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ДОКТОРСЬКА
ВИСОТА

Якось він запропонував: 
«Давай підемо куди-небудь 
на природу, сядемо на пень
ках, походимо стежками ди
тинства. Напишеш нариса 
«Садок вишневий коло ха
ти...».

Я відбувся жартом: «Ну, 
це аж тоді, коли ти станеш 
доктором фізико - математи
чних наук».

«О-о-о, цього ждати довго. 
У мене спеціальність 01-01- 
01, тобто, математичний 
аналіз. Класика! А в класику 
трудно увійти хоча з одним 
рядком Так що можна й 
не дочекатися».

Але ми дочекались і ста
лося це досить скоро після 
тієї розмови.

Сидимо, як ото було за
думано, поавда, не на пень
ках, а в його кабінеті і роз
мірковуємо над фактом. 
Доктор наук, безумовно, ви
сота, що скоряється далеко 
не кожному. Волков до неї 
ішов довго, а на останній 
дистанції було особливо ва
жко.

— В математиці — свої 
закони. Щоб у професійних 
колах ти набув належного 
рейтингу, треба кілька разів 
виступити на престижних 
наукових семінарах, бо ти 
ж з Вінниці, а Вінниця, як 
відомо, не математична сто
лиця. Тим часом, у столич
них чергах цього виступу 
треба чекати рік-півтора або 
й довше. А позаяк одним 
виступом не відбудешся, то 
душа плавиться: ти вже не
молодий', можливі всілякі 
випадковості, підкачає, ска
жімо, здоров’я, поїзд пром
чить мимо і ти залишишся 
на пероні. З піднятою рукою! 
В своєму минулому! У май
бутнє втрапити не встиг і не
ма в цьому кого винувати — 
судьба!

В сумовито-жартівливому 
монолрзі Волкова проступав 
властивий для нього м’який 
гумор, який, з мого погляду, 
засвідчує зичливість харак
теру, людяність і глибоке 
знання природи життя.

Не розуміюсь на тонкощах 
математики, для мене, гума
нітарія, це недоступна іпос
тась, і, коли дивлюся на сто
рінки монографій чи підруч
ників, всуціль змережені 
формулами, дужками, знака
ми, яких навіть нема серед 
звичних для мене друкарсь
ких кеглів, то з трудом вірю, 
що все це осяжне і написане 
людиною, а не богом. Щиро 
цікавлять витоки такого хи
сту: звідки воно, з якої во
ди, якої трави, якого неба, 
якого виховання.

Пояснень нема. Дар божий 
мітить своїм перстом без 
усяких законів, за якоюсь 
незбагненно - свавіл.ною 
логікою, а, по суті, без ло
гіки. Упало обдарування на 
сина колгоспниці, босого й 
голодного, якому І зошитів 
нізащо було купити. Він,

власне, й не знав, що має 
математичні здібності. До 
третього класу вчився абияк, 
а потім у його житті з ’явив
ся Вчитель. Федір Федоро
вич Поляков, довоєнний друг 
його батька. Другові було 
неприємно, що син його 
друга зовсім не цікавиться 
школою, він побачив у ньо
му те, чого Юрко сам у собі 
побачити не міг.

Уже в п’ятому класі роз
в’язував будь-яку задачу зі 
збірника Березанської, а в 
сьомому, випускному, за 
годину до екзамену директор 
розпечатав заповідного кон
верта, що надійшов з рай
вно і вчителька потайки при
несла його Юркові — він 
мав розв’язати складну за
дачу і виручити весь клас.

Як би ми не намагалися 
вдавати, що школа наша за
вше була непорочно - чистою 
і святою, вона від цього 
такою не стане: в кожній 
хитрували, щоб не зганьби
тись, показати «марку фір
ми», і, звичайно ж, з най
кращого боку. Побіг Юрко в 
трави недалекого берега, схо
вався на півгодини серед їх
ніх шепотів і приніс рішення. 
Розв’язувати задачі було 
для нього .поетичним натх
ненням серця. В принципі, 
легко давалися всі предмети, 
бо дуже любив слухати на 
уроках. .До закінчення сере
дньої школи зовсім не читав 
підручників — обходився 
тим, що почує від учителя. 
Проте навіть у гадці не мав, 

що математика може стати змі
стом життя. Зростаючи в 
середовищі прагматиків, де 
щось важила тільки продук
ція рук і міцного фізичного 
здоров’я — хліб, молоко, 
м’ясо — він і майбутнє ба
чив у тій сфері, де щось ви
робляють.

Підбивав дружка свого 
Льоню Огиря:

— Давай поїдемо в Оде
су до водного інституту, бу
демо кораблі будувати.

— Давай.

Не вийшло. Юркові було 
тільки 16 років. Треба було 
писати спеціального листа, 
їхати з ним до Мінвузу.

— Пішли в університет.
Пішли. А там — інша

притичина- Нема форми № 
386, себто, довідки про здо
ров’я.

— Біжіть, хлопці в уні
верситетський двір. Там — 
медпункт. Візьмете форму.

Вони були страх які не
терплячі — в черзі стояли, 
певне зо три сотні абітурі
єнтів.

— Ні, Це не для нас. 
їдемо в Кіровоградський пе
дінститут, на фізмат.

Він був справжнім дитям 
природи, розкріпаченим і 
вільним, як вітер, легко
важним і обдарованим, і при 
тому не обтяженим ніякими 
думками про свої непересіч
ні здібності. В педінституті 
Юрія Волкова навчили, на

решті сумлінно користуватись 
книгою, працювати систе
мно і спрямовано. Був від
мінним студентом, але ска
зали йому про його талант 
аж на IV курсі. Тоді він упе
рше почув і слово «аспіран
тура», тоді ж на його доро
зі знову постав образ Учи
теля.

Треба підкреслити особ
ливо, що й нині, цілком зба
гнувши і себе і міру свого 
хисту, Юрій Іванович Вол
ков, ставить на перше місце 
не свою особу, не свій та
лант, а Вчителів, які допо
могли цей талант виплекати 
і спрямувати. У середній 
школі був Григорій Федоро
вич Пасічник.

— Давав для мене спеціа
льні завдання — це дуже 
морально п ійм ал о . Потім— 
аналізував, вміло підкрес
люючи кожну знахідку — 
після цього в тебе наче кри
ла відростали. А в інституті 
мене помітила Неоніла Гав
рилівна Мальцева, педагог 
від бога, залучила до мате
матичного гуртка, давала 
задачі посиленої трудності, 
переконувала йти в науку. 
Тоді я, мабуть, уперше зба
гнув, що математика може 
стати єдиною довічною лю
бов’ ю.

Соціальне походження не 
дозволяло розраховувати ні 
на яку підтримку, доводи
лось покладатися тільки і 
тільки на власні сили. Тому 
в аспірантуру Одеського уні
верситету він, природньо, не 
пройшов за конкурсом, хо
ча подався саме туди. Оде
са, веселе безшабашне міс
то, дуже підходила йому за 
складом характеру, але не 
приймала. Після цієї непо
доланої висоти став працю-

Наука і... 
картопля

Не будемо наполягати 
на твердженні, що й у 
развитку науки і техніки 
не останнє місце нале
жить такій банальній ре
альності, як наявність по
вноцінного харчування для 

(творців науково - техніч
ного прогресу. У нинішні 
часи ринкової шаленості 
це кожному зрозуміло.

Мабуть, тому керівниг 
цтво інституту вирішило 
збудувати біля їдальні 
власне овочесховище і 
вже розгорнуло роботи.

Об’єкт, скажемо, не 
такий вже й грандіозний, 
проте матиме відсіки для 
зберігання достатньої на 
зиму кількості картоплі 
і овочів, а також засоле
них працівниками їдальні 
капусти, огірків, помідо- 
дор тощо.

вати в Улянівській школі ро
бітничої молоді на Кірово- 
градщині. Зберігся знімок' 
випускників, на якому най
молодшим є... вчитель фізи
ки і креслення Ю. І. Вол
ков. Потім було одруження, 
мала дитина, восьмирічна 
школа в глухому селі, де 
крім математики, фізики, х і
мії,, викладав ще й фізкуль
туру. Отже — непряма тер
ниста дорога: 36-годинне
навантаження на тиждень і 
такий ось «зебристий»
спектр діяльності. Побут ціл
ком міг засмоктати, але він 
зберіг характер і вже добре 
вірив у своє І* призначення. 
Тому наступна висота, хоча 
брав ї ї  з глухого села, ско
рилася — став аспірантом 
Київського університету.

Це було тяжко — вчитися 
у столиці, утримувати сім’ю, 
але ж виріс у тому середо
вищі, де труднощі сприйма
лися, як звичайне повсяк- 
дення, побутова норма. Без 
труднощів по життю ідуть хі- 
ба-що народжені в генераль
ських лампасах, себто, віт
чизняні буржуї з великими 
грішми і широкими нивами 
впливових знайомств. Втім, 
у ’ них — свої труднощі — 
ходити під дощами косих 
поглядів і прихованої зне
ваги. За умови, звичайно, 
якщо збереглась бодай кри
хітка совісті. Ну, а якщо 
совісті нема, то нема проб
леми — про них не можна 
говорити, як про людей.

...іі ще двох Вчителів на
зиває Ю. І. Волков — чле
на ч кореспондента АН Ук
раїни В ’ячеслава Кириловича 
Дзядика з Києва і академіка 
Сергія Мироновича Н і л ь 
ського з Москви. Обидва ви
датні математики світового 
рівня, обидва теж ішли до 
своїх рівнів тернистими до
рогами. Дзядик був керівни
ком кандидатської дисертації, 
Н іл ь с ь к и й  представляв до
кторську.

З почуттям зворушливого 
захоплення Юрій Іванович 
говорить про своє щастя

бути близько знайомим з 
цими людьми, сидіти з ними 
за товариською розмовою і 
навіть за чаркою, і бачиться 
мені в цьому глибока поряд
ність доброго серця, що за
карбовує вдячність,, як не
одмінну складову людяності, 
і несе ї ї  в собі, як естафе
ту, щоб передати далі — ді
тям, друзям, студентам-

Гадаю, саме ці риси ха
рактеру дозволили Юрію 
Волкову зробити кафедру 
вищої математики однією з 
найдружніших в політехніч
ному інституті. Не перестаю 
дивуватись духові якоїсь 
студентської бодьорості і 
розкутості, що панують тут, 
атмосфері виняткової това
риськості, яка робить робо
ту на кафедрі магнетично- 
привабливою і навіть святког 
вою.

Усі вчителі мої,—-го
ворить Юрій Іванович, — за 
винятком хіба - що Мальце- 
вої, були людьми жорстки
ми, непоступливо — прин
циповими. Я ці якості пова
жаю, але маю натуру лібе
рала, більше користуюсь ме
тодом пряника, ніж батога. 
Ну, а завкафедрою в моїх 
очах — це рядовий викладач, 
що виконує роль «міністра» 
зовнішніх зв’язків з началь
ством і навколишнім оточен
ням. Я, як буфер, що прий
має на себе головні удари, 
щоб вони були м’якшими 
для колективу.

— Докторське звання по
легшує цю роль?

— Не знаю. Гіоживемо-
побачимо. Тут багато важить, 
який з тебе самого педагог. 
З мене, мабуть, не найгір
ший. В усякому разі, згідно 
студентських опитів, я йду 
на нашій кафедрі десь за 
Бакуніним і Карпенком. Як 
що їм виставляють за вик- 
ладацтво майже по круглій 
п’ятірці, то мені 4,78 —
4,85 бала.

Хай же щастить тобі, Док
торе і Людино!

І. ВОЛОШ ЕНЮ К.

К о л о н к а  
акт уальної
інф орм ації

Яким буде
ВАК?

Як повідомив на засіданні 
ректорату Б. І. Мокін, комі
сія Верховної Ради України 
з питань науки і освіти вку
пі з керівниками компетен
тних державних служб дійшли 
нарешті принципової згоди 
щодо концепції діяльності 
атестаційної комісії по зат
вердженню вчених звань- 
Цим будуть займатись спеці
алізовані ради вузів.

Яка в такому разі роль 
атестаційної комісії?

Раз на три роки вона ате- 
стуватиме сгіецради і якість 
їхньої роботи. Якщо до цієї 
якості будуть серйозні пре
тензії, то рада розпускається, 
а ї ї  голова і секретар поз
бавляються назавжди права 
коли-небудь знову очолити 
її.

До речі, в Міністерстві 
освіти вже сформовано ате- 
стаційний відділ. Всі справи 
на доцентів і професорів ук
раїнських вузів відкликані з 
Москви до Києва і будуть 
розглянуті найближчим ча
сом. Отже, система запра
цювала.

Приціл на 
кінцевий 

результат
Ще одна новина з Києва. 

Віднині все бюджетне фі
нансування наукових розро
бок націлюється на кінцевий 
результат. Іншими словами, 
на фініші роботи вимага
ється подавати не звіт, як бу
ло раніше, а технологію, яку 
можна продавати,, запровад
жувати у виробництво, щоб 
повернути державі затрачені 
кошти.

Внаслідок цього усі ниніш
ні держбюджетні теми будуть 
чинними тільки до кінця 
року. Якщо ж ви хочете 
продовжити їх, то мусите 
писати зобов’язання, що по
вернете гроші.

За тзких умцв нависає 
загроза над гуманітарними 
і1 фундаментальними дослід
женнями. Чи не припиняться 
вони взагалі?

Ні- Для цього закладають
ся спеціальні асигнування.

Зарплата
підвищується

Нарешті уряд прийняв ос
таточне рішення — заробітна 
плата працівникам освіти 
підвищується. Зокрема, вик
ладацькому складу ї ї  підні
мають у 2,85 раза від існу
ючих ставок, починаючи з 
1 січня; решті працівників— 
у 2,25 раза, починаючи з 1 
травня.
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З англійською—  
туго

У  травні - червні - л и п 
н і в наш о м у ін с ти ту т і мали 
д іяти  пл атн і ку р с и  п р и с к о 
реного вивчення а н гл ій с ь ко ’! 
мови.

Було оголош ено, що к у р 
си вести м уть  спе ц іа л ьн о  п ід 
готовлен і а м е р и ка н с ь к і ви 
клад ач і. О р га н іза ц ію  ц іє ї 
справи  взяло на себе п р о с 
в ітн и ц ь ке  Товариство  ім 
Ш е вче н ка . А  п о за я к  В інн и ц я  
в цьом у Т о вариств і к о р и с т у 
ється п о п у л я р н іс тю  за п о 
в ід н и ка  волохатого  застою , 
то ви кл а д а ч ів  на травен ь  
для наш о го  м іста  не з н а й 
ш лося. Отже, хто  ще не за 
брав грош ей , наперед спл а 
че ни х  за навча нн я , можете 
забрати  їх  в к у л ь т у р н о -х у 
д о ж н ьо м у  ц ен тр і.

О б іцяю ть , правда, що к у 
рси ф у н к ц іо н у в а ти м у ть  з 
червня, але в о о зм ір і не 
чо ти рьох , я к  було об іцян о , 
а т іл ь ки  двох гр у п  Таким  
чином , м о ж уть  забирати  
гр о ш і й т і, хто  не з наш ого  
ін с ти ту т у .

Одна істо тна  деталь. Наш і 
пр е д ста вни ки  їзди ли  в т і 
м іста , де а м е р и ка н ц і ведуть 
ку р с и . З а о ке а н сь к і викл ала  
ч і д и вую ться  з д и в о в и ж н о ї 
по в е д ін ки  с л уха ч ів , я к і с п и 
с у ю т ь  один в од ного  д о м а ш 
н і завд ання .

От уж е  в ’ їлася в коо*є 
зв и ч ка  до п о ка зу х и : головна 
полягає не в том у, щоб зн а 
ти , а в том у, щоб зд а вати 
ся не г ір ш и м  в ід  сус іеа . 
Самі себе об м ан ю ю ть  за 
власн і ж  гр о ш і.

Без вождів *
Ви бували в екзотичній 

країні тропіків Сінгапурі? 
Не бували? Я теж по своїй 
бідності там не бував і, на
певно, ніколи не буду. Але 
син - моряк привіз мені мо
нети з того дивосвіту, де 
на них можна будь-що при
дбати. Придививсь до монет 
і дивно мені стало. Захоті
лося поділитися з вами, до
рогі читачі, своїми вражен
нями.

На монетах немає ні во
ждів, ні президентів, ні
гербів, ні прапорів —  зоб
ражені тільки рослини.
,Що з них взяти «нещас
них» малагашців, поленізій- 
ців?! Відстали від нас... їх 
не цікавить ні політика, ні 
плюралізм думок, ні парті
йні канони. Не мають вони 
атомних станцій і бомб, ні 
ракетних комплексів, а 
живуть як? Нам і не присни
ться.

С. ЛІСОВИЙ.

129 травня 1992 року-

ЛІТО КЛИЧЕ НА СТАДІОН
Є  СРІБНІ МЕДАЛІ

Торік на стадіоні «Олімп» 
було укладено нове сучасне 
покриття «Регупол». Слід 
відзначити, що зроблено це 
досить своєчасно, бо сього
дні таке покриття коштувало 
б 2,5 мільйони карбованців, 
що не по кишені інституту.

Тепер про якість «Регу- 
полу», Були різні думки фа
хівців. Відповідь дали сту
дентські спортивні ігри, які 
провадились 14— 16 травня. 
Вже в першому забігу сту
дент факультету фізичного 
виховання педінституту В ік
тор Яцкж подолав стометрів
ку за 10,9 сек. як, кажуть, 
доріжки швидкі. Це підтвер
дили і наступні старти. От
же, якщо відповідь на питан
ня про якість доріжок і сек
торів була отримана вже на 
перших офіційних змаганнях, 
то відповідь на запитання: 
«яка команда найсильніша», 
—- визначилась тільки після 
дводенної напруженої боро

тьби в кожному виді про
грами.

Впевнену перемогу в пот
рійному стрибку здобув сту
дент V курсу будівельного 
факультету Анатолій Бухтій 
Він же став другим в стри
бках в довжину.

В сектоірах для метання 
боротьба точилася тільки се
ред вихованців старшого ви
кладача ВПІ О ^ М . Потапо- 
вої. Подвійну перемогу в 
метанні диску та штовханні 
ядра святкував студент ме
дичного інституту Геннадій 
Власюк (який, до речі, був 
рекордсменом ВПІ, коли 
вчився на енергетичному 
факультеті). Друге і третє 
місця посіли наші спортсме
ни Богдан Яворський та 
Олександр Ставнійчук. Доб
ре виступили в різних видах 
програми майбутні інженери 
Віктор Нагожук, Іван Фесе- 
нко, Віталій Яроцький, Олек
сандр Афонін.

І все ж в командному 
заліку наша команда була 
лише третьою.

Поступитись переможцю — 
колективу факультету фізви- 
ховання педінституту не со
ромно, бо він був поза кон
куренцією, але у медиків ми 
завжди вигравали. І ось — 
осічка. І це виявилось не 
випадковістю. Аналізуючи ви
ступ нашої команди, сл'д 
відзначити досить посередні 
результати в усіх видах б 
гової програми у юнаків та 
відсутність дівчат. Всього 
в забігах взяли участь тільки 
два представники ВПІ — 
Ф. Фідерман і Т. Подзігун- 
Звісно, що з такими малими 
силами команда була неспро
можна вз^Гги верх над супер
никами.

Отже, кафедрі фізвихован- 
ня нашого інституту є над 
чим подумати.

м. янковський.

На студентській спартакіаді. Напружений момент передачі легкоатлетичної естафети.
Фото С. Лісового-

% 1984 році в залі спор-
** тивного комплексу 

«Авангард» відбулися вїдбі- 
їжові змагання з акробатики 
серед дівчаток 4-х класів. В 
куточку на лавочці, не соро
млячись, гірко плакала ма
ленька дівчинка.

— Що з нею? — запитав 
Заслужений тренер України 
Леонід Давидович Голяк.

Йому відповіли:
— Дуже засмучена. Хо

тіла бути першою, а посіла 
третє місце..-.

Завжди суворий тренер, 
розчулився, по-батьківськи 
погладив русяву голівку дів
чинки:

— Це добре, Наталочко, 
що бажаєш бути тільки пер
шою, але шлях до перемоги 
пролягає не через сльози, а 
через вперті, наполегливі тре
нування.

Важко сказати, чи зрозу
міла тоді маленька Наталоч
ка слова свого тренера. Ма
буть, ні, бо продовжувала 
плакати, витираючи сльози 
тендітними кулачками. Але 
саме тоді Леонід Давидович 
зрозумів, що в їхній групі 
з ’явилась ще одна майбутня 
завзята спортсменка. І не 
помилився.

Вже в сьомому класі На
талка Заболотна стала пер
шорозрядницею з акробати
ки, а ще через рік — кан
дидатом у майстри спорту,

Але найпам’ятнішим для неї 
виявився рік 1991-й. Збулись 
відразу всі найзаповітніші 
мрії: Наталка успішно закін
чила десятий математичний 
клас СШ № 9 і стала сту
денткою Вінницького полі 
технічного інституту на фа
культеті обчислювальної тех
ніки. І в тому ж таки році 
разом з своєю молодшою 
подругою Людою Вітвіцькою 
виграє спочатку звання чем- 
понів України, а потім у на
пруженій боротьбі — медалі 
першості СНД, виконавши 
при цьому норматив майстра 
спорту.

ЛІДЕР
Нарис

Лідер в спортивній секції, 
скромна, майже непомітна 
серед подруг — така вона 
студентка політеху. Той, хто 
з нею спілкується, ніколи не 
подумає, що вона входить 
до спортивної еліти нашої 
держави, що після занять, 
щодня, у визначений час, 
вона прямує до спортивного 
залу, де ї ї  чекають триго
динні тренування — напо
легливі, виснажливі-

Поставила вона перед со
бою і завдання успішно за
кінчити інститут, стати до
свідченим інженером.

— А з  акробатикою як? — 
поцікавився. — Покинеш ве
ликий спорт?

— Ні, це назавжди!
«Чи не переоцінює вона

себе?» — спало на думку, 
адже в нашому вузі вчитись 
нелегко, вимоги високі і не 
кожний може поєднувати за
няття спортом з навчанням.

Наталка Заболотна спрос
товує такі песимістичні ду
мки, про що свідчать досить 
успішні результати ї ї  пер
шої екзаменаційної сесії.

І в той же час вона не 
пропустила жодного трену
вання, бере на себе високі 
навантаження. Тренер А. Д. 
Голяк дуже задоволений.

А після всього — робота 
вдома по господарству, де 
вона — перша помічниця ма
тері. Коли ж випадає хвилин
ка для дозвілля, то є улюб
лена вівчарка Нікі,, бібліо
течка пригодницької і фанта
стичної літератури.

Ось така вона студентка 
першого курсу ВПІ, Наташа 
Заболотна, якій нині випов
нилося лише вісімнадцять ро
ків. З чим колектив кафедри 
фізвиховання сердечно ї ї  ві
тає і бажає нових успіхів у 
навчанні і спорті.

Я. КУЛИК,

НЕВЕСЕЛІ РОЗДУМИ

У місті над Бугом не 
вперше збираються кращі 
студентські чоловічі гандбо
льні команди колишнього 
Союзу, але тільки цього ра
зу Вінницькому політехнічно
му інституту довірили про
ведення фінального турніру, 
підкресливши цим неабиякі 
успіхи наших гандболістів,

інтрига ігор була зумовле
на ще й тим, що внаслідок 
організаційних пірорахунків на 
фінал Спартакіади не при
їхала команда - метр студе
нтського гандболу, багаторазо
вий переможець Всесвіт
а х  універсіад — Запор) 
зький «Університет». В 'Д 
сутність явного фаворита 
Цначно ви ріпи яла • шслтсЦ 
команд в боротьбі за зва 
ння чемпіонів або один з 
комплектів медалей.

Чомусь всі дружно від
вели роль аутсайдера вінни

чанам, оскільки команда ВП! 
два останніх роки не висту
пала на змаганнях елітного 
класу, задовольняючись дру
гою групою. Правда, тренер 
команди Тернопільського ін
ституту народного господар
ства Я. Б. Павленко не без 
підстав попереджав своїх 
колег про силу політехніків. 
Він, певне, мав на увазі од
ну з спартакіад України, в 
якій політехніки в складі 
збірної Вінницької області 
обійшли 10 команд з інших 
регіонів і увійшли в групу 
сильніших.

Нині, завдяки тому, що 
команда Київського інституту 
фізкультури не з ’явилась на 
студентську Спартакіаду, ї ї  
місце автоматично зайняли 
гандболісти ВПІ. і ось — 
фінал.

Після перших ігор важко 
було визначити, хто з п’яти 
претендентів стане чемпіоном, 
а хто призером, настільки рі
вна за силами і можливостя
ми зібралась «компанія», в 
яку увійшли Харківська «Ф а
рмація» — старожил вищої 
ліги, лідери першої ліги те

рнопільчани, відомий клуб ЗІ І, 
технічна команда з Луцька і, 
нарешті, вінничани.

Найбільш цікавим і дра
матичним виявився поєди
нок старих друзів - супер
ників — ВПІ проти терно- 
пїльців- Цього разу при під
тримці своїх вболівальників, 
вінничани прагнули будь-що 
перемогти. Правда, і помилок 
було вдосталь. Не забиває 
підряд чотири семиметрових 
штрафних кидків лінійний

Олег Грищук, не йде гра у 
головного бомбардира Івана 
Белікова, досвідченого Сер
гія Саматося.

Але знайшовся в колекти
ві гравець, який зламав 
«хребет» невдало початого 
поєдинку. На останньому ру
бежі у політехніків стояв во
ротар Олег Іваник, двомет
ровий гігант. У плечах—косий 
сажень. Здавалось, що цими 
плечима він щільно закрив 
ворота, потужні кидки з 
шостиметрової лінії або й 
просто в упор, коли супер
ники буквально влітали в 
його зону, Олег встигав від
бивати.

Затративши багато зусиль 
для взяття воріт, тернопіль
чани у другій половині гри 
зів ’яли, чим не проминули 
скористатися господарі май
данчика.

Отже, є медалі! Але якого 
гатунку?

Все вирішилось в остан
ньому матчі між командами 
Харківської «Фармації» і 
Луцького педагогічного інсти
туту. Перемігши у важкому 
поєдинку, кращою студент
ською гандбольною коман
дою України стали лучани. 
Всього на один м’яч забили 
вони більше, ніж вінницькі 
політехніки, які стали дру
гими призерами-

Тренери ВПІ Микола Іва
нович Петренко і Валерій 
Юхимович Ходирев не наз
вали після ігор кращих: ма
буть, тому, що вся коман
да грала з натхненням. Тож, 
вважаю доречним назвати 
весь «срібний» склад колек
тиву: Іван Беліков, Сергій 
Койка, Олег Іваник, Олег 
Грищук, Олексій Рюхов з 
інженерно - будівельного 
факультету, Анатолій Кучер, 
Сергій Саматося, Вадим Гон
чарук — з ФРЕ, Ігор Барбе- 
нков — з ФРА, Олександр 
Бальдуєв — ЕФ, Андрій Кун- 
цов — Ф ІТКі,

Говорять, «щасливий той 
тренер, який створив кома
нду своєї мрії». Гадаю, що 
мрії тренерів з гандболу ВПІ 
цілком можуть бути реалізо
вані, звісно, при спільній 
підтримці всього колективу 
вузу.

В. КУДИНА, 
суддя національної ка

тегорії, член Ради Ф е 
дерації гандболу Украї
ни.
На знімку: момент гри 

наших спортсменів з терно- 
пільцями.

Фото С. Лісового.


