
СОЦІАЛЬНА ХРОНІКА

для СТУДЕНТІВ 
І СПІВРОБІТНИКІВ

На прохання редакції пла
ново - економічний відділ 
і профком співробітників 
підготували довідку про ті 
послуги і соціальні пільги, 
які подає інститут нам з 
вами. Гадаємо, ця соціаль
на хроніка буде цікавою 
для кожного.

Отже, як полегшує вуз 
життя і наш повсякденний 
побут?

В січні нинішнього року 
видана матеріальна допомо
га в сумі 120 карбованців 
усім співробітникам вузу.

З 1 квітня 91-го року пі 
двищено посадові ставки 
викладачам і навчально-допо
міжному персоналу {зав. ла
бораторіями, старшим лабо
рантам, лаборантам).

Введено в дію положен
ня про надбавки, які вста
новляться за високі творчі 
і виробничі показники або 
особливо важливі праці.

Введено доплату за сумі
щення посад або розширен
ня зони обслуговування при 
наявності вакансії чи тим
часовій відсутності працівни
ка.

У вересні видана премія 
викладачам і співробітникам 
за досягнення високої яко
сті навчального процесу.

В IV кварталі буде підвище
на оплата категорії праців
ників, які одержують зарпла
ту разом з компенсацією 
меншу 185 карбованців.

По науково - дослідній 
частині частка прибутку ро
зподіляється у вигляді пре
мії за коефіцієнтом трудо
вої участі.

При виході на пенсію ви
дається: при досягненні ж ін
ками 55 років і чоловіками
— шістдесяти, зі стажем 
роботи в інституті 5 років
— один оклад, до 10 років
— три, до 15 років — шість 
окладів.

Влітку працює спортивно- 
оздоровчий табір, де відпо
чивають > 750—800 студентів 
і співробітників, виділяєть
ся дотація для значного зде
шевлення вартості цих пу
тівок.

Цілорічно працює профі
лакторій. Повна вартість пу-

тівки 300 карбованців. Сту
денти і співробітники пла
тять 22 карбованці. Мало
забезпечені студенти отри
мують путівки безкоштов
но.

Щорічно профком органі 
зовує забезпечення співро
бітників овочами і яблуками. 
Торік безкоштовно забезпе
чувались яблуками ( по од-* 
йому ящику) наші пенсіоне
ри.

Всі бажаючі забезпечені 
садово - городними ділян
ками. їм надається допомо
га в придбанні будматеріа- 
лів.

Організується робота на 
постійній основі по забез
печенню викладачів і спів
робітників промисловими і 
продовольчими товарами, 
для чого введена посада за
ступника начальника відділу 
постачання з цих питань.

Не зважаючи на трудно
щі з матеріалами, будується 
житловий будинок, введення 
якого планується на кінець 
року.

Провадиться робота по 
створенню в четвертому ква
рталі системи медичного об
слуговування дітей співро
бітників на принципах стра
хової медицини на основі 
прямої угоди з педіатричним 
центром (ВНДУНЦ) за раху
нок інституту і профспілко
вих засобів.

Студентам доплачується 
за харчування 1 карбованець 

у дні навчання, виплачуєть
ся премія і матеріальна до
помога. Для цього додатко
во виділяється 5 процентів 
від стипендіального фонду. 
Крім того, студенти корис
туються пільговими путівка
ми в спортивно - оздоровчі 
табори і профілакторії.

Студентам - сиротам на
дається безкоштовно гурто
житок, щорічна допомога 
на придбання одежі, компен
сація на харчування, допомо
га при одруженні і по за
кінченню інституту, проїзд 
у міському транспорті, або
немент на відвідування теат
рів, путівки для відпочинку 
на канікулярний період.

Р ЕП Л ІКАДекому не поздоровиться
На о ста н н ьо м у  р е кто р а т і 

Б. І. М о к ін  ро зпов ід ав , що 
до н ього  на пр и й о м  нер ід 
к о  пр осяться  б а ть ки  р я т у 
вати ул ю б л е н и х  чад, я к і  
не в ладах з д и с ц и п л ін о ю  і 
роботою  над п ід р у ч н и к а м и . 
Заради то го  п о р я т у н к у  во
ни здатн і на все. Ін ко л и  ц і 
розм ови з а к ін ч у ю т ь с я  п о г
розам и, але н а й ч а ст іш е  сло
вами: «Ви т іл ь к и  с к а ж іт ь , 
я к у  д о в ід ку  п р и н е сти  і ми 
обов ’язко во  принесем о».

І це не ф рази . П ри н есуть  
н а в іть  про те, щ о дорога 
їх н я  дитина  п р о гул ю ва л а  
зан яття , чи не мала кол и  
вчи ти ся  том у, щ о п о тр а п и 
ла на л іта ю ч у  т а р іл к у  до 
ін о пл ан етя н . На д ов ід ц і б у 
де й печатка  з к о н ту р а м и  
за га д ко в о ї т а р іл к и . Мо
ра л ь  наш о го  сусп іл ь ств а

впала до то го  р ів н я , кол и  
за гр о ш і, тим  паче, ко н в е р 
то ван і, продається і к у п у 
ється  все без в и н я тк у .

На р е кто р а т і 4 ж о в тн я  
пр озвучали  т р и в о ж н і п о в і
дом лення, щ о на о кр е м и х  
ф а кул ьте та х  б агато  студе н 
т ів  не їд у т ь  б рати  у ч а с т і в 
с іл ь го сп р о б о та х , п р и к р и в а 
ю ч и сь  д о в ід ка м и  пр о  п о га 
н и й  стан зд о ров ’я .

Т ак от, до в ідом а в с іх  — 
п р и й н я то  р іш е н н я  пе р е в ір и 
ти  вс і д ов ід ки  на предм ет 
їх н ь о ї в ід п о в ід н о ст і д ій с н о 
м у стан ов і зд о ров ’я. Б уд уть , 
до р е ч і, п е р е в ір яти ся  не 
т іл ь к и  студ е нти , а й мед
п р а ц ів н и к и , я к і  видавали 
д о в ід ки .

Є п ід стави  д ум ати , щ о п і
сля цього  д е ко м у  сп р авд і Не 
позд оровиться .

О А  ВЕРЕСНЯ «Вінницька 
правда» . опублікувала 

карту радіаційного забруд
нення районів області. Це, 
без сумніву, має позитив
не значення. Однак, така 
Інформація навряд чи за
довольняє спеціаліста або 
людину ширше інформова
ну про наслідки аварії в 
Чорнобилі.

Чому, наприклад, на цій 
карті позначені тільки пля
ми від одного кюрі на ква
дратний кілометр і нема 
нічого про плями від 0,5 
до одного кюрі,, які є на 
території міста й області?

Недоліком треба вважати 
й те, що, крім . радіоізото- 
пцезію — 137, нічого нема 
про інші радіонукліди.

Цезій — 137 добре роз
чиняється у воді І легко ви
водиться з організму при 
вживанні великих кількостей 
чистої води.

Чисту воду виготовляють 
з допомогою кип’ятіння си
рої води І видалення осаду. 
При цьому на поверхні, як 
правило, залишається масля
ниста плівка світлого від
тінку. Поверхню треба на
крити серветкою і після то
го, як вона вбере плівку, 
викинути. Ці процедури до
зволяють ефективно видаля
ти з води радіонукліди та 
Інші забруднювачі, які »кон
центруються здебільшого в 
плівці і осаді.

Одержана таким способом 
вода придатна для пиття, 
приготування різних страв. 
Якщо у такій воді впродовж 
ночі потримати обирану ка
ртоплю, то з неї виводить
ся не тільки значна части
на радіонуклідів, а й нітра
тів. Воду після цього тре
ба зливати.

Нині в картоплі з забруд 
нених районів може бути ра- 
діозотоп цезій — 137, який 
є природним аналогом ка
лію, а тому й замінює той 
калій, що знаходиться в 
бульбах.

Інший ізотоп, стронцій-90, 
теж дуже небезпечний для 
людини. При попаданні в 
організм він замінює каль
цій кісткових тканин, звідки

його дуже важко виводити. 
Отже, щоб цього не сталось, 
кальцію в нашому організмі 
мусить бути достатньо. В 
раціон слід більше включа
ти сиру, кефіру, сметани, 
молока, правда, пам’ятаючи 
при цьому, що в деяких ра
йонах молоко «брудне». 
Його краще не вживати, або 
ж фільтрувати на спеціаль
ному цезієвому фільтрі.

Як же боротись з нако
пиченням радону в примі
щеннях?

Найпростіший спосіб — 
час від часу влаштовувати 
протяги, а в вихідні якомо
га більше бувати на відкри
тому повітрі, на природі. В 
жилих і робочих приміщен
нях бажано тримати кімнат
ні рослини, які активно очи
щають повітря.

РАДИТЬ ЦЕНТР «ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ»

Пийте вино, 
їж те  сало

Ізотопи церію, цирконію, 
плутонію та інших важких 
металів виводять з допомо
гою речовин, які утворюють 
при реакції з ними легкороз
чинні сполуки, ЯКІ потім 
легко виводяться з організ
му. Найпоширеніша з цих 
речовин лимонна кислота.

Особливе слово треба ска
зати про родонову пробле
му. Зважаючи на надзви
чайну важливість, ми розг
лянемо ї ї  окремо, а поки-що 
зупинимось лише на деяких 
фактах.

Радіоактивний газ радон 
є продуктом перетворення 
радію, ядра якого перебува
ють в земній корі. Концент
рація їх в різних породах 
різна, але найщільніша — 
в гірських. По мірі розпаду 
ядер радію утворюється ра
дон, який виходить на пове
рхню і потрапляє в організм 
через органи дихання. Жит
лові приміщення, погреби, 
підвали можуть бути своє
рідними уловлювачами радо
ну, що виходить з-під фун
даментів І з будівельних 
матеріалів. Іноді його кон
центрація перевищує грани
чно допустиму в тисячі ра
зів, що спричиняє ріст чис
ла онкологічних захворювань.

Організм накопичує ра
дон не тільки в легенях, а 
й в інших органах, що нес
приятливо позначається на 
стані здоров’я хронічно хво
рих і часто спричиняє 
смерть.

Особливо багато радону 
виходить з земної кори в 
дні високої сонячної акти
вності. В цей час хворі по
винні перебувати в палатах, 
стіни яких покриті захисною 
плівкою (фарби, емаль, пла
стик). Повітря в палати по
винно подаватись через ка
мери з охолодженим акти
вованим вугіллям, яке адсо
рбує радон. Кімнати перших 
поверхів треба активно за
хищати від повітря, що про
никає з підвалів.

А тепер розглянемо за
ходи по профілактиці пот
рапляння в організм радіо
нуклідів.

Великого значення треба 
надавати миттю овочів і 
фруктів. Особливо це сто
сується мешканців забруд
нених районів — попадання 
в організм радіонуклідів у 
великих кількостях може 
призвести до внутрішнього 
опромінення і виникнення 
багатьох хвороб.

Шкірку з забруднених

овочів і фруктів найдоціль
ніше знімати, адже м’якуш 
уражений менше. Ще менше 
радіації в соках. Найчисті
шим у цьому відношенні 
продуктом є вино. Дуже по
ширені чутки, що алкоголь 
захищає від радіації. Дійс
но, близько тридцяти років 
тому, зарубіжні вчені цей 
ефект виявили, але, щоб 
він вплинув, дози алкоголю 
і радіації повинні бути ду
же високими.

Надзвичайно чистий про
дукт свиняче сало — жиро
ві клітини нездатні утриму
вати в собі радіонукліди. 
Для виведення радіації тре
ба вживати продукти, які 
утримують пектин — приро
дний сорбент радіонуклідів. 
Найбільше пектину в яблу
ках, грушах, динях, чорно
плідній горобині та інших 
фруктах і овочах.

Загалом же у світі вже 
виробляється багато сорбе
нтів і напоїв для виведення 
радіоактивних речовин з 
організму. Деякі розробки є 
і в нас. Зокрема, розроб
лена технологія приготуван
ня напою з мускатної дині, 
котрі розводяться на півдні 
України. В цьому напої ве
лика кількість пектину, ре
гулярне його вживання різ
ко знижує вміст радіонуклі
дів.

На жаль, наша промисло
вість поки неспроможна ви
пускати ці продукти для 
повного забезпечення пот
реб, а тому кожен повинен 
розраховувати насамперед на 
самого себе, а тому для 
зменшення ризику виникнен
ня хвороб, зв’язаних з 
радіоактивним впливом, не
обхідно:

— суворо дотримуватись 
правил особистої гігієни:

— рекомендацій, викладе
них у цій статті:

— вимагати від керівних 
органів на місцях суворого 
контролю за радіаційною 
чистотою продуктів,

Є. ЛАРЮШКІН,
Е. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ, 

співробітники центру ін
женерної екології.

В І Т А Є М О !

ґ *  ІМДЕСЯТ років — жит- 
^  тєва відстань особли

вої довжини. Державні му
жі брежнєвського оточення 
вважали ї ї  середнім віком. 
Але природи не переінак
шиш: 70 років не літо, не 
полудень, а осінь і надве
чір’я. Інша річ, хто як зуст
річає цю пору свого жит
тя. Можна і в 20 бути ді-

дом за станом душі, а мож
на і в сімдесят почуватися 
душевно молодим.

Цю задовгу преамбулу ми 
подаємо до 70-річчя керів
ника інститутського відділу 
кадрів Михайла Антоновича 
Булгакова. Ось хто справді 
зоеріг душу молодою, тіло 
невтомним, а настрій нез
мінно бадьорим. Коли не 
зайдеш — ніколи цей чоло
в ік не перебирає папірців, 
хоч посада ніби «паперова», 
не ховає в шухлядах свіжень
ких газет, щоб знічев'я по
читувати, вдаючи зайнятість. 
Він дійсно весь час у робо
ті.

Дається взнаки сільське 
походження, де справжній 
хлібороб і в свято не обій
деться без праці, а ще — 
армія. Армійська жилка у 
відставного полковника Бул
гакова відчутна сильно. Ка
дровий офіцер, вихованець 
академії Ім. Фрунзе, учас-

ник війни з першого до ос
таннього дня, кавалер двох 
орденів, здобутих в гарячо
му полум’ї  битв, батько 
трьох дітей. Михайло Анто
нович, очевидно, може бу
ти еталонним образом кад
ровика — непідробно уваж
ний, строгий, вимогливий, 
вдумливий і справедливий. 
Перші двері,, які відчиняють
ся перед майбутнім праців
ником ВПІ — це двері Бул- 
гакова. Людина вже тут му
сить відчути, що працюва
тиме в дуже серйозній, ду
же потрібній, може, найкра
щій з усіх, організації. При
щеплення інститутського па
тріотизму — неписаний обо
в'язок начальника відділу 
кадрів, і в нього це виходить 
переконливо. Може саме то
му Михайло Антонович на 
цій посаді вже сімнадцятий 
рік.

Хай же - йому вистачить 
снаги, ще бодай, на сімнад-

дцять літ такої ж  роботи.
Ну, а наприкінці — ко

ротке інтерв’ю з ювіляром:
— Як справи, Михайле, 

Антоновичу?
— Як завжди. Щодня з 

кимось сперечаюся і лаюсь.
— Наживаєте ворогів на 

старість?
— А ворогів якраз і не

ма. Чомусь на мене ніхто 
не сердиться.

В. ІВЧЕНКО.
Вітаючи Михайла Антоно

вича з 70-річчям, бажаємо 
щастя, здоров’я і активного 
довголіття також Надії Пет
рівні Хуторній, прибираль
ниці ГУК, Марії Іванівні То- 
мчук, прибриральниці учбово
го корпусу біг 2, ЗІнаїді Васи
лівні Мельник, гардеробни
ці учбового корпусу N2 З, 
які в ці дні відзначали своє 
шістдесятиліття. А (старшо
му викладачу кафедри КіВРА 
Олександру Андрійовичу 
Костюку та доценту кафед
ри ПМ І ОМ Івану Онуфрі
йовичу Сиваку — найліпші 
побажання з нагоди 50-річ- 
чя.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»2 стар. ■ м ш в п и и |я
у  РОКИ Великої Вітчиз- 
*  няної війни була пошире
на поговірка: «Коли гарма
ти говорять — музи мов
чать». іелер ї ї  можна пере
інакшити <ьКоли нічого не
ма в магазинах — копійки 
не варті ні гармати, ні де
путати, ні музи, ні кантаїи». 
Иа орбіті залишається тіль
ки зло. Воно вже давно 
явилось до нас багатоликою 
потворою з усіма своїми 
гидкими проявами: у вигляді 
брутальної лайки в черзі за 
майонезом, в міжнаціона
льних братовбивчих, стіна на 
стіну, зіткненнях, в підступ
ній витівці сусіда по квар
тирі, в продуманій провока
ційній акції одної політич
ної групи проти другої.

Особливо розповзлася ця 
злоякісна пухлина у вищому 
ярусі державного організму, 
там, де ось уже шість ро
ків точиться , боротьба за 
владу.

У часи царів і королів 
тільки чоловік несповна ро
зуму наважувався претен
дувати на престол, бо вла
да передавалась по спад
ковості членам монаршої фа 
мілії. І ніякої хтивості з 
боку інших. Тепер подиві
ться! Близько ста чоловік 
претендують на президент
ську булаву України. Серед 
них і вчорашні компартійні 
держиморди, що не встиг
ли передушити всіх людей 
на цій землі, і невідомі ні
кому досі пенсіонери, і на
віть безробітні...

Чого вони хотять, чого 
шукають там, на горі? Був 
би талант, знання, чи до
свід вожака, організатора 
— дідько з ними, хай той 
чи інший претендент займає 
президентський палац і ви
водить нашу незалежну ук
раїнську державу з прірви. 
Та я впевнений, що біль
шість тих, хто випинає гру
ди — це бойовики загонів 
конфронтації, котрі ставлять 
собі за мету зашкодити 
справжнім борцям за на
родне щастя очолити дер
жаву, заплутати, розчинити 
в жаб’ячому болоті деструк
тивного ’різноголосся самі 
вибори, відняти у популяр
них претендентів хоча б 
якусь кількість голосів.

Ось і колишній сумно
звісний керівник компартій
ної парламентської групи 
239 Мороз, тут як тут — 
поліз в претенденти. Знає, 
що шансів немає, але не 
може спокійно всидіти, ки
пить в його серці злість на 
те, що демократія бере го
ру, що грунт, на якому три
мається він та його брати по 
комуністичній релігії, втікає 
з-під ніг. Нумо, знову 
вдасться зіштовхнути, на
цькувати, закрутити...

Зло пресингує.
В одному з останніх 

номерів газети «Известия» 
вміщені листи про події 
19—-21 серпня. Ось окремі 
висловлювання їх авторів: 
«Я также поддержал перево
рот и сожалею о дебиль
ности его испблнителей...», 
«...не мог смотреть равно
душно на то, как демокра
ты разваливают государст
во...».

Що це, як не шипіння от
руйної змії, мстивий випад 
проти тих процесів, що до
помогли народу відчинити 
загратовані вікна свого 
убогого дому, вдихнути сві
жого повітря, процесів, які 
дали можливість цьому ж 
таки плакальщику за ДК 
НС висловити у відкритій 
демократичній пресі носта
льгію за «твердою» рукою?

нові книги
У видавництві «Вища 

школа» щойно вийшла дру
ком книга «Автоматизовані 
навчаючі комплекси в курсі 
вищої математики». В ній 
описані принципи створення 
автоматизованих навчаючих 
комплексів, призначених

Спробував би він за старих 
часів бодай подумати пога
но про існуючий лад, де 5 
він опинився?

Політична боротьба, яка 
найчастіше починається з 
безневинного діалогу і не
ординарної думки у куль
турно-дебільних, ідеологічно 
пригнічених країнах неод 
мінно переростає у проти-

ЧОМУ НАМ ПОГАНО?

Пресинг
зла

стояння добра і зла. Люди, 
що дотримуються різних то
чок зору, втрачають по
рядність і ареною проти
борства заволодіває най
гірше породження людського 
роду— злочинність. Добро
зичливість і душевність за
мінюють ненависть і насил
ля, злобство і черствість. 
І головне — брудна хвиля, 
одержавши імпульс вгорі, 
в епіцентрах владних струк
тур, як цунамі, починає на
кочуватися на народні бе
реги, руйнуючи не тільки 
матеріальні, а й моральні 
підвалини.

Не скажу, що в 4-й Він
ницькій міській лікарні якраз 
і сконцентрувалися оці сум
ні явища, іам, не краще і 
не гірше, ніж де-інде в ін
ших місцях, люди вико
нують свої служоові ооо- 
в’язки, але краще вони б їх 
зовсім не виконували, ніж 
так, як це роблять.

...Біля кабінету окуліста — 
— велика черга, врешті 
приходить лікар і готується 
почати прийом. Та ^ ту ж 
хвилину туди заходить ін
ший лікар і вони удвох ку
дись ідуть. Лише через 45 
хвилин повертається.

— Ого! Скільки і вас! — 
дивлячись на величезну вже 
чергу, вигукує лікарка.

— Тож вас не було..., — 
насмілюється хтось зауважи
ти.

— Усіх не прийму сьогод
ні!

— Бійтеся бога! — пра
гне вплинути на лікарку 
один з пацієнтів, в око яко
го потрапило скло. — Допо
можіть!

Та його мольба залиши
лась непочутою.

Такому, з дозволу сказа
ти, ескулапу, слід, на мою 
думку, негайно відмовитися 
від диплома медика і вза
галі забути дорогу до уста
нов, що обслуговують лю
дей.

А щодо бога, то відпо
відь дали інші — молоді 
хулігани, які глумилися над 
пенсіонеркою, видираючи ва
лізу з продуктами:

— Який бог?, — сміявся 
один з нападників на ї ї  по
силання на Всевишнього. — 
Нема його...

Зусиллями проповідників
марксової релігії бога, сло
вами комуністичних експро
пріаторів, «. конфісковано, 
теоретично і фізично пова
лено у нашій найпрекрасні- 
шій і найгуманнішій держа
ві. А якщо нема нічого свя
того, якщо всі гальма для 
протиправних і антилюдсь- 
ких діянь знято — то бий, 
руйнуй, грабуй!..

Завітайте в наші інсти
тутські гуртожитки. Що там

для підвищення ефективності 
вивчення математики у ву
зах. Подаються характерис
тики технічних засобів, 
програмного забезпечення, 
алгоритми машинного нав
чання з основних розділів 
курсу математики. Розгляну
ті питання організації і про
ведення стандартизованого 
контролю знань. Викладена 
методика проведення діло-

робиться! Лампочки викру
чені, електророзетки в сті
нах вирвані, як кажуть, з 
м’ясом, скло в коридорних 
вікнах вийняте, хтось зні
має навіть бачки в туале
тах. Урни на вулицях пере
кинуті, квітники сплюндро
вано.

Хто це робить? Свої ж 
студенти, для яких не існу
ють принципи порядності. 
Тільки зло керує їхніми 
вчинками.

Керівництво інституту ро
бить усе, щоб удосконалити 
учбовий процес. Витрачаю
ться, можливо, останні фі
нансові ресурси, щоб забез
печити студентів сучасними 
засобами навчання — ком
п’ютерами, дисплеями, теле- 
радіоапаратурою, але за
мість вдячності — нищення. 
У великому лекційному залі 
кафедри БКО і ф інженер- 
но-будівельного факультету 
недавно викрадено Кілька 
телевізійних апаратів, кіно
проектор, магнітофон, інше 
технічне обладнання, зіпсо
вані меблі. При цьому вік
на загратовані, двері не ви
ламані. Значить, не чужі по
лізли, а свої, у котрих був 
ключ до залу.

Яким треба бути недру
гом, спустошеною морально 
людиною, щоб грабувати свій 
же рідний дім!

Ось вам і прямий зв’язок 
між злостивими Алкснісами 
і Жиріновськими, ЩО тру
ться там, в парламентських 
кріслах, і доморощеними лю
диноненависниками з нутром 
злодійкуватим, котрі вешта
ються тут, біля інститутсь
ких лабораторій і майстерень 
Бо зло передається, як хо 
лера, як чума.

У минулому номері нашої 
багатотиражки студент Сер
гій Глиняний з А/ІБФ, який 
побував у США, зізнався, 
Що дивлячись на їхній за
суджений нами спосіб жит
тя, часто хотів плакати. Не 
від того, що там усе є, а 
у нас нема, що там усе 
красиво і прекрасно, а й 
тому, що вразила загальна 
доброзичливість, приязнь, 
м якість, бажання допомогти, 
посприяти йому, і найстарі
ші люди не згадають, коли 
так було у нас.

Можливо, Сергій Глиняний 
і його ровесники, а коли ні, 
то — їхні діти, доживуть 
нарешті до тих часів, коли 
на пост глави держави бу
дуть просити, умовляти того 
чи іншого діяча, а він ще ду
матиме, чи справиться, чи 
потягне на такій відповідаль
ній службі народу. Не так, 
як нині — кому не ліньки... 
Може доживуть вони до 
тих часів, коли президенти, 
мери, префекти, або й голо
ви Рад усіх рівнів більшість 
свого робочого часу прово
дитимуть не в кабінетах, об
ставлених еідео - телебата- 
реями, а йтимуть помежи лю
дей, навіть гостями в сім’ ї 
трудящих і цікавитимуться:

— А як ви поживаєте? 
Як діти? Чи маєте паливо 
на зиму, картоплю? А що 
ви думаєте про свою лікар
ню? Чи задовольняє тран
спорт, магазин?..

Тоді, як по телеграфу, пі
дуть імпульси добра від од
ного керівника до другого, 
від одного сусіда до друго
го, навіть найменші хлопчи
ки і дівчатка почнуть грати 
не в бандитів, а в добрих 
мерів, лікарів, кербудів і 
зло втратить живильні соки, 
опиниться в блокаді добрих 
сил та й помре.

П. СИВАК.

вої гри при вивченні теорії 
вірогідностей і математич
ної статистики.

Книга вийшла під загаль
ною редакцією доктора тех
нічних наук професора 
Івана Васильовича Кузьмі- 
на. Серед авторів — наші 
працівники М. Є. Іванов, 
М, Р. Вальдман, В. А. Гар
них, В. І. Клочко, Н. О. 
Клочко, В. В. Герасименко.

11 жовтня 1991 року. 

ЗАМАЛЬОВКИ

ПАНАСА ШИМКА

Як навчити студента ба
чити розмаїття життя і 
цінити все це, щоб знан
ня набуті у вузі, на прак
тиці не давали побічних 
ефектів, щоб праця прино
сила людині більше насоло
ди? Приблизно з такими 
запитаннями звернулися 
вик па дач і культурно-худож
нього Центру ВПІ до він
ницьких художників, котрі 
завітали до нас на запро
шення.

Як професіонали, так і 
аматори, поділились бачен
ням світу, своїм досвідом 
художньої праці, спілкуван
ня з людьми Поділля, по
чуттями неузгодженості, ко
ли не має від суспільства 
моральної і матеріальної 
віддачі.

Всі гості схилились до 
думки, що на художній ниві 
є багато незвіданих стежок 
до людей, але наближення 
ринкових відносин вже сьо
годні потребує включитися

в пошуки меценатів в особі 
підприємств, інших трудо
вих колективів. Чекати під
тримки від сьогоднішніх «ко
рейок» не доводиться — 
не на тому грунті вони буй
но зросли.

Представник Вінницького 
педагогічного інституту по
скаржився на те, що в них 
немає М о кін а і коштів. На 
це йому була дана весела 
порада: «Продайте кафедру 
військової підготовки і на 
ці кошти купіть кафедру 
культури».

На закінчення хочеться 
відзначити, що все частіше 
відвідують наш Інститут 
гості, обдаровані богами 
Олімпу, і хочеться вірити— 
студенти потягнуться назу
стріч цій течії.

Степан ЛІСОВИЙ.
На знімку: художник

Віктор Штельмах в худож
ньому музеї інституту біля 
своєї картини.

Фото автора.

Ш РТЙКІЛ Д И
ПЕРШОКУРСНИК

Ці змагання стали
вже традиційними, і від
буваються щороку у ве
ресні. В програмі — біг 
у чоловіків і ж інок на 
сто метрів, чоловічий 
крос на 3 кілометри і 
жіночий — на два, підтя
гування на перекладині у 
чоловіків і віджимання 
від опори у жінок.

Головний приз «Кубок 
першокурсника» виборо
ла команда факультету 
автоматики й мікроелек-

троніки. Друге місце — 
за ФОТ, третє — за РТФ.

Першість в особистих 
змаганнях здобув Вячес
лав Кондратьев (4 РТ-91): 
на фото — в центрі п’є
десталу.

Паралельно з інститут
ською спартакіадою ФАМ 
проводив і свою першість 
Місця розділилися так 
4АТ( 113 очок), 2АТ (100) 
ЗАТ (99), ІАТ (96), ІЕТ 
(9,1) 9Р Т  ГР1Ї

Кож ухівські
сливочки

На «бабине літо» приїхав 
У село Кохужів, де трудя
ться наші студенти. Якраз 
вони чекали на транспорт, 
щоб їхати в сад. Більшість 
з них була одягнута так, 
ніби на дворі була темпера
тура нижче нуля. Співбесіди 
не вийшло, бо розмовляти 
ніхто особливо не хотів. 
Врешті прибув автобус і 
після того, як ми витиснули 
з нього прохолодне повітря, 
він, сонно перевалюючись 
з колеса на колесо, відвіз 
усіх куди треба.

Трудовий десант і почав 
діяти, а я став відстрілю
вати фотоплівку. Непомітно 
переміщаючись, видерся на 
гребінь горба і завмер:

— Яка краса!
Від затуманених горбів 

південний теплий вітер на
вівав мені запахи повістей 
Гріна. Унизу дзеркалом ви
блискував ставок і дуже 
явно чулися голоси п ’яних 
матросів у порту. Заввижа- 
лась навіть екзотика морсь
ких парусників, і я подався 
в напрямку триповерхової 
лайки, яка чулась там, по
далі. Та все виявилось бу 
денним — командири заго
нів лаялись на своїх одно
курсників.

«Що воно таке?! — поду
малось. Можливо не тих 
фотографував?». Підійшов 
до старшого загону і зане
покоєно запитав про дівчат, 
яких знімав, яка в них ус
пішність на кафедрі?

Командир образився і 
голосно, щоб усі чули, ска
зав: «В нас такий факуль
тет — усі вчаться до^ре»...

Потім більш лагідно по
яснив, що є дерева, на яких 
зродило всього по два де
сятки слив, студенти їх 
обминають. А колгоспний 
обліковець не приймає ро
боту з такими огріхами. 
Ось і лаються.

— Допомагає? — запи
тую.

— Ні, просто стає легше 
на душі після словесної пе
репалки, коли доводиться 
захищати своїх.

— Пробачте, але я не 
розумію, що тут крамольно
го?

— Бачите, у командирів 
така ж норма: нарвати слив 
— чотири ящики, а на та
ких деревах цього не зро
биш, але мусиш.

Парафія
Г ород. Сім’я знайомих 

сапає картоплю. Каміння 
і бур’ян кидають на стеж
ку. Зупиняюсь, здороваюсь.

— Навіщо накидаєте на 
стежку? Людям буде погано 
ходити по ній до праці.

— Нічого їм тут ходити! 
— відказують.

— Пробачте, але в біблії 
сказано: «спряміть дорогу 
для Бога і Він прийде до 
вас», — стараюсь їх пере
конати.

—- Чого б це йому зду- 
малось тут ходити?! — 
гнуть своє.

— Ви — дуже релігійні 
люди, а заказуєте, де Богу 
ходити. Страшнуватий вит
вір ваших слів,— не зда
юся я.

— Оо-о! Послухать вас, 
то ви є той самий пророк. 
Тільки я до церкви ходжу, 
а вас там щось ні разу не 
бачила...

Мораль: сьогоднішні цер- 
ковні служки зацікавлені в 
таких прихожанах, в такому 
розумінні християнської мо
ралі — склав три пальці 
до купи...
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