
Останній день літа ви
дався на диво погожим і 
лагідним, наче він увібрав 
і видав усе гарне, чисте і 
світле, що приховали чер
вень і липень. А тут, на 
стадіоні «Олімп» йому До
дали краси квіти, оксамит 
прапорів, лозунгів, святко
вий настрій людей, що з і
бралися на одне з найпре- 
красніших, традиційних 
свят інституту — урочисте 
посвячення в студенти ВПІ.

Ще задовго до 10.00 тут 
почалися приємні клопоти: 
працівники факультету фіз- 
виховання та інститутсько
го клубу, комсомольські 
активісти готували трибуни, 
зелений газон поля, вста
новлювали мікрофони, гуч- 
комовці, одним словом, усі 
були на ногах. Є в нас 
умільці розробляти і здій
снювати цікаві заходи,

особливо масові.
І ось на футбольне по

ле почали збиратися ті, на 
честь кого було приуроче
но свято — першокурсни
ки. Понад 1300 юнаків і 
дівчат майже вщерть за
повнили прямокутник ста
діону, і він з зеленого став 
багатобарвним від людсь
кого розливу. Живими ост
рівцями вони оточили сто
ли з емблемами своїх фа
культетів, згрупувалися і 
завмерли, слухаючи за
кличні звуки труб.

— Слухайте! Слухайте!— 
залунав голос диктора. — 
Починаємо урочисту посвя
ту в студенти Вінницького 
політехнічного інституту...

Вже цього досить, щоб 
на очах багатьох учасників 
свята — викладачів, бать
ків. інших присутніх забли
щали сльози.

А як гаряче торкнули сер
ця винос і передача пра
пора інституту, хвилина па
м’яті загиблих у Великій 
Вітчизняній війні і запа
лення факела скорботи!

Потім зі щирими поба
жаннями і напученнями 
звернулися до першокурс
ників ректор інституту, де
путат Верховної Ради 
УРСР, доктор історичних 
наук, професор Б. І. Мокін, 
декан кафедр суспільних 
наук В. Г. Балицький, сту- 
дент-випускник Сергій За- 
Харченко, а від Імені новач
ків — Сергій Данилюк.

А далі було те, що влас
тиве тільки фантазії моло
дих — парад міфічних ге
роїв. В одязі богів і богинь 
екзотичною валкою пройшли 
покровителі наук і мис
тецтв, закружляли в танку 
темпераментні танцюристи, 
продемонстрували свою си
лу і спритність самбісти і 
дзюдоїсти, — майстри спор
ту і чемпіони.

Закінчилося торжество 
врученням першокурсникам 
спочатку символічного клю
ча і студентського квитка, 
потім —- справжніх посвід
чень студентів ВПІ, які бу
ли отримані кожним з рук 
деканів факультетів.

Урочисто звучать слова 
клятви майбутніх Коперни- 
ків і Аомоносових. Звуки

чарівної мелодії студентсь
кого гімну по вінця випов
нюють всю велику чашу 
стадіону, осяяного золоти
ми променями сонця, яке 
вже дісталося самого зені
ту і з блакитної високості, 
зачудовано спостерігає за 
радісним виром захоплених 
людей,

Таке не забувається.
А. АЕОНІДОВ 

фото С. Лісового,

Екзамен тримає ректор
Думаю собі, що якби 

такого екзамени набра- 
лись мужності екладат* 
всі без винятку керівии 
ки, то'~ наша і перебудові 
йшла б уперед револю 
цінними темпами, а якісті 
життя поліпшувалась ні 
очах. Борис Іванович Мо 
кін перший рік свого пе 
ребування на посаді рек 
тора вирішив, як то мо 
виться, розкласти по по
личках і звітувати пере/і 
колективом абсолютне 
про все, навіть про те 
які у нього, з ким були 
конфлікти, хто на нього 
міг образитись і чому, яг 
він у кожній ситуації по
водився, яку обирав по 
зицію, що робив. Вийшов 
він на трибуну розшире
ного засідання інститут 
ської ради з тією чисто 
сердною СПОВІДДЮ, ЯКІ 
ніколи не була в етил: 
командно - адміністратив 
ної системи, адже біль 
шість питань вирішува 
лася в кабінетах потай 
ки. І чим більше секрет 
ності, тим більше вважа 
лось за нею «мудрості» 
тим легше було сповіду 
вати принцип: «Ви соб

схвалюють люди вже пер
ший рік його роботи, ад
же вдавався інколи до 
рішень, котрі сприйма
лись багатьма, як вель
ми ризиковані. Скажімо, 
призначення першим про
ректором молодого до
цента Ю. А. Буренніко-, 
ва, який ніколи не був 
не те, що деканом — на
віть завідувачем кафед
ри, Мокіна тоді не зрозу
міла переважна більшість. 
Хіба не можна було знай
ти людину більш досвід
чену?

ЗО серпня у своєму 
звіті Борис Іванович тор
кнувся і цього.

— Я за характером чо
ловік жорсткий і запаль
ний, можу «заводитись», 
людей це ображає, а 
Юрій Анатолійович — 
інтелігент першої руки, 
чемний, уважливий, делі
катний, іншими словами, 
повна протилежність рек
тору, яка й компенсує 
певкою мірою мої недолі
ки. Крім того, Буренні- 
ків не зіпсований чинов
ними премудростями вла
ди̂  не знає традиційних 
ходів і дрібних хитро-

ІНСТИТУТСЬКІ
Д Здійснюється монтаж нової 

найсучаснішої, квазіелектронної 
АТС на 1000 номерів. З ї ї  пус
ком (орієнтовно в грудні цього 
року) інститут повністю забезпе
чить свої потреби в телефонному 
зв’язку. Кілька сот телефонів з ви
ходом на місто і міжмісто одер
жать працівники вузу,

Д  Новий буфет-їдальню на 50 
посадочних місць відкрито на енер
гетичному факультеті. Його відві
дувачі можуть одержати тут, крім 
холодних закусок 1 кондитерських 
виробів, також гарячі другі стра
ви.

Д  Монголія, В ’єтнам, Мозамбік, 
Конго, Гана — ось неповний пе
релік країн третього світу, пред
ставники яких навчаються у ВПІ. 
У нинішньому навчальному році

вперше до нас приїхала група май

бутніх інженерів з Ліберії.

Всього «зарубіжний корпус» 

перевищить сто різномовних сту

дентів.
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новини
Д  «Концертним семе

стром» назвали цьогоріч
ні канікули студенти — 
учасники інститутської 
агітбригади. Самодіяльні 
митці під керівництвом 
О, П. Декалюка дали 5 
концертів для членів та" 
бору відпочинку ВПІ 
«Супутник».

Д  У зв’язку з особли
во напруженим станом на 
збиранні врожаю сту
денти 2—3 курсів поча
ли навчальний рік тру
довою вахтою допомоги 
селу. Близько 600 юна
ків і дівчат виїхало в кол

госпи і радгоспи області. 

З 1-го жовтня до них 

приєднаються першоку
рсники.

і* *  ЬОГОДНІ ви взяли перший в новом 
навчальному році номер Інститутсько 

багатотиражки. Побачите чимало змін в її 
оформленні, вихідних даних. Але не тільки 
свій зовнішній вигляд міняє газета «За Ін
женерні кадри». Прагнемо більш повно вис
вітлювати життя колективу студентів, викла
дачів, працівників вузу, показувати його 
таким, яким воно є, без оглядки на ті чи 
інші політичні амбіції, групові інтереси. На
ше найбільше бажання, щоб газету читали, 
а Ще, побіжно глянувши на заголовки статей, 

же відкладали. Для цього необхідно вра
хувати всі смаки і уподобання нашого чита
цького загалу, який відзначається високою 
освіченістю і інтелектом, вимогливістю і ду
ховними запитами.

Тож неодмінною умовою читабельності га
зети стає ї ї  багатотемність і жанрова різ
номанітність. Віддаючи належне публікаціям 
громадсько - політичного і ділового харак
теру, багатотиражка в міру своїх можли
востей публікуватиме матеріали на чисто 
житейські теми: про любов і сім’ю, мораль, 
мистецтво і спорт, незвичайні явища приро
ди і цікавих людей. Знайдеться місце і для 
жанрових фотографій, кросвордів, поезії, гу
мору тощо.

Зрозуміло, що два штатних працівники 
такої роботи не здолають. Тому покладаємо 
головну надію на вас, дорогі друзі-читачі, 
на вашу активну допомогу і співробітництво.

На кожному факультеті, в кожному під
розділі, групі знайдуться аматори, які 
уміють фотографувати, малювати, захоплю
ються поезією чи гумором, в силі написа
ти статтю чи нарис, замітку про цікаву лю
дину, чи подію в своєму колективі. Обі
цяємо, що кожна така робота буде з радістю 
прийнята в редакції, належно оцінена і ви
користана в газеті.

Отже, заходьте до нас, дзвоніть, пишіть 
До своєї багатотиражки «За Інженерні кад-

Редакція. Е й&Г
Телефони: 4-74-17, внутрішній 2-68.

робіть, а думати за вас 
є кому». До чого ми у 
такий спосіб додумались, 
видно на прикладі сього
дення — 73 роки таєм
ничо - секретної діяль
ності довели країну до 
ручки і збудоване у нас 
бо-зна яке суспільство
— і не соціалізм, і не 
феодалізм, і не капіта
лізм, і тим паче не ко
мунізм, сама ідея якого 
в тих кабінетах спотво
рена і сплюндрована до 
глупо ти.

На цьому фоні абсо
лютна відкритість — це 
крок. Маючи твердий ха
рактер і цілком здорове 
честолюбство, керуючи, 
тисячами, сотень яких і 
в обличчя не знаєш, зва
житись на такий звіт 
зовсім непросто. Тим па
че, що міністерські до
кументи чітко регламен
тують подібні процедури
— молодий ректор ви
ступає зі звітом про свою 
діяльність тільки через 
п’ять років після «стар
ту».

Борис Іванович вирі
шив не ждати так довго. 
Хотілося дізнатись, чи

щів, котрі панують в її 
коридорах, отже, не бо- 
їться приймати нестан
дартні рішення. А це в 
моїх очах — великі 
плюси...

Відверто говорив рек
тор і про причини май
же повної заміни декан
ського корпусу, про свої 
помилки в деяких випа
дках, як, наприклад, при 
переведенні професора 
В. К. Шановського з за
відувача кафедрою на 
посаду виконуючого йо
го обов’язки в зв ’язку з 
тим, що був обраний пі
сля досягнення 65-річно- 
го віку,

Ректорський наказ ви- 
явився неправомірним, 
Борис Іванович випустив 
з уваги, що таке поло
ження не стосується ін
валідів Великої Вітчизна 
ної. Довелося вибачатись 
перед нашим заслуже
ним ветераном привсе= 
людно.

Вийшло у ректора не
порозуміння і з членами 
НСС (незалежної спіл
ки студентів), котрі в се
редині навчального року 
(Закінчення на 2-й стор.).
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Е К З А М Е Н
Т Р И М А Є
Р Е К Т О Р
(Початок на 1-й стор.).

ЗАПЕРЕЧУВА ТИ 
КРИЗУ БЕЗГЛУЗДО

ІНТЕРВ’Ю : НАШОМУ,
КОРЕСПОНДЕНТУ ДАЄ 
ДЕЛЕГАТ XXVIII З ’ЇЗДУ  
КПРС, СЕКРЕТАР ПАРТ- 
КОМУ ВПІ В. М. БАБІЙ.

-  Після XXVIII з ’їзду
КПРС минуло вже немало 
часу. Чи не здається вам, 
що за цей час в житті пар
тії якихось принципових 
змін не сталося? Рядові 
комуністи, привчені ви
конувати вказівки і покір
но слухатися наказів зго
ри, не спішать виявляти 
ініціативу, а керівні пар
тійні інстанції, позбавлені 
з’їздом права командува
ти і націлені на те, щоб 
думати, шукати виходу з 
кризового стану, не̂  вміють 
цього робити. Партія ри
зикує опинитись в стані 
повного паралічу. Чи вам, 
як делегатові XXVIII з’їз
ду КПРС, котрий, безпе
речно, володіє істотнішою 
інформацією, становище
здається іншим?

— З ’їзд підтвердив, що 
партія може знайти вихід в 
складній економічній та по
літичній обстановці. Прий
нята радикальна програм
на заява, важливі думки 
закладені в резолюції по 
політичному звіту, прий
нято Статут КПРС, який до
корінно відрізняється від 
попереднього.

Партія хвора. З ’ їзд ще 
раз наголосив на цьому. 
Але вперше за останні ро
ки вона подивилась на се
бе в об’єктивне дзеркало. 
Зрозуміло й те, що вико
нанню завдань по перебу
дові суспільства може від
повідати тільки партія, кот
ра стала на шлях демокра
тії. Гарантією її  оновлення 
є такі положення Статуту 
КПРС, як широка самостій
ність первинних парторга- 
нізацій, їх парткомів у виз
наченні своєї структури, 
штатів, форм і. методів ро
боти, права меншості, приг- 
йому, вибуття або виклю
чення з КПРС, постанозки 
на облік, виборності деле
гатів на з ’їзди та конфе
ренції, в партійні органи.

А щодо кризи в партії, 
то безглуздо було б її  
заперечувати. Але вихід 
можливий — шляхом полі
тичних засобів, активної ді
яльності комуністів у ра
дах, в розширенні форм і 
методів парламентської ді

яльності, в зростанні бойо- 
витості й активності кож
ного члена КПРС.

— Які зміни сталися в 
настроях партійців після 
XXVIII з’їзду КПРС? Ра
дісні вони, чи гіркі? Чи в 
Інститутській організації 
нема схильності до виходу 
з рядів КПРС, як це спо
стерігається в багатьох 
промислових колективах 
країни?

— Гама настроїв кому
ністів після з ’їзду різно
барвна. Але переважна біль
шість, в тому числі і в на
шому інституті, дивиться у 
майбутнє з оптимізмом. Пер
ші труднощі, викликані пе
ребудовою, так налякали 
деяких, що вони готові про
тестувати проти цього здачею 
квитків. На сьогодні в пар
тійних організаціях міста 
здали квитки 242 чоловіка. 
Йде природний процес очи
щення партії. Виходять, 
звичайно, і люди чесні, до
стойні, ті, хто вжахнувся 
гнійників і болячок, відкри
тих в епоху гласності. Але 
більшість втікачів це усе- 
таки ті, кого В. І. Ленін 
влучно назвав «примазав
шимися» до безроздільно 
правлячої, всім і вся керую
чої партії.

Трагедія партії, в тому, 
що в ній останніми роками 
стало дуже багато показних 
комуністів, які «забули» чи 
й не хотіли знати, ради 
чого на зорі двадцятого сто
ліття об’єдналися люди в 
РСДРП(б). Що стосується 

нашого інституту, то на сьо
годнішній день вийшли з 
партії 15 чоловік.

— Нема сумніву, що в 
низових ланках партії ре
ально сталося рішуче і ма
сове «полівіння». Як це 
сприймається у вищих 
ешелонах місцевого керів
ництва — з тривогою, чи 
оптимізмом?

— Рішуче і масове по
лівіння партії — ще один 
прояв її подальшої демок
ратизації, зростання ролі і 
впливу партійних мас. Ре
форми і зміни, пов’язані з 
цим, відбуваються і вгорі і 
внизу. Наприклад, скасуван
ня райкомів у Вінниці — 
це ініціатива первинних ор
ганізацій та міськкому

З ПАРТІЄЮ, ЧИ БЕЗ НЕЇ
Незабаром у комуністів 

нашої парторганізації — 
звіти і вибори по всіх лан
ках. Здається, це буде не 
просто обрання чи переоб
рання партгрупоргів І сек
ретарів, а вирішення кож
ним комуністом питання: да
лі йти з партією, чи без 
неї?

XXVIII з ’ їзд КПРС дав 
масам право і можливість 
самим розпорядитись своєю 
партійністю, обирати умови, 
форми структури подаль
шої діяльності. Така сьо
годні реальність.

До звітів і виборів парт- 
організація готувалась заз

далегідь. У квітні — травні 
проводилось анкетування з 
приводу того, кого обрати 
до складу і керівництва па
рткому. В анкетуванні взя
ли участь 305 комуністів.

Названо 57 прізвищ тих, 
хто може очолити інститут
ську парторганізацію в цей 
складний час. Найбільшу 
кількість голосів зібрали: 
В. М. Бабій — 78 (26 про
центів), В. Б. Петров — 
54, В. Г. Балицький — 
22, О. Д. Азаров — 16,
І. Г. Мельник, В. В. Степу- 
рін — по 15, Ю. А. Бурен- 
ніков — 14. Від чотирьох до 
одного відсотка анкетованих

назвали можливими претен
дентами на пост партійного 
лідера ВПІ Г. В. Горшечни- 
кова, О. І. Медведського, 
С. Г. Аютворта., Ю. С. Да- 
нилюка., М. Ф. Друковано
го., О. В. Колоса., Т. Б. Бу- 
яльську.

До складу парткому за
пропоновано 108 осіб, хоча 
багато партійних активістів 
вважають, що партком має 
складатися не більше, ніж 
з 15 чоловік.

Нинішня звітно - виборна 
кампанія особлива. Вона має 
відповісти не тільки на те, 
хто очолить інститутську 
парторганізацію, а і в якій

формі їй існувати, які мати 
структури, як надалі будува
ти свою фінансову діяль
ність, як підняти авторитет 
і роль КПРС у нашому 
житті. Діємо в умовах ре
альної багатопартійності, то
му кожен, хто пов’язав своє 
життя з КПРС, повинен чіт
ко усвідомлювати, що в умо
вах жорсткої і гострої ідео
логічної боротьби успіх пе
ребудови і партії і суспіль
ства залежить насамперед 
від активності життєвої по
зиції кожного комуніста.

О. МЕДВЕДСЬКИЙ,
! заступник ( секретаря 

парткому.

Понад 1200 юнаків і дів
чат 1-го вересня переступи 
ли поріг нашого інституту 
— стали його студентами 
Для кожного це — велика 
подія, початок нового, ці
кавого і, прямо скажемо, 
відповідального періоду жи
ття. Хочеться вірити, що в 
більшості абітурієнтами ста
ли ті, хто омріяв професію 
інженера, має нахил до 
складних наук і здатний 
внести чільний вклад в роз
виток електроніки, радіо
техніки, кібернетики, буді
вельної інженерії, без яких 
не може нині обійтися сус
пільство.

Що гріха таїти, у мину
лі недалекі часи не перед 
кожним юним Аомоносовим 
килимовою доріжкою лежав 
шлях до інститутів, бо гла- 
венствували не ознаки та
ланту, а зовсім інші кри
терії: протекціонізм, теле
фонна еквілібристика, так 
званий національний підхід, 
а то і просто головотяпст
во. Ось тому і одержало 
наше народне господарство 
авторів Чорнобильської дра
ми, будівельних інженерів, 
що зводять розвалюхи, од
ним словом, спеціалістів, 
про яких в народі говорять: 
боронь, боже, не приведи!

Нині, в добу переб>^ов- 
чу, плекаємо надію, Шр 
борщ варитиме кухар, а 
комп’ютерами займатимуть
ся фізики, а не навпаки. 
Тож хотілось би зазирну
ти в обличчя тих, хто ни
ні заповнить перші курс 
нашого політехнічного інсти 
туту. Хто вони, новачкиУ 
Як і звідки прийшли до 
вузу, чи все тут чисто і 
справедливо щодо прийому 
на навчання?

Статистичні дані, люб’яз
но надані редакції обчислю
вальним центром «Абіту
рієнт», дають можливість 
поміркувати над цим дуже 
актуальним питанням.

ЗАРАХОВАНО «А  СТА 
ЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ: 

всього — 977 чоловік,
в тому числі: 
медалістів шкіл — 174
з дипломом техн. — 15 
з дипломом ПТУ — 37
випускників 

міських СШ — 704
випускників 

сільських СШ — 132 
випускників 
шкіл роб. мол. — 
підготовчий 

відділ — 84
ЗАРАХОВАНО НА ЗАОЧ 

НЕ НАВЧАННЯ:
всього — 219 чоловік 
в тому числі: 
медалістів — 1
з дипломом 

технікумів — 11
з дипломом ПТУ — 12
випускників 

міських СШ — 45
випускників 

сільських СШ — 16
випускників

шкіл, роб. мол. — 5
підготовчий відділ — 60
СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД

(всього):
чоловіків — 904
жінок — 282
членів КПРС — 18
членів ВЛКСМ — 810
безпартійних — 168
робітників — 558
колгоспників — 46 
службовців — 592
в тому числі: 
міських жителів — 1026
сільських — 170
окремо вінничан — 611
ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ПРИ- 

НАЛЕЖНІСТЮ (всього): 
українців — 954
росіян — 188
євреїв — 40і и 111 и V — 13

7 вересня 1990 року. 

ІНФОРМАЦІЯ 

ДЛЯ РОЗДУМІВ

\хто ви,
ІНОВА ЧИМ?

партії. Триває й зміна пар
тійного крівництва. На міс
це старих «ортодоксів» при
ходять молоді «радикали» 
але, звичайно, не завжди по
ворот партії до демократи
зації відбувається легко \/ 
безболісно. Ті представники 
партійного керівництва, як 
звикли керувати, а не дія
ти в нових політичних умо
вах, сприймають усі новації 
без ентузіазму.

— Які зміни намічаються 
в умовах роботи І етил 
інститутського парткому' 
Де він буде віднині розта 
шований, яким буде штаї 
його працівників, оплачу 
ваних з партійної й інсти 
тутської каси, чи дове 
деться (і скільки?) платити 
за оренду приміщень, де 
будуть ці приміщення, як 
кошти виділить на бюджеі 
парторганізації ВПІ міськ 
ком партії?

— Щодо змін умов робо
ти парткому хотілося б ска
зати, що тепер ці питанню 
будуть вирішувати самі ко
муністи, згідно з Статутом 
КПРС. Але вже зараз мож
на не сумніватись, що те
пер ці питання будуть вирі
шувати самі комуністи, згід
но з Статутом КПРС. Але 
вже зараз можна сказа 
ти. що склад його знач
но зменшиться, а місце роз
ташування поки-що зали
шається тим же. Найреаль- 
ніше — партійна організа
ція орендуватиме це примі 
щення в інституту приблиз 
но за 2500—3000 карбован 
ців на рік. А щодо бюдже 
ту, то тепер парторганіза
ції мають право залишати е 
себе до 50 процентів внес 
ків. Штат звільнених пра
цівників теж визначатиму™ 
самі комуністи- і труд ї> 
теж буде оплачуватись тіль 
ки з партійної каси.

— Як ви дивитесь на те 
що згідно з новим Стату 
том ВПІ газета «За інже 
нерні кадри» не буде ор 
ганом парткому, ректорату 
профспілкових та комсо 
мольських комітетів і ста 
не органом Інститутсько 
ради?

— Позитивно. Та хотілос? 
б побажати оновленій бага 
тотиражці завше бути об’єк 
тивною і не діяти за прин
ципом: «Замовляє музику 
той, хто платить».

рідної мови. До речі, 
Мінвуз вищої й середньої 
спеціальної освіти УРСР 
нагородив медалями і 
першою премією вісьмох 
професорів, доцентів і 
викладачів за впровад
ження в навчальний про
цес української мови.

У Вінницькому політе- 
ху взято курс на всебіч
ну комП'Ютцризацію, гу
манізацію й екологізацію 
навчання!. Зменшено на
вантаження на виклада
ча, не пред’являються 
йому претензії за великі 
«врожаї» трійок — це 
не вважається показни
ком поганої роботи.

Проте якість інженер
ної підготовки бажає бу
ти кращою. Відчутна 
слабина — на фініші на
вчання, коли свідомо за
вищуються оцінки за ди
пломні проекти, які ре
цензуються, хоч значно 
більше користі дає опо
нування. Слід позбувати
ся добрячків і в держав
них екзаменаційних] ко
місіях, бо вони знижу
ють конкурентоспромож
ність інженера, якому 
доведеться працювати в 
умовах ринкової еконо
міки.

Ректор виступає проти 
завищення рівня успіш
ності на деяких склад
них технічних кафедрах
— це натяжки. Треба 
рішуче наводити порядок 
в організації практики на 
на підприємствах, бо во
на залишається легким 
навантаженням і для сту
дентів, і для викладачів. 
Особливої уваги потре
бує відмінник навчання. 
Ректор обстоює думку, 
Що це майбутній лідер 
технічного прогресу — 
його слід переводити на 
індивідуальні графіки 
навчання.

Йшлося у звіті про 
ширше залучення студен
тів до наукової роботи, 
поліпшення виховного 
процесу з участю всіх 
громадських організацій, 
піднесення трудової і 
фінансової дисципліни, 
вдосконалення , процесу 
управління тощо.

Розширене засідання 
ради інституту провело 
таємне голосування оцін
ки діяльності нашого мо
лодого ректора. В бюле
тені було п’ять жорстко 
оголених положень, про
ти одного з яких нале
жало поставити плюса: 
«дуже прогресивна», «по
зитивна загалом», «не 
можу оцінити», «загалом 
негативна», «вкрай Нега
тивна. Лічильна комісія 
нарахувала 216 бюлете
нів. 66 чоловік визнало 
роботу ректора дуже про-; 
гресивною, 116 — зага
лом позитивною, не змог
ли дати оцінки 15 чоло
вік, 14 визнали її зага-* 
лом негативною, один бю
летень був зіпсований. 
Четверо, мабуть, чимось 
дуже ображених, або 
просто злостивих чи по- 
чорному заздрісних напи
сали, що робота Мокіна 
вкрай негативна. Ну, що 
ж — кожен судить з 
своїх позицій. Суб’єкти
візм, між іншим, теж 
позиція.

Отже, вотум довір’я
— 84 відсотки, а не 72, 
як було оголошено по
спіхом, при попередньо
му підрахунку, Це біль
ше, ніж прекрасно. Хай 
же ця обставина буде 
для нашого ректора, по
пулярного депутата рес
публіканського парла
менту ще одним стиму
лом для подальшої енер
гійної діяльності, під
твердженням правильно
сті обраного курсу.

!, ВОЛОШЕНЮК

закликали оголосити ін
ститутський страйк. При
чиною послужив арешт 
одного із студентів у Ки
єві, який за офіційною 
версією закликав до 
збройного повалення вла
ди. Ректор застеріг НСС 
від нерозважливого кро
ку. Підтримавши екстре
міста, вони підтримали б 
курс на збройну бороть
бу.

Бориса Івановича по
слухали, а пізніше офі-, 
ційна версія, котру об-| 
стоював ректор, вияви-1 
лась обманом — студен
та у Києві арештували 
ке за клич до зброї, а 
за організацію несанкціо
нованого мітингу. Захи
щаючи товариша, таки 
треба було оголошувати 
страйк.

Б. І. Мокін оголосив, 
що з початком навчаль
ного року покличе до 
себе студентів, яких об
манув мимоволі, і неод
мінно вибачиться перед 
ними. І

Погодьтесь, що таке]] 
відверте визнання своїх| 
помилок, своєї «несвято-й 
сті» імпонує і викликає! 
довіру. Звичайно, якби! 
ректорат Мокіна міг! 
«хвалитися» одними по(-] 
милками, були б йому» 
непереливки. Тим часом! 
зроблено багато хорошо-2 
го. Скажімо, цього рокуг 
уперше наш інститут не 
чекав милостині від шкіл, 
а наперед «закинув во
лока у водоймища народ
ної освіти». В усіх ра
йонах області були ви
брані базові школи, ку-, 
ди приїздили кращі учні 
випускних класів, під на
глядом вузівських викла
дачів складали екзамени 
з двох дисциплін. Одер
жання восьми балів за
раховувалось їм одразу, 
як складання вступних 
екзаменів до полїтеху. 
Залишалось скласти в 
інститут лише одну дис
ципліну.

Нема сумніву, що це 
послужило добрим СТИ-і 
мулом для абітурієнтів і 
дало значний виграш ву
зові. Прийняли 216 юна
ків і дівчат, або дві тре
тини учасників експери
менту.

Нинішнього літа на 
стаціонар зараховано 975 
чоловік, на заочне відді
лення 237. 322 абітурі
єнти, успішно склавши 
екзамени, не пройшли за 
койку р)соц|. Серед цих 
90 }— з дванадцятьма 
балами.

Такий значний резерв 
дозволив вдатися до ще 
одного експерименту — 
вперше 120 чоловік бу
дуть навчатися в інсти
туті платно, вносячи що
місяця по 60 карбован
ців. З одного боку це до
даткові кошти в інсти
тутську касу, з іншого 
— елемент неабиякої 
конкуренції, адже після 
другого курсу платне на
вчання для тих, хто ста
рається, може стати без
платним — їх переве
дуть на місце тих, хто 
вчиться погано. Усклад
ниться в цьому зв’язку і 
повернення назад студен- 
тів, які з тих чи інших 
причин були з вузу від
числені.

Вінницький політех пе
ребуває в числі навчаль- 
них закладів, що найак
тивніше взялись за впро
вадження української мо
ви, створені і створюють
ся з цією метою спеціа
льні студентські потоки, 
на два роки замороже
но видання посібників 
російською, при зараху
ванні у вуз теж надаєть
ся перевага тим, хто не 
відмовився від вивчення


