За дальший розвиток
методичної роботи
Визначні завдання постав
лені перед радянською ви
щою школою в ностанові
«Основні напрями економіч
ного і соціального розвитку
СРСР на 1981—1985 роки і
на період до 1990 року» і а
постанові ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про даль
ший розвиток вищої школи
і підвищення якості підго
товки сйеціалістів».
Підготовка
спеціалістів
для народного господарст
ва, в якій би були орга
нічно поєднані професійна
майстерність, широка науко
ва ерудиція . і глибока ко
муністична переконаність —
такий найважливіший обо
в’язок працівників вузів, і
в першу чергу професорсь
ко-викладацького складу.
Для того, щоб якісно ,і
ефективно виконати ці зав
дання, необхідно постійно
удосконалювати шляхи і ме
тоди навчання студентів, по
ліпшувати навчально-вихов
ний процес в цілому і удос
коналювати навчальну і на
вчально-методичну роботу.
За останні три роки ми
нулої п’ятирічки в цьому
напрямку була проведена ве
лика робота; обладнаний на
вчально-методичний кабінет
інституту, як
центр всієї
методичної роботи, удоско
налена структура і активізо
вана робота методичної ра
ди інституту, організовані і
активно працюють постійно
діючі загальноінститутські
семінари для викладачів —
психолого-педагогічний і з

На факультеті автома
тики і обчислювальної тех
ніки немало відмінників. В їх
числі студент четвертого
курсу Володимир Гель,
Головну заповідав — вчи
тися на відмінно — Воло
димир виконує свято. Крім
того
закохаций у
свою
майбутню спеціальність сту
дент жодної
хвилини не
втрачає марно. Під керівни
цтвом кандидата наук В. П.
Кожем'яко він наполегливо
займається технічною твор
чістю, бере активну участь
у створенні різних пристро
їв, які захищені авторськи
ми свідоцтвами.
Д о улюбленої справи Во
лодимир залучає своїх май
бутніх колег, коли в інсти
туті проходять «дні відкри
тих дверей», він цікаво роз
повідає
абітурієнтам про
свій факультет, свої кафед
ри і лабораторії.
На знімку: В. Гель.

основ програмування і за
стосування ЕОМ в навчаль
ному процесі, щорічно про
водиться конкурс на кра
щого лектора кафедри, фа
культету, інституту. Стало
вже традицією щорічно про
водити науково - методичні
конференції з питань вузівської педагогіки, на ка
федрах розроблені і продов
жують
удосконалюватись
навчально-методичні комп
лекси.
Розроблені і впроваджую
ться Положення про кафед
ру, факультет, про управ
ління самостійною роботою
студентів, про видавницьку
діяльність.
Так, якщо в 1978 році в
інституті було видано 35
найменувань навчально-ме
тодичної документації, то в
1980 р. — 122, а за планом
1981 р. намічається
здати у видавництво 233
(найменувань. Помітно по
жвавилась робота кафедра
льних методичних семінарів,
поліпшилось проведення від
критих і проблемних лек
цій. В
інституті роз
роблена і впроваджується
система управління методич
ною роботою, на кафедрах
проводиться робота по за
стосуванню в навчальному
процесі елементів проблем
ного навчання і ділових ігор.
За станом методичної ро
боти серед кращих слід
назвати кафедри енергетики
(зав. кафедрою доц. Налбандян Д. Б.) електричних
станцій (доц. Кутін В. ’М.),

Вивчаємо матеріали X X V I з'їзду КПРС

теоретичної механіки (доц.
Земляков Б. А.), обчислюва
льної техніки (проф. Сгахов О. П.), радіотехнічних
пристроїв (доц. Рудницький
Б. Л.), охорони праці (доц.
Кобевник В. Ф.), суспіль
них наук.
Однак в 11 п’ятирічці нам
слід ще більш удосконали
ти методичну роботу. Не
обхідно рішучіше впровад
жувати в навчальний про
цес методи
проблемного
навчання і ділових ігор, під
вищити якість проведення
кафедральних
методичних
семінарів, відкритих занять,
здійснити комплекс заходів
по управлінню самостійною
роботою студентів. Необхід
но також активізувати робоботу і підвищити роль сек
цій методичної ради, мето
дичних комісій факультетів.
Вирішення комплексу зав
дань по удосконаленню ме
тодичної роботи в інституті
сприятиме подальшому під
вищенню якості підготов
ки спеціалістів для народно
го господарства країни і бе
зумовному виконанню зав
дань, поставлених партією і
народом перед радянською
вищою школою. Виконати з
честю ці завдання — пат
ріотичний обов’язок педаго
гічного колективу інституту.
М. ІВАНОВ,

проректор по навчальній
роботі.
3. ГРОЗНИЙ,

голова навчально-мето
дичної комісії.

З радісним хвилюванням
радянські люди слідкували
за роботою X X V I з'їзду
КПРС. А в ці дні студенти,
викладачі, співробітники на
шого інституту ще і ще раз
вчитуються у Звітну допо
відь ЦК К П Р С /з якою ви
ступив Л. І. Брежнєв, ос
мислюють ті глибокі думки
і положення, що висловлені
у цьому видатному документі творчого марксизмуленінізму.
Кафедри суспільних наук,

первинна організація това
риства «Знання», викладачі
всіх кафедр активно вклю 
чилися в пропаганду мате
ріалів партійного форуму.
Пожвавилася лекційна про
паганда, викладачі інститу
ту в складі лекторських
бригад обкому партії пос
тійно виїжджають в райони
області, де зустрічаються в
трудових колективах, роз'яс
нюють робітникам і колгосп
никам матеріали партійного
з'їзд у.

У читальних залах інститу ту, в ленінських кімнатах
гуртожитків красиво оформ
лені виставки періодичних
видань, проводяться обго
ворення матеріалів з'їзду,
вечори запитань і відпові
дей.
На знімку (зліва напра
во):
студенти
Дмитро
З щук, Ірина
Михайліна,
Ахмед Шехаб і Лахбіб З а хрі вивчають матеріали партійного з'їзду.

НАГОРОДА ЗОБОВ'ЯЗУЄ
Наш
інститут
приймає
участь у Всесоюзному соціалістичному змаганні ко
лективів вищих навчальних
закладів
системи Мінвузу
СРСР.
12 лютого
1981 року на
Колегії МВ і С СО СРСР і
Президії ЦК
профспілки
працівників
освіти, вищої
школи і наукових закладів
були розглянуті матеріали
про підсумки Всесоюзного
соціалістичного
змагання
вищих
закладів
Мінеузу
СРСР за виконання і пере
виконання плану 1980 р о ку і

завдань 10 ї п’ятирічки.
За успішне виконання пла
ну економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 1983
рік і завдань десятої п ягирічки, підвищення ефекгивності і якості ідейно-вихов
ної, учбово - методичної і
науково - дослідної роботи,
підіготовку
висококваліфі
кованих
спеціалістів і до
сягнення високих показни
ків у Всесоюзному змаган
ні, наш інститут Постаново ю
колегії Мінвузу СРСР і ЦК
профспілки відзначений По
чесною грамотою Мінвузу

Радянського Союзу.
Хочеться сердечно поздо
ровити весь професорськовикладацький і учбово-до
поміжний склад, інженерів,
робітників і службовців, сту
дентів з цією великою наго
родою.
Тепер наші завдання по
лягають в тому, щоб /три
матися на досягнутому рів
ні і по результатах роботи
в 1981 році піднятися ще
на вищі рубежі.

О. КУЗЬМІН,
голова місцевого комі
тету.

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА—МАСАМ
На днях відбулося засі
дання правління товарист
ва «Знання» інституту, де
було
поставлено питання
«Про завдання вузівської
організації по пропаганді
матеріалів і рішень XXVI
з’їзду КГІРС і XXVI з'їз
ду.
Компартії
України».
Слухали також звіт про ро
боту
бюро
товариства
«Знання» енергетичного фа
культету по виконанню по
станови ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення ідеоло
гічної, політико - виховної
роботи».
На засіданні йшла роз
мова про необхідність удо
сконалення роботи органі
зації «Знання» інституту,
про глибоке вивчення мате

ріалів і рішень XXVI з'їзду
партії і організації їх вив
чення трудівниками міста
і районів області
Інститутська організація
товариства «Знання» повин
на надати допомогу пар
тійним організаціям
про
мислових підприємств, кол
госпів і радгоспів у вико
нанні завдань, поставлених
в рішеннях
XXVI з’їзду
КПРС. На засіданні б|ули
накреслені заходи для ак
тивізації лекційної пропа
ганди товариства «Знання»
інституту шляхом широко
го використання всіх форм
пропаганди суспільно-полі
тичних і природничих знань,
проведення циклів лекцій,
тематичних
вечорів і ін.

Потрібно ширше залучати
професорсько-викл адацький
склад інституту для актив
ної участі в цій роботі.
Правління
вказало на
недостатню роботу
бюро
товариства «Знання» фа
культету автоматики і об
числювальної техніки.
В роботі правління взяли
участь члени
парткому.
Прийнято рішення мобілізу
вати професорсько - викла
дацький склад інституту
активно включитись в робо
ту по пропаганді матеріалів
і рішень XXVI з’їзду партії.
Б. ЗЕМЛЯКОВ,
голова правління «Знан
ня».

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор.

Вітаєм о

20 березня 1981 року.

ювіляра

Д О Л І Щ А С Л И В О Ї Ц В ІТ
М’яке і приємне світло на
стільної
лампи огорнуло
кімнату. За письмовим сто
лом, заваленим книгами і
газетами, схилилася жінка.
На обличчя лягла втома, на
чолі невиразна тінь.
Н іна
Іванівна уважно
вчитується в статтю, час від
часу робить якісь помітки.
Завтра лекція в інституті, а
ввечері просять виступити
перед робітницями фабри
ки «Вінничанка».
Вже немало літ за плечи
ма, а Ніна Іванівна добре
пам’ятає
власне дитинст
во, теплі руки своєї матері,
рідне село на Київщині. Ди
тячі роки були нелегкі, бо
випали на лихоліття війни і
важкий
післявоєнний час
відродження. А потім був
Київський державний уні
верситет ім. Т. Г. Шевченка,
куди в туфельках з паруси
ни, в легкому
ситцевому
платтячку ввійшла сором
лива дівчина.
Рідні і знайомі були не
дуже здивовані тим, що пі
шла вчитися на філософсь
кий факультет. Не всі зна
ли, що то таке. П’ять ро
ків
навчання промайнули
швидко. Вчення Платона і
Арістотеля, Гегеля і Фейєрбаха, а головне геніальні
ідеї Маркса, Енгельса і Ле
ніна студіювала ця дівчина
з чудового придеснянського
села. Тут, в університеті,
Ніна вступила до лав Ко
муністичної партії.
— Потім, — пригадує Ні
на Іванівна, — вийшла за
між, за журналіста. Поїхали працювати в Тернопіль
ську область. Доручили ме
ні викладати в зооветеринар
ному технікумі одразу три
предмети:
історію СРСР,
історію КПРС і політеконо
мію. Нічого, управлялася.
Мабуть, допомогли в цьому
знання, які одержала в уні

верситеті, а головне бажан
ня працювати. Там народила
сина Юрка. Олег з’явився
вже потім...
Коли мова заходить про
дітей, в голосі Ніни Іванів
ни чується особливе хви
лювання. Нелегко бути маті
р’ю, викладачем, виконувати
велику громадсько-корисну
роботу.
В 1958 році Ніна Іванів
на з сім’єю переїхала у

Вінницю. З того часу ви
кладала філософію в медич
ному інституту ім. М. І. Пи
рогова, і' ось вже дванад
цятий рік — у політехніч
ному. Тут вона навчає май
бутніх інженерів історично
го матеріалізму, естетики,
етики і наукового комуніз
му. Написала і захистила
кандидатську
дисертацію,
стала кандидатом філософ
ських наук, доцентом, про

водить велику науково-ме
тодичну і суспільно-політич
ну роботу.
Якось зайшла мова про
захоплення.
— Люблю, читати худож
ню літературу, кіно, музику,
— посміхається Ніна Іванів
на, — а тепер бабуся і ба
гато часу потрібно приді
ляти своєму внуку Гені.
...Ранок. Ніна Іванівна
поспішає в інститут.
Повесняному світить сонце. На
дворі березень, весна бере
своє. В цьому місяці її день
народження, виповнюється
п’ятдесят.
Залунав мелодійний сиг
нал, сповістив, що перерва
закінчилася. Заходимо до
лекційного залу. Студенти
дружно піднялися, привіта
лися. Ніна Іванівна назва
ла тему заняття. Всі уваж
но слухають, занотовують.
Здається, лекція прочитана
непогано, але Ніна Іванівна
не зовсім задоволена. Це і є
характерна риса Н. І. Корицької —- ніколи не зупи
нятися на досягнутому, пос
тійно підвищувати свою ви
кладацьку майстерність.
Минулого року в конкурсі
на кращого лектора вона
вийшла переможцем. За ви
сокі показники у виконан
ні соціалістичних зобов’я
зань Ніна Іванівна занесе
на на інститутську Дошку
пошани.
Закінчилися заняття, Ні
на Іванівна поспішає на
засідання партбюро машино
будівного факультету, де
вона заступник секретаря
партійної організації по
ідеологічній роботі. Там та
кож клопотів вистачає. І
скрізь треба встигнути, все
зробити.
Тож успіхів Вам, Ніно
Іванівно, щастя і радості’
В.

Готуємось до конференції
В нашому інституті 23- 26
березня
проходитиме об
ласна науково-технічна кон
ференція. На ній
будуть
підведені підсумки дослід
жень,
розробок і впро
вадження досягнень техніч
них, природничих і суспіль
них наук в народне госпо
дарство.
Конференція присвячена
форуму
комуністів нашої
країни. Вже складена і від
друкована програма конфе
ренції, тези доповідей, ви
значено порядок роботи.
Пленарні засідання будуть

проходити в актовому залі
23 і 26 березня, початок о
14 год. 15 хв., секції працю
ватимуть 24 і 25 березня.
На першому
пленарному
засіданні секретар Вінниць
кого обкому
партії А. П.
Нехаєвський розповість про
проблеми прискорення на
уково-технічного прогресу
на Вінниччині в світі рішень
XXVI з'їзду КПРС.
Ректор інституту, профе
сор Кузьмін І. В. доповість
про підсумки науково-дос
лідної роботи в інституті і
завдання по
дальшому її

Н аш і

Протягом шести років при
нашому інституті діє під
готовче відділення. За цей
час, через цю форму нав
чання пройшло 1140 чоло
вік — робітники, КОЛГОСП
НИКИ, демобілізовані воїни.
Це, здібні і талановиті мо
лоді люди. Так, серед 104
випускників інституту мину
лого року, 14 колишніх
слухачів відділення отри
мали дипломи з відзнакою.
Це, зокрема, В. Чечєль,В. Черепков, Ю. Кравцов,
І. Котов, С. Дубровський,
І. Тарасюк та інші.
На підготовче відділення
інституту
направляються
кращі робітники і колгосп
ники — ударники руху за
комуністичну працю, пере
можці соціалістичного зма
гання, члени КПРС. Вони і
тепер попереду у навчанні і
праці. Наприклад, Г. Суковська, А. Січкар, В. Цибровсьський успішно навчаються,

вони передовики соціаліс
тичного змагання.
Понад двісті робфахівців
у цьому році сіли за пар
ти. Багато з них працювало
на підприємствах легкої і
важкої індустрії міст об
ласті. Н. Височенко з вироб
ничо-художнього об’єднання
«Вінничанка», П. Кугай з
Калинівськото машинобудів
ного заводу, Г. Потоцька з
виробничого швейного об’є
днання ім. Володарського,
Е. Солоний з електротехніч
ного заводу і десятки ін
ших були
направлені на
навчання своїми підприємст
вами.
Це є свідченням турботи
партії і уряду про те, щоб
кращі представники робіт
ничої молоді одержали ви
щу освіту, стали висококва
ліфікованими спеціалістами.
В. ЛЕВЧЕНКО,
доцент, зав. підготовчим
відділенням.

ВИСОКІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Колектив СКТБ «Модуль»
прийняв соціалістичні зобо
в’язання на 1981 рік, пер
ший рік одинадцятої п’я
тирічки. Головною їх ри
сою є те, що взяті зобов’я 
зання чіткі і конкретні. На
приклад, виробничий план
збільшити з 1826,3 тисяч
карбованців у 1980 р. до
2220 тисяч карбованців на
1981 р., що складає 121,5
процента.
Соціалістичні зобов’язан
ня передбачають економію
матеріалів і палива до 2
тонн, застосувати у вироб
ництво до ЗО раціоналіза

торських пропозицій з зага
льним економічним ефектом до 25—30 тисяч карбован
ців, підтримати традицій
ний почин «Завод — своїми
руками», збільшити на 40
—50 робочих місць для
конструкторів і ін.
Отже, перед колективом
СКТБ «Модуль» в 1981 ро
ці стоять складні і відпо
відальні завдання і успішне їх
виконання буде вкладом у
перетворення в життя на
креслень XXVI з’їзду КПРС.
О. КИСЕЛЬОВ,
голова місцевкому СКТБ
«Модуль».

Оволодівають знаннями

розвитку в 11 п’ятирічці.
В
роботі
конференції
братимуть участь викладачі
інституту, наукові працівни
ки, інженерно-технічні пра
цівники підприємств і орга
нізацій міста і області.
На 13 секціях і 9 підсек
ціях буде заслухано близь
ко 450 доповідей і повідом
лень. Конференція підведе
підсумки роботи науковців
за роки X п’ятирічки і на
креслить завдання на нинішнє п’ятиріччя.

А. БАННІКОВ,
інженер НДСУ.

спортивні

рекорди
З
великим натхненням до 48 кг — Поліщук А.
пройшла інститутська зимо (ЕФ); до 52 кг — Лхмедов
ва Спартакіада, присвяче (ЕФ); до 57 кг — Діденна XXVI з’їзду КПРС.
ко А. (ЕФ); до 62 кг —
5-го березня закінчились йолтухівський І. (ІФ Б); до
змагання з боротьби самбо. 68 кг — Римар А. (ЕФ);
Впевнену перемогу
одер до 74 кг — Хутієв Т. (ІБФ );
жали самбісти енергетично до 82 кг — Шелест А. ЕФ);
го факультету (705 очок). до 90 кг — Аліжан«з X.
Друге місце здобули борці (ЕФ); до 100 кг — Вларадіотехнічного
факульте сенко П. (ЕФ); більш як
ту 528; третє
спортсмени 100 кг Карнаух В. (МФ).
інженерно-будівельного фа
Боротьба самбо—це п’ятий
культету (355 очок).
вид змагань Спартакіади.
Чемпіонами в вагових ка Позаду залишились лижні
тегоріях стали:
гонки, зимове
багатобор
«За инженерные кадры» —
РЮ 06015. Зам. 1063

осипчук.

КУЗНЯ МАЙБУТНІХ
СТУДЕНТІВ

ство ГПО, кульова стрільба, вільна боротьба.
За результатами всіх ви
дів місця між факультета
ми розподілились:
1 місце — ЕФ — 2006 очок
2 місце — РТФ — 1789
очок
3 місце — ФАОТ — 1187
очок
4 місце — ІБФ — 1045
очок
5 місце — МФ — 960 очок

Доцент кафедри промислового і цивільного будівництва, кандидат технічних наук
Г. С. Ратуїиняк читає курс лекцій з геодезії на інженерно-будівельному факультеті
для радянських і іноземних студентів. На лабораторних заняттях він допомагає сту
дентам оволодіти навиками роботи з сучасними геодезичними приладами і інструмен
тами, методами інженерних розрахунків у будівництві.
Свою науково-педагогічну роботу тов. Ратушняк поєднує з суспільно-корисною дія
льністю. В числі його громадських доручень — заступник декана по роботі з іно
земними студентами, член головної групи народного контролю, член методичної ради
інституту. Всі свої доручення Георгій Сергійович виконує добросовісно.
На знімку: консультацію проводить Ґ. С. Ратушняк.

О. КРАСНОВСЬКИЙ,
член комітету комсомо
лу.

орган парткома,

комитета профсоюза,
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