розпочалася сесія

ЕКОНОМІЯ —
НАШЕ БАГАТСТВО
З 1 січня 1981 року в
нашому інституті
органі
зовано
новий
плановофінансовий
відділ.
його
завдання:
вдосконалюзати
перспективне і
потокове
планування підготовки спеціалістів, систем бюджет
ного і позабюджетного ф і
нансування, планування по
казників по праці, заробіт
ній платі, а також гранич
них асигнуваннях на утри

мання
апаратів управлін
ня, забезпечення
спільно
з бухгалтерією і
іншими
підрозділами
правильного
і ефективного використання
засобів по кошторисах ву
зу.
Завдання відділу, як ба
чимо, великі.
Лише
при
спільній роботі керівників
відповідних
підрозділів і
служб вони успішно вико
нуватимуться.
Необхідно

ПОЛІПШУВАТИ
НАВЧАННЯ
Розвиток навчально - ма
теріальної бази, розширен
ня площі, впровадження
обчислювальної Техніки і
засобів технічного навчан
ня в учбовий процес і на
уку, поновлення навчальнолабораторного обладнання
— все це свідчить про те,
що партія турбується про
зростання інженерних кад
рів, Лише на переоснащен
ня навчальних лабораторій
в десятій п’ятирічці витра
чено 3 млн. крб. Для сту
дентів відкриті: обчислю
вальний центр вузу, сім ка
федральних і міжкафедральних обчислювальних цен
трів, придбано сотні мікроцесорів. Поліпшились жит
лові умови, організація на
вчального процесу підня
лась на більш високий рі
вень,
студенти
активно
включаються в науку. Нині
на стаціонарі 95 процентів
студентів беруть участь в
НДРС.
На початку минулої п’я

тирічки
на «відмінно» і
«добре» на стаціонарі на
вчалось 33,3 процента сту
дентів, а в 1980 році їх
зросло до 60,7 процента.
Якість навчання на вечір
ньому факультеті також!
помітно зросла. Краща ус
пішність на факультетах ав
томатики і обчислювальної
техніки та енергетичному.
Разом з тим багато сту
дентів пропускають занят
тя. В минулому навчально
му
семестрі
пропущено
29966 годин, в тому числі
студентами машинобудівно
го факультету — 9013 го
дин, інженерно - будівного
— 5988 годин, енергетич
ного — 5778 годин, авто
матики і обчислювальної
техніки — 4688 годин, ра
діотехнічного — 4506 го
дин. Без поважних причин
-пропустили заняття 1964
студента в цілому по інсти
туту.
Ще не достатньо вплива
ють на прогульників гро

вивчити
і
розповсюджу
вати передовий досвід ро
боти
в структурних
під
розділах.
Як відомо,
з
першого
квітня цього року всі під
приємства і навчальні за
клади, зокрема, перейшли
на літній розпорядок ро
боти, тобто на одну годи
ну раніше, а з
першого
жовтня цього року працюватимемо
за
декретним
часом.
За підрахунками спеціа
лістів це дасть
економії
мільярди
кіловат-годин
електроенергії на рік, це
приблизно тридцять
про
центів від всієї
кількості
електроенергії, яка
вит
рачається в нашій
країні
на освітлення.
На XXVI з ’їзді КПРС на
голошувалось на тому, що
економіка
повинна
б ути
економною.
Підтримуючи
цю важливу ініціативу партії, докладемо всіх зусиль
на корисне
використання

кожного кіловата електро
енергії. Необхідно береж
ливо використовувати
її
енергію, не лише в учбо
вих корпусах, але й в гур
тожитках, до речі, якраз
в гуртожитках мають міс
це
випадки
недбалого
ставлення до цього
важ
ливого заходу.
Нам
треба
звернути
увагу також на бережливе
витрачання води, на пере
витрати коштів на
теле
фонні міжміські перегово
ри та інше. Колектив пла
ново-фінансового
відділу
взяв на себе зобов'язан
ня раціонально і ефектив
но використовувати
кош
ти, не допускати порушень
штатно-фінансової дисцип
ліни, боротися за економ
не і бережливе виконан
ня кошторисних витрат за
всіма статтями, аналізува
ти
фінансово-господарсь
ку діяльність інституту.

мадські організації і адмі
ністрація машинобудівного,
радіотехнічного і інженер
но - будівного факультетів.
Так, наприклад, на інже
нерно - будівному факуль
теті нікому з 234 прогуль
ників не оголошено догани.
Лише по адміністративній
лінії було подання на
стягнення на одного студента
за пропуски занять.
Всі кафедри і служби
приділяють багато уваги і
старань підготовці кожної
аудиторії до нового навча
льного року. На ремонт і
фарбування меблів витра
чається десятки тисяч кар
бованців. Вкладена вели
чезна праця навчально-до
поміжного персоналу. Од
нак в багатьох аудиторіях
меблі швидко
псуються:
стільці і спинки ломаються,
поверхні столів перетворю
ються в так звані «моль
берти». Цими
непристой
ними малюнками займають
ся уже не школярі, а сту
денти — завтрашні керів
ники виробничих підрозді
лів.
Така поведінка окремих
студентів, їхнє ставлення до
соціалістичної власності за-,
слуговує не лише осуджен
ня з боку товаришів, але й
відшкодування
відповід

них матеріальних коштів за
вчинені збитки. Тільки, на
жаль, громадські організа
ції і адміністрація факуль
тетів, очевидно, не нада
ють цьому важливого зна
чення, і тому всякого роду
порушникам дисципліни і
навчального процесу все, як
то кажуть, легко сходить з
рук. І вони продовжують
псувати настрій своїм то
варишам, не виховують в
собі почуття дбайливого
ставлення
до народного
добра.
Тому в багатьох
аудиторіях брудно, викла
дачам неприємно проводи
ти заняття, а студентам —
навчатися.
Невже
так
складно привести до по
рядку невеличку купку лю
дей, які, мабуть, прийшли
в наші аудиторії не навча
тися, а заважати?!
Ректорат, партком, ко
лектив викладачів і співро
бітників будуть і далі по
ліпшувати умови навчання
і побуту студентів, від яких
вимагається лише одне: бу
ти вимогливими до себе і
до своїх товаришів, завт
ра навчатися краще, ніж
сьогодні.

Порушники розпорядку
Незважаючи на вжиті за
ходи по попередженню гру
бих порушень правил вну
трішнього розпорядку в сту
дентських гуртожитках, ви
кладених в наказах Мінвузу УРСР № 401 і ректора
ВПІ № 76 і № 145, багато
студентів свідомо
стають
на шлях систематичного їх
порушення.
Контрольними
перевірками
встановлено,
що в гуртожитках № 1, 2,
З, 4 студенти В. П. Гайнов,
Ю. П. Філіпчук, В. В. Мель
ник, І. П. Панасюк, А. В.
Довгань і інші самовільно
зняли обмежувачі на вік
нах, зухвало поводять себе
по відношенню до працівни

ків студмістечка, не вико
нують їх справедливих ви
мог по підтриманню зраз
кового санітарного порядку
в житлових кімнатах.
В зв’язку з цим наказом
по інституту студентів, що
систематично
порушують
правила внутрішнього роз
порядку, наступного 1981—
1982 навчального. року в
гуртожитки
не посиляти.
Серед них такі: В. В. Мель
ник І ПЦБ-77, Н. П. Семенюк І ПЦБ-77, А. П. Бузовський ПЦБ-77, В. В. Олій
ник І ПЦБ-77, В. М. Барда
І ПБ-77, В. А. Вережан І
ПЦБ-77, М. І. Кубчик 6
ПЦБ-77 І. М. Саприкін 6

ПЦБ-77, Ю. І. Бабаджанов
6 ПБЦ-77,В. П. Гайнов 3
РК-77,
Ю. П. Федорук 3
РК-80,
Ю. П. Філіпчук 3
РК-77(,
В.М. Міняйло 2
РК-79, І. П. Панасюк
1
ТМ-80, В. Одинокий 4ТМ 89,
79, А. В. Довгань 4 ТМ-78,
В. С. Шевчук 5 ТМ-80, С. Н.
Гусєв 1 ТМ-80, А. Б. Євтушенко 1 ТМ-80, Р. С. Гусейнов 1 ТМ-80, С. В. Козлова
ЕОМ-80, Л. І. Полубинська
4 АТ-78, Н. Г. Ткачова 2
ЕОМ-80, М. Є. Пічугіна 3
ЕОМ-80, Т. К. Доробало 3
ЕОМ-80, Н. А. Островська 1
ЕОМ-80, І. А. Фіщук 4 АТ80, В. В. Попроцький 2

В. АНДРУЩ ЕНКО,
начальник відділу.

В. РАДОСТЄВ,
начальник навчального
відділу.

АТ-78, А. І. Сидоренко 6
ТМ-78, М. М. Слизькоухий
6 ТМ-78, В. М. Іщенко 5
ТМ-78, В. Г. Капелюшний
2 ТМ-78, В. Л. Забарюк 2
ТМ-78.
Оголошено сувору дога
ну з попередженням сту
дентам В. В. Возному, А. Т.
Андрієнку, А. Д. Мазуру,
Н. І. Богушевській, В. А.
Сабайдаш, В. Є. Шмельову, Л. Н. Новицькому —
всі 4 ПЦБ-76, А. І. Кравчу
ку 5 ТМ-78, В. І. Бондарю
1 ТМ-77.
Зобов’язано
директора
студмістечка
т.
Соболя
Д. М., комендантів гурто
житків посилитА контроль
за виконанням правил без
пеки, вживати рішучих за
ходів до порушників.

Після успішного підведення результатів другої
атестації (радіотехнічний факультет зайняв дру
ге місце) розпочинається весняно-літня екзаме
наційна сесія. Для студентів четвертого
курсу
вона вже почалася.
Досягнення весняного семестру, передусім, обу
мовлені високою трудовою дисципліною і систе
матичною роботою студентів. Про грунтовне за
своєння ними програмного матеріалу свідчать і
результати щойно проведеної атестації. Якщо на
першому рубіжному контролі було не атестовано
104 студенти, то нині це число зменшилося до 62
(по факультету).
Найкраще справи йдуть на четвертому курсі.
А ось стан справ на першому і другому курсах
викликає певне занепокоєння. Тут студенти ще
«розкачуються». З вищої математики, радіоприй
мальних пристроїв, теоретичної механіки, інже
нерної графіки та інших предметів не одержала
рубіжного контролю
найбільша кількість сту
дентів.
Це має стати предметом пильної уваги кура
торів, комсомольської організації, студентів. Про
те результати атестації в окремих групах не про
аналізовано, і, як виявилось, деякі студенти і д о
сі не відпрацювали пропусків, не знають стану
своєї поточної успішності. А це перед сесією ви
кликає занепокоєння. Такі студенти можуть ста
ти академборжниками. Поки не пізно, потрібно
здати атестації, відпрацювати пропуски і двійки.
Викладачам, кураторам і громадським органі
заціям необхідно з’ясувати і усунути
причини
відставання неатестованих студентів, надати їм
в разі потреби необхідну допомогу (додаткові
опитування, контрольні роботи, консультації то
що), заздалегідь попереджати відстаючих про
стан їхньої поточної успішності, рішуче вести боротьбу з безпідставними пропусками занять. Не
обхідно також урізноманітнювати види самостій
ної роботи студентів, методи контролю за успіш
ністю, форми атестації, підвищувати методичний
рівень лекцій і практичних занять. Всі ці заходи
повинні переслідувати одну мету — досягнення
систематичності у навчальній роботі
студентів,
прищеплення їм творчого духу. Тоді, безсумнів
но, і результати літньої екзаменаційної сесії бу
дуть кращими.
П. РАЧУК,
заст. декана РГ.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.

Громадянська зрілість
Колектив машинобудівно
го факультету
пишається
своїми студентами, які бра
ли участь в концертах, при
свячених травневим святам.
Велику активність в про
веденні цих заходів прояви
ли Г. Рєка, О. Шпарага,
В. Бобришов, 3. Альтман,
І. Бондаренко, Г. Лебідь та
інші. Організований
ними
тематичний вечір відзначе
ний кращим в інституті.
Студенти О. Терещенко,
О. Кігель, І. Ройзман про
явили чималі здібності на
вечорі, присвяченому Дню)
Перемоги. Зібрана
багата
інформація
про ветеранів
війни інститутуу написано
сценарій вечора. Були про
читані вірші, лунали пісні в
супроводі музичних інстру
ментів. Оформлено стенди
фотодокументів.
Велику увагу формуванню
і загартованності студентів
приділяє кафедра фізвиховання. Студент 5 курсу О.
Бєлінський всі роки навча
ється тільки на «відмінно»,
але це не заважає
йому
займатися спортом. Він пе

реможець республіканських
і всесоюзних змагань з лег
кої атлетики, виступав на
міжнародних
спортивних
форумах. Не відстають від
свого однокурсника О. Кіценький, В. Полторак, В. Мо
роз. Вони також
беруть
активну участь в спортив
них змаганнях.
Студенти С. Рожков, Г.
Білецька, Р. Бойко, І. Шев
ченко, Г. Левчук, С. Загороднюк та інші брали уча
сть в естафеті 9 травня, і
їхня команда зайняла дру
ге місце в інституті.
Майже всі студенти МФ
з повагою відносяться до
свого факультету, примно
жують традиції, вболівають
за його честь.
Естетичне і фізичне вихо
вання студентів — це не
самоціль, а шлях до самоудосконалення, до форму
вання активної
життєвої
позиції, без цього неможли
ве становлення нинішнього
інженера.
Г. ЛАСТОВСЬКА,
заст. декана МФ.

Валентин
Федорович
Кабаненко
доцент, ка
федри АСУ, кандидат тех
нічних наук, заступник
декана з навчальної ро
боти, автор
наукових
праць.
публікацій. Він
начальник штабну з бу
дівництва житлового бу
динку для викладачів і
співробітників інституту
Валентин
Федорович
вимогливий до себе і до
своїх
вихованців, про
водить профілактичні за
ходи по зниженню неус
пішності, слідкує,
щоб
вчасно були відпрацьо
вані пропуски занять.
Факультет автоматики
і обчислювальної техні
Товариші
по
роботі
ки зайняв перше міс де
по підсумках соціалістич добре відгукуються про
ного змагання за перший свого
колегу, чуйного,
квартал цього року. Тут є доброзичливого, хорошо
батька
частка праці і В. Ф. Ка- го сім’янина,
трьох дітей.
баненка.

2 стор.

«ЗА І Н Ж Е Н Е Р Н І

КАДРИ»

СПОРТИВНА СТОРІНКА

Традиційний меморіал
Всесоюзний
легкоатле
тичний меморіал
пам’яті
Героя Радянського Союзу
Лялі Ратушної
започатко
ваний в нашому
інституті
— на стадіоні
«Олімп».
Вперше проведений в 1972
році, в якому взяли участь
сімдесят спортсменів з різ
них областей
республіки.
Переможцем
тоді
стала
команда
Чернівецького
державного
університету.
Через три роки, тобто в
1975 році змагання з легкої
атлетики
перейменовано
у всесоюзні студентські.
Легкоатлетичний
мемо
ріал — це справжня шко
ла гарту для багатьох сту
дентів — спортсменів. Тут
починався
своєрідний
трамплін у великий спорт.
Так, ленінградець
Віктор
Ращупкін став
чемпіоном
XXII Олімпійських ігор з
метання диску, які прохо
дили в столиці нашої Бать
ківщини Москві,
москвич
Борис Зайчук— екс-рекорд-

смен світу з метання мо
лота, Саїда Гуїба з Тбілі
сі — срібний призер XXII
Олімпійських ігор з метан
ня спису, киянин Володи
мир Ігнатенко став призе
ром Європи з бігу на сто
метрів, чемпіон країни
з
цього виду спорту з 1977
по 1979 рік.
І ось знову тепла зуст
річ спортсменів
з різних
союзних республік на на
шому
стадіоні. Це збірні
команди
найсильніших
спортивних
вузівських
клубів, зокрема,
міст-героїв Москви,
Ленінграда,
Києва, Мінська.
Сер ед учасників мемо
ріалу п'ять майстрів спор
ту міжнародного класу, 119
кандидатів у майстри спор
ту. Глядачі
побачили
на
біговій доріжці
чемпіона
ХХІІ
Олімпійських
ігор
Віктора
Буракова. Біг
у
нього справді красивий! І

на дистанції
сто
метрів
Анатолій Паламарчук, Олек
сій Планіда посів третє міс
це в бігу на півтори тися
чі
метрів
(медінститут).
Студент нашого інституту
Геннадій Власюк виборов
п'яте місце з штовхання
ядра і виконав норматив
кандидата в майстри спор
ту.
В
командному
заліку
переможцями стали: пред
ставники Київського інсти
туту фізичної культури, на
другому місці
білоруські
спортсмени, на
третьому
— Свердловський
педін
ститут.
Завершився десятий тра
диційний всесоюзний
ме
моріал. Всім його учасни
кам ми кажемо: нових вам
стартів, дорогі друзі, щас
ливих фінішів на стадіонах
країни і світу! До зустрі

переміг красиво
на дис
танціях двісті і чотириста
метрів. В бігу на сто мет
рів
переміг
Володимир
Ігнатенко з Києва,
пере
можцем з метання диску
стала срібний призер Люд
мила Хмелевська з Мінсь
ка.
Встановлено п’ять найви
щих досягнень меморіалу,
їх встановили: студентка з
Житомира Ірина Ількевич —
перемогла в бігу на трис
та метрів, представник Чу
васького педінституту Ста
ніслав Тимофеєв
переміг
у потрійному стрибку
з
розбігу, ростовчанин Сер
гій Біляєв
узяв планку в
стрибку з жердиною
на
висоті 5 м 10 см.
Серед вінницьких
сту
на
дентів переможцями стали: чі в наступному році
Людмила Симонова — біг нашому «Олімпі».
В. О Л ІЙНИК,
чотириста метрів, Микола
заст. голови спортивТабак — вісімсот
метрів
ного
клубу інституту.
Медінститут), другим був
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ВИДАЄТЬСЯ
КАФЕДРОЮ
ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Головне завдання, яке
поставив
XXVI з’їзд
КПРС в галузі фізичної
культури і спорту — пе
ретворити масовий фіз
культурний рух у все
народний.
А це значить, що пот
рібно прагнути до того,
щоб кожний випускник
інституту
став спортсменом-розрядником
і
значкістом ГПО.
Значну
роботу
по
виконанню
цієї дер
жавної справи
прово
дить кафедра фізичного
виховання і правління

спортивного клубу, під
керівництвом партійного
комітету, при підтримці
і допомозі
комсомоль
ських
і профспілкових
організацій.
За результатами ма
сової фізичної
роботи
по комплексу ГПО ко
лектив нашого інститу
ту нагороджений двома'
перехідними Червоними
прапорами Вінницького
міськвиконкому.
Про спортивні і фіз
культурні будні колек
тиву розповідає
наша
спортивна сторінка.

автоматики і обчислюваль
ної техніки.
Змагання з боротьби сам
бо, які відбулися в берез
ні, а також з плавання і
кульової стрільби тривали
Аналізуючи
результати в гострій боротьбі: з одного боку між командами,
першого етапу спартакіади, •, які
лідирують на першослід підкреслити високу ор
/
му
етапі
(ЕФ, ФАОТ і
ганізованість виступів ко РТФ), і колективами
ІБФ
манд колективів фізкульту
ри факультетів: енергетич і МФ — . з іншого боку.
ного, радіотехнічного, авто 150 самбістів боролися за
матики і обчислювальної першість. Не витримавши
натиску,
команда борців
техніки.
В п’яти видах етапу бра ФАОТ відійшла на п’яте
ло участь 565 спортсменів місце (213,5 очок). Пере
різної кваліфікації — від можцями знову стали бор
початківця
до
майстра ці енергетичного факульте
ту (705 очок), другими —
спорту.
РТФ
(518),
У лідера інституту з спортсмени
спар ти в но-мас ов о ї р обот и<- третіми — ІБФ (355).
— енергетичного факуль
М. ПЕТРЕНКО,
тету конкурентами були!
ст. викладач кафедри
команди
радіотехнічного,
фізвиховання.

Естафету приймає
спортивне літо

РЕСПУБЛІКАНСЬКІ СТАРТИ
На знімках: прапор змагань піднімають чемпіон XXII
Олімпійських ігор у Москві, майстер спорту міжнарод
ного класу Віктор Бураков (Київ) та студентка Москов
ського державного університету (факультет журналісти
ки), майстер спорту Ірина Кирносова; ректор інституту
Іван Васильович Кузьмін вручає грамоти переможцю і
призерам змагань з метання спису серед жінок — на
вищій сходинці Олена Лисиціна
(Ворошиловград), на
другому місці Ірина
Лагун (Мінськ), на третьому —
Алла Кисильова (Павлодар); Геннадій Власюк, кандидат
у майстри спорту з штовхання ядра, III курс ЕФ, Юнус
Хутієв, майстер спорту з боротьби самбо, IV курс ІБФ.

СУПУТНИК ВПІ
Спортивно - о зд о р о вчи й
табір «Супутник ВПІ» збу
довано в західній частині
Степашкінського урочища
в районі
Ладижинського
водосховища в 1978— 1980
р. р. Будували табір студен
ти, співробітники і виклада
чі інституту, з ініціативи і
під керівництвом кафедри
фізвиховання.
«Супутник ВПІ» росташований на мальовничому пізострові,
що
омивається
двома
затоками «Вовчий
луг» і «Мамкин яр». Площа
табору — 5 га, довжина з
півночі на південь — 17/м,
з заходу на схід — 130 м.
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Фундаментом території
є
гірські породи, що
пред
ставлені в основному гра
нітогнейсами.
Виходи до
кембрійських порід на по
верхню можна спостеріга
ти на крутих схилах Півдечного Бугу, особливо в ство
рі початку Ладижинського
водосховища, поряд з табо
ром. Товща таких відкла
день від 5 до 100 м.
Рельєф території табору
з такому вигляді, як зараз,
сформувався
в
тісному
зв'язку з
створенням ба
сейну Ладижинського водо
сховища.
Після того, як
збудували греблю в м. Ла

Борці дзю-доїсти Він
ницького політехнічного ін
ституту (тренери
Павло
Тихонович Забєлін і Ана
толій Володимирович Ко
вальчук) вважаються найсильнішими в студентсько
му товаристві республіки.
Більш, як 20 майстрів спор
ту СРСР підготували за
останні роки в цій секції.
Чемпіонами
й призерами
Радянського Союзу серед
студентів в різні роки бу

ли: Валерій Томчук, Лео
нід Вусатий, Олександр
Лапшин, Віктор Волкодаєв, Володимир Бабін,
Олександр Пастух і ін.
Підтримуються ці тради
ції і тепер. Команда ін
ституту переможець пер
шості вузів республіки. На
ші борці складають кістяк
збірних команд міста і об
ласті.
5—7 квітня в спортзалі
ВПІ проходила першість

дижині (16 км ничже течії),
рівень води в Південному
Бузі піднявся на 12— 15 м
акваторією в 2400 га і се
редньою глибиною водой
мища 17 м. Таким чином,
були затоплені навколишні
яри, які
стали
затоками
ріки.

ти рідкісні екземпляри цін
ної породи — сікори білої.
Трав’яний покрив нарахо
вує біля 800 видів трав. Доб
ре представлені і лікарські
рослини:валеріана,
мате
ринка, чебрець і ін. В лісі
багато їстівних грибів: бо
ровиків,
підберезовиків,
груздів, опеньків, лисичок.
Фауна
Степашкінського
урочища має багато спіль
ного з тваринним
світом
Поділля
й Полісся: дикі
кози, кабани, лисиці, білки,
п’ятнисті олені, зайці.
У водоймищі Південного
Бугу
збереглися видри й
ондатри. Більш різноманіт
ний світ птахів — їх нара
ховується
біля 170 видів.

Берега ріки вкриті чагар
никами. З дерев, перевзжно, ростуть: верба, тополя,
дуб, сосна. Ліси займають
біля 600 га. Основні поро
ди деревини в Степашкінському заказнику є: дуб,
липа, ясен,
тополя, клен,
дикі черешні, часто зустрі
чається
береза. Сосна і
ялина ростуть, переважно,,
в штучних насадженнях. В
заказнику можна побачи

Української ради ДСТ «Бу
ревісник». Протягом трьох
днів на татамі тривали за
пеклі поєдинки. Першим
чемпіоном
став студент
енергетичного факультету
Петро Власенко. Естафету
перемог прийняли, демонст
руючи вольові якості, май
бутні енергетики Олександр
Рябокінь і Андрій Римар.
В інтересах команди сту
денту інженерно-будівель
ного факультету Юнусу
Хутієву (при власній вазі
74 кг) довелось виступати
в абсолютній ваговій кате
горії і боротись з суперни
Найбільш поширені: дятел,
синиця, зозуля, сова, гор
лиця, ластівка, кулик, жай
воронок, яструб, ворона й
сорока. На акваторії ріки
— дикі качки, гуси, гагари„
лелеки і рідкісний
птах
— сіра чапля,
яка
Гніздиться на деревах. У
ріці: окунь,
карп, судак,
сом, карась, бичок та інші.
Багато раків.
Знайомство, живе спілку
вання з
чудовим у своїй
красі і багатстві рослинним
світом Степашкінського уро
чища, безумовно, допомагає
вихованню почуття дбайли
вого ставлення до приро
ди.
Б
таборі
побудовано:
їдальню, кухню, 41 житл о

ками вагою в 100 і більше
кілограмів. Одну за дру
гою здобував
перемогу
Юнус, і в результаті посів
друге місце. Треті місця
зайняли Алижанс Хабіїб
і Нахушев Михайло, до ре
чі, також
представники
енергетичного факультету.
В загальному заліку пере
могли вінничани.
А. БАСУЛА,
майстер спорту СРСР,
студент 5-го курсу ЕФ.
Знімки зробив для номе
ра газети наш фотокор
В. Садловський.
вий будинок, три фінських
будинки, сауна, еллінг, інші
господарські будівлі.
В одну зміну в таборі мо
жуть відпочити 160 чоловік.
Заяви на отримання путівки
подаються
в
правління
спортивного клубу.
Позачергове
право
на
отримання путівок
мають
кращі наукові
працівники,
лектори інституту,
студенти-спортсмени, студенти, що
беруть участь у громадсь
кій роботі, учасники худож
ньої самодіяльності.
В. ХОДИРЄВ,
викладач фізвиховання.
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