
НА ТЕМИ ДНЯ

Вчорашній Радянський 
Союз нагадує сьогодні ве
лику театральну сцену, на 
якій розгортається історич
на драма з винятково на
пруженим перебігом сюже
ту. Авторами цих сюжетів 
виступають як народи, так 
і окремі постаті. Скажімо, 
автором незалежності ук
раїнської держави став 52- 
мільйонний народ, авторами 
співдружності трьох слав’ям
ських країн —  лідери Ро
сії, України й Білорусії.

Подробиці подій, розгор
таючись на наших очах, ви
кликають такий інтерес, що 
телеглядач без жалю вими
кає той канал, по якому 
«крутять» кінодетектив. Од
нією з постійно діючих осіб 
у цих сюжетах є Президент 
вчорашнього Союзу, котрий 
обрав собі напівтрагічну- 
напівкомедійну роль героя, 
що завше запізнюється, 
проходячи на розбір шапок, 
але не помічає цього і по
водиться так, ніби прий
шов шапки роздавати.

Це здавалося б смішним, 
аби Михайло Сергійович був 
звичайним собі дядьком і 
його слова нічого не важи-. 
ли. Але п’єса складається 
так,, що вони важать, та ще 
й можуть подобатись певній 
частині населення і підігрі
вати нездорові настрої.

Не секрет, що в Криму 
є шовіністи, котрі ненави
дять Україну, у Донбасі 
знайдеш прихильників при
марної Донецько ~ Криво
різької держави. Розумний, 
доброчесний батько ніколи 
не закликатиме дітей до 
бійки, тим паче тоді, коли 
вони прагнуть миру і зла
годи, а якщо закликає/, то

Оживають
традиції

Колись в нашому краї 
був розвинутий гутний про
мисел. Кожен власній к гути 
бажав продавати напої в 
своїй фірмовій склотарі. На 
згадку про ті часи зоста
лись нам іде-не'-де пристав
ки до назв сіл —  Гута.

На кафедру історії та те

СЮЖЕТИ СУЧАСНІ СКЛАДНІ І НЕЯСНІ
на такого, звиняйте, «бать
ка» мимохіть будеш диви
тися з підозрою і недові
р’ям —  чого він хоче?

М. С- Горбачов явно хо
че неспокою і незлагоди на 
Україні і навіть відверто 
кличе до неї —  збанкруті
лим політикам у каламутній 
воді легше ловити рибку 
особистої ВИГОДИ. Уже НІ 

для кого не секрет. ЩО для 
вчорашнього Союзу та й 
для всього світу було б на
багато краще, аби Прези
дент без держави тихенько 
пішов у відставку. А він 
тихенько не хоче, він заяв
ляє, що ще покаже Украї
ні. що по відношенню до 
неї він тільки-но починає 
діяти, що в нього досить 
засобі^, мелькнуло, навіть 
серед тих заяв, що тільки 
у його руках і кнопка від 
ядерних зарядів.

Отже, великий демократ і 
реформатор, оглушений во
допадами слів та овацій, 
дифірамбів і похвал, засліп
лений вогнем теле юпітер і в 
та фотооб’єктивів*, лоском 
автоб іографічіних пал ітурок
мільйоиодоларових книг, ре
спектабельністю найвищих 
міжнародних премій забув 
про свій народ, прогавив 
той момент, коли минався 
його зоряний час. коли по
їзд рушив, залишивши його 
на пероні з піднятою ру
кою і старими заслугами. 
Ще він щось може робити 
на тому пероні серед своєї 
свити, але ті, що у поїзді, 
його слухатись уже не бу
дуть, вони поїхали вперед 
за своїм, а не сорбачовсь- 
ким маршрутом.

орії культури завітав майстер 
по художньому склу, наш 
земляк Л. М. Гринюк. В 
годинній розмові художник 
знайомив студентів з істо
рією та технікою декора
тивного скла. Декілька його 
робіт ніині встановлено у 
нашому інститутському «Ер
мітажі», а в містії Кам’я- 
нець - Подільському його 
вітражами оздоблено заліз
ничний вокзал.

Л. СТЕПАНОВ.
На знімку Л. М. Гринюк.

Однією з дій отого гран
діозного спектаклю на те- 
рені вчорашнього СРСР ста
ла співдружність трьох сла- 
в’янських держав, закладе
на в Білорусії 8 грудня. Га
далося, що це остання сце
на перед фіналом, а вияви
лось, що —  кульмінація: 
Михайло Сергійович, якому 
в цій п’єсі не дали ніякої 
ролі, хоче стати ї ї  автором 
І, можливо, попросить на 
допомогу ще й співавторів 
у військових мундирах. 
Втім, поживемо —  подиви
мось, що з цього вийде —  
чекати, принаймні, недовго: 
годинник заведений, стріл
ки рухаються.

Тим часом, у Києві бі
лоруський сюжет набув сво
го продовження. Верховна 
Рада України ратифікувала 
угоду про співдружність, 
правда,, не так одностайно, 
як хотілось. Навчені прик
рою Історією Ізаури —  Ма
лоросії. котра підписавши 
одну угоду ще в сімнадця
тому столітті, зреклася во
лі і державності на Цілих 
337 років, українські пар
ламентарії цього разу хоті
ли бути більш обачними. До 
статей нової міждержавнії 
угоди, писаних мало не в 
пожежному поспіху, можна 
пред’явити багато претензій, 
вони дають широкі можли
вості для двочитань і не
певних тлумачень. Примі
ром таке: «Високі договірні 
сторони визнають і поважа
ють територіальну цілісність 
одна одної і недоторкан
ність існуючих кордонів у
рамках співдружності».

" коротко""
Похвальну ініціативу

проявило керівництво фа
культету обчислювальної 
техніки (декан О. М. Мель
ников), де знайдено мож
ливість для виділення необ
хідних коштів на придбання 
8 комп’ютерів.

* * *

А це приємна новина в
галузі громадського харчу
вання— ректорат підтримав 
ректора Б. І. Мокіна, який 
вніс пропозицію закупити 
автомати по випуску пиріж
ків і пончиків. Продуктив
ність кожного —  800 штук 
на годину.

Для їх  реалізації на, фа
культетах будуть встановле
ні спеціальні лоточки.

* * #

За багато років дійшла 
черга і до актового залу на
шого інституту. Сьогодні в 
ньому порядкують будівель
ники, які приступили до ка
пітального ремонту.

Ну, а якщо держава до
бровільно виходить з цих 
рамок, то на ї ї  цілісність 
і недоторканність можна 
уже й не зважати? Чи че 
дасть це права якомусь 
майбутньому «Михайлу Сер
гійовичу» заявити, що в ме
жах співдружності були не 
кордони, а адміністративні 
межі і якщо ти не з нами, 
го віддавай або Крим, або 
Донбас, або ще що-небудь?

Чи не стане слав’янська 
співдружність початком но
вої імперії, нової наддер
жави з тими структурами, 
що так уїлися в печінки і 
душі, знівелювали нації, 
народності, культури, нані
вець звели економіку? Тим 
паче, що багато росіян ба
чать співдружність саме та
кою —  зі спільним еконо
мічним простором, спільни
ми грішми, єдиною армією, 
а Єльцин на зустрічі з Гор
бачовим і Назарбаєвим. не 
цурався навіть думки, що 
Михайло Сергійович міг би 
претендувати в тій співдру
жності і на Президентство.

Таким чином,, обережність 
у краіїніс ь киіх  п а рл аментар і ї  в
при ратифікації нової угоди 
цілком зрозуміла. В комі
сіях, групах, на всіх рівнях 
ішло допрацювання і вироб
лення низки уточнень і за
стережень, які звели в один 
документ і збирались обго
ворити ще на сесії. Але То
пова Верховної Ради І. С. 
Плющ продемонстрував ра
птом такий навіженоінаеаль- 
ний почерк вчорашнього 
партократа, що депутати не 
встигли й оком змигнути, 
як уже було оголошено, що

документ приймається 288- 
ми голосами при 367-ми 
присутніх і «погнав» поря
док денний далі, не зважа
ючи на глухе, стривожене 
невдоволення парламенту.

Не такою хотілось бачити 
ратифікацію історичної уго
ди. Гадалось, що це має 
бути висока, врочиста мить, 
а ї ї  перетворили в фарс. 
Гадалось, що за неї прого
лосують усі 367 присутніх, 
і вони, певне, проголосува
ли б, аби не партократична 
боязнь парламентської від
вертості. Якщо і. С. Плющ 
думав., що, не допускаючи 
ніякої привселюдної огуди 
нового документа, він ви
биває з рук «інакомислія» 
всі аргументи, то глибоко 
помилявся. Створилось вра
ження. що народові хочуть 
підсунути товар сумнівної 
якості, що знову повторю
ється одна з ситуацій Пе
реяславської Ради, коли де
які соратники гукали Хмель
ницькому, котрий піднімав 
келиха дружби:

—  Не пий, Богдане, то—  
трутизна!

Краплина цієї трутизни 
упала прямо в серце —  ви
соко по ставлен і урядовці 
продемонстрували прикру 
зневагу і до народу і до 
його парламенту.

Насторожила також кри
тика усієї, починаючи з 1985 
року, перебудови, що про
звучала з уст А. М. Крав
чука. Вона була така емо
ційна і відверта, що здава
лося,‘ ніби в цей час з-за 
плеча українського Прези
дента визирає лукавий лик 
його вчорашнього наставни
ка і командира С. Гуренка, 
який теж у тій перебудові 
не бачить нічого путнього.

Групою працівників 
кафедри АІВТ факульте
ту автоматики і мікро- 
електроніки під керівниц
твам доцента И. Я. Хаїм- 
зона розроблено учбово- 
лабораторний стенд з
електроніки і електроте
хніки, який з успіхом мо
же використовуватися для 
лабораторних занять з
учнями загальноосвітніх 
шкід, ПТУ, а також сту
дентами вузів.

Змінні блоки дають мо
жливість моделювати різ
номанітні електронні і 
електричні схеми. Вимі
рювальні прилади, як 
аналогові, так і цифрові, 
мають достатню точність 
і відкривають широкі мо
жливості для досліджень.

На знімку: автори і
співавтори роботи А. Ф. 
Хомчук і В. М. Дубовой 
біля стеінду.

Фото С. Лісового,

ТРИДЦЯТИЙ ПРОФЕСОР

Вітаємо!

Сім’я професорів інсти
туту (а їх  у нас 29) попов
нилась ще одним іменем —  
Ігор Абрамович Немировсь- 
кий (кафедра ТАМ).

—  Це один з тих учених 
машинобудівного факульте
ту, —  сказав декан В. Б. 
Петров, —  яким ми горди
мося найбільше, адже він

підготував 16 кандидатів 
наук. Серед них —  нинішні 
завкафедрами —  ТАМ М. І. 
Іванов і МРВ та ВК —  
Ю. Я. Комісаренко, прорек
тор ВПі Ю. А. Буренніков, 
голова вузівського профко
ма В. А. Дусанюк. Я, до 
речі, теж його учень.

На факультеті після Іц-

ковича-Аотоцького, Огород
никова і Жукова це вже 
четвертий професор. Споді
ваємось, що невдовзі буде й 
п’ятий. —  у вересні звання 
доктора технічних наук здо
був М. О. Рвачов з кафед
ри прикладної механіки і 
опору матеріалів.

Для поповнення своїх 
знань з історії села, заві
тав до школи і поцікавився 
—  чи можу бачити викла
дача історії? Там мені за
уважили, що вони —  вчите
лі, а викладачі працюють у 
вузах і технікумах: мовляв, 
це різні речі. Ось як! Щоб 
внести ясність, зав'ітаїв до 
Веліаміна Яковича Суп’яна. 
професора кафедри КІВРА. 
якому щойно виповнилось 
60 років —  людини автори
тетної і знаючої.

—  Веліаміне Яковичу! Ви 
маєте великий стаж науко
вої і викладацької роботи, 
читаєте лекції студентам, 
готуєте фахівців. Скажіть, 
в чому різниця між учите
лем і (викладачем?

—  Вчитель старається пе
редати своїм учням не тіль
ки певну суму знань, а й 
жагу до них, вміння їх  шу
кати, У вчителя завжди є 
послідовники, навіть малі 
діти граються у вчителів...

—  А у вас, пробачте, х і
ба нема послідовників?

—  Як нема? Чоловік з 
двадцять в нашому і Інших 
вузах здобули наукові сту
пені, з повним правом вва
жаю їх  своїми послідовни
ками. Я їх  учив, тепер во
ни навчають інших, працю
ють викладачами або науко
вими працівниками.

—  Як ви знайшли свою 
справу?

—  Народився в місті Дні
пропетровську. Батько був 
військовим і ми опинилися 
в Сибіру. Саме там полю
бив радіосправу, поступив 
у Томський політехнічний ін
ститут І повністю присвятив 
себе обраній професії.

—  М ої брати теж люби
ли радіотехніку, але...

—  Потрібно бути напо
легливим в досягненні мети, 
вміти переборювати трудно
щі і йти вперед до КІНЦЯ.

Веліаміне Яковичу, _ ба
жаємо вам. щоб круглі дати 
ваших днів народження ще 
не один раз відзначались на 
сторінках інститутської ба
гатотиражки!

Степан ЛІСОВИЙ.



13 грудня 1991 року. .«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» в2 стор.

В дзеркалі перехресних поглядів
СПОРТ ^  СПОРТ ^  СПОРТ

Тема якості підготовки 
молодих спеціалістів пос
тійно перебуває в полі зору 
інститутської лабораторії 
соціо логічних досліджень. 
Наше перше вивчення гро
мадської думки з цього 
приводу було проведене в 
1986— 87 учбовому році по 
випускниках 80-х років. 
Отже, минуло п’ять іроків. 
Що змінилося за цей час в 
якості підготовки інженер
них кадрів? Які закріпилися 
позитивні риси.

На ці і деякі інші питан
ня цілком повну відповідь 
дає проведене лабораторією 
дослідження громадської 
думки молодих спеціаліс
тів на семи базових під
приємствах міста Вінниці: 
«Аналог», електротехнічний, 
інструментальний заводи, 
ВО «Жовтень», ДПЗ-18, 
а також в двох науково-кон
структорських організаціях. 
ВО «Термінал», ВО «Маяк». 
—  ВГПІ та ЦКБІТ. Анкетним 
опитуванням були охоплені 
випускники 1987, 1988 і 
1989 років в кількості 469 
чоловік.

Запитання нашої анкети 
умовно можна розділити на 
дві групи: перша —  відпо
відь молодих спеціалістів 
щодо їх  виробничої адап
тації і друга —  громадська 
думка випускників про ін
ститут.

Трудовий шлях наших 
випускників починається з 
їх розподілу на роботу, за
лежно від одержаної на фа
культеті спеціальності. Зда
валось би, одержавши при
значення, усі випускники 
повинні працювати за своєю 
спеціальністю. Однак, як 
показали двічі проведені на
ми дослідження, значна кі
лькість випускників інсти
туту працює не за своєю 
спеціальністю. Так, в 1987
році про це заявило 31% з 
числа опитаних, а в ниніш
ньому році таких виявилось 
35%.

Основною причиною не
відповідності профілю ро
боти молодих спеціалістів є 
порушення на підприємст
вах штатного розкладу, а 
також об’єктивні причини, 
зв’язані' з трудовлаштуван- 
ням.

Соціально - економічна 
криза в нашій країні суттє
во вплинула на всі сфери 
життєдіяльності, у тому 
числі і на трудові ресурси. 
Творчість в роботі іі ефек
тивність праці зростає на 
тій ділянці виробництва, де 
особистість сповна отримує 
задоволення від своєї ро
боти. На підставі даних на
шого дослідження тільки 
34% з числа опитаних мо
лодих інженерів повністю 
задоволені своєю роботою, 
46% —  задоволені частко
во, а 19 Jo —  залишаються 
невдоволеними вибором.

П’ять років тому ця по

зиція дослідження відповід
но мала такий вигляд: 43,40 
і 17%. Таким чином, заці
кавленість наших випускни
ків в інженерії щорічно по
мітно знижується.

У ході опитування нам 
вдалося з’ясувати ті основ
ні причини, які стали зава
дою в роботі молодих спе
ціалістів. На першому міс
ці (60%) респонденти пос
тавили проблему низької 
заробітної плати. За їх  од
ностайною думкою посадо
ві ставки інженера на ви
робництві значно нижчі, ніж 
рівень їх  особистого тоу- 
дового вкладу у 'виконання 
функціональних обов’язків. 
Зазначимо, що тенденція до 
відносного зниження заро
бітної плати інженерно-тех
нічних працівників залиша
лася незмінною протягом 
майже піввіку. За офіційною 
статистикою в 1935 році за
робіток ІТР складав 236% 
до заробітку робітників, в 
1950 р. —  175%, в 1970 р. 
—  133%, в 1986— 110%. 
Така закономірність про
довжувалася і в наступні 
роки.

Не менш важлива причи
на, яка істотним чином впли
ває на ефективність роботи 
інженера —  це погані ви
робничі умови праці, не
достатній рівень організації 
робочого місця, на що вка
зало 38% випускників. які 
взяли участь в анкетному 
опитуванні.

34% опитаних не задово
лені (вирішенням на вироб
ництві соціальних питань.

Природне занепокоєння 
викликає проблема прести
жу інженерної праці. Так, 
кожний четвертий респон
дент відповів, що його ву
зівська уява про роль і 
місце інженера на виробни
цтві не відповідає дійсності.

Наше дослідження пока
зало, що більше половини 
молодих спеціалістів, в пе
реважній більшості, вико
нують відносно прості ро
боти, котрі не вимагають 
застосування набутих у вузі 
інженерно - технічних знань, 
а, значить, і вищої освіти.

Серед опитаних (17%) 
відзначили, що вони їв своїй 
діяльності почувають себе 
не зовсім впевнено, оскіль
ки не мають необхідних 
знань в галузі педагогіки, 
психології, управління ко
лективом. На превеликий 
жаль, доводиться констату
вати, що 36% з числа опи
таних молодих спеціалістів 
заявили, що у них нема на
вичок роботи по керівни
цтву трудовим колективом.

Наступне завдання на
шого дослідження полягало 
у вивченні громадської дум
ки випускників про якість 
їх інженерної підготовки, 
одержаної в стінах нашого 
вузу. Цілком зрозуміло, що

рівень такої підготовки по
в’язаний з тим, як наші ви
пускники вчилися. На під
ставі опитування пропонує
мо узагальнені дані успіш
ності колишніх студентів в 
стінах нашого інституту. 
Вчились на відмінно —  8%, 
на добре .і відмінно —  
38%, на добре —  34%, на 
задовільно ;і добре —  19%, 
на задовільно —  1%.

На думку респондентів, 
якість їх  успішності дуже 
висока. Саме тому 26% з 
числа опитаних молодих 
спеціалістів відзначають ви
сокий рівень своєї інже
нерної підготовки, особливо 
з спеціальностей, одержа
них на факультетах машино
будування і обчислювальної 
техніки. 65% вважають, що 
вони в основному підготов
лені до інженерної роботи, 
5% —  не підготовлені і 
4% з відповіддю утримали
ся.

Заслуговує особливої ува
ги оцінка нашими випуск
никами одержаної вузівської 
підготовки по кафедрах: за
гальноосвітніх, спеціальних і 
соціально - політичних. При 
цьому слід відзначити, що 
пріоритетне місце випуск
ники інституту віддали дис
циплінам загальноосвітніх 
кафедр. Так, 34% анкето- 
ваних впевнено заявили, що 
з дисциплін загальноосвіт
ніх кафедр вони мають 
тверді знання, 59% вва
жають, що володіють доб
рими знаннями з цих дис
циплін і тільки 2% відверто 
сказали про погану підго
товку, 5% з відповіддю не 
визначилися.

Висока оцінка випускни
ками інституту роботи за- 
гальноо'світніх кафедр не ви
падкове явище. Так, за ан
кетою ««Викладач очйма 
студента», яка була поши
рена торік, кафедра мате
матики оцінена нинішніми 
студентами загальним балом 
4,30, фізики, нарисової 
геометрії і машинної гра
фіки —  4,11 і т. д.

Опитування показало, що 
випускники наших факуль
тетів з високим достоїнст
вом оцінюють свої знання 
і з спеціальних дисциплін. 
Так, 36% заявили, що з 
своєї спеціальності вони 
мають глибокі знання і го
тові ДО інженерної діяль
ності, 54% вважають себе 
в основному підготовленими 
і лише 6% самокритично 
висловились, що не в пов
ній мірі були підготовлені до 
інженерної праці.

Дещо -іншу оцінку отри
мали кафедри соціально-по
літичних наук. Т іл ь к и  26% 
з чи:ла опитаних відзначи
ли, що володіють знаннями 
з названих наук, 51% вис
ловились, що в основному 
оволоділи такими знаннями, 
а 13% переконані, що со

ціально - політичних знань 
в стінах інституту не прид
бали; 10% не могли дати 
якоїсь певної відповіді.

Усі ми свідки ТОГО, що 
вища школа десятиліттями го
тувала спеціалістів для на1 
родного господарства краї
ни за старими учбовими пла
нами, які далеко не відпо
відали вимогам виробництва 
і розвитку науково - тех
нічного прогресу. Про це 
говорять ї наші випускники. 
Так на запитання анкети: 
«Оцініть зв’язок між зміс
том отриманих у вузі дис
циплін і своєю професіо
нальною роботою» отримано 
такі відповіді:

зв’язок дуже тісний —
8 % ,

реального зв’язку не ба
чу —  22%,

існує лише незначний зв’я
зок —  70%.

Які з цього приводу хо
тілось би зробити узагаль
нення і висновки.

1. Випускники інституту 
кінця 80-х років вважають, 
що отримали добрі знання 
і в основному здатні ус
пішно виконувати функції 
інженера. На противагу їм, 
кожен другий випускник по
чатку 80-х років вважає, що1 
отримав у вузі слабкі знан
ня.

Таким чином, в дзеркалі 
поглядів молодих спеціаліс- 
тів наш інститут за п’ять 
років якісно виріс.

2. Як показало соціоло
гічне опитування, найслабкі- 
шим місцем ;В професіональ
ній підготовці молодих спе
ціалістів є дефіцит гумані
тарних знань, а також не
вміння працювати з людь
ми.

3. Спостерігається знач
ний розрив між змістом 
навчання молодих спеціа
лістів і запитами виробни
цтва.

Підбиваючи підсумки ана
лізу громадської думки ви
пускників інституту, слід 
відзначити, що більшість їх 
ніх зауважень щодо підго
товки інженерних кадрів сьо
годні на факультетах вирі
шена. Так, з нинішнього 
року інститут перейшов на 
підготовку спеціалістів по 
зовсім інших учбових пла
нах, які відкидають старе і 
зорієнтовані на завтрашній 
день. Створено новий фа
культет інтеграції освіти з 
виробництвом.

Зіі створенням в інститу
ті нових кафедр налагодже
но процес гуманізації всієї 
вищої технічної освіти.

Удосконалюється досвід 
багатостороннього співро
бітництва інституту з про
мне л о ви м|и під при є м сТ вами.

М. СИНЕДЬНИК,
працівник лабораторії
соціологічних дослід
жень.

СПИРАЮЧИСЬ НА АКТИВ

ДЖЕРЕЛО
З глибин криниці часу 

випливає срібним дзвіноч-, 
ком слово «Кіммерія». Це 
—  наша праісторія. Десь 
звідти починається родовід 
'слав’ян. Потім копита кін
ноти гуннів, сарматів... ста
ралися втоптати нас & по
лин степів, а ми міцніли —  
вбирали а себе все краще 
прийшлих народів. Ген-ген 
прошуміли скіфи і тільки 
пилюка від них осіла в на
шій мові, звичаях, в співі і 
крові.

Минули віки і далеко не 
кожному з нас дана можли

вість побачити тіні того 
немилосердного часу. Зате 
є можливість в теплі і за
тишку інститутської бібліо
теки більш детально і прав
диво ознайомитися з істо
рією рідної України.

Для вас придбано такі 
книги,
Гру шевський М. Хто такі 

українці і чого вони хочуть?
Хижняк 3. І. Киево-Мо- 

гилянська Академія.
Драгоманов М. П. 

ране.
історія України в 

таннях та відповідях.

Виб-

Коли закінчилася остан
ня Спартакіада факультетів 
вищих учбових закладів Він
ниці, найбільшу кількість 
нагород держали представ
ники факультету автомати
ки і мікроелектроніки ВПІ.

Невеликий факультет, 
контингент студентів нічим 
не відрізняється від інших. 
Вчитись на ньому нелегко, 
а ось такий успіх  —  пер
ших місць найбільше. При
сутні були приємно здиво
вані .

Серед тих, хто приймав 
поздоровлення —  заступ
ник декана з фізичного ви
ховання _ Михайло Петрович 
Орлов. В душі, слід думати, 
він був дуже- задоволений, 
але на обличчі нічого не 
можна було прочитати. Тут 
і природна скромність і ро
зуміння, що перемоги самі 
не приходять, що за ними 
—  важка праця, (велика ор
ганізаційна робота. Підготу
вати команди, об’єднати їх  
у дружній колектив —  
справа нелегка. Во'ва ж пов
ністю лягла на плечі зас
тупника декана на громад
ських засадах.

Більшість його колег —  
викладачів, які відповідають 
за цю справу на факульте
тах, все робили самі. Го
ловна риса М. П. Орлова 
та, що він зумів об’єднати 
навколо себе добровільних 
помічників, організувати їх, 
націлити на. виконання гро
мадських доручень. Тому і 
є йому на кого_ спертися під 
час проведення різних за
ходів, змагань.

Ось так уміло, з повною 
віддачею вже понад 20 ро
ків працює старшим викла
дачем кафедри фізичного 
виховання М. П. Орлов.

Шлях у спорт у нього ду-

же цікавий. Закінчивши Ту
льчинську середню школу, 
М. Орлов поступив до Смо
ленського інституту фізич
ної культури, блискуче йо
го закінчив і повернувся пра
цювати на Вінниччину. Чем
піон області, чемпіон ДСТ 
«Спартак» України, один з 
кращих бігунів на 400 м з 
бар’єрами, Михайло Петро
вич розпочав працювати тре
нером. Його мрія —  робота 
з студентською молоддю, 
і вона здійснилась у Він
ницькому політехнічному 
інституті. Ставши виклада
чем на кафедрі фізвихо- 
вання, він залюбки передає 
юнакам і дівчатам свій бага
тий досвід, готує здібних 
спортсменів. Серед його 
вихованців —  майстер спор
ту Сергій Тесунов, провід
ні легкоатлети нашої об
ласті —  Ігор Циганок, Те
тяна Абрамова, Андрій 
Склончак та багато інших.

В усьому Михайло Пет
рович намагається бути при
кладом старання і сумління. 
Не вважає за сором узяти 
в руки сокиру чи лопату, 
якщо виникає потреба поп
рацювати на спорудженні 
спортивної споруди, . сам 
виступає на змаганнях, не 
проходить мимо хуліганів, 
п’яниць —  останніх особ
ливо ненавидить.

Михайлу Петровичу Ор
лову виповнюється 50. Тож 
бажаємо цій сумлінній, та
лановитій людині міцно 
го здоров’я, людського 
щастя, успіхів в нелегкій, 
але благородній праці, спря
мованій на зміцнення здо
ров’я людей.

Я. КУЛИК, 
зав. кафедрою фізич
ного виховання.

Нинішня осінь, мож
на сказати, встановила 
рекорд на спортивні тро
феї, здобуті на різних 
змаганнях інститутськими 
кульовиками. Ось деякі з 
них: першість області се
ред районів і вищих учбо
вих закладів. Збірна коман
да ВПІ посіла перше місце 
і нагороджена Перехідним 
кубком та дипломом і сту
пеня. Захищали честь ін
ституту Вадим Січ кар та 
Олена Баскакора. Першість 
області з двоєборства (стрі
льба і крос). Збірна в 
складі Павла Сидору ка,
Вячеслава Климука та Ма
рини Гучак здобула друге 
місце і 'ВІДПОВІДНИЙ диплом.

А ось новий успіх4 який

цими днями здобули наші 
кульовики у відкритій пер
шості міста Вінниці з цьо
го виду спорту —  загально
командна перемога, Кубок і 
грамота. І знову відзна
чились спортсмени Вадим 
Січкар, Олена Баскакова, а 
також Роман Закулень і 
Олексій Курилко.

До речі, троє молодих 
спортсменів: Вадим Січкар, 
Володимир Терлецький та 
Олена Баскакова виконали 
на цих змаганнях норму 
першого спортивного роз
ряду, а студент МБФ Ро
ман Закулень —  кандидат
ський норматив.

А. ПЕРМІНОВ, 
тренер з кульової 
стрільби.

запи- Фотокореспондент його асистент .
Фотоусмішка С. Лісового.

Мабуть, природа заодно 
з нашим спортивно - оздо
ровчим табором «Супут
ник». Тут біля села Сте
пашки, на березі Півден
ного Бугу завжди панує 
спокій, і тиша, а пейзажі 
такі, що очей не відірвати. 
Мало того, після чорноби
льської аварії усюди в 
Гайсинському районі —  ра
діоактивні забруднення. 
Тільки не тут. Ніби чарівною 
паличкою хтось відвів біду 
від цього куточка, утво
ривши екологічно і радіа
ційно чистий коридор. Най
новіші карти республіки по
казують, що в Степашках і 
навколо не виявлено забруд
нення ні ріки, ні ї ї  схилів, 
ні навколишньої території 
Впродовж багатьох кіломет
рів.

Уже багато років наш 
інститут успішно викорис
товує цей табір для спор
тивних заходів іі відпочинку 
студентів і працівників. За

цей час в ньому побувалс 
понад 11 тисяч чоловік 
До речі, вартість путівка 
чи не найнижча в кюаїні 
Але втомився, потребує оз 
доровлення і сам табір, бс 
зносились будиночки, інш 
будівлі і обладнання. Е 
умовах економічної кризів 
виникли проблеми з харчу 
ванн ям,..

То що, закривати табір 
чи жити йому?

На одному з останні) 
засідань ректорату керівни-
КИ ІНСТИТУТУ ЗУПИНИЛИСЯ Не

другому. Вирішено: .не при 
линяючи його діяльність 
ще два роки підтримувать 
поточними ремонтами, а по 
гім почати капітальні ро 
боти. Дано добро на ство 
рення господарства з _ теп. 
лицею, садом, ділянками пс 
вирощенню картоплі, ово 
чіїв, ягід. У плані робіт та 
кож — - спорудження сауни 
бані тощо.


