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Т а б ір
Про спортивно-оздоровчий
табір для ВПІ мріяли не ті
льки в профспілковому комі
теті і на кафедрі фізвиховання, а й студенти, виклада
чі інших кафедр. Бувало, по
буває хтось в Коло-Михайлівці, Тиврові, чи на Дністрі,
і поспішає розповісти керів
никам інституту, які там чу
дові місця для відпочинку,
організації своєї зони здо
ров’я.
Та у Ярослава Ілларіоновича Кулика і його однодумців
були свої намітки щодо міс
ця для спорттабору. «Воно
повинно бути найкрасивішим
на Вінничині» —
говорили
вони, зосереджуючи пошуки
омріяного кутка вздовж Бу
гу, південніше Брацлава.
На мотоциклах, човнах по
Бугу, а частіше пішки Я. І.
Кулик, В. П. Павлов, В. Ф.
Ковальський,
Є. С. Нікіфоров, М. П. Орлов оглядали
береги ріки, острови, лісові
галявини і знайшли біля се
ла Степашки справді райсь
кий куточок землі, перлину
подільської природи, де і ви
рішено було
збудувати ін
ститутський табір-курорт.
Всього 5 гектарів необхідно
було освоїти, але
не так
просто, виявилось, отримати
дозвіл на них. 127 печаток,
сотні підписів різних посадо
вих осіб, угод, віз, резолю
цій довелося видобути в та
борі бюрократичному,
щоб
одержати дозвіл
на будів
ництво табору спортивно-оз
доровчого. Зате сьогодні не
ма в області
кращої зони
здоров’я ніж наш «Спутник».
А. Новінський.

О ОЗВИТО К фізичної ку■ льтури і спорту в на
шому інституті тісно пов’я
заний з становленням са
мого вузу. Вже через два
роки після утворення у Він
ниці філіалу Київського політехнічногго інституту, який
згодом переріс у нинішній
вищий учбовий заклад, по
чала діяти і наша кафедра
фізвиховання. А першими ви
кладачами фізичної культу
ри і спорту слід
вважати
А. І. Кальницького та Ю. А.
Шевченка.
Тоді ж
було
створено спортклуб,
який
очолив студент і-го
курсу
Віктор Петров (нині викла
дач кафедри ТАМ).
25 років — строк чима
лий і про всі віхи роботи
кафедри в невеликому га
зетному репортажі не роз
кажеш. Та про найголовні
ші події згадаю.
1987-й рік:
спортсмени
інституту
вперше
взяли
участь в чемпіонаті області
з ганболу серед чоловіків і
завоювали перший в історії
спорту інституту кубок
пе
реможців. На фінальний матч
з командою гандболістів пед
інституту
прийшло
понад
півтиісячі
наших студентів,
уболівальників.
1968-й: спортклуб інститутуту отримав назву «Олімп».
Того ж року підготовлено 8
першорозрядників, 162 спор
тсмени масових розрядів
і
47 значкістів комплексу ГПО.
У цей період
спортивне
ядро
інституту
поповнили
досвідчені;
фахівці — такі,
як В. Ю. Ходирев, з
іме
нем ! якого зв’язано здобут
тя 9 кубків, двадцяти
гра

мот і вимпелів, завойованих
командою гандболістів в зма
ганнях різного рангу; енту
зіасти! спорту М. П. Орлов,
П. П. Турлюк, О. І, Тарануха (тоді старший тренер
з
легкої атлетики? і
головний

будівничий стадіону); майст
ри спорту А. В. Сатайкіна,
В. І. Олійник, А. Ті. Змієвський,
В. Я. Сокоринська,
А. М. Березов та інші.
1969-й: збудовано спорт
комплекс (два волейбольних,
два баскетбольних
майдан
чики, ганбольне поле, літні
роздягальні).

В ЦЬОМУ НО

Ночь обещает
хороший
1971-й: став до ладу пер
сон,
шокласний на той час ста
И пусть
во
сне
мне
діон з гумобітумною біговою
приснится
доріжкою, легкоатлетичними
Незабьіваемьій ваш стадион.
секторами, збудований
зав
1979-й: в селі
Степашки
дяки
великому
ентузіазму
Гайсинського району на бе
всього колективу інституту.
резі Південного Бугу завер
шено будівництво
спортив
но-оздоровчого табору, який
став улюбленим місцем від
починку і фізичного загар
тування тисяч і тисяч сту
дентів, викладачів та праців
ників інституту.
В тому ж році спортсме
ни «Олімпу»
здобули
89
кубків, 141 вимпел,
понад
300 грамот і дипломів.
і ось заключний, так би
мовити, акорд наполегливої
праці кафедри, всього інсти
туту в справі фізичного ви
ховання і спорту — за 25
років у ВПІ виховано і під
готовлено 3 майстри спор
ту міжнародного класу,
у
тому числі чемпіон світу з
веслування
серед
юніорів
Віктор Бурлака, 76 майстрів
спорту, 783 кандидати в май
стри, більше 2500 першоро
зрядників, а спортсменів ма
сових розрядів і не перелі-

Про цей стадіон
повідо
мили майже всі газети Ук
раїни. А член збірної
ко
лишнього Радянського Сою
зу з легкої атлетики Михай-'
лов із Запоріжжя, який по
бував на стадіоні,
написав
такого вірша:
Над Южньїм Бугом закат
багритея,

На знімку: члени клубу любителів бігу «Ювентус»,

Згадую
осінь
далекого
1968 року, коли я
вперше
з ’явився у Вінницькому фі
ліалі Київського політехничного інституту і був
обра
ний
деканом
факультету
енергетики й радіоелектроні
ки. 'Уже тоді мене приємно
вразив високий професіона
лізм, якась особлива бадьоорість і динамізм в роботі
колективу кафедри фізвихо
вання, з яким у мене зразу
склались найтісніші стосунки.
Хотілося
збагнути,
які
внутрішні сили рухають цим
колективом, хто є генерато
ром ідей, котрі успішно вті
люються в життя. Багаторіч
не творче
співробітництво
переконало, що душею, іде
ологом і мотором цього чу
дового колективу є завіду
ючий Кулик Ярслав Іларіо
нович.
Вміла організаторе^
ська робота, тісне співробіт
ництво з усіма факультета
ми в плані навчально- вихо
вного
і трудового
вихо
вання студентів, використан
ня всього творчого потен
ціалу для зміцнення мораль
ного клімату — ось далеко
не повний перелік заходів,
якими керується
керівницт
во кафедри
в повсякденній
роботі.
Кажуть,
що
енергофак
був одним із найспортивніших у) ВПІ. Очевидно,
це
так. Але тут велика
заслу
га кафедри фізвиховання. Я
з задоволенням йшов назу
стріч всім ї ї починанням.
З болем доводиться спо
стерігати, як багато добро
го, що було в діяльності ка
федри, починає втрачатись.
Гадаю, що кафедра сьогод
ні гостро потребує допомо
ги керівництва інституту.
А
на завершення
хочу
привітати дружний колектив
з 25-річним ювілеєм, поба
жати здоров’я, успіхів, від
родження
колишніх тради
цій.
А. НАЛ БАНДЯН,
професор

інститут готує інжебакалаврів,
магістрів
наук. Тож нема більшого за
доволення і гордості
для
нас — працівників кафедри,
ніж свідомість того, що ти
сячі їх отримують разом з
технічними знаннями: і
фі
зичний гарт, фізичну
куль
*
*
*
туру.
Для мене кафедра фізич
В цьому наш
колектив
бачить головну мету
своєї ного виховання є рідною ма
тір’ю, оскільки
з першого
роботи.
дня перебування у Вінниць
Я. КУЛИК,
кому політехнічному інститу
ті стежила за моїм здоро
в’ям, фізичним станом, ре
жимом життя і роботи.
Кафедра
інтенсивно зай
малась не тільки профілак
тикою
здоров’я,
вона не
менш інтенсивно будувалась
і росла в матеріальному, ме
тодичному і духовному пла
ні. За короткий час збудо
вано
прекрасний
стадіон,
спортивно-оздоровчий
табір
«Супутник», корпус кафедри
та різні підсобні приміщен
ня. Виховано багато розряд
ників і майстрів.
Я не тільки з задоволен
ням бігав і бігаю доріжками
стадіону, алр й буваю в га
рячих саунах кафедри, яких
у неї три. Треба сказати,
що сауни працюють напру
жено, оздоровлюючи викла
дачів і студентів.
В день ювілею сердечно
вітаю колектив, бажаю йому
доброго здоров’я І успіхів.
Завжди ваш друг
професор І. В. Кузьмін.
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ПРЕМІЯ

Як сьогодні пам’ятаю, ко
ли ми вперше зустрілися в
актовому залі (а це було на
початку 70-х років) з вик
ладачами кафедри фізично
го виховання, членами спор
тивного клубу. Все було для
нас нове, цікаве,
3 якою
увагою слухали ми студен
тів старших курсів про їх
заняття спортом, про участь
в
змаганнях,
будівництві
спортивної бази.
У ті роки ця база тільки
створювалася. На нашу долю
випало
будувати
стадіон,
спортзал, ігрові майданчики.
Назавжди залишилися в па
м’яті Костя Гончар, Микола
Толстіков, Валерій
Шевчен
ко, Володя Бондарчук, Юра
Огарков та ще багато наших
співкурсників. Ломами дов
1
бали вони тверду, мов бе
.
тон, глину, прокладаючи бі
1
гові доріжки. На їх обличчях
|
піт котився градом, на ру

Коли
облаштовували та
бір відпочинку в Степашках,
лінію електропередач
дове
лося вести і через
мочарі.
А це місця підступні. Зовні
земля ніби тверда, а пусти
трактора і він може провалитись «на той світ».
Механізатори,
звичайно,
пильнували, але в тому куто
чку, де нині пляж, не догледіли. Трактор
сів так, що
зроби ще один порух вперед
чи назад і —
амба.
Поставали
трактористи І
Незалежно від того, ким я
мудрують, що далі робити. був і працював
(курсант,
А тут над’їхав головний «ви офіцер,
інженер-економіст,
конроб» Я. І. Кулик.
начальник відділу на підпри
— Треба, Ярославе Іларі- ємстві і в НДІ, завкафедрою,
оновичу, посилати в Степашки доцент) ніколи не розлучав
по допомогу.
ся зі спортом,
на відміну
— Поки ви її
знайдете, від багатьох моїх ровесни
то на цьому місці
вже й ' ків. Можуть запитати: «Що
труби не буде видно. Як ж вам дає спорт?»
улізли, так і вибирайтесь! —
По-перше, я його
дуже
хряпнув дверцятами машини люблю, а коли щось вико
і поїхав геть.
нується з любов’ю — це
— Розгнівався, — підсу справжнє задоволення. Поспорт є складовою
мували з гіркотою, стали ду друге:
життєдіяль
мати й гадати і знайшли ви частиною моєї
хід — розкопали, постелили ності, як в часовому, так і
аспектах.
грубі поліняки під гусениці, в психологічному
задрішпались
з голови до По-третє: в будь-якому віці
ніг, але все-таки вибрались. він вселяє бадьорість, поліп
шує кровообіг, регулює ди
Приїхав Кулик:
— І все одно не хвалю. хання, стимулює високу пра
Стільки часу згаяли! Могли цездатність, сприятливо поз
б уже всі стовпи поставити. начається на процесі мисле
ння. Треба мати на увазі,
Зачепило хлопців за живе.
Взялись і до вечора ще й що нема ліків, здатних хо
б як-небудь
замінити
стовпи забили. Сіли, переку ча
рюють, а тут — знову Ку рух, а рух замінює багато
звичайно, думка
лик. Відчинив дверцята ма ліків. Це,
шини, вийняв великого таза, не спеціаліста, передаю.дос
власної
багатолітньої
виніс півтора десятка пляшок від
практики.
Не
знаю,
як скла
«Шампанського» — виливає.
моє
подальше
— А це ж нащо?
( датиметься
— Забрьохались по вуха. життя, але донині (маю 49
ні
Привіз
«Шампанського» — років трудового стажу)
разу не був на бюлетені, в
може, повмиваєтесь?
— Іларіоновичу! Ми тут і тому числі й за 1 4 'років ро

Ціную ть

водою обійдемось, а це доб
ро можна по-іншому вико
ристати.
— Ну, якщо так, то вва
жайте, що це премія за ви
нахідливість.
У цьому факті — весь Ку
лик: І вимогливий, і душею
багатий.

В. Іванчук.

ках з’явились криваві мозо
лі. Ми — дівчата, чим мог
ли, допомагали їм.
І ось настав чудовий мо
мент, коли останні купи гу
мово-бетонної суміші пере
творилися у бігову доріжку.
Яке це було щасття — сво
їми руками збудувати стаді
оні
Багато нам довелося по
працювати на стадіоні, але
ж ми і одержали чудове міс
це для фізичного розвитку,
підготовки до змагань. Саме
в цей час про політехнічний
інститут почали говорити, як
про один з кращих вузів у
спорті. М ої товариші успіш
но виступали в Спартакіа
дах Мінвузу, в багатьох першостях України,
на рівних
змагалися зі студентами фа
культету фізвиховання педа
гогічного інституту і досить
часто їх перемагали.
А які були тоді цікаві тур

ніри, матчі! Один з них —меморіал
Л. Ратушної —
найулюбленіший
серед сту
дентської
молоді.
Взяти
участь у ньому до нас в го
сті приїжджали відомі спор
тсмени, переможці міжнарод
них змагань. Мабуть, саме
цей меморіал зробив наш політех знаним
у всіх вузах
тодішнього СРСР.
«Бути першим в спорті та
кращим в навчанні» — таку
заклали ми традицію, і мені
дуже приємно, що більшість
моїх товаришів, у минулому
провідних
студенті в-спортсменів, стали гарними фахів
цями, досвідченими
госпо
дарськими керівниками, на
уковцями.
Без
сумніву, в
цьому їм допоміг спорт.
Кожного разу, як тільки
випадає нагода,
буваю на
стадіоні, але мені дуже прик
ро, коли бачу, як деякі сту
денти, аби скоротити шлях,

дорого
боти в політехнічному інсти
туті.
Спорт особливо
потрібен
науковому працівникові, яко
го недарма називають «пар
кетним шаркуном», оскіль
ки він мало буває на свіжому
повітрі
і мало
рухається.
Не кожен з них усвідомлює,
що чинить «злочин» (можна,
до речі, й без лапок) не ті
льки проти себе, а й проти
суспільства,
яке
піднесло
його до високого рівня професіоналізму. Таке станови
ще досить часто призводить
до того, що висококваліфі
кований спеціаліст за всіма
життєвими параметрами стає
повністю
непридатним уже
до 40 'років.
Дорогі колеги! Користую
чись нагодою, звертаюся до
вас щиросердно: в цей труд
ний час, коли життя дороге,
ліків не придбати, інтенсив
ність
навчального
процесу
посилюється, а жити все од
но хочеться якнайдовше, по
слухайтесь моєї поради —
беріться за спорт і чим ра
ніше ви це зробите, тим
краще буде і для вас, і для
сім’ї, і для суспільства за
галом.
М. Погосян,
доцент кафедри ЕП і ОП.

ОГОЛОШЕННЯ

21 листопада в їдальні ВПІ о 16.00 відбу
деться
«ВОГНИК»,

присвячений 25-ти-річчю кафедри
ФІЗВИХОВАННЯ

На зустріч запрошуються ті, хто ніколи не
пориває з фізичною культурою і спортом і,
насамперед, друзі кафедри і її вихованці.

1 / ОДИ вперше на інсти- стрільці з лука, подивитись адже до того в місті ніколи
"
тутському
стадіоні прийшло
багато
вінничан, не виступали лучники.
Хрещеним батьком цього
«Олімп» вийшли
змагатися для яких це б у л а ' новина,
виду спорту в інституті вва
жають доцента кафедри ТОР,
майстра спорту в стрільбі з
лука В. А. Ааунця,
який
приїхав на роботу у ВПІ з
Прибалтики.
Одного разу він вийшов
на стадіон з своїм луком,
щоб потренуватися, і відра
зу
знайшов десятки прихи
льників. А вже в 1975 році
інститутська секція лучників
дала путівку
в життя пер
шому майстру спорту з цьо
го виду В. Олійнику.
Нині
число
майстрів і
кандидатів у майстри спор
ту, розрядників значно зро
сло. Серед спортивних трофе
їв кафедри — десятки гра
мот, дипломів, інших наго
род і відзнак.
На

знімку:

під

час

20 листопада 1992 року,

змагань

лучників

ВПІ.

і

Б ІО Г Р А Ф ІЇ

у
брудному
взутті
йдуть
прямо через футбольне по
ле, через синтетичні
бігові
доріжки (до речі, такого по
криття не має жодний сту
дентський стадіон на Укра
їні, а, можливо, й в усьому
СНД). А ми цей стадіон будубали більше для вас, наші
наступники,
ніж для себе,
бо вже знали,
що нам на
ньому можна буде займатися
тільки на 5 курсі, тільки один
рік.
І зовсім вже стає сумно
на душі, коли бачиш на місь
ких естафетах, як іноді на
ші спортсмени
відбувають
тільки «номер», діють без
волі, без боротьби, — роб
лять прогулянку з естафет
ною паличкою
в руках.
В наш час такого не бу
ло. Для нас було
щастям,
коли нам довіряли захищати
спортивну честь інституту.
А. Дем’янюк-Кабанова,
випускниця ВПІ 1974 р.

СКВЕР

Куликове поле
Пригадую картопляне по
ле і лише
другий поверх
головного будинку учбового
корпусу N2 1, хоча гуртожи
ток для студентів
був уже
споруджений. Тодішній рек
тор філіалу професор Р. Ю.
Кігель сказав по-секрету, що
через
рік за гуртожитком
буде споруджено
стадіон,
а< при) ньому різні спортмай
данчики.
Щодо майданчиків, то я
погоджувався,
а от
щодо
стадіону, то засумнівався і
ще й дуже, Це ж яка маса
роботи. Для такого подвигу
потрібна була праця не прос
то напружена, а майже геро
їчна. Однак Роман Юрійович
вірив, що так воно й буде:
«До нас прийшов дуже ене
ргійний, дуже здібний зав
кафедрою фізкультури».
Стадіон ріс не по днях, а
буквально по годинах. І я
зовсім не дивуюсь, що зго
дом його жартома
почали
називати Куликовим полем,
яке через роки стало одним
з найпотужніших і найкра
щих спортивних центрів По-

ІКАС» — так називаи ється
інститутський
клуб альпіністів і
скелела
зів, який працює на кафедрі
фізвиховання.
Думаю,
що
не помилюсь, називаючи лю
бителів цього виду спорту
справжніми мужчинами, лю
дьми
особливої
відваги,
стійкості і уміння.
У цьому
році
в досьє
клубу занесено чимало за
писів про захоплюючі ман
дрівки і походи. На
почат
ку року ми здійснили два
лижних походи
в Карпати.
Учасниками
першого
були
«старики» клубу, які прой
шли від Синєвірського озе
ра по нових місцях до Ве
ликих Карпатських гір з фі
нішем
в
гірськолижному
приюті «Драгобрат».
Туди
ж підійшла і група новач
ків, які від незвички добря
че втомилися.
А потім були захоплюю
чі спуски
зі схилів
гори
Близниця.
Кінофільм
про
ті дні кожний може подиви
тись у нашому клубі.
Запам’яталась подорож по
Криму, зокрема,
сходжен
ня на «малі» Кримські гори
маршрутами
\ — ІУ
катего
рій, відвідання селища Ф о 
ро с.
Незважаючи на міжнаціо
нальні конфлікти, що розпа
лились на Кавказі, наші аль
піністи побували в Приельбруссі, де зійшли
на гори
Курлиш,
МНР,
Ельбрус.
Цей похід вдалося здійсни

ділля.
Мало того,
що тут
пройшли чудову виучку ТИ
СЯЧІ студентів, колектив ка
федри зробив надзвичайно
багато для оздоровлення сво
го колективу. Взимку стали
'традиційними кроси / засні
женими стежками лісу, на
провесні — масові
забіги,
влітку —- масові
запливи.
Пам’ятні мені перші кроки
по організації, клубу при
хильників оздоровчого бігу,
що був одним з перших в
Україні.
В день ювілею особливо
хочу подякувати
ветеранам
кафедри О. Ю. Співаку, О. І.
Таранусі, доценту В. І. Олій
нику,
старшим викладачам
Н. П. Орлову, Д. М. Змієвському,
П. П. Турлюку, Н. І.
Петренко,
В. Ю. Ходиреву,
П. Т. Забеліну, А. М. Голубович, В. І. Пушкарю, А. О.
Берестову, А. В. Сатайкіній,
В. Я. Сокоринський,
голов
ному медику В. П. Аарюшкіній, викладачці
А. П. Явтушенко.
В. Осадчук, професор.

Гори

ФРАГМЕНТИ

Затишком зі. струнких бе
різок прикритий... від вулиці
стадіон «Олімп».
Влітку
сквер ладнує нам прохолоду,
туманної осінньої пори підбадьорує своєю білістю, а
взимку нагадує про весну.
— Хочете знати, як засад
жували цей куточок терито
рії? — запитав Я. І. Кулик,
коли ми йшли попід тими ча
рівними кронами.
— Звичайно.
— Цікава історія. Двадцять
років минуло, а я навіть
прізвище її героя пам’ятаю
—Співак.
Привезли машину саджан
ців. Домовився з Налбандяном, що енергофак пришле
групу студентів, а привів він
мені одного-єдиного хлопця.
«Йому захищати диплом, а
він має 150 годин заборго
ваності по лабораторних.
Так що захист для нього
— діло проблематичне. Але
якщо він проявить справжній
героїзм і до завтра поса
дить цього сквера, то так
уже й бути — візьму гріх на
душу, скасую всі борги».
Що тут скажеш?
Несу лопату, граблі, від
ро, показую, що і як робити.
А, йдучи надвечір додому,
зазирнув подивитись, як
справи. Було викопано тіль
ки чотири ямки. З такими
темпами нашому боржникові
роботи вистачило б на пару
•місяців.
Зате вранці я очам своїм
не повірив — всі берези
стояли там, де треба, политі,
щільно притоптані біля ко
ренів, Все відбулося мовби
за помахом чарівника з ди
тячої казки. Диво та й гоА'!
Виявляється, що, коли сту
дент зрозумів, що самотужI ки нічого не вдіє і може в
цьому році не одержати ди
плома, то зібрав по Вінниці
всю рідню від старого до
. малого і за ніч вони грома
дою таки здолали наше зав
дання.
С. Лісовий.

кличуть

ти завдяки спонсору — Він
ницькій
фірмі «Фортуна»,
яку очолює випускник ВПІ
В. І. Попик.
Ще
одну
поїздку
в
Крим нам
допомогли здій
снити профспілкові
органі
зації
інституту, які надали
альпіністські путівки.
Дорогі друзі,
якщо вам
захочеться теж відчути всю
принадність
гір,
ласкавого

сонця, свіжого вітру, якщо
побажаєте випробувати свою
силу, спритність, уміння —
приходьте до нас в кімнату
N9 22 кафедри фізвиховання
о 19 годині щосереди.
Будемо раді вам і скаже
мо: «Нашого полку
прибу
ло!».

С. Клепацький,
Інженер кафедри
ЕПП і СГ.

