сопині
Погребшценського ра
нону Вінницької об
ласті. За національніс
тю українець. Безпар
тійний. Після закінчен-

ня Вінницького філіа
лу Київського політех
нічного інституту . в
1971 році за спеціаль
ністю «Електронні при
лади» працював інже
нером - технологом на
Армавірському прила
добудівному заводі, по
тому рік служив в ар
мії, а з січня 1973-го
—. у Вінницькому по
літехнічному інституті;
молодший, старший на
уковий
співробітник,
старший викладач, до
цент.
Кичак В. М. — голо-

гр о м а д с ь к и х
— допомога в складан
ні ділових паперів;
— допомога в перекла
дах з російської мови на
українську
методичних
посібників
та
вказівок.
Замовлення приймають:
безверхий Станіслав Оле
ксійович
(голова
групи

ва первинної організа
ції інституту
і член
президії обласного пра
вління товариства ра
діотехніки, електроні
ки і зв’язку імені О. С
Попова, керівник сек
тору побуту головної
групи народного кон
тролю ВПІ. Опубліку
вав 42 наукових праці.
серед яких Ю авторсь
ких свідоцтв на вина
ходи.
Нагороджений
бронзовою
медаллю
ВДНГ СРСР та ди
пломом другого ступе
ня ВДНГ УРСР.

засадах

ауд,
0325,
0116,
тел,
4-65-20; Волошенюк Іван
Степанович — ауд. 0220
тел. 2-68, 4-74-17; Багдасар’ян Георгій Миколайович
11,00— 17.00 ауд.
104
ГНК,
тел.
4*03,
4-65-66.
)
Всіх, хто бажає взяти

участь в роботі групи
перекладачів, просимо по
відомити про себе за ОД'
нією з вказаних адрес,
ПРАВЛІННЯ
ОСЕ
РЕДКУ
ТОВАРИСТ
ВА
У К Р А ЇН С Ь К О Ї
М О ВИ ІМ. Т. Ш Е В 
ЧЕНКА.

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ЗВІТН О - ВИ БОРН І

Студентського
колективу
31 жовтня в актовому винно йти перше за все
залі відбулася звітно - на основі самодіяльної
виборна конференція сту творчості і видумки мо
дентської
профорганіза лоді, підкреслив допові
ції. З доповіддю про ро дач. — Кошти профспіл
боту профкому за період ки для цього вкрай обме
з травня 1987 р. по жов жені. Досить сказати, що
тень 1989 р. виступив на придбання туристич
головаї профкому В.
С. них ^путівок виділяється
в рік щось не більше 6,5
Боднар,
Діяльність цього вибор тисячі карбованців. І це
ного органу, як відзначив на 5 тисяч студентів ста
доповідач, була спрямова ціонару.
Вимагає значного
по
на вдосконалення підго
товки спеціалістів, поліп ліпшення робота по оз
про
шення
умов
навчання, доровленню членів
праці, побуту і відпочин фспілки шляхом залуче
ку студентів, підвищення ння їх до занять спортом,
громадської
активності Слабо він культивується
в гуртожитках, де прожи
членів профспілки.
Про це свідчить і ха ває дві третини студентів.
рактер питань, розгляну Тут багато в чому не до
робляє спортмасова комі
тих на засіданні профко сія
Необхідно
му. Серед них — вдоско йти профкому.
на розширення
ме
налення студентського са режі спортивних кімнат,
моврядування,
навчаль майданчиків,
створити
ного процесу, поліпшення пункт прокату
спортінхарчування студентів, їх вентаря.
оздоровлення і раціональ
Доповідач
детально
ного розміщення в гурто
житло
житках та ряд інших, кот охарактеризував
рі тією чи іншою мірою ві і побутові умови, стаїн
аїрияли покращанню нав громадського харчування
чання,
життя і побуту студентства. В цьому від
юнаків та дівчат. Особ ношенні добре працюва
ливо у цьбму плані ак ла житло-побутова комі
тивно
діяли профбюро сія РТФ (голова С. Шианашогічна
РТФ. ФОТ і МБФ (голо кун). Однак
ви В. Полторак, С. Пе- комісія профкому (М. Далаханжієв)’ часто самоу
тух, А. Далахажиєв).
сувалася від своїх обо
Далі В. Боднар охара в’язків.
ж позицію
ктеризував роботу інших займаїла Таку
і комісія ІБФ
осередків
профорганіза
ції, зокрема* ІВФ,
де (М. Махмудов).
В доповіді були наз
головою М. Махмудов і
який не виявляє турбот вані люди, котрі незако
гур
у розв’язанні питань роз нно проживають в
селення студентів в гур тожитках. Це — викла
тожитку. Профбюро ФАМ дач Лісіцин, співробітник
у. Алексєев) не виста Яровенко та інші. В той
чає діловитості, цілеспря же чаїс третина студентів
не мають житла. Щопра
мованості.
вда, всім сімейним членам
А працювати є над чим. профспілки
воно надано.
В доповіді
наводилися
До кінця не розв’язано
досить насторожуючі даі- питання
продажу студен
ні соціологічних дослід там дешевих
страів і ви
жень. Так, половина ви робів, ще великі
черги в
пускників
незадоволена
і буфетах, не роз
рівнем знань, отриманих ідальні
у ВПІ. Лише кожен де винута виносна торгівля,
якої ба
сятий студент волів
би вгатоналагодженні
можуть
зробити
са
займатися
громадською
студенти. Варто б
роботою
і
технічною мі
в
творчістю.
А
йдеться, відкрити другу лінію
їдальні, переглянути час
між іншим, 1про майбут роботи
буфетів в навча
ніх організаторів промис
лового виробництва,
ін льних корпусах.
Окремо доповідач
зу
женерів..,
Особливий інтерес де пинився на взаємовідно
легати виявили до
тих синах студрад. як орга
розділів звітної доповіді, нів самоуправління, з іно
де профком критично
і земними студентаїми. Ок
самокритично поставився ремі з них пиячать, па
до роботи науково-техніч лять в кімнатах, самові
ної бібліотеки, організації льно вселяються в гур
дозвілля, оздоровчої
і тожитки, допускають ху
спортивно-масової
робо ліганські вчинки. Однак
деканаті по роботі з іно
ти.
житлово-побутових земними
студентами (Г. А.
умов студентів.
Рудомін) на неодноразо
Вказувалося,
зокрема,, ві звертання студкомів з
на наявність в бібліоте приводу дій порушників
ці застарілої літератури, не реагує.
особливо з питань авто
На конференції заслу
матики і ЕОМ, погану
роботу молодіжних клу хано звіт ревізійної ко
бів, сумнівну комерційну місії профкому, з яким
діяльність відеоклубу. що виступив М. Загрія.
в актовому залі. Говори Доповідь В. Боднара бу
лося
про
занедбаність ла доповнена і розвинута
Так.
л ^дожньої
самодіяльно в дебатах делегатів.
п’ятого
курсу
сті. Лише один аргу студент
С. Захарченко зупинився на
мент: у Вінницькому пед активізації роботи студен
інституті
успішно пра тів, обраних до складу вче
рад вузу і факультетів.
цює
шість
колективів них
Вже нагромаджено ‘ певний
аматорів сцени., а у ВПІ досвід. В нинішньому році
тільки... одиц. Не
чути члени рад спільно з сту
профкомом під
театраї естрадних,
мініа дентським
готували на
обговорення
тюр, який у свій час ко питання
«Вдосконалення
ристувалися хорошою по навчального процесу очима
студентів». Для поліпшен
пулярністю в інституті. ня
цієї роботи
промовець
Наповнення
дозвілля, вніс пропозицію про ство
рення прямого взаємозв’я
відпочинку студентів про зку
студентами і вче
думаними, цікавими
і ною між
радою інституту.
масовими заходами по Про роботу
оздоровчої
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комісії профкому розповів
її
голова С. Оноф рійчук.
Тричі в інституті проводи
лися донорські дні, один з
них — у фонд
допомоги
потерпілим від землетрусу
у Вірменії. Всі факультети,
крім ФОТ,
де
найменше
донорів,
взяли
активну
участь в цих добродійних
акціях. Комісія слідкує за
оздоровленням
воїнівінтернаціоналістів, студен
тів, котрі потребують са
наторно-курортного лікува
ння, дієтичного харчуван
ня. Налагоджено зв’язок з
Донецьким політехом: в зи
мові канікули його студен
ти будуть відпочивати
в
«Супутнику» ВПІ, а влітку
вінничани гостюватимуть в
спорттаборі
«Буревісник»
на березі Азовського моря.
Серйозні претензії до по
рядків влаштування
сту
дентів в гуртожитки висло
вив профорг групи 4 РТ-88
О. Кришук.
Вимагається
багато зайвих довідок. Він
же піддав критиці надання
грошових надбавок до сти
пендії профспілковим акти
вістам. Цю дотацію
вони
отримують без врахування
результатів екзаменаційних
сесій і ефективності проф
спілкової роботи. Профко
му необхідно
принципово
підходити до такого
роду
пільг.
Гстрим і конкретним був
виступ голови
профбюро
ЗФ П. Федорченка. Він не
безпідставно
критикував
профком за безконтрольні
сть в розподілі путівок
в
санаторій - профілакторій
«Супутник». Замість студен
тів там можна побачити,
як оздоровляються вчителі
вінницьких шкіл, працівни
ки ВЗРТА, інших організа
цій міста. Голова профбю
ро справедливо вказав
на
необхідність передачі відео.
магнітофона в розпоряджен
ня студентів. Адже клуб,
фактично, обслуговує не їх,
а молодь, підлітків,
дітей
мікрорайона, Студенти по
винні користуватися відеотехнікою безкоштовно.
Член профкому І. Злотніков закликав присутніх

про всі випадки незадові
льної роботи, факти пору
шення правил торгівлі, ку
льтури обслуговування
в
точках громадського ікарічування повідомляти проф
ком, відповідну його комі
сію. Він же вказав на не
добросовісне ставлення ок.
ремих працівників НТБ до
своїх обов’язків.

В обговоренні
звітної
доповіді взяли участь та
кож головлікар
«Спут
ника» П. П. Коба, дирек
тор НТВ Г. В. Чаловська, лікар здоровпункту
Н. М. Андріїшина, голо
ва, профбюро РТФ І . Махлін. зав. клубом Г. М.
Севастьянова,
ректор
інституту
Б, І. Мокін.
член обкому профспілки
працівників народної ос
віти і науки Г. К. Сав
ченко.
Роботу профкому
за
звітний період
визнано
задовільною. Затверджено
звіт ревізкомісії. Конфе
ренція прийняла розгор
нуту постанову, спрямова
ну на поліпшення роботи
профкому, його комісій,
школи профактиву, сис
теми контролю за вико
нанням рішень, діяльно
сті ревізкомісії.
Обрано
новий склад
профкому, до якого увій
шли 21 чоловік. Делега
тами обласної конферен
ції галузевої профспілки
обрано 25 чоловік.
Відбулося
організа
ційне засідання новооб
раного профкому. Голо
вою профкому вдруге об
рано В. С. Боднара, його
заступником — К.
М.
Дудко.

Співробітників
і викладачів
Насамперед
відзначи
мо, що замість 1-го лис
топада, через неорганізо
ваність і слабкий конт
роль профактиву,
кон
ференція відбулася 3 ли
стопада. Перша спроба
провести її з-за
відсут
ності більш як третини
щлегатів — не вдалася.
У звіті за період з 24
жовтня 1986 р. по 1 ли
стопада 1989 р. сказано,
що Профком провів чи
малу роботу по підвище-

нню ролі
профспілкової
організації
в трудовому
колективі вузу. Є реаль
ні наслідки
демократи
зації життя цехових про
форганізацій,
профгрупі про що свідчать
цьогорічні вибори активу,
'к
відмітив доповідач
Ю. А. Буренніков до
ього увійшиД люди ці
льні, здатні до розв’я
зання питань
захисту
прав членів профспілки,
підвищення рівня їх ви

робничої,
навчально-ви
ховної і наукової діяль
ності, зміцнення трудової
дисципліни в усіх підрозділаїх інституту.

До чого конкретно зво
дилася робота
профкому
за звітний період?
Перше
за все в центрі уваги сто
яли проблеми, котрі пору
шувалися на наших зборах
і конференціях. Вирішено
спільно з адміністрацією пи
тання про створення по
ліклініки на першому по
версі намічуваного до бу
дівництва в 1991 році но
вого
крила
гуртожитку
№ 5. Відкрито
аптечний
кіоск. Запрацював побутовий
комплекс Виділено примі
щення для збереження
і
прокату
спортінвентаря,
формується фізкультурно оздоровчий кооператив. До
сягнуто гласності в розпо
ділі ІГУЗІЕЮК ь санмтори і
будинки відпочинку. Є пер
спективи для
придбання
путівок в Хмільник
при
чорноморські райони.
однак ці напрямки ліку
вальної і оздоровчої робо
ти вимагають нового підхо
ду. Такі установи, як спорт,
табір в Степашках. профі
лакторій «Супутник», здо.
ровпункт, лабораторія медикскбіологічних
проблем,
майбутню поліклініку, не
обхідно об’єднати в один
комплекс.. Зміцнити в них
матеріальну базу, збільшити
асигнування на
реконст
рукцію приміщень. Д3реп|.
тою,
потрібна
обширна
програма «Здоров’я»,
яку
слід здійснити в найкоротший строк.

Далі доповідач зупи
нився на роботі комісій
по охороні праці, вироб
ничо-правовому
вихова
нню і житлово-побутовій.
Йшлося про полегшення
роботи
викладачів
—
встановлення в аудиторі
ях зручних дошок, в лек
ційних заїлах — мікрофо
нів, забезпечення навча
льних приміщень венти
ляцією, нормальним ос
вітленням,
відповідним
температурним режимом,
Звренуто увагу на спра
ведливий і гласний розпо
діл квартир,
морацьнопсихологічний клімат
в
колективах,
профілакти
ку Правопорушень, зміц
нення дисципліни. З трьох
останніх питань профком
заслухав звіти профбюро
РТФ і «Модуля», АГЧ,
прийняв принципові
рі
шення.
В доповіді були пору
шені й питання організа
ції дозвілля викладачДв
та співробітників.
Від
значався позитивний до
свід
профбюро МБФ,
ФОТ в проведенні масо
вих культурних заходів.
Ю. А. Буренніков са
мокритично визнав маїлоефективну роботу проф
кому по підведенню під
сумків
соціалістичного
змагання, недосконалість
преміювання.
Розповів
про деякі зрушення в за
безпеченні пенсіонерів сі-

льгосппродуктами,
' іні
ціативу ряду кафедр
і
Факультетів
в заготівлі
Фруктів.
поряд з помітним по
кращанням роооти ідальііі і оуфетів, в доповіді
визнано
неповороткість
профкому у відкритті бу
фету для працівників ІВФ.
tie розв'язано досі пита
ння про виділення
для
працівників
інституту
ділянок під індиві
дуальне житлове
будів
ництво.
делегати
конференції
заслухали звіт голови ре
візійної комісії Л. Ь. семенець.
В обговоренні
звітів
взяли участь профорг ка
федри хімії і. О. цисар,
прифорг кафедри росій
ської мови і . і. Козачен
ки, секретар
партбюро
деканату суспільних і гу
манітарних наук о.
в.
Колос, лаборант кафедри
філософії М. Д. Прищик,
голова галузевого обкому
профспілки І. С. Гамрецький, член профспілку
і . П. Скорюков, голова
профбюро деканацу сус
пільних і гуманітарних
наук О. І. Марченко, ін
женер
обчислювального
центру А. М.
Малигін.
секретар иарткому інсти
туту В. М. Бабій, доцен
ти В. Г. Руцький, Л. Н,
іейвандов.
В прийнятій конференці
єю постанові роботу проф
кому визнано задовільною.
Делегати внесли цілий ряд
істотних пропозицій,
до
повнень і уточнень в по
становляючу частину цього
документа.
Зокрема, було звернуто
увагу
на
недопустимість
випадків реалізації путівок
в
спортивно-оздоровч И £Й
табір особам, які не пра
цюють в інституті, запро
поновано обладнати в кож
ному навчальному корпусі
кімнати гігієни жінок, ви
користовувати
вузівський
автобус для
туристичних
поїздок, організувати про
даж
дефіцитних
товарів
безпосередньо в інституті,
домогтися поліпшення
по
стачання промислових
і
продовольчих товарів, ство
рення столу попередніх за
мовлень, збільшити у 1,5 —
2 рази долю коштів профбюджету для преміювання
профактиву та ряд інших
поправок і доповнень які
були введені в текст роз
ділів постанови.

Делегати
конференції
прямим голосуванням об
рали головою профкому
доцента кафедри
ТАМ
В. А. Дусанюка. В склад
профкому обрано 27 чо
ловік, делегатами облас
ної профспілкової
кон
ференції —- 14 чоловік.
Конференція
висунулаі кандидатами до скла
ду обкому галузевої про
фспілки В. А. Дусанюка
і В. А. Оргороднікова.

ГОЛОВІІ ПРОФСПІЛКОВОГО
КОМІТЕТУ В. А. ДУСАИЮК
його У 1970 році
здобув
спеціальність
«Технологія
машинобудування,
металорі
зальні
верстати
та інстру
менти».
Працював на
ка
федрі технології
машинобу
дування. Спочатку — асис
тентом, а після захисту в 1984
му році дисертації — стар
шим викладачем, доцентом.
; 3 1974 по 1975 р.р. ке
рував
виробничою
практи
кою студентів в учбовій час
тині інституту, відповідав за
підвищення кваліфікації ви
кладачів.
Очолював
також
роботу секретаріату прийма
льної комісії. Неодноразово
обирався партгрупоргом ка
федри, членом партбюро фа
культету, членом
профкому
інституту.
Доцент В. А, Дусанюк опу
блікував понад 40 наукових
закінчення праць.
і

На
звітно-виборній
кон
ференції ВПІ головою проф
спілкового комітету обраний
Віктор Аркадійович Дусанюк.
В. А. Дусанюк народився
1944
року в с.
Медвеже
Вушко
Вінницького району
За національністю — украї
нець, член КПРС, Кандидат
технічних наук, доцент.
Трудову діяльність розпо
чав
слюсарем
управління
Вінницького трамваю. Цього
ж року став студентом загальнотехнічного
факультету
Київського
інституту харчо
вої промисловості. З 1963
року по 1966-й служив в
рядах
Радянської
Армії.
Після демобілізації —- налагоджувач холодно-штампува
льного
устаткування. Вод
ночас продовжував навчати
ся у в у з і

Після

