У ці радісні весняні
дні ми знову і знову в
думках звертаємося до
дорогої всім
людини.
Минає 111-а роковина з
дня народження заснов
ника Комуністичної пар
тії; творця першої б сві
ті соціалістичної держа
ви В. І. Леніна. Історія
людства ще і ще раз
підтвердила
життєвість
і притягальну силу його
ідей. Ленінізм розвиває
ться, набирає нової си
ли, все ширше завойо
вує уми й серця мільйо
нів.
На XXVI з’їзді КПРС

З ІМЕНЕМ ЛЕНІНА Генеральний
секретар
ЦК КПРС товариш Л. І.
Брежнєв підкреслив, що
з того часу, коли вели
кий Ленін заснував на
шу партію, вона впевне
но йде по накресленому
шляху будівництва соціа
лізму і комунізму.
З
ім’ям і вченням
безсмертного генія В. І.
Леніна зв’язані револю
ційні перетворення на
шого віку. В його пра
цях
знайшли
дальше
збагачення і конкретиза

цію всі складові части
ни марксизму — філо
софія, політична еконо
мія, науковий комунізм,
Сьогоднішні звершен
ня радянського народу—
практичне
втілення в
життя ленінських ідей.
Ленін завжди з нами.
Під
прапором Леніна
виникла, живе і міцніє
світова співдружність со
ціалістичних країн, роз
вивається
міжнародний
революційно-визвольний
рух. Немеркнуче світло

НАВІКИ
ідей марксизму-ленінізму сягає тепер найвіддаленіших куточків зем
лі,
Ленін крокус по плане
ті. Все яскравіше роз
горяється полум’я рево
люційної дії. І сьогодні
мільйонноголосо звучить
повсюди
Заклик
ЦК
КПРС:
— Під прапором Лені
на, під керівництвом Ко
муністичної партії—впе
ред, до перемоги кому
нізму!

Працювали ударно

НАУКОВО МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Рішення XXVI
з'їзду КПРС—
в життя!
16 квітня відбулась нау
ково-методична конфернція
професорсько - викладаць
кого складу і співробітни
ків інституту на тему: «Пла
нування, організація і конт
роль роботи
студентів в
аудиторний і позааудиторний час». Доповідь зробив
ректор
інституту, доктор
технічних наук, заслужений
діяч
наук УРСР, профе
сор І. В. Кузьмін. Із спів
доповіддю
про
наукову
організацію
самостійної
навчальної праці студентів
виступив представник Він
ницького державного педа
гогічного інституту імені
М. Островського,
доцент
кафедри педагогіки М. М.
Поспєлов.
Доценти нашого інститу
ту Ю. С.
Данилюк, Є. І.
Марченко, В. Г. Попов, 3. А.
Красиленко, А. І. Вишневський, О. М. Кузьмін, А» М.
Тхорівський.
поділилися
досвідом, зокрема, про ор
ганізацію
позааудиторної
самостійної
роботи
сту
дентів.
Про дослідження і роз
робку методів управління
позааудиторної
самостій
ної роботи студентів допо-

РЯДЯТЬСЯ ВИКЛАДАЧІ

Чіткою
організацією
Ініціативу
передових
праці відзначились ма
підприємств столиці на
шинобудівний і радіотех
ш ої Вітчизни — М оскви
нічний факультети (ке
про проведення Всесою з
рівники, члени штабу по
ного комуністичного су проведенню
суботника,
ботника 18 квітня на
заступники деканів В. М.
честь 111-ї річниці з дня
Клименко, П . Г . Р адчук.
народження Володимира
Н е менш чітко і орга
Ілліча Леніна колектив
нізовано пройшов кому
інституту підтримав од
ністичний суоотник 19
ностайно.
квітня, в якому взяли
Пп
ідбиваючи
підсумки
участь викладачі і спів
цього важливого полі
робітники. А почався він
тичного заходу, треба
урочистого
мітингу,
сказати, що всі учасн и - з
ки ленінського суботни-- , який відкрив секретар
парткому інституту тов.
ка працювали ударно.
І . Г. Мельник.
Впорядковано вулиці КеВикладачі і співробіт
лецьку,
Артоболевсько
ники в основному пра
го, Хмельницьке шосе.
цювали в приміщеннях^
Д руж но
попрацювали
прибирали робочі місця;
студенти на благоустрої
санітарна чистка лабора
парку «Друж ба» і лісо
торій, аудиторій і кафсор,
парку «Вишенька». В е 
збирання макулатури та
лика допомога надана
інше.
міським будівельним ор
Особливою старанніс
ганізаціям. Зокрема, про
тю на комуністичному
ведені роботи по очи
суботнику
відзначилась
щенню від будівельних
кафедра фізичного вихо
відходів кількох житло
вання. В спортивно-оз
вих будинків по вулиці
доровчому таборі було
К елецькій, а також впо
висаджено майже піврядковано
приміщення
тисячі дерев (зав. ка
дитячого садка, надано
допомогу заводу «Тер
федрою Я .
І . Кулік,
мінал» та іншим об'єк
партгрупорг І . Я . Р у 
там.
дий).
Немало добрих справ
О. ТАРАН УХА,
було зроблено безпосе
проректор по ад
редньо на об’єктах на
міністративно - гос
шого інституту. Ц е са
подарській
робо
нітарна очистка, благо
ті, керівник штабу
устрій, насадження де
по проведенню су
рев.
ботника.

ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ
і
СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ
вів учасникам
конферен
ції старший викладач А. М.
Маргасін. В
своїх допо
відях Б. Я,
Ліхтциндер !
Л, і. Галицький
звернули
увагу на важливість засго
сування технічних засобів,
обчислювальної техніки, но
вих форм під час контро
лю самостійної роботи сту
дентів.
, Змістовними
були пові
домлення, які зробили на
конференції доктор техніч-

них наук А. Д. Чернишов,
доценти Г. П. Котлярова,
В. І. Кузьмінов, а також
викладач
А.
Н, Гель,
Науково-методична конфе
ренція
пройшла активно,
Учасники її ознайомились
із спеціальною літературою,
а також з новинками науко
во-методичних розробок.
Прийняте конференцією
рішення сприяє мобілізації
професорсько - викладаць

кого складу — співробітни
ків інституту на дальше
вдосконалення навчальновиховного процесу, на під
вищення
ефективності і
якості підготовки
спеціа
лістів, на безумовне вико
нання колективом вузу На
креслень ХХVІ з’їзду КПРС,
висунутих
перед вищою
школою.
3. ГРОЗНИЙ,
член президії методради інституту.

КОЛИ В. І. УЛЬЯНОВ СТАВ В. І. ЛЕНІНИМ
Наукова і літературна
спадщина
В. І. Леніна величезна. Вона в його
книгах, журналах і газетних статтях,
епістолярних матеріалах і стенограмах
виступів. І все ж не можна
бути
впевненим у тому, що все, написане
Іллічем, повністю знайдено і ввійшло в зібрання його творів.
І це цілком зрозуміло, оскільки
в роки еміграції Ленін проводив ве
личезну пропагандистську діяльність,
використовуючи для цього всі на
явні можливості, серед яких, зви
чайно, була газета.
В той же час з різних
причин
(конспіративна мета найперше) Л е 
нін в газетах свої статті підписував
псевдонімами, а нерідко ініціалами,
які ніякого відношення до нього не
мали.
Вже знайдено майже сто псевдоні
мів, які використовував В. І. Ленін.
Цікаво, що навіть Н . К. Крупська

не знала, що багато з них відносять
ся до В. І. Леніна, такі різноманіт
ні і випадкові вони були. Але нада
лі його великі роботи і статті набули ідентичність авторського підпису
«Н. Ленін». Вперше під цим псевдо
німом було опубліковано в грудні
1901 року в журналі «Зоря» початок
статті (гл. 1— 4) «Аграрне питання
і критики Маркса».
Видана невдовзі і велика робота
«Щ о робити?» остаточно закріпила
за Володимиром Іллічем прізвище
«Ленін».
Багато хто цікавився, яка ж істо
рія цього псевдоніма, який став на
віки символом найпрогресивнішого,
найсвітлішого і дорогого для кожної
людини на землі.
З а життя Леніна питання це не бу
ло остаточно вирішено. Дехто гадав,
що такий був революційний псевдо
нім брата Ілліча народовольця Олек
сандра Ульянова. Інші зв’язували його

При Будинку
політосві
ти обкому Компартії У краї
ни 17 квітня відкрився пос
тійно діючий лекторій для
комсомольського і студен
тського активу вузів міста
Вінниці. Мета його — вдос
коналення
ідейно-політич
ного виховання студентської
молоді в світлі рішень X X V I
з’їзду партії, постанови Ц К
К П Р С «Про дальше поліп
шення ідеологічної, політико-виховної роботи», надан
ня їй допомоги у вивченні
актуальних проблем зовніш
ньої і внутрішньої політики
Комуністичної партії.

Слухачами лекторію ста
ли 600 студентів-комунісгів
і комсомольських активістів
інститутів. Заняття прово
дитимуться раз у місяць —кожної четвертої п'ятниці:
Перед слухачами виступа
тимуть партійні, радянські,
комсомольські, господарські,
творчі працівники, вчені, ве
терани партії і праці.
На першому занятті лек
торію з лекцією X X V I з ’їзд
К П Р С — живе втілення ле
нінських ідей» виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії
України
В. М.
Таратута.

з іменем рано померлої сестри, але її
звали Ольгою, не Леною. Треті на
стирливо проводили прізвище «Л е
нін» від ленського розстрілу.
В актовому залі інституту Комуністичної партії і пер
Однак
жодне з цих припущень
не відповідає істині. І ленський роз 22 квітня зібралися вдала*, шої в світі соціалістичної
стріл, як відомо,
стався в квітні дачі, співробітники, студен держави.
1912 року, тоді як В. І. Ульянов пе ти на урочисті збори, щоб
З доповіддю на
зборах
ретворився в «Леніна» в 1901 році. відзначити 111 річницю з виступив
завідуючий ка
В 1963 році вийшло друге видан дня народження Володими федрою політекономії, про
ня «В. І. Ленін. Біографія», де на ра Ілліча Леніна
творця : фесор Р. Ю . Кігель,
стор. 81 ми знаходимо пояснення Цього питання:
«Працюючи в «Искре»
разом з
Плехановим, у якого був псевдонім
«Волгін», за назвою великої росій
ської ріки Волги, Володимир Ілліч,
Багатотиражна газета
«За інженерні кадри» планує
відбувши сибірське заслання, став
повести широку розповідь про розвиток техніки на
підписувати свої роботи назвою мо
Вінниччині, а також промислових заводів, починаючи з
гутньої сибірської ріки Лени «Л е
дореволюційного періоду і до наших днів під рубрикою
нін».
«Історична довідка». Просимо взяти участь в цьому важ
ливому заході всіх викладачів, студентів, співробітників
нашого інституту і, найперше, любителів.краєзнавців.
Г. КРОЛЬ.
Матеріали, опубліковані в газеті, прикрасять історичний
(ТАРС).
музей вузу.

УРОЧИСТІ

ЗБОРИ

ДО КОЛЕКТИВУ ІНСТИТУТУ

ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І

2 стор.

ДІЄВІСТЬ ДОЗОРЦІВ
В 1979 році сесія Вер
ховної Ради СРСР прийня
ла Закон про
народний
контроль в нашій
країні.
Керуючись положеннями,
викладеними в Законі, пар
тійний комітет
інституту
провів значну роботу по
посиленню ролі народних
контролерів в успішній ре
алізації рішень партії та
уряду.
Особливе значення при
діляється
вдосконаленню
структури груп народного
контролю» поліпшенню під
бору і вихованню народних
дозорців. Рік тому відбу
лись звіти і вибори груп
народного контролю Інсти
туту, Народними конро пе
рами обрано 153 чоловіки,
створена головна
група
народного контролю кіль
кістю 35 чоловік, створено
бюро головної групи на
родного контролю,
п’ять
факультетських груп, а та
кож групи адміністратив
ного управління, адмініст
ративно-господарської час
тини та СКТБ «Модуль».
Минулого року
голов
ною групою НК проведено
48 перевірок, факультет
ськими групами — 97. Ре
зультати перевірок розг
г/ія дались на
засіданнях
груп і бюро за
участю
осіб, яким пред’являлися
вимоги, щодо усунення ви
явлених
недоліків, вста
новлювались строки їх ви
конання. Ефективно
пра
цює сектор головної групи
НК, очолюваний Б. і. Мокіним. Народними контро
лерами цього сектору ре
гулярно перевіряється го
товність розкладів занять
до встановлених наказом
ректора строків
і опера
тивність усунення недоліків
в розкладах.
Перевірка правильності
оформлення платних від
пусток для здачі сесій сту
дентами — співробітника
ми інституту виявила сер
йозні порушення
з 149
співробітників
оформили
відпустки лише 66 чоловік,
інші 83 — здавали сесію
без оформлення відпустки,
а в табелі були проставле
ні дні виходу на роботу.
Найбільша кількість пору
шень допущена на кафед
рах опору матеріалів, ТММ
і ДМ, електронних станцій,
а також у відділах адміні
стративно - господарської
частини, бібліотеці.
Під керівництвом В. І
Салимовського
активно
працює сектор адміністра
тивно-господарської діяль

ності. Контролери
цього
сектору перевірили робо
ту складу АГЧ
інституту,
відзначивши незадовільну
роботу в організації збе
реження матеріальних цін
ностей, несвоєчасну пере
дачу матеріалів в підроз
діли, та їх видачу, які не від
повідають витратним доку
ментам: четвертого грудня
1980 року групі
п’ятого
курсу ІБФ замість кресляр
ського
п аперу
вартістю
25 коп. за один лист в
кількості 276 листків, вида
но папір по 10 коп.
за
один лист. За порушення
наказом по інституту заві
дуючому складом
М. Д.
Гладкому оголошено дога
ну.
В період зимової екза
менаційної сесії
народні
контролери
перевірили
температуру
повітря
в
аудиторіях
навчальних
корпусів і встановили, що
в залах № 1 і № 2 і інших
аудиторіях
температура
становила лише плюс
10
градусів Цельсія, що стало
причиною порушення нор
мального ритму навчально
го процесу.
Відповідаль
ність за це покладено перш
за все на коменданта кор
пусу № 1 т. Прилипка М.,
який поставився халатно до
своїх службових обов’язків,
тобто невчасно було зроб
лено ремонт, остіклення і
утеплення вікон в названих
залах. Разом з тим, немож
на знімати відповідальнос
ті з факультетів і кафедр,
які прийняли аудиторії в
такому стані.
На жаль, вся вентиляцій
на система корпусів № 1,
№ 2 не діє. Проректору по
адміністративно - госпо
дарській частині О. І. Таранусі необхідно вжити сер
йозних заходів по ремонту,
встановленню і вводу в ек
сплуатацію всіх елементів
системи вентиляції. В ді
яльності органів народного
контролю є також і недолі
ки. Ще не в повну силу
працює сектор побуту І
його керівник Л. П. Сере
да. Робота цього сектору
складна і
відповідальна,
вона на виду у всіх спів
робітників і студентів, то
му треба в першу
чергу
значно підвищити
ініціа
тивність і відповідальність
за виконання будь-яких за
ходів. які поліпшують на
шу загальну справу.
А. ТХОРІВСЬКИИ,
голова головної групи
народного
контролю
інституту.

СПОДІВАННЯ ВИПРАВДАНІ

Ь і завершився міський
О Сфестиваль
самодіяльних
худож ніх колективів. Успішно
виступили і наші студенти.
Скажімо, драматичний гур
ток в конкурсі посів перше
місце,
агітбригада нашого
інституту також виявилась
кращою і зайняла
перше
почесне місце.
Особливо відзначився во
кально-інструментальний ан
самбль «Студентські мело
дії». Він став переможцем
огляду-конкурсу серед ан
самблів Вінниці і представ
лятиме місто над Бугом і,
звичайно, наш інститут на
республіканському конкурсі
самодіяльних
вокально-ін
струментальних ансамблів.
Заслуговує уваги профе
сорсько-викладацький хор,
який
увійшов у дев'ятку
найсильніших хорів міста, а
вокальний
дует у складі
Д во х Н адій — Гійвандової
і
Даньковської —- посів
друге місце на такому пред-
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ді вийшов цікавий, веселий
і змістовний,
Приємно відзначити,
що
урочиста частина була про
ведена не в шаблонній фор
мі зборів, а в формі оригі
нального КВН між
коман
дою викладачів, до складу
якої входили професор В. С.
Осадчук. _декан ФАОТ В. М._
Лисогор, заступник декана
A. С. Басюра, В. Н.Кабаненко,
Москвіна і
студенти
B. Кравченко, И. -Білінський,
та командою студентів, при
сутніх в залі. Це
внесло

КЛУБ
ЗДОРОВ'Я

—За короткий час зроблено
багато. В своєму репертуарі
ми маємо
дев'ять танцю
вальних композицій, сім з
яких уже були представлені
на суд глядача. Серед них
жартівливі номери «Діди»,
«Поліські
ігри»,
«П риві
тання»,
«Чабани», кадріль
«Дев'ятка», масовий танець
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ставницькому огляді.
Серед лауреатів фестива
лю — ансамбль народною
танцю нашого
інституту.
Він склав приємне вражен
ня як на жюрі конкурсу,
так і на глядачів, а відзна.чається цей ансамбль свої
ми новими
композиціями.
Про завдання ансамблю, п^о
його
роботу, про те, як
ставляться до
цього виду
мистецтва його
учасники,
ми попросили
коротенько
розповісти
інспектора ан
самблю народного танцю,
студента четвертого курсу
Костянтина Арнаута.

на сорок чоловік «Русские
тройки», ритмічний запаль
ний іспанський
«Фламе іко».

Танець — це над звичай го
цікава річ. Цікава і вимогли
ва до тих, хто цим займає
ться. Щ об не ходити в се
реднячках, потрібно трену
ватися постійно і наполег
ливо,
з віддачею
сил і
енергії, лише за таких умов
можна дссягнути наміченої
мети. Поєднувати навчання
з заняттям в секціях нелег
ко, оскільки все це забирає
багато часу, створює труд
нощі. Але
труднощі для

молоді не повинні стояти на
заваді, вони нас ще більш
загартовують і організову
ють, вчать цінувати кожну
вільну хвилину.
Є в нас мрія — стати од
ним з ведучих самодіяльних
колективів області. Д осягнув
ши цього, ми представля
тимемо наш рідний інсти
тут в такому мистецтві як
народний танець. Чим кра
ще ми виступаємо на різ
них конкурсах, тим більше
залучимо прихильників, як
серед наших ровесників, так
і дітей, людей старшого по
коління.
Танець— це народна твор
чість, яка створювалась ві
ками, передавалась із поко
ління в покоління. Танець—
це свято, в якому ми не прос
то глядачі, а
безпосеред
ньо його творці. Будь-яке
свято покликане нести лю
дям радість, І ми докладе
мо всіх зусиль, щоб кожна
зустріч з нами була для лю
дей справжнім святом.
Т. С Е В А СТ Ь Я Н О В А ,
завідуюча клубом.

ГРАЦІЯ
РУХІВ

І\/| УЗИКА лине тихо
й
^ зворушливо. Пари ру
хаються так легко й без
гучно, немов лебеді в не
бі. Нарешті вмовкла музи
ка. і лише тепер, коли учас
ники бального танцю зупи
нилися так само
кожна
пара окремо, стало зрозу
міло, що конкурс грації,
молодості і краси завер
шився.
Тут два дні
проходив
дев’ятий обласний конкурс
виконавців сучасного баль
ного танцю. «Тут» — це в
Будинку
культури міста
Ладижина. Брати участь в
бальному танці — це не
мовби влаштувати оглядини
самому собі і придивитися
до інших — на що здатні
вони? Сучасний бальний та
нець дедалі стає необхід
ністю для нашої молоді.
Танцюючи, ми пропагуємо

культуру, естетику танцю.
Разом з тим, стаємо самі
більш вихованішими.
Стало доброю традицією
проводити подібні оглядиконкурси навесні, коли най
більш гостро і тонко від
чуваєш радість життя, по
дих пробудженої природи.
І радість, і пробудження
природи хочеться переда
ти засобами бального тан
цю. Танцю, який нагадує
поліг птаха ,танцю, який
захоплює своїми граційни
ми рухами, і глядач в
думці своїй благає вико
навців: продовжте цей ча
руючий світ хоч на хвили
ну, хоч на мить...
Колективи
медичного,
педагогічного,
політехніч
ного інститутів, а таконй
представники бального тан
цю Ладижина показали на
конкурсі цікаві композиції

веселі барви в загаль
не враження про вечір,
Потім учасники агітбрига
ди ФАОТ, до речі, яка зай
няла перше місце на місь
кому конкурсі
агітбригад,
продемонструвала
цікавий
фрагмент зі своєї програми.
На закінчення урочистої
частини глядачам було під
несено цікавий сюрприз. Пе
ред ними продемонстрували
свою майстерність учасники
«рок - експериментал ь н о ї
групи «Бороняча слобідка»,
учасниками якої були вик
ладач кафедри АІВТ В. Ф.
Жукинський (кантробас), сту
денти С. Яблочніков
(соло

на балалайці та І. Ройзман
(гітара). Як підкреслив веду чий, «Воронячу слобідку»
було відзначено на Гуморині-81, як кращий художній
номер.
Після урочистої частини
фавтівці нагадали глядачам
П’єсу за сценарієм О. Домбровського і С. Яблочнікова.
В основу п ’єси взято веселу
казку Носова «Незнайко». Молоді аматори зуміли орга
нічно
приєднати цікавий
казковий сюжет до подій ізстудентського життя в нашо
му
інституті і в нагороду
отримали
тривалі оплески

СВОЇ

V ОРОШОЮ
традицією в
л нашому інституті ста
ло проведення
СВЯТКОВИ Х
факультетських вечорів. На
довго запам’ятають студен
ти вечір факультету авто-,
матики та
обчислювальної
техніки,
присвячений дню
космонавтики. Слід відзна
чити, що—фастівські вечори
завжди проводяться на ви
сокому рівні, тому, зрозумі
ло, чому
студенти чекали
на нього з таким нетерпін
ням. І їхні сподівання бу
ли випиравдані. Вечір справ

24 квітня 1981 року.

КАДРИ

сучасних класичних і латино-американських
танців.
Техніка виконання, артис
тичність і граційність, під
бір музики і малюнок тан
цю — ось на що звертало
увагу жюрі.
І ось. коли в залі наста
ла тиша, учасники бального
танцю нашого
інституту
зрозуміли: якщо в чомусь»
помилились,
такої
по
милки не виправити. Однак
хвилювання були даремни
ми —. сьомий раз підряд
колектив бального танцю
нашого інституту під керів
ництвом М. Ф. Старовойтової посів перше місцеї До
цієї
почесної, найвищої
сходинки ішли
учасники
чаруючого танцю: С. Бадзима, В. Барученко, В. Чернов, В. Яремчук, П. Яковенко, М. Дідумок, В. Луцюк,
A. Терещенко, Т. Волос,
О. Нікітова, Л. Сотнікова,
B. Савчук, О. Курков. Це
вони принесли рідному ін
ституту переконливу пере
могу!
О. НІКІТОВА,
III
курсу
ФАОТ, член профкому.

студентка

глядачів.
Відзначимо, що дискоте
ка, яка
була
проведена
учасниками
клубу - кафе
«Айвенго», не гармоніювала
з чудово проведеною худож
ньою частиною. Це вказує
на недоліки в роботі фа
культету і . ми сподіваємося.
Що незабаром вони будуть
виправлені.
_ Хочеться подякувати всім
учасникам за приємні годи
ни відпочинку і побажати
їм. нових творчих успіхів і
пошуків.
А . П О П Л А В СЬК И И ,
сту д е н т II к у р с у Ф А О Т.

В нашій країні витра
ти на охорону здоров’я
щорічно збільшуються на
7— 10
процентів, зрос
тає число лікарень і ме
дичних працівників, але
кількість
хворих,
на
жаль, не меншає.
Це
є
важлива
проблема, яку потрібно
вирішувати спільно. П о 
ряд із зростанням мате
ріального добробуту на
роду, інтенсивного роз
витку
громадського
і
особистого транспорту в
наш побут міцно оселив
ся «сидячий спосіб» ро
боти. Не кожна людина
розуміє, що саме такий
спосіб
приховує в собі
нічим не помітну на пер
ший погляд
руйнівну,
підступну діяльність. М а 
лорухомий спосіб життя
породжує
гіподенамію.
Також здоров'ю людини
шкодить ожиріння,
яке
є наслідком різного ро
ду захворювань.
Великі кошти
витра
чає держава на
ліку
вання. За
останні три
роки в нашому інститу
ті по лікарняних бюле
тенях було
виплачено
понад 100 тис. крб. о т 
же, з матеріальної точ
ки зору люди, які хво
ріли, по суті, нічого не
втратили, а разом з тим,
хвороба негативно впли
нула на навчальний про
цес: потрібно було опе
ративно підмінювати то
го чи іншого викладача,
співробітника.
А
коли
хворим виявлявся сту
дент, він чимало втра
чав у навчанні.
Щ об
зменшити кіль
кість
захворювань,
на
підприємствах і, зокре
ма, в навчальних закла
дах ведеться велика про
філактична робота, при
кафедрі фізичного вихо
вання нашого інституту
вже кілька років функ
ціонує клуб любителів
бігу, Одним із організа
торів
цього
клубу
є
О. Г. Лютворт, В клубі
загартовують своє здо
ров я люди різні за ві
ком і за
професіями.
Дожного
вихідного
о
сьомій годині ранку в
клуб здоров я з’їж джаю ться люди зі всіх куточ
ків нашого міста, Робо
та клубу найрізноманіт
ніша. Тут можна про
слухати лекції, інформа
ції , повідомлення,
по
знайомитись
з літера
турою на медичні теми,
як організувати змаган
ня, дозвілля.
А голов
не, звичайно, це біг, тре
нування.
Велику допомогу ро
боті клубу надає кафед
ра фізичного виховання,
особливо
старший ви
кладач В.
І.
Олійник.
Активісти клубу — це
викладачі і співробітни
ки. Як правило, це лю
ди фізично загартовані
і треновані. Н а різних
легкоатлетичних змаган
нях міста вони займають
призові місця. Вступайте
в наш
клуб здоров’я!
Двері відкриті для всіх
бажаючих!

Г. Л А С Т О В СЬ К А ,
викладач кафедри
наукового комуніз
му,
член клубу
«Здоров’я».
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