Атеїстичне виховання
молоді в інституті
Наша Батьківщина — студенти Т. Лоїбачова,
перша в світі країна ма
Т. Дробан, С. Сандул та
сового атеїзму. На XXVI
О. Філіпкович,
з’їзді ЦК КПРС вказу
Проведення атеїстич
ється на
необхідність
них міроприємств, без
дальшого посилення ате
умовно, має велике зна
їстичного виховання мо чення. Воно допомагає
лоді.
закріпленню
марксист
Розглядаючи атеїстич
сько-ленінського світог
не виховання, як важли
ляду.
ву частину ідеологічної,
Проте, нічого гріха та
політико-виховної роботи
їти. В атеїстичному ви
в нашому інституті, при
хованні молоді трапля
комітеті комсомолу
в
ються ще чимало недо
1981 роді була створе ліків. Так в роботі ради
на рада з наукового ате з
наукового
атеїзму
їзму. Вона взяла на се майже не беруть участі
бе функцію —- розпов студенти ІБФ, і ЕФ, не
сюджувати
атеїстичну
ма активної участі сту
пропаганду серед
сту дентів з РТФ, ФАОТ та
дентів ВПІ.
МФ. Адже в Уставі
Так в 1981-82 навча ВЛКСМ
говориться:
льному році радою з на
«Комсомольці
повинні
укового атеїзму
було
внести рішучу боротьбу
проведено чимало ате з .„релігійними пережит
їстичних газет, створених
ками, різними антигро
руками студентів РТФ і
мадськими проявами, різ
ФАОТа, проведення со ними пережитками мину
ціологічних досліджень лого...».
на підготовчому відділен
Помилково було б ду
ні і МФ на четвертому
мати, що наші ідеологіч
курсі, а також на заводі
ні
противники в релі
«Модуль» та в середній
гійних організаціях за
школі № 23.
кордоном не ведуть ні
Нашими
студентами
якої відносно релігії агі
С. Холодом, І. Новицьким
тації. За останній час
та Т. Лобачовою прочи відчувається помітна ак
тивність релігійних ор
тано чимало лекцій на
теми «Релігія в диверсі ганізацій, котрі намага
ях проти СРСР», «Релі ються втягнути до себе
молодь.
гія і молодь», «Хімія
проти релігії» на друго
Аіктивпа ^боротьба ;з
му курсі МФ та в серед
релігійними пережитка
ній школі № 23.
ми — прямий обов'язок
кожного
комсомольця.
Студентами
групи
Важливо, щоб кожен
4АТП ФАОТ був прове
комсомолець усвідомив,
дений атеїстичний вечір
що відношення до релігії
«Мистецтво та релігія»
— це не тільки питання
в Палаці піонерів.
його духовного життя.
Рада з наукового ате
Це його ідейна класова
їзму при комітеті комсо
позиція.
молу спільно з радою з
І. НОВИЦЬКИЙ,
наукового атеїзму при
голова ради з науко
парткомі провели в інсти
туті «День атеїзму». Ак- ■ вого атеїзму при ко
мітеті комсомолу.
тивно працюють в раді

ПРАЦЮВАТИ ЯК ІСН ІШ Е,
ЕФЕКТИВНІШ Е
за невстигання 38 студен
тів. Слабо працювали НВК,
Ф АО Т (відп. О.
Дідик),
МФ (відп., О.
Черевань).
На цих факультетах
най
нижча
успішність — 93,7
процента.
Одна із головних причин
зниження успішності— зро-

ІДЕЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
Іван Коломійчук, Олена
Ленінський залік
—
Присяжнюк та
Надія
де завжди святкова по
Марченко, які поєднують
дія в житті комсомоль
відмінне навчання з ак
ської організації, кожно
тивною громадською ді
го комсомольця. Це не
яльністю. Вони проявля
тільки черговий звіт, але
ють високу
співчутли
й
відверта
розмова,
вість до виконання сво
можливість
кожн о г о
їх комсомольських дору
комсомольця
відверто
чень, вимогливо ставля
поділитися досягнутими
ться до
громадського
успіхами, недоліками і
життя групи, дільниці,
резервами,
накреслити
факультету, прагнуть жи
конкретні заходи по поти, працювати і вчити
| кращенню своєї діяльно
сті.
ся по-ленінськи, по-коВ нинішньому році —
муністичному.
році такої знаменної по
Проте є ще такі ком
дії, як підготовка до
сомольці, які комплекс святкування 60-річчя ут • ні плани складають фор
ворення СРСР. Ленінсь
мально. Там немає нія
кий залік проходить у
ких конкретних зобов’я 
більш живішій творчій
зань, строків. До цьоатмосфері.
;ГО‘ всього ^призводить
Ленінські заліки про
рівнодушність
пасив
ходять по всій країні, на
ність до життя групи, до
всіх підприємствах,
у
її справ. В навчанні в
всіх навчальних закла
таких комс о м о л ь ц і в
дах, комсомольських ко немає також ніяких пору
лективах, пройшов залік
шень. Якщо і є, то вони
і в нашій групі — одній
надто «сірі».
| із рядових груп інсти
Я вважаю, що особ
туту, який нічим не від
ливо
суворо і непри
різняється від інших.
миренно потрібно стави
Атестаційною карткою
тись до таких комсомо
кожного комсомольця є
льців. Адже ми — май
власний
комплекс н и й
бутні спеціалісти — ін-,
план. Його основні на
женери, Нам доведеть-'
правлення актуальні
і
ся працювати на вироб
невмирущі.
ництві з людьми. А то
Кожен студент відріз му комсомольське бюро,
няється у виконанні сво
весь актив ставить перед
їх обов’язків: у своєму
собою завдання — вихо
навчанні,, у
вихованні
вувати у всіх комсомо
творчих відношень
до
льців активну життєву
оволодіння спеціальністю,
позицію, творче, ініціа
в участі у науково-дос
тивне відношення до
лідній роботі і громадсь
навчання, громадської і
кій діяльності.
наукової діяльності.
Хочеться
відзначити
А. МАХНИЦЬКА,
таких комсомольців, як
студентка РТФ.

Виконуючи завдання з ’їз- стання кількості пропусківв
дів партії і комсомолу, ко. занять без поважних приі1981— 1982
мітет комсомолу Вінниць. чин. Лише за
2
кого політехнічного інсти. навчальний рік пропущено
0
туту
всі свої устремлінняч 59 тисяч годин без поважснаправляє на виховання ак- них причин, це можна вваітивних, знаючих свою спра. жати, що тридцять два стугву і люблячих працю лю. денти взагалі не з являлиІдей, Основною
роботою> ся протягом року в інстиікомсомольського комітету' туті. А тому КОМСОМОЛЬСЬ->'
поіінституту було забезпечен ким прожектористам
ня органічної єдності тру трюно частіше проводитии
реиди, доворити їх до кін
ідового, морального та ідей
ця.
но-політичного виховання.
Для того, щоб вимагатии
Головним елементом тру
дового виховання в інсти Доору і Відмінну успішність,
1
туті — це напружене твор потрюно мати на це мора
че навчання. Вчитися на со льне право тобто самому
навчатися на «добре» та3
вість, з повною віддачею
_
сил в студентські роки дає «відмінно». Іеплих слів за
і
слуговують
наші
активісти,
реальну користь суспільст
величезну^
ву, Правофланговими
в які поєднують
навчанні стали
Ленінські громадську роботу з від
стипендіати
Н.
Клочко, мінним навчанням, Це, зо(МФ), А.
Вітюк
(РТФ), крема, секретар комсомобюро
Ф д и іу/
Ю. Гнії (ІБФ), І.
Іванюк льського
(ЕФЕ), С.
Яблоч н и к о в Н. Б є л ін с ь к и й , н . Б и к , члені
(ФАОТ), В.
Ляндебурська комсомольського комітетуГ
(ФАОТ). Підвищилися якість А. іерехов, Ленінські стиКлочко
таз
успішності, 61,8 процента пендіати Н.
студентів склали сесію на О. ьітюк. В основному на«добре» і відмінно». Збі ші активісти вміло поєднуютьь
льшилася з 46 до 70 кіль навчання з великою гроНам*
кість груп, які склали се мадською роботою.
сію без двійок, 503 сту є ким пишатися. Середнійі
денти склали її на «відмін бал успішності комсомольно». Знизилась також кіль ського активу інституту склакість і «чистих» трійочни- дає 4,22. Але він міг би бу.
ків на 59 чоловік.
ти значно вищий, якби ко
Навчально-виховна комі жен активіст не тільки до.
сія інституту на факульте бросовісно виконував до
ті регулярно обговорювала ручену йому справу, але й\
питання успішності, викли
кала на свої засідання від був прикладом у навчанні.а
Для цього потрібно вклю
стаючих, допомагала їм.
Однак рядом з цими по чити в Державну комісію>
зитивними зрушеннями ма не лише секретаря комсо"
ють місце іще наявні
не мольського комітету інсти*
доліки. За рік відраховано туту, який ніяк не
можеі

знати кожного із 5000 комсомольців, а й
комсорга
групи, де він буде
брати
участь в обговоренні оцінок, враховуючи при цьому громадську роботу кожного. В такому
випадку
можна буде більш об’єктивно оцінити єдність знань

:
характер,
не аналізувалось
іїх виконання.
Однією із форм
соціа
ілістичного змагання,
яке
:
знайшло
широке
розпов
сюдження
в вузах країни, є
<
кращу
{огляд-конкурс на
академічну
групу. За під
1
сумками 1981 року кращи
*
ми визнані
групи ІПМ-80,
(комсорг С.
Загороднюк)
ІЕОМ-79 (комсорг В. Перетятко),
2АТ-78
(комсорг
A. Івченко), ІЕПП-77 (ком
сорг Д. Ангелов). Студен
ти МФ виступили з ніціативою — провести соціаліс
тичне змагання на Ічесть
60-річчя утворення. СРСР.
Ця ініціатива була підтри
мана на всіх факультетах.
В Жовтні нинішнього року
на засіданні комітету комі сомолу заслуховувалося пи
тання «Про хід соціалістич
ного змагання по гідній зу
стрічі 60-річчя
утворення
СРСР», При підготовці цьо
го питання з ’ясувалося, що
на засіданнях
комсомоль
ських бюро
факультетів,
курсів це питання не роз
глядалося, слабо був орга1 нізований обмін передовим
досвідом. Тільки після роз
і переконань,
на
Доброю школою ідейно- гляду цього питання
го виховання молоді став засіданні комітету комсоВсесоюзний конкурс
сту-. молу були випущені екрадентських робіт із суспіль-. ни
огляду-конкурсу
на
них наук, історії
ВЛКСМ,г ФАОТ, Р ІС , Ь Ф . >ік не дивміжнародного молодіжного> но, а на ЬМФ і ІБФ їх до
руху. У вузівському турі цих пір немає.
IX Всесоюзного конкурсу
Комітет
комсомолу за
взяли участь 4060 чоловік,
звітний період
організу
В групах на конференціях
вав і
приймав
активну
було заслухано 2254
стуучасть у всіх загальноінсти
дентських роботи. На
об
тутських політмасових міроласний тур рекомендовано
приємствах, мітингах, свят
52 роботи. За підсумками
кових зоорах. До 112-рокореспубліканського туру-конвини від дня
народження
курсу Дипломом II ступеB. і. Леніна в групах було
ня нагороджена кубинська
організовано Ленінські чи
студентка С єра
Мартінес
тання. До
XXIV
з ’їзду
Бласса. (РТФ) та Дипломом
ЛКСМУ і XIX з ’їзду ВЛКСМ
III ступеня — Наталя Рапройшли суспільно-політич
діонова (ФАОТ):
ні читання «Наш Ленінсь
В жовтні — грудні 1981 кий комсомол», а
також
року у всіх групах інститу- збори по обговоренню кни
ТУ проводилась суспільно- ги Л, І. Брежнєв «Відрод
політична атестація учасни- ження»,
ків ленінського заліку «РіБули також організовані
шення XXVI з ’їзду КПРС
і проведені зустрічі з де
в життя!» Всього в ленінсьлегатами XXIV з'їзду ЛКСМ
кому заліку
взяли участь
України студенткою Ф А О Г
4267 чоловік. Із них
396
Іриною Смоленською
та
комсомольців стали
віддругим секретарем
обко
мінниками ленінського заму ЛКСМУ Анатолієм Матліку. Найбільш організовавієнком.
но він пройшов на ЕФ та
Заслухавши і обговорив
ФАОТ,
в групах 4ПГС-79,
2ЕОМ-79, 2РТ-78.ІПЕ-79. Од- ши звітну доповідь секре
комсомолу
нак, як не жаль, 48 студен- таря комітету
по
ті в залишились не атестова- Олександра Мудрого
ні. На РТФ, в групах ЗГІГС- виконанню міроприємств по
81, 6ПГС-80, 2ТМ-79, ЗТМ- реалізації рішень XXVI з ’їз
80, 2ЕОМ-80, ІЕСС-80, ІРТ- ду ЦК КПРС і XIX з ’їзду
ВЛКСМ, комітет комсомолу
79 ленінський залік пройшов на низькому організа прийняв відповідну поста
шД
ційному рівні.
Протягом нову,
Ленінського заліку тут поНа фото: перед присут
гано працювали атеетаційні німи виступає секретар ко
комісії, власні комплексні мітету комсомолу ВПІ Олек
плани мали
формальний сандр Мудрий.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ — РИСА

КОМУНІСТИЧНА

ЕКОНОМТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Одним із важливих нап
рямків неухильного підне
сення народного господар
ства
країни,
визначених
XXVI
з'їздом
КПРС,
є раціональне використання
'створеного
-.виробничого
потенціалу,
все м-ожл цв а
економія матеріальних ре
сурсів, бережливе
відно
шення до їх використан
ня.
Особлива увага приділя
лася
економіїелектричної
енергії і палива.
Як показала перевірка,
проведена головною
гру
пою народного контролю,
більшість працівників
і
студенті® нашого інститу
ту
правильно розуміють
завдання по економії елек
тричної
енергії і тепла.
Однак ще
дуже
часто
трапляються випадки не
раціонального в икор метан
ня електричного освітлен
ня. З ’ясувалося,
що ба-

гато товаришів
забува
ють вимкнути електричне
освітлення в службових і
а-удитор нах пр им іщен ня х,
корпусах і холах. Так 20
листопада 1982 року чле
ни
рейдової
бригади
в и я в и л и
трид'цять
аудитор них примі
щень, де білим днем горі
ли
електричні
лампи.
Штучне освітлення
зали
шалось включеним у дея
ких службових і підсобних
приміщенях, в лабораторі
ях і аудиторіях і в інші
дні. Зустрічаються ще ви
падки, коли для обігріву
приміщень
застосовують
електрокаміни або самоді
яльні
електронагрівачі.
Цілими днями вмикається
освітлення в коридорах і
холах. Не виправдано про
ведені перебудови в корпу
сах № Ґ і № 2,
де холи,
через вікна яких повинно
поступати зовнішнє світло,

ВЕРШИНА

РОЗГОРТАЄМО
СОЦІАЛІСТИЧНЕ
ЗМАГАННЯ
I
Історичний
досвід
І СРСР показує, що соціа
лістичне змагання — об’I єктивна
закономірність
, розвитку
соціаліст ич| ної держави. На ве їх
етапах будівництва соїці] алізму і комунізму воно
[ позитивно впливає на
! зміцнення
екоіноміїки,
і формування і згуїртувіаїН'1 ня нових виробничих від! носин, виховання ідейноІ моральних інорм, а та9 кож допомагає актив і за5 ції суап ільн о-по л ітичної
1
*
*
а
в

ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДЯІЩИІХ. В
ході розвитку оуспііліьінюго виробництва і суспільного ЖИТТЯ ЗіМДіГаїНня виконує різноманітні
2 ф ункції: політичну, еко5 інюмічну, соїціальну, іде2 ЙНО-ВИХОіВНу.
5
Соціалістичне зм агай■ ня не повинно розвиваЛ тиіся стихій но. В. І. Ленін

3 вважав, що важливими
щ принципами організації
я соціалістичного злл?аганН ня повинні бутіиі гласність,
5 порівняння результатіїв,
З можливість щрактичного
З повторення досвіду.
З

При

підбитті

підсум-

■ ікіів соціалістичного зма5 панн я серед підрозділів
м адміїністративно-уіправт
:

вг

ПІНСЬКОГО Персоналу ІНституту за 1981-82 нав-

чальїніиїй р ік власне ці
Ленінські принципи були
покладені в основу. О со бливу увагу приділялося
покращенню організаїції
роботи в іпід р озд ідах, покращенні труд ово ї і вик о н а ю ч о ї дисципліни,
умоїв праці і побуту сіпівробітників, (участі в громадсьїкоіму житті інсти-

перебудовані в аудиторії..
...Це заставляє вмикати освітлення в коридорах.
Протягом доби залиша-.
єтьс часто
ввімкненимі
освітлення у студентських*
гуртожитках, особливо
вз
гЙДіС С (бн ИХІ
пр иміщен н я х..
Це призводить до перера
хунку, і, відповідно, до матеріальних
і фінансовихс
ресурсів.
Всі !іф фаікт!и
свідчать3
про те, що не всі у нас:
іВболівають
за економію>
народного добра, не
всіі
ще правильно розуміютьз
(постанову ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР
з питань економії матеріалів і
енергоресурсів.
Народний контроль вважає за необхідне:
■ 1. Вказати викладачамі
на недопустимість
халатного відношення до вико
ристання електроенергії.
, 2. Провести широку ро

Маленькиа ссорьі,
мелкие соринки
бистро исчезают,
словно невидимки.
Оставляют только
горечи немножко,
И уже у счастья не
не хватает крошки.
Горние обвали
нарастают просто:
Миллион камней
увлекает горстка.
И едержать лавину
трудно у подножья.
На вериіине счастья
будьте осторожни!

£
*
й

»

І
І
І

і
5

■
*
тугу.
р
За результатам и під- «
биття підсумків по групі ■
великих п ідрозділів пер- І
шіе місце завоював ко- 5
лектив навчального від- [
ділу (п р о ф гр уп ор г В. І- ■
Гончар), який зумів не ■
тільки ДОСЯіГТИ високих ■
результатів по всіх по- «
казниках, ал е й чудово !
організував гласність хо- !
ду соціалістичного зма- ]
паніня в підрозділі. Дру- |
ге м ісце
при судж ене
колективу
бібліотеки І
(іпрофгрупорг Т. М, М ер- і
кулова).
По фуіпі малих під
р озділів перш е та д р у
ге місця присудж ені к о 
лективам
піершоїго та
д р уго го відділіїв (проф грунорг Н. Ф . Бараєва)
і відділу Кадрів (профгрупорг Г. Г. Кортка).

Ірина ГУРАЛЬНИК,"
інженер-конструк т о р
СКТБ «Модуль».

з ’яснювальну роботу серед
викладачів (на кафедрах),
співробітників всіх підроз
ділів і студентів.
3; Ввести В і обов'язок
чергових по корпусах, комендантів і вахтерів навчальних корпусів і гурто
житків, уважно сліДікувати за своєчасним ввімкненням ії вимкненням .світла
в коридорах, східцевих клітках, ,на поверхах і у холах.
4. Суворо питати з тих,
^то;
не по-гюшодарськи
відноситься до
економії
електричної енергії.
5. В необхідних виладках організувати місцеве
електричне освітлення,
6. Створити комісію по
контролю
використання
електричної
і
теплової
енергії.
7. Контроль за виконан
ням .цих рекомендацій покласти на проректора
по
господарській частині О. І.
Тарануху та енергетика інституту А. Г. Нікітіна.

в. климчук ,

завідуючий
ЕБ і ЗСВ.

сектором

В П Е Р Е Д
Я все осознал понемногу,
Созревиїая мисль
|восстает.
Я светлую вижу дорогу
И вижу движенье
вперед.
В движеньи материя
вечна,
Как правда идеей
сильна.
Превише всего —
человечность,
И в силе законов она.
Как \поч>ва сцеления
просит
Как жажда пилает в
груди,
Нам битность вопрос
приподносит
О том, что нас ждет
впереди.
Максим
студент.

ДОВГОРУК,

ВУЗІВСЬКУ ПРЕСУ-НА
РІВЕНЬ ВИМОГИ ЧАСУ
Як відомо, колишній
філіал Київського полі»
технічного інституту, нині самостійний вуз. Він
перетворився у великий
науково-технічний центр.
Поділля з десятитисячним
викладацьким
і
студентським
колективом, В даний час тут
^ працює більше 500 ви=
^ кладачів. 200 з них ма^ ють вчені звання і сту^ пені. Інститут
посідає
^ одне з ведучих місць
^ серед вузів республіки.
8 Тому і постало питан^ ня організації на
базі
^ СКТБ «Модуль» друкар^ (ської дільниці1,і яка б
^ допомагала
науковцям
^ більш активно вирішу| вати питання
наукових
8 розробок, забезпечення
л
5 кафедр
програмними
^ методичними та іншими
^ навчальними матеріала^ ми, друкування велико^ го обсягу конструктор« ських і
технологічних
^ розробок
для
служб
й СКТБ «Модуль».
£
Ідучи в ритмі завдань
» які поставлені
перед
^ СКТБ «Модуль» і
інй ституттом в цілому, не» великий колектив
Друй карської дільниці
до^ бився помітних
успіхів
Й у справі вдосконалення
й друкарської
справи,
й значного збільшення ти^ ражу і поліпшення якос3 ті друкарської продукй ції.
^
Дільниця укомплекто| вана високопродуктивниЙ ми офсетними машинаК
плоского
друк,.
К

я
|
Й
N
в
^
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|
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СПІЛЬНА СПРАВА

студент другого курсу РТФ.

дільниці. Це, зокрема,
друкарі
О. О.
Зудов,
Г. Т. Килимчук, операто
ри Г. М. Гармидер, машиністка текстових ори
гіналів Т. П. Белень та
інші. Вони систематично
виконують і перевико
нують свої соціалістичні
зобов'язання на 120—
125 процентів.
Завданням
ків

працівни

д рукарської

діль

ниці є дальше впровад
ження

у

виробництво

нової технології і техні
ки,

покращення

продукції,

якості

постійна ро

бота по забезпеченню
високої
продуктивності
праці, зниження со бі
вартості продукції.

Ідучи
назустріч
60річчю утворення СРСР,
працівники дільниці до
кладають усіх
зусиль,
щоб своєю працею до
строково виконати взя
ті соціалістичні зобов’я
зання 1982 року.

О, ЛИТВАК,
старший
інженер
дільниці «Модуль»*

Рада лідерів земляцтв і
національних груп інозем
них студентів ВПІ на сво
єму засіданні 23 листопада
1982 року обговорила
і
одностайно схвалила Звер
нення кубинських студентів
до студентів-іноземців, які
навчаються в ВПІ, з наго
ди святкування 65-ої річ
ниці Великої
Жовтневої
соці ал істиічи ої
рев ол юці ї,
опублікованого в нашій газе
ті * 29 жовтня 1982 року.

ГИ Ш ЖШ Ю Я Ж Я К Ш Ш'Ж Ш Я Ш ш ш ж ж-ш-тя ш-ш-л

В. ГУК,

інституту і СКТБ
«Мо
дуль».
Добре
зарекоменду
вали
себе
робітники

ІН Ф О Р М А Ц ІЯ

Т. ЗАТЄЄВА,
економіст науководослідного сектора

У нас, на радіотехнічому, стало законом: якщо
вечір готує факультетський СТЕМ — то глядачів
чеках нова несподіванка, зустріч з
«спрравжнім
студентським гумором». У популярності театру ве
лика заслуга його організатора і актора Євгена
Поламарчука, а також Михайла Курносенка, Сер
гія Поліщука, Ігоря Тухманова, Тетяни Савкової,
Антоніни Ючкової Леоніда Купельницького та ін
ших. Але сумним фактом залишається те, що біль
шість учасників — студенти четвертого курсу. З ’яв
ляється
враження,
що
с т у д е н т и
молодших
курсів
відсиджуються
«в
стороні» або ж приходять, так би мовити, на го-»
тове. Думається, студентам молодших курсів треба
бути не спостерігачами, а активними
борцями
усіх добрих справ на факультеті, в тому числі і
дслжньої самодіяльності- І тут не повинен бути
осторонь комітет комсомолу. Завдання полягає в
тому, щоб домогтися справжньої масовості художньої
художньої самодіяльності. І тут не повинен бути
ки члени бюро і СТЕМу. Це — справа спільна.

Окрім цього, в ниніш
ньому році
дільниця
поповниться
потужним
світлокопіювальним апа
ратом СПС 1000/800-2
і фотосетером
«Циклос», ідо дасть змогу
оперативніше і якісніше
виконувати
замовлення

ту СРСР, чемпіона
світу
1981 року Віктора Сидорука.
Серед жінок
у вправі
М-2 з результатом
2365
очок перемогла
львівська
опартаківка Л. Баба.
Відмінно
виступила на
днів боролися за перехід- цих змаганнях збірна ко
ний кубок,
встановлений манда нашого
інституту,
комсомольцями м. Ужгоро
у.комплектов ан а
студента
да.
ми РТФ і ФАОТ, вдруге
В особистому заліку се здобувши перемогу за ос
ред чоловіків?у вправі М-2 танні чотири роки (перша
з результатом 2321 очко1 перемога була здобута
в
переміг київський динам'О- 1979 році).
вець В. Сидорук,
вперше1 За команду
виступили
Н.
підкоривши норматив май майстер спорту СРСР
стра спорту. До речі, 16- Хомін,
кандидат
у
річний В. Сидорук — син майстри спорту А. Панкезаслуженого майстра спор єв, І. Філь (РТФ), В. Олій

РОБІН ГУДИ

САЛЮТУЮТЬ ГЕРОЮ
Понад 60 учасників зіб
рав традиційний респуб
ліканський турнір із стрі
льби з лука на приз Героя
Радянського Союзу І. Анкундінова в м. Ужгороді,
'.присвячений 60-ій річниці
утворення СРСР^
Гостинно зустріли спортс
мени Закарпаття і гостей з
братньої Вірменії — сігартакіадців з Єревана. 14 ко
манд протягом
чотирьох
_
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_
__
_
_
_
_
_
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ник, Т. Мартинюк, 3. Чуба,
Ж. Ногова, В.
Гриценюк
(ФАОТ).
В особистому заліку се
ред наших земляків най
краще виступили студент
ка IV курсу ФАОТ Тетя
на Мартинюк
та студент
другого курсу РТФ Ми
кола Хомін. Перша здобул а
п е р е м о г у
на дистанції
70 метрів,
другий переміг на дистан
ції 50 метрів.
П. ТУРлюк,
старший викладач
ка
федри фізвиховання.

В. о. редактора
М. ЮРЧИШИН.

