
ЗИМОВІЇ СЕСІЇ— СТОПРОЦЕНТНУ УСПІШНІСТЬ і ВИСОКУ Я КІСТЬ ЗНАНЬ!
ТЕПЕР НАЙВАЖЛИВІШЕ НЕ ВТРАТИТИ НАБ

РАНОГО ТЕМПУ, ЗАГАЛЬНОЇ ПОЗИТИВНОЇ НА
СТРОЄНОСТІ НА ДІЛА, АКТИВНІШЕ РОЗВИВА
ТИ ПОЗИТИВНІ ПРОЦЕСИ

Ю. В. АНДРОПОВ.

В О Д  В І Т І  
З А  В С І Х

Гарне наше село Юр- 
ківці, мабуть, кращого й 
годі шукати на Поділлі. 
Та ще коли сказати, що 
й швидкоплинний Дністер 
прикрашає рідну сторону, 
несе води свої людям на 
добро, ТО вже й сумніву 
ні в копо не виникне, що 
це так, а не інакше. В усі 
пори року по-своєму гар- 
н о у нас.

У Юрківецьку школу я 
і пішла в перший клас, 
тут закінчила десятиріч
ку Як навчалася? Вчите
лі ставили за приклад. 
Цим самим я не хочу по
хвалитися, хоча й при
ємно завжди згадати юті 
шкільні роки, але на ви
пускному вечорі таки бу
ла щаслива. Вчителі, од
нокласники привітали ме
не з золотою медаллю. 
Не менша радість очіку
вала і вдома.

Та коли все, як кажуть, 
вляглося, коли Придніст- 
іров’ям відшумовувало лі
то, настала пора і мені 
летіти з вітрами. Куди? 
Далі Поділля не хотіло
ся. Знала, що у Вінниці 
є політехнічний. За вступ 
до нього був і батько, він 
працює слюсарем у кар’є- 

роуправлінні. «Що ж, ска
зав, нехай у сім’ї, якщо 
все складеться добре, бу
де спеціаліст з технічною 
освітою». І жартома до
дав:

— Батькові вже інже
нером не•стати, а дочці 
всі карти в руки.

Поступила на машино
будівний факультет, го
туюся стати педагогом- 
механіком. Прагну сум

лінно оволодівати знання
ми. Адже інститут, як і

СЕСІЯ — найвідпо
відальніша пора як для 

студентів, так і для викла
дачів. Вона підсумовує їх 
роботу протягом усього се
местр а. Під час екзаменів 
з усією виразністю прояв
ляються і позитивні, і не
гативні сторони в організа
ції навчального процесу.

Нинішня сесія особлива. 
Вона проходить в той зна-

мекний час, коли весь ра
дянський народ перебуває 
під великим враженням від 
роботи чергового Плену
му ЦК КПРС, який обгово
рив питання про проекти 
Державного плану еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР і Державного 
бюджету країни на 1984 
рік.

Матеріали Пленуму ЦК

КПРС і сесії Верховної Ра
ди СРСР із схваленням 
прийняті партією, всім ра
дянським народом. Вони 
надихають кожного з нас на 
нові звершення у праці і 
навчанні.

Вже з перших днів ни
нішньої сесії, на відміну 
від попередніх років, по
мітно зросла активність се-

ред студентського і викла
дацького складу. Підготов
ка до екзаменів на всіх фа
культетах велась вже з пер
ших’днів нового навчально
го року. Тож побажаємо 
всім юнакам і дічатам від
мінних оцінок. Хай ниніш
ня сесія стане для кожно
го студента новою верши
ною творчості.

молодість, буває в житті 
тільки раз, потім ніколи 
не повернеться. Що візь
меш у ньому — на все 
життя. Звичайно, знання 
потрібно поповнювати все 
життя, але все те жит
тя, скільки працювати
меш, інститут служитиме 
орієнтиром, тим маяком, 
по якому звірятимеш 
свою дорогу. Така суть 
педагогіки, про ще треба 
пам’ятати з перших і до 
останніх днів перебувай 
ня у стінах учбового за
кладу.

У школі була я старос
тою класу, а вже тут то
вариші обрали мене чле
ном навчально-виховної 
комісії групи, а також 
в профбюро по спеціаль
ності.

Чи легко навчатися 
нам, студентам? Не ска
зала б, що все дається 
просто. Нинішній семестр 
для групи чище найваж
чий. Перша атестація за
свідчила, що загалом зна- 
знаннями дуже похвали
тися не можна — успі
шність дещо знизилася. 
З цього ми зробили від
повідні висновки.

Тепер група з хорошим 
робочим настроєм підій
шла до складання залі
ків. Унас діють творчі 
бригади по деталях ма
шин, опору матеріалів. 
Дуже важливо те, що у 
групі панує товариська 

взаємодопомога, добрози
чливе ставлення один до 
одного. Наприклад, Надя 
Ярошевська, Світлана 
Пильщикова, Валерій 
Ярешко, Сергій Жмака, 
Леонід Гладковський та 
багато інших однокурсни
ків турбуються не лише

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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про себе, а дбають, щоб 
вся група успішно скла
ла сесію. Це дуже при
ємно.

Наш інститут відзнача
тиме славне своє десяти
річчя. Такий він молодий, 
так і хочеться сказати — 
школяр. Для мене слово 
це звучить якось мило й 
ніжно — школяр. А ви, 
мабуть, не всі знаєте, що 
в нашій групі є ще... мо
лодші віком. Не студен
ти, ні. У татусів і мам, 
студентів наших—Фелік- 
са Драгомирецького, Ок
сани Коваль і Світлани 
Кропивницької є дітки 
Катруся, Дімка і Юрко, 
їх ми вважаємо дітками 
нашої групи. І так вже 
склалося, що кожен з 
нас хоче вчитися малю
кам на радість. А це ба
гато до чого зобов’язує, 
іде ж сесія.

3. ПИШЕН1НА,
студентка третього ку
рсу машинобудівного 
факультету, відмінни
ця навчання.

к а д р и
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
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Активні методи навчання

Д І Л О В А  Г Р А  
У СТАНОВЛЕННІ СПЕЦІАЛІСТА

Другого і третього лютого в інституті 
відбудеться науково-практсчна конфе
ренція на тему: «Вдосконалення навча-

льно-виховного процесу -на основі впро

вадження активних методів навчання».
Засвоєння і розпов

сюдження активних ме
тодів навчання є одним 
з найбільш перспектив
них шляхів розв'язання 
завдань вдосконалення 
підготовки спеціалістів 
для народного госпо
дарства. У сучасних 
умовах, коли значно зро
стає роль економічної 
підготовки молодих ін
женерів, кафедра еконо
міки промисловості і ор
ганізації виробництва 
наполегливо зайнята по
шуками ефективних ме
тодів і способів активі
зації пізнавальної і мис
лячої діяльності сту
дентів.

Адже, як відомо, при
бувши на виробництво, 
вчорашній студент зра
зу зустрічається з труд
нощами як виробничого, 
так і організаційного ха
рактеру, подолати які 
не можна самому , по
трібно опиратися на ін
ших виробничників, які 
працюють поруч. Нав
читися швидко знаходити 
найкращі рішення при 
розв’язанні1 складних 
ситуацій на виробництві, 
вміти ризикувати і до
магатися успіху, — ці 
га багато інших якостей 
студенти повинні на
бути у навчальному зак.

ладі. Суттєву допомогу 
тут повинні надати діло
ві ігри.

Студенти, учасники цих 
іпр, одержують в ре
зультаті ітр нове уявяен 
ня про суть своєї май
бутньої діяльності, ви
робляють навики прий 
няття найбільш радіо 
нальних управлінський 
рішень. Все це в резуль 
таті суттєво скор отиті 
період адаптації мол о 
дих спеціалістів на ви 
робництві.

На кафедрі економік* 
промисловості і організа 
дія виробництва у даниі» 
час завершується роз 
робка трьох ділових ігр 
Ділова гра «Економічні 
оцінка проектних рішені 
і вибір оптимального ва 
ріанту споруджень ра 
йодної електромережі* 
(розробка доцента В. По 
госяна») проводиться ні 
четвертому курсі енер
гетичних спеціальностей 
по курсу , «Економі,ка 
енергетики». її мета -  
навчити студентів про 
водити вибір найбільш 
ефективних і економіч 
них варіантів будівниці 
в а нових електромереж.

Ділова гра. «Імітацій 
не моделювання пла
нування і управлінню 
локальною системою*

(розробка доц. В. См,а- 
лія) дозволяє комплекс
но вивчати питання пла
нування і управління ді
яльності цілою галуззю.

Студенти можуть «по
пробувати» свої сили на 
посадах начальника це
ху, директора заводу,
міністра.

Великий інтерес у 
студентів завжди викли
кає цродевення діло
вої гри «Кар’єра» (курс 
організації виробницт
ва і управління, розроб
ка доцента Є. Марчен- 
ка). Студенти начебто^
по-справжньому вни
кають в управлінську 
діяльність. Завершується 
гра висуванням най
більш підготовленої кан
дидатури на посаду на
чальника цеху.

У планах кафедри — 
розробка ділових ігр по 
технічній підготовці ви
робництва, створення 
спеціалізованого кабіне
ту ділових ігр. Все це 
сприятиме більш якісній 
і цілеспрямованій підго
товці спеціалістів для на- 
народного господарства.

В. КОЗЛОБСЬКИЙ, 
в. о. завідуючого ка
федрою економіки 
промисловості і ор
ганізації 'виробницт
ва.

З кожним роком зростає матеріально-технічна ба
за нашого інституту. На факультетах і кафедрах 
створюються нові лабораторії, відкриваються кон
структорські бюро, все ширше впроваджується в 
навчальний процес телебачення, застосовується елек
тронно-обчислювальна техніка.

Лабораторія засобів обчислювальної техніки, що 
діє на кафедрі АіІТ, одна з найстаріших в нашому 
вузі. Вона оснащена сучасним парком електронно- 
обчислювальних машин «НаірІ-К», а це дає можли
вість студентам проводити наукові дослідження і 
лабораторні роботи, а також точні розрахунки 
курсових і дипломних.

Заняття в лабораторії допомагають у підвищенні 
професійого рівня майбутніх інженерів-радіотехніків, 
розширюють тематику їх наукових досліджень.

На знімку: старший інженер Валерій Миколайо
вич Зубов, контролює роботу студентів на електрон
но-обчислювальних машинах.

Фото Р. Кутькова.

— фантазія чи П П О П МП П Т і О  1 підтверджує гіпотезу вче-
рШЬШЬІЬі -- д ного.

Подорож у минуле з точ
ки зору здорового глузду 
уявляється зовсім немож
ливою. Однак американсь
кий математик Ф. Тиллер 
стверджує, що «серед за
конів фізики немає жодно
го, який би заперечував по
дібні подорожі», тому він 
переконаний, що в принципі 
«машина часу» може існува
ти. Вона буде діяти у пов
ній відповідності із загаль
ною теорією відносності 
згідно якої час для об’єктів, 
які швидко рухаються, про
пливає повільніше, крім то
го, його хід відбувається у

сильному гравітаційному пОч 
лі.

«Машина часу» Теплер а 
— це надто масивний, ком
пактний об’єкт, що швидко 
рухається, рівний за масою 
Сонцю, «упакований» в ци
ліндр довжиною 100 і діа
метром 20 кілометрів, який 
обертається з швидкістю 
120 тисяч обертів за хви
лину!

Погодьтесь, надто важко 
повірити в реальність такої 
машини. Однак недавно бу
ло відкрито об’єкт, який 
примусив вчених ще раз 
серйозно подивится на цю

проблему, Мова йде про 
«надшвидкий» пульсар — 
нейтронну зірку, маса і роз
міри якої близькі до розра
хунків Тип л ер а. Правда, 
рухається вона з швидкіс
тю 60 тисяч обертів за хви
лину, тобто вдвічі повільні
ше, ніж вимагається на 
«рух» часу, й за формою 
це не циліндр, а швидше 
плоский диск, речовину яко
го розтягнуто величезними 
центр обіжними силами.

І все-таки відкриття зір
ки, нехай воно і не служить 
доказом існування «маши
ни часу» Типлера, все ж

Велетень
Найбільший автобус у 

світі може за один рейс пе
ревезти 171 пасажира. Нез
важаючи на значні розміри 
— довжина машини 12 ме
трів — гігант наділений 
прекрасною маневреністю, 
легко долає круті поворо
ти завдяки тому, що його 
задня і передня осі мають 
роздільне управління.

(По сторінках науково- 
популярних видань).
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В Ч И М О С Я
Ж И Т И

Звичайно, матеріал засвоюється краще, коди ви
клади використовує проблемність, особисті методи
ки, ділові ігри. Тоді студенти стають не просто слу
хачами, яким доводиться поспішати конспектува
ти виклад. Води починають думати, вникати в 
проблему, яку ставить викладач, проявляють ак
тивність. Якр'аз в такий спосіб слухачі глибше зба
гачуються знаннями, які колись зроблять добру пос
лугу на виробництві.

Завжди цікаво прохо
дять семінарські занят
тя по науковому кому
нізму ца п’ятому курсі 
машинобудівного ф а к у- 
льтету. «Сім’я і шлюб 
при соціалізмі і комуніз
мі»— така тема заняття 
у вигляді ділової гри. 
яке відбулося у диско- 
клубі «Зодіак». Тема ця 
досить актуальна. Адже, 
як відомо, міцна сім’я — 
це міцна держава. Гарна 
сім’я зберігає здоров-’я, 
створює ін|ас,трій. дозво
ляє усіпішно здійснюва
ти функції, які поклада
ються на неї.

КіРіім усього, щаслива 
сім’я — запорука гармо
нійного розвитку особис* 
тості.

Розробила ділову гру 
і провела її доцент ка
федри наукового кому
нізму Галина Йосипівна 
Ластовська. У ній взяли 

.участь дві групи, з яких 
створили чотири коман
ди — чотири сім’ї. Кож
ній з них була запропо, 
нована проблемна ситу
ація. Команди повинні 
знати по цій темі праці 
К. Маркса. Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна, матеріали 
XXVI з’їзду КПРС, нас
тупних Пленумів ЦК.

Всі команди із завдан
ням справилися успішно. 
Особливо ВИДІЛЯЛИСЯ від
повіді студентів Ігоря Но- 
вицького, Олекс а н д р а
Бондаренка, Гаррі Клей- 
маніа. Ольги Володько, 
Олександра Шпараги, 
Олега Нехайчука, Ми
коли Мельника. їх від

повіді жюр,і відзначило 
високими балами.

Наступні конкурси при- 
мусиди нас думати, як 
розробити бюджет сім’ї 
на тиждень, швидко при
готувати вечерю, розв’я 
зати проблему відірвано- 
ного гудзика, щоб не ви
никло конфлікту між по
дружжям.

А потім ми виховува
ли дітей. У програмі бу
ли також питання роз
витку естетичних сма
ків, мистецтва, психоло
гічного співжиття, педа
гогічні, медичні і сані
тарно-гігієнічні осн о в и 
сім1’!', навиків, організа
ції відпочинку і дозвіл
ля.

Потім слухали розпо
віді про боротьбу радян
ських жінок і жінок усьо
го світу проти війни. Під 
мелодію пісні «Бухенва- 
льдський набат» дивили
ся слайди про звірства 
фашизму в роки другої 
світової війни.

На закінчення Г. Й. 
Ластовська ска з/а л а: 
«В СРСР близько 70 мі
льйонів сімей. Всі вони 
гаряче підтримують Зая
ву Ю. В. Андропова, до 
кладають всіх зусиль 
для збереження мису».

Ігровий семінар ілюс
трувався слайдами, маг
нітофонними записами, 
кінофільмом «М о л о д а 
сім’я», таблицями і пла
катами. Завершився се
мінар пригощанням чаю, 
за яким було підбито 
підсумки.

І. КАРЛІЦЬКИЙ,
комсорг групи І-ТМ-79

ПРИЗЕРИ
Майже сто студентів 

взяло участь у прове
денні олімпіади з нари
сової геометрії у грудні 
минулого року.

І от приємно відзначи
ти, що студенти з вели
кою відповідальністю по
ставилися до участі в 
олімпіаді. Та змагання є 
змагання, у ньому завж
ди бувають переможці.

Так сталося і цього ра- 
зу.

Розв’язав всі чотири 
задачі і здобув перше 
місце студент групи ІРК- 
83. О. Рудик, друге міс
це поділили студенти 
групи 2ААГ-83 Смолин- 
ський і Тарахтелюк. На 
'Третьому — Гербунова 
(5ПЦБ-83), К о в а л ь  
(6ТМ-83), Скичко (2ЕГІП 
-83), Горячин (ІЕОМ-83), 
Волховський (ІЕІІП-83).

О. КУЗЬМІН, 
завкафедрою нари
сової геометрії.

КОЛЕКТИВНИЙ ПІДРЯД В ДІЇ
Це дуже важливо 

об'єднувати зусилля 
своїх товаришів, \Коли 
збираєшся йти на особ
ливо важливе завдання. 
І йти з визначеною на
дією і впевненістю до
сягти того, що намітив, 
до чого прагнув, чим 
жив не день і не два, а 
семестр. І  те особливе 
завдання для кожно
го студента — екза
мен. Це та нова сходин
ка, якої потрібно най
перше досягти, а потім 
неодмінно переступити. І

переступити так, щоб 
багато додати до того, 
що мав/ чому навчився, 
чого збагнув і осилив.

На знімку вгорі ви 
бачите групу студентів 
енергетичного факульте
ту, серед них студента з 
Куби Хорхе Монтеагу- 
до. Трудящі республіки, 
його острова Свободи, 
відзначили першого січ
ня двадцять п'ять років 
кубинської революції. 
Радянські юнаки і дів
чата щиро привітали 
своїх кубинських дру

зів, тепер вони разом 
використовують кожну 
годину, щоб поглибити 
знання, успішно скласти 
зимову екзаменаційну се
сію. Дружба багато 
може, вона прислужує
ться загальній справі, до
помагає краще збаг
нути науку, поліпшити 
якість знань.

М. СВИРИДОВ, 
заступник дек а н а 
енергетичного фа
культету.

І

□

Першими приступили до скла
дання екзаменів студенти старших 
курсів інституту• Петро Нагірняк, 
якого ви бачите на цьому знімку, за
кінчує нинішнього року радіотехніч
ний факультет. Попереду у юнака
цікава робота за улюбленою профе
сією. А поки що треба успішно вит
римати екзамен, а згодом і захи
стити диплом. Та Петро, як і біль
шість його однокурсників, впевнений 
в собі. Роки, проведені в стінах рід
ного вузу, засвідчили, що йому пГд 
силу і відмінне навчання, і громадсь
ка робота, і захоплення спортом. 
П. Нагірник нещодавно став канди
датом в майстри спорту з леткої ат
летики.

Фото Р. Кутькова.

□

СПОРТ ШШЯЯЯИШЯЯЯШ
Щороку в інституті 

проводиться ряд спарта
кіад з багатьох видів 
спорту, які визначалися 
за кілька тижнів до по
чатку змагань. Це позба
вляло можливості коман
дам вести цілеспрямовану 
ну підготовку, забезпе
чувати якнайвищу резу
льтативність, домогтися 
бажаного успіху.

У нинішньому навчаль
ному році і до кінця п’я
тирічки діятиме вироб
лене комплексне поло
ження про Спартакіаду 
інституту, проведення 
якої присвячується Дню 
Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні.

Спартакіади будуть та
кі:

ЩАСЛИВИХ СТАРТІВ
— першокурсника, при

свячена пам’яті викла
дача ВПІ Є. С. Никифо
рова;—академічних груп, 
присвячена Герою Радян
ського Союзу, національ
ному Герою Франції 
В. Порику з легкої ат
летики, легкоатлетичного 
кросу, легкоатлетичних 
естафет, кульової стріль
би, зимового багатобор
ства ГПО, міні-футболу, 
спортивного орієнтуван
ня;

—факультетів—з легко
атлетичного кросу, насті
льного тенісу, футболу,

зимового багатоборства, 
шахів.

Відбуватиметься зимо
ва інститутська спарта
кіада, присвячена двічі 
Герою Радянського Со
юзу Р. Я. Малиновському 
по багатоборству ГПО, 
лижних гонках, бадмінто
ну, настільному тенісу, 
шахам, плаванню, ві
льній боротьбі, кульовій 
стрільбі.

Літня спартакіада при
свячуватиметься Герою 
Радянського Союзу І. Бе- 
взу. Вона включатиме 
такі види спорту: легку 
атлетику, літнє багато

борство ГПО, легкоатле
тичний крос, спортивне 
орієнтування, волейбол, 
баскетбол, гандбол; фут
бол, масовий забіг по мі
сту і естадету по мікро
району «Вишенька», 

Юнаки і дівчата візь
муть участь у спартакіа
ді «Здоров'я», де поміря
ються силами на дистан
ції легкоатлетичного кро
су, вийдуть на змагання 
з кульової стрільби, пока
жуть вправність у зимо
вому багатоборстві ГПО, 
легкій атлетиці, сядуть за 
шахові дошки, побувають 
на риболові, а також про

ведуть ігри з настільного 
тенісу, міні-футболу, во
лейболу, баскетболу .

Зберуться на свою спа
ртакіаду і студенти гурто
житків по настільному 
тенісу, міні-футболу, ша
шках; шахах, гировому 
спорту.

У комплексному поло
женні спартакіади розро
блено також умови про

ведення соціалістичного 
змагання серед академ- 
груп і факультетів, визна
чено обов’язки головних 
суддів по видах спорту, 
вказано орієнтовані стро
ки проведення змагань по 
видах спорту.

О. МРИЩУК,
голова правління 
спортклубу.

СПОРТ

Ремонт... 
під струмом

Донедавна, коли треба 
було проводити профі
лактичний огляд чи в ра
зі потреби щось замінити, 
лінії електропере дач, 
зрозуміло, відключали• Це 
в значній мірі виклика
ло зменшення надійності 
енергопостачання на>

родному господарству.
Минулого року вінни

цькі енергетики перши
ми в Радянському Сою
зі здійснили роботу під 
напругою на лінії елек
тропередач 750 кіло
вольт. З метою поши
рення цього досвіду з 
об’єднанні «Вінницяенер- 
го» була створена єдина 
в країні лабораторія ви
соких напруг, до складу 
якої увійшов учбово- 
курсовий комбінат. Сім 
ремонтних бригад з різ
них енергоод’єднань ре
спубліки, які вже "прой
шли тут курс підготов
ки, цієї осені працювали 
на багатьох пініях елек
тропередач високої на
пруги. А це дало еконо
мічний ефект на суму
більш ніж 100 тисяч 
карбованців.

Зручним
П|іпитріи

Розмоклі ПІСЛЯ ДОЩ} 
покриття перешкоджають 
атлетам показувати висо
кі результати, спеціаліс
ти ЛЬВІВСЬКОГО ВіДДіЛеННл
«спортмаш» розрииили і 
вигоювали водоиоглива. 
Ю4ИИ Пристрій для осу
шення Тенісних кортів, ОП
ТОВИХ доріжок, спортив
них площадок, ш д анало
гічних заруоіжних зразкш 
він відрізняється компа
ктністю, великими зруч
ностями в експлуатації, 
зовні апарат схожий на 
шляховий коток, иснов- 
нии вузол пристрою — 
пустотілий оараоан, по
критий товстим шаром 

пористого матеріалу, який 
поглинає вологу, «у вер 
хнш частині рами на бо
кових кронштейнах крі
пляться на підшипниках 
ролик і жолоб, які обер
таються. ьода, яка від
жимається роликом, сті
кає по жолооу у нерухо
мий резервуар, що роз
міщений всередині бара- 
оана, дл я  зручності уп
равління і підвищення 
стійкості агрегати у ниж
ній частині рами на кро
нштейнах встановлені пі
дтримуючі резинові рО 
лики.
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