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ОСОБЛИВЕ ЗАВДАННЯ
На будь-якому полі в колгоспі «Маяк», де тільки проводяться 
польові роботи, можна зустріти комсомольця. Юні хлібо

роби, готуючи трудовий дарунок 60-річчю Ленінського комсомо
лу, поряд із досвідченими механізаторами і ветеранами сіють і 
боронують, культивують і вносять добрива. Так, лзннова механі
зованої ланки по вирощуванню кукурудзи Ніна Голик нині дбай
ливо, обережно проводиіь досходове боронування посівіа на за
кріпленій за комсомольсько-молодіжним колективом площі, 
Леонід Мохна чи не щодень різні роботи виконує: і гербіциди 
вносить, і воду підвозить, хоч лише торік, після закінчення деся
тирічки, прийшов у бригаду.

Добре попрацював на снзбі Вячеслав Щасливий, а нині моло
дий тракторист обробляє парову площу. Анатолій Чсмерис ша
рує міжряддя цукрових буряків.

У полі працює й Микола Кошеленко. У нього особливе завдан
ня — забезпечувати зеленими кормами молочнотоварну ферму 
в Новоті енівському відділку колгоспу. Там, до речі, працює ком
сомольсько-молодіжний нолентив, очолюваний Оленою Ліщиною. 
Нині середньодобовий надій молока на корову на цій фермі ся
гає майже 12 кілограмів.

Р. МАРЧЕНКО. 
Знам’янський район.
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Завдання партійних організацій по 
дальшому вдосконаленню стилю і мето
дів організаторської і політичної робо
ти, посиленню партійного керівництва 
економікою, що випливають з положень 
книги товариша Л. І. Брежнєва «Відрод
ження», обговорили учасники зборів 
партійного активу республіки, які відбу
лись 12 травня в Києві. З доповіддю ви
ступив член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький.

— Чудовою ленінською традицією на
шої партії, сказав він, є бережне став
лення до багатющого досвіду, нагро
мадженого в ході боротьби за побудову 
нового суспільства, досвіду, який безпе
рервно збагачується і вдосконалюється.

Великою подією в ідейному житті 
партії, в усьому громадсько-політичному 
житті країни, відзначалось на зборах, 
стали книги товариша Л. І. Брежнєва 
«Мала земля» і «Відродження», з вели
чезним інтересом зустрінуті комуніста
ми, всіма трудящими республіки.

Цінність книг «Мала земля» і «Відрод
ження», величезний інтерес до них ко
муністів, всіх радянських людей, широ
кої світової громадськості визначаються 
насамперед тим, що вони написані без
посереднім, найактивнішим учасником 
подій, людиною, яка сама пройшла че
рез усе пекло війни, через труднощі від
будови, пройшла славний життєвий 
шлях — від робітника, інженера, коміса
ра до керівника нашої партії і держави, . 
видатного політичного і державного 
діяча сучасності.

Партія і народ розв’язують' сьогодні 
справді грандіозні завдання, здійснюють 
розрахований на тривалу перспективу 
курс на ефективність і якість. Тільки в 
нашій республіці в цій п'ятирічці мас 
бути освоєно 93,5 мільярда карбованців 
капітальних вкладень — у 10 разів біль
ше, ніж у першій післявоєнній п’ятиріч
ці.

У сільському господарстві валові збо
ри зерна в найближчі роки необхідно 
дсеєсти до 52—53 мільйонів тонн.

Надзвичайно важливою справою пар
тійних організацій, зазначалось на збо
рах, є широке роз’яснення і втілення в 
життя положень і рекомендацій, викла
дених у книзі товариша. Л. І. Брежнєва 
«Відродження». Це сприятиме вихован
ню у кадрів політичного, наукового, 
творчого підходу до розв’язання питань, 
допоможе зосередити увагу на вузлових 
проблемах, глибоко аналізувати зробле
не, самокритично його оцінювати, дово
дити почату справу до кінця.

У прийнятій постанові учасники зборів 
партійного активу республіки запевнили 
ЦК КПРС у тому, що комуністи, всі тру
дящі Радянської України, тісно згурто- 

' вані навколо ленінської партії, і далі на
полегливо втілюватимуть у життя істо
ричні рішення XXV з’їзду партії, при
множуватимуть свій вклад у зміцнення 
могутності Батьківщини.

Одностайно прийнято лист ЦК КПРС, 
Генеральному секретарю ЦК КПРС, Го
лові Президії Верховної Ради СРСР това
ришу Л. І. Брежнєву.

У роботі зборів узяли участь члени 
Політбюро ЦК Компартії України — Го
лова Президії Верховної Ради УРСР 
О. ф. Ватченко, Голова Ради Міністрів 
республіки О. П. Ляшко, інші керівники 
республіки, завідуючий відділом пропа
ганди ЦК КПРС Є. М. Тяжельников.

(РАТАУ).
І

Кіровоградська обласн

Нарада в ЦК
Компартії України

12 травня в ЦК Компартії України відбулась 
нарада, в якій взяли участь секретарі обкомів і 
Київського міськкому партії, що відають питання
ми ідеологічної роботи, редактори республікан
ських і обласних партійних газет, журналів, сек
ретарі райкомів партії міста Києва, керівники ря
ду ідеологічних організацій і установ, відповідаль
ні працівники ЦК Компартії України, Президії 
Верховної Ради УРСР. Ради Міністрів УРСР, 
Укрпрофрадн і ЦК ЛКСМУ.

Перед учасниками паради виступив завідуючий 
відділом пропаганди ЦК КПРС Є. М. Тяжельни
ков. Він зупинився на деяких актуальних питан
нях ідеологічної роботи в сучасних умовах.

На нараді виступив кандидат у члени ГІолітбю- 
ро, секретар ІІК Компартії України В. 10. Ма- 
ланчук.

(РАТАУ).

Кожному полю —. 
комсомольську турботу!

* району йшли чергові комсомольські збори. Молоді 
господарі полів і ферм обговорювали свої завдання на 
рік ювілею Ленінського комсомолу, почин долинців 
по виробництву зерна і продажу хліба державі в 1978 
році вийти на рубіж 1980 року. Слова попросила сек
ретар відділкової комсомольської організації, доярка 
Галина Рудь:

— Ми часто чуємо, що молодь працює під девізом 
«Кожному полю — комсомольську турботу!» А як, у чо
му вона виявляється, та турбота? Може, слід було б кон
кретніше говорити, якому полю. Бо якщо — абсолютно 
кожному, то чи не забагато це для комсомольців-меха- 
нізаторів? їх же, як правило, в середньому 35—40 про
центів від загальної кількості хліборобів.

І Галина запропонувала сконцентрувати увагу комсо
мольських організацій на вирощуванні певної сіль
ськогосподарської культури. А оскільки «Основними на
прямами розвитку народного господарства СРСР на 
1976—1980 роки» передбачено різке збільшення вироб
ництва зерна, то найвдячнішою до хліборобських ста
рань культурою буде, безперечно, кукурудза. Отже, 
комсомольську турботу — кожному кукурудзяному 
полю!

(Закінчення-на 2-й стор.).

Сьогодні в Будинку політосвіти обко
му Компартії України розпочинається 
чергове заняття республіканського по

стійно діючого семінару лекторів «Ленін
ським курсом за мир і міжнародну без
пеку».

Учасники семінару виступлять з лек
ціями перед трудящими підприємств, 
установ, навчальних закладів, колгоспів 
та радгоспів Кіровоградщнни.

о АУДИТОРІЯ

Знайомтеся:
КІСМ!

Сьогодні гість нашої «Аудиторії» — Кіровоградський 
інститут сільськогосподарського машинобудування. Про 
його нинішній день розповідають студенти, викладачі, 
колишні випускники інституту. Свою розповідь вони 
пропонують тим, хто сьогодні вибирає шлях у самостій
не життя.

Вони запрошують: йдіть учитися в КІСМ!

Днв. З стор.-------------------------------------------------—

, НАПРАВО): В. ЮДЕНКО, Т. КЛИМЕНКО. М. КАЛИНИЧЕНКО, С. НОВАЯ ЕННО,
Т, ЛИСЕНКО, А. РЕПРИНЦЕВА, А. БЕВЗ І В. БЕВЗ — ЦЬОГОРІЧНІ ВИПУСКНИКИ КІСМу,



2 стор »»Молодий комунар“

Ступені сходження
Підбито підсумки соціалістичного змагання серед молодих майстрів доїння 
і комсомольсько-молодіжних колективів молочнотоварних ферм області 
за чотири місяці 1978 року
Валентина ЄПІШЕВА з колгоспу «Перше травня» 

Маловисківського району за чотири місяці одержала 
1831 кілограм молока від кожноГкорови своєї групи.

Валентина РУССУ з колгоспу «Росія» Ноаоукраїн- 
ського району — 1684.

Світлана ПЕТРИЧЕНКО з колгоспу імені Калініна 
Новоукраїнєького району — 1620.

Фаїна ЧЕРЕДНИК з колгоспу імені XXII з’їзду КПРС 
Добровеличківського району — 1579.

Тамара ЗАПОРОЖЕЦЬ з колгоспу «Росія» Новоук- 
раїнського району — 1557.

Людмила ТАТАРОВА з колгоспу імені Леніна Ново- 
українського району — 1519.

Наталія СИТА з колгоспу імені Леніна Долинсько- 
го району — 1488.

Наталія РОГОЖИНА з колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району — 1474.

Людмила УТКІНА з колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Онуфріїзського району — 14/3.

Любов БОГУШ з колгоспу імені Кірова Новоархан- 
гельськсгс, району — 1372.

Марія ЧАБАНОВА з колгоспу імені Карла Маркса 
Добровеличківського району — 1370.

Володимир ГАПОНОВ з колгоспу імені Кірова 
Олександрійського району — 1362.

Любов ІРЖОВА з колгоспу «Перше травня» Мало
висківського району — 1354.

Ярослава АНДРУЩАКЕВИЧ з Несватківського від
ділка Другого імені Гіетровського цукрокомбінату 
Олександрівського району— 1329.

Надія НЕСТЕРЧУК з цього ж відділка — 1323.
Таїсія КОВТУН з колгоспу імені Мічуріна Нов'-о- 

родківського району — 1323.

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 33 РОКИ
Свій бойовий шлях вони починали 

в грізному 1941-му. Тоді тут, у Кі
ровограді, їхній 464-й Червонопра- 
порний батальйон аеродромного об
слуговування, що входив до складу 
16-ї повітряної армії, поповнював 
свої ряди. А далі — Південний, Пів
нічно-Кавказький, Білоруський фрон
ти, Мала земля, штурм Берліна. Ба
тальйон забезпечував бойову роботу 
тричі Героїв Радянського Союзу 
О. Покришкіна, 1. Кожедуба, двічі 
Героя Радянського Союзу Д. Глін-

ЗЕ

ки, багатьох інших прославлених 
льотчиків.

Через 33 роки, що минули після 
війни, ветерани 464-го батальйону 
приїхали в Кіровоград з Москви і 
Саратова, Фергани і Орла, Волго
града і Горького. їх зустрічали ко
лишній начальник штабу баталь
йону кіровоградець І. X. Розенштейн, 
міносапер (а після війни голова 
колгоспу «Україна» Кіровоградсько- 
ю району) П. А. Сандул. Ось вони 
перед ними — командир аеродром
ної ротп Б. М. Чумаєвськнй, музи-

ТЕАТРАЛЬНА ВЕСНА
ТРИВАЄ

У Кіровограді триває 
традиційна дев'ятнадцята 
театральна весна. У при
міщенні Палацу культури 
імені Жовтня звітують 
кращі театральні колекти
ви області.

Театральне свято запо
чаткували наймолодші 
учасники, юні самодіяльні 
артисти дитячого сектора 
Палацу культури імені 
Жовтня. Вони показали 
свою нову роботу, вистазу 
Г. Мамліна «Обеліск», яку 
поставила молодий ре
жисер Л. Федченко.

Кіровоградці вже мали 
змогу подивитися вистави 
В. Минка «Но називаючи 
прізвищ» у виконанні са
модіяльного народного 
театру Олександрійського 
Будинку культури (ре
жисер Г. Кравченко), І. К. 

Карпенка-Карого «Сто ти
сяч» у постановці самоді
яльного народного театру 
Бобринецького Будинку 
культури (режисер В. Яким- 
чук), М. Куліша «97», яку 
підготував театральний ко
лектив Онуфріївського 
районного Будинку куль
тури (режисер П. Кузь
менко).

До 1 червня в нашому 
місті триватиме чудове 
свято аматорів сценічного 
мистецтва. За цей час пе
ред кіровоградськими 
глядачами перегорнуть 
сторінки класичних творів 
і творів сучасних драма
тургів самодіяльні артис
ти із Світловодська, Олек
сандрії, Кіровограда.

Театральна весна три
ває.

В. ГОНЧАРЕНКО.

рп, Олександрійського 
Світловодського заводу 
ського заводу «Червона 
Ульяновського району.

Це чудове свято було 
ського комсомолу.

Валентина ТИЩЕНКО з колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС Добровеличківського району — 1273.

Марія ПЕРКІНА з цього ж колгоспу — 1246.
Галина ОЛЕФ1РЕНКО з колгоспу імені XX з'їзду 

КПРС Бсбринецького району — 1216.
Галина ШАБЛІЙ з -колгоспу імені XX з’їзду КПРС 

Онуфріївського району — 1178.
Серед комсомольсько-молодіжних колективів 

ферм найвищих показників досягли:
Комсомольсько-молодіжний колектив молочното

варної ферми Несваїківського відділка Другого іме
ні ГТетровського цукрокомбінату Олександрівського 
району (групкомсорг Ярослава Андрущакевич), який 
за чотири місяці одержав від кожної корови 1230 кі
лограмів молока.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми № 3 колгоспу імені Леніна Долинсько- 
го району (групкомсорг Іван Маркуш) — 1163.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми № 2 колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Бобринецького району (групкомсорг Володимир Мі- 
щенко) — 1128.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми № 1 колгоспу «Перше травня» Мало
висківського району (групкомсорг Валентина Єпіше- 
ва) — 1070.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми № 2 з цього ж господарства (груп
комсорг Валентина Махно) — ІОбіЗ.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми раді оспу «Олександрійський» Олек
сандрійського району (групкомсорг Валентина Столя- 
ревич) — 1012.

©
НА ФОТО: ВЕТЕРАНИ 

КЛАДУТЬ КВІТИ НА МО
ГИЛУ НЕВІДОМОГО СОЛ
ДАТА.

Фото М. УРСУЛЕНКА.

капт батальйону І. С. Жермупський, 
комсорг техвідділу батальйону Г. Г. 
Устикова, ларторг збройової роги 
Л. Д. Катерини«!, інші фронтовики.

Гостей привітали піонери 24-ї се
редньої школи.

Зустріч у гарнізонному офіцер
ському’ клубі. Спогади. Обмін суве
нірами, -автографами. Фотографу
вання біля обеліска Невідомому 
солда юві.

Кожному з учасників зустрічі бу
ло вручено ювілейні знаки «Ветера
нові 16-ї повітряної армії».

П. ВЕРБОВИЙ, 
інструктор міськкому Компар
тії України.

ТРАВНЕВІ СУРМИ
КІРОВОГРАДЩИНИ
ВІДБУЛОСЯ ОБЛАСНЕ СВЯТО ДУХОВОЇ МУЗИКИ

Позавчора в Кіровограді відбулися третє обласне 
свято духової музики і марш-парад духових оркестрів, 
що почався біля монументу Слави. Сурми Кіровоград* 
ських •музикантів виповнили мажорними маршами ву
лиці і площу С. М. Кірова, де відбувся святковий кон
церт,“■ у якому взяли участь кращі колективи області.

З цікавими концертними 
хові оркестри Долпнського

програмами виступили ду- 
районного Будинку культу*

електромеханічного заводу, 
чистих металів, кіровоград- 

Зірка», самодіяльні митці

присвячене 60 річчю Ленін-

В. ВАСИЛЕНКО.

ів травня 1.378 року

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ПРО ТЕ, ЯК ШИРИТЬ
СЯ ІНІЦІАТИВА БОБ- 
РИНЧАН, РОЗПОВІДА
ЮТЬ СЬОГОДНІ КОМ
СОМОЛЬСЬКІ ПРАЦІВ
НИКИ.

Товариші 
підтримали

Л. КАЗАНЦЕВА, 
секретар комітету 

комсомольської організації 
колгоспу імені 40-річчя 

Жовтня

Пропозицію Галини об
говорювали всебічно. Ад
же організація налічує 
120 чоловік, третина з 
них — механізатори. Ді
йшли висновку, що із за
кликом потрібно зверну
тися до всіх комсомольців 
району.

І, щоб не бути голослів
ними, молоді механізато
ри зобов’язалися бороти
ся за 50-центнерний уро
жай кукурудзи на закріп
леному за .ними полі. 
Це — Сергій Бегарук, Во
лодимир Тарасюк та Во
лодимир Казанцев на чолі 
з ланковим, групкомсор 
гом тракторної бригади 
Володимиром Войтови- 
чем.

Серед чотирьох інших 
механізованих ланок по 
вирощуванню кукурудзи, 
що с в колгоспі, члени 
комсомольсько - молодіж
ної вибрали собі суперни
ками по змаганню колек
тив, очолюваний досвідче
ним механізатором Ан
дрієм Федоровичем Ба- 
калом. А трохи згодом, як 
і в інших господарствах 
району, було створено 
молодіжні ланки, хлопці 
вирішили помірятися си
лами у хліборобській 
вправності з ланкою Ми
хайла Сергєєва з колгосп/ 
імені Чапаєва.

Тримайтесь 
тепер, 
суперники!

в. вітько, 
секретар комітету 

комсомольської організації 
колгоспу імені Чапаева 

Коли Михайло Сергеев і 
його товариші комсомоль
ці Федір Семенченко, Во
лодимир Олещенко та 
Степан Славинський вирі
шили разом вирощувати 
кукурудзу на 165-гектар- 
ному полі, то взялися від 
початку до кінця вегета
ційного періоду всі агро
заходи виконувати саме 
так, як радять майстри ви
соких урожаїв. А тому ще 
взимку вивчали їхній дос
від, готували техніку. За 
ними чотирма закріплено 
чотири трактори й стільки 
ж причепів, два збираль
них комбайни, дві сівалки 
і три культиватори.

Є чим і грунт обробля
ти, і збирати врожай. По
ле теж дісталося родюче. 
А якщо взяти до уваги й 
те, що шефами зголоси
лися бути 85 членів пер
винної комсомольської 
організації райспожив- 
спілки, то — тримайтеся, 
суперники!

Змаганням 
керує райком

М. НЕПОМНЯЩИЙ, 
завідуючий відділом 

комсомольських 
організацій 

Бобринецького райкому 
комсомолу

Першою ініціативу ком
сомольців колгоспу імені 
40-річчя Жовтня підтрима
ла первинна організація 
спілчан районного об’єд-

не 
довгого 

«за» і

нання «Сільгосптехніка». 
За нею і в усіх інших об
говорили на зборах р0Ль 
комсомольців у ПІДВИщан. 
ні врожайності кукуруДЗИ 
на кожному полі. В ре
зультаті майже в усіх кол
госпах створили комсо
мольсько-молодіжні ме
ханізовані ланки, а в гос
подарствах імені • Кіроаа, 
імені Суворова, імені Ди
митрова та імені Дзер- 
жинського — аж по дьі. 
Всього в районі за приз 
«Комсомольський качан» 
змагається тепер 19 моло
діжних ланок.

Звичайно, трохи лег
шою, ніж для інших, буде 
ця боротьба для членів 
ланки Андрія Черненка з 
колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС. Бо вже четвертий 
рік хлопці вирощувати
муть кукурудзу, на цей 
раз — гібридну.

Мають певний досвід і 
комсомольсько - молодіж
ні ланки Петра Сліпченка 
з колгоспу імені ' Кірова, 
Михайла Драченка з «Ро
дины».

У названих вище госпо
дарствах уже встигли оці
нити старанність молодих 
кукурудзоводів, тому і по
ле, і добриза, і техніку 
для них виділяють без 
зайвих розмов. Але в ок
ремих господарствах 
обійшлося без 
зважування всіх 
«проти» з боку керівни
цтва. Це там, де традицій
но ланки очолюють люди 
з багаторічним стажем, 
де побоюються, що двад
цятирічному юнакові не 
під силу справитися з 
квадратами (пунктирний 
спосіб сівби себе не ви
правдав — тільки площі 
забур янили).

Зрештою, ланки таки 
створено. Кожна зобов я- 
залася одержати на гекта
рі по 50 центнерів зерна 
качанистоі. Загалом по 
району комсомольсько- 
молодіжні вирощувати
муть її майже на 25С0 гек
тарах. Якш,о буде досяг
нуто такої врожайності, то 
комсомольський ужинок 
на кукурудзяних жнивах 
становитиме 12 500 тонн, 
або понад 65 процентів 
запланованого збору зер
на кукурудзи. Комсомоль
ці і молодь району, за по
передніми підрахунками, 
запишуть на свій рахунок 
третину врожаю хліба, що 
буде зібраний у рік 60-річ- 
ного ювілею комсомолу.

Кукурудзу в районі ви
рощуватимуть усього 102 
механізовані ланки. За 
кожним полем закріплено 
перзинну комсомольську 
організацію. Соціалістки- 
ним змаганням хліборобів 
керуватиме спеціально 
створений координацій
ний штаб на чолі з пер
шим секретарем райкому 
комсомолу, делегатом 
XVIII з’їзду ВЛКС/А Д. А. 
Замшею та його заступни
ком головним агрономом 
районного 
сільського 
В. М. Пазличенком.

Як тільки появляться 
сходи, на краю кожного 
поля можна буде побачи
ти своєрідні засоби наоч
ної агітації: на художньо 
оформленому щиті спові
щатиметься про площу г’Т 

, соціалістичне зобов’язан
ня ланки, тут же буде роз
міщено й портрети лан
кового та секретаря ком
сомольської організації — 
шефа. Сподіваємося, що 
мало знайдеться охочих 
бачити свій портрет на 
стенді серед бур'янів...

Підсумки змагання буде 
підбито після збирання 
врожаю, а здобуті успіхи 
комсомольці присвятять 
60-річчю ВЛКСМ.

Нині ж експеримент 
триває. І приємно, що ке-^ 
рівники колгоспів, бри
гадири механізаторів нині 
кажуть: «Ми — за експе
римент».

управління 
господарства
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АУДИТОРІЯ ЗНАЙОМТЕСЯ: КІСМ! АУДИТОРІЯ

Здається, одна лише 
чорна скляна табличка з 
бронзою «Кафедра ма
шинобудування» не зміни
лася за ці п’ять років, що 
я не був в інституті. Та і її 
прикріпили до інших две
рей. Зміни, зміни. Мене, 
колишнього випускника 
КІСМу, водили по лабора
торіях, які перемінили 
свої «адреси», показували 
і пояснювали. Як новачко
ві. Доводилося слухати і 
час від часу кивати голо
вою, оскільки все,'що ста
лося в інституті за п’ять 
років, настільки разюче, 
що збагнути самотужки 
його нелегко.

— Це наш «дідусь», — 
не приховуючи гордої ус
мішки сказав, показуючи 
на координатно-розточу
вальний верстат завідую
чий кафедрою В. В. Гос
тев. Я придивився до таб
лички: «Завод імені Ф. Е.

ЩОБ ТВОРИТИ - 
ЗНАТИ!

Дзержинського. 1971 рік».
Його вдоволення легко 

зрозуміти. На «лаборатор
ках» ми збиралися в тіс
ному приміщенні, де стоя
ло кілька верстатів. Біля 
підстаркуватого 1Б61 доб
росовісно вивчали ме
ханізм утворення стружки. 
Тепер студенти роблять 
набагато складніші дослі
ди у просторій аудиторії, 
де є і оптико-шліфуваль- 
ний, і координатно-розто
чувальний, і ще багато ін
ших верстатів, цінність 
яких визначається одним 
словом: «сучасні».

Якщо ж зазирнути в не
далеке майбутнє, то мож
на побачити, що, вико
нуючи лабораторні робо
ти, скажімо, по електро- 
алмазній обробці твердо
сплавних матеріалів, май
бутні інженери навіть не 
виходять із затишного 
класу, який склопрокагом 
небесного кольору відді
лений від лабораторії (чи, 
може, її краще назвати 
цехом?). Вони уважно див
ляться на великі телеек
рани, де чітко і, головне, 
крупно демонструється 
процес обробки. До по
слуг тих, хто чогось не 
зрозуміє, — зідеомагніто- 
фон. «Відкрути» плівку і 
дивися спочатку. Це май
бутнє справді недалеке: 
телепередавальну апара
туру найновішого зразка 
вже завезли на кафедру.

Взагалі навчальне теле
бачення вже добре заре
комендувало себе в цьо
му інституті. Його колись 
намагалися використову
вати ще в старому корпу
сі, але там часто щось не 
ладилось. Тепер же в но
вому корпусі п’ять пото
кових аудиторій та інші 
приміщення обладнано 
приймально - передаваль
ною телеапаратурою. Є й 
центральний телевізійний 
центр. Студентам не тре
ба напружувати зір, вдив
ляючись у 'написане ви
кладачем на дошці. Все 
це вони бачать на близь
ких екранах.

А втім, телебачення в 
інституті не є чимось над
звичайним. Сторонню лю
дину воно дивує тому, що 
вона ще не звикла до та
кого широкого застосу
вання нової техніки в на
вчальному процесі. А тут 
це — нормальне явище, 
розвивають його як один 

з багатьох методів поліп
шення підготовки сту
дентів.

В інституті сільськогос
подарського машинобуду
вання все навчання буду
ють так, щоб з людини, 
яка вступила до вузу, зро
бити інженера. Ми звикли 
до такого визначення — 
«знаючий спеціаліст». У 
КІСМі поняття «інженер» 
розуміють трохи ширше. 
Не просто знаючий, а той, 
що вміє мислити. Бо без
посередні відомості, які 
він одержав у вузі, на ви
робництві не завжди за
стосовують. Не все люди
на й запам'ятати здатна. 
А «зазубрене» сьогодні 
завтра напевно застаріє. 
Бо вже нині на пере
дових підприємствах ство
рюють комплексні техно
логічні схеми, оснащені 
електроннообчислюва л ь- 
ними пристроями, авто

матичними верстатами та 
лініями з числовим про
грамним управлінням, 
промисловими роботами 
тощо. Це органічне поєд
нання верстатів із швид
кодіючими електронно- 
обчислювальними та уп
равляючими системами — 
якісно новий ступінь у ме
талообробці та машино
будуванні. Тому вже нині 
потрібні інженери для ро
боти з такою надсклад 
ною технікою. Готувати 
спеціально? Але ж після
завтра наука зробить но
вий, іще фантастичніший 
крок. Знову вчити відпо
відно до нових вимог?

У Кіровоградському ін
ституті сільськогосподар
ського машинобудування, 
як і в багатьох інших ву
зах країни, дещо інший 
напрям підготовки інже
нерів. Тут вважають так: 
якщо людина в стінах на
шого навчального закладу 
звикне конструктивно
мислити, якщо вона за
мість глибокого, але вузь- 
кого запасу знань з однієї 
галузі дістане фундамен
тальну підготовку з мате
матики, фізики, квантової 
механіки, вона завжди від
повідатиме постійно зро
стаючим вимогам вироб
ництва і крокуватиме в 
ногу з життям.

На практиці це кредо 
інституту здійснюють так. 
У перші дні після вступу 
до вузу студента підво
дять до думки: треба пе

ребудовувати мислення. 
Ти звик множити «у стовп
чик»? Печерний рівень! 
Ось тобі електронна ма
шинка (їх видають майже 
кожному). Вважаєш, що 
наукові відкриття роблять 
учені? Йди в студентське 
наукове товариство і ти 
переконаєшся в хибності 
своєї думки. В цьому то
варистві КІСМу понад 
2000 членів, тобто майже 
кожен студент стаціонару. 
А всі викладачі ведуть 
невеликі групи студентів, 
з якими працюють над ти

ми чи іншими темами, ке 
дуже пов’язаними з на
вчальним процесом. Ось 
тому, взявшись за дип
ломний проект, завтраш

ній випускник «прикине» 
кілька його варіантів, за
програмує їх і «прожене» 
на ЕОМ. Іншого він уже 
не допускатиме. Сьогодні 
це ще роблять поодинокі. 
Через рік—два робити
муть усі ДИПЛОМНИКИ. Чи 

не тему тільки за минулий 
рік 106 дипломних проек
тів випускників інститу
ту сільгоспмашинобуду
вання впровадили на під
приємствах області й рес
публіки?

Щороку інститут за гос
подарськими договорами 
для втілення у виробни
цтво видає 80 тематичних 

розробок на загальну су
му річного ефекту до 900 
тисяч карбованців. Як пра
вило, це спільні доробки 
викладачів і студентів. А 
торік економічний ефект 
цих розробок становив 
6 мільйонів 216 тисяч кар
бованців.

До послуг тих, хто сьо
годні вчиться в інституті, 
105 аудиторій, багато спе
ціальних лабораторій, об
числювальний центр, як 
уже відзначали, теле
центр, кілька кресляр
ських залів та багато ін
шого, про що п’ять років 
тому ми тільки мріяли.

їх навчають 115 спеціа
лістів вищої кваліфікації: 
професори, доценти, кан
дидати наук. Викладачі 
мають близько 300 автор
ських свідоцтв на винахо
ди. Все це — прекрасна 
атмосфера для творчого 
життя студентів.

Щороку заклад випус
кає понад 800 інженерів. 
Лише спеціалістів • з тех
нології машинобудуван
ня звідси виходить більше 
трьохсот, тоді як ще п’ять 
років тому в одному ви
пуску їх було не більше 
ста. За час існування ін
ституту лише інженеріз- 
механіків підготовлено 
понад дві тисячі. Вуз зріс, 
змінив на краще своє об
личчя. Він став спеціалізо
ваним машинобудівним 
інститутом. Тут готують 
конструкторів, технологів, 
ремонтників, будівників 
шляхових машин — спе
ціалістів восьми професій. 
За оцінками, що їх дістає 

інститут, добрих спеціа
лістів.

Понад 50 його випуск
ників керують на Кірово- 
градщині заводами, цеха
ми, відділами. А на тако
му передовому .підприєм 
стві, як наш завод трак
торних гідроагрегатів, 
кандидат технічних наук 
В. М. Желтобрюх працює 
директором, ґ. В. Бугрєєв 
— головним інженером, 
кандидат технічних наук 
В. П. Григор’єв — заступ
ником головного інжене
ра, О. ф. Ворона — голов
ним технологом, Аскері 
Мухамед Алі — головним 

конструктором. Усі вони, 
як і багато начальників 
цехів та відділів, теж сво
го часу закінчили інсти
тут сільськогосподарсько
го машинобудування.

Недавно з ордена Тру
дового Червоного Прапо
ра інституту надтвердих 
матеріалів на адреси Мі
ністерства вищої та серед
ньої спеціальної освіти, а 
також у КІСМ надійшов 
лист. У ньому керівники 
адміністрації, партійної та 
профспілкової організацій 
закладу писали, що туї 
успішно трудиться 15 ін- 
женерів-механіків — ви
пускників Кіровоградсько
го вузу. Зони — кваліфі
ковані спеціалісти, що 
Вміють розв’язувати склад
ні технічні питання. Чет
веро — Я. Б. Немиров- 
ський, В. В. Кривошея, 
В. М. Лавріненко, Ю. І. 
Ільченко — навчаються в 
аспірантурі. Керівники ві
домого наукового закла
ду просили оголосити по
дяку професорсько-ви
кладацькому складові за 
добру підготовку і вихо
вання молодих спеціаліс
тів.

Хотілося б відзначити 
одну деталь у роботі ви
кладачів КІСМу, яка бага
то що пояснює. Щороку 
1000—1200 чоловік пода
ють заяви з проханням 
допустити їх до вступних 
екзаменів на стаціонар ін
ституту. Половина з них 
стає студентами денних 
факультетів. Причому що
року прийом збільшує
ться. Два роки тому на 
перший курс зарахували 
550 абітурієнтів, торік — 
575, план на нинішній — 
600 чолозік. Отже, кон
курс невеликий, практич
но всі, у кого середній 
бал за атестатом 4—4,5г 
вступають до інституту. 
Для абітурієнтів це полег
кість. Для викладачів же 
—ускладнення: мала мож
ливість вибору, відбору 
кращих з кращих. (А втім, 
зниження конкурсу- нині 
характерне для більшості 
технічних вузів — потре
би в інженерах зроста
ють, а кількість випускни
ків середніх шкіл не 
збільшується). Ось тому 
Кіровоградський інститут 
сільськогосподарсь кого 
машинобудування розв’я
зує непросте завдання: із 
середнього, тобто озброє
ного нормальними знан
нями (і, додамо, не зав
жди навченого вдумува
тись у суть явищ), учо
рашнього випускника зро
бити мислячого спеціаліс
та завтрашнього дня. І 
розв’язує досить успішно.

Хотілося б, щоб цю «де
таль» урахували ті хлопці 
і дівчата, які сьогодні сто
ять перед вибором: ким 
бути?

М. ВІДЕНКО.

В ДОБРУ ПУТЬ, 
ІНЖЕНЕРИ!

Наш інститут знаходи
ться в центрі степової Ук
раїни. Та інколи нам здає
ться, що ми не просто в 
Кіровограді. Ми — енрізь, 
де працюють наші випуск
ники.

А географія міст при
значення молодих спеціа
лістів широка. Цього року 
їх чекають машинобудів
ні, автомобільні, ливарні й 
інші заводи Ниєва і Хар
кова, Кишинева і Кремен 
чука, Фрунзе та багатьох, 
інших міст. Шляховиків 
манять новобудови, міста 
Сибіру і Примор’я, траси 
Нечорнозем я, нафтові й 
газові розрооки Поволжя. 
Молодих спеціалістів Юрія 
Богомолова, Петра Соко
лова, Сергія Михайлова, 
Ігоря Шахтарова чекають 
будівельні майданчики 
Ьіоснви і Ленінграда. А от 
Сергій Мальований вибрав 
край суворих морозів та 
снігових просторів — міс
то Ухту, що в комі АРсР.

Оленсандр Коптьолов і 
Володимир Ковальчук ви
явили нахил до ----- - 
дослідної роботи 
тннни приймуть 
і співрооїтники 
будівельних І 
машин нашого 
вже в ролі молодих 
уковців.

випускники нашого фа
культету Василь Падижан- 
ський, Микола Кожухар, 
Леонід Степаненко, Олек
сандр Майоров, Юлія Ко
валенко і оіктор Марчен
ко повернуться у свої рідні 
колгоспи і на підприєм
ства, де починали свій 
трудовий шлях і звідки їх 
направили на навчання.

Ми таки и справді не 
просто в Кіровограді. Ми — 
це велика и могутня краї
на, велич і могутність 
якої творять сьогодні свої
ми руками наші випускни
ки, а завтра творитимуть 
ті, хто прийде до нас учи
тися.

Г. НА ДОЛЬНИЙ, 
декан факультету бу
дівельних і дорожніх 
машин.

наукоБО- 
Іх іос* 

викладачі 
кафедри 

дорожніх 
інституту 

на-

якщо ви 
ЛЮБИТЕ 
СПІВАТИ, 
то ченаємо вас у нашому 
студентському клубі. До 
речі, два роки тому він пе
рейшов у нове приміщен
ня. Антовий зал може 
вмістити 900 бажаючих по
дивитися нонцерт чи ви
ставу, а до послуг гуртків- 
ців — шість допоміжних 
кімнат для занять. У деся
ти гуртках нині налічує
ться ^47 студентів.

Любите співати — при
ходьте в наш вокально-ін
струментальний ансамбль 
«Явір». Знайдеться занят
тя для любителів танцю та 
художнього слова — є у 
нас ансамбль народного 
танцю, колектив сучасного 
бального танцю, художня 
агітбригада «Ніфагор».

Щороку ми проводжає
мо зі стін інституту наших 
випускників і щороку 
приймаємо у свій колек
тив нових студентів.

в. потонько, 
директор студентсько
го клубу КІСМу.

ЯКЩО ви 
ЛЮБИТЕ 
СПОРТ, 
то в нашому інституті ви 
обов’язково зможете сер
йозно зайнятися улюбле
ним видом спорту. Тільки 
до програм інститутських 
спартакіад, що проводя
ться регулярно, входять 
поєдинки з одинадцяти 
видів спорту.

Торік у закладі було під
готовлено двох кандидатів 
у майстри спорту, 44 пер
шорозрядників, 650 спорт
сменів масових ■ розрядів, 
понад 600 студентів стали 
значківцями ГПО, 350 — 
громадськими інструкто
рами і суддями. В стінах 
нашого інституту виріс від 
першорозрядника до май
стра спорту СРСР міжна
родного класу з класичної 
боротьби кандидат в олім
пійську команду країни 
Віктор Савчук. Наші тені
систи та баскетболісти — 
чемпіони міста серед спор
тивних клубів. Особливо 
популярні у студентів за
няття туризмом і спортив
ним орієнтуванням на міс
цевості.

Є. ТЕЛЕНКОВ, 
викладач кафедри фі
зичного виховання.
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„ЗІРКА“-
Перед мат

чем у Кірово
граді львів’яни 
по втрачених 
очках були в
рівному ста- 
стадіону, вониповиті з господарями 

відставали від них на два очка, але мали 
в запасі одну гру. Якщо госгі прагнули 
здобути хоч одне очко, то наші земляки 
ставили перед собою складніше завдан
ня. Вже з самого початку вони тиснули 
суперників до їхніх воріт. А па четвертій 
хвилині Олександр Алексеев з подачі

СКА ЛЬВІВ—3:2
Юрія Касьонкіиа головою забив краси
вий гол. Через деякий час Касвонкін 
після кутового, що його майстерно вико
нав Алексеев, теж головою спрямував 
м’яч точно в цідь. Атаки «Зірки» не вщу
хали. Одну з них па 21 хвилині завер
шив Валерій Самофалов — 3:0.

Пропущені голи стали для армійціз 
сигналом до вирішальних дій. Вони від
повіли гострими контратаками, і їм уда
лося на 26-й хвилині сквитати один 
м’яч. Це зробив Анатолій Тихонович.

На початку другої половини гри 
львів’яни примусили Леоніда Колтуна 
вдруге вийняти м’яч із сітки воріт.

„ЗІРКА“—„ДИНАМО“ (Київ)—0:1
Кіровоградська «Зір; 

ка» на своєму стадіоні 
провела товариську зу
стріч із футболістами 
вищої ліги класу «А» 
динамівцями Києва. Та
кі матчі вже стали тра 
диційними. Щорону, ко
ли столичні спортсме
ни мають можливість, 
вони бувають гостями 
«Зірки». І ось минулої 
неділі кіровоградські 
уболівальники були 
свідками поєдинків цих 
клубів. Гості проде
монстрували добру тех
нічну підготовку. Раху
нок кияни відкрили нз 
39 хвилині. Це зроби? 
майстер спорту Олек
сандр Бойко красивим 
ударом з близької від
стані.

Після відпочинку на 
ші земляки мали кіль
ка можливостей уста
новити рівновагу. Це 
стосується, насамперед, 
Володимира гіоваков- 
ського, який головою 
спрямував м'яч у нут 
воріт. Коли до закін
чення гри лишалися лі

чені хвилини, Олек
сандр Алекссєв вивів 
на зручну позицію мо
лодого кіровоградця 
Сергія Глизенка, але 
останній пробив у ру
ки динамівському гол

кіперові Віктору Юр- 
ковському. Матч вигра
ло «Динамо» — 1:0.

На фото: момент 
гри з киянами.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування
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Після виступу «Молодого комунара»

«А БАСКЕТБОЛІСТИ НЕ ТІ...»
Під таким заголозком у 

номері «Молодого кому
нара» за 20 квітня було 
надруковано репліку, в 
якій ішлося про недоліки 
в організації і проведен
ні змагань з баскетболу 
серед команд виробничих 
колективів на кубок Укр- 
профради. Від Кірово- 
градщини на цьому турні

рі виступали спортсмени 
спортивного клубу «Зір
ка» (заступник голови 
правління клубу О. Д. Гах, 
він же тренер баскетбо
лістів). У заводській 
команді були підставні 
гравці — студенти педін
ституту.

Як повідомив редакцію 
секретар облпрофради

О. Т. Шаповалов, критич
ний матеріал обговорено 
на засіданнях завкому 
профспілки заводу «Чер
вона зірка» і президії об
ласної ради товариства 
«Авангард». Критику ви
знано правильною. За до
пущені порушення О. А. 
Гаху оголошено сувору 
догану з попередженням, 
що в разі повторення по
дібного, його буде по
збавлено права працюва
ти тренером з баскетболу.

СЕРЕД/Х, 17 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Мультфільми. 9.25 — 
Телефільм «Голубка*. 1 се
рія. 10.30 — «Клуб кіноподо- 
рсжеґі». 15.00 — Док. філь
ми. 15.40 — «Сім'я в радян
ському суспільстві. Турбота 
держави про сім’ю». 16.10— 
«Творчість Е. Шоу*. Переда
ча 2. 17.00 — «Фільм-йбн-
нсрТ». 17.15 — Конкурс ма
шиністів зрошувальних аг 
регатів. 18.00 — «День за 
днем». (К-Д). 18.15 — «Зби
ральній техніці — високу 
готовність». Коментар. (К-д). 
18.30 — < Творчість наро
дів світу». 19.00 — «Якість 
нашої роботи ». 19.45 — Ти
раж «Спорт.юто*. 19.55 — 
Телефільм «Голубка*. 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Док. фільм «Важкий шлях*. 
22.00 — «Ваша думка». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Док. телефільм «Там. де 
пройде ВАМ*. 10.30 — «На
родні депутати*. 11.00 — 
К. т. Новини. 11.20 — Для ді
тей. «Павлиські казки». 11.40
— «Шкільний скрап*. 10
клас Суспільствознавство. 
16.45 — ‘ Щоденник соїізма- 
гання». 17.00 — «Життя
науки». 17.30 — «Читаючи 
вірші...» 18.00 — Реклама, 
оголошення. 18.30 — К. т. 
«Поезія». (В. Осадчук). 19.00
— 1£. т. «Вісті». 19.30 —
«Обережно: алкоголізм’»
20.10 — Концерт майстрів

мистецтв Молдавії. 20.30 — 
< Сільськогосподарський тиж
день». 20.45 — К. т. «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час*. 21.30 — К. т. Я. Ма
монтов — «Рожеве павутин
ня». Вистава. В перерві — 
к. т. Новини.

ЧЕТВЕР, 
18 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Читаючи вірші...» 
9.25 — Телефільм «Голуб
ка». 2 серія. 10.30 — Кон
нерт. 15.00 — «По Сибіру і 
Далекому Сходу». Док. теле
фільми. 16.00 — «Від 14 до 
18». 16.30 — Співає В. Жай
воронок. 17.00 — «Квітуче 
дерево дружби». 18.00 — 
«Музичний салон». (К-д). 
18.35 — «Ленінський універ
ситет мільйонів». 19.05 — 
«Свято духової музики». 
(К-д). 19.50 — Телефільм
«Голубка*. З серія. 21.00 — 
«Час». 21 ЗО — «Зустріч з 
Норільськом». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.45
— Для дітей. «Лопушок бі
ля лукомор’я». Вистава. 
16.15 — «Республіканська
Фізико-математична школа». 
16.45 — «Золоті Зірки Украї
ни». Кіноварне. 17.00 — На
рис про трудовий колектив.
17.30 — «Відгукніться, сур
мачі». 18.00 — «До Дня на
родження піонерської орга
нізації імені В. І. Леніна».
18.30 — «Ми — інтернаціо
налісти». 19.00 — Вісті. 19.30
— Фільм-концерт. 20.00 — 
Футбол: «Локомотив* (Моск
ва! — - Динамо» (Київ). 2-й 
тайм. 20.45 — «На добраніч, 
дітп!» 21.00 — «Час». 21.30
— Фільм «Порт». По закін
ченні — новини.

П’ЯТНИЦЯ,
19 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Відгукніться, сурма
чі!» 9.25 — Телефільм «Го
лубка». З серія. 10.30 —
«Любителям балету». 11.00— 
Новини. 11.10 — «Сільські 
обрії». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Російська 
література. 16.35 — «Твій 
День народження, піонерів!» 
17.15 — «Естафета трудових 
традицій». 17.45 — Фільм- 
концерт. 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — «Моск
ва і москвичі». 18.45 — < По
казує рейдова». (К-д). 19.20
— «Ліванський репортаж». 
19.50 — Телефільм «Голуб
ка». -1 серія. 21.00 — «Час». 
21.30 — « Салют, фестиваль!» 
23.00—«Танцювальний зал». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю'.ОО
— «Сьогодні — День народ
ження піонооської організа
ції імені В. І. Леніна». Док. 
телефільм «Аптек». 10.30 — 
Концерт. 15.00 — Док. теле
фільм «Імені Леніна». 15.30
— «Знай і умій». 16.15 — 
«Шахова школа». 16.45 — 
«Село: діла і проблеми». 
17.15 — Піонерський кон
церт з участю Великого ди
тячого хору ЦТ і ВР. 18.00 — 
« Людина та її справи». 18.30
— «Наодинпі з книгою».
19.00 — Вісті. 19.30 —
А. М’ястківський. «При світ
лі соняшників». 20.30 — «,На 
ланах республіки». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00— 
■ Час». 21.30 — Фільм «Дуб- 
ровський*. 22.40 — Чемпіо
нат СРСР я художньої гім
настики. По закінченні — 
новини.

Інститут приймає на факультети:

сільськогосподарського машинобуду
вання (денна форма навчання) зі спеці
альностями: сільськогосподарські маши
ни, електропостачання промислових під
приємств, міст і сільського господарства;

механіко-машинобудівний (денна фор
ма навчання) зі спеціальностями: техно
логія машинобудування, металорізні вер
стати й інструменти;

ремонтно-технологічний (денна форма 
навчання) зі спеціальностями: сіль
ськогосподарські' машини (спеціалізація: 
організація і технологія ремонту машин), 
машини і технологія обробки металів 
тиском;

шляхових та будівельних машин і ус
таткування (денна форма навчання) зі 
спеціальностями: шляхові та будівельні 
машини ї устаткування, машини і техно
логія ливарного виробництва;

вечірній (для мешканців м. Кіровогра
да) зі спеціальностями: сільськогоспо
дарські машини (спеціалізації: сільсько
господарські машини, організація і тех
нологія ремонту машин), технологія ма
шинобудування, металорізні верстати й 
інструменти, машини і технологія оброб
ки металів -піском, шляхові та будівель
ні машини і устаткування, електропоста
чання промислових підприємств, міст і 
сільського господарства, машини і тех
нологія ливарного виробництва;

загальнотехнічнин (для осіб, які про
живають у Кіровоградській області). 
Мешканці м. Кіровограда навчаються за 
вечірньою системою, іногородні — за за
очною системою, по групах спеціальнос
тей: енергетика, машинобудування і при
ладобудування, електронна техніка, 
електролрпладобудувапня та автомати
ка, радіотехніка, технологія продоволь
чих товарів, технолог ія товарів широко
го вжитку, будівництво, транспорт, еко
номіка.

Навчання на ЗТФ є першим етапом 
навчання на перших трьох курсах. Після 
закінчення ЗТФ студенти переводяться 
в спеціальні інститути па другий етап за
очного навчання..

Приймання заяв: на вечірній і загаль- 
нотехнічпнй факультети — з 20 квітня по 
31 липня; на денні факультети — з 20 
червня по 31 липня.

Вступні екзамени: на денних факуль
тетах — зі по 20 серпня;

на вечірньому й загальнотехиічяому 
факультетах — двома потоками: перший 
потік — з 14 по 25 липня; другий потік— 
з 7 по 18 серпня.

Па всі спеціальності денних факульте
тів. вечірнього й загальпотехнічного фа
культетів' по групах спеціальностей — 
енергетика, машинобудування і приладо
будування. радіотехніка, будівництво, 
транспорт, економіка зазначених груп

спеціальностей — вступники складають 
екзамени з математики (письмово і ус, 
но), фізики (усно), української мови і 
літератури або російської мови і літера
тури (письмово). • ' ,

Особи, які закінчили середню школу із 
золотою чи срібного медаллю, технікум 
чи середнє профтехучилище з відзнакою, 
складають один екзамен: з математики 
(усно). При одержанні відмінної оцінки, 
інших екзаменів вони не складають. ?

На інші групи спеціальностей загаль- 
потехнічного факультету (технологія 
продовольчих товарів, технологія това
рів широкого вжитку, економіка зазна
чених груп спеціальностей) екзамени з 
хімії (усно), математики (усно), фізики 
(усно), української мови і літературі! 
або російської мови і літератури (пись
мово).

Особи, які закінчили середню школу із 
золотою чи срібного медаллю, технікум 
чи середнє профтехучилище з відзнакою, 
складають один екзамен: з хімії (усно). 
При одержанні відмінної оцінки, інших 
екзаменів вони не складають.

Вступники подають заяву на ім’я рек
тора із зазначенням вибраної спеціаль
ності (на бланку інституту), документ 
про серс-дшо освіту в оригіналі (атестат 
або диплом з вкладкою), виписку з тру
дової (колгоспної) книжки, ті, хто пра
цює, медичну довідку (форма № 286), 
чотири фотокартки розміром 3X4 см 
(без головного убору) з ріжком знизу 
справа, характеристику для вступу до 
вузу, підписану керівником підприємства 
(школи, установи), секретарем партійної 
або комсомольської організації. Харак
теристика повніша бути засвідчена пе
чаткою.

Прибуваючи до інституту, вступник 
особисто подає паспорт (або довідку із 
сільради), військовий квиток (військово
зобов’язані), приписне свідоцтво (при
зовники).

Особи, які вступають до вузу на на
вчання з відривом від виробництва, в на
ступні роки після закінчення середньо1.о 
закладу, як правило, повніші мати стаж 
практичної роботи не менше 6 місяців за 
кожен рік, коли ис вчилися.

Па період екзаменів вступників па * 
денні факультети забезпечують гурто
житком. Зараховані па денні факультети 
одержують стипендію на загальних під
ставах і забезпечуються гуртожитком.

Приймальна комісія працює з 9 по 19 
годину щодня (крім неділі).

Адреса інституту: 316017, м. Кірово- 
град-17, проспект «Правды», 70а, інсти
тут сільськогосподарського машинобу
дування.

Приймальна комісія працює в кімнаті 
№ 113. Телефон 39-64-64.

РЕКТОРАТ. ’

К і ровоградське

ПрофеСІЕІИС
торговельне

училн ще

<7

до груп з дворічним строком навчання по підго- 
товці

продавців продовольчих товарів, 
продавців промислових товарів;
до груп з річним строком навчання — 
контролерів-касирів промтоварів, 
контролерів-каснрів продтоварів, 
продавців промислових товарів, 
продавців продовольчих товарів.
Приймають без екзаменів юнаків і дівчат, що за

кінчили 8. 9. 10 класів, і звільнених у запас воїнів 
Радянської Армії.пгїіжтлял « Радянської Армії.

ПРИИМ АГ Учнів-забезпечують стипендією в розмірі 32 карбо
ні гіхдітітіи . ванців- па місяць, а звільнених у запас воїнів —

УЧНІВ

НА 1978—1979

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

60 карбованців. Строк навчання для тих; що закінчи
ли 8 класів, — 2 роки. 10 класів — 1 рік. Час навчан
ня-зараховується до загального трудового стажу.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, характеристику, свідоцтво про народ
ження (копія) або паспорт (пред’являють особисто), 
документ про освіту, довідку з місця проживання, 
медичну довідку (форма № 286), три фотокартки 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 травня по 15 серпня. 
Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, вул. Васи- 
лини, 5. їхати до училища автобусами №№ 5. 20. 29 
або тролейбусами Лї№ 2, 4, 5 до зупинки «Швейна 
фабрика».

ДИРЕКЦІЯ-Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 21041. Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 205,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тираж 59 200, • , Індекс 61197,

ПОГОДА
Вдень 16 травня г.о території області і місту Кіро

вограду передбачається мінлива хмарність, в окремих 
районах короткочасний дощ. Вітер західний 5—10 
метрів за секунду. Температура повітря по області 
15—20, по місту 16—18 градусів тепла.

За даними Українського бюро погоди 17—18 трав
ня — мінлива хмарність, місцями слабкий дощ. Вітер 
західний 3—7 метрів за секунду. Температура повітря' 
вночі 3—8, вдень 10—15 градусів тепла.
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