УСПІХИ ЗОБОВ'ЯЗУЮ ТЬ ПРАЦЮВАТИ КРАЩ Е
Колектив нашого інститу
ту наполегливо працює над
втіленням у життя історич
них рішень X X V I
з'їзду
К П Р С . Комуністи, всі спів
робітники розглядають
ці
рішення як свою програму
дій.
Досягнуто деяких успіхів
у навчальній реботі, яка є
головною ділянкою
нашої
діяльності. Абсолютна ус
пішність по інституту зро
сла на 0,1 процента і досяг
ла по стаціонару 97,6 проц.
Ц е один з найкращих по
казників в системі нашо
го міністерства.
Кращих результатів
по
абсолютній успішності доби
лися радіотехнічний, енер
гетичний факультети,
на
інших факультетах допуще
но зниження показника ус
пішності. Якість успішнос
сті на стаціонарі
складає
58,4 процентів, по заочній
формі навчання 10 проц. по
вечірній — 24 проценти.
Вісімнадцять академічних
груп здали минулу
сесію
без
двійок.
Серед
них
ІЕП П -78 (куратор
І Поспєлов), 2ЕС (Е. Онищенко), 2ААГ-79 (В. Ребедайло), 2 ТМ-78
(Молчанов),
І РК-77 (Г.
Півторак),
ІРТ-77 (О.
Костюк),
і
П ЦБ-79 (В. Дупляк) та ін
ші.
За останній час підвищи
лась якість дипломного про
ектування, зросла кількість
дипломів з відзнакою, а та
кож реальних
дипломних
проектів,
рекомендованих
до впровадження у вироб
ництво.
Досягнуто певних успіхів
в навчально-методичній ро
боті. Н а багатьох кафед
рах створено необхідну кі
лькість методичних
вказі
вок. Так, лише в 1980 р.
опубліковано 122 методич
ні розробки.
За підсумками змагання
наш інститут, як
відомо,
відзначено почесною грамо
тою Мінвузу С Р С Р . Д осяг
нуті успіхи є результатом
організаторської
робо т и
ректорату, парткому,
пар
тійних бюро
факультетів,
громадських організацій.
Разом з тим слід відзна
чити, що в роботі декана
тів, кафедр є ще відчутім
упущення і недоробки. Так,
на заочному
факультеті
(декан Білоусов В. С.) аб
солютна успішність знизи
лась на 3,5 процентів. Низь
ка якість успішності на ка
федрах ТОЕ-46 процентів,
теоретичної механіки — 50
процентів, фізики — 53 про
центів, вищої
математики
— 57 процентів, опору ма
теріалів — 59 процентів.
Однак резерви дальшого
підвищення якості підготов
ки спеціалістів ще не вичер
пані. Причиною низької ус
пішності деяких
студентів
залишаються пропуски за
нять. Наприклад, торік без
поважних причин пропуще
но близько 16 тисяч учбо
вих годин. Найбільше про
пусків на факультетах ра
діотехнічному, автоматики
і обчислювальної
техніки,
машинобудівному. Д о речі,
в нинішньому семестрі на

вказаних факультетах про
пуски не зменшуються.
Значним резервом підви
щення якості підготовки ін
женерів слід вважати
ін
тенсифікацію учбового про
цесу. Інститут має достат
ню кількість технічних за
собів навчання, обчислюва
льної техніки, але не завж
ди ці засоби використову
ються ефективно.
Негативно
відбиваються
на ході навчального проце
су порушення викладачами
і співробітниками трудової
дисципліни. Зриви
занять
допускали окремі виклада
чі кафедр вищої математи
ки, філософії, однак ганеб
не лідерство утримує кафе
дра обчислювальної техніки
де зриви занять допусти в
В. Лущецький, А. Оводенко,
В. Кожем'яко. Таким випад
кам необхідно
покласти
край.
Перед колективом інсти
туту стоїть завдання пла
номірно перебуду в а т и
систему підготовки спеціа
лістів відповідно з вимога
ми науково-технічного про
гресу. Знання будуть глиб
шими, коли в ході навчай
ня застосовуватимуться ак
тивні форми
сприймання.
Практика показує, що най
більш повно цей
принцип
реалізується при навчанні
через науку, при викорис
танні проблемних ситуацій,
ділових ігор.
Без широкого використан
ня прогресвних методів не
можливо забезпечити під
готовку спеціалістів, які во
лоділи б глибокими теоре
гичними
і
практичними
знаннями, організаторськими
навичками.
Важливою сферою діяль
ності вузу є науково-дослід
на робота. Завдяки зусил
лям вчених дальшого роз
витку набув єдиний науко
вий
напрямок
інституту
«Розробка і дослідження ав
томатизованих і інформа
ційно вимірювальних, об
числювальних і радіотех
нічних систем, автоматиза
ція і механізація виробни
чих процесів в приладобу
дуванні, енергетиці, будів
ництві, транспорті,
маши
нобудуванні».
Зміцнюються наукові шко
ли під керівництвом профе
сорів Кузьміна І. В. Стахова О. П ., Малікова В. Т.
К ар п о ва .Ю . А , Коваленка
М . В ., доцента Немировського І. А. Перебувають на
етапі становлення наукові
школи під
керівництвом
професорів
Д р у к о в а н о го
М . Ф., Паламарчука А. Ф.,
доктора
технічних
наук
Чернишова А. Д .
Невпинно
росте
обсяг
науково
дослідних робіт,
підвищується їх
ефектив
ність. В 1981 р. Інститут ви
конує госпдоговірних
ро
біт на суму 5,5 млн. крб.
Економічний ефект від їх
впровадження вже досяг
8,5 млн. крб. Найбільший
обсяг наукових досліджень
виконують кафедри обчис
лювальної техніки, автома
тики і інформаційно - ви
мірювальної техніки, авто
матизованих систем управ

ління, теоретичних
основ
радіотехніки.
Розгортається робота по
створенню учбово - науко
во - виробничних об'єднань
з підприємствами міста, як
однієї з
найефективніших
форм зв'язку вузівської на
уки з виробництвом.
Значні результати досяг
нуті колективами галузевих
науково - дослідних лабо
раторій. Лише за цей рік
ними виконано досліджень
на 100 тис. карб., а еконо
мічний ефект досяг
500
тис. крб.
Викладачі інституту все
активніше беруть участь в
республіканських, всесоюз
них і міжнародних конфе
ренціях. Новизна наукових
розробок підтверджена
в
1981 р.
70
авторськими
свідоцтвами, 10 патентами.
Н а В Д Н Г в Москві пред
ставлено 10 експонатів, в
Києві — 20. Десять експо
натів відзначено срібними
і бронзовими медалями, дип
ломами.
Інститут вперше
одержав диплом 1 ступеня
ВДНГ
У Р С Р і грошову
премію.
Значного розвитку в на
шому інституті набула сту
дентська наука. В
Н ДРС
беруть участь 95 процентів
студентів. Різноманітні фор
ми цієї роботи:
гурткова
робота на молодших кур
сах, участь у виконанні го
спдоговірних і бюджетних
тем кафедр, студентські на
укові семінари, підготовка
курсових і дипломних про
ектів дослідницького ха
рактеру.
Досягнення студентської
науки досить вагомі.
На
обласній конференції зроб
лено 617 доповідей. Мину
лого року 19 робіт нагород
жено медалями, дипломами,
грамотами, нинішнього ро
ку 12 робіт одержали на
городи на республікансько
му і 7 на всесоюзному кон
курсах. З участю
студен
тів подано 22 заяви на ви
находи і одержано 11 ав
торських свідоцтв.
Для прискорення і під
вищення якості дослідниць
кої роботи в інституті про
тягом п'ятирічки планується
створення 7 галузевих на
уково - дослідних лабора
торій. Однак організовують
ся вони
досить повільно,
особливо на інженерно-буд ів е л ь н о м у
і ра
діотехнічному
факульте
тах. Партійним бюро, дека
натам, завідуючим кафед
рами тут є до чого доклас
ти рук. Тільки спільні зу
силля всього колективу за
безпечать дальший розви
ток наукових досліджень.
Партійний
комітет
ін
ституту проводить велику
ідеологічну і
політико-виховну роботу.
Цей рік був наповнений
історичними
подіями
в
житті нашої партії, що нак
лало
відбиток на роботу
системи партійного навчан
ня,
лекційної пропаганди.
В системі політосвіти вив
чаються матеріали
XXVI
з'їзду К П Р С .
Систематично проводять
ся політінформації і бесі
ди серед студентів з пи
тань політики К П Р С , для
студентів першого і дру
гого курсів створені лекто

рії з проблем соціалістич
ного способу життя.
Успішно такий лекторій
працює на інженернобудівельному факультеті.
Активізувалася
масовополітична робота в гурто
житках, де частіше стали
проводитися тематичні ве
чори, вечори
запитань і
відповідей.
Все частіше перед студен
тами виступають керівники
партійних і радянських ор
ганів області і міста, пра
цівники суду і прокуратури,
провідні вчені інституту.
Силами
професорськовикладацького складу
ті
льки за шість місяців цьо
го року прочитано
понад
дві тисячі лекцій перед сту
дентами, трудівниками об
ласті, міста.
Активніше
проводиться
робота з військово - патріо
тичного і
інтернаціональ
ного виховання. Стало тра
дицією проводити в групах,
на курсах і факультетах
зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни і
Радянської Армії, старими
більшовиками,
ветерана
ми праці, знатними людьми,
провідними вченими.
Велике виховне значення
має
традиційний легкоат
летичний меморіал, присвя
чений Лялі Ратушній, мі
тинги і вечори - зустрічі з
іноземними студентами.
Основною формою
тру
дового виховання є участь
членів колективу в благо
устрої території інституту,
всіх учбових приміщень, л а
бораторій,
ремонт
буді
вель і гуртожитків, участь
в будівельних і сільськогос
подарських загонах.
В цьому році
двадцять
загонів освоїли 2,6
млн.
крб. капіталовкладень, на
дали суттєву допомогу при
збиранні врожаю. Всі ос
новні об'єкти інституту бу
дуються з участю студен
тського
будівельного за
гону.
Не менш важливим
ас
пектом виховання є орга
нізація відпочинку і
доз
вілля. Партійний
комітет,
громадські організації про
вели роботу по
налагод
женню діяльності клубу ін
ституту і
його художніх
колективів.
Танцювальна
група і вокально - інстру'
ментальний ансамбль зай
няли перше місце в огляді
художньої
самодіяльності
області.
Змістовнішою стає робо
та студентських клубів —
кафе, агітбригад
факуль
тетів. Більш ціленаправлено
проводяться «вогники»,, ве
чори відпочинку, фестивалі
і конкурси художньої са
модіяльності.
Протягом
цього
року
партійний
комітет
тричі
обговорював роботу серед
іноземних студентів. В цьо
му напрямку потрібно ще
багато зробити,
оскільки
ще немає достатнього дос
віду роботи з цією катего
рією студентів.
Велика і
відповідальна
роль в організації і про
веденні ідеологічної робо
ти належить кафедрам сус
пільних наук. Але до цьо
го часу вони не виробили
належних заходів по зав
даннях, які поставлені на

На енергетичному факультеті Євген Яворовський зраз
ково виконує обов’язки старости групи. Ц е
не зава
жає йому відмінно вчитися, брати активну участь в
науковій роботі.
На знімку: Є. Яворовський.
Фото О . Суворова.

С т у д е н т и про

кн и гу

„ С п о г а д ів "
«Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина» і нещо
давно надруковані в «Н овом мире» «Спогади» Л . І.
Брежнєва («Життя но за
водському гудку», «Почут
тя Батьківщини»)
склада
ють одну автобіографічну
розповідь де через індиві
дуальну долю всебічно про
являється
доля мільйонів
людей. А ЯКЩО в ИДІЛИТИ
головну тему цих книг, то
нею буде народність і пар
тійність, відданість країні,
партії, справі,
якій слу
жиш.
Зараз у виробничих ко
лективах, в установах і за
кладах, серед учнів і сту
дентів
йде
обговорення
«Спогадів» Л . І. Брежнє
ва.
Проходить
обговорення
нової книги і в нашому ін
ституті. На зборах груп і
факультетів юнаки і дів
чата на конкретних прик
ладах вчаться любити пра
цю, бути відданими справі
партії, любити с е о ю Бать
ківщину, бути патріотами
і інтернаціоналістами.
Широке вивчення книг
Л . І. Брежнєва проводить
кафедра наукового кому
нізму. Прані Л . І. Брежнє
ва, видатного теоретика на
укового
комунізму, борця
за мир, є рекомендованою
літературою до всіх лек
цій і Семінарських занять в
курсі наукового комунізму,
а окремі п и тання виносять
ся на доповіді і реферати.
Днями на всіх факуль
тетах
інституту заслухо
вувалися реферати на те
ми партійного і інтернаціо
нального виховання радян
ської молоді на прикладах
книги Л .
І.
Брежнєва
«Спогади». В них взяли
участь всі студенти п’ято
го курсу. Ось деякі відгу
ки на «Спогади» студентів
групи 2 ЕГІП-77.
— Мені близьким є те,
що Леонід Ілліч в молоді
роки хотів ввійти в життя
як творець, а не як спо
глядач, що в ньому і по
цей день зберігається ком

сомольське
завзяття
тих
пам’ятних літ, — сказав
студент С. Грушко.
С. Блокіну, А. Коряку,
М . Кулику запам’яталося
ставлення Л . І. Брежнєва
до своїх
батьків, де він
розповідає про свого діда
старого робітника Дениса
Мазалова,
«небагатослів
ного, справжнього російсь
кого
майсторового»,
про
батька, Іллю Яковича, який
прийшов на Дніпровський
завод з Курської губернії
—корінного пролетарів, ме
талурга.
— Книга Л . І. Брежнєва
«Спогади»
знайшла шлях
до сердець мільйонів
чи
тачів, захоплює
кожного,
хто хоче глибше взнати
природу і характер радян
ської людини, — говорить
студент А . Паньковський.
Студента Т. Подолена за
хоплює те місце в книзі, де
Л . І. Брежнєв з особли
вою вдячністю і чуйністю
пише про своїх наставників
і вчителів, про них людей,
які допомагали йому, ви
ховали
його.
Студенту
С. Коляді подобається в
характері Л . І. Брежнєва
його працелюбність
і на
полегливість — Леонід Іл
ліч досяг всього в житті
сам, своєю працею.
В книзі «Спогади» Л . І.
Брежнєв пише, як він жив
і виховувався в робітничій
сім’ї. Вчився
Леонід Іл
ліч відмінно. Ц е для нас
великий приклад, — д і
ляться своїми враженнями
студенти
С.
Євдокимов,
Л . Славка, І. Солоненко,
В. Костик.
Студенти нашого інститу
ту вдячні Л . І. Брежнєву,
за його невтомну турботу
за мир.
«Спогади» в і д з н а ч е н і
особливою увагою до ідей
них і духовних витоків на
шого суспільства, до ро
боти, яка завжди залиша
ється
першочерговим зав
данням рідної Комуністич
ної партії.

зборах завідуючих кафед
рами в Москві і Севасто
полі.
В
інституті функціонує
лабораторія
соціологічних
досліджень, але поки ще в
повній мірі неможливо ско
ристатися її рекомендація
ми для підвищення якості
виховної роботи і навчаль
ного процесу.
Серйозні упущення є в
трудовому вихованні
сту
дентства. З великим бажан
ням їдуть будівельні заго
ни в Тюмень, на
«вигідні»
об'єкти в області, але ор
ганізувати загін на внутрівузівське
будівництво,
на ремонтні роботи,
на

спорудження бази
відпо
чинку досить важко. Спра
ва в тому, що в
основу
ставиться заробіток. Н еза
довільна виховна робота
призводить до проявів мі
щанства, заробітчанства.
Виховання людини, від
даної
справі
комунізму,
активного борця за кому
ністичні
ідеали,
людини
високих моральних якостей,
патріота і інтернаціоналіс
та,
знаючого і вміючого
спеціаліста своєї справи —
ось наше центральне зав
дання.
І. М Е Л Ь Н И К ,
секретар парткому ін
ституту.

В. О С ІП Ч У К .

2 стор.

11 грудня 1981 року.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

ЗДРУЖИЛИСЯ В ПРАЦІ
Рік, що закінчується був
засушливим для багатьох ра
йонів нашої країни. В та
ких умовах особливо важ 
ливо було зібрати урожай
зерна, овочів і фруктів без
втрат. На допомогу колгосп
никам прийшли робітники і
студенти. З студентів дру
гого
і третього
курсів
Ф АОТу і РТФ нашого інсти
туту було сформовано сільгоспзагін, який був направ
лений
в село Федорівну
на збирання яблук.
Денна норма на одну
людину становила 400 кіло
грамів. Важкими виявилися
перші дні. Не все ще бу
ло налагоджено з нашим
побутом, харчуванням. Але
це не заважало тим, хто
дійсно хотів працювати. З
перших днів добре трудили
ся студенти другого курсу
Біліченко, Копилов, Бєлов,
Олійник та інші.

Третій курс, який вже
мав певний досвід роботи
на селі, не тільки добре пра
цював, але показав, як по
трібно дружити, зміцнюва
ти студентський колектив.
В результаті перше місце
в соцзмаганні зайняла гру
па 2ЕОМ-79. А студенти Андрощук,
Богатко Г., Бутькевич А ., Контратенко О.
виконали щоденну норму на
П О — 150 процентів.
Вміють наші товариші і
відпочивати, 3 числа сту
дентів груп ІАТ-79, 2РК-79
і ЗРК-79 були організовані
команди для проведення за
сідань клубу веселих і ви
нахідливих, проводилися та
кож дискотеки, перегляд кі
нофільмів. Проводили с я
спортивні ігри і змагання.
Враховуючи напруженість
міжнародного
становища
було прийняте рішення один
день попрацювати у фонд

СПОРТ
ПІД КІНЕЦЬ СЕЗОНУ
Закінчилися змагання на
першість
о б л ар д и С Д С Т
«Буревісник»
по футболу.
Цим
матчем
завершився
футбольний сезон 1981 ро
ку.
Від нашого інституту в
змаганнях брали участь три
команди. Змагання прохо
дили в два кола. В пер
шому колі першість зайня
ла перша команда В П І, але
в другому колі вона про
грала другій команді нашо
го інституту і в результа
ті зайняла третє місце,
пропустивши вперед першу
команду педагогічного
ін
ституту і другу команду
В П І.
Добрі спортивні резуль
тати і підготовку показали
студенти
В.
Литвишок,
М . Цуркай, М .
Терехов,
Г. Лихачов та інші. А та

кі студенти-спортсмени, як
В. Курнаєв, М. Ящук —
енергофак, Вдовиченко —
(М БФ) недобросовісно від
неслися до змагань, були
випадки невиходу їх на
тренування і ігри.
Нещодавно пройшли збо
ри футбольної команди, де
були зроблені критичні за
уваження на адресу фут
болістів з боку завідую
чого кафедрою фізвиховання і спортклубу, а також
були висловлені побажан
ня щодо підвищення спор
тивних результатів в на
ступному спортивному се
зоні.
Футболісти інституту об
рали капітана і комсорга
команди, і взяли соціаліс
тичні зобов’язання на но
вий футбольний сезон.
В. КОВТАНЮ К.

Щ е один успіх
22—23 листопада 1981 ро- спортивних клубів
ВУЗів
ку в місті Полтаві відбув- У Р С Р з волейболу серед
ся другий тур першої групи жіїночих команд.

Усунути недоліки
За останні роки наш ін
ститут значно зміцнив і роз
ширив свою матеріально-тех
нічну базу, стали до ладу
нові навчальні корпуси, ла
бораторії, кабінети. І
це
закономірно, адже політех
нічний інститут повинен ві
діграти важливу роль в під
готовці висококваліфікова них спеціалістів для народ
ного господарства, які по
винні йти в авангарді нау
ково-технічного прогресу.
В цьому році відкрив свої
двері
новий
навчальний
корпус інженерно - будіве
льного факультету. Просто
рі аудиторії і лекційні зали,
лабораторії і підсобні при
міщення значно розширили
матеріально - технічну базу
навчального процесу.
Але багато незручностей,
як для викладачів, так і
студентів, є ще тут. В дея
ких аудиторіях не вистачає
стільців, дошки зроблені з
матеріалу, по якому незруч
но писати крейдою.

В зимовий період погано
опалюються аудиторії, в них
холодно. У гардеробі і ве
стибюлі немає дзеркал, де
студенти і викладачі перед
заняттями змогли б привес
ти себе в належний вигляд.
Так як багато викладачів
інституту проводять заняття
в корпусі ІБФ з кафедр, які
знаходяться в навчальних
корпусах № 1, № 2, то для
них потрібно створити кім
нату, де вони зможуть від
почити, залишити свої речі,
тощо.
Слід подбати і про боро
тьбу з шумом. А для цього
швидше необхідно висади
ти дерева і кущі перед кор
пусом, які зніматимуть час
тину шумів, а також, по
ставити перед міськвиконко
мом і радою народних де
путатів питання про обме
ження руху транспорту по
цій вулиці.
3. М А Л О Н ІЗ ГУ Р Е Ц Ь К И Й .

миру.
Зараз ми навчаємося.
І
те загартування, дружба,
яку ми зміцнили на сіль
ськогосподарських роботах,
допомагають нам як в нав
чанні,
так і
в
час
дозвілля. Ми краще пізна
ли один одного, знайшли
щирих,
відданих
друзів.
Швидко минає день за
днем, не за горами наступ
не студентське літо.
Вже
тепер ми до нього готуємо
ся, виношуємо нові плани.
Думається, що було
б
правильно,
аби
комітет
комсомолу інституту,
фа
культетські
комсомольські
бюро, ГОТУЮЧИСЬ до третього, трудового семестру бі
льше уваги приділяли
не
лише вивченню студентами
будівельних професій, але
навчали їх змістовно від
почивати, активніше вклю
чатися в громадську робо
ту.

Звання комуніста, як відомо дає
лише одну перевагу — бути завж
ди там, де важче, показувати зраз
ки сумлінного ставлення до справи.
Д л я студента найперший обов'я
зок сумлінно вчитися. А тому член
КПРС
Наталія Перевертень
вчи
ться
лише на «відмінно», показує
приклад у громадській роботі.

СПОРТ
В боротьбі з най сильні
шими студентськими коман
дами України волейболіст
ки нашого
інституту за
воювали шосте місце, що
треба визнати за успіх.
В команді особливо від
значились Литвін Л . — І
курс, Михо Є. — III курс,

Дубовик та інші.
Більша частина гравців
збірної команди нашого ін
ституту укомплектов а н а
студентами
енергетичного
факультету.
Ю. О РМ ІЗО В ,
студент енергетичного
факультету.

УСПІХИ ГАНДБОЛІСТІВ
Молодіжні ігри У Р С Р —
важливий етап росту спор
тивної майстерності. Збір
на команда по гандболу
Вінницької
області,
до
складу якої в основному,
входять студенти ВП І,
прийняла участь в фіналі
молодіжних
ігор України
в місті Харкові.
В одну підгрупу потра
пили команди Криму, Мико
лаївської та Вінницької об
ластей. Попередні ігри по
казали, що спортивна май
стерність студентів
ВПІ
значно вища, ніж у супер
ників.
Фізична підготовка кожного гандболіста досить ви
сока, що дозволяє йому ді
яти ефективніше. Подальші
ігри продемонструв а л и

впевнену дію команди.
Програвши команді Запо
ріжжя, в якій грало 4 май
стри
спорту,
спортсмени
Вінницької області обіграли
сильні колективи Дніпропет
ровської (43:41), Львівської
(38:17), областей і поступив
шись команді Х а р к о в а
(19:20) зайняли 7 місце се
ред 24 збірних команд об
ластей У Р С Р .
Одностайну думку спеціа
лістів висловив заслужений
тренер У Р С Р , суддя міжна
родної категорії М. 3. Липов (м. Львів), підкреслив
ши, майстерність студент
ської команди Вінниччини,
а такі гравці, як К. Ткаченко, Ю . Левченко, В. М і
цях, В. Некрашевич — ви
росли в класних гравців і

ПЛАНИ ТАНЦЮВАЛЬНОГО
Учасники ансамблю
на
родного танцю, запам’ята
ють те чудове літо,
про
ведене на берегах Півден
ного Бугу, повне чаруючої
романтики, щедрого сонця,
тепла, ліс, наповнений ще
бетанням пташок і гудінням
бджіл, повні корзинки гри
бів і полуниць, грозові до
щі.
П ам ’ятні
теплі вечори,
проведені з піснею
біля
вогнища, «острів кохання»,
який неначе виріс з бірю
зової глибини річки, почут
тя радості від казкового
зближення з природою.
Добре сплановані і чітко
організовані дні тренувань
і відпочинку викладачами
кафедри фізичного вихован
ня допомогли нам відчути
радість праці, радість піз
нати природу рідного краю.
З великою вдячністю ми
згадуємо завідуючого
ка
федрою фізвиховання Я. І.
Кулика, який разом з керів
ництвом інституту доклав
багато зусиль, щоб наш від
починок
зробити змістов

ним, цікавим.
Перед танцювальним ан
самблем
інституту стоять
великі завдання. Плануємо
краще, ніж в минулому ро
ці, виступити на міському
огляді самодіяльних тан
цювальних колективів, по
ставити
нові танцювальні
номери, створити в ансамб
лі таку дружню, доброзич
ливу атмосферу, при якій
кожен вболівав би за спра
ви колективу, як за
свої
власні.
Перед ансамблем стоять
ряд проблем, які зв’язані з
його ростом. Це перш за
все, велика різниця в рівні
підготовки
між учасника
ми, які прийшли вчора
і
тими, хто прийде завтра.
Тому користуючись випа
дком, звертаюся до студен
тів 1—2 курсів, до
всіх
тих, хто бажає танцюва
ти:
— Друзі,
труднощі
є
скрізь, у нас їх не менше,
але радість і задоволення,
яке приносять заняття тан
цями, можна порівняти, х і

Вирішила стати комуністом і Л ю 
ба Дементьєва. Вона вже кандидат
в члени К П Р С , редактор «комсомоль
ського прожектора» виконує інші
громадські доручення, а головне —
відмінниця навчання.
На знімку: студентки інженернобудівельного
факультету Наталія
Перевертень та Л ю ба Дементьєва.

СПОРТ
можуть успішно виступати
в командах майстрів.
Гандболісти В П І зробили
немало та справ у команді
ще багато а в майбутньому
буде ще більше. Учасники
команди
прийняли рішен
ня: ні одного відстаючого
в команді! Тому сьогодні
серйозно працюють над не

Срібні

доліками в навчанні.
Обласна федерація ганд
болу вітає гандболістів з
заслуженим успіхом у спор
ті і бажає їм успішного нав
чання.
М. П ЕТ РЕН К О ,
голова обласної федера
ції гандболу.

призери

Нещодавно
закінчилась
першість між відомствами
області з волейболу серед
чоловічих і жіночих команд.
Збірні команди
СДСТ
«Буревісник» з волейболу
були укомплектовані, в ос
новному, гравцями нашого
інституту. Чоловіча коман
да В П І в гострій бороть
бі за перше місце поступи
лась команді Вінницького
гарнізону і
посіла друге
місце.
Відзначились гравці чоло
вічої команди. Це, насампе
ред, граючий тренер м. с.
С Р С Р В. Пастушенко, Є. Белі-к, В. Ільченко, О. Матвіенко, С. Поблоцький, А. Шепетко. А підготував команду

до змагань О. М. Зміевський.
Жіноча волейбольна ко
манда
також
виступила
вдало, але в фіналі програ
ла команді «Колос» і зайня
ла друге місце. Багато сил
і вміння доклали студентки
нашого інституту О . Михо,
Н. Дубовик, Л . Литвин,
Л . Данилюк, а також, сту 
денти педінституту Т. Васяк
і Т. Гончаренко. Підготував
команду І. П . Рудой.
Хочеться побажати жіно
чій і чоловічій, командам во
лейболістів, щоб в наступно
му році вони завоювали
чемпіонські звання.
В. К О В А Л Ь СЬ К И Й ,
ст. викладач кафедри
фізвиховання.

ба що з переможною мит
тю спортсмена. Не бійтесь
труднощів, приєднуйтесь до
мистецтва танцю. Ми чекає
мо на вас в ансамблі.
Основне наше завдання—
підготувати свою концерт
ну програму з 14— 15 но
мерів, щоб ми змогли до
стойно представити свій ін-

ститут. Наша ціль — доби
тися звання народного ко
лективу. Це нелегко,
але,
думаю, з нашим керівником
заслуженим діячем культути Д . Й . Рахманом
такі
плани нам під силу.

КЛУБ
В студентському
клубікафе «Айвенго»
відбувся
вечір зустрічі з клубом са
модіяльної пісні міста Він
ниці. Клуб був організова
ний в 1979 році. - Цікаву
програму про історію ство
рення клубів самодіяльної
пісні розповіли організато
ри вечора.
Як нам стало відомо, ще
три роки тому по всій кра
їні
нараховувалося
біля
ста таких клубів, а
вже
через рік їх число подво
їлося.
Клуб любителів самодія
льної пісні відвідують люди
різних професій, люди, чиї
інтереси співпали, кому по
добається пісня і хто має
бажання приносити радість
Іншим людям.

К АРНАУТ,
член ради ансамблю.

П ІС Н І
На вечорі виступили лі
кар - психіатр,
ведучий
клубу самодіяльної
пісні
А. Вієвський. Зі своїми но
вими піснями виступив спі
вробітник кафедри
вищої
математики А. Секретарьов
і художник В. Байрак.
Разом
з
виконавцями
клубу самодіяльної пісні ви
ступили студенти факульте
ту автоматики і обчислю
вальної техніки.
П о закінченню показового
виступу клубу самодіяльної
пісні учасникам вечора б у
ла запропонована дискоте
ка.
В. Ч ЕП У Р Н И Й ,
студент Ф АОТу.
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