факультетах, в акадємгрупах розгорнулось ді
йове соціалістичне зма
гання за підвищення ус
пішності і якості знань,
посилення військово-пат
ріотичного виховання се
ред студентської молоді.

гатили знання студентів
з історії визвольного ру
ху на Вінниччині, а й
дали можливість нашим
вихованцям прилучитися
до величного
подвигу
радянського народу, вне
сти і свій внесок в роз
квіт рідної Вітчизни.

ЬОГОДНІ на відкри
тих партійних збо
рах комуністи радіотех
нічного факультету об
говорюватимуть матеріа
ли позачергового лют
невого (1984 року) Пле
нуму ЦК КПРС, намі
тять конкретні завдання

В. Клочко.
МЛ ИНУЛОЇ середи від* * булись чергові за
няття загальноінститут
ських постійно діючих
семінарів: психолого-педагогічного та з основ
програмування і засто
сування електронно-об-

Того ж дня проведено
чергове заняття в школі
атеїстичних знань.
16 ПО 18 березня
в актовому залі інститу проводився огляд-конкурс колективів худож
ньої самодіяльності Ле-
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ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ
Г РОМАДСЬКІСТЬ їн■ ституту широко відI значила 40-річчя визво
лення м. Вінниці і обла-.
сті від німецько-фашистI ських загарбників.
В ході підготовки до
1цієї знаменної дати на

Зустрічі з ветеранами
Великої Вітчизняної вій
ни, Радянської Армії і
Військово - Морського
Флоту, уроки мужності,
тематичні вечори, комсо
мольські суботники і не
дільники не тільки зба-

МІНІСТЕРСТВО
ВИЩОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ СРСР

20 березня з нагоди
40-річчя визволення на
шого краю від фашист
ського поневолення від
булись урочисті
збори
викладачів, співробітни
ків і студентів.
Вечір закінчився свят
ковим концертом.

по реалізації його рішень*
основних положень і ви
сновків в промові
на
Пленумі
Генерального
секретаря ЦК КПРС тов.
К. У. Черненка.
З доповіддю на збо
рах виступить секретар
партбюро
факультету

числювальних машин в
учбовому процесі.
З лекціями на семіна
рах виступили товариші
Маргасін і Данилюк.
10
БЕРЕЗНЯ в парт
ій комі інституту відбу
лось чергове засідання ра
ди наукового атеїзму.

пінського району м. Він
ниці, присвячений 40-річчю звільнення
нашого
краю від німецько-фаши
стських загарбників.
Колектив
аматорів
сцени нашого інституту
зайняв перше місце.

І СЕРЕДНЬОЇ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ
ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ,
ВИЩОЇ ш к о л и
І
НАУКОВИХ УСТАНОВ
ПОСТАНОВА

№ 6/26

від 9 лютого 1984 року

ЗА ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У ВСЕСОЮЗНОМУ
СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМА
ГАННІ ЗА ВИКОНАННЯ
І ПЕРЕВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ І ВЕЛИКУ РОБОТУ ПО ПІДГОТОВ
ЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІАЛІС
ТІВ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІДЕЙНОВИХОВНОЇ, УЧБОВО-МЕТОДИЧНОЇ І НАУКО
ВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
НАГОРОДИТИ
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ
МІНІСТЕРСТВА ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ СРСР І ЦЕНТРАЛЬНОГО КО
МІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІ
ТИ, ВИЩОЇ ШКОЛИ І НАУКОВИХ УСТАНОВ
З ВРУЧЕННЯМ ТРЕТЬОЇ ГРОШОВОЇ ПРЕМІЇ
КОЛЕКТИВ
ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНО
ГО ІНСТИТУТУ.

Міністр вищої і середньої спеціальної освіти СРСР
В. П. ЄЛЮТІН.
Голова ЦК профспілки працівників освіти, вищої
школи і наукових установ Т. П. ЯНУШКОВСЬКА,

З 26 по ЗО БЕРЕЗНЯ НА БАЗІ ВІННИЦЬКОГО

ІЛЛІЧА ЛЕНІНА. В ї ї

РОБОТІ

БРАТИМУТЬ

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ПРОХОДИТИМЕ

УЧАСТЬ ЧЛЕНИ

ОБЛАСНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

ТЕХНІЧНИХ ТОВАРИСТВ ВИЩИХ ТА СЕРЕД

КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 60-РІЧЧЮ ПРИС

НІХ СПЕЦІАЛЬНИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ

ВОЄННЯ

НИЧЧИНИ.

КОМСОМОЛУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА

Робота
в лабораторі
ях і конструкторських
бюро в позауроч н и й
час, виста в к и н а у 
кової творчості, органі
зація і проведення оглядів-конкурсів, науковотехнічних
конференцій
стали невідємною час
твною навчального про
цесу. '
^
Кожен вихованець на
шого інституту має мо
жливість сповна розкри
ти свої творчі можливо
сті, проявити ініціативу,
активно сприяти даль
шому розвитку науковотехнічного прогресу, ста
ти не тільки
класним
спеціалістом чи керівни
ком виробництва, а й
науковцем.
Фото Р. Кутькова.

СТУДЕНТСЬКИХ

ВІН

ЦИФРИ І ФАКТИ
У нашому
інституті
кожен студент
прохо
дить школу науково-тех
нічної творчості.
За підсумками всесою
зного і республікансько
го конкурсів на кращу
студентську наукову ро
боту з технічних і суспі
льних наук двадцять
п’ять робіт наших вихо
ванців відзначено меда
лями, дипломами та По
чесними грамотами Мінвузів СРСР і УРСР, ЦК
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ і
Центрального
правлін
ня науково - технічного

товариства.
В інституті на 30-ти
кафедрах діє 120 науко
вих гуртків, в яких на
лічується 1348 юнаків та
дівчат.
У Вінницькому полі
технічному створені і ді
ють два факультетських
студентських конструк
торських бюро (СКБ) і
5 СКБ на
кафедрах^
інституту.
Матеріали про органі
зацію науково-дослідної
роботи серед студентів
ВПІ вміщено на другій
сторінці.
ї.і

Однак потрібно сказати,
що в роботі ДНД інституту
мають місце серйозні недо
ліки і прорахунки. Переду
сім це стосується нерегуляр
них виходів на чергування.
в Практично жоден факуль
тет не домігся стопроцент
ної явки члені ДНД
на
чергування. Найбільшу кі
лькість зривів допустили в
минулому році, на факуль
тетах автоматики і обчис
лювальної техніки та радіо
технічному.
Не краще обстоїть справа
г в нинішньому році. Прик
ро, що на чергування
у
визначені дні часто не з’я
вляються старші
груп з
числа викладачів. Такі фак
ти мали місце, наприклад,
на інженерно-будівельному
факультеті. Крім того, ча
стина дружинників
зали
шає чергування, не відмі
чає в журналі, коли закін
чує його.
Варто сказати й про те,
що
останнім
часом
знизилась ефективність по
переджень правопорушень.
Негативно впливає на ді
яльність народної дружини

НАУКОВО-

У парт ком і інст ит ут у

Більше уваги охоронцям правопорядку
Добровільна
народна
дружина
інституту
прагне забезпечити зразковий порядок
у місті,
виховувати трудящих у дусі дотримання зако
нів і поваги правил соціалістичного співжиття. Бі
льше 1200 чоловік бере участь в роботі ДНД. У
відповідності з планами районного штабу, рай
виконкому студенти і викладачі чергують
по
і те, що адміністрація і гро- кий і партійний прошарок
мадські
організації інже- серед членів ДНД. Не станерно-будівельного^ факуль- ли членами
добровільної
тету, ФАОТу, і ОКТБ «Мо- народної дружини керівнидуль» не проявляють справ- ки підрозділів, кафедр і фажньої турботи про зростай- культетів.
ня рядів ДНД, поліпшення
Що
стосується
самих
їх якісного складу. У цих штабів ДНД, то вони теж
навчальних і
виробничих ще не стали по-сгіравжньопідрозділах члени
ДНД му бойовими. Приміром, у
складають не більше чвер- штабі інституту з трьох чоті загальної кількості сту ловік активно працює лише
командир І. Антонік.
дентів і співробітників.
В той же час начальник
На інженерно-будівельно
му факультеті, наприклад, шта^У тов* Мусаєв замість
серед дружинників нема ви- постійного планування, кон. . .
.
тролю і допомоги ДНД факладачів і співробітників, на Ку ЛЬТЄТів у підготовці і проенергетичному
факультеті веденні чергувань, а також
вони складають лише 1,2 ведення документації, випроцента, на радіотехнічно- конує лише-окремі дорученму — 8,8 процента, Низь= ня командира. Член штабу

місту, попереджують правопорушення. Керівництво
ДНД здійснюють ректорат, партійні і комсо
мольські організації.
На засіданнях
партійних,
комсомольських і профспілкових бюро постійно
заслуховуються питання про роботу дружин. Від
повідальним за роботу ДНД є проректор О.
І.
Тарануха, який надає певну допомогу штабові
у вирішенні організаційних питань.
Л. Касьян з другої полови- ставники адміністрації, гро
ші минулого року фактично мадських організацій. Прийне працює в штабі.
няті рішення зводяться в
Що ж стосується факу- основному до
підготовки
льтетських штабів, то тут справок, доповідних, вказітеж не все гаразд — у їх вок тощо,
складі мало комуністів, виВ прийнятій
постанові
кладачів. Тут не організо- парткому відзначається, що
вано навчання членів шта- недоліки і упущення в робів, планами роботи перед- боті добровільних народних
бачаються лише заходи по дружин
інституту стали
організації чергувань, а на можливими в результаті поенергетичному, інженерно- слаблення персональної відбудівельному та радіотехні- повідальності
комуністів
чному факультетах немає І. П. Антоніка та О. І. Танавіть і таких планів. Нере- ранухи за доручену їм дігулярно проводяться і засі- лянку роботи,
застарілих
дання штабів.
стилю і методів керівництЗасідання штабу ДНД ін- ва, низької вимогливості до
ституту хоча і проводяться начальників штабів ДНД
щомісяця, однак в їх ро~ учбових і виробничих підботі не беруть участі пред- розділів.

\л т

Партком інституту попе- .
редив комуністів І. П. Ан-1
тоніка та О. І. Тарануху і
зобов’язав їх розробити кон
кретні заходи по поліпшен
ню роботи охоронців пра
вопорядку, укомплектувати
штаби ДНД досвідченими
людьми, залучаючи до цієї
роботи викладачів і співро
бітників, поліпшити ідейновиховну роботу серед чле
нів ДНД, чітко визначити
обов’язки кожного з них,
забезпечити
оперативн и й |
зв’язок з партійними і гро
мадськими
організаціями,
адміністрацією.
Постійно контролюв а т и
організацію і якість чергу-1
вань на опорних пунктах,
маршрутах, результати пе
ревірок узагальнювати, опе- І
ративно вживати рішучих і
заходів для усунення вияв-|
лених недоліків.
Партком зобов’язав штаб і
ДНД інституту,
партійні
бюро факультетів і підроз
ділів, комітет
комсомолу І
забезпечити широку глас- {
ність роботи народних дру
жин інституту, постійно дба-1
ти про моральне і матері
альне заохочення кращих |
охоронців правопорядку.

2 стор.

Г«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»»

ія і

23 березня 1984 року.

га м і

Переможців

визначено
XXVI з’їзд КПРС, червневий (1983 р.)
Пленум ЦК КПРС поставили
перед
вищою школою нові завдання у справі
підготовки висококваліфікованих спеці
алістів та підвищення ефективності ви
користання наукового потенціалу. Зна
чимість цих завдань в ході будівництва
комуністичного суспільства і розвитку
науково-технічного прогресу зростає з
кожним днем.
Вся наша дійсність, радянський спосіб
життя, батьківська турбота партії про
У нашому
інституті,
як і в усіх вищих учбо
вих закладах країни,
створена і діє стабіль
на система науково-дос
лідної
роботи
студ е н т і в
(НДРС).
Кожен ,студент прохо
дить школу науково-тех
нічної творчості.
В даний час НДРС в
нашОхМу інституті вступи
ла в новий етап свого
розвитку — комплексну
систему, яка
охоплює
весь період навчання
студентів. Розроблені і
впроваджуються в мас
штабі вузу і на профілю
ючих кафедрах комплек
сні плани організації
НДРС на весь період
навчання. Ці плани відо
бражають специфіку про
ведення студентських на
уково-дослідних
робіт
диференційовано по ко
жному курсу для кожної
спеціальності і врахову
ють всі заходи, що про
водяться
суспільними,
загальнонауковими і загальнотехнічними кафе
драми.
В минулому році в на
шому інституті до нау
ково-дослідних робіт бу
ли залучені практично
всі студенти стаціонару.
Дальшого розвитку на
були конкурси на кращу
студентську наукову ро
боту, олімпіади «Студент
і науково-технічний про
грес», виставки технічної
творчості, студентські на*
уково-технічні конференції.
За підсумками всесо
юзного і республікансь
кого конкурсів на кра
щу студентську наукову роботу з технічних і
суспільних наук 25 побіт
вихованців ВПІ відзна
чено медалями, дипло
мами, Почесними грамо
тами Мінвузів СРСР і
УРСР, ц к влксм, цк
ЛКСМУ та
Централь
ного правління науковотехнічного
товариства.
Медалями «За
кращу
студентську роботу» Ака
демії наук УРСР і дип
ломами першого ступе
ня нагороджено студен
тів Павловського і Щер
баня (кафедра металорі
зальних верстатів) —на
укові керівники: доцент
Іскович-Лотоцький, мо
лодший науковий співро
бітник Вірник.
За підсумками облас
ного туру X всесоюзно
го конкурсу студентсь
ких робіт з суспільних
наук, історії ВЛКСМ і
міжнародного молодіж
ного руху, присвяченого
65-річчю Великого Жов
тня і 60-річчю утворення
СРСР, 15 кращих робіт
наших вихованців наго
роджено дипломами
і
направлено на республі
канський тур цього кон
курсу.
На
республіканський
огляд-конкурс направле
но також 31 дипломний

вищу школу, робота професорсько-вик
ладацьких колективів, партійних, комсо
мольських і інших громадських організа
цій дає можливість посилати в самості
йне життя із стін вузів всебічно підго
товлених, ідейно- загартованих та мора
льно стійких спеціалістів.
Одним з найбільш ефективних засобів
підготовки спеціалістів, здатних творчо
вирішувати науково-технічні завдання,
є залучення студентів до науково-дос
лідної роботи.

проект з усіх спеціаль
ностей.
На республіканському
.турі всесоюзної олімпіа
ди «Студент і науковотехнічний прогрес» сту
денти ВПІ здобули чоти
ри призових місць.
Е.
Яворський і М.) Салямон, зокрема, розподі
лили між собою перше і
друге місця з електро
енергетики, О. Барський
вийшов на друге місце з*
технології будівельного'
виробництва, у В. Лазебного третє місце з ра
діотехніки.
Разом з викладачами
студенти беруть актив
ну участь у виготовлен
ні експонатів. Торік, на
приклад, з кафедр авто
матики і вимірювальної
техніки, обчислювальної
техніки, теоретичних ос
нов радіотехніки
на
ВДНГ СРСР і УРСР бу
ло представлено
п’ять
таких експонатів. На ви-'
ставку «Виконання Про
довольчої програми Південнозахідним регіоном
України» — три експо
нати; на виставку при
проведенні всесоюзного
симпозіуму «Оптимізація
складних систем» — 8 ек
спонатів; на обласну ви
ставку «.Науково-техніч
на творчість молодих»
п’ять експонатів.
Всього в минулому ро
ці студентами інституту
одержано 43 нагороди за
підсумками всесоюзних і
республіканських
кон
курсів, або на 16 біль
ше, ніж у 1982 році.
Торік з 869 диплом
них проектів, які захисти
ли студенти стаціонару,
601 визнано реальним,а
392 рекомендовані дер
жавною екзаменаційною
комісією до впроваджен
ня.
Торік в інституті впер
ше проведено захист міжфакультетського про
екту для
будівництва
спортивного комплексу
нашого інституту. В йо
го розробці взяли участь
студенти інженерно-буді
вельного, енергетичного
і вечірнього факультетів,
а
також
сту д е н т и
ФАОТу. В минулому ро
ці 1395 студентів залу
чалось до виконання госпдоговірних тем, а 1292
до виконання 15-ти держбюджетних тем.
Добре працюють сту
денти над виконанням
держбюджетних тем на
кафедрах
електричних
станцій, автоматики і ін
формаційно - обчислюва
льної техніки, автомати
зованих систем управ
ління,
обчислювальної
техніки, металорізальних
верстатів.
В інституті на 30-ти
кафедрах діє сто двад
цять наукових гуртків, в
яких ‘налічується 1348
студентів. За підсумками
наукової роботи студен
ти виступають з доповід-

дями на конференціях
факультетів і інституту
В нашому вузі створе
ні і діють два факуль
тетських
студентських
конструкторських бюро
і п’ять студентських кон
структорських бюро на
кафедрах. На факульте
ті автоматики і обчислю
вальної техніки є студенський науково-дослідний
загін «Алгоритм».
Наукове керівництво
студентськими конструк
торськими бюро здійсню
ють професори В. Т. Маліков, О. П.
Стахов,
М. В. Коваленко, В. С.
Осадчук, доценти това
риші Гейвадов, Комісаренко, Міц, Хаімзон, Назаров, Сергієнко та мо
лодший науковий співро
бітник Гивчук.
Хоча в цілому показ
ники з науково-дослідної
роботи студентів значно
зросли в минулому році,
у нас ще є Невикориста
ні резерви.
На жаль, ще низьким
залишається рівень уча
сті студентів в публіка
ціях наукових робіт, ма
ло подається заявок на
передбачені ^винаходи і»
раціоналізаторські про
позиції, експонатів
на
наукові виставки з учас
тю викладачів. А ці по
казники якраз і характе
ризують рівень підготов
ки майбутніх
вчених,
викладачів, конструкто
рів, керівників виробни
цтва.
Важливою формою ор
ганізації НДРС є участь
наших вихованців в ро
боті над госпдоговірними і держбюджетними те
мами. Для нас повинно
стати правилом, щоб в
розробці кожної з них
постійно брала
участь
група студентів з 8—10
чоловік третіх, Четвертих
і п’ятих курсів. Це під
вищить стабільність, по
слідовність і чіткість в
організації такої роботи.
Ще мало студентів на
шого інституту залучає
ться до роботи в проб
лемних і галузевих лабо
раторіях^ обчислювали-**1
йому центрі, в
СКТБ
«Модуль». Необхідно до
могтися, щоб і тут, як
на кафедрах, в розробці
кожної теми
постійну
участь брали студенти,
а кожен викладач, нау
ковий співробітник, дос
відчений інженер
чи
аспірант став керівником
і наставником хоча б од
ного —двох студентів.
Тільки такий підхід до
організації НДРС забез
печить успішне вирішен
ня цих завдань.
ї. КУЗЬМІН,
ректор інституту, го
лова ради по НДРС
Вінницького вузівсь
кого центру.

За підсумками вузів
ського огляду-конкурсу
на кращий факультет по
організації науково-дос
лідної роботисеред сту
дентів переможцями виз
нано:
Серед факультетів:
Перше місце — факу
льтет автоматики і об
числювальної техніки;
Друге місце — енер
гетичний факультет;
Третє місце — маши
нобудівний факультет.
Серед ^профілюючих
кафедр:
Перше місце — кафед
ра обчислювальної тех
ніки;
Друге місце — кафед
ра автоматики і інфор
маційно - вимірювальної
техніки;
Третє місце — кафед
ра технології і автомати
зації машинобудування.
Серед загальнонаукових
кафедр:
Перше місце — кафед
ра енергетики;
Друге місце — кафед
ра електронних прила
дів;
Третє місце — кафед
ра вищої математики.
Серед кафедр суспільних
наук:
Перше місце — кафед
ра політекономії;
Друге місце — кафед
ра історії КПРС;
Третє місце — кафед
ра марксистсько-ленінсь
кої філософії.

Науково-дослідна ро б о 
та за індивідуальним
пла
ном є складовою частиною
курсових
проектів.
Вона
може послужити
також
і темою
дипломного про
екту.
Тільки в минулому році
близько
чотирьохсот дип
ломних проектів, які
за
хистили випускники
нашо
го
вузу,
рекомендовані
державною екзаменаційною
комісією до впровадження.
В числі найбільш
ефек
тивних і реальних є
дип
ломні
роботи студентів В,
Добіжука, Г. Лебідя,
Ю.
Притика, В. Волинця,
А.
Павловського,
А. Кравчу
ка, С. Гаснікова, А.
Ма
зура, В. Горопашного
і
Н.
Горопаш н о ї,
І.
Пєвнєва, В. Варчука,
А.
Черкасова, С. Безпалова та
багатьох інших.
Наукові
розробки
на
ших студентів
знаходять
широке впровадження
на
багатьох підприємствах об

ласті, Києва, Дніпропетров
ська,
Івано-Франківська,
Душанбе та
інших
міст
країни.
За
участь
у виставці
«Науково-технічна
твор
чість молодих», яка про
ходила в 1982 році в Мос
кві, студенти
нашого
ін
ституту С. Юдін, В Гель і
Г. Лисенко
були нагород
жені почесними
знаками
«Лауреат НТТМ» і
дип
ломами
«Лаурет
Всесо
юзного
огляду
науковотехнічної
творчості
мо
лоді».
Торік
же студенти ВПІ
одержали 43 нагороди за
підсумками всесоюзного і
республіканського
кон
курсів, або на 16
наго
род більше, ніж у 1982 ро
ці.
На знімку: робота
за
індивідуальним
планом.
Текст і фото студента 5го
курсу
енергетичного
факультету
Олександра

Суворова.
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Клуб любителей русского
язика, об'ьединяющий студентов-иностранцев существует лишь второй год. Но а
за зтот сравнительно небольшой период его участниками проведена значительная
работа.
Клуб об'ьединяет тех студентов, которие хотят глубже изучить русский язик,
праобщится к культу ре ве
ликого русского народ а, познакомиться с богатством
многонациональной литератури народов СССР, раскрить свои творческие и индивидуальние способности,
Девизом
клуба
стали
слова В. Маяковскгоо: «Я
русский би виучил только
за то, что им разговаривал
Ленин».
Клуб организовивает и
проводит конкурси чтецов,
конкурси на лучшее исполнение русской и советской

песни, диспути и встречи
с интересними людьми: ве
теранами Великой Отечествемноіїфойни передовикам а
и новаторами производства,
комсомольцами и пионерами
городи Винници. Традиционньїми стали для нас русские народние игри, зна
йомство с русским фолькло
ром.
Женщини планети в борьбе за мир — такова тема
очередного заседания клу
ба, которое состоялось
5
марта в кафе «Прометей»
третьего общежития института.
Активними у частниками
зтого мероприятия били
студенти из Куби (группи
1 АТ-83; З АТ-83), из Афганистана (группи З РТ-82;
2 РТ-83), Вьетнама, Сенегала и других стран.
В тот вечер звучали сти
ха и песни на русском язи-

ке о женщине, матери, любимой. Исполняли их студен
ти - иностранци.
Тепло встрегалії зрители
кубинских студентов, ко
торие исполнили песню «В
лесу прифронтовом». Вселі
поправилась песня «Кахов
ка» в исполнении афгансь
ких студентдв. Бурними ап
лодисментами наградили зри
тели зала перуанского сту
дента Карлоса за исполнение песни «А я в Россию
домой хочу».
Морад МАЧЕН (НДРА)
президент клуба.
На знімку: викладач ка
федри російської мови
Е. А. П ЄХАН.
Фото Р. Кутькова.
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