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Палкий привіт 
делегатам 

VII звітно-виборної 
комсомольської 

конференції 
Ленінського району 

м. Вінниці!

Слово делегату

УТВЕРДЖ УЄМ ОСЯ
Одним з головних завдань, що стоять перед ви

щою школою є підвищення якості підготовки і ви
ховання майбутніх спеціалістів. Виходячи з цього, 
комсомольська організація Вінницького політехніч
ного інституту спрямовує всю свою діяльність на те, 
щоб громадська робота, яку виконують студенти, 
давала їм можливість набути теоретичних і практич
них знань, вміння і навичок, необхідних організа
тору трудових мас, вихователю і пропагандисту.

Основу політичної освіти студентської молоді скла
дає вивчення марксистсько-ленінської теорії на семі
нарських заняттях з суспільних дисциплін, складан
ня Ленінського заліку, відвідування занять факуль
тету громадських професій, участь в розширених за
сіданнях студентського політичного клубу «Аргумент». 
Крім того у нас, в інституті, щодня проводяться 
кількахвилинні політінформації. Багато наших вихо
ванців відвідують студентську школу-лекторій при 
обласному комітеті Компартії України.

Велику увагу приділяємо трудовому вихованню. 
Сотні бійців студентських будівельних загонів інсти
туту щорічно виїжджають в різні кінці країни на 
спорудження народногосподарських об'єктів. Рука
ми студентів збудовані також гуртожитки інститу
ту, учбові корпуси, їдальня. Зараз юнаки і дівчата 
працюють на будівництві головного учбового корпу
су інституту та спортивному комплексі. Важливими 
важелями трудового виховання стали комсомольсь
кі суботники і недільники, в яких беруть активну 
участь і студенти-іноземці, що навчаються у Він
ницькому потехнічному.

Проведення наукових студентських конференцій 
стало у нас вже традицією. Наступна конференція 
проходитиме в березні 1985 року. Зараз, в процесі 
підготовки до чергового студентського наукового фо
руму, ми набуваємо навичок обробки наукових да
них, аналізуємо і узагальнюємо їх, працюємо з на
уковою літературою. Разом з тим, в цій роботі у нас 
є ще й недоліки. На різних виставках мало експо
нується студентських наукових робіт, низький ще рі
вень реальних дипломних проектів наших випуск
ників. Комітет комсомолу інституту ще мало приді
ляє уваги організації і методичному забезпеченню 
науково-дослідної роботи студентів, вивченню і роз 
повсюдженню передового досвіду.

Провіркою політичної зрілості майбутнього спе- 
аліста, його готовності стати керівником колективу 
— є державний екзамен з наукового комунізму. І 
дуже важливо, що в роботі державної комісії бе
руть участь і представники громадських організацій, 
в тому числі і комсомольські працівники, які дають 
оцінку майбутньому спеціалісту не тільки по відпо- 
віддям з тієї чи іншої дисципліни, а й проявленої 
громадської активності протягом усього періоду нав
чання.

Багато робиться комітетом комсомолу у справі ви* 
ховання молодого спеціаліста, ще більше потрібно 
зробити, щоб кожен студент відчував постійну необ
хідність і тягу до знань, глибоко вивчав марксист
сько-ленінську теорію, політику партії, оволодівав 
своєю майбутньою спеціальністю, був готовим пра
цювати там, де потрібно Батьківщині.

Ю, ХИТРИЙ,
студент.

НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЦЕ С П Р А В А  Н А Ш И Х  Р У К
Одним з головних на

прямків в роботі по ідей
ному вихованню молоді 
є формування у юнаків 
і дівчат наукового світо
гляду на основі вивчен
ня основ марксизму-ле- 
нінізму, історії КПРС. У 
цій важливій справі ве
лика роль відводиться 
системі комсомольської 
політосвіти, лекційній 
пропаганді. Саме так на
цілює нас на цю справу 
постанова ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшен
ня партійного керівни
цтва комсомолом і під
вищення його ролі в ко
муністичному вихованні 
молоді».

За звітний період кі
лькість шкіл комсомол-

нення в молодіжну сфе
ру чужих і ворожих на
шому суспільству погля
дів, дав’ати рішучу відсіч 
провокаційним слухам, 
пустому критиканству.

Гострою залишається 
і проблема атеїстичного 
виховання молоді. Нас 
хвилює те, що в релігій
ні об'єднання втягнені 
окремі діти з числа шко
лярів. Завдання комсо
мольських організацій 
—вирвати, так би мови
ти, всіх молодцх лю
дей, що попали під вплив 
релігійного дурману. Ко
жен факт участі в релі
гійних обрядах, захоп
лення прикрасами і ку
льтовою символикою по
винен викликати у ком-

таються лекції, працю
ють дискоклуби. Та на 
жаль, не скрізь пам'я
тають, що невлаштований 
побут, низька організація 
дозвілля молоді прино
сять серйозні збитки мо
ральному вихованню, 
стають причиною плин
ності кадрів і правопо
рушень. Значного поліп
шення потребує робота 
молодіжних клубів-кафе 
і дискотек. Виховання 
молоді, формування її 
світогляду в> зачній мірі 
залежатиме цїд профі
лактики правопорушень, 
боротьби з злочинністю, 
викорінення всіх причин, 
що породжують ці нега
тивні явища. Адже не 
секрет, щ0 окремі юна-

боти по військово-пат
ріотичному, фізичному 
та інтернаціональному 
вихованню молоді. Тра
диційними стали у нас 
урочисті проводи юнаків 
на військову службу, 
зустрічі з ветеранами 
партії і Великої Вітчи. 
няної війни, вечори інтер
національної дружби, 
спортивні змагання то
що. Яскраво, емоційно 
проводяться вони на за
воді радіотехнічної апа
ратури, в політехнічному 
і медичному інститутах. 
Заслуговує уваги робо
та комітетів комсомолу 
‘об'єднання «Промтоваь 
ри» і медичого інститу
ту. Комсомольці цих ор
ганізацій взяли шефство
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ської політосвіти і еко
номічного навчання збі
льшилась в районі з 306 
у 1981—1982 навчально
му році до 330 в ниніш
ньому. Зараз в системі 
комсомольської політос- 
ьіти навчається понад 
19 тисяч юнаків і дівчат 
нашого району. Завдяки 
підтримці і турботі пар
тійних комітетів в нині
шньому році 96 процен
тів пропагандистів систе
ми комсомольської по
літосвіти — члени КПРС. 
98 процентів з них — 
люди з вищою та неза- 
кінченою вищою осві
тою. В багатьох школах 
заняття проводять керів
ники організацій і уста
нов, начальники цехів, 
ведучі спеціалісти, ком
сомольські працівники і 
активісти. При райкомі 
та комітетах комсомолу 
великих промислових 
підприємств, вищих уч
бових закладів. створено 
одинадцять позаштатних 
лекторських груп. Біль
ше сотні лекторів ведуть 
серед молоді пропаганду 
рішень XXVI з'їзду 
КПРС, XIX з ' ї з д у  
ВКЛСМ, внутрішньої і 
зовнішньої політики на
шої Комуністичної пар
тії, історії Ленінського 
комсомолу, міжнарод
ного молодіжного руху. 
Однак рівень лекційної 
пропаганди, теоретичної 
і методичної підготовки, 
пропагандистської май
стерності окремих лек
торів ще не сповна від
повідають вимогам сьо
годення.

Зею лекційну пропа
ганду серед молоді нам 
необхідно будувати в 
тісному контакті з пер
винними організаціями 
товариства «Знання», 
поставити надійний за
слін на шляху проник-

сомольських активістів 
не просто стурбованість, 
а активну і^рішучу про
тидію.

Виступаючи на Всеар- 
иійській нараді секре
тарів комсомольських ор
ганізацій, т. К- У- Чер
ненко підкреслював ва
жливість роботи комсо
молу по морально-есте
тичному вихованню мо
лоді.

Працюючи спільно з 
кінотеатрами, музеями, 
м/уздрамтеатром, пар
ком культури і відпо
чинку ім. Горького, ком
сомольські організації 
Ленінського району на
були певного досвіду у 
цій справі. Велику робо
ту В1 цьому напрямку 
проводять комсомольсь
кі організації В О «Тер
мінал», медичного і по
літехнічного інститутів* 
технікуму м’ясомолочної 
промисловості виробни
чо-художнього об'єднан
ня «Вінничанка». Проте 
окремі комсомольські 
організації далеко не 
повністю використовують 
наявні можливості для 
організації цікавого й 
корисного дозвілля моло
ді. Предметом особливої 
турботи усіх комсомоль
ських організацій повин
ні стати молодіжні гурто
житки. '

Комітети комсомолу 
ВО «Термінал», ВХО 
«Вінничанка», швейного 
об'єднання «Поділля», 
вищих учбових закладів 
району докладають ба
гато зусиль, щоб гурто
житки стали для юнаків 
і дівчат не тільки міс
цем проживання, а й 
місцем формування спе
ціаліста, громадянина, 
інтелігента. В робітни
чих і студентських гур
тожитках часто проводя
ться цікаві вечори, чи-

ки і дівчата ухиляються 
від суспільно-корисної 
праці, ведуть паразитич
ний образ життя, ста
ють правопорушниками 
і навіть злочинцями. 
Особливу тривогу .вик
ликає той факт, що в 
числі цих правопоруш- 

/ників зустрічаються під
літки, тобто учні серед
ніх шкіл і профтехучи
лищ. Коцсомольські ж 
організації окремих під
приємств і установ, ви
щих та середніх учбових 
закладів і профтехучи
лищ району слабо реа
гують на факти право
порушень, не дають 
принципової оцінки тим, 
хто ухиляється від сус
пільно-корисної праці, 
прагне жити за чужий 
рахунок. Велику роль у 
цій справі можуть і по
винні зіграти оперативні 
комсомольські загони 
ДНД. Та районний опе
ративний комсомольсь
кий загін дружинників 
ще не став справжнім, 
надійним помічником 
районного відділу внут
рішніх справ. А хто ж, 
як не ми самі, наводи
тиме порядок В' нашому 
суспільстві? І це стосу
ється, в першу чергу, 
наших комсомольських 
рук. Сучасна міжнарод
на обстановка вимагає 
від нас поліпшення ро
боти по військово-пат
ріотичному вихованню 
молоді. Нам є чим гор
дитися, є що захищати. 
До лав Радянської Ар
мії і ВМФ повинні ста
вати юнаки фізично 
здорові, політично гра
мотні, морально стійкі, 
здатні на ратний і бойо
вий подвиг в ім'я миру, 
в ім’я соціалізму.

В районній комсомоль
ській організації скла
лась певна система ро-

над ветеранами Великої 
Вітчизняної війни. Ця 
робота проводиться під 
девізом «Турбота і ува
га».

В ході підготовки до 
40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні 
комсомольським органі
заціям району слід акти
візувати роботу по ви
хованню у комсомольців 
і молоді почуття радян
ського патріотизму і про
летарського інтернаціо
налізму. Завершується 
четвертий рік одинад
цятої п'ятирічки. Ком
сомольці і молодь Ле
нінського району м. Він
ниці, як і весь радянсь
кий народ, з натхненням 
і ентузіазмом сприйняли 
заклик партії розгорнути 
масовий рух за раціона
льне ведення господар
ства, приділяючи особли
ву увагу підвищеню про
дуктивності праці, раці
ональному використанню 
сировини, топлива і енер
гії, їх економії на кож
ному робочому місці.

Отже роботи у ком
сомольських організацій 
попереду ще бага т о . 
І кожна форма, чи то 
ідейного, трудового, мо
рального, військово-пат
ріотичного виховання — 
це жива, творча справа, 
за яку потрібно братися 
з усією .серйозністю без 
формалізму і шаблонст- 
ва. Така і тільки така 
робота утверджуватиме 
у юнаків і дівчат потре
бу до активної трудо
вої і громадської діяль
ності, вміння відстоюва
ти свої політичні погля
ди, словом і ділом сла
вити рідну Вітчизну.

Юрій ЛЄВИКІН, 
другий секретар Ле
нінського райкому 
ЛКСМУ м. Вінниці.
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П’ятикурсник В іктор Мореходов кілька років підряд 
очолював комсомольську орган ізацію  енергоф ану, був 
командиром студентських будзагонів. Зараз молодий 
ком уніст працює над дипломним проектом.

Є така школа
КОМПАС У ПРОФЕСІЮ

Ким бути? Це питання 
хвилює багатьох випуск
ників шкіл. Над вибо
ром своєї майбутньої 
професії юнаки і дівчата 
"замислюються ще з шкі
льних років. Та не кож
ному зразу вдається зро
бити отой правильний 
вибір в житті. Адже 
професій дуже ібагато. 
І як знайти серед них 
єдину, щоб була улюб
леною на все життя?

Правильно зорієнту
ватися у виборі своєї 
майбутньої спеціальнос
ті допомагає юним заоч
на математична школа, 
(ЗМШ), створена при 
кафедрі вищої математи
ки нашого інституту. 
Працює вона з 1976 ро
ку і користується вели
кою популярністю серед 
учнів 8—10 класів. Нав

чаються в ЗМШ хлопчи
ки й дівчатка Вінниць
кої, Хмельницької, Пол
тавської, Львівської та 
інших областей України, 
з Молдавії, Російської 
Федерації тощо. Бажаю
чих навчатися в заочній 
математичній школі зна
чно більше від її потен
ціальних можливостей і, 
все ж, ми прагнемо за- 
довільнити кожного, хто 
любить математику — 
одну з найголовніших 
наук. Ми ставимо собі 
за мету — підвищити рі 
вень математичної під
готовки учнів старших 
класів і, звичайно, допо
могти їм . вступити до 
нашого інституту.
. Заочні матема т и ч н і 

школи, як правило, ство
рюються при педагогіч
них інститутах або уні

верситетах. Що ж стосу
ється нашої ЗМШ, то 
вона єдина в регіоні і 
робота з учнями тут про- 
водиться не студентами, 
а викладачами кафедри 
вищої математики, що 
надає школі особливої 
специфіки. Ми слідкуємо 
за всіма змінами в шкі
льних програмах з мате
матики і згідно цього 
складаємо щорічно такі 
завдання, які відповіда
ють сучасим вимогам. 
Крім завдань з окремих 
тем, готуємо і відправ
ляємо своїм слухачам 
спеціальні методичні роз
робки і посібники, які 
значно допомагають * їм 
засвоювати різні матема
тичні питання.

Під час зимових ка
нікул запрошуємо слу
хачів ЗМШ до себе в ін
ститут. Тут даємо їм не
обхідні консультації,

ВЕЧІР ДРУЖБИ
Нещодавно в підшеф

ній школі № 23 м. Він
ниці відбувся вечір ін
тернаціональної дружби, 
присвячений 40-річчю 
Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні.

Піонери 5-го «В» кла
су Таня Вельбас, Іра Во
рожбит, Оленка Чорно
морець, Олег Миколюк, 
Тамара Суханова і Віта 
Бондарчук) розповіли 
присутнім про піонерів- 
героїв Валю Котика 
(загін носить його ім’я), 
Вітю Коробко, Володю 
Дубініна, Льоню Голіко-

ва, Зіну Портнову, Ма- 
рата Казєя.

Потім учні уважно 
слухали виступи студен- 
тів-іноземців, які навча
ються в нашому інститу
ті. Перед піонерами шко
ли виступили Тесфайє 
Уактола з Ефіопії, Ка
рат Рада з Сірії, Шахім 
Набіль з Лівану, Лааная 
Фуад з Мароко. Всім 
була зрозуміла російсь
ка мова, якою розмов
ляли студенти-іноземці., 
Останні розповіли своїм 
радянським друзям про 
навчання та відпочинок 
дітей в своїЧ кр ділах,

МИ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

про соціалістичні пере
творення в Ефіопії і Сі
рії, про ь.р арбницьку 
війну Ізраїлю проти лі
ванського і палестинсь
кого народів, про біду
вання дітей, в яких за
гинули батьки.

Вечір пройшов під де
візом «Мир усім дітям 
планети!» Наприкінці пі
онери пов’язали гостям 
червоні галстуки, вручи
ли живі квіти.

О. ВОРОНЦОВ, 
викладач кафедри іс
торії КПРС.

МІЦНІЮТЬ ЗВ‘ЯЗКН
Ще один м арш рут бра

терства прокладено між  
Вінниччиною і Келецьким  
воєводством ПНР. Договір 
про друж бу і змагання  
уклали колеквиви вироб
ничого швейного об’єд
нання «Поділля» і тек- 
тильного заводу «Рекорд» 

із міста Єнджейов.
Кілька днів, у своїх у к 

раїнських побратимів гос
тювала делегація з «Ре
корду». Польські друзі 
ознайомились з орган іза
цією виробництва, доз
віллям трудівників об’єд
нання. виріш енням соці
ально-побутових питань. 
Вони зустрічались з ро
бітниками та інженерно-

технічним и працівниками  
головного підприємства  
Могилів-Подільськиї швей
ної ф абрики.

— С п о д о б а л о с ь  
те, що на підприємствах 
і у В інниці, і в Могилеві- 
Подільському працює ба
гато трудових династій, 
що батьки і діти ж ивуть  
одними помислами. Доб
рою традицією є і уро
чисте посвячення молоді 
в робітничий к л а с .  
Все це с п р и я є  ство
ренню доброї атомсфери 
в колективі, творчому під 

ходу до своєї роботи, під
вищ енню ї ї  продуктив
ності.

Д о 40-р іч ч я  П ерем оги

III

І  Я К  Т О Б І С Л У Ж И Т Ь С Я ? 1
Е Нещодавно колектив викладачів і сту- 
I  дентів інституту проводжав на військо- 
Е ВУ службу чергове поповнення з числа 
Е вихованців. За традицією в урочистій 
Е обстановці майбутнім воїнам друзі, бать- 
"  ки і рідні дали наказ вірно служити 

рідній Вітчизні, вручили їм квіти і су
веніри. Тепер з усіх кінців країни надхо-

шстит'уту завжди з честю нестимуть г  
ім'я захисників Вітчизни, примножува- Е 
тимуть бойову славу Збройних Сил Е 
СРСР так, як примножує її ще один ви- |  
хованець ВПІ молодший сержант Воло- і  
димир Матвієнко, якого ви бачите на Е 
знімку. Про нього розповідає в своєму 5 
листі командир підрозділу т. Рябовол. Е

 Стали командирами |

ШУМЛЯТЬ АЛЕЇ, 
П А Р К И

В багатьох населенних пунктах Вінниччини остан
німи роками закладено нові сквери і алеї. То жи
ва пам'ять тим, хто не повернувся до рідних осель 
з кривавих доріг Великої Вітчизняної війни. Закла
дають їх солдатські вдови, сини, дочки і внуки тих, хто 
віддав своє життя за наші сьогоднішні мирні будні. 
Дружини, нащадки полеглих воїнів вважають свя
тою справою посадити дерева в пам'ять про рідну 
людину.

Зустрічаючи славне 40-річчя П ер е м о ги п о д о ля 
ни не обмежуються алеями і скверами Пам'яті. В 
найближчих плеснах спадкоємців реликогц подви
гу — назвати вулиці сіл і міст, поля колгоспів і 
радгоспів іменами Героїв Радянського Союзу, які 
визволяли наш край від чорної фашистської чуми.

Нинішньої осені, напередодні \66-річниці з дня 
народження Ленінської Комуністичної Спліки Мо
лоді, на території студентського містечка ВПІ си
лами юнаків і дівчат нашого інституту теж було 
закладено парк Пам'яті. Ідею цю висунув перед 
комсомольцями колишній комсомольський і партій
ний працівник, учасник громадянської і Великої Віт
чизняної воєн Павло Тимофійович Солейко.

Щодня після занять студенти-політехніки виходи
ли на роботу. Дерева, висаджені руками старшого 
і молодшого поколінь, віками зберігатимуть світлу 
пам'ять про тих, хто вийшов на жорстокий бій з 
гітлерівсікими головорізами, ціною свого життя вря
тував людство планети від фашистського поневолен
ня. ~

В. ПАВЛКЖОВ,
голова профкому студентів.

= дять в інститут листи від новобранців. 
5 Молоді воїни діляться з своїми друзя- 
= ми цікавими враженнями, розповідають 
= про свою службу.
;; Комітет комсомолу інституту підтри- 
“ мус тісні зв’язки з військовими части- 
5 нами, в яких проходять службу вихо- 
г  ванці Вінницького політехнічного. Інсти- 
« тутська багатотиражка періодично дру- 
-  кує їх. Сьогодні за листами, що надій- 
Е шли від командирів підрозділів, розпо 
= відаємо про двох сержантів Анатолія 
ї  Коваля та Володимира Матвієнка. Обид
ві- ва хлопці служать вже другий рік, ста- 
~ ли молодшими командирами.
Ц- До призива на військову службу Ана- 
Е юлій Коваль навчався на радіотехніч- 
Е йому факультеті. Тепер служить зв'яз- 
Е ківцем. Він — начальник радіостанції. 

Сержант Коваль, — пише в листі коман
дир підрозділу т. Ухолов,- — став спе
ціалістом другого класу, довірену тех
ніку використовує вміло, береже її, свій 
досвід щиро передає підлеглим. Анато
лій — активний учасник в громадській 
роботі, комсомольський активіст, поміч
ник керівника групи політзанять. Всі 
доручення виконує добросовісно і якіс
но. Користується заслуженим авторите
том серед командирів і своїх товаришів. 
Фізично здоровий, виконав норматив 
військово-спортивного комплексу пер
шого ступеня.

Таких листів на адресу інституту над
ходить багато. В кожному з них — 
слова щирої вдячності і любові до ко
лишніх студентів, які із зброєю в руках 

_ стоять на варті рідної Вітчизни, збері- 
Е гають наш мирний спокій. Через кіль- 
Е ка місяців призивники 1983 року знов 
Е повернуться додому, продовжуватимуть 
Е навчання* в інституті. Тут пам’ятають і 
Е знають про них, чекають з нетерпінням, 

і = На зміну ж їм прийде нове поповнення. 
Е 1 немає сумніву в тому, що вихованці

вчимо їх роботі на мікро
калькуляторах. Вчені ін
ституту проводять з ни
ми бесіди, читають їм 
лекції, знайомлять їх з 
традиціями вузу. І не 
дивно, що багато випуск
ників ЗМШ стають зго
дом студентами Вінниць
кого політехнічного, вча- 
іься на добре та відмін
но. В цьому році, напри
клад, студентами ВПІ 
стали наші колишні слу
хачі С. Заболотна, Єд 
Міщенко, А. Козинська, 
В. Подоляк, Д. Винокур, 
1-і. Павленко, Д. Шиш- 
кін, А. Якубовська, В. 
Гливий та багато інших.

А. МАРГАС1Н, 
керівник ЗМШ, в. о. 
доцента кафедри ви
щої математики.

Володимир дисциплінований, чесний, Е 
трудолюбивий, до виконання своїх Е 
службових обов’язків ставиться добро- Е 
совісно, довіреною технікою і зброєю Е 
оволодів за порівняно короткий строк. Е 
Молодший сержант Матвієнко постій- Е 
но працює над підвищенням свого ідей- Е 
ного і теоретичного рівня. Володимир — Е 
командир відділення, відмінник Радян- Е 
ської Армії, класний спеціаліст. Е

Сухі, лаконічні рядки з характеристи- Е 
ки. А скільки за цими словами важкої Е 
і повсякденної роботи! Хто служив в Е 
Армії, тому не- ваото оозповідати. як ви Е 
ховається майстерність воїна, скільки Е 
поту треба пролити, поки станеш в рі- Е 
вень з тими, для кого військова служ- Е 
ба вже стала рідною домівкою. В армії, Е 
як ніде, пізнається ціна дружби, взаємо- Е 
виручки, товариськості і поваги до сво- Е 
їх товаришів. Цим і міцна наша Армія |  

захисниця миру, гроза ворогів.

Спорт
Закінчився чемпіонат 

міста з волейболу, в 
яком у взяли участь де
сять кр а щ и х ж ін о ч и х  
команд Вінниці.

У  фінальну четвірку  
вийшли ^волейболістки 
педагогічноо і політехні
чного інститутів , ком ан
ди В інницького т е х н іку 
му залізничного тр ан 
спорту та філіалу Київсь
кого торгово-економічно
го інституту. В результа
ті призові М ІС Ц Я  розпо
ділились таким  чином: 
перш е місце виборола 
команда Вінницького пе
д інституту, яка з рахун
ком 3:0 перемогла ком ан
ду політехніків . За третє  
місце боролися студенти  
ф іліалу торгово-еконо
мічного інституту і тех 
н ікум у залізничного тран 
спорту. Перемогу здооула 
команда філіалу.

Після трьохрічної пе
рерви волейболістки на
шого інституту знов ста
ли срібними призерами  
міського чемпіонату, Хо
четься особливо виділи
ти спортивну майстер
ність студенток енерге
тичного ф акультету, зо
крема, кап ітана  команди  
Людимили Кропив’янсь- 
ко ї і Тетяни Бойко. В 
гарній  спортивній формі 
виступають студентки  
ф акультету автоматики і 
обчислювальної техн іки  
Ольга Носенко, Світлана 
Лукьяненко, Рената Ме- 
єревич, Світлана Сомен- 
ко і переш окурсниця ін
женерно-будівельного ф а
культету Інна Болманен- 
ко.

Тренує наш у команду  
Іван Павлович Рудий.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ, 
викладач каф едри  
фізвиховання.

Новий цех
здоров'я

Ш видко набуває попу
лярності у навколиш ніх  
м еш канців новий спор
тивний клуб, що відкрив: 
ся нещодавно у Вінниці 
на території житлово-ек
сплуатаційної дільниці 
№ 1. У  ньому для тих, 
хто хоче подружитись з 
ф ізкультурою  та спор
том, є всі умови. Охоче 
ідуть сюди і дорослі, і 
малюки.

Двері клубу гостинно  
відкриті для всіх. Одн| 
ідуть в секцію  художньої 
гім н асти ки , котру веде 
досвідчений ф ахівець  
Н. П. Л евчиш ина, 3 Гру
пою запально-ф ізичної 
підготовки займається  
Л. М. М аксимилю к. Л і
кар обласного апортив- 
но-ф ізкультурного дис
пансеру Є. В. Васін — 
добрий знавець аеробіки, 
охоче працює у спорт
клубі з ї ї  прихильника
ми.

Днями стала діяти тут  
і секція атлетичної гім 
настики, зр тренера в 

я кій  сам педагог-органі- 
затор ЖЕД-1 В. В. Криж а-
Н о В С Ь К И Й .

Працює спортклуб у 
зручний час — з 15 до 
22 години. І щодня у  
ньому з ’являються все 
нові прихильники ф ізку 
льтури і спорту.

«Новини Поділля».
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