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П’ятикурсники першої і третьої груп радіотехнічно
го факультету, де комсорги Олександр Колісниченко та 
Сергій Медведев, скали два екзамени на «четвірки» і
п’ятірки».

Двадцять студентів четвертого курсу енергетичного 
факультету закінчили сесію з відміними оцінками.

Успішно склали екзамени з історії КПРС та марк
систсько-ленінської філософії студенти третьої та п’ятої 
груп першого курсу інженерно-будівельного факульте
ту. В їх залікових книжках з цих предметів «п’ятірки» 
та «четвірки». ***

Шість членів комітету комсомолу завершили сесію 
на «відмінно».

НАВЧАННЯ І ТРУД—ПОРУЧ ІДУТЬ
Втілюючи в життя рі

шення нашої партії, Рада 
Міністрів СРСР 15 червня 
1981 року прийняла поста
нову «Про дальше вдо
сконалення підготовки 
спеціалістів з вищою 
і середньою спеціаль
ною освітою без відриву 
від виробництва». Ця пос
танова зобов'язує навчаль
ні заклади країни спрямо
вувати всі свої зусилля на 
підвищення якості підго
товки спеціалістів з числа 
студентів-заочників.

Як вирішуються ці пи
тання у Вінницькому по
літехнічному Інституті!? — 
з таким запитанням наш 
кореспондент С. Федотов 
звернувся до декана фа
культету Адольфа Макси
мовича Тхорівського.

ТХОРІВСЬКИЙ: Колек
тив нашого інституту чи
мало робить в цьому нап
рямку. Широкі можливос
ті одержання вищої техніч
ної освіти без відриву від 
виробництва надає загаль- 
нотехнічний факультет. 
Протягом останніх трьох 
років у нас здійснюється 
загальнонаукова і загаль
но-інженерна підготовка 
спеціалістів з двадцяти чо

тирьох спеціальностей.
Крім основних профі

люючих спеціальностей ін
ституту наш факультет го
тує спеціалістів з таких
спеціальностей, як: техно
логія цукристих речовин;
технологія молока і мо
лочних продуктів; техно
логія швейних виробів;
економіка і організація ма
шинобудівної промисло
вості; економіка і органі
зація побутового обслуго
вування.

КОРЕСПОНДЕНТ: Як
викладачі вузу і, зокрема, 
вашого факультету бо- 
ряться за підвищення 

якості навчання, високу 
організацію всього навчаль
но-виховного процесу?

ТХОРІВСЬКИЙ: Ви-
,со/ка якість підготовки 
спеціалістів на факуль
теті здійснюється завдяки 
впровадженню в учбово- 
вихоний процес активних 
методів навчання, широ
кого застосування техніч
них засобів. На факульте
ті працюють досвідчені вик
ладачі високої кваліфікації 
І. А. Забайрачний, Б. А. 
Вальчук, О. М. Кузьмін, 
В. Л. Карпенко, А. М. Мар- 
гасін, Г. П. Котлярова, 
Л. І. Скрипник, Ю. С. Бо- 
гомолов та інші.

Зусилля кафедр, праців
ників деканату, бібліоте
карів і самих студентів 
дають позитивні результати. 
Екзаменаційна сесія, яка 
щойно закінчилась показа
ла. що більшість наших сту
дентів з почуттям глибо
кої відповідальності став
ляться до другої ділянки 
своєї роботи — навчання 
в інституті. Про це пере
конливо свідчать цифри: 
успішність з історії КПРС 
становить 90 проц., з ви
щої математики — 77
проц., з нарисової геомет
рії — 80 проц., з фізики 
— 78 проц., з філософії — 
82 проц.

КОРЕСПОНДЕНТ: За
очна форма навчання 
значно відрізняється від 
стаціонарної. Адже сту
денту - заочнику здебіль
шого самому доводиться 
вивчати необхідну літе
ратуру, готувати конт

рольні роботи. В якій мірі, 
на вашу думку, така фор
ма навчання сприяє під
вищенню професійного рів
ня людини?

ТХОРІВСЬКИЙ: Звичай
но, поєднувати роботу на 
виробництві з одночасним 
навчанням в інституті — 
справа нелегка. І все ж 
більшість студентів-заоч
ників успішно справля
ються з цим завданням. 
Нас радує, зокрема, майже 
стопроцентна явка заоч
ників на зимову сесію. 
Порадували своїми успіха
ми в навчанні студенти 
факультету І. Ф. Гонча- 
ров — військовослужбовець 
І. Р. Ведмідь — технік- 
електрик ЦКБІТу, О. Д. 
Балаєв — старший ін
женер по техніці безпеки 
ВХО «Вінничанка», А. І. 
Хохлов — старший інже
нер Крижопільского АТП, 
Ж. П. Винокуб — елек
тромонтер виробничого 
об’єднання «Термінал», 
В. А. Іванов — електроме
ханік Жмеринської енерго- 
дільниці, Г. Е. Петух — ін
женер-економіст Бакинсь
кого заводу «Бета», Н. М. 
Махницька — технік-техно- 
лог ВХО «Вінничанка»,
A. П. Кузнецова — швея 
Вінницької фабрики інд
пошиву і ремонту одягу,
B. А. Лавренюк — налад-
ник Кишинівського заво
ду «Мезон», С. І. Колос
нов — електромонтер ви
робничого об’єднання
/Термінал!», Н. В. Комі-

сарова — майстер вироб
ничого навчання Вінниць
кого політехнічного тех
нікуму, О. С. Коротинська 
'— інженер-мікробіолог 
Тульчинського консервно-

Продовольча програма 
справа всенародна

Згідно комплексної прог-Я 
рами «Прискорення тех-' 
нічного прогресу в сільсь-і 
кому господарстві на -ос
нові впровадження передо-] 
вої технології, механізації, 
хімізації і вдосконалення; 
організації виробнитва»^ 
науковцями Вінницького 
політехнічного інституту 
розроблена конструкція зу
бової універсальної швид
кісної борозни БЗУШ-БК.

Нова борона призначе
на для розпушення грун
тів,. вирівнювання повер
хні поля, знищення сходів 
бур’янів, подрібнення гру
док, руйнування грунтової 
корки, боронування схо
дів зернових і технічних, 
культур в усіх грунтово- 
кліматичних зонах країни.

Комісія Держкомітету по 
науці і техніці при Раді 
Міністрів СРСР рекомен
дувала борону до держав
них випробувань.* * *

В Москві на ВДНГ екс^

іпонується зразок шесте- 
Іренчатого насосу НШ-50-У2. 
Численні випробовування 

' підтвердили його надій
ність і вигідність в експлу
атації зниження енерго-і 
матеріалоємкості.

Насос призначений для 
комплектування тракто
рів і машин. Його ресурс в 
порівнянні з серійним на
сосом збільшено в два ра
зи. Підвищена надійність 
окремих вузлів.

Вінницький завод трак- 
іторшх агрегатів розпо
чав серійний випуск но
вих насосів. Економічний 
ефект від застосування їх 
тільки по нашій області 
складатиме вже в цьому 
році близько двох міль
йонів карбованців.

* * *
У Вінницькому політех

нічному інституті виготов
лено зразок нового розпо
ділювача з еластичними 
робочими органами для 
гідросистем зернових ком

байнів «Нива», «Колос» і 
«Сибіряк».

Переливний, запобіжно- 
переливний і зворотно-за
побіжний клапани нового 
розподілювача значно від
різняються від попередніх 
простотою конструкції, під
вищеною надійністю в 
роботі.
Зворотно-запобіжний кла
пан з еластичним робо
чим органом, зокрема, 
вже випускається серійно 
на заводі «Таджикгідроаг- 
регат»,

* * *
У виконання Продоволь

чої програми активно 
включились співробітники 
СКТБ «Модуль» Вінниць
кого політехнічного інс
титуту. Вони виготовля
ють комплект деталей до 
силосного комбайна КСС-2.

В. ДЕРЕВ’ЯНКО, 
завідуючий науково-дос
лідним сектором інсти
туту.

го заводу, І. К- Мельник 
— заспупник начальника 
будівельної лабораторії
Вінницького облміжкол-
госпбуду, О. А. Валуєва — 
технік-технолог Бердичів
ського заводу «Прогрес» та 
багато інших.

Через кілька днів 
денти-заочники знову ста
нуть до своїх верстатів, 
піднімуться на риштуван
ня будов, будуть вносити 
гідний вклад у виконання 
Продовольчої програми. А 
вечорами кожен з них 

довго сидітиме за сто
лом з розкладеними 
ньому підручниками 
конспектами. Адже 
переду другий навчальний 
семестр. Студенти нашого 
факультету взяли

скласти останню контро
льну роботу не пізніше 20

На трьох факультетах 
БПІ заочному, вечірньому 
та загальнотехнічному нав
чається близько трьох ти
сяч студентів. Це робітни
ки, службовці промисло
вих підтриємств, трудівни
ки колгоспів і радгоспів, 
тобто ті, хто своєю повсяк
денною працею звеличує 
нашу рідну Вітчизну, вно
сить гідний вклад у вико
нання грандіозних накрес
лень партії на одинадця
ту п'ятирічку.

Сьогоднішній номер сту
дентської багатотиражки 
присвячується студентам- 
заочникам загально-техніч
ного факультету.

В ці дні в лабораторіях, 
читальних залах і просто у 
вестибюлях інституту мож
на зустріти юрми заклопо
таних юнаків та дівчат. 
Воно й зрозуміло. Адже у 
студентів нині найвідпові
дальніша пора — сесія.

В одній з аудиторій ву
зу ми зустріли старосту 
групи № 1, першокурсни
цю загальнотехнічного фа
культету Любов Якимівну 
Бойко. Працює вона на 
виробничому об’єднанні 
«Термінал» регулювальни
ком радіоапаратури. Ра
ніше дівчина закінчила Він
ницький технікум електрон
них приладів. Тепер здобу
ває інженерну освіту у

ВПІ. Всі екзамени пер
шої сесії вона склала на 
«відмінно».

Л. Бойко з гордістю 
називає імена своїх од
нокурсників — відмінників 
навчання Світлану Мазур, 
робітницю Г айсинського 
заводу «БЕТА», вінничани
на Сергія Мельника та ба
гатьох інших.

Серед тих, хто успішно 
поєднує навчання і труд, 
веде за собою інших — 
староста групи № 10, теж 
першокурсник- Григорій 
Стахович Ткачук.

Родом Григорій Стахо
вич з села - Вила Томаш- 
пільського району. Пра
цює він машиністом ав
токрана в «О бл міжкол
госпбуді», своїми руками 
зводить житлові і куль
турно-побутові об'єкти на 
селі, сучасні тваринниць
кі комплекси, зерносхови
ща тощо. А вечорами сі
дає за підручники, щоб 
здобути свою улюблену 
професію інженера-механі- 
ка. В групі у Григорія Ста- 
ховича 28 студентів. Це 
один з кращих студент
ських колективів загально- 
технічного факультету. 
Екзамен з історії КПРС, 
наприклад, вся група скла
ла на «відмінно».

На другому знімку ви 
бачите молоде подружжя.

Це Анатолій І Людмила 
Корчаки. Навчаються обоє 
на третьому курсі загаль
нотехнічного факультету. 
Анатолій закінчив Вінниць
кий технікум електронних 
приладів. Працює на Він
ницькому заводі радіотехніч
ної апаратури контрольним' 
майстром. Раніше був радіо- 
монтажником. Тепер здо
буває професію інженера. 
Людмила уподобала спе- 
цільність конструктора 
швейних виробів.

Характерно, що молоде 
подружжя не тільки хо
рошо трудиться на ви
робництві. Обоє навча
ються в інституті, вихову
ють донечку Олю. Дівчин
ці нема ще й року. Молоді 
батьки по черзі бавлять 
дитину, готують обіди і 
вечері, спільно виконують 
домашні роботи. Коли 
Людмила народила дити
ну, а це було якраз підчас 
літньої сесії, вона навіть 
не взяла академвідпустки. 
Ось так в любові і злагоді 
живе ця славна молода 
сім’я.

Подібна біографія тре
тьокурсниці Олени Коро- 
тинської. Вона теж моло
да матір, відмінниця нав
чання, ударниця вироб-

( Продовження
на 2-й стор.).
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НАВЧАННЯ І ТРУД -П О РУЧ  ІДУТЬ ІНФОРМУЄ АГЕНТСТВО
«НОВИНИ ПОДІЛЛЯ»

т

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

ництва. Працює молода 
жінка інженером-мікробіо- 
логом на Тульчинському 
консервному заводі.

Допомагає Олені у 
навчанні її чоловік Ми
хайло. Він випускник на
шого інституту. До речі, 
Михайло закінчив ВПІ з 
червоним дипломом.

Що й казати, великий 
потяг до знань у радянсь
кої молоді. Та інакше й 
бути не може. Сучасний 
рівень всіх галузей народ
ного господарства вима
гає глибоких знань, висо

кої професійної майстер
ності кожного з нас. Це 
добре усвідомлює біль
шість студентів-заочників 
нашого вузу. Серед них і 
другокурсник Василь Сте
панович Федула з Хмельни
цької області. Працює він 
регулювальником телевізо
рів. Йому до вподоби профе
сія інженера-конструктора 
радіоапаратури. Тому й 
вступив до Вінницького по
літехнічного інституту. Наш 
фотокореспондент Р. Куть- 
ков сфотографував його на 
кафедрі нарисової геомет
рії. До речі, кафедра нари
сової геометрії, яку очо
лює О. М. Кузьмін, вважа
ється однією з кращих на 
факультеті.

Василь Федула успішно 
склав залік по кресленню. А 
з фізики і математики в йо
го заліковій книжці — чет
вірки.

Доцент кафедри теорії 
основ електротехніки Віта
лій Амвросійович Логинен- 
ко серед багатьох відмінни
ків навчання назвав і Оле
га Савельєва.

Працює Олег Вікторович 
релейником в об’єднанні 
«Вінницяенерго». Чергова 
п’ятірка в заліковій книж
ці — ще одне переконливе 
свідчення сумлінного став
лення до своїх обов’язків.

Народний контроль діє

ТРУДОВА ДИСЦІІПЛІНА—ЗАПОРУКА УСПІХУ
Більшість сп івроб ітників  

нашого інституту трудять
ся чесно і добросов існо, 
гідно  несуть звання пра
ц івника вищ ого навчально
го закладу.

О днак трапляються ще 
випадки недобросов існого  
ставлення до своїх о б о в 'я з 
ків. Це запізнення на ро б о 
ту, поруш ення реж и м у р о 
бочого  дня і тому под іб 
не. Про це свідчать мате
ріали рейду, який прове
ли нещ одавно члени гр у 
пи народного  контролю  і 
проф сп ілкового  ком ітету 
інституту. Зокрем а, були 
виявлені випадки несвоє
часного виходу на р о б о 
ту, запізнення з об ідньо ї 
перерви, погане виконан
ня деякими сп івроб ітника 
ми своїх службових обо 
в 'я зк ів . Серед тих, хто 
спізнився, були працівники 
обчислювального центру 
Е. В. Костильова, В. І. Тра- 
пезенко, сп івроб ітники  на-
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уково  - досл ідного  секто
ра Н. А. Сидорова, О. !. 
Д у б р о в е ц ь ,' Л. В. Д ударе- 
ва, Е. С. Ф е д о р е нко , І. В. 
Павлусенко, сп івроб ітники  
каф едри ТАМ  В. Л. Кри- 
ловська, 3. С. Балинець, 
техн ік Г. Г. М уринцова та 
інш і. Читав худ ож н ю  л іте
ратуру лаборант каф едри 
педагогіки  А. І. Ж арко .

Про яку ж  трудову дис
ципліну м ож е  йти мова се
ред  сп івроб ітників  обчис
лю вального центру, коли сам 
його директор  В. І. Ш оло- 
хов несвоєчасно приходить 
на робоче місце? Члени 
рейдової бригади заф іксу
вали спізнення на роботу 
і енергетика інституту А. Г. 
Н ікіт іна, начальника в ід 

д ілу постачання В. М. М а- 
твійчука.

Велика роз'ясню вальна 
робота повинна проводи
тись в ус іх  структурних п ід 
розд ілах з тим, щ об до 
кінця  викор інити випадки 
поруш ення трудової дис
ципліни. О собливо нега
тивно впливають на р о б о 
ту спізнення. Запізнився 
викладач хоча б на хви
лину —  не додано, інф ор
мації студентам, втрачено 
д оро го ц ін н і студентські 
години. Спізнився сп івро 
б ітник науково - досл ідно
го сектора —  недовипу
щ ено наукової продукц ії. 
Те ж  саме зробив прац ів
ник служби або в ідд ілу—  
втрачено час інших людей,

які чекають його, щ об ви
ріш ити нев ідкладні завдан
ня по орган ізац ії навчаль
ної або наукової роботи.

Велику увагу необхідно 
приділяти додерж анню  ди
сципліни праці на всіх р о 
бочих м ісцях, покінчити з 
втратою робочо го  часу. Це 
завдання ко ж н о го  труд ів 
ника, ко ж н о ї радянської 
людини.

Стаття підготовлена за 
матеріалами спільного рей
ду головної групи народно
го контролю, профспілко
вого комітету інституту та 
редакції газети «За інже
нерні кадри».

НА ПРИЙОМІ У ВСЕВИШНЬОГО ФЕЙЛЕТОН

Пам'ятаєте, шановні 
друзі, казку про дванад^ 
цять братів-одісяців, які до
помогли падчерці Оленці 
серед лютої зими дістати 
проліски для ненажерливої 
мачухи та її вередливої 
доньки. >

Згадав цю казку нещо
давно і студент другого 
курсу машинобудівного фа
культету Руслан Хутієв. 
Кажуть, довго блукав він 
серед лісу та так і не зна
йшов славних молодців. І 
тоді вирішив Руслан від
правитися аж в небесну 
канцелярію. Хоч і не вірив 
хлопець ні в Христа, ні в 
бога, та всеж пішов. Пі
шов, бо ніхто в інституті. 
не зміг би вирішити його 
прохання. А суть цього про
хання полягає в тому, щоб 
календарний рік розтягну
ти на цілих двадцять чоти
ри місяці. Бо саме стільки 
часу не вистачає для Рус- 
лана, щоб пройти навчаль
ну практику за перший 
курс, скласти академзабор- 
гованість з креслення, 
фізики та інших предметів.

Довго стояв цей горе- 
студент під дверима Все

вишнього, чухав потилицю, 
ніяк не наважувався зайти 
до кабінету. Нарешті як 
шарпнув на себе двері, а 
звідти мов чіп з пивної 
діжки вилітає його одно
курсник Микола Гаврилюк, 
за ним, наче окропом 
ошпарений, Ігор Мельник, 
потім Олександр Чапайда...

Хоча Руслан — хлопець 
моторний, та ще й до всьо
го майстер спорту із дзю
до, все ж таки перелякав
ся в смерть. Як дременув 
з небесної канцелярії, аж 
курява слідом знялась. На
здогнав він своїх колег і 
став розпитувати, чого це 
бог так розгнівався на 
них. А за одно розповів і 
про мету свого візиту.

— Та ми теж за цим 
прийшли. У нас в кожного 
лише по три двійки в за
лікових книжках. А він, 
себто, Всевишній, як роз
гнівався, як гримнув на 
нас: «Ах ви такі-сякі леда
цюги... Геть з очей моїх. 
Бач чого запросили. Кален
дарний рік їм розтягнути...»

—Тікаймо, братці, по- 
скоріш звідси, а то чорти 
на нас смолу возитимуть

в пекло, — сказав Микола 
Гаврилюк. І так рванув 
вперед, аж земля під нога
ми задвигтіла. Галопом 
вслід за ним побігла і вся 
вищезгадана братія. Остан
нім, як не дивно, виявив
ся чомусь майстер спорту 
Руслан Хутієв. Прискорене 
серцебиття сперло йому 
дух, ноги стали зовсім не
слухняними. Він спотикнув
ся і впав. Розбите колі- 
ліно так запекло, що Рус
лан, волаючи не своїм го
лосом, проснувся. Піт гра
дом котився з його чола, 
руки тремтіли. І при
сниться ж таке, хай йому 
грець. Чого б це я ходив 
до бога? — подумав Ху
тієв. — Та кращих богів 
як на кафедрі фізвиховання 
і не знайти. Скільки разів 
вони вже брали мене під 
своє крило. Навіть і не злі
чити. Хотіли, скажімо, то
рік виключити мене з ін
ституту за неуспішність. 
Хто горою став за мене? 
Кафедра фізвиховання. 
Пропустив у цьому році 
без поважних причин 60 
годин на заняттях. Ну й 
що з того? Мені все дозво

лено. Ну побилися ми не
щодавно з хлопцями — яке 
кому діло? Мені теж доб
ряче по зубах дісталося. 
На те й бійка. Ну виклю
чили мене з комсомолу. 
Факт. Але ж я не просто 
студент-двієчник, а май
стер спорту.

С. ФЕДОТОВ. 
Від РЕДАКЦІЇ:
Факти, викладені у фей

летоні, свідчать про те, що 
первинні комсомольські ор
ганізації факультетів, ви
кладачі окремих кафедр ін
ституту не приділяють на
лежної уваги вихованню 
студентської молоді, їх мо
рально-етичної поведінки 
та почуття високого гро
мадського обов'язку. Трап
ляються випадки лібера
лізму, байдужого ставлен
ня до порушників громад
ського порядку, і тих, хто 
погано навчається, плямує 
ім’я радянського студен
та. Настала пора повести 
рішучу боротьбу за висо
ку успішність, дотриман
ня всіма студентами норм 
комуністичної моралі.

В ОДНІЙ СІМ 'Ї
—  Здрастуйте! Д обрий 

день! Салам алейкум! Бу
ла дзіва! —  Ці слова-при- 
вітання лунають щ оранку 
біля прох ідно ї С окол івсь- 
ко го  цукрозаводу. Багато 
років  працю ю ть на п ід при 
ємстві казахи і молдава
ни, росіяни і узбеки . Вони 
влилися в єдину укра їнсь
ку  с ім 'ю ^  пустили глибоке 
кор іння  на под ільській  зем 
лі.

Л еон ід  О всійович Гер- 
чіц, наприклад, приїхав до 
С окол івки  ще в ю ності з 
О р гіїв сько го  району М ол
давської РСР. Тут зросли 
його діти. Тепер батько з 
трьома синами працюють в 
одном у цеху, вносять част
ку  своєї праці в загальні 
здобутки  колективу.

У збек Разумбай Атабає- 
вич Размьотнов працює 
оператором  диф узії. Й ого 
друж ина  —  в лаборатор ії 
цукрозаводу. Казах Корш и- 
га Ам бреєв —  один з кра 
щих електром онтер ів  п ід 
приємства.

Разом з інш ими цукрова
рами сумл інно трудиться і 
росіянка  Ніна Іванівна 
Херсун.

Простяглись шляхи - до 
роги  від С окол івки  К ри ж о - 
п ільського  раойну по нео
сяжн ій Країн і Рад, в якій 
працю ю ть рука  в руку , ж и 
вуть душа в душ у збратані 
в єдину щасливу с ім 'ю  
представники радянських 
народів.

* * *

«ПАТРІОТ» —
КЛУБ ЮНИХ

«Патріот» —  таку назву 
носить клуб, створений при 
кінотеатр і «Родина» за ін і
ціативою Л ен інсько го  рай
ком у ком сом олу, районної 
ор ган ізац ії товариства охо
рони пам 'ятників  істор ії та 
культури і м іським  Палацом 
п іонер ів  і ш колярів  ім ен і 
Л. Ратушної.

Ц ікаві і зм істовні методи 
його робти. Ю ні м еш канці 
обласного центру влашто
вують в клуб і зустр іч і з 
ветеранами партії і ко м 
сомолу, учасниками Вели
ко ї В ітчизняної війни, пе
редовикам и праці. Перед 
м олодим и вінничанами тут 
часто виступають письмен
ники, поети, ж урналісти, ху
дож ники , актори.

П остійно відбуваються в 
к інотеатр і фестивалі ху
д о ж н іх  та документальних 
ф ільмів, присвячених па
м 'ятним  датам.

* * *

КОЛЕКЦІЇ —  СТО РОКІВ
Цікава виставка картин 

рос ійського , укра їнсько го  
та західноєвропейського  
ж ивопису прикрасила екс
позиц ію  В інницького об 
ласного краєзнавчого м у 
зею . Це —  надбання чоти
рьох покол інь с ім 'ї  Невзо- 
рових. К олекц ію , якій  вже 
більш е ста рок ів , започат
кував академ ік Ф е д ір  Іва
нович Невзоров —  д ід  м о 
сквича Ю лія Володимиро
вича, яком у і належить ни
ні цей скарб.

У залі м узею  виставлено 
понад 300 оригінальних 
картин. Тут і портретні за
мальовки наш ого земляка 
з Кукавки  В. Тропініна, 
пейзаж і К. Брюлова, О. Ве- 
неціанова, І. Ш иш кіна, 
А. К у їн дж і, С. Васильків
ського, і. Левітана та інших 
майстрів пензля. Ш и ро ко  
представлені зах ідноєвро
пейські ш коли живопису.

Виставка с ім 'ї  Н евзоро- 
вих відкрилась напередод
ні 60-річчя утворення СРСР 
і була присвячена цьому 
ю вілею . Побував на ній і

н и н іш н ій  володар кол екц ії 
Ю р ій  Володимирович

І ДОБІГЛИ ДО... 
МОСКВИ

Біг —  це зд о р о в 'я . Так 
м ож уть  сказати сотні енту
зіастів, які вранці чи ввече
р і залю бки долають десят
ки к ілом етр ів . Заняття б і
гом  поліпш ує стан зд о р о 
в 'я , п ідвищ ує продуктив
ність праці. А  лю ди похи
лого в іку  ще й додадуть 
—  сприяє продовж енн ю  ак
тивного життя. Недарма 
вже виникли клуби лю бите
лів б ігу  у Вінниці, Туль
чині, Брацлаві.

Ц ікаву ф орм у залучення 
ю наків  і дівчат до постій
них занять б іго м  знайшли у 
Н ем ир івськом у буд івель
ному техн ікум і. Тут запро 
понували учням доб ігти  
до... М оскви. Звичайно, 
символічно. Ентузіастів з 'я 
вилось чимало. Та поступо
во до цього п р о б ігу  вклю 
чились всі групи. В зал ік 
йшли кілом етри, подолані 
п ід  час крос ів , ранково ї 
гімнастики, ур о к ів  ф із ку 
льтури. Х ід  пр о б ігу  висвіт
лювався спеціальними гра
ф ікам и.

А  незадовго до нов ор іч 
ного свята весь техн ікум  
щ иро вітав перем ож ц ів . 
Ними виявилась група 34-а, 
де ф ізо р го м  О лексій  Б о 
ннський, 
зинський.

* * *

МАЙСТРИ ЗАЛІЗНОЇ ГРИ
Гирьовий спорт полюбляє 

чимало труд івників . Та 
особливо багато прихильни
ків  зал ізної» гри в селі. У 
хвилини дозвілля заж ди 
охоче розминаю ться з ги 
рею  і механізатори, і ш о
фери, і тваринники.

Враховуючи цей інтерес, 
В інницька районна рада 
ДСТ «Колос» виріш ила пр о 
вести свою  перш ість саме 
в селі. А  присвячені були 
і змагання знатному тру
д івнику, кавалеру орден ів 
Леніна, «Знак Пошани», 
депутату обласної Ради 
народних депутатів Василю 
Григоровичу Ткачуку, ко м 
байнеру кол госпу ім ен і 
Чапаєва села Гуменного.

В ком андном у зал іку пе
ремогла дружна команда 
райспоживсп ілки. А  голов
ний приз перем ож цям  вру
чив знатний м еханізатор 
В. Г. Ткачук.

ж *  *

МОДЕЛІ... НА КОВЗАНАХ
М и вже звийДЦ бачити 

автомоделі на колесах. А  
от м ікроавтом об іль  на ко 
взанах, та ще й такий, що 
розвиває ш видкість більш е 
ста кілом етр ів  на годину, 
на перш ий погляд, здаєть
ся ф антастикою. Але не 
треба поспіш ати з виснов
ками. Саме таку швидкість 
розвинули на зим овом у 
чемпіонаті республ іки  м о- 
редньої ш коли №  ЗО Вя- 
.делі учня В інницької се- 
хованця МПТУ №  11 С ер- 
чеслава Болтовського і ви- 
гія С околовського . Вони 
обидва вибороли бронзов і 
нагороди. А  поставити ав
томоделі на ковзани їх 
примусили умови зим ового  
чемпіонату. І, як бачимо, 
м ікроавтом об іл і вінничан 
на засн іж еном у автодром і 
почували себе досить впев
нено. Недарма наші зем ля
ки і в загальноком андном у 
зал іку теж  здобули б р о н 
зові в ідзнаки.

«Новини Поділля».
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