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ЦИМ МИ ПИШАЄМОСЯ

[ЗДОРОВ’Ю СТУДЕНТІВ -  
ПОСТІЙНУ УВАГУ

XX V I з ’їзд КПРС на
креслив широку про
граму дальшого під
вищення народного до
бробуту. В рішеннях 
з ’їзду набуло дальший 
розвиток положення, ви
сунуте Генеральним се
кретарем ЦК КПРС тов. 
Л. І. Брежнєвим про те, 
що турбота про здоро
в’я радянських людей є 
(найважливішою із (со
ціальних завдань, які 
стоять перед партією.

Однією із складових 
частин, накреслених па
ртією, є будівнитво са
наторію - профілакторію 
«Супутник» ВП1.

Санаторій розташова
ний на другому повер
сі гуртожитку №  3, має 
спальне приміщення на 
дві-три душі, душові, а 
також забезпечений не
обхідним господарським 
обладнанням і комуна
льними послугами. Крім 
цього, в санаторії є такі 
кабнети: лікарки, елект- 
ро - світлового лікуван
ня, кисневої терапії, ін
галяторії, фотарій, про
цедурний, ін’єкційний, 
парафіно - лікувальний, 
електросний та лікуваль
ні ванни. Всі кабінети 
обладнані сучасною ме
дичною апаратурою.

Одним із найважливі
ших факторів лікування 
в санаторії - профілак
торії організоване хар
чування. Для цього по
будована їдальня на 50 
чоловік. В санаторій - 
профілакторій направля
ються студенти, робіт
ники і службовці, які за 
станом здоров’я потре
бують санаторного ліку
вання. В першу чергу 
обслуговуються учасники 
Великої Вітчизняної вій
ни, донори, які находя
ться на диспансерному 
обліку, довго і часто 
хворіли, яким лікуваль
но - профілактична до
помога вкрай необхід
на.
> Санаторій - профілак

торій працює за безпе
рервним графіком.
Курс лікування 24 дні. 
Якщо підрахувати, це 
буде 14 змін - заїздів 
на рік. ,

Медичний відбір сту
дентів для направлення 
в санаторій - профілак

торій проводиться ліка
рем оздоровпункту ін
ституту, а співробітни
ків —  четвертою лікар
нею м. Вінниці за 15— 20 
днів до початку черго
вого заїзду.

В санаторій - профі
лакторій можуть направ
лятися особи із захворю
ваннями органів травлен
ня, кровообігу, дихання, 
нервової системи, опо
рно - рухового апара
ту, сечо - полових ор 
ганів, шкіри, вух, носа і 
горла, систем крові, ен
докринної системи, що 
проводиться не в період 
загострення, і не потре
бує хірургічного втру
чання.

Не направляються в 
санаторій - профілакторій 
хворі в період тимчасо
вої непрацездатності, 
які потребують стаціо
нарного лікування, спе
ціального догляду, а 
також хворі інфекційни
ми, психічними, венеро
логічними захворюван
нями, злоякісними пух
линами, алкоголізмом. 
Направляють в санато
рій - профілакторій за 
рішенням комісії соці
ального страхування. На 
основі принятого рішен
ня направленим вруча
ють путівки за встанов
леним зразком. Проф 
ком інституту 20 процен
тів всіх путівок видає 
безкоштовно, за рахунок 
коштів соціального стра
хування. Решта —  80 про
центе із зняттям частко
вої плати. Вона стано
вить 15 крб. ЗО коп.

Шановні товариші від
почиваючі! Співробітни
ки санаторію - профі
лакторію доклали нема
ло зусиль для підготов
ки здравниці до роботи. 
Ми будемо раді прийня
ти вас і зробити все 
можливе для зміцнення 
вашого здоров’я.

Ласкаво просимо в на
шу інститутську здрав
ницю!

П. КОБА, 
головний лікар са
наторію - профілак
торію «Супутник», 
заслужений лікар 
УРСР.

ТВОЯ ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ

«М И  — ЗА МИР...»

СВОБОДА СОВІСТІ 
В К Р А ЇН І Р А Д

. Успішно підтримують почин старших поко
лінь «Свій інститут своїми руками» студенти на
шого вузу. їхн ім и силами збудовано кафедри 
автоматизованих систем кафедри технології мета
лів, інші споруди.

Партком, ректорат інституту впевнені в реаль
ності цього лозунгу  тому, що мають прекрасну 
студентську молодь. Цілеспрямованість і актив
ність бійців вирішують найваж ливіші завдання  
розвитку матеріально-технічної бази інституту.

На фото, яке ви бачите зараз, сфотографовані 
студенти, що трудяться на будівництві нового 
корпусу п’ятого гуртожитку,

Фото Р. Кутькова.

ВИСОКЕ ДОВІР’Я -Г ІД В И М

Конституція розвину
того соціалістичного су
спільства, п'ятиріччя з 
дня прийняття якої ми 
відзначаємо нині, нада
ла трудящим країни ве
ликі соціальні права та 
політичні свободи, і се
ред них — драв о на 
свободу совісті.

Це означає, що кож
ний громадянин СРСР 
має право, без будь- 
якого тиску з боку дер
жави, вирішувати питаи- 
релігії: бути віруючим, 
чи невіруючим.

На відміну від буржу
азних країн, де в кра
щому випадку лише 
ПРОГОЛОШУ ЄТ/ЬСЯ 
свобода совісті, стаття 
52 Конституції СРСР 
ГАРАНТУЄ громадянам 
свободу совісті. її полі
тичною гарантією є ві
докремлення церкви від 
держави, економічною — 
відсутність державних 
субсидій та насильне 
збирання податків на 
користь церкви, ідеоло
гічною’ — відокремлення 
школи від церкви. І як
що в буржуазних країнах 
свобода совісті є факти
чно свободою вибору та 
пропаганди РЕЛІГІЇ, а 
права невіруючих, ате
їстів фактично обмежу
ються, то в нашому сус
пільстві у відповідності 
із статею 34 Конститу
ції і віруючі, і невірую
чі користуються ОДНА
КОВИМИ ПРАВАМИ,

Але зарубіжні антико
муністичні та клерикаль
ні центри, зводячи на
клепи на нашу країну і 
зокрема, на становище 
релігії і церкви в іній, 
твердять, що нібито в 
СРСР переслідується 
релігія та віруючі. Без
підставність цих тверд
жень яскраво видно з 
того, що стаття 52 Кон
ституції СРСР гарантує 
людині право оповідати 
БУДЬ-ЯКУ релігію.

Радянську державу 
зарубіжні екстремістські 
релігійні організації, що 
прагнуть використати ре
лігію для прикриття евю- 

чїх ідеологічних диверсій

проти соціалістичних 
країн, звинувачують в 
так званому «державно
му атеїзмі», тобто у на
сильному нав’язуванні 
атеїзму громадянам.

Так, марксизм розгля
дає релігію як історичне 
минуле явище. В умовах 
комуністичного суспіль
ства релігії ке існувати
ме. Але зникнення релі
гії не є раптове явище, 
тим більше — результат 
насильства. Зникнення 
релігії — це поступовий 
процес, це наслідок со
ціалістичних і комуністи
чних перетворень в сус
пільстві, великої ідеоло
гічної роботи партії, ви
ховної роботи школи,

Отже, всякі спроби 
дискридитувати діяль
ність КПРС і Радянсь
кої держави щодо релі
гії, церкви І віруючих 
не витримують критики. 
Цікаво, що численні го
сті нашої країни, що 
приїздять з різних куточ
ків земної кулі, в тому 
числі і релігійні діячі, 
наочно переконуються в 
тому, що дійсна свобо
да совісті можлива ли
ше при соціалізмі.

Такої ж думки до
держуються, ізокрема, і 
іноземні студенти з ІБФ, 
з якими автор мав бе
сіду. Аль-Ерьяїні Ракіб | 
та Аль-Хадарі Шукрі з 
Иємену розповідають: в 
.надній країні поширені 
іслам та християнство. 
Дмер шанці не лише 
вважають комунізм во
рогом № 1 і борються 
проти нього, але нама
гаються Ні своїх, і'нте- 
,рес(ах роздувати воро
жнечу мііж мусульма
нами та християнами. За 
роки, що минули з дня 
Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, 
СРСР стає країною ма
сового атеїзму. Викону
ючи настанови XXVI 
з’їзду КПРС, ми праг
немо до остаточного по
долання релігійних пере
житків', що є об'єктив
ною закономірністю по
будови комунізму.

Р. СОКИРЯНСЬКА,

XIX з’їзд ВЛКСМ прий
няв рішення про проведен
ня «Маршу миру радянсь
кої молоді», який повинен 
виразити волю радянської 
молоді припинити гонку оз
броєнь, забезпечити мир/ 
на всій планеті. В ці чудо
ві осінні дні «Марш миру 
радянської молоді» прохо
дить по всіх містах і се
лах нашої області.

Студенти нашого інсти
туту також збираються, щоб 
висловити свій протест на- 
товським генералам, щоб 
об'єднатися в боротьбі за

збереження і зміцнення МИ

РУ-
Так, на зборах енергети

чного факультету були при
бутні секретар; партбюро 
В. І. Кутій, полковник за
пасу Г. М. Шульман, зав. 
лабораторією кафедри ЕПП, 
якій закликав активізувати 
спільні зусилля в боротьбі 
проти агресивних випадок 
імперіаізму, за роззброєння 
і забезпечення миру на

планеті. На зборах виступи
ла студентка з республіки 
Куба Марія Вікторія Каст- 
ро, яка підкреслила в сво
єму виступі, що в районі 
Центральної Америки, де 
сили реакції намагаються 
задушити виступи народ
них мас, склалося неспокій
не становище, тому треба 
все рішучіше виступати за 
підтримку миролюбних на
родних рухів. Виступили

також студенти Н. Один- 
цова і А. Травкин.

На зборах були присутні 
гості: секретар Вінницького 
міськкому ЛКСМУ Е. Л. 
Кірічова, працівник газети 
«Комсомольське плем’я» 
Т. Гречанівсіька, секретар 
комітету комсомолу ВПІ 
О. Мудрий. Близько 180 
голосів студентів - енерге
тиків було адресовано в 
штаб - квартиру НАТО з 
вимогою припинити гонку 
озброєнь.

м. БЕРДИШ,
студент групи 2ЕСС-82.

РЯДКИ КОНСТИТУЦІЇ
Величественни и прости 

слова
Е даного Закона в сей 

Отчизни,
Дарую щ ие главньїе

права:
Работать,
Радоваться жизни.
М и  помним всех,

кто, знамя передав, 
Нам завещал,, 
что каж дий кровно связан  
И со строкой добитих 

в битвах прав,
И со строкою: 
«Гражданин обязан...!»

Нещодавно розпочалися 
звітно - виборні збори ком
сомольських організацій 
груп, факультетів та кур
сів.- На них щдводятьря 
підсумки про роботу ком
сомолу інституту в мину
лому навчальному році, за
тверджуються і переобира
ються комсорги, обирають
ся нові комсомольські ва
тажки курсів.

Звітно - виборні комі- 
оомольські збори — це зав
жди прекрасна подія в жит
ті комсомольських органі
зацій. Бо саме тут сплано- 
вують свою подальшу робо
ту комсомольці, зважаючи 
на недоліки та прорахунки 
минулого року. В цей пе

ріод відзначаються успіхи 
та недоліки в навчанні, 
приймаються рішення про 
покращення дисципліни,

20 вересня відбулися зві
тно-виборні збори групи 
2-ПМ-82 машинобудівного 
факультету. Представником 
від вищих комсомольських 
органів був заступник сек
ретаря комітету комсомолу 
Юрій Черниш.

В залі були присутні всі 
члени ВЛКСМ. Комсоргом 
групи одноголосно обрано 
Лозову В., яка в ТУ № З 
міста Коростеня Житомир
ської області була комсор

гом училища. Звісно, що 
на неї комсомольці покла
дають великі надії. Адже 
набутий досвід багато в 
чому значить. Це, зокрема, 
вміння організувати, згур
тувати комсомольський осе
редок, підібрати ключик до 
серця кожного комсомоль
ця, мобілізувати молодь на 
виконання взятих соціалі
стичних зобов’язань.

Затверджено також кан
дидатури Маїцкж А та Мат- 
вієнко В. відповідальними 
за учбовий та сіюртйвно- 
масовий сектор. Протягом 
свого навчання в МС ПТУ

№ 3 нашого міста Яровий 
В. вів культурно - масову 
роботу серед учнів, В групі 
2ПМ-82 його обрано відпо
відальним за цю роботу, 
Соколову С. було запропо
новано обрати відповідаль
ною за сектор політмасо- 
вої роботи. Всі кандида
тури затверджено голосу
ванням. В названому скла
ді комсомольський актив 
групи розпочав роботу. Ми 
впевнені, що бюро групи 
буде спрямовувати свою 
діяльність іна виконання рі
шень XXVI з ’їзду КЛРС і 
XIX з'їзду комсомолу.

І. ГРИЦЬКИХ,
студент групи 2ПМ-82.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
ІДО НАС ХВИЛЮЄ..

Як відомо з давніх давен, 
людський голос є першим 
інструментом., який людина 
відкрила з часів свого іс
нування на Землі. І цей ін
струмент був, є і буде най- 
прекраснішиму бо, як відо
мо, кожній людині від при
роди дано своє тембральне 
забарвлення голосу, що ні
коли не повторюється. З 
відкриттям голосу, як ін
струменту, виникла думка 
об*єднати різні голоси по 
своїх теноральних і звуко- 
висотних якостях в один 
живий інструмент — хор. 
Так виник один з самих 
древніх і найважчих жан
рів мистецтва — хоровий 
жанр.

В Програмі КПРС сказа
но, що радянські люди — 
будівники комунізму, повин
ні бути морально чистими, 
фізично досконалими і ду
ховно багатими. Справа ви
ховання моральних якостей 
і задоволення духовних

потреб трудящих, особливо 
підростаючого покоління, в 
основному лягає на плечі 
літератури та мистецтва.

Однією з усіх передумов 
успішного вирішення цього 
завдання є активна участь 
людей в розвитку художньої 
самодіяльності, їх безпосе
редня участь в колективах 
художньої самодіяльності. 
У зв язку з цим на підпри- 
ємства в учбових закла
дах країни організовують
ся різні гуртки художньої 
самодіяльності одним з 
яких, як правило, є хоро
вий гурток.

У Вінниці, в усіх вузах, 
справа розвитку хорового 
мистецтва знаходиться на 
належному рівні. Так, на
приклад, в педагоічному ін
ституті хорова капела має 
звання народної, в медич
ному інституті — теж, а в 
нашому рідному політехніч
ному, хору як такого, не
має. Кілька спроб органі

зувати студентський хор в 
силу різних обставин заз
нали краху. В цьому учбо
вому році керівництво клу
бу 'та ]профкоМ\ серйозно 
взялись за цю справу. Бу
ла проведена співбесіда з 
першокурсниками, що дало 
можливість виявити 112 
чоловік, які в свій час спі
вали в хорі. Більша поло
вина цих студентів була 
прослухана і записана в 
хор. Прослуховування про
водиться і далі. Але в си
лу того, що учасники хору 
ще не розуміють всієї сер
йозності цієї справи, репе
тиції хору постійно зрива
ються. Особливо погано від
відує репетиції чоловічий 
'склад хору.

Рада хорового гуртка 
звертається з проханнялі до 
ректорату, парткому, комі
тету комсомолу, деканатів 
взяти більш активну участь 
в організації студентського 
хору. Щоб не кілька людей, 
а всі дружно зайнялись ці
єю дуже потрібною спра
вою. З усвідомленням то
го, що хор — справа ко
лективна!

Л. ОНИЩУК,
керівник студентського
хору.

ВЕЧІР
ДРУЖБИ
Наприкінці вересня в під

шефній школі №  23 від
бувся вечір інтернаціональ
ної дружби, присвячений 
60-річчю утворення СРСР.

В актовому залі школи, 
святково прикрашеному 

державними прапорами, кві
тами панувала урочиста ти
ша. Всі учні уважно слухали 
виступи іноземних студен
тів, які навчаються в на
шому інституті. Перед уч
нями школи виступили Ма- 
луєзі Жюстен з Конго, 
Борглех Мухамед з Сірії 
(воював з ізраїльцями; йо
го виступ зустріли стоячи 
під дружні овації), Аль 
Айні Адала з Йєменської 
Арабської Республіки (ЙАР), 
Контрерар Расіріос Марія 
Офелія з Домініканської 
Республіки. Всім була зро 
зуміла російська мова, якою 
розмовляли інозоімні сту
денти.

Учні школи вручили сту
дентам сувеніри, квіти. На
пам’ять про перебування в 
школі всі сфотографува
лись.

О. ВОРОНЦОВ,
наставник інтернаціо
нальної групи 1 ГїЦБ-82.

„Доросле"
життя

СТУДЕНТСЬКА
ПЕРЧИЦЯ

Останні шкільні екзамени 
— і відразу заняття, кон
сультації...

Ще не зовсім віриться, ще Е 
не зникло напруження ос-1 
танніх місяців. І все ж ста- Є 
лося. Ти — першокурсник, |  
студент, доросла людина. В 

Рік нашого вступу до ін- 5 
ституту — це рік, який уві- |  
йде в історію нашої країни § 
як перший рік одинадцятої* 
п’ятирічки, рік роботи ви-1 
щого форуму комсомолу— а 
XIX з'їзду ВЛКСМ, рік 60-1 
річчя нашої Батьківщини. |2 

І ми, комсомольці, повин-1 
ні внести свій вагомий віие-і 
сок в розвиток нашої рідної |  
Батьківщини. Кажуть, як- ^ 
що людина посадила і ви- Ц 
ростила на землі хоча б од-1 
не дерево, то вона не м ар -| 
но прожила життя.

з певністю можу ска- Щ 
зати, що для нашої студент-1 
ської групи наше «доросле» § 
життя почалося з хорошої |  
справи — ми взяли участь! 
в закладенні алеї імені ХІХ"е 
з'їзду ВЛКСМ.

,Всі працювали ударно, з |  
вогником. Хороші вражен-1 
ня залишилися у нас від |  
першої колективної праці, к

І. СТРЕЛЬБИЦЬКА, |  
комсорг групи 7ПГС-82. Є

Не ДОХОДЯТЬ 

руки...
Вже другий рік в клу

бі інституту обіцяють 
зробити ремонт і вста
новити вентиляцію. Але 
вз і нині там... ПІД час 
репетицій, які тривають 
протягом 3—4 годин, в 
танцювальному залі по 
стінах стікає вода від 
сконденсованого тепла. 
Причина в одному: нема 
вентиляції. Відповідні 

спеціалісти прийдуть, по
дивляться, і на цьому 
все закінчується.

Коли йдуть дощі, во
да пробивається крізь 
стелю і тече в танцюва
льний зал, в кімнату, де 
зберігаються костюми і 
апаратура. Плити ДСП, 
якими викладена стеля 
залу, давно прогнили, 
від них відвалюються 
шматки...

Запитується: куди ди
вляться працівники гос
подарчої частини? Пора 
б нагадати їм їхні обо
в'язки!

в. кизлюк,
г. к о с и й ,

І. ФРОЛОВА, 
члени ради клубу. 

Ї ІШ ІІІШ Ш Ш Ш Ш І1 І І1 Ш Ш І1 І

Минув рік з часу ви
ходу у світ Постанови 
ЦК КПРС і Ради Мі

ністрів СРСР «Про да
льше піднесення масово
сті фізичної культури і 
спорту». Вперше на фі
зичну культуру і спорт 
покладено важливі дер
жавні функцї — підви
щення економічного та 
оборонного потенціалу 
нашої країни. Централь
ний Комітет партії і 
Радянський уряд поста
вили завдання: перство-?, 
рити масовий фізкуль
турний рух на всенарод
ний, а заняття фізичною 
культурою, спортом і ту
ризмом зробити .повсяк
денною потребою кож
ної радянської людини.

Протягом року пашим 
колективом зроблено не
мало по виконанню ве
ресневої . (1981 р.) по
станови.

Успішно виконані річ
ні завдання: підготовле
но 5 майстрів спорту 
СРСР, 34 кандидати у 
майстри спорту, 108 пе
ршорозрядників, 2134 
спортсменів масових ро
зрядів, 1819 значністю 
ГПО. Проведено бага- 
тоетапну Спартакіаду 
інституту, в якій взяли 
участь всі студенти. 
Вперше проведено Спар
такіаду Академічних 
груп і студентських гур
тожитків. Колектив став 
переможцем Спартакіад

ПОСТІЙНА ТУРБОТА КОЖНОГО
обласної ради — «Бо
гатирська слава» і «Олі
мпійське ехо». Чемпіона
ми стали команди бор
ців вільного стилю, дзю
до, самбо, команди бок
серів;, волейболістів, 
гандболістів, по кульо
вій стрільбі та ін.

Успішно виступили 
представники нашого ко
лективу на молодіжних 
іграх, республіки, набра
вши 375 очок з 658 на
браних Вінницькою об
ласною радою ДСТ 
«Буревісник».

Чемпіонкою України 
стала студентка факуль
тету автоматики і об
числювальної техніки
B. Ляндебурська, чемпі
оном молодіжних ігор 
УРСР став Міхтієв Ха
лата.

Вже в 1982 році пле
яду майстрів спорту 
СРСР поповнили В. Ва- 
щук, М. Мадебадзе,
C. Тесунов, А. Панкеєв, 
X. Аліжанов і А. Буц-

■ хріні дзе.
В спортивно - оздо

ровчому таборі «Спут- 
ник» добре відпочили і 
зміцнили здоров'я 809 
студентів, викладачів і

співробітників. Вперше 
з країні на першому і 
другому курсах інститу
ту без збільшення штат
ного розпису кафедри 
введено 6 годин на неді
лю занять по фізичній 
культурі і спорту. Орга
нізовано прокатні бази 
лиж, ковзанів, човнів...

Значно покращилась 
політико - виховна ро
бота з студентами 
спортсменами. В коман
дах відбулися комплекс
ні збори, обраню ком
соргів. Ведучі спортсме
ни Анатолій Дзюба 
(РТФ) і Віктор Ільчен- 
ко (ІБФ) -закінчили ін
ститут з відзнакою.

Найкраща постановка 
спортивно - масової ро
боти На енергетичному 
факультеті (декан Нал- 
бандян Д. Б., заступник 
декана по фізвихованню 
Олійник В. І.). На дру
гому місці ФАОТ (декан 
Лютворт С. Г., заступ
ник декана Орлов 
М. Пі). На третьому 
РТФ (декан. Руцький 
Ф. Г., заступник декана 
Тюрлюк П. П.). А ось 
на ІБФ, особливо на 
машино - будівному фа
культеті, ця робота ба

жає бути кращою.
За спіхи досягнуті в 

оздоровчій і фізкультур
но-масовій роботі колек
тив інституту нагород
жений перехідним чер
воним прапором міста>, 
обласної, республікансь
кої і Центральної Рад 
ДСТ «Буревісник».'

Будемо відверті, такі 
успіхи пояснюються не 
тим, що інститут пра
цює добре, а певного мі
рою, що в інших вузах 

• спортивна робота тільки 
розвивається.

У нас ще багато не 
зроблено. Багато студен
тів не роблять ранкової 
зарядки, без міри сплять, 
запізнюються на занят
тя. Активність багатьох 
студентів і викладачів у 
фізичній культурі і спо
рті пояснюється «нажи- 
мом» деканатів, кафед
ри фізвиховання, спорт
клубу, комсомольської 
і профспілкової органі
зації.

Щоб зберегти передо
ві позиції, нам треба 
постійно шукати нові 
форми організації масо- 
вюї фізкультурної ро
боти, більш раціонально 
використовувати спорти

вні бази і будувати но
ві, ширше розгортати 
агітаційно' - пропаган
дистську і покращити 
вихювну роботу. Пере
нести центр роботи в 
академічну групу, зміц
нити факультетські ради 
фізкультури.

Найближчим часом 
необхідно створити клуб 
любителів футболу,
розширити роботу клубу 
любителів бігу, збільши
ти число прокатних баз, 
організувати оздоровчі 
групи при ' стадіоні 
«Олімп». Настав час 
створити вузівський фіз
культурно - оздоровчий 
комбінат. Можливо, 
ФОК в умовах інститу
ту не - буде рентабель
ним, але дозволить зна
чно покращити оздоров
чу роботу. '

Минулий рік був ро
ком випробувань для 
нашого колективу, і він 
засвідчив, що виконан
ня завдань вересневої 
постанови нам під силу. 
Для цього треба об’єд
нати зусилля ректорату, 
п а рті йної, ко мсо м ол ьсіь- 
кої, всіх громадських 
організацій, для цього в 
роботу треба включити
ся всім студентам.

Я. КУЛИК, 
доцент, зав. кафед
рою фізвиховання.

Протягом 4 днів на 
стадіоні «Олімп» трива
ли змагання найсильні- 
ших лучників Українсь
кої республіканської 
ради ДСТ «Буревісник» 
•за програмою II Спар
такіади спортивних клу
бів вузів УРСР.

В гості до вінничан 
з’їх а лося більше 70 
спортсменів — представ
ників 16 вузів республі
ки. Слід відмітити ду
же сильний склад учас
ників, серед яких май
стер спорту СРСР, 28 
кандидатів у майстри, 
17 першорозрядників-.

І приємно відзначити,

що саме в гострій, ці
кавій- боротьбі успішно 
виступили наші земляки. 
Збірна команда нашого 
інституту була представ
лена студентами РТФ і 
ФАОТ. Найкраще серед 
наших спортсменів висту
пив студент І курсу 
РТФ Хомін Микити — 
майстер спорту СРСР. 
144 стрілами він вибив 
2288 очок і здобув для 
команди 126 балів.

Паралельно на II 
Спартакіаді розігрува
лись і звання чемпіонів 
Української ради ДСТ 
«Буревісник» у вправі 
М-2 та окремих дистан

ціях: 90, 70, 50, ЗО мет
рів серед чоловіків, 70, 
60, 50, ЗО метрів серед 
жінок.

Тут Микита Хомін за
воював бронзову медаль 
на дистанції 2x50 мет
рів, поступившись тіль
ки по кількості «деся

ток» МС СРСР із 
Львова.

Вдало виступила на 
змаганнях студентка III 
курсу ФАОТ Ногова 
Жанна, яка вперше ви
конала норматив канди
дата у майстри спорту. 
До речі, тренується во-

ка у громадського тре
нера учасника цих зма
гань Філя Михайла — 
кандидата у майстри 
спорту.

Переможцями II Спар
такіади спортклубів ву
зів республіки і чемпіо
нами ради ДСТ «Буре
вісник» 1982 р. з М-2 
відповідно стали: викла
дач Львівського медич
ного інституту МС СРСР 
Мацех Роман — 2507 
очок (що лише на 13 
очок менше нормативи 
майстра спорту міжна
родного класу) та сту
дентка Сумського пецц- 
інституту МС СРСР 
Радіонова Наталія 2463 
очок. Командою перемо

гли майбутні педагоги 
— команда Сумського 
педінституту. Спортсме
ни нашого інституту, ви
ступаючи в особистому 
заліку, набрали 352 ба
ли — четвертий резуль
тат цих змагань. Зараз 
збірна команда інституту 
готується до участі в 
республіканському турні
рі на приз Героя Радян
ського Союзу І. Анкун- 
дінова, що відбудеться в 
жовтні місяці в Ужго
роді.

П. ТУРЛЮК,
головний суддя зма
гань, суддя респуб
ліканської категорії.
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