
Вінницький політехнічний
— порівняно молодий вуз 
країни. Історія його нара
ховує- два десятиліття. Та 
інженери, яких він випус
кає, славляться як хоро
ші фахівці, організатори 
виробництва. Науковці 
інституту зробили чима
лий внесок в наукові до
сягнення вчених республі
ки.

Зростає наш вуз. На 
цьому знімку ви бачите 
новий корпус інженерно- 
будівельного факультету, 
зведеного за проектом 
студентів і викладачів ін
ституту. Багато робіт при 
будівництві корпусу вико
нано руками студентів, 
працівників вузу, адже 
наш девіз: «Свій дім» — 
своїми руками.»

Д О  В Е Р Ш И Н  
Н А У К И  І Т Е Х Н І К И

□ РОЗПОВІДЬ ПРО ФАКУЛЬТЕТ
Два десятиліття минули 

з тих пір, як з космосу 
пролунав голос землянина: 
Юрій Гагарін доповідав 
центру керування польо
том. Здавалося б, у наш 
час людство уже звикло 
до космічних подорожей, 
але кожного разу, коли 
сміливці озиваються до 
нас з навколоземного 
простору, коли ми бачимо 
їх на екрані телевізора, 
коли вчені пильно вдив
ляються у фотознімки да
леких планет і галактик 
Всесвіту, ми тамуємо по
дих. Людина не раз уже 

, виходила у відкритий кос
мос, наша сусідка Луна 
зберігає на своїй поверхні 
сліди «Лунохода» і космо
навта... Таке чудо, яке ще 
кілька десятиріч мислилося 
лише у казці, стало можли
вим завдяки досягненням 
науки, зокрема, у чималій 
мірі, забезпечила це радіо
техніка, радіотехнічні ме
тоди і засоби, застосовува
ні в усіх галузях техніки. В 
наш час радіотехніка про
никла в усі сфери життя 
і діяльності людини.

Спеціальність інженера- 
радіотехніка ви можете 
набути у Вінницькому по
літехнічному інституті.

Радіотехнічний факуль
тет готує інженерів двох 
спеціальностей: радіотех
ніків і конструкторів ра
діоелектронної апаратури. 
Ці фахівці дуже потрібні 
науці, нашій радіопромис
ловості, що розвивається.

Як і у кожному вузі, 
крім спеціальних знань, 
студенти отримують грун
товні відомості з загально
освітніх і суспільних наук. 
Спеціалізація проходить на 
кафедрах теоретичних ос
нов радіотехніки, радіо
технічних приладів, кон
струювання і виробництва 
радіоапаратури.

Керують спеціальними 
кафедрами відомі у рес
публіці вчені доктор тех
нічних наук професор 
М. В. Коваленко — автор 
200 наукових робіт і 50 
авторських свідоцтв; до
цент Б. Л. Рудницький — 
автор понад 100 наукових 
робіт, 2 монографій, 3 за
рубіжних патентів, 4 раці
оналізаторських винаходів, 
які дали понад 2 мільйо
ни карбованців економії. 
Він головний конструктор 
серійних і крупносерійних 
радіовимірювальних прила
дів. За ці розробки доцент 
Рудницький удостоєний 
двох золотих і одної сріб
ної медалі ВДНГ.

Навчальний процес на 
спеціальних кафедрах РТФ 
ведуть 40 доцентів і

.старших викладачів, — 
висококваліфікованих спе
ціалістів. Лабораторії ос
нащені сучасним радіотех
нічним обладнанням. Крім 
того, кафедра КІПРА на 
підприємствах міста має фі
ліали, а це дозволяє навча
ти студентів на унікально
му сучасному обладнанні.

Основою сучасних мето
дів технічних наук є ви
ща математика. Кафедра 
вищої математики входить 
до складу РТФ. Нею керує 
кандидат фізико-матема- 
тичних наук доцент Ю. І. 
Волков — автор 20 нау
кових робіт. Тут працює 
14 кандидатів наук, до
центів. Викладачі кафедри 
багато уваги приділяють 
заочній математичній шко
лі, яку щороку відвідують 
200 кращих математиків 
шкіл області.

Велика увага на факуль
теті приділяється науково- 
дослідній роботі студен
тів. Наші вихованці пов
ноправні учасники науко
вих робіт, подають велику 
допомогу науковцям в їх 
діяльності. Багатьох сту
дентів нашого факультету 
запрошують кафедри ін
ших факультетів для учас
ті в їх наукових розроб
ках .

Цікаве і змістовне жит
тя студентського колекти
ву у вільний від навчання 
час. Факультет став іні
ціатором проведення полі
тичних вечорів. Проходять 
вони на високому рівні і 
стали популярними у 
всьому інст и т у т і. Ба
гато студентів факульте
ту беруть участь в інсти
тутській самодіяльності.

Фізичною культурою і 
спортом на факультеті за
ймаються всі студенти. 
Рада фізкультури радіо
технічного успішно вирі
шує завдання: кожен ви
пускник — спортсмен-роз- 
рядник, значкіст ГПО. Де
сятки юнаків і дівчат, 
вступивши на наш фа

культет, почали займати
ся спортом, і за час на
вчання стали першороз
рядниками, кандидатами 
в майстри спорту, п’ять 
чоловік пройшли важкий 
шлях від новачка до май
стра спорту СРСР.

«В науку зі спортом!» 
~~ такий девіз майбутніх 
інженерів-радїотехніків.

В. РУЦКОЙ, 
декан радіотехнічного 
факультету,

П. ТУРЛЮК, 
старший викладач ка
федри фізвиховання.

ІНФОРМАЦІЯ
На ФАВТі відбулися 

відкриті партійні збори, 
на яких комуністи поді
лилися своїми думками 
про роль партійних груп 
і педагогічних колективів 
кафедр в справі комуніс
тичного виховання студен
тів. Розглянуто також пи
тання про прийом в пар
тію.

* * *

26 червня відбудеться 
урочистий випуск молодих 
спеціалістів, Інститут про
веде у велике життя но
вий великий загін інжене
рів, які самовідданою 
працею успіхами на вироб
ництві прославлять рід
ний вуз.

Молоді фахівці прино
сять щиру подяку колек
тиву викладачів і праців
ників інституту, які багато 
сил доклали, щоб навчи
ти їх інженерного мислен
ня, творчої праці. Напере
додні свого трудового жит
тя наші випускники дали 
обіцянку відпрацювати на 
об’єктах вцутрівузівського 
будівництва не менше 5 
днів.

С. БУЖКЕВИЧ,
студентка 2 курсу.

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІН

СТИТУТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУ
ДЕНТІВ НА 1 КУРС 1982— 1983 НАВ
ЧАЛЬНОГО РОКУ З ВІДРИВОМ ВІД  
ВИРОБНИЦТВА (СТРОК НАВЧАННЯ 
5 РОКІВ) НА ФАКУЛЬТЕТИ:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ з спеціальностей: 
електричні станції, електричні системи, 
електропостачання промислових під
приємств, міст та сільського господар
ства, електроенергетика;

МАШИНОБУДІВНИЙ а спеціально
стей: автомобілі та автомобільне госпо
дарство, технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та інструменти, 
машинобудування;

АВТОМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВА 
ЛЬНОЇ ТЕХНІКИ з спеціальностей: 
автоматика та телемеханіка, електронні 
обчислювальні машини;

РАДІОТЕХНІЧНИЙ з спеціальностей: 
радіотехніка, конструювання і виробни
цтво радіоапаратури;

ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ з спе
ціальностей: промислове та цивільне бу
дівництво (в тому числі спеціалізація — 
металеві» конструкції).

БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА 
(СТРОК НАВЧАННЯ 6 РОКІВ).

ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ з спеціа
льностей: електропостачання промисло
вих підприємств, міст та сільського гос
подарства, технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та інструменти, 
автоматика і телемеханіка, електронні 
обчислювальні машини, радіотехніка, 
промислове та цивільне будівництво, ав
томобілі та автомобільне господарство.

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ з заочною формою навчання (строк 
навчання 3 роки) з таких спеціальнос
те^: енергетиіка, машинобудування та 
приладобудування, електроприладобуду- 
вання і автоматика, радіотехніка і зв’я
зок, технологія продовольчих продуктів, 
технологія товарів широкого вжитку, 
будівництво, транспорт, економіка. (Піс
ля закінчення ЗТФ студенти переводя
ться на IV курс заочного навчання за 
спеціальністю).

Прийом заяв на навчання з відривом 
від виробництва проводиться з 20 черв
ня до 31 липня, на навчання без відри
ву від виробництва — з 20 квітня по 
31 липня.

Заява подається на ім’я ректора Він
ницького політехнічного інституту за 
єдиною формою згідно з додатком № 6 
до Правил прийому. До заяви додають
ся: документ про середню освіту (в 
оригіналі): характеристика з останнього 
місця роботи; витяг з трудової книж
ки для працюючих; медична довідка 
(форма № 286); 4 фотокартки 3x4 см.

Особи, рекомендовані пед а г о г і ч- 
ними радами технікумів 1 профтехучи

лищ для вступу на денні відділення, по
дають довідки встановленого зразка, 
згідно додатків 1, 2, 3 правил прийому.

Вступники подають особисто паспорт, 
військовий квиток або приписне свідо
цтво. Вступні іспити на навчання з 
відривом від виробництва проводяться 
з 1 по 20 серпня, без відриву від вироб
ництва — з 15 травня до 20 серпня.

На всі факультети і спеціальності, 
крім груп технологічних спеціальностей 
загальнотехнічного факультету, вступ
ники складають іспити з таких дисцип
лін: математики (письмово та усно), ук
раїнської або російської мови та літе
ратури (твір), фізики.

При вступі у групи технологічних спе
ціальностей загальнотехнічного факу
льтету іспити проводяться з хімії (ус
но), математики (усно), фізики (усно), 
української або російської мови та літе
ратури (твір).

Особи, які закінчили середні учбо
ві заклади з оцінками «п’ять» та «чо
тири» і мають в документах про се
редню освіту середній бал не менше 
4,5 (без округлень) при вступі на 
навчання з відривом від виробництва, 
в порядку експерименту, зараховують- 
ся на навчання по результатах скла
дання двох іспитів (письмовій мате
матиці та фізиці) при одержанні не 
нижче 9 балів.

Нагороджені після закінчення серед
ньої школи золотою (срібною) медал
лю, або особи, що закінчили середній 
спеціальний учбовий заклад або 
профтехучилище з дипломом з відзна
кою, складають тільки іспит з мате
матики (письмово), а на технологіч
ні спеціальності загальнотехнічного фа
культету — з хімії (усно). При скла
данні іспиту з оцінкою «п’ять» вони 
звільняються від дальшого складання 
вступних іспитів, а при одержанні 
оцінки чотири допускаються до скла
дання другого екзамена як учасники 
експерименту.

Зарахування до складу студентів 
на навчання з відривом від вироб
ництва проводиться з 21 до 25 серп
ня, без відриву від виробництва — з 21 
по 31 серпня.

ПРИМІТКИ: Особи, які вступають 
до інституту в наступні після закін
чення учбового закладу року повинні 
мати стаж роботи не менше 6 міся
ців за кожний рік, коли вони не нав
чалися.

Всі документи (крім документів про 
освіту) повинні бути датоваті 1982 
роком.

Адреса інституту: 286021 м. Він
ниця, Хмельницьке шосе, 133 Прий
мальна комісія.

РЕКТОРАТ.

Незабаром розпочне трудове життя новий загін інженерів — випускників 
В ПІ 1982 року. А зараз останні студентські клопоти, останні дні у рідному 
вузі. На знімку: на захисті дипломних проектів.



25 червня 1982 року.

ПОКЛИКАНІ
ЧАСОМ

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
Свої знання майбутнім спеціалістам передають ви

кладачі високої кваліфікації. | Це 'такі, як доктор* 
економічних наук В. А. Птущенко, професор Є. А. Кар- 
пов та інші. На факультеті працюють 47 кандидатів тех
нічних та педагогічних наук.

Активна участь студентів у науково-дослідній ро
боті, що проводиться на кафедрах факультету. Вони 
разом із своїми вихователями проводять досліди, бе
руть участь у госпдоговорних і держбюджетних на
укових роботах різної тематики. Результати цієї дія
льності обговорюють на обласній і республіканській тех
нічних конференціях. Найкращі роботи запроваджують
ся у виробництво, дають чималий економічний ефект.

Славиться своїми починаннями в інституті колек
тив факультету. Енергетики активно працюють на 
будівництві внутрівузівських об’єктів. Наші студенти, 
— це стало традицією—свято виконують заповіти своїх 
попередників: всі сили віддати не тільки навчанню,
але й будівництву рідного Інституту, адже гасло на
ше таке: «Свій дім — своїми руками».

Завжди приємно називати імена кращих. От і 
зараз хочеться назвати студентів, на яких рівняються 
товариші, які завжди є застрільниками добрих справ 
на факультеті. Це — І. Фостик, С. Луковников, 
В. Безсмертний та багато інших.

Незабаром хлопці і дівчата — вихованці енергетич
ного факультету — стануть інженерами. Ми впевне
ні, що вони гідно нестимуть звання радянського ін
женера, а їх  зміна, сьогоднішні абітурієнти, будуть 
продовжувачами славних справ студентів енергетич
ного.

Д. НАЛБАНДЯН,
декан енергетичного факультету.

В. ДУБРОВСЬКИЙ, 
зав. кафедрою електропостачання промислових 
підприємств, міст та сільського господарства.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
ДЛЯ ЗАОЧНОГО 

НАВЧАННЯ

2 стор.

Для розв’язання постав
леного XXVI з ’їздом КПРС 
завдання по підвищенню 
ефективності виробництва і 
перехід на інтенсивний шлях 
його- розвитку, Ііердтчер- 
гове значення має зв’язок 
науки з виробництвохм, під
вищення технічних знань 
робітників підприємс т в а 
шляхом їх навчання без 
відриву від виробництва.

Розвиток заочної вищої 
освіти, як наголошувалось 
у матеріалах XXVI з ’їзду  
КПРС, має важливе зна
чення для забезпечення на
родного господарства нашої 
країни висококваліфікова
ними спеціалістами. Прово
дячи в життя рішення XXVI 
з ’їзду КПРС, Рада Мініст
рів СРСР 15 червня 1981 
року прийняла постанову 
«Про дальше вдосконалення 
підготовки спеціалістів з 
вищою і середньою спеці
альною освітою без відри
ву від виробництва», в якій 
зобов’язує всі зус и л л я 
вищих учбових закладів 
спрямувати на підвищення 
якості навчання студентів- 
заочників.

Широкі можливості одер
жання вищої технічної ос
віти без відриву від вироб
ництва надає загальнотех- 
нічний факультет нашого ін
ституту. У нас протягом 
трьох років здійснюється 
загальнонаукова і загально- 
інженерна підготовка з 24 
спеціальностей, таких як:

технологія машинобуду
вання, мателорізальні вер
стати і інструменти; авто
мобілі і трактори; машини 
і апарати харчових вироб
ництв; промислове і циві
льне будівництво; вироб
ництво будівельних виро
бів і конструкцій; теплога- 
зопостачання і вентиляція; 
водопостачання і каналіза
ція; автомобілі і автомо
більне господарство; елек
тричні станції; електричні 
системи; електропостачан
ня промислових підпри
ємств, міст та сільського 
господарства; теплові елек
тричні станції; промислова 
теплоенергетика; автомати
ка і телемеханіка; електрон
ні обчислювальні машини; 
радіотехніка; конструюван
ня і виробництво радіоапа
ратури; технологія цукрис
тих речовин; технологія 
м’яса і м'ясних продуктів; 
технологія молока і молоч
них продуктів; технологія 
швейних виробів; економі
ка і організація машинобу
дівної промисловості; еко
номіка і організація побу
тового обслуговування;

Навчання на загальнотех- 
нічному факультеті заочне.

У вересні провадяться нас
тановні сесії, на яких сту
денти слухають лекції, ви
конують практичні і лабо
раторні роботи, одержують 
методичні вказівки і літе
ратуру на перше півріччя.

Студенти 1—2 курсів, які 
успішно виконують навча
льний план, одержують від
пустки з оплатою на ЗО 
днів, а третього курсу — 
на 40 днів, згідно з пільга
ми, які передбачені рішен
нями партії і уряду нашої 
країни.

Після закінчення трьох 
курсів загальнотехнічного 
<{)^цультету студенти пере

водяться без екзаменів на 
4-й курс в інші вузи Укра
їни по спеціальностям, які 
відповідають профілю їх 
роботи на виробництві і цо 
яким вони навчаються в ін
ституті.

На нашому факультеті 
працюють досвідчені викла
дачі високої кваліфікації 
доценти І. А. Забайрачний, 
Б. А. Вальчук, О. М. Кузь- 
мін, В. Л. Карпенко, А. М. 
Маргасін, Г. П. Кртляро- 
ва, Л. І. Скрипник, В. А. 
Логіненко та інші.

Вже 22 роки готує ін
женерні кадри наш факуль
тет. За цей час факультет 
закінчили 6029 чоловік.

Сьогодні у нас навчаєть
ся 960 студентів. Радують 
своїми успіхами у навчан
ні В. В. Нагорний -г- інже
нер підприємства «Цукро- 
променергоналадка»,' Ю. І. 
Миронов — регулювальник 
ЦКБІТу, Г. М. Зуб — ст. 
електромеханік міської те
лефонної станції, О. С. Ко- 
ротинська — інженер-мікро- 
біолог Тульчинського кон
сервного заводу, А. С. Мак- 
сюта—пілот об'єднаного аві 
азагону, П. Л. Пронько—то
кар Калинівського м а ш-  
заводу, А. В. М а м а є -  
ва — головний енергетик 
Вінницького філіалу «Гіпро- 
цивільпромбуд», А. М. Ба- 
тов — військовослужбо
вець, М. І. Заболотйий — 
наладчик Вінницького ДП З- 
18 та інші.

152 наших студенти — 
комуністи. Вони надают 
значну допомогу працівш. 
кам деканату, а такі това
риші, як В. В. Скомаров- 
ський, І. А. Грубий, М, І. 
Кицишин, Л. М. Зеднік, 
КХ І. Гадзовський, М. М, 
Попов не тільки самі нав
чаються на відмінно, але й 
ведуть за собою групу.

Факультет готовиш- прий
няти нове поповнення сту- 
дентів-заочників.

А. ТХОРІВСЬКИЙ, 
декан ЗТФ,

Бурхливий ріст промисловості, постійне удоскона
лення електротехнічних процесів і автоматизація 
виробництва вимагають для свого обслуговування 
велику арніію інженерів-енергетиків. Забезпечити» 

електричні станції, енергосистеми, промисловість та 
сільське господарство висококваліфікованими спеці
алістами в галузі енергетики покликаний енергетич
ний факультет.

В нашому інституті енергетичний факультет — 
один з найбільших. З часу заснування факультету 
дипломи інженерів-електриків з трьох спеціальностей 
одержали 1720 юнаків і дівчат. Сьогодні тут на
вчається понад тисячу студентів з чотирьох спе
ціальностей: електричні станції, електричні системи,
електропостачання промислових підприємств, міст 
та сільського господарства, електроінженерна педаго
гіка,

Випускники нашого факультету працюють в усіх 
областях України і багатьох республіках нашої 
Вітчизни. Вони трудяться на великих електричних 
станціях, підстанціях, ; на підприємствах промисло
вості та сільського господарства, в науково-дослідних 
і проектних інститутах,

Факультет має сучасну матеріальну базу. Лабора
торії |осна*щені найновішим обладнанням тц елек
тровимірювальною апаратурою. При роботі над кур
совими і дипломними проектами студенти мають ши
рокі можливості користування засобами сучасної об
числювальної техніки.

Теоретичні знання зав
жди треба підкріплюва
ти практичними навичками. 
Без цього не може бути 
кваліфікованого спеціаліс
та. Тому велика увага на 
факультеті енергетики при- 
х діляється роботі в лабо
раторіях. * Вони оснащені 
найновішим обладнанням і 
електровимірюва л ь н о ю 
апаратурою.

На знімку: в лаборато
рії кафедри енергетики.

Фото »Р. Кутькова.

Добре відпочити влітку на 
березі Бугу. На знімку: 
спортивно-оздоровчий табір.

В. о. редактора 

В. ОСІПЧУК

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
ф ІЗ И Ч Н Е  виховання 

— складова частина 
навчально-виховного про
цесу в вузі. Воно покли
кане вирішувати ряд важ
ливих завдань в підготовці 
молодих спеціалістів на
родного господарства, зо
крема зміцнення здоров’я 
студентів, виховання у них 
високих моральних, вольо
вих і фізичних якостей, 
підготовка до високопро
дуктивної праці і захисту 
Батьківщини.

В нашому інституті пра
цюють понад 20 секцій, в 
яких студенти підвищують 
спортивну майстерність 
під керівництвом досвідче
них тренерів П. Т. Забе- 
ліна, В. Л. Лаунця, П. Б. 
Порицького, М. П. Орлова, 
Г Я, Рудого, А. Н. Змі- 
евського, Л. А. Берестова 
та Чнших.

Щороку в інституті про
водяться спартакіади: зи
мова — з 6 і літня — з 
10 видів спорту, спарта
кіада «Здоров’я». Цього 
року в спортивних змаган
нях серед академічних 
груп з чотирьох видів 
спорту на старт вийшло 38 
колективів. Чемпіонами 
інституту з зимового ба
гатоборства ГПО стали 
групи ЗРТ-79, 2ЕС-80 —
з літнього. Переможцями 
у футбольних змаганнях 
стала група 1-ААГ-78, а у 
легкоатлетичній естафеті 
— 4ПГБ-80.

На старти спартакіади 
«Здоров’я» вийшли більше 
300 студентів, викладачів 
і співробітників інституту. 
Серед них багато членів 
клубу любителів бігу, які

є постійними учасниками 
пробігів, що організову
ються у місті, області, рес
публіці. Великими при
хильниками і пропаган
дистами оздоровчого бігу 
є декан машинобудівного 
факультету доцент Ю. М. 
Дівєєв, декан факультету 
автоматики і обчислюваль
ної техніки С. Г. Лютворт, 
доценти Л. М. Ігнатов, 
Г. А. Бушмич, І. Б. Ма- 
твєєв, Г. І. Ластовська, 
Б. А. Земляков, викладачі 
і співробітники К. І. Ша- 
повалова, Є. С. Васильєв, 
Г. Г. Муренцова та інші.

Велика робота громадсь
ких тренерів та викладачів 
кафедри по розвитку фі
зичної культури і спорту 
дає відчутні наслідки. 
Щороку інститут готує 
чимало майстрів с п о  р- 
ту СРСР, кандидатів в 
майстри спорту, спортсме
нів масових розрядів. Л и
ше у цьому році високе 
звання майстра спорту 
СРСР одержали п’ять на
ших вихованців — Сергій 
Тесунов, Анатолій Панке- 
єв, Олег Ковтун, Хабіб 
Аліжанов, Мераб Маде- 
бадзе. 42 студенти вико
нали нормативи кандида
тів в майстри спорту і 
першого спортивного роз
ряду.

Збірні команди інститу
ту успішно виступають в 

спартакіадах облради ДСТ  
«Буревісник». Чемпіонами 
стали чоловічі команди з

волейболу і баскетболу, 
кульової стрільби, бороть
би самбо і дзюдо, легкої 
атлетики, жіноча команда 
— з волейболу. Багато, 
наших вихованців успіш
но виступають . на респуб
ліканських та всесоюзних 
змаганнях. Так, чемпіоном 
СРСР серед студентів з 
боротьби дзюдо став Ме
раб Мадебад зе , п е р е -  
можцем молодіжних ігор 
республіки з боротьби сам
бо — Хампаша Мєхтієв.

Колектив інституту гор
диться студентами - спорт
сменами, які відмінні ре
зультати показують у на
вчанні і спорті. Прикла
дом для товаришів є Л е
нінський стипендіат, чем
піонка республіки з бага
тоборства ГПО Валентина 
Ляндебургська, , срібний
призер першості України 
серед студентів з волейбо
лу Віктор Ільченко, чем
піони області, учасники 
республіканських змагань 
баскетболіст Анатолій 
Дзюба та плавець Олек  ̂
сандр Андрух.

Д ля проведення занять, 
змагань в інституті силами 
студентів і викладачів 
збудована спортивна база: 
стаді о н  з б і т у м н и м  
покриттям, стрілецький 
тир, лижна база, комп
лекс ігрових спортивних 
майданчиків, два спорт
зали. В районі Ладижин- 
ського водосховища збудо
ваний оздоровчо-спортив

ний табір на 160 місць у 
зміну, в якому студенти 
відпочивають,, займаються 
спортом, зміцнюють здо
ров’я.

Паш стадіон «Олімп» 
став ареною не тільки 
інститутських, але й все
союзних, республіканських 
змагань. Великою популяр
ністю серед спортсменів] 
країни користується лег
коатлетичний меморіал, 
присвячений пам’яті Героя 
Радянського С о ю з у  
Л. Ратушної. Проводить
ся він з ініціативи спорт
сменів нашого вузу, а 
з’їжджаються до нас най- 
сильніші легкоатлети — 
члени збірних команд краї
ни, учасники чемпіонату 
Європи і Олімпійських 
ігор.

За підсумками роботи 
по розвитку фізичної куль
тури серед вузів УРСР 
у минулому році наш ін
ститут зайняв перше місце 
і нагороджений перехід
ним Червоним прапором 
Укрради ДСТ «Буревіс
ник».

Всіх, хто мріє стати ви
сококваліфікованим інже
нером, займатися спортом 
чекаємо у нашому вузі. 
Вам належить продовжу
вати і примножувати 
спортивну славу Вінниць
кого політехнічного.

В. ОЛІЙНИК,
старший викладач ка
федри фізвиховання.
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