
...молодь ПОВИННА ПОСТІЙНО 
ВЧИТИСЬ. І НЕ ТІЛЬКИ ОВОЛОДІ
ВАТИ ЗНАННЯМИ. ВЧИТИСЬ ЧЕС
НОЇ ПРАЦІ, ВМІННЯ БАЧИТИ ЖИТ
ТЯ З УСІМА ЙОГО СКЛАДНОСТЯМИ, 
З ПОЗИЦІЙ РАДЯНСЬКОГО ПАТРІ
ОТИЗМУ І КОМУНІСТИЧНОЇ ПЕРЕ
КОНАНОСТІ. ВЧИТИСЬ НЕПРИМИ
РЕННОСТІ ДО НАЙМЕНШИХ ВІДС
ТУПІВ ВІД НАШИХ СУСПІЛЬНИХ 
НОРМ. ПРОХОДИТИ І ШКОЛУ АР
МІЙСЬКОЇ СЛУЖБИ, ВЧИТИСЬ ДОС
КОНАЛО ВОЛОДІТИ СУЧАСНОЮ 
БОЙОВОЮ ТЕХНІКОЮ, ЩОБ ЗАВЖ
ДИ БУТИ ГОТОВИМИ ДО ЗАХИСТУ 
БАТЬКІВЩИНИ.

Л. І. БРЕЖНЄВ.
(із промови на X IX  з'їзд і ВЛКСМ).

З А Х О П Л Е Н І
Ні одна галузь сучасного 

народного господарства не 
обходиться без автоматики і 
обчислювальної техніки. 
Йдеться про створення ко
смічних апаратів, сільсько
господарське виробництво,, 
виплавку сталі чи харчову 
промисловість, всюдич вико
ристовуються вимірювальні 
перетворювачі, автоматичні 
пристрої і системи. і

Отож і не дивно, що, абіту
рієнти з такою охотрю по
дають документи сайе на 
факультет автоматики1 і об
числювальної техніки. Тут 
готують інженерів за двома 
спеціальностями: автомати
ки і телемеханіки та елек
тронно-обчислювальних ма
шин. Скорочено наш факу
льтет називається ФАОТ.

Загін студентів-кібер-нети- 
ків чималий—870 чоловік. 
Це хлопці і дівчата різних 
уподобань і нахилів, з різни
ми характерами, та є у них 
одна спільна риса: всі вони 
палкі патріоти свого факуль
тету і, якщо поговорити з 
кожним про обрану ним спе
ціальність, відповідь буде 
одностайною: робота кібер
нетика найцікавіша у світі.

Таке розуміння значимо
сті своєї діяльності прище
пили молоді викладачі і 
співробітники факультету, 
талановиті інженери і вихо
вателі, відомі науковці.

Доктор технічних наук, 
професор В. Т. Маліков ке
рує .кафедрою автоматики і 
вимірювальної техніки. Він 
автор 200 наукових робіт, 
тридцяти винаходів, з яких

2 запатентовані за кордо- студентів факультету, 
ном. Первинні вимірювачі- Сергій Яблочников перей- 
перетворювачі, подібно орга- шов на п’ятий курс. Він 
нам чуття людини, які дають староста групи, відмінник на- 
їй можливість сприймати вчання з. першого курсу, ба-
сигнали організму і зовніш
нього середовища, е чуттє
вими елементами автоматич
них систем. Цими проблема
ми в галузі техніки і займа
ються працівники кафедри 
АЇВТ.

Доктор технічних наук, 
професор Стахов автор 
більш як 150 наукових 
праць. Дві монографії вий
шли з-під його пера, вісім
надцять із сорока винахо
дів запатентовані у зару
біжних країнах. Багато ча
су віддає професор Стахов 
роботі з молоддю, своєю 
захопленістю заохочує сту
дентів до наукової .роботи, 
і ні одна з цікавих сту
дентських розробок не про
йде повз увагу Олексія 
Петровича, його помічників

Проблеми мікроелектроні- 
ки, питання технології ви
робництва і застосування їх 
в народному господарстві 
вивчає кафедра електрон
них приладів, чималі досяг
нення в науці працівників 
кафедри автоматизованих си
стем управління.

Сорок кандидатів наук, 
доцентів, які зараз працюють 
на факультеті , вихованці на
укових шкіл, створених на
шими професорами. До уча
сті в роботі над цікавими 
науковими проблемами залу
чаються студенти факуль
тету, школярі міста.

Кілька слів про кращих

гато працює у студентсь
кому науковому товаристві. 
Ні один вечір, ні один ма
совий захід не обходиться 
без найактивнішої участі 
Сергія.

Ленінський стипендіат, 
майстер спорту з багато
борства ГПО і морського ба
гатоборства Валентина Лян- 
дебургська встигає відмінно 
навчатися і відмінно займа
тися спортом. Вона впев
нена, що саме спорт навчив 
її працювати над собою, на
вчив наполегливо оволодіва
ти не тільки секретами спор- 
-тивної майстерності, але й 
таємницями кібернетичних 
систем і вивчити їх на «від

мінно».
Як і весь колектив інститу

ту, наші студенти влітку ви
їздять у складі будзагонів 
на будови народного госпо
дарства.

26 червня в нашому інсти
туті відбувся випуск. Моло
ді фахівці одержали дипломи 
про вищу інженерну освіту. 
Трудове життя розпочнеться 
і для випускників нашого 
факультету, яким доведеться 
стати біля керма сучасного 
виробництва. Впевнені,
що міцні знання, отримані 
ними в нашому інституті, до
поможуть їм у найскладні
ших виробничих ситуаціях.

А аудиторії і лабораторії 
заповнить молода зміна, 
першокурсники...

С. ЛЮТВОРТ, 
декан факультету авто
матики і обчислюваль
ної техніки.
На фото: в лаборатор ії ка 

федри обчислю вальної техні 
ки. Свою  думку про роботу  
приладу висловлює профе
сор О. ГІ. Стахов.

До ваших послугНАЗУСТРІЧ
60-РІЧЧЮ СРСР

Незабаром наша країна 
і все прогресивне людство 
відзначатимуть знаменний 
ювілей — 60-річчя утворен
ня Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. Так 
уже повелося у радянських 
людей — знаменні події в 
житті Батьківщини відзна
чати трудовими дарунками.

Своїми силами праців
ники кафедри історії КПРС 
обладнали кабінет історії 
партії. Одну з аудиторій, 
закріплених за кафедрою, 
побілили, нову паркетну 
підлогу самі циклювали і 
покривали лаком. Худож
ньо оформив кабінет лабо
рант кафедри Олександр 
Українець. У його роботі 
проявились справжній твор
чий підхід до дорученої 
0споавихудож ній  смак. 
Багато потрудилися над 
створенням кабінету парт- 
групорг кафедри М. П. Пу- 
шін, лаборант кафедри 
Н. В. Клименко, інші.

Е. ТАРАН.

За останні роки в Ін
ституті багато робиться 
для поліпшення житлово- 
побутових умов студентів. 
В чотирьох гуртожитках 
нині мешкає 2100 чоловік. 
Ростуть поверхи п'ятого 
гуртожитку. В кожному з 
них працюють клуби-кафе, 
де можна змістовно про
вести дозвілля.

Вступив у дію санато-

рій-профілакторій, в якому 
щомісяця під наглядом 
досвідчених лікарів змо
жуть відпочивати 50 чо
ловік.

До послуг студентів чу
дова їдальня на 530 місць, 
отже проблема харчування

у нашому вузі вирішена 
повністю. В гуртожитках 
працюють пункти комбіна
ту побутових послуг.

Ю. САВЧУК, 
студент 3 курсу МФ, 
наш кор.

Основа основ науково-технічного прогресу — 
це розвиток науки... широко відчинити двері для 
нового може насамперед машинобудування 
(Із  Зв ітно ї доловіді ЦК  X X V I з 'їзд у КПРС).

На випускаючих кафед
рах за спеціальністю тех
нологія машинобудування, 
металорізальні верстати та 
та інструменти діють 
студентські конструкторсь
кі бюро. Під керівництвом 
досвідчених викладачів май
бутніх фахівців роблять 
перші кроки в науку, зас
тосовують теоретичні знан
ня на практиці. До послуг 
студентів прекрасно облад
нані лабораторії, а курсо
ві роботи, які студенти от
римують під час навчання, 
спрямовані на виховання 
у нього самостійного ін
женерного мислення, по
чуття пошуку. Безперечно, 
на перших порах це вик
ликає деякі утруднення, 
але згодом відчуття своїх 
все зростаючих знань і 
уміння, насолода від твор
чої праці, подолання труд
нощів все більше зао
хочують молоду людину 
до виконання наукової ро
боти. Та й у студентські 
роки завжди поруч добро
зичливий, готовий приити 
на допомогу, поділитися 
своїми знаннями наставник 

викладач.
Тематика наукових роз

робок чимала, спрямована 
на вирішення актуальних 
проблем у народному гос
подарстві. Приміром* на 
кафедрі технології і авто- 
м|атизації машинобудуван
ня варто відзначити роз
робку гідросистеми управ
ління молотильним бара
баном зернозбирального 
комбайна. Економічний 
ефект від; впровадження в 
життя цього нововведення 
становить мільйон карбо
ванців. Отож, як бачимо, 
є і наш внесок у виконан
ня Продовольчої програ
ми, розробленої травневим 
(1982 р.) Пленумом ЦК 
КПРС.

Велика увага в наш час 
приділяється ^ порошковій 
металургії. Виготовлення 
деталей із порошкових ма
теріалів збільшить еконо
мію при використанні ме
талів, значно полегшить їх 
обробку.

Колектив нашого фа
культету докладає всіх 
сил, щоб бути у своїй ро
боті на рівні вимог часу.

Студенти нашого інсти
туту живуть цікавим, зміс
товним життям. Звичайно, 
щоб оволодіти складною 
інженерною професією, тре
ба багато вчитися. Отож, 
чимало часу забирають 
лекції, семінари, робота в 
лабораторіях, в читальних 
залах. Але кожну вільну 
від навчання хвилину на
ші студенти віддають зміс
товному відпочинку.

Люблять хлопці і дівча*

А сьогодення вимагає від 
нас не тільки передавати 
студентам накопичені за 
роки знання, але працю
вати над науковими проб
лемами, які висуває життя. 
І в цьому велику допомогу 
подають нам наші вихован
ці, наші учні.

В результаті спільної ро
боти вчених факультету і 
студентів на кафедрі мета
лорізальних верстатів і ін
струментів розроблені гід
равлічні приводи машин 
для виготовлення деталей 
з порошкових матеріалів, 
розроблена конструкція 
швидкісної борони Всі ці 
нововведення ми намагає
мося якомога швидше за
проваджувати у виробниц
тво.

На нашому факультеті 
студенти мають змогу ши
роко користуватися елек
тронними обчислювальни
ми машинами, ознайоми
тися з системами числово
го, програмного управління 
верстатів. Грунтовна тео
ретична п ід г о т о в к а  у 
питаннях проектування 
поглиблюється під’ час ви
робничої практики на най
більших машинобудівних 
підприємствах країни.

Готують на нашому фа
культеті і фахівців з спеці
альності машинобудування. 
Випускники цих груп от
римують глибокі знання з 
методики навчання і вик
ладання машинобудування 
і працюють викладачами у 
технікумах і профтехучи
лищах.

Студенти груп, де вивча
ють автомобілі і автомобіль
не господарство, його експлу
атацію і організацію ре
монту машин, після одер
жання диплому працюють 
в автогосподарствах і на 
авторемонтних заводах.

Як і на інших факульте
тах, наші студенти у віль
ний від занять час займа
ються спортом, багато ча
су віддають художній са
модіяльності, люблять ве
селе, дотепне слово.

Ю. КОМІСАРЕНКО, 
завідуючий кафедрою 
металорізальних верс
татів та інструментів, 
доцент.

та послухати лекцію про 
новинки науки і техніки, 
розповідь ветерана Вели
кої Вітчизняної війни, від
відати вечір запитань і 

відповідей. Багато цікавих 
заходів проходить у Ле
нінських кімнатах гурто
житків. У будь-який час 
є там відвідувачі: можна
поділитися новинами сьо
годнішнього дня, почитати 
свіжу газету чи журнал.

Фото Р. КУТЬКОВА.

НА  Р І В Н І  
В И М 0 Г

своїми
СИЛАМИ



2 липня 1982 року. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 2 стор.

ЗНАЙОМТЕСЬ: ІНЖЕНЕРНО - БУДІВЕЛЬНИЙ
Завжди основою основ життя людини була твор

ча діяльність. Велике місце в ній займає будівництво. 
Людство пишається такими геніальними творіння
ми зодчих, як єгипетські піраміди, Кельнський со
бор, храм Василя Блаженого,комплекс Московсько

го Кремля.
Особливого значення професія будівельника на

була в наш час. Країна Рад перетворилася на 
справжній будівельний майданчик, велетенський за 
своїми розмірами: будується БАМ, зводиться
КамАЗ, інші об'єкти. Всього і не перерахувати. 
І в зв'язку з цим народне господарство вимагає все 
більше і більше кваліфікованих спеціалістів, нових 
сучасних будівельних матеріалів. Отож велика від
повідальність лягає на навчальні заклади, що 
готують будівельників: кваліфікація їх повинна бу
ти щонайвищою.

У ВПІ фахівців для народного господарства в 
галузі промислового і цивільного будівництва 
готує інженерно-будівний факультет. Основу його 
складають три випускаючі кафедри: технології бу
дівельного виробництва, промислового і цивільного 
будівництва, будівельних конструкцій.

Наш факультет наймолодший в інституті, але 
уже зараз він може похвалитися великим загоном 
фахівців, які передають свої знання молодим. На 
інженерно-будівельному працюють 90 викладачів, з 
них 3 професори, доктори наук, 36 доцентів, канди
датів наук. Це такі, як професор М. Ф. Друкований, 
професор А. Ф. Пономарчук, доценти В. Д. Борисен- 
ко, В. І. Ільїн, І. І. Ваганов, С. Г. Ратушнйк, 
Н. М. Сторожук, І. М. Яцковський С. С. Веремчук, 
В. Ф. Кобевник та багато інших.

Особлива увага приділяється у нас фундамен
тальній підготовці студентів. З перших же курсів 
ми вчимо своїх вихованців всебічно омислювати 
проблему, прищеплюємо їм уміння творчо підходи
ти до вирішення виробничих питань, адже вимоги

до якості проектування і будівництва споруд у наш 
час безперервно зростають. Для цього професорсько- 
викладацький колектив постійно удосконалює ме
тодику викладання фундаментальних і спеціальних 
дисциплін, запроваджує нові методи навчання: 
читання лекцій з елементами проблемного навчання, 
ділові ігри.

Наші випускники працюють у багатьох областях 
республіки. Вони з честю несуть славу Вінницького 
політехнічного, з колективів, де вони зараз пра
цюють, на факультет надходять хороші відгуки 
про колишніх наших студентів. Вони стали справж
німи фахівцями, справжніми творцями нашого сьо
годення.

Навчається на факультеті 790 студентів. Вони 
активні учасники життя інституту. Наш вуз постій
но будується. От і зараз почалося зведення нового 
корпусу інституту. І, звичайно ж, а к т и в н и 
ми учасниками будівельних робіт будуть наші сту
денти. Це для них відмінна виробнича практика, 
і допомога рідному інституту,

Інженерно-будівельний факультет справді інтер
національний: у нас навчаються студенти із країн 
Азії, Африки і Латинської Америки. Багато з них 
добре вчаться, займаються науково-дослідною ро
ботою.

Два роки тому наш факультет перебрався у но
ве приміщення, споруджене за проектом працівників 
і студентів. Чимало робіт тут виконано також 
нашими завзятцями — бійцями студентського 
будівельного загону. У спорудженні корпусу нам до
помагав весь інститут. Чудово обладнані у нас ла
бораторії — будівельних матеріалів і будівельних 
машин, гідравліки, інженерної геодезії, механіки 
грунтів і дерев’яних конструкцій.

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ 
З Н А Н Ь

Науково-технічна . біблі- Ну що там такого? Акурат- 
отека інституту створена но склав книжки, слідкуєш 
у 1969 році. Починалася за їх своєчасною реставра- 
вона, що називається, з цією. Воно-то так. Але 
нуля. Справді, що таке 5 за умови, що бібліотечний 
тисяч книг для наукової фонд нині перевищив 400 
бібліотеки у вік науково- тисяч примірників, ЩО К О Ж -  
технічної революції? А са- на книжка повинна на по- 
ме стільки було у фондах лицях мати своє постійне, 
бібліотеки в рік її заснуван- точно визначене місце, що 
ня. орієнтуватися у цьому мо-

Наполегливо трудилися рі літератури треба, як хо- 
працівники книжкової скар- роша господиня у себе в 
бниці всі роки існування ін- шафі, нам, читачам, стає 
статуту. На сьогоднішній ясно, що не так уже все в 
день — це найбі л ь ш а бібліотечній справі просто, 
науково-технічна бібліоте- В нашій бібліотеці вам
ка області, обласний мето- запропонують необхідну 
дичний центр бібліотек книгу російською, українсь- 
цього профілю. До послуг кою чи іноземною мовами, 
читачів п'ять відділів: тут можна ознайомитися з 
комплектування та оброб- інформаційними і неопублі- 
ки літератури, обслугову- кованими матеріалами, ди- 
вання, довідково-бібліогра- сертаціями. До ваших пос- 
фічний, науково-технічної луг два абонементи, учб'ові 
інформації т?а книгозбері- і науковий читальні зали, 
рання. періодичних та інформацій-

Для нас, читачів, бібліо- них видань, суспільно-по- 
тека — це зал, де нам ви- літичної літератури, ката- 
дають літературу. Якщо логи і картотеки Два рази 
покликати на допомогу на місяць бібліотекарі зап- 
цифри, можна сказати так: рошують бажаючих на пе- 
майже 80 процентів роботи регляди нових надходжень 
бібліотекарів лишаються літератури, 
непоміченими відвідувача- В колективі б а г а т о
ми. Посудіть самі: що молоді, і треба сказати,
більшість із вас знає про вони не відстають від стар- 
роботу працівників відді- ших, своїх наставників, 
лів книгозберігання, комп- Дівчата наполегливо ово- 
лектування чи бібліографії? лодівають складною профе- 
Думається, небагато. Нас- сією,
правді ж без них не існу- —Ми, якщо можна так ска- 
вало б бібліотеки. • зати, відкриваємо студен-

Отож, коротко про ро- там шлях до знань, — го- 
боту кожного із них. ворить завідуюча бібліоте- 

Працівники відділу ком- кою М. П. Афанасьєва. — 
плектування вивчають чи- Чому я так думаю? Не 
тацький попит на літерату- секрет, у вищому навчаль- 
ру, і на основі цього замов- йому закладі студенту тре- 
ляють потрібні книги у біб- ба багато працювати са- 
колекторі. мостійно. Якщо цього не-

У відділі бібліографії ви має, то ніякі лекції чи се- 
можете дізнатися про будь- мінари не допоможуть 
яку новинку, що заціка- молодим людям набути 
вила вас. Вам дадуть док- необхідних у наш час знань, 
ладні відомості, чи є пот- А якщо так, то студентам 
рібна книга в бібліотеці, а аж ніяк не обійтися без до- 
якщо ні — то в якій біблі- помоги перевірених друзів 
отеці ви можете озиайоми- — книг, а значить і без 
тися з нею. нашої, бібліотекарів, допо-

На перший погляд, най- моги. 
легша робота у бібліотека- С. БУЖКЕВИЧ,
рів з відділу книгозберігання. студентка 2 курсу.

В. о г о р о д н и к о в ,
декан інженерно-будівельного факультету.

Вінницький політехнічний 
— молодий вуз. Історія 
його вкладається у двадця

тилітній відрізок часу. То
му не диво, що на тери
торії інституту розгорта
ються нові і нові буді
вельні майданчики, ростуть 
нові аудиторії та лабора
торні приміщення. Багато 
цих споруд —- діло рук 
і завзяття самих студен
тів. Постійно працюють 
студентські будівельні заго
ни внутрівузівського бу
дівництва, багато наших 
Еихованців третій трудовий 
семестр проводять на спо

рудженні гуртожитків, нав
чальних корпусів.

На фото ви бачите зак
ладку фундамента майбут
нього корпусу інституту.

НЕЗАБАРОМ—
СТУДЕНТИ

Бурхливе ж иття  інституту 
під час сесії. Пеіреіпоївіне- 
ні читальні зали, поїв сюди 
в коридорах зпраійки сту
дентів, що Псіїряче дово
дять щось одиїн одному, 
рав-у-раз позираючи в 
товсті зошити —  конспек
ти. Біля діверуй аудиторій 
хвилюються ті, що склада
ють екзамени, а щасливці, 
які щоійіно вийшли з екза
мене, розповідають, який 
попав ся білет, які «каверз
ні» питаїніня поставив їм 
викладач, «боліють» за то
варишів...

Я і мої товариші таж 
хвилюємося в цей чіас, 
хоча ми ще не студенти*, 
ми слухачі підготовчого 
відділення. На нашому фа
культеті у червні ще йдуть 
заняття, та уже зараз ми 
готуємося до складання 
випускних екзаменів, а 
від результатів їх залежа
тиме, чи станемо ми сту
дентами ВПІ.

Навчаємося ми тут за 
направ Ленін я ми п ідприємств, 
де раніше працювали. Ба
гато із нас давненько

уже закінчили середню 
школу, пройшли армію, 
мають чималий робітни
чий стаж. Зрозуміло, де
що із необхідного для 
вступу в інститут забуло
ся, а надолужувати все 
самому —  важко. Отож 
держава надала нам мож
ливість псіновіити свої 
знання на підготовчих від
діленнях вищих учбових 
закладів. За умови скла- 
даінінія випускних екзаме
нів з по-зипіивіною оцін
кою ми будемо зарахо
вані ініа перший курс 
інституту поза конкурсом. 
О тож д о:< ла д асм о всіх 
сил, щоб виправдати до
вір’я, виявлене нам дер
жавою і колективами, де 
ми працювали.

Заняття у нас починає
ться 1 грудня. Здавалося 
б, небагато часу спливло 
з тих пір, як ми, слухачі 
відділення, познайомили
ся між собою. Та з впев
неністю можна сказати, 
що ми —  міцний, друж
ний колектив, із своїми 
традиці ями, у по доб анін ями.

Якщо "^Вутч відвертим, І 
нам було ^ажкувато до
водилося знову звикати 
до занять, аудиторій, до
машніх завдань. Але ра
зом з тим ми ніби вдруге 
прож и яи шк і л ь н І р оки,
для нас поїв тори лося те, 
що давно уже відшуміло.

Щиро вдячні ми нашим 
викладачам. З таким ко
лективом наставників будь- 
які труднощі подолаєш. 
Спасибі вам, В. Д. Лев
ченко, Г. Г. Ж ифнік, Г. А.
Смиїрнова, Д. О. Мельни- 
ков, Г. А. Красілоіва, інші 

Багато часу віддають 
вони нам, після закінчен
ня занять залишаються 

з нами,, щоб провести бе
сіду, обговорення цікавої 
книги, відповісти на наші 
запитання на вечорі за
питань і відповідей.

Цікаво проходить у нас 
вільний від навчання час. 
Ми відвідуємо музеї, ви
стави, проводимо турніри 
по мініфутболу, з шахмат 
і шашок. |

Незабаром ми станемо 
випускниками п і д готсвчо - 
го, перейдемо на перший 
курс інституту. Та добрі 
згадки про колектив ви
кладачів відділення, на
ша дружба залишаться 
назавжди.

І. МАТУ ШЕВСЬКИЙ, 
староста групи № 6. 5

В нашому інституті ство
рені всі можливості для за
нять художньою самодіяль
ністю. Творчі колективи по
літехніків широко відомі в 
області, але, мабуть, найбі
льшою популярністю корис
тується ансамбль танцю. 
Колектив це порівняно мо
лодий, та глядачі впевнені, 
що студенти політехніки зав
жди порадують їх запаль
ним танком.

Учасники ансамблю напо
легливо оволодівають мисте

цтвом хореографії, відточу
ють кожен рух, кожне тан
цювальне па.

До складу ансамблю вхо
дять, в основному, студен
ти, і закінчивши інститут 
вони роз'їдуться в різні кін
ці нашої країни. Отож тре
ба турбуватися про по
повнення ансамблю танцю
ристами. З цією метою ке
рівник ансамблю заслу
жений працівник культури 
УРСР Д. Рахман створив 
підготовчу групу, у якій

готує майбутніх учасни
ків колективу.

Активна концертна діяль
ність політехніків. Це і 
участь в інститутських свя
тах, у великих концертах в 
області І за її межами.

Т. МАЛІЦЬКА,
студентка 2 курсу МФ.
На фото: запальний ук- 

їнський танок  у  виконанні 
тан ц ю р и стів  ансамблю.

Ф ото О. Суворова.
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