
Як проходить сесія
До складання екзаменів приступили студенти 

2, 3. 4, 5 курсів, Як повідомила старший інс
пектор учбового відділу С. М. Козяр. станом на 
14 січня склали екзамени 2520 студентів, їх 
успішність складає 71 процент, а якість — 42 про- 
центи, тобто п’ятірки і четвірки отримали 1070 
студентів. 571 студент отримав двійку.

Першість з успішності ведуть студенти ФОТ — 
91 процент, друге місце займає ФАМ — 84, тре
те енергофак —- 83 проценти. Останні місця 
посідають вечірній та інженерно - будівельний 
факультети, де успішність складає відповідно 62 
і 63 проценти..
# Серед курсів лідером став V курс ФОТ, де ус

пішність вийшла на 95 процентів, за ним йдуть 
четвертокурсники ФОТ і ФАМу — 88 процентів. 
Найгірші показники мають студенти четвертого 
курсу ІБФ — 57 процентів, другого курсу вечі
рнього факультету — 41 процент.

РОЗДУМИ 
ПІСЛЯ АТЕСТАЦІЇ

атестація, як захід 
иціш\п исиипстисп, ЬлЗ 
п с іч а є  д и 'іи ь у  К ааЛ іц п К сі 
дии ЛЮДНІШ. Ь р а л и ь у Є
юся, як правило, її но
Л 1 І Й 4 И И И  р и вВ п Т и К , 1НТЄ
лептуаЛоВі здіонисТі. по 
осАіпла та шш і якості

о найти ооєктнвні кри
Т е р п , ЯКі ДОоВОЛЛЮТЬ ОЦІ
вита осоолстість в усьо 
му її оагагсші, неаов 
торності і суаеренлйвос' 
ті, дуже важло. і все ж
Є МОЖЛИВІСТЬ ВИДІЛИТИ
наиоільш характерні
ОСООЛйВОСТІ, ЯКІ ПОВНИШ
оути властиві певши 
групі людей, що займа
ються Діяльністю одного 
змісту і трудомісткості, 
результати такої діяль
ності, якість а  дозволя
ють більш - менш досто
вірно дати порівняльну 
оцінку внескові кожно
го члена колективу, що 
і служить основою ате
стації*

по цьому шляху й 
пішли деканат, партбю- 
ро, комсомольська і про
фспілкова організації на
шого факультету. Біль
ше року знадобилося 
для вироблення методи
ки атестації студентів. 
Нині вона апробована 
під час атестації п’яти- 
курсників для отриман
ня ними характеристик 
і встановлення чергово
сті розподілу молодих 
спеціалістів. Ця ж мето
дика використовується 
профбюро факультету 
при оцінці підсумків со
ціалістичного змагання 
між групами і курсами, 
стала основою атесту- 
вання третьокурсників, 
як обов’язковий елемент 
контролю якості підго
товки майбутніх інже
нерів.

отже, вже в цьому 
році ібб студентів при
йому 1985 року пройш
ли атестацію. В ній, зо
крема, оцінювалася ус
пішність, участь в нау
ково - дослідницькій ро
боті, громадська актив
ність і дисципліна кож
ного студента. Найвища 
шкала оцінок — двад
цять баллів. А які ж 
фактичні результати ате- 
стування третьокурсни
ків?

Максимальний, найви" 
щий атестаційний балл 
(15,7) отримала студен
тка групи І-ЕОМ-85 Іри
на Іщенко. А ось сту
дентка групи 5-ЕОМ-85 
Інна Дяченко спромог
лася вийти на мінусовий 
показник (*—0,3 бала). 
Досить скромними вия
вилися показники по 
всьому курсу: середній 
балл склав трохи біль
ше десяти. З незначним 
перевищенням цієї циф
ри були атестовані лише 
42 студенти, тобто 40 
процентів. Решта 60 
процентів не подолали 
навіть посередній бар’єра

Студенти Дяченков

А. Максименко, А. Сав
чук, ъ. і/ійскж та і. 110- 
ішьа иули взагалі не 
атестовані, носкільки не 
наорадй мінімальної кі
лькості балів •— б. ІДе 
двадцять студентів не 
зуміли отримати вісім 
Оаллів 1 їх ми вимушені 
була атестувати умовно.

п а  сумні роздуми на
водять атестацшні ма
теріали. Абсолютна бі
льшість наших вихован- 
ців пасивні у грбмадсь- 
кш роооті і в наукових 
дослідженнях. Б графах, 
де виставляються оцінки 
по цих видах студентсь
кої діяльності, здеоіль- 
шого нулі або одиниці, 
Не випадково, що серед
ня оцінка курсу з нау
ково - дослідної роботи 
склала лише 6,2 або чо
тири проценти від мож
ливого.

І тому будуть безгру
нтовними всілякі розмо
ви про активне залучен
ня студентів до науки, 
про підготовку інженера 
через науку. Переконли
вим свідченням цього 
стали результати недав
ньої атестації.

Мабуть, саме тому один 
з керівників вінницько
го підприємства з гірко
тою говорив: «Ваші сту
денти поняття не мають, 
з чого і як виготовляє
ться обчислювальна ма
шина, що вона собою яв
ляє. Би відстали в яко
сті підготовки, в прище
пленні знань сучасного 
устаткування років на 
п'ятнадцять».

Ось яких ми готуємо 
інженерів!

Але ще сумнішим є і 
те, що громадська акти
вність нашого студента, 
майбутнього організато
ра виробництва, зашка
лена близько нульового 
покаоника. Його соціаль
ну індеферентність мож
на оачйти на кожному 
кроці. Наслідки атеста
ції мовою цифр тільки 
стверджують цю незрозу
мілу інертність, яка ви
являє себе в ставленні 
до колективу, до подій 
в групі, на факультеті, 
в інституті і навіть в 
країні. Іншими словами, 
атестація об'єктивно 
ставить діагноз, дає чіт
ку відповідь на «хто є 
хто».

Проведений нами цей 
неординарний захід став 
індикатором роботи 
студентів і викладачів. 
Він показав, що безкі
нечні сентенції з приводу 
якості навчально - ви
ховного процесу, підго
товки спеціалістів через 
науку, активізації гро
мадської діяльності сту
дента, залишаються поки 
що безрезультатними ро“ 
змовами.

Ю. ДАНИ ЛЮК»
професор, декан, фа
культету обчислюва
льно! техніки.

Автори монографій— вчені ВПІ
Рясним урожаєм різ

номанітних публікацій 
розпочався 1989 рік для 
науковців Вінницького 
політехнічного інституту. 
Ще не скінчився навіть 
січень, а вже надійшли 
повідомлення про те, що 
видано п’ять монографій. 
Дві з них «Ленінські 
уроки змагання» і «Ефе
ктивність соціально-еко

номічних досліджень», 
що належать перу кан
дидата економічних наук 
А. С. Афоніна (кафедра 
ТОЕ) депоновано в од
ному з інститутів Акаде
мії Наук СРСР. Великий 
каталог - довідник «Гід” 
равлічні агрегати трак
торів і сільгоспмашин» 
видав кандидат техніч
них наук з кафедри

ТАМ І. А. Немировський 
з групою інших науков
ців.

Кандидат педагогічних 
наук В. В. Чижик вид
рукував у Московському 
видавництві «Просвеще
ние» монографію «Пе
дагогічна інформатика».

Засновник нашого ін
ституту Р. Ю. Кігель по
чав трудовий 1989 рік з

виданої монографії «Об
лізе особливостей органі
зації навчального проце’ 
су в вузах різноманіт
ного профілю при виз
наченні нормативів чи
сельності професорсько- 
вцкладацького складу по 
денному навчанню і пи
таннях теорії і практики».

3. САВУЛЯК, 
старший інженер 
науково - дослідної 
частини.

ЩОБ НІЯКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Попередніми роками 

наш інститут було гост
ро критиковано на різних 
рівнях за велику кількість 
правопошурень серед ви
кладачів, співробітників і 
студентів. Нині, з почат- 
ком року 1989-го, підво
димо приємний підсумок 
—■ зусилля, вжитії адміні
страцією, парткомом, 
профкомами, комсомоль
ською організацією, да
ли, нарешті, хороші пло
ди. Кількість правопору
шень з 56-ти у 1987 році 
зменшилась до 28-ми, то
бто, наполовину, у ми
нулому році. Хотілося б, 
звичайно, щоб їх  взагалі 
не було, щоб політех най 
Ать не фігурував у мілі
цейських списках, щоб 
про якіїсь правопорушення 
в його колективі не йшла

навіть мова. На жаль, до 
цього поки-що далеко. 
Однак треба висловити 
щиру вдячність керівни
кам і громадським органі
заціям енергетичного фа
культету, факультету авто 
матики й мікроелектроніки, 
де впродовж року панував 
зразковий порядок і ди
сципліна. В цьому, зви
чайно, першочергова зас
луга деканів Д. Б. Налба- 
ндяна І А. С. Васюри.

Чимало виховних зу
силь в цьому напрямку 
було вжито також на 
машинобудівному й ін
женерно - будівельному 
факультетах, внаслідок 
чого становище різко по
правилось.

Дуже добре працювали 
керівники адміністратив
но _ господарської час-

тини. Якщо у 1987 році 
тут зареєстровано 15 по“ 
рушень, то торік уже т і
льки одне.

Гирші справи на факуль
теті обчислювальної тех
ніки: ріст з одного випа
дку до шести. Не було 
різкого зменшення право
порушень на радіотехні
чному факультеті, майже 
незмінною залишилась 
картина в СКТБ «Модуль».

Основною причиною 
всіх правопорушень в 
дев’яноста процентів ви
падків знову ж таки була 
горілка. Отже, виховання 
тверезого способу життя, 
увага до високої мора
льності викладача, співро
бітника і студента повин
ні й надалі перебувати в 
центрі нашої виховної

профілактичної роботи. 
Очевидно, слід і надалі 
практикувати зустрічі гро
мадськості з працівниками 
правоохоронних органів і 
медиками.

Вважаю, що на право
порушення реагуємо 
ще не досить гостро. Ска" 
жімо, з 20 студентів, які 
минулого року побували 
в міліції, лише ОДИН ОПИ
НИВСЯ за порогом інсти
туту, ніхто не 5ув притя
гнутий до відповідально
сті по лінії комсомолу. 
Якщо потрапляв у вит* 
верезник комуніст, його 
виключають з партії. Чо
му ж  тоді така поблаж
ливість до комсомольців?

Недостатньою є також 
діяльність товариських су 
діїв (розглянуто на їхніх 
засіданнях тільки два ви
падки).

М. ВЕСЄАОВ,
юрисконсульт ВПІг

нтп—
ВИРОБНИЦТВУ
В числі перспективних 

і вкрай потрібних наро-

дному господарству на
уково - дослідних роз
робок, чільне місце посі
дають лазерні пристрої 
відображення інформації. 
В цьому важливому на
прямі науково - техніч

ного прогресу помітних 
успіхів досягла група на
уковців і співробітників 
кафедри автоматизації 
проектування. Зараз тут 
повним ходом йде робо
та над однією з таких

розробок.
Під керівництвом про* 

фесора, доктора техніч
них наук М. А. Філиню- 
ка ведуться добір і ви
бір рідинно - кристале- 
вих (РК) індикаторів, 
розробляються розгорну“ 
ті улаштування високого 
розв’язання.

Замовлення на вигото
влення лазерного прист
рою виводу графічної ін
формації вже розміщено 
на Львівському заводі 
«Електрон». Але пошуки 
найбільш вдалих еконо
мічно вигідних, теоре
тично і технічно обгрун
тованих рішень тривають. 
З метою кращої і ефек. 
тивнішої організації пра
ці група М. А. Філинюка 
переходить на орендний 
підряд.

Безпосередню участь у 
створенні нового типу 
лазерного пристрою відо
браження інформації бе
руть молодший науко“ 
вий співробітник кафед
ри АП В. В. Мотигін та 
інженер Я . К. Мукоїд, 
яких ви бачите на зні
мку.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Ленінський райком Компартії України м. Він

ниці повідомляє, що на черговому пленумі, який 
відбудеться в третій декаді лютого ц. р., буде 
розглянуто питання, «Про завдання первинних 
партійних організацій району по розвитку внут
ріпартійної демократії та ініціативи комуністів,

зміцненню дисципліни і організованості в пар
тійних лавах у світлі настанов XIX Всесоюзно? 
партійної конференції».

Райком партії звертається до комуністів, усіх 
трудящих району з проханням внести свої про
позиції та побажання щодо поліпшення цієї ро
боти в організаційний відділ райкому партії пи
сьмово або передати по тел.: 6-62-42, 6-68-42.

Ленінський райком Компартії України,
.................   * 'Т~"ГГТПП"тттг,ггГ"~гГгяті. -------- ---------------------- - -



ДО ЕЛЬДОРАДО ЧЕРЕЗ КЛОНДАЙК
Не знаю, чи зустрічав я 

в кого - неоудь роооче 
місце, котре о так оага- 
то і так виразно могло 
говорити про свого ха
зяїна,- як говорить каоі 
нет t/іевона і еиваНдива. 
Ьеличезпа кількість ре
чей, ідо скунчилась тут, 
створює враження не ті
сноти, а хатньою зати
шку и люоові до того 
діла, яким людина зай
нята.

пема сумніву, що Ле
вон парнманооич при
ходить сюди не відоу- 
вати служоу, а жити, 
що рооота, яка почина 
ється з цього каошету
— найкраща і найулю
бленіша з усіх рооїт, 
котрі є на землі.

ґіевмируще, оагатоді- 
тнє заняття його науко
во-дослідної лабораторії
— проблеми електрома- 
гнітно,і сумісності раді
оелектронних засобів. 
Важкуватий академізм 
цієї назви дивовижно 
пасує до зовнішності Ге- 
ивандова — зразу ду
маєш, що таку серйозну 
справу неодмінно мусять 
рухати вперед саме ось 
такі ділові, енергійно^ 
наступальні, щедро об
даровані люди, як гос
подар цього кабінету, 
всуціль набитого стела
жами, магнітофонами, 
мудрими висловлювання
ми, настановами, афори
змами. Я повиписував 
деякі з них.

Над головою Гейван- 
дова висить, очевидно, 
найголовніший — «Ду
май І»,
. Другий: «Наука сильна 
своєю несподіваністю і 
незаданістю. Без ризику, 
що опирається на дале
козорість знання, з дій 
нічого серйозного не 
зробиш».

«Науці потрібні норо
висті рисаки і здібні жо
кеї. На звичайній кобилі 
їхати легше і спокійні- 
ке, але перегонів на ній 
не виграти».

«Все проекты зело 
исправны быть должны, 
дабы казну зряшно не 
разорять и отечеству 
ущерба не чинить. Кто 
проекты станет абы как

ляпать, того чина лишу 
и кнута дать велю». 
Петр 1.

...Як, здається, далеко 
ця весела мудрість від 
теорії радіофізики і, во
дночас, як.., близько. 
Близько тим, що олюд
нює, робить живою, су
часною і саму науку, і 
тих, хто їй служить. Як 
на мій погляд, то Ле
вон 1 ейвандов може бу
ти еталоном того інте
лігента, якого нині пови
нен готувати кожен те
хнічний вуз.

Велика приємність 
слухати його мову.

— Гумор у мене чор
но-білий. Постійно тлу
мачу своїм хлопцям: 
«Наша дорога до чарів
ної країни Ельдорадо 
лежить через Клондайк». 
Всі вони знають мою 
мрію — вибрати якесь 
літо й повести лаборато" 
рію у водно - туристич
ний похід. Коли нервуєш 
чи перевтомишся так. що 
аж охота стати малень
ким чоловічком, сховати
ся за чию - небудь спи
ну, то я додаю спересе
рдя — ...і втопити вас... 
Може, хтось поскаржи
ться в інстанції — є пі
дстава...

Гейвандов сміється 
красиво й білозубо, з 
тією розкованою легкіс
тю, що примагнічує лю
дей і схиляє до довір’я.

— Хочеться жити так, 
щоб було бажання перед 
самим собою знімати к а
пелюха,;

Якщо говорити чесно, 
то він належить до... як 
би це сказати по украї
нську.. (втім, прошу 
пробачення в рідної мо
ви) на російській це 
звучить точніше — ба
ловней судьбы,.. Наро^ 
дився в сім’ ї офіце
ра, викладача військової 
академії, виховання здо" 
був чудове, школу за 
кінчив блискуче, Харкі
вський університет — з 
червоним дипломом. Все 
йому давалось просто і 
легко, контактність і 
комунікабельність були 
винятковими, всі його 
любили й обожнювали, 
в усьому везло..,

— Потім була пора, 
іцо я сам, — говорить 
Левон Нариманович з 
властивою йому відвер
тістю, — добре «попсу
вав собі зачіску».

Для багатьох не сек
рет, — що стоїть за 
цим загадковим обра

зом, Молодий і компані
йський, частіше, як мо
жна і треба, почав про
відувати ті прилавки, 
з-за яких подавали дещо 
міцніше, ніж воду і квас. 
Згодом він подарує рек
тору інституту одну з 
своїх книжок і напише 
при цьому: «І. В. Кузь- 
міну з вдячністю за кри
тику, майже завжди жо
рстоку, але, в основному, 
справедливу.^.

Гумор і визнання сво- 
їх помилок — зброя пе- 

еможців, Схилімо го- 
ову перед силою волі, 

що зборола слабкість. Це 
було нелегко, одначе в 
стилі Гейвандова. Од
ного разу в одному мі
сті він «кайфував» са
мотою, потім поряд ста
ли четверо, але налили

тільки три склянки — 
одному не наливали.

— А ви чому не з 
компанією? — запитав 
Левон. '

— Я з компанією, але 
вже 12 років у губи не 
беру. Випив свою норму.

— І як це вам вда

лося?
— А дуже просто. 

Набрався при оказії так, 
іцо вранці сам себе не
навидів. Подивився в 
дзеркало і плюнув на 
свою фізіономію — така 
вона бридка здалася. 
Потім пішов до магази
ну, рівно о десятій ви
пив на похмілля і сказав 
собі: «Все, друже! Остан
ня порція в житті».

— І відтоді — ніде, 
ні разу, «і крцплі?

— Ніде, ні разу, ні 
краплі.

Гейвандов подивився 
на; нього, подумав: «А 
я хіба гірший?» — і з 
того часу теж — ніде, 
ні разу, ні краплі.,. Хоча, 
уявіть собі, і досі г— 
душа всіх найвеселіших 
компаній.

Не знаю, чи буде Ле
вону Наримановичу при
ємною згадка про не 
найкращі дні його життя, 
але ображатись він не 
стане, бо, відколи живе, 
сам сповідує правду. В 
його лабораторії гово
рять: «Найбільше наше 
багатство в тому, що 
Гейвандову можеш легко 
сказати все, що думаєш, 
і не постраждаєш від 
цього ніколи»,

З ним, мабуть, нелег
ко працювати — багато 
дозволяючи, ще більше 
вимагає. З ним треба 
працювати напружено: 
«До Ельдорадо через 
Клондайк»,

— За що люблю Мі- 
чуріна? За фразу: «Не 
чекати милостей від 
природи». Шукати треба. 
Я 15 років ходив на 
плотах гірсько-тайгови
ми ріками, був капіта
ном обласної збірної, 
пройшов велику школу. 
Туризм гартував мене 
не тільки для спорту, а 
й для науки. Не один 
раїз розповідав своїм 
хлопцям гречану притчу, 

А було так. Командор, 
призначивши мене кухо
варом, дав завдання:

— Левон! Завтра уве
чері ми відпливаємо. До
стань мішок гречки.

-— Де я тобі його діє. 
тану?

—А це не моє діло. 
Завдання одержав? Ду_ 
май!

І я той мішок дістав. 
Як?

Секрет фірми. Проте, 
не сидів, склавши руки, 
діяв, шукав виходу. З 
тих пір і в науці шаную 
бадьорість духу і інтен
сивний пошук. Не має 
значення, як і коли ти 
працюєш. Має значення, 
чи є результат. Нега_ 
тивний? Ну і що? Це 
теж результат, з якого 
можна робити висновки.

Лабораторія Гейван
дова першою в інституті 
перейшла на другу мо
дель госпрозрахунку. Це 
означає повну свободу 
розпоряджатись ідеями 
і грішми.

— Іншими словами, — 
пояснює Левон Нарима
нович, — вільне плаван
ня. Одного тільки боюсь 
—. щоб не тримали за 
ноги. Діло нове, ні в 
кого ніякого досвіду. 
Притримуюсь думки, що 
треба брати на озбро
єння венчурні форми 
(венчур, по-англійськи, 
пригода), тобто, безбо
язно шукати найсміли- 
віші рішення, допускаю
чи, що частина з них 
може дати нульовий 
ефект, частина, можли
во, збиток, але 20 про
центів мусять бути на 
рівні відкриття. Тоді 
наука різко піде вперед. 
Можливі, звичайно, не
вдачі, неприємності. Але 
один гуморист сказав, 
що неприємності — це 
те, чого не можна діста
ти по блату, а можна 
заробити тільки чесною 
працею.

Все це Левон Нарима
нович говорить з тією 
веселою бадьорістю,' ко
тра не полишає сумніву, 
що він готовий твердо 
стояти на своїх позиці
ях і згоден, тільки на од
не — на перемогу!

*  * *

На фото: в турпохо
ді. Крайній праворуч — 
Л. Гейвандов.

В. ІВЧЕНКО

СИНИЦІ ЗА ВІКНОМ
Вони внадились у наш кабінет неспо

дівано. Йдучи на обід, я залишив відчи
неною верхню фармугу і через неї зале
тіли дві синиці.

Коли я вернувся, вони шугнули під 
самісіньку стелю, але не вдарились гру
дьми у скло, як це завше буває, а вп’я 
лися тонкими пазурцями в дерево рам 
і зирили звідти, як мені здалося, без
боязно і навіть шельмувато, вивертаючи 
голівки так, щоб вивчати мене по черзі 
то правим, то лівим оком.

Гонити я їх  не став —  вони й самі 
вилетіли через одчинену фармугу спокі-

ПРИРОДА І МИ

йно і впевнено, наче вибирались цим 
пляхом уже не раз.

Потім оці «зальоти» стали нормою. 
Я не зачиняв фармуги, вони влітали без 
страху, сідали на друкарську машинку, 
стіл, бильця стільців, не звертаючи на 
мене ніякої уваги, але й не наближаючись. 
Ніяк не можна було збагнути, що їх  сюди 
вабить, що їм так сподобалось?

Я робив спробу пояснити поведІнк\/ 
птахів тими ж мотивами, що й поведінку 
людини. На стінах кабінету було виві
шено ряд пташиних портретів з натура
лістичного журналу» Барвисті, яскраві’, 
дуже виразні, вони вабили око. Я, грішним 
ділом, подумав, що синички літають в 
гості до цього мальованого пташиного 
царства. Мені вже навіть здавалось, що, 
упавши з вікна на машинку, вони див
ляться тільки на малюнки і все набли
жаються й наближаються до них, ніколи, 
правда, не сідаючи поручи..

Так було всю торішню зиму, а влітку 
під час ремонту «портрети» птахів прий
няли, але синички все одно, як тільки 
відчинена фармуга, а особливо тоді, ко
ли погана погода з снігом, приліітають, 
падають на машинку, стола і стільці.

Яким магнітом тягне їх  сюди?
Все з ’ясувалось несподівано і просто. 

Прибиральниця пояснила, що в нашому 
кабінеті раніше працювали Дівчата, котрі 
щодня в обідню перерву відчиняли фар
мугу і залишали на столі для синиць жме
ню пшона або соняшникових зернят.

П. БАТЮК.

На Вінниччині діє ві
сім міжрайонних бюро 
подорожей та екскурсій.

Сотні різних маршрутів 
пропонують вони труді
вникам міста і села. 
Крім подорожей, що 
пролягають майже в 
усі союзні республіки, 
розроблено чимало ціка~ 
вих краєзнавчих екску
рсій.

Центральна рада по 
туризму та екскурсіях у 
Москві видала спеціаль-

Запрошуємо
При Вінницькому ко

оперативі «Інформсер. 
віс» створено службу 
«Відпочинок», ика зай
мається організацією ту
ристичних подорожей та 
лікувально - оздоровчих 
мандрівок.

Під час студентських 
канікул пропонуємо вам 
поїхати у Карпати. Там 
можна добре відпочити, 
покататись на гірських

ний довідник, в якому 
висвітлено тематику мі
ських, музейних, вироб

ничих і заміських екску
рсій, котрі пропонують 
туристські організації 
країни. Серед них —-
майже двісті екскурсій 
по орденоносній Віннич
чині.

Ось лише деякі з
них: «Г. І. Котовський 
в Ободівці», «Шляхова 
— академія передового 
досвіду», «Бузькі поро-

в Карпати
лижах і санках, здійсни
ти захоплюючі екскурсії 
у мальовничі місця Кар
патських гір.

П’ятиденні групові 
автобусні чи залізничні 
поїздки будуть організо“ 
вуватися 26 січня, 6, 16 
та 26 лютрго. Орієнтов
на вартість путівки — 
43—53) крб.

ВАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

ги — мальовничі місця 
Вінниччини», «Декабри
сти в Тульчині», «Все
союзна бальнеологічна 
здравниця — Хмільник», 
« В елики й Жовтень- у
Вінниці» та інші. Під 
час таких екскурсій ту, 
ристи не тільки знайом
ляться з історичними та 
архітектурними пам’ят
никами, але й зустріча
ються з очевидцями, ба
гатьох подій.

«Новини Поділля».

Є також шести та 
.дванадцятиденні індиві
дуальні путівки з 26 сі
чня та 13 лютого. їх 
вартість — 60 та 118 
крб.

Чекаємо на ваші заявки 
по тел. 5-13-97 з 17-30 
до 21 год.; в суботу — 
з 12.00 до 18.00.

Наша адреса: вул.
Фрунзе, 56. Кооператив 
«Інформсєрвіс».

Служба «Відпочинок».

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

Вінницькі маршрути
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