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О АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

ДІЛОВІ І Г Р И - В  НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Поред ВИЩОЮ ШКОЛОЮ 

с т о їт ь  завдання постій
но вдосконалювати фор
ми і методи організації 
навчального процесу 
шляхом впровадження 
активних методів нав
чання. Це стосується 
особливо тих викладачів 
кафедр, які працюють з 
іноземними студентами,

Четвертий рік працю
ють з іноземними сту
дентами викладачі ка
федри промислового і 
циві льного будівництв а. 
В основі активних мето
дів .навчання лежать 
творча постановка цьо
го питання, вирішення 
навч'альночпізнаваль н и х  
проблем ’ шляхом зап
ровадження в навчаль
ний процес ділових 
ігор, окремих методик і 
проблемного навчання.

При підготовці інже
нерів-будівельників особ
ливе значення мають 
ділові ігри. Вони дають 
можливість імітувати 
організаційну . взаємо
дію в процесі будівель
ного виробництва, спри
яють виробленню нави
ків обгрунтування і роз
робки оптимальних ін
женерних рішень та 
організації їх виконання.

У нас на кафедрі роз
роблені і впроваджують
ся дві тематичні і дві 
курсові ділових гри 
для студентів першого 
і третього курсів.

Тематичну ділову гру 
на тему «Дослідження 
коефіцієнтів, гідравліч
ного тертя і характеру 
роботи дільниці напірно
го трубопроводу» по кур
су «Гідравліка» розро
бив і впровадив доцент 
В. П. Юрчук. Ця гра 
дозволяє студентам по
повнити свої знання з 
гідравліки, розвиває у 
них здатність правильно 
формувати свої власні 
думки і пропозиції, бра
ти активну участь в 
творчій дискусії.

Доцент кафедри Н. М. 
Сторожук розробив ді
лову гру «Стійкість пе
ресувних підйомних кра
нів». Вона дає змогу 
студентам оволодівати 
методами аналізу конк
ретних виробничих си
туацій будівельного ви
робництва.

При розробці курсо
вих проектів по буді
вельній спеціальності 
особлива роль відводи
ться методам ігрового 
проектування.

Ескізна проробка ва
ріантів архітектурної 
розбивки дозволяє акти
візувати вивчення кур
су «Архітектура про
мислових і цивільних бу
динків», зробити це вив
чення більш результа
тивним, наблизити йо
го до майбутньої про
ектно-конструктор сь к о ї 
діяльності. Саме з цього 
і виходили викладачі 
В. М. Волощенко, Н. О. 
Смоляк та В. В. Смоляк 
розробляючи курсову ро
боту ділової гри «Роз

робка проектної доку
ментації об’єкту архі
тектурною групою для 
передачі суміжникам» 

Для того, щоб сту
денти змогли закріпити 
свої знання з інженерної 
геодезії, краще засвої
ти навики взаємодії в 
майбутній роботі по 
геодезичному забезпе
ченню будівельно-мон
тажного виробництва, 
автором цієї статті*роз
роблена і впроваджує
ться в навчальний про
цес курсова ділова гра 
«Створення планово-ви
сотного обгрунтування 
на дільниці топографіч
ної зйомки для мети 
будівництва».

Методичне забезпечен
ня ділових ігор скла
дається з паспорта, опи
су ігрової моделі, зміс
ту імітуючої ситуації, 
сценарію, критеріїв оцін
ки участників гри, інс
трукцією керівникам і 
учаетникам гри, розда- 
точного матеріалу.

При розробці критері
їв оцінки участників гри 
враховується вміння 
студентами застосовува
ти теоретичні знання в 
своїй практичній діяль
ності, використовувати 
будівельні норми і пра
вила, технічні умови, а 
також глибина пророб- 
ки проектних варіантів, 
повне і якісне виконан- 

-ня функціональних обо
в 'язків.

Впровадження діло
вих ігор в навчальний 
процес сприяє підвищен
ню знань і в кінцевому 
результаті поліпшенню 
якості підготовки інже- 
нерів-будівельників не 
тільки для нашої краї
ни, а і для зарубіжних 
держав, що розвивають
ся.

Г. РАТУШНЯК, 
доцент кафедри про
мислового і цивільно
го будівництва.

У студентів Вінницького політехнічного інституту за
кінчилась зимова сесія. Попередні її підсумки свідчать 
про те, що більшість юнаків та дівчат з усією серйоз
ністю і відповідальністю готувались до екзаменів»!

* * *

Хід сесії систематично висвітлювався в стінній пре
сі на всіх восьми факультетах вузу, та в студентській 
багатотиражці «За інженерні кадри».

* * *

Найкраще склали екзамени студенти факультетів ав
томатики і обчислювальної техніки та енергетичного.

* * *

Багато студентів В ПІ проведуть се»ої зимові канікули 
в будинках відпочинку, профілакторіях, на туристських 
базах. Вони побувають в містах-героях Києві, Москві і 
Ленінград, здійснять поїздку в Карпати,, братимуть 
участь в різних спортивних змаганнях.

* * *

В інституті іде підготовка до огдяду-конкурсу академ- 
груп.

* * *

В об’єднаному штабі СБЗ інституту йде формування 
студентських будівельних загонів, які працюватимуть 
влітку на різних промисло&их та сільськогосподарських 
об'єктах області, республіки,, країни.

На цьому змінку ви бачите доцента кафедри теорії 
основ електротехніки Віталія Амвросійовича Логиненка 
та ^відмінника навчання, студента заочника загально- 
технічного факультету Олега Савельєва під час екза
мену.

НАУКА -  ВИРОБНИКУ
Москва, Ленінград, 

Київ, Хабаровськ, Но
восибірськ, Кишинів, 
Дніпропетровськ, Одеса, 
Архангельськ, Омськ., 
ось далеко не повний 
перелік міст, з підприєм
ствами яких підтримує 
тісні творчі зв’язки ка
федра автоматики та 
інформаційно-вимірюваль
ної техніки.

Тільки за минулий рік 
наукові співробітники 
кафедри виконали обсяг 
тематичних розробок на 
суму понад 150 тисяч 
карбованців. Над кож
ною темою кафедра пра
цює у відповідності з 
планом північно-захід
ного наукового центру 
Академії наук УРСР.

Продовольча програ
ма — справа всенародна. 
Не залишаються осто
ронь цієї справи і спів
робітники кафедри.

Великі творчі зв’язки 
(кафедра підтримує з 
багатьма підприємства
ми харчової та легкої 
промисловості міст Мо- 
кви, Ленінграда, Києва, 
Кишинева, Дніпропет
ровська, Одеси, з він
ницьким електротехніч
ним заводом та іншими 
підприємствами.

На кафедрі розробле
но також пристрій конт
ролю параметрів елек
тродвигунів. На виставці 
досягнень народного 
господарства Української

(Продовження 
на 2-й стор.).

шікулн, тими
ПОДОРОЖ У МІСТА -  

ГЕРОЇ
Тридцятьом студентам 

радіотехнічного факультету 
які успішно склали зимову 

і сесію, профком інституту 
виділив путівки для поїзд- 

| ки в Москву та в Ленін* 
і град.
І Учасники подорожі озна- 
! йомляться з історичними 

пам'ятниками міст - героїв, 
| відвідають їх заповітні міс- 
' ця та численні Музеї.

Д. ДВОМА, 
студент радіотехнічного 
факультету.

І ВІДПОЧИНОК,
І РЕПЕТИЦІЇ 

П’ятий рік діє при нашому 
інституті ансамбль народ
ного танцю, яким керує 
заслужений працівник куль
тури УРСР Давид Йоси
пович Рахман. Учасники 
ансамблю — студенти. Во
ни виступають з концерта
ми не лише в інституті. Чо
тири — п'ять разів на рік 
самодіяльні митці виїжд
жають з концертами в 
навколишні села і районні 
центри області.

А в минулому раці наш 
ансамбль виборов перше 
місце на міському фести
валі художньої самоді
яльності.

Зимові канікули ми — 
участники ансамблю, про
ведемо в Немирівському 
будинку відпочинку «Аван
гард». Будемо не лише 
відпочивати, а і готувати

ся до квітневого огляду- 
конкурсу художньої само
діяльності, в якому візь
муть участь вузи міста 
над Бугом.

в. кизлюк,
студент машинобудів
ного факультету, участ- 
ник ансамблю народно
го танцю.

НА КОНІКУДИ 
В КАРПАТИ 

Що може бути краще 
під час канікул, як цікава 
групова подорож по рідній 
землі?

Чимало студентів інже
нерно- будівельного фа
культету цьогорічні зимові 
канікули вирішили провес
ти у Карпатах. Вони по
бувають на прееловутій го
рі народного месника Олек
си Довбуша, у печері де 
він переховувався із свої
ми однодумцями.

ю. СИЧ, 
студент інженерно-буді
вельного факультету. 

ПРИЄМНИЙ СЮРПРИЗ 
Понад двадцять студен

тів одержали путівки для 
поїздки в Москву, щоб 
ближче познайомитися з 
тими місцями, де проходи
ла Олімпіада-80.

С. я б л о ч н и к о в ,
голова профбюро фа
культету автоматики і 
обчислювальної техніки. 

ПОВЕРНУВСЯ 
ЧЕМПІОНОМ 

Коли в інституті пов
ним ходом ішла сесія,

студент другого курсу 
Енергетичного факультету 
Мера б Мо дебадзе у місті 
Калуші Івано-Франківської 
області захищав честь свого 
вузу. Там проходили зма
гання на першість України 
із самбо.

Юнак не підвів. До рід
ного інституту він повер
нувся з титулом чемпіона 
України.

Попереду в хлопця се
сія, яку складатиме за ін
дивідуальним графіком.

А. БУЦКХРІКІДЗЕ, 
студент енергетичного 
факультету, майстер 
спорту СРСР.

ПАМГЯТІ ГЕРОЯ — 
ПІДПІЛЬНИКА 

Нещодавно в спортивному 
залі Вінницького політехніч
ного інституту відбулись 
республіканські змагання з 
боксу. Присвячено цей тур
нір було пам’яті легендар
ного підпільника І. В. Бев
зя».

Тут мірялось силами пгят- 
десят майстрів спорту і стй 
льки ж кандидатів на це 
звання.

І все ж це. не знітиЛо він
ницьких боксерів. Вони 
вийшли переможцями у 
п’яти вагоиих категоріях. 
Звання найсильніших за
воювали Олег Связинський, 
Геннадій Слободянюк,
Олександр Шикер, Олег 
Котюжанський і Віктор 
Римар.

«Новини Поділля».



«ЗА ІНЖРНЕРНІ КАДРИ» в 4 лютого 1983 року.2 стор.

НА УКА—ВИРОБНИЦТВУ
(Закінчення).

РСР він удостоєний дип
лома другого ступення.

На фото ця пер
шій сторінці доце н т 
кафедри Я. І. Капицький,

асистент М. М. Даниль- 
чук та інженер В. Д. 
Ляхвацький працюють 
над розробкою нової те
ми.

На другому знімку

асистент кафедри Т. Л.
Мельничук за мікро- 
електронно-обчислюваль- 
Нрю машиною «Електро
ніка К-І-10». Іде потрібна 
для досліджень інфор
мація.

НОВІ ОБРЯДИ, ЗВИЧАЇ

ПАВЛІВСЬКІ РУШНИКИ
П'ють воду з синьюзера 

веселки. Рвуть землю гри
васті коні копитами. Несе 
до трактористів шмат не
ба у відрах на коромислі 
дівчина...

Яких тільки малюнків не 
побачиш на цих веселих, 
мов сонце, рушниках, котрі 
залюбки усмі х а ю т ь с я  
кожному^ хто завітає у 
перший — ліпший дім 
колгоспного села Павлівни,

що в Калинівському райо
ні.

Закосичені достиглими 
колосками, зігріті яскравим 
багаттям соняшників й та
ким же палахким калино
вим цвітом, вони побували 
на багатьох виставках. Та 
найпривабливіші ці вистав
ки у самій Павлівці. У кож
ній сім’ї, у кожному бу
динкові.

Для вручення хліба-со- 
лі найдорожчим гостям

тут гаптують рушники особ
ливі. З усіма земними щед
ротами, створюваними ни
нішнім колгоспним селянст
вом, з щирим побажанням 
добра й достатку — на 
довгі літа.

Є у Павлівці й урочисті 
весільні рушники, і рушни
ки для пов’язування хлоп
ців, що йдуть на службу в 
Радянську Армію. І для* 
вшанування ііередовикгв 
колгоспних ланів.

В И Г Р А Л И . . .  С Т А Д І Є М
Як відомо, по лотереї 

можна виграти автомо
біль, іншу коштовну річ. 
Але чи можна виграти ста
діон? Виявляється так! При
наймні фізкультурники Ям- 
поля в цьому вже переко
нались. В їхньому місті ви
росла нова іі красива спор
тивна база саме завдяки 
лотереї, яку всі добре зна
ють — «Спортлото».

Офіційно такого вигра
шу нема. Просто полови
на виручки від продажу 
СПОрТИВ НО -'ЧИСЛОВИХ лоте
рей йде іна виплату окре
мим громадянам, у яких 
виявилися щасливі білети, 
а Друга частина коштів від
раховується на фізкультур
но-спортивну роботу в 
країні.

Як активним учасникам

і розповсюджувачам * кар
ток «Спортлото» і з метою 
поліпшення матеріально- 
спортивної бази, Головне 
управління спортивних ло- 
тарей виділило Ямпільсь- 
кому райспорткомітету ЗО 
тисяч карбованців на бу
дівництво стадіону.

«Новини Поділля».

Й О Г О  А К Т И В Н А
ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК

ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Ті літні дні 1944 року 
Ьроніслав Семенов и ч 
Бугорський. як і багато 
його однополчан, не за
буде ніколи. Село Бі
лий Камінь на Львів
щині. Важкі бої по зни
щенню оточеного ’Брон 
дівського угрупповання 
'німецьких фашистів. 
Бригада, в склад якої 
входила самохідна ар
тилерійська установка, 
^перетяла німцям шлях 
до відступу на захід— 
їхній єдиний поряту
нок. Багато полягло
живої сили противника, 
знищено його техніки, 
але й наші частини ма
ють великі втрати. За
гинули командир і ме
ханік самохідної арти
лерійської установ к и, 
важко поранено заря- 
жаючого, навідник Бу- 
горський теж поране
ний. Залишившись один 
з усьога екіпажу уста
новки боєздатним, він 
беержливо використовує^ 
кожен снаряд, і кожен 
постріл — це нові й но
ві знищені фашисти, їх
ня техніка. Ось уже зни
щено чотири гармати
ворога, набої закінчу
ються... За цей бій сол
дата Б. С. Бугорського 
було удостоєно високої 
нагороди Батьківщини 
— ордена Вітчизняної 
війни другого ступеня.

У Броніслава Семе
новича за плечдма дов
гий і важкий шлях, оми
тий потом і кровю, гір
кота втрат і радість пе
ремоги в травні 1945. 
Бої за визволення Укра
їни, Польщі, Чехосло- 
ваччини, за знищення 
фашизму на його бать
ківщині — це від Оде- 
ра до Берліна. За бої під 
Берліном Б. С. Бугорсь- 
кий одержав орден Че
рвоної З і р к и .  Т р и  
ордени і вісімнадцять 
медалей — переконливе 
свідчення ратного под
вигу, відданості партії, 
вірним сином якої він є 
уже понад тридцять ро
ків, вірності народові, 
Батьківщині.

Б. С. Бугорський бе
ре активну участь в гро
мадському житті вузу. 
Він член цартбюро фа
культету, партгрупорг 
кафедри, відповідає за 
військово - патріотичну 
роботу на факультеті, 
виступає перед населен
ням області, перед сту
дентами інституту. Не
щодавно він виїздив до 
села Білий Камінь, де 
знаходиться одна з най
кращих шкіл на Украї
ні. Учні цієї школи за
просили в створений 
ними музей бойової 
слави ветеранів 16-ої 
бригади, серед них і

П О З И Ц ІЯ

Б. С. Бугорського, де 
він зустрівся з колиш
нім командиром брига
ди П. Г. Поповим, — ко  ̂
лишнім командиром екі
пажу, нині директором 
Львівського музею об
разотворчого мистецтва 
І. О. Суховієм та інши
ми бойовими друзями,-

— Ми повинні вчити 
нашу молодь виробляти 
активну життєву пози

цію,— говорить Броніс- 
лав Семенович, — вихо
вувати її на кращих 
'життєвих традиц і я х 
минулого і сьогодення.

Активна позиція. Бро- 
ніслав Семенович Бугор
ський продовжує міцно 
утримувати її.

Г. ПОЛИВАН.
На фото: зав. галу

зевою лабораторією ВПІ 
полковник запасу Б. С. 
Бугорський.

Мне не пришлось бить 
на войне,

Но память откровенно
и жестоко 

Все чаще, чаще говорит 
о ней,

Заставившей парней
седеть до срока. 

Они с врагом столкнулись 
грудь о грудь,

В смертельний бой 
вступили в сорок первом... 
И мне диктует память:

— Не забудь! 
И вновь гудят

натруженнне нерви. 
И я теперь в грядущеє

смотрю
Восторженно и как-то

виновато. 
За хлеб и соль благодарю 
Героя—павшего солдата. 
...Что чудеса! Нет> в них 

не верил он. 
И я не верил и сейчас

не верю,

Но вражьей пулей
намертво сражен. 

Он отворил мне в будущее 
двери.

Я в зти двери поклонясь 
войду,

Их для детей своих
раскрнв широко. 

Но разве я могу забить
войну

И юность, поседевшую 
до срока? 

С. ФЕДОТОВ.

КЛІМ АТ: ЩО 'ПІКАП НАЩ АДКІВ?

Якщо в 60-х роках бага
то дослідників стверджува
ло, що нашу Землю чекає 
похолодання, то нині за- 
гальнопринятою точкою зо
ру, на яку одним із пер
ших став член-кореспон- 
дент Академії Наук СРСР, 
лауреат Ленінської премії 
Михайло Іванович Будико, 
є глобальне потепління. Це 
явище викликане значним 
збільшенням атмосферного 
вуглекислого газу. Ось що 
розповів з цього приводу 
М. І. БУДИЛО в інтерЕ̂ ю 
з кореспондентом АПН:

— При спалюванні па
ливо, добуте з надр землі, а 
саме воно є основою сучас
ної енергетики, призводить 
до збільшення вуглекисло
го газу, який розсіюється в 
атмосфері. Вуглекислий газ 
служить своєрідним при
родним «екраном», що пе
решкоджає Землі віддава
ти тепло в комс і ч н и й 
простір.

— Як же підвищуватиме
ться температура? Чи 
впливатиме це на діяльність

людини в різноманітних га
лузях і особливо в сільсь
кому господарстві?

— Сьогодні найпошире
ніша точка зору така: до 
2000 року концентрація 
вуглекислого газу в атмос
фері збільшиться на 30—40 
процентів, а ще через сто
ліття подвоїться. Встанов
лено, що до 1990 року се
редня глобальна темпера
тура збільшиться на пів- 
градуса, а до 2025 року, 
порівняно з нинішньою, на 
З градуси. Це, звичайно, не 
дуже великі цифри, і лю
дині, далекій від проблем 
кліматології, здаватиметь
ся, що причин для хвилю
вання немає,.

Що ж криється за цим 
невеликим «середнім потеп
лінням»? Справа в тому, що 
і підвищення температури 
на три градуси буде нерівно
мірним. Якщо до 1990 ро
ку площа арктичного льо
ду зменшиться лише трохи, 
то вже в 20-і роки наступ-' 
ного століття морські льо
довики розтануть повніс

тю, після чого січнева тем
пература в Арктиці підви
щиться на 15—21) градусів. 
У середніх широтах під
вищення температури буде 
дещо нижчим, та все ж у 
січні там потеплішає на 
10—15 градусів. Отож, че
рез півстоліття клімат цен
тральних областей європей
ської території СРСР нага
дуватиме клімат клімнт 
Франції,

Коли новий клімат «ус
талиться» і повністю роз
тане арктичний лід, то в 
теплі пори роки дощі йти
муть набагато рівномірні
ше, ніж сьогодні. Але для 
цього нам доведеться пе
режити четверть століття 
роботи «машини клімату» 
в нестійкому режимі, коли 
частіше порушуватиметься 
стабільність нинішніх Ат
мосферних потоків.

Проблема глобального 
потепління викликає без
ліч важливих практичних 
завдань, якіі необхідно роз
в’язати. Одне з них — мож
ливе підвищення рівня Сві
тового океану на кілька мет
рів унаслідок розпадання 
частини льодового щита 
істотні труднощі виникати
муть під час танення 
верхніх шарів вічної мерз
лоти. Це змусить вирішува

ти безліч проблем у сільсь
кому господарстві та вести 
облік економічних наслід
ків потепління в масштабах 
всього народного господар
ства.

Поки що існують лише 
окремі спроби детально 
«підрахувати» і оцінити 
деякі з аспектів глобально
го потепління. Одну з та
ких робіт виконали ленін
градські вчені. Про неї вже 
доповідалося на радянсько- 
а м ер 11 к а н сько му симпозіумі 
в Таджикистані. Автори її 
оцінювали вплив сучасних 
змін клімату на продуктив
ність сільськогосподарських 
культур, використовуючи 
методи фізико-математич- 
моделювання. Вчені розра
хували зміни продуктив
ності двох найважливіших 
у світовому сільськогоспо- 
д а р ськ ом у ви р обн ицтві
культур — пшениці й куку
рудзи. Для порівняльної’ 
оцінки змін урожайності 
пшениці вони вибрали ос
новні райони, де її виро
щують, — зерновий пояс

СРСР, відповідні штати 
США і провінції Канади. 
Для всіх цих територій дос
лідники «змінювали» два 
н а й в аж л ив і ш и х параметри
зовнішнього середовища — 
річну кількість опадів і

концентрацію вуглекислого 
газу. В цій науковій роботі 
показано, що величина 
змін урожайності в тих чи 
інших географічних райо
нах різна, бо глобальне по
тепління - не однаково змі
нюватиме режим опадів на 
різноманітних територіях. 
Кінцевий висновок такий: 
глобальне потепління в ці
лому сприятливе для сіль
ськогосподарського вироб
ництва, бо підвищується 
середня врожайність у го
ловних зернових районах 
СРСР і Північної Амери
ки, хоч у деяких районах 
очікуване зменшення нор
ми річних опадів призведе 
до того, що частіше, ніж 
сьогодні, адникатим у т ь 
посухи.

—Чи є у нас засоби, що 
дали б змогу зменшити 
швидкість глобального по
тепління?

— Найрадикальніший із
них — це перехід на «чис

ту» енергетику. Не можна 
забувати і про енергію при
ливів, вітру і гідроелектро
станцій. Надія людства — 
термоядерна енергія, але у 
віддаленій перспективі во
на призведе до іншої не
безпеки — теплового «заб
руднення» планети.

Існує багато проектів, 
щодо вирішення цієї про
блеми, але слід пам’ятати: 
будь-яку ідею регулюван
ня клімату треба розгля
дати з величезною обереж
ністю. Адже передбачити 
всі можливі наслідки тако
го втручання дуже важко. 
До того ж, не слід забува
ти, що штучне регулювання 
клімату торкається життє
во важливих інтересі в усіх 
держав і народів світу.

Проблема змін клімату і 
особливо його штучного ре
гулювання — міжнародна, 
її успішне вирішення не
мислиме без найширшого 
(Співробітництва багатьох 
країн. Щоб завтра одержа
ти детальні відповіді на 
питання про те, яким буде 
клімат нашої планети че
рез кілька десятиріч, як 
ці зміни позначаться на 
господарській Ді ялшості 
людини, вченим уже нині 
треба об’єднати свої зусил
ля для розв’язання цього 
важливого завдання.
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