
Від Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського 

Союзу, Президії Верховної РадиСРСР, 
Ради Міністрів СРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян- 
ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і 
Рада Міністрів 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 Комі
тету КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Леонід Ілліч Брежнєв.

Ім'я Леоніда Ілліча Брежнєва — вірного про
довжувача великої ленінської справи, полум'яного 
борця за мир і комунізм — завжди житиме в 
серцях радянських людей і всього прогресивного 
людства.

В ІД  Р Е Д А К Ц ІЇ:Зважаючи на необхідність ознайомлення з матеріалами першої сторінки всіх студентів інституту, на прохання ректорату, публікації подаємо російською мовою.
ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ!«НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ О Б У Ч Е Н И Я »; И. В. КУЗЬМИН

ректор ВПИ

ВНЕДРЯЕМ ДЕЛОВЫЕ
ИГРЫ

Уважаемые, товарищи читатели!В постановлении ЦК К П С С  и Совета Министров С С С Р  «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении ка  ̂чества подготовки специалистов» в качестве эффективнь/х мер закрепления и углубления знаний, проявления творческих способностей студентов названы повышения уровня лекций,

активизации практических занятий путем внедрения в учебный процесс активных методов обучения: проблемного, деловых игр, частных методик и Н И Р С .В соответствии с указаниями X X V I съезда К П С С  о необходимости повышения эффективности и качества подготовки высококвалифициров а н- ных специалистов высшей школбд в целях обмена мнениями о путях совершенствования учебно - воспитательного процесса, пропаганды не

редового опыта, внедрения в него активных методов обучения в нашей газете вводится постоянная рубрика «Активные методы обучения».Просим профессорско- преподавательский состав, сотрудников и студентов представлять соответствующие материалам для публикования в газете.Редколлегия газе
ты «За инженерные кадры»,Лаборатория методики учебного процесса.

За последние годы в педагогическую практику вузов нашей страны все шире внедряются методы обучения студентов: проблемное, деловые игры и другие.Одним из наиболее эффективных хМЄТОДОВ являются деловые игры, основной целью которых является обеспечение практического овладения студентами методами анализа конкретных производственных ситуаций, обоснования и разработки оптимальных инженерных решений и органи- низации их выполнения.Разроботать и подготовить деловую игру довольно спожно, особенно сложно,, особенно по общетехническим дисциплинам. Здесь необходимо узязать изучаемый теоретический материал с будущей практической деятельностью молодого специалиста, т.е. определить объект моделирования, разработать игровую модель и четко составить ал- ритм проведения деловой игры, ее сценарий.Впервые на кафедре теоретической механики деловая игра по теме «Конструирование и расчет плоской фермы» была разработана в прошлом, 1981—82 учебном году, а апробирована и внедрена в учебный процесс — в нынишнем, 1982—83, учебном году. Первичная апробация даной игры была проведена с преподавателями кафедрц, с анализом и разбором ее содержания и этапов.В целом делова игра

получила положительную оценку педагогического коллектива кафедры,Внедрение деловой игры проводилось в академических студенческих группах 1 и 2 ААХ-81. Целью игры являлось закрепление знаний путем активизации творческого мышления студентов знаний и на- вычок их практического применения на примере работы ряда структурных подразделений (в частности конструкторских) промышленного предприятия.Студенты были разбиты на ряд конструкторских групп и должностных звеньев ведущих специалистов. В процессе игры поддерживался достаточно высокий состязательный уровень.Студенты решали актуальную проблему по конструированию несущей части сооружения и теоретических расчетах, возникающих усилий в важнейших его элементах. При выполнении этого этапа игры студентам приходилось преодолевать ряд противоречий (междупрочностью сооружения и его весом и др.), что заметно активизировало их творческую деятельность, расширяло и закрепляло ранее получению теоретические знания. На последнем этапе игры все конкурирующие между собой, группы по математическому критерию определяли чья конструкция оптимальнее, лучше.Анализируя прове- денну деловую игру,, можно сделать ряд важ ных наблюдений и выводов. Так, если в начале игры большинство

студентов осторожно относились к ней, то по мере ее развития и усложнения задач — их активность возрастала, особенно в такие ответственные моменты игры, как разработка критерия оптимализации конструкции объекта выбор и обсуждение наиболее оптимального варианта. Кстати, в ходе игры студенты предлагали несколько вариантов оригинальных, очень интересных конструкций. Далее, опыт проведенной деловой игры показал, что в игре активно учавствовали все студенты. Д аж е студенты, слабо успевающие, пасивные на обычных практических занятиях, — в ходе игры были активны, тянулись за успевающими. вообще, в ходе деловой игры не занятых участников не было.И самое важное — деловая игра, безусловно, спосооствует повышению уровня успеваемости студентов, положительно влияет на улучшение качества подготовки специалистов.В ходе игры наибольшую активность .проявили и показали хорошие знания студенты Ьезимов, ладонюк, Ры- баченко, Туревич, Хли- венко и др.Работа по совершенствованию деловой .игры, по внедрению других активных методов обучения на кафедре теоретической механики .продолжается.А. Ч Е Р Н Ы Ш О В , и. о. профессора * кафедры теоретической механику3. ГР О З Н Ы Й , зав. лабораторией методики учебного прецесса В П И  .

В материалах X X V I съезда К П С С , в Постановлении Ц К  К П С С  и Совета М инистров С С С Р  «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» говорится о необходимости Повышения эффективности работы вузов и на этой основе улучшения качества подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства страны.Дальнейшего повышения качества подготовки специалистов можно достичь внедрением в учебно-воспитательный процесс активных методов обучения, т. е. деловых игр, методов проблемного обучения, частных методик применения Т СО  и научно - исследовательской работы студентов, которые все шире применяются в педагогической практике вузов.Использованием активных методов обучения достигается наилучшее усвоение материала, излагаемого на лекциях и практических занятиях, эффективная подготовка к будущей профессиональной деятельности,, стимулируется самостоятельная работа и научное творчество студентов и, что- очень важно, сокращается период адаптации молодого специалиста, обеспечивается подготовка по выработке и реализации наиболее рациональных производственных решений. Активное обучение — это, по существу, обучение самостоятельной деятельности. Основными видами активных методов обучения являются проблемные лекции и деловые игры, как наиболее эффективные, при использовании которых студенты принимают активное участие, приучаются к самостоятельному мышлению, ориентации в сложной и быстро меняющейся производственной обстановке, приобретают умение собрать, обработать \\ проанализировать материал, сделать объективные выводы, провести самостоятельные исследования и расчеты, обосновать необходимые рекомендации.Все больше преподавателей вузов, и нашего института, в том числе, видят недостаточную эффективность обучения студентов только традиционными методами. Необходимость развития самостоятельного

творческого мышления и активности в процессе обучения понимают и сами студенты.На Всесоюзном слете студентов товарищ Л . И. Брежнев указывал: «...нужно добиваться создания в каждом учебном заведении атмосферы творчества, увлеченности, взаимопомощи, которая помогла бы наиболее полному раскрытию и развитию способности студента, побуждала 1бы его >к поиску, к постоянному движению вперед...».Действительно, на современном /'этапе развития страны высшая школа должна выпускать специалистов, твердо усвоивших основы наук, обладнающих определенными умениями и навыками, имеющих марк- систско - ленинское миро- возрение. Задача высшей школы — формировать познавательную самостоятельность студентов, развивать их творческие способности, прививать навыки ^исследовательской работы. Поэтому, организуя учебно- воспитательный процесс в институте, необходимо помнить, что стране нужны не просто хорошие специалисты, а люди с богатым внутренним миром, широким кругозором,, коммунистическими убеждениями и высоким чувством ответственности. Таким специалист становится тогда, если он еще со студенческой скамьи приучен к систематической серьезной творческой деятельности.Активные методы обучения и призваны способствовать этому. Так, проблемное обучение преследует цель поднять уровень мыслительной деятельности студентов, обучать их не отдельным операциям и системе умственных действий, требующих творческой мыслительной деятельности, вЦрабатывать у будущих специалистов особый тип мышления, который называют научным, критическим, диалектическим.Следует, также, отметить, что внедрение проблемного обучения — это не самоцель, а средство повышения эффективности обучения, способ формирования у студентов навыков самостоятельного получения знаний и их творческого применения.

Деловые игры являются наиболее эффективным методом обучения студентов. Они обеспечивают практическое овладение /студентами методами анализа конкретных производственных ситуаций, обоснования и разработки управленческих решений и организации их выполнения. Деловые игры развивают у студентов способности активного обсуждения проблем, формирования собственных предложений, их аргументации, умение участвовать в творческих дискуссиях.Большое значение имеют активизация процесса обучения разработка и внедрение в педагогическую практику частных методик преподавания дисциплин на основе применения Т СО  и проведения научно - исследовательской работы студентов, а также, использование вычислительной техники и технических средств.В 1980 году в институте была /проведена специальная научно - методическая конференция «Вопросы проблемного Оібучения в техническом вузе». Вопросы внедрения в учебный процесс активных методов обу-’ чения находятся постоянно в поле зрения Ректората и Методического Совета. Лаборатория методики учебного процесса оказывает постоянную помощь кафедрам в этом важном деле. С преподавательским составом проведены специальные семинары. 7Наши преподаватели участвуют во всесоюзных и республиканских семинарах по активным методам обучения.В результате проделанной работы мы имеем 10 разработанных и внедренных в учебный процесс деловых игр, 29 — разрабатываются и апробируются в нынешнем учебном году, 145 занятий (лекций, практических, семинарских) проводятся с применением методов проблемного обучения, внедрено 13 частных методик и разрабатывает- . ся еще 26.Однако указанные результаты — это лишь начало большой и ответственной работы по дальнейшему качественному улучшению разработок активных методов обучения и их широкому внедрению в учебно-воспитательный процесс.Эту важную задачу наш педагогический коллектив может и должен решить успешно.



В добру путьПізнати нове, невідо- доме — закономірне явище для людини. Не дивно, що майже кожен юнак чи дівчина прагнуть вчитися. По-різному складається шлях у навчання: частина після школи йдуть вчитися до вузу, інші йдуть працювати, а з часом поступають до вузу.Щ е одним проявом турботи Радянської влади про молодь нашої країни стало відкриття при вищих навчальних закладах підготовчих відділень. Вчорашні робітники, колгоспники, воїни Радянської Армії з великим бажанням йдуть на так званий «нульовий факультет». Життєвий досвід підказав ціль, відшліфував волю.Як йдуть справи в роботі відбіркової комісії підготовчого відділеннянашого інституту? __  3цим питанням ми звернулися до завідуючого

відділенням Страшевсь- кого Е. Л .Ось що він нам відповів: «Ми виконали велику роботу по залученню молоді на підготовче відділення. Повністю укомплектували групи на вечірню форму навчання. Зараз ми проводимо широку профорієнтаційну роботу, щоденно зустрічаємося з десятками молодих лку деи, які вирішили підготовити себе до навчання у вузі. З розмов з ними ми дізнаємось, що багато з них — це добросовісні робітники, колгоспники, відмінники Р а дянської Армії. Відвер то кажучи, приємно мати справу з такими людьми. Ми думаємо, що план набору слухачів виконаємо».Давайте порозмовляємо з тими, хто виявив бажання вчитись на підготовчому відділенні.Ми звертаємося до молодого юнака: «Звідки

ви, чому виявили бажання вчитися на підготовчому відділенні?— Я нещодавно демобілізувався з лав Р а дянської Армії. Щ е в школі мріяв стати інженером. Д ва рази прагнув поступити до Київського інституту інженерів цивільної авіації, але не пройшов за конкурсом. Потім армія. Мрію свою прагну здійснити через підготовче відділення...»,Підходимо до іншого юнака.— Я, Новицький Олег Леонідович. Працюю на Бердичівському заводі по ремонту обчислювальної техніки. Робота мені подобається. От і вирішив стати інженером електронно - обчислювальної техніки. Вдячний колективу підприємства, що дав мені направлення на підготовче відділення, але попереду відбіркова співбесіда, треба добре підготовитися...».Йдуть і йдуть до нас юнаки і дівчата, які прагнуть стати інженерами.Щ о ж , в добрий часіД . М ЕЛЬНИКОВ.

 В  УМ ОВАХ 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 себе-

Зараз в місті в різних 
галузях народного гос
подарства працює бли
зько десяти тисяч мо
лодих спеціалістів. Від 
їх успішної роботи ба
гато в чому залежить

ємств проводять опе-
стемі партійної і комсо
мольської політосвіти і
економічного навчання.

Надійними засобами 
ідейно - політичного ви
ховання молодої науко
вої інженерно - техніч
ної інтелігенції, залучен
ня ї ї  *до самостійного 
вивчення марксистсько - 
ленінської теорії і роз
робки актуальних проб
лем суспільного розви
тку стали конкурси ро
біт і рефератів по сус
пільних науках- Широке 
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 комітет ком
сомолу, СМ У ведуть 
роботу по залученню 
молоді до участі в лек
ційно - пропагандистсь
кій діяльності. Більше

рацію «Впровадження» 
Тільки в минулому році 
ї ї  учасники ' — молоді 
робітники, інженери, 
вчені — впровадили 
1193 раціоналізаторсь
ких пропозицій і роз
робки.

Авторські свідоцтва 
одержали два патенти.

Доля економічного 
ефекту від впроваджен
ня рацпропозицій, і ви
находів, поданих молод
дю, складає 40 процен
тів від загального ©ко
смічного ефекту і скла
дає 1,5 мли, крб. Такі 
підприємства як завод 
імені 60-річчя Жовтня, 
«Термінал» впроваджу
ють 85 процентів пропо
зицій молодих новато
рів,

Суттєвим вкладом в 
прискорення науково- 
технічного прогресу ста
ли договори про нау-

ЗАПОРУКА УСПІХУ 
— П О Ш У К

ФОТОВІКНО
виконання планових за 
едань, технічне переоз 
броєння підприємств 
Заклик партії «працюва 
ти краще, працювати 
ефективніше, 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 дальше підвищення 
наукового і професіо
нального рівня науково- 
технічної молоді, фор
мування у неї високих 
моральних якостей, ак- I Х И Б Н О Ї  життєвої 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 індиві
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 марксистсько- 
ленінської теорії, підви
щення суспільно - полі
тичної активності, все- 
можливе використання 
теоретичних знань мар
ксизму - ленінізму у 
повсякденній дослідній 
діяльності молоді.

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.

Більше 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 СМ У тісно по
в'язана з підвищеннням 
рівня професійної під
готовки і трудової' ак
тивності молодих спеці
алістів, скороченням 
строків впровадження 
результатів досліджень 
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 мо
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 молоді, що ви
користовується в прак
тичній роботі, є система 
політичної і економіч
ної освіти, конкурси ро
біт по суспільно-політи
чній тематиці, теоретич
ні і науково » практичні 
конференції, громадські 
доручення, лекційна 
пропаганда, діяльність 
молодих вчених і спе
ціалістів; пропагандистів 
агітаторів, пояітінфор- 
маторів, і

Ради молодих спеці
алістів багатьох підпри-

ково-технічну спів
дружність між комсо
мольськими організаці
ями наукових установ і 
підприємств промисло
вості та сільського гос
подарства. Укладені до
говори про науково-тех
нічну співдружність між 
радами молодих вчених 
ВПІ і КБІТа, ВПІ та за
водом «Термінал»,
УкрНДІ кормів і кол
госпами області.

Важливе місце в удо
сконаленні форм спіль
ної роботи молодих 
представників науки і 
виробництва займають 
громадські конструктор
ські бюро, комплексні 
творчі молодіжні ко
лективи (КТМК), інші 
творчі об'єднання моло
ді.

В місті створено 62 
молодіжних творчих 
об'єднання. 5 з них — 
ОКБ, 5 — КТМК, 18 
бригад творчої спів
дружності.

Вирішуючи суто ви
робничі завдання, ком
плексні колективи до
помагають молодим 
вченим і спеціалістам 
виробляти організатор
ські навики, почуття то
вариськості і колекти
візму. Вони допо/лага- ють кожній молодій лю~ ЛЮДИНІ повною м ір о ю  
розкрити свої здібності.

Створення КТМК, ро
бота з НИМИ — це ни
ні першочергове завдан
ня міської Ради моло
дих вчених і спеціаліс
тів.

Широке розповсюд
ження отримали кон
курси за звання «Кра
щий молодий спеціа- 
ліст», «Кращий раціо
налізатор», конкурс на 
кращий проект, дослід
ження, розробку-

Надаючи 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 досягнуте.
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