Від Центрального Комітету
Комуністичної партії Радянського
Союзу, Президії Верховної РадиСРСР,
Ради Міністрів СРСР
Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Сою зу,
Президія Верховної Ради СРСР і
Рада М іністрів СРСР з глибокою скорботою спо
віщають партію і весь радянський народ, що 10
листопада 1982 року о 8 год. ЗО хв. ранку раптово
помер Генеральний секретар Центрального Ком і
тету КПРС, Голова П резидії Верховної Ради СРСР
Леонід Ілліч Брежнєв.
Ім'я Леоніда Ілліча
Брежнєва — вірного про
довжувача великої ленінської справи, полум'яного
борця за мир і ком унізм — завжди житиме
в
серцях радянських людей і всього
прогресивного
людства.

В ІД Р Е Д А К Ц ІЇ:
Зважаючи на необхід
ність ознайомлення
з
матеріалами першої сто
рінки всіх студентів ін
ституту, на прохання ре
кторату, публікації по
даємо російською мовою.

Уважаемые,
товарищи
читатели!
В постановлении
ЦК
К П С С и Совета Минист
ров С С С Р «О дальней
шем развитии высшей
школы и повышении ка^
чества подготовки спе
циалистов» в качестве
эффективнь/х мер закре
пления и углубления
знаний, проявления тво
рческих
способностей
студентов названы по
вышения уровня лекций,

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ!
активизации практичес
ких занятий путем внед
рения в учебный про
цесс активных методов
обучения:
проблемного,
деловых игр,
частных
методик и Н И Р С .
В соответствии с ука
заниями
X X V I съезда
К П С С о необходимости
повышения эффективнос
ти и качества подготовки
высококвалифициров а нных специалистов выс
шей школбд в целях об
мена мнениями о путях
совершенствования уче
бно - воспитательного
процесса, пропаганды не

редового опыта, внедре
ния в него активных ме
тодов обучения в нашей
газете вводится посто
янная рубрика «Актив
ные методы обучения».
Просим профессорскопреподавательский
сос
тав, сотрудников и сту
дентов представлять со
ответствующие матери
алам для публикования
в газете.
Редколлегия
газе
ты «За инженерные
кадры»,
Лаборатория методи
ки учебного
про
цесса.

ВНЕДРЯЕМ ДЕЛОВЫЕ
ИГРЫ
За последние годы в
педагогическую практи
ку вузов нашей страны
все
шире
внедряются
методы
обучения сту
дентов: проблемное, де
ловые
игры и другие.
Одним
из
наиболее
эффективных
хМ
ЄТОДОВ
являются деловые игры,
основной
целью кото
рых
является
обеспе
чение практического ов
ладения студентами ме
тодами
анализа
кон
кретных производствен
ных ситуаций,
обосно
вания
и
разработки
оптимальных
инженер
ных решений и органинизации их выполнения.
Разроботать и
под
готовить деловую игру
довольно спожно,
осо
бенно сложно,, особен
но по общетехническим
дисциплинам. Здесь не
обходимо узязать изуча
емый теоретический мате
риал с будущей практи
ческой
деятельностью
молодого
специалиста,
т.е. определить
объект
моделирования,
разра
ботать игровую модель
и четко составить алритм проведения дело
вой игры, ее сценарий.
Впервые на
кафедре
теоретической механики
деловая
игра по теме
«Конструирование и рас
чет плоской фермы» бы
ла разработана в прош
лом, 1981—82
учебном
году, а апробирована и
внедрена в учебный про
цесс — в
нынишнем,
1982—83, учебном году.
Первичная
апробация
даной игры была про
ведена с преподавателя
ми кафедрц, с анали
зом и разбором ее со
держания и этапов.
В целом делова игра

получила
положитель
ную
оценку педагоги
ческого коллектива ка
федры,
Внедрение
деловой
игры
проводилось
в
академических
студен
ческих группах 1 и 2
ААХ-81. Целью игры яв
лялось закрепление зна
ний путем активизации
творческого
мышления
студентов знаний и навычок их практического
применения на примере
работы ряда структур
ных
подразделений (в
частности
конструктор
ских)
промышленного
предприятия.
Студенты
были раз
биты на ряд конструк
торских
групп и дол
жностных
звеньев ве
дущих специалистов. В
процессе игры
поддер
живался достаточно вы
сокий
состязательный
уровень.
Студенты решали ак
туальную
проблему по
конструированию
несу
щей части
сооружения
и теоретических расче
тах, возникающих уси
лий в
важнейших его
элементах.
При выпол
нении этого этапа игры
студентам
приходилось
преодолевать ряд
про
тиворечий
(между
прочностью сооружения
и его весом и др.), что
заметно активизировало
их творческую деятель
ность, расширяло и за
крепляло ранее
полу
чению
теоретические
знания.
На последнем
этапе игры все конкури
рующие
между собой,
группы по математичес
кому критерию опреде
ляли чья конструкция
оптимальнее, лучше.
Анализируя
проведенну
деловую
игру,,
можно сделать ряд важ 
ных наблюдений и вы
водов. Так, если в на
чале игры большинство

студентов осторожно от
носились
к ней, то по
мере ее развития и ус
ложнения
задач — их
активность
возрастала,
особенно в такие ответ
ственные моменты игры,
как разработка крите
рия оптимализации кон
струкции объекта выбор
и
обсуждение наибо
лее оптимального вари
анта.
Кстати, в ходе
игры студенты
предла
гали несколько вариан
тов оригинальных, очень
интересных конструкций.
Далее, опыт
проведен
ной деловой игры пока
зал, что в игре актив
но
учавствовали
все
студенты. Д аж е студен
ты, слабо успевающие,
пасивные
на обычных
практических занятиях,
— в ходе игры были ак
тивны, тянулись за успе
вающими. вообще, в хо 
де деловой игры не за
нятых участников не бы
ло.
И самое
важное —
деловая игра, безуслов
но,
спосооствует повы
шению
уровня успева
емости студентов, поло
жительно влияет на улуч
шение качества подгото
вки специалистов.
В ходе игры наиболь
шую активность
.проя
вили и показали хоро
шие
знания
студенты
Ьезимов, ладонюк, Рыбаченко, Туревич,
Хливенко и др.
Работа по совершен
ствованию деловой .иг
ры, по внедрению дру
гих активных
методов
обучения на кафедре те
оретической
механики
.продолжается.
А.
ЧЕРНЫ Ш ОВ,
и.
о.
профессора *
кафедры теоретичес
кой механику
3. Г Р О З Н Ы Й ,
зав.
лабораторией
методики
учебного
прецесса В П И .

«НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ»
;

В материалах X X V I съез
да К П С С , в Постановлении
Ц К К П С С и Совета
М и
нистров С С С Р «О дальней
шем развитии высшей шко
лы и повышении качества
подготовки
специалистов»
говорится о необходимости
Повышения эффективности
работы вузов и на этой
основе улучшения качества
подготовки высококвалифи
цированных
специалистов
для народного
хозяйства
страны.
Дальнейшего повышения
качества подготовки
спе
циалистов можно достичь
внедрением
в учебно-вос
питательный процесс актив
ных методов обучения, т. е.
деловых игр, методов про
блемного
обучения, част
ных методик применения
Т С О и научно - исследова
тельской работы студентов,
которые все шире применя
ются в педагогической пра
ктике вузов.
Использованием активных
методов обучения достигае
тся наилучшее
усвоение
материала, излагаемого на
лекциях и практических за
нятиях, эффективная под
готовка к будущей профес
сиональной
деятельности,,
стимулируется самостояте
льная
работа и научное
творчество студентов и, чтоочень важно, сокращается
период адаптации молодого
специалиста, обеспечивает
ся подготовка по выработ
ке и реализации наиболее
рациональных производст
венных решений. Активное
обучение — это, по
су
ществу, обучение самостоя
тельной деятельности. Осно
вными видами
активных
методов обучения являют
ся проблемные лекции
и
деловые игры, как наибо
лее эффективные, при
ис
пользовании которых
сту
денты принимают активное
участие, приучаются к са
мостоятельному мышлению,
ориентации в сложной
и
быстро меняющейся произ
водственной
обстановке,
приобретают умение собрать,
обработать \\ проанализи
ровать материал,
сделать
объективные выводы, прове
сти самостоятельные иссле
дования и расчеты, обос
новать необходимые реко
мендации.
Все больше преподавате
лей вузов, и нашего
ин
ститута, в том числе, видят
недостаточную
эффектив
ность обучения
студентов
только традиционными ме
тодами. Необходимость ра
звития
самостоятельного

И. В. КУЗЬМИН
ректорВ
И
П
творческого мышления
и
активности в процессе обу
чения понимают и сами сту
денты.
На Всесоюзном слете сту
дентов товарищ Л . И. Бре
жнев указывал: «...нужно
добиваться создания в ка
ждом учебном
заведении
атмосферы творчества, ув
леченности, взаимопомощи,
которая помогла бы наи
более полному раскрытию
и развитию способности сту
дента, побуждала 1бы его
>к поиску, к постоянному
движению вперед...».
Действительно, на совре
менном /'этапе
развития
страны высшая школа дол
жна выпускать специалис
тов, твердо усвоивших ос
новы наук, обладнающих
определенными умениями и
навыками, имеющих марксистско - ленинское мировозрение.
Задача высшей
школы — формировать по
знавательную
самостояте
льность студентов,
разви
вать их творческие спосо
бности, прививать навыки
^исследовательской работы.
Поэтому, организуя учебновоспитательный процесс
в
институте, необходимо по
мнить, что стране
нужны
не просто хорошие специа
листы, а люди с богатым
внутренним миром, широким
кругозором,, коммунистиче
скими убеждениями и высо
ким чувством ответственно
сти. Таким специалист ста
новится тогда, если он еще
со
студенческой
скамьи
приучен к систематической
серьезной творческой
дея
тельности.
Активные методы обуче
ния и призваны способст
вовать этому. Так, проблем
ное обучение
преследует
цель поднять уровень мыс
лительной деятельности сту
дентов, обучать их не от
дельным операциям и си
стеме умственных действий,
требующих творческой мы
слительной
деятельности,
вЦрабатывать у будущих
специалистов особый
тип
мышления, который назы
вают научным, критическим,
диалектическим.
Следует, также, отметить,
что внедрение проблемного
обучения — это не само
цель, а средство повыше
ния эффективности обуче
ния, способ формирования у
студентов навыков самосто
ятельного получения зна
ний и их творческого при
менения.

Деловые игры являются
наиболее эффективным ме
тодом обучения студентов.
Они обеспечивают
прак
тическое овладение
/сту
дентами методами анализа
конкретных производствен
ных ситуаций, обоснования
и разработки управленчес
ких решений и организации
их выполнения.
Деловые
игры развивают у студен
тов способности активного
обсуждения проблем, фор
мирования
собственных
предложений, их аргумен
тации, умение участвовать
в творческих дискуссиях.
Большое значение имеют
активизация процесса обу
чения разработка и внедре
ние в педагогическую пра
ктику
частных
методик
преподавания дисциплин на
основе применения Т С О и
проведения научно - иссле
довательской работы
сту
дентов, а также, использо
вание вычислительной тех
ники и технических средств.
В 1980 году в институте
была /проведена специаль
ная научно - методическая
конференция «Вопросы про
блемного Оібучения в тех
ническом вузе».
Вопросы
внедрения в учебный про
цесс активных методов обу-’
чения находятся постоянно
в поле зрения
Ректората
и Методического
Совета.
Лаборатория методики уче
бного процесса
оказывает
постоянную помощь кафед
рам в этом важном деле. С
преподавательским составом
проведены специальные се
минары. 7
Наши преподаватели участ
вуют во всесоюзных и рес
публиканских семинарах по
активным методам обуче
ния.
В результате проделанной
работы мы имеем 10 раз
работанных и внедренных
в учебный процесс деловых
игр, 29 — разрабатывают
ся и апробируются в ны
нешнем учебном году, 145
занятий (лекций, практиче
ских, семинарских) прово
дятся с применением
ме
тодов проблемного обуче
ния, внедрено 13 частных
методик и разрабатывает- .
ся еще 26.
Однако указанные резуль
таты — это лишь начало
большой и ответственной
работы по дальнейшему ка
чественному улучшению ра
зработок активных методов
обучения
и их широкому
внедрению в учебно-воспи
тательный процесс.
Эту важную задачу наш
педагогический
коллектив
может
и должен решить
успешно.

В добру путь
Пізнати нове, невідодоме — закономірне яви
ще для людини. Не ди
вно, що майже
кожен
юнак чи дівчина праг
нуть вчитися. По-різно
му складається шлях у
навчання: частина після
школи йдуть вчитися до
вузу, інші йдуть працю
вати, а з часом посту
пають до вузу.
Щ е одним
проявом
турботи Радянської вла
ди про молодь
нашої
країни стало відкриття
при вищих навчальних
закладах
підготовчих
відділень. Вчорашні ро
бітники, колгоспники, во
їни Радянської Армії з
великим бажанням йдуть
на так званий «нульовий
факультет».
Життєвий
досвід підказав ціль, від
шліфував волю.
Як йдуть справи в ро
боті відбіркової комісії
підготовчого відділення
нашого інституту? __ 3
цим питанням ми звер
нулися до завідуючого

відділенням Страшевського Е. Л .
Ось що він нам відпо
вів: «Ми виконали
ве
лику
роботу по залу
ченню молоді на підго
товче відділення. Повні
стю укомплектували гру
пи на вечірню
форму
навчання. Зараз ми про
водимо широку проф
орієнтаційну роботу, що
денно зустрічаємося
з
десятками молодих лку
деи, які вирішили під
готовити себе до навчан
ня у вузі. З розмов з
ними ми дізнаємось, що
багато з них — це до
бросовісні робітники, кол
госпники, відмінники Р а 
дянської Армії. Відвер
то кажучи, приємно ма
ти справу з такими лю
дьми. Ми думаємо, що
план набору
слухачів
виконаємо».
Давайте порозмовля
ємо з тими, хто виявив
бажання вчитись на під
готовчому відділенні.
Ми звертаємося до мо
лодого юнака:
«Звідки

ви, чому виявили
ба
жання вчитися на під
готовчому відділенні?
— Я нещодавно демо
білізувався з лав
Ра
дянської Армії. Щ е в
школі мріяв стати
ін
женером. Д ва рази пра
гнув поступити до Ки
ївського інституту
ін
женерів цивільної авіа
ції, але не пройшов за
конкурсом. Потім армія.
Мрію свою прагну здій
снити через підготовче
відділення...»,
Підходимо до іншого
юнака.
— Я, Новицький Олег
Леонідович. Працюю на
Бердичівському
заводі
по ремонту обчислюва
льної техніки.
Робота
мені подобається. От і
вирішив стати інженером
електронно - обчислю
вальної техніки. Вдяч
ний колективу підпри
ємства, що дав мені на
правлення на підготовче
відділення, але попере
ду відбіркова співбесіда,
треба добре підготови
тися...».
Йдуть і йдуть до нас
юнаки і дівчата, які пра
гнуть стати інженерами.
Щ о ж , в добрий часі

Д . М ЕЛ ЬН И К О В.

ФОТОВІКНО

ПО СТРО И ТЕЛ Ь СТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ
Григорьев А. А. Города
и окружающая среда. Космические. исследования. —
М ,; Мысль, 1982,—-120 с.
Кривцов И. А . Вертика
льная планировка в градо
строительном
проектиро
вании;
М=;
Стройиздат,
1982,— 116 с.
Основания и фундамент,
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В УМ О ВА Х науково °
технічного прогресу
темпи розвитку
науки,
їі роль і значення в гос
подарському будівницт
ві безперервно зростає.
Нині не можливо наз
вати таку дільницю , де
б молоді спеціалісти не
проявили себеЗараз в м істі в різних
галузях народного гос
подарства працює бли
зько десяти тисяч
м о
лодих спеціалістів.
Від
їх успіш ної роботи ба
гато в чому залежить

ємств
проводять опестемі партійної і комсо
мольської політосвіти
і
економічного навчання.
Надійними
засобами
ідейно - політичного ви
ховання м олодої науко
вої інженерно - техніч
ної інтелігенції, залучен
ня її *до самостійного
вивчення марксистсько ленінської тео р ії і роз
робки актуальних проб
лем суспільного розви
тку стали конкурси ро
біт і реф ератів по сус
пільних науках- Ш ироке
розповсюдження
отри
мали вони у ВПІ, ВМ \
ВДПІ. Тільки у першому
півріччі нинішнього ро
ку студентами та моло
дими спеціалістами пре
дставлено 32 роботи
Міський ком ітет ком
сомолу,
СМ У
ведуть
роботу по
залученню
молоді до участі в лек
ційно - пропагандистсь
кій діяльності.
Більше

рацію
«Впровадження»
Тільки в минулому році
її учасники ' — молоді
робітники,
інженери,
вчені
—
впровадили
1193
раціоналізаторсь
ких
пропозицій і роз
робки.
Авторські
свідоцтва
одержали
два патенти.
Д оля
економічного
еф екту від впровадж ен
ня рацпропозицій, і ви
находів, поданих м олод
дю, складає 40 процен
тів від загального ©ко
см ічного еф екту і скла
дає 1,5 мли, крб.
Такі
підприємства як
завод
імені
60-річчя Ж овтня,
«Термінал» впровадж у
ють 85 процентів пропо
зицій молодих новато
рів,
Суттєвим вкладом
в
прискорення
науковотехнічного прогресу ста
ли договори про
нау-

ЗАПОРУКА УСПІХУ
— ПОШУК
виконання планових за
едань, технічне переоз
броєння
підприємств
Заклик партії «працюва
ти кращ е,
працювати
ефективніш е,
подвоїти
потроїти наші зусилляЬ:
— став основним в д і
яльності молодих спеці
алістів міста,
У Вінниці створено і
працює три районних ра~
ди і сороі^чотири пер
винних
СМУ і С,
які
направляють діяльність
багатотисячного
загону
молодих спеціалістів.
Свою роботу міський
коааітєт
комсомолу, ра
да молодих
вчених
і
спеціалістів
націлюють
на дальш е підвищення
наукового і проф есіо
нального рівня науковотехнічної молоді,
фор
мування у неї високих
моральних якостей,
акI Х И Б Н О Ї ж иттєвої позиції.
Основне направлення
у виховній роботі — це
комплексний
підхід,
який забезпечує
тісну
єдність ідейно - політи
чного і морального ви
ховання.
Рада викори
стовує різноманітні
за
соби і методи ідеологіч
ного впливу, поєднує їх
з Vласовими та ін ди в і
дуальними формами ро
боти.
Тут
можна виділити
дза напрямки: заохочен
ня кожного
молодого
вченого спеціаліста
на
родного господарства до
активної
роботи
по
підвищенню рівня його
ідейно - теоретично'! під
готовки,
поглибленому
вивченню марксистськоленінської тео р ії, підви
щення суспільно - полі
тичної активності,
всеможливе
використання
теоретичних знань м ар
ксизму - ленінізм у
у
повсякденній
дослідній
діяльності м о ло ді.
В комсомольських ор
ганізаціях НДІ і КВ м і
ста за прикладом пар
тійних оргнізацій і
з
активною їх допомогою
склалася і розвивається
струнка система марк
систсько - ленінської ос
віти, яка охоплює
всі
групи молоді.
Більш е 80 процентів
молодих вчених і спеці
алістів навчаються в си-

500 молодих вчених
і
спеціалістів 'є членами
товариства «Знання». Ті
льки молодими вченими
і спеціалістами ВМІ про
читано 1981 — 1982 рр=
512 лекцій, В ВП! радою
молодих вчених і спе
ціалістів розроблена те
матика для читання ле
кцій
серед
школярів,
сільської
і робітничої
молоді.
Ідейно - виховна ро
бота С М У тісно
по
в'язана з підвищеннням
рівня проф есійної під
готовки і трудової' ак
тивності молодих спеці
алістів,
скороченням
строків
впровадження
результатів дослідж ень
і проектно - конструк
торських розробок
в
народне господарство,
в розвиток раціоналіза
торського і винахідниць
кого руху. Так, за 1981
— 82 рр.
було подано
більше 300
заявок на
винахідництва,
отрима
но 52 авторських
сві
доцтва, подано близько
п'яти тисяч раціоналі
заторських пропозицій.
Ефективною формою
розвитку творчого мис
лення, залучення моло
ді до раціоналізаторсь
кої і винахідницької ро
боти стала школа м о
лодих раціоналізаторів,
Вона створена на
базі
Будинку техніки НТТ
в
1981 році. Заняття
в
школі проводять ведучі
спеціалісти Вінницького
політехнічного інституту.
Основними
формами
ідейно - політичного ви
ховання науково - тех
нічної м олоді, що ви
користовується в прак
тичній роботі, є система
політичної і еко но м іч 
ної освіти, конкурси ро
біт по суспільно-політи
чній тематиці, теоретич
ні і науково » практичні
конф еренції, громадські
доручення,
лекційна
пропаганда,
діяльність
молодих
вчених і спе
ціалістів; пропагандистів
агітаторів,
пояітінф орматорів,
і
Ради молодих спеці
алістів багатьох підпри-

ково-технічну
спів
друж ність м іж
комсо
мольськими організаці
ями наукових установ і
підприємств
промисло
вості та сільського гос
подарства. Укладені до 
говори про науково-тех
нічну співдруж ність між
радами молодих вчених
ВПІ і КБІТа, ВПІ та за
водом
«Термінал»,
УкрН Д І
кормів і кол
госпами області.
Важливе м ісце в уд о 
сконаленні ф орм спіль
ної
роботи
молодих
представників
науки
і
виробництва
займають
громадські конструктор
ські бюро, ком плексні
творчі молодіж ні
ко
лективи
(КТМ К),
інші
творчі об'єднання моло
ді.
В місті
створено 62
молодіж них
творчих
об'єднання. 5 з них —
ОКБ,
5 — КТМК, 18
бригад
творчої
спів
друж ності.
Вирішуючи
суто
ви
робничі завдання, ком
плексні колективи
до 
помагають
молодим
вченим і
спеціалістам
виробляти організато р
ські навики, почуття то
вариськості і
колекти
візм у.
Вони допо/лагають кожній молодій лю~
ЛЮДИНІ повною м ір о ю
розкрити свої здібності.
Створення КТМК, ро
бота з НИМИ — це ни
ні першочергове завдан
ня м ісько ї Ради м оло
дих вчених і спеціаліс
тів.
Ш ироке
розповсю д
ження
отримали
кон
курси за звання «Кра
щий
молодий
спеціаліст»,
«Кращий раціо
налізатор», конкурс
на
кращий проект, д о сл ід 
ження, розробкуНадаючи важливе зна
чення всім цим направ
ленням роботи, міська
Рада
досягла
певних
успіхів у вихованні
в
молодих людей почуття
нового, передового, см і
ливості в науковому по
шуку, вміння
критично
оцінювати до сягнуте.
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