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31 СІЧНЯ І 1 ЛЮТО
ГО ВІДБУДЕТЬСЯ ШОС 
ТА НАУКОВО-МЕТОДИ 
ЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІН- 
СТИТУ.

XXV I з ’їзд  КПРС, на
ступні пленуми ЦК по
ставили перед радянсь
кою вищою школою від
повідальні завдання по 
підвищенню ефективно
сті і якості підготовки 
спеціалістів для народ
ного господарства.

Відомо що дальше 
підвищення ЯКОСТІ П ІД 
ГОТОВКИ спеціалістів не
можливе без корінно

го поліпшення учбово
го процесу інавчання 

студентів на основі ши
рокого впровадження 
активних методів нав
чання та його інтенси-. 
ф ікації з допомогою об
числювальної техніки і 
технічних засобів.

За останніх чотири 
роки в нашому інституті 
розвернулась робота по 
широкому впроваджен
ню активних методів в 
учбовий процес. Ректо
рат, партійний комітет, 
методична рада надають 
цьому питанню важли
вого значення і постійно 
тримають його в полі 
зору.

Нинішня шоста науко
во-методична конферен
ція вже третій раз об
говорюватиме шляхи і 
методи активізації про
цесу навчання студентів. 
Так в 1980 році на дру
гій науково-методичній 
конференції було зас

лухано питання пробле
много навчання в техніч
ному вузі, в 1982 році 
на четвертій науково- 
методичний конферен
ції — питання інтенси
ф ікації на базі техніч
них засобів і обчислю
вальної техніки. Ниніш
ня конференція більш 
глибоко розгляне питан
ня активізації навчаль
ного процесу.

Ми маємо хорошу м е
тодичну базу. В інститу
ті розроблені методич
ні вказівки по вдоскона
ленню учбово-виховного 
процесу шляхом безпо
середнього впроваджен
ня проблемного навчан
ня, що є хорошою 
підмогою для профе

сорсько - викладацько
го складу. Впроваджено 
спеціальний підручник 
по розробці ї застосу
ванню ділових ігор. З 
викладачами проведено 
спеціальні цільові сем і
нари з активних мето
дів навчання, питання 
активізації навчального 

процесу включені в про
граму постійнодіючого 
загальноінститутськ о г о  
психолого-педагогічного 
семінару для молодих 
викладачів інституту.

Багато наших виклада
чів пройшли спеціальну 
підготовку при Москов
ському інституті у прав- 
равлі-ння, Московському 
політехнічному та Київ
ському інженерно-буді
вельному»

В кабінеті педагогіч
ної майстерності інсти
туту оформлені рубри
ки «Проблемне навчан
ня» і «Ділові ігри», на 
базі яких проводяться 
цільові консультації з 
активних методів нав
чання, створена карто
тека ділових ігор, В ба
гатотиражній газеті «За 
інженерні кадри» вже

КУРС
НА

ЯКІ
СТЬ

другий рік діє постійна 
рубрика «Активні мето
ди навчання», де про
фесорсько-викладацький 
склад обмінюється дос
відом впровадження ак- 
активних методів в нав
чальний процес.

На кафедрах А С У , 
охорони праці, вищої 
математики, теоретичних 
основ радіотехніки, еле
ктричних систем та ін
ших ведеться робота по 
визначенню ефектив

ності впровадження м е
тодів активного навчан
ня в учбовий процес. 
Це дуже важливо адже 
використання активних 
методів в навчальному 
процесі не самоціль, а 
засіб підвищення якос
ті у справі підготовки 
спеціалістів.

Серед професорсько- 
викладацького складу, 
хто найбільш активно 
вправаджує в учбовий 
процес нові форми і м е
тоди навчання хочеться 
особливо відзначити про 
фесорів товаришів Кар- 
пова, Стахова, О город
им ко в а, Чернишова; до
центів товаришів Івано
ва, Марченко, Погосяна, 
Корицьку, Красиленко, 
Павленко, Павлова, Пін- 
чука, Півторака, Рудни- 
цького. Тхорівського та 

багатьох інших викла
дачів кафедр суспільних 
наук, хім ії. Активно впро
ваджують в учбовий про
цес ділові ігри виклада
чі Яцковський, Хржанів- 
ський, Чернишов, Вальд- 
ман, Кобевнік, Назаров, 
Погосян.

За останніх три роки 
в інституті розроблено 
і впроваджено в навча
льний процес одинад
цять ділових ігор, апро
бується ще тридцять сім 
ігрових методів, сто сім 
десят дев’ять занять 

(лекцій, практичних, се
мінарських) проводить

ся з застосуванням м е
тодів проблемного нав
чання, розроблено та
кож 55 окремих мето
дик.

Це лиш початок ве
ликої і серйозної робо
ти по вдосконаленню 
методики навчання сту
дентів на основі актив
них методів. У нас ще є 

багато невикористаних 
резервів, адже і3 всьо
го професорсько-викла
дацького складу лише 
половина займається 
впровадженням в учбо
вий процес активних м е
тодів навчання.

В даний час ректорат, 
професорсько - виклада
цький склад інституту 
вишукують нові фор/^и і 
методи вдосконалення 
навчально-виховного про
цесу на основі широко
го впровадження ак
тивних методів навчан
ня.

Сподіваємось, що ни
нішня науково-практич
на конференція з актив
них методів навчання 
сприятиме дальшому 

вдосконаленню якості 
викладання в інституті.

І. КУЗЬМІН, 
ректор інституту, 
професор.

Включившись у все
союзне і республікансь
ке соціалістичне змаган
ня серед інститут і® сис
теми Мінну зів СРСР та 
УРСР по дальшому вдо
сконаленню вищої осві
ти, керуючись вказівка
ми партії і уряду, Зако
ном СРСР про трудові 
колективи, викладачі і 
епі-вр о бітники В інницько - 
го політехнічного інсти
туту беруть на себе слі
дуючі соцзобов’язання 
на 1984 рік:

1. Підвищити якість 
навчання студентів шля
хом впровадження ак
тивних методів інтенси
фікації навчального про
цесу на базі технічних 
засобів та електронно- 
обчислювальної техніки, 
поліпшення методичної 
бази, виховання нави
чок самостійної роботи 
і наукових досліджень,
застосування методів 

проблемного навчання, 
ділових ігор, і окремих 
методик дисциплін. За
безпечити збільшення 
машинного часу ЕОМ, 
що використовується в 
навчальному процесі, а 
науково-дослідну роботу 
на кожного студента збі
льшити в середньому на 
15 процентів в порівнян
ні з 1983 роком.

2. Наполегливо доби
ватися єдності ідейно- 
виховного, трудового і 
морального виховання, 
вдосконалення форм і 
методів суспільно-полі
тичної практики студен
тів, реалізувати плани з 
політико-виховної робо
ти і комплексної граф- 
схеми.

3. Вдосконалювати сис
тему підвищення ідейно- 
політичного рівня викла
дачів і співробітників ін

ституту, ширше практи
кувати проведення лек
цій, бесід, доповідей з 
питань зовнішньої і внут
рішньої політики КПРС 
і Радянського уряду.

4. Налагодити тісні
ший зв’язок з випускни
ками інституту, система
тично аналізувати труд
нощі, з якими вони зу
стрічаються на початку 
своєї трудової діяльно
сті, постійно вносити ві
дповідні корективи в 
навчальний процес

5. Підготовити до ви
дання 5 монографії і 4 
учбових підручники

6. Виїдати учбово-мето
дичної літератури обся
гом не менше 250 друко
ваних аркушів.

7. Впровадити в нав
чальний процес загаль
ноінститутську телевізій
ну студію.

8. Обладнати дві спе
ціалізованих аудиторії 
технічними засобами опе
ративного контролю.

9. Довести обсяг нау
ково-дослідних робіт до 
семи з половиною міль
йонів карбованців.

10. У відповідності з 
Продовольчою програ
мою СРСР виконати на
уково-дослідних робіт 
по вдосконаленню конст
рукцій сільськогосподар
ських машин і автома
тизації технологічних 
процесів в харчовій про
мисловості в обсязі 250 
гис. крб.

11. Виконати науково- 
дослідних робіт по ком- 
ллексиоцільових програ
мах розвитку народного 
господарства республіки 
і країни на 4,7 млн. крб.

12. Добитися економі
чної ефективності науко

во-дослідних робіт не 
менше 14 млн. крб. На
правити в Держкомітет у 
спр авіа х в ина х ідництв а
(при раді Міністрів
СРСР не менше двохсот 
заявок на пропоновані 
винаходи.

13. Підготувати і опу
блікувати в пресі не мен
ше 273 науково-техніч
них статей.

14. Підготовити на 
міжнародні, всесоюзні, 
республіканські та вузів
ські науково-технічні та 
методичні конференції 
не менше 300 доповідей.

15. Організувати і про
вести не менше 4 нау
ково технічних і мето
дичних конференцій і се
мінарів

16. Підготувати і про
вести не менше трьох 
студентських науково- 
технічних конференцій 
та олімпіад.

17. Представити до за
хисту одну докторську 
дисертацію.

18. Представити до 
захисту не менше два
надцяти кандидатських

дисертацій.
19. Представити 21 ек

спонат на ВДНГ СРСР 
і УРСР.

20. Направити на все
союзний і республікан
ський конкурси 100 сту
дентських робіт.

21. Вирішити органі
заційні питання по ство
ренню міжвузівського 
центру Подільського ре
гіону по обслуговуванню 
наукових досліджень і на
дати вузам регіону не
обхідну допомогу.

22. Залучити до ро
боти в будівельних за
гонах і ремонтних брига
дах не менше 415 сту-

23. Кожному співро
бітнику інституту від
працювати на будівницт
ві вузівських об’єктів не 
менше 10 годин.

24. Освоїти виділені 
капіталовкладення на су
му 1,1 млн. крб., в то
му числі будівельно-мон
тажних робіт на суму 
700 тисяч крб. при бу
дівництві учбового кор
пусу та 198 квартирного 
житлового будинку ін
ституту.

25. Освоїти виділені 
Мінвузом УРСР кошти 
в обсязі двадцятичоти- 
рьох тисяч крб. на про
ектні роботи по навча
льно-лабораторному кор
пусу енергетичного фа
культету.

26. Закінчити в IV 
кварталі будівництво пер
шої черги сімдесятидвох 
та 198 - квартирного 
будинків, (план на 1984 
рік 500 тисяч крб. в т. 
ч. будівельно-монтажних 
робіт на 450 тисяч крб).

27. Завершити естети
чне оформлення їдальні.

28. Підтримувати чис
тоту і порядок на за
кріплених за інститутом 
територіях міста.

29. Підготовити 150 
майстрів спорту, канди
датів в майстри спорту 
і спортсменів-першороз • 
рядників та 1370 знач- 
кіетів ГПО.

30. Не допускати зри
вів чергувань студентів 
і викладачів в гуртожит
ках, учбових корпусах та 
в загоні добровільної 
народної дружини.

Соціалістичні зобов’я
зання обговорені і прий
няті на загальних збо
рах колективу інститу
ту 14 січня 1984 року.

С У Ч А С Н І  Т Р Е Н А Ж Е Р И
Постійно вдосконалю

вати систему управління 
— значить розв’язувати 
головну проблему забез
печення ефективності 

виробничої діяльності 
промислових підприємств. 
Створення гнучких авто
матизованих виробництв, 
впровадження роботів і 
маніпуляторів тісно зв’я
зані з перебудовою сис
теми управління, яка в 
нових 'умовах повинна 
швидко реагувати на 
зміну ділового виробни
цтва. різко знизити його 
інертність, надійно про
гнозувати хід ‘техноло

гічних процесів на опти
мальних режимах.

Для розв’язання цих 
завдань інститут і ви
робниче об’єднання «Тер
мінал» розробили науко
во-методичну осн о в у 
управління виробничими 
системами.

Система нового
управління на «Термі
налі», створена на ос

нові цих розробок, по

ліпшує якість перспек
тивного планування, за
безпечує настрій сьо
годнішнього на майбут
нє, базується на ство
ренні безвідходної ін
формаційної технології, 
що йде на розробки оп
тимальних управлінських 
рішень виробництва в 
цілому і виробничу ін
формацію.

Важливу роль у підго
товці Ьпеціалістів по 
стратегічному управлін
ню відіграють ділові іг
ри по статичному моде
люванню складних сис
тем. У ході цього актив
ного методу навчання 

студенти зіткаються з 
рядом математичних і 
виробничих проб л е м .  
вчаться використовува

ти в процесі управління 
комплекси ЕОМ різних 
типів, дають чітку інтер
претацію характеристи 

кам, які одержані в про
цесі моделювання.

Під час ділової гри ве
деться велика громадсь
ко-політична робота —

випускаються стінгазети, 
бойові листки, «блискав
ки», організовуються зу
стрічі з організаторами 
і передовиками виробни
цтва. На факультеті ав
томатики і обчислюва

льної техніки, наприк
лад, -Така гра буде про
водитися на потоці АТ- 
82, на енергофакультеті 
— на потоці викладачів 
енергетики (ВЕ-82).

Кервіниками науково- 
дослідних секторів приз
начено студентів В. Кри
вого і іГ. Сторожук. До 
наступної гри проведна 
велика підготовча робо
та. Співробітники ка
федри вищої математики 
разом з працівниками 
виробничого об’єднання 
«Термінал» створили не
щодавно автоматизовану 
систему підготовки ви
хідних даних і контролю 
обчислень.

У систему задіяно мі
крокалькулятори. дисп
леї різних типів та інша 
обчислювальна техніка,

розроблено методичні 
рекомендації, підготов
лені робочі місця. У цій 
великій складній науко
во-дослідній роботі ак

тивну участь беруть 
асистент Фурдіяк. інже- 
нер-програміст Гераси- 
менко. спеціалісти «Тер
міналу».

Настрій на добрі резу
льтати у діловій грі, на 

прагнення поліпшити 
інженерну підготовку 

вже відчувається сповна. 
Математичне моделю

вання складних виробни
чих систем бурхливо 
розвивається. Його резу
льтативності сприяють 
ділові ігри, які проводя
ться інститутом і вироб
ничим об’єднанням «Тер
мінал». Вони сучасні тре
нажери керівників ви
робництва.

Ю. ПАНОВ,
генеральний дирек
тор виробничого об’
єднання «Термінал».

М. ВАЛЬДМАН 
доцент інституту.
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ЗА МОТИВАМИ МОВНИХ
Вивчення '.поземної мо

ви викладачами нашої 
кафедри розглядається 
як навчання мовної дія
льності студентів на тій 
чи іншій мові. Особливу 
увагу приділяємо таким 
видам мовної діяльно

сті, як читання, прослу- 
ховування тексту, пись
мо.

Створення мотиву мо
вних поступків на за
няттях залишається поки 
що одним з найважчих 
завдань для викладача. 
Результати проведено
го на кафедрі психоло- 
го-педагогічного експе
рименту свідчать про те, 
що основною мотиваці
єю у студентів, які почи
нають вивчати інозем

ну мову у вузі, є бажан
ня спілкуватися на цій 
мові і за її допомогою 
одержувати необхідну 
інформацію.

Впровадження в уч
бовий процес рольових 
ігор дає можливість 
ставити перед студента
ми конкретні мовні зав
дання в заданій комуні
кативній моделі.

При розробці рольо
вих ігор на кафедрі бра
лись до уваги такі прин
ципи ігрової діяльності,

як активність, динаміч
ність, цікавість, виконан
ня ролей, проблемність, 
результативність, само
стійність, системність і 
наявність змагання з 
підведенням підсумків 
по очках.

Проблемність рольової 
гри полягає в наявності 
важкодоступної мети, за
собом досягнення якої 

є конкретний рівень ово
лодівання іноземною 

мовою. Структура ро
льової гри дає можли
вість реалізувати прин
цип взаємозв’язку між 
видами мовної діяльно
сті і аспектами тієї чи 
іншої мови. Запропонова
ний секцією експеремен- 
тальних досліджень Мін- 
вузу СРСР, цикл навчан
ня, що складається з 
6 практичних занять і 7 
підсумкового дає мож
ливість виділити сьоме 

заняття для проведення 
ділових рольових ігор. 
Як показує досвід бага
тьох наших викладачів, 
рольові ігри можуть 
впроваджуватися і на 
потокових практичних 
заняттях. Вони значно 

активізують мислення 
студентів, підвищують 
мотивацію.

ПОСТУПКІВ
В ході гри мовні за

соби легше засвоюють
ся, висловлювання ста
ють більш чіткішими і 
логічнішими, студенти 
вживають більше нових 
слів. Рольова гра ство
рює передумову для ке- 
кірвництва мовнОю дія
льністю студентів, об’єк
тивна проблемна ситуація 
перетворюється в суб’
єктивну проблемну си
туацію, яку студенти 

вирішують колективно, 
цілеспрямовано і пред
метно.

Введення в ділові та 
рольові ігри текстів, що 
несуть інформацію з 
області тієї чи іншої 
спеціальності, викорис
тання на заняттях дена- 
татних карт спеціально
сті дає можливість тіс
ніше пов’язувати вив
чення іноземної мови з 
одночасним вивченням 
майбутньої спеціально
сті, розвиває загальний 
рівень пізнавального 

мислення студентів. При 
проведенні рольової гри 
велике значення має емо
ційна атмосфера в ауди
торії.

3. АНДРІАХІНА,
в. о. завкафедрою
іноземних мов.

ПРАВОФЛАНГОВИЙ Навчається Олександр 
Кононко на факультеті 
автоматики та інфор
маційно-обчислювальної 

техніки. Він відмінник 
навчання, староста гру
пи З АТ-80, член студ- 
ради першого гуртожит
ку, член профбюро фа
культету. #

Без активної громад
ської діяльності, без 
творчих наукових пошу
ків сучасна молода лю
дина не може стати хо
рошим спеціалістом, а 

тим паче керівником ви
робництва. Ось чому 
Олександр Кононко по
ряд з активною, громад
ською діяльністю праг
не внести свій вклад і в 
розвиток радянської нау
ки. Його часто можна 
зустріти чи то в студен
тському конструкторсь
кому бюро, чи в лабо
раторії. Наукова робота 
допомагає юнаку не ті
льки оволодівати май
бутньою професією, а й 
самоутверджуватися в 
житті.

Зараз у Олександра, 
як і у кожного студен
та, дуже відповідальна 
пора — триває зимова 
екзаменаційна сесія. Скла
сти її на відмінно — 
обов'язок кожого сту
дента. Що ж стосуєть
ся старости групи, то 
він повинен служити 

взірцем для інших. Са
ме так і розуміє свої 
обов’язки відмінник нав
чання і активіст Олек
сандр Кононко.

Ділові та рольові ігри (на знімках 
ліворуч і праворуч) активно впровад
жуються на енергетичному та радіо
технічному факультетах інституту. І не 
випадково енергетичний факультет ут
римує першість по абсолютній успішно

сті і високій якості знань.
Активні методи навчання сприяють 

підвищенню успішності і якості знань, 
пробуджують у студентів потяг до на
укових робіт, дають можливість краще 
засвоювати пройдений матеріал.

РОБОЧЕ МІСЦЕ -  НАУКОВИЙ АБОНЕМЕНТ
В другому семестрі на 

кафедрі вищої матема
тики проводитиметься 
ділова гра по статистич
ному моделюв а н н ю 
складних виробничих 

систем. Буде моделю 
ватися виробнича д ія

льність науково-дослід
них підрозділів вироб
ничого об’єднання, яка 
має тісний взаємозв’я
зок між вивченими ма
теріалами, розроблени
ми в монографіях, стат
тях, довідниках, стан
дартах, звітах НД1 та 

по дослідно-конструкто
рській роботі, інших 
джерелах інформації.

В науковому абонемен

ті інститутської бібліоте
ки проводиться значна 
робота по якісному за
безпеченню ділової гри. 
Готуються списки літе

ратури з математичної 
статистики, теорії ефек
тивності, виробничій к і
бернетиці тощо. В ході 

ділової гри працівники 
бібліотеки виступати

муть перед студентами 
з бесідами на тему: «Як 
користуватися бібліотеч
ним фондом», познайо
млять їх з наявною л і
тературою, з системою 
інформаційного забез
печення, розповідати
муть про необхідність 
бережливого ставлення 
до книги—  важливого

народного надбання.
В першому семестрі 

багато студентів друго
го курсу активно готу
валися до проведення 
ділової гри, багато поп
рацювали з літературою 
в науковому абонемен
ті, в методкабінеті ін
ституту.

Інтенсивна підготовка 
до ділової гри дала 
можливість багатьом з 
них одержати на екза
менах відмінні оцінки, 
виробити навички, не
обхідні для наукових 
досліджень і плодотво
рної діяльності.

М. ФАДЄЄВА, 
старший бібліотекар.

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ТВОРЧІ ПОШУКИ МОЛОДІ
ВІННИЦЯ

Як ВІД ОМ О , у  великих 
містах країни діють ав
томатизовані системи 

управління світофорів. 
Збираючи з допомогою 
датчиків необхідну ін

формацію, вони пода
ють ї ї  на електронно- 
обчислювальні машини, 
які затим задають від
повідний режим прила
дам. Один з варіантів 
цієї системи розробили 
студенти Вінницького по
літехнічного інституту.

Сцепіальний електрон
ний блок може швидко 
оцінювати ситуацію на 
трасі і приймати відпо
відне рішення. Ниніш
нього року блок буде 

встановлено на перехре
сті вулиць Київської, Че
кістів і Червоноармій- 
ської. Автомашина, яка 
в’їде в місто на зелене 
світло, проїде головною 
трасою без жодної зу 
пинки, тобто всі світло
фори один за одним 

відкриватимуть їй ву
лицю.

ВОЛГОГРАД
«А що, як резонанс 

взяти у свої союзни
ки?!» — таке питання по
ставили перед собою 
студенти Волгоградсько
го політехнічного інсти
туту. Стали думати. І 
своїми руками створи
ли механізми, в яких ві
домий ворог техніки став 
виконувати корисну ро
боту. Резонанс, напри

клад, може перемішу
вати магнітофонну стр і
чку з малим шагом, що 
дозволяє в шість разів 
ущільнити запис, в маг
нітофоні зникнуть ча
стини. які обертаються, 
відпаде необхідність у 
підшипниках, стане про
стішою конструкція.

Т. КРАВЧЕНКО.

ПЛЮС РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
Радісна звістка швид

ко облетіла всіх праців
ників Козятинського ло
комотивного депо імені 
братів Валдаєвих. При
стрій для встановлення 
щіток реверсивних елек
тродвигунів постійного 
струму відзначено брон
зовою медаллю Вистав
ки досягнень народного 
господарства СРСР. Не 
дивлячись на те, що при
лад створено на елек
тронній схемі, він прос
тий у користуванні та й 
економічний ефект від 
впровадження немалий 
— біля п’яти тисяч кар
бованців щороку.

Це одна з розробок 
конструкторського бюро 
на громадських засадах 
локомотивного д е п о  
імені братів Валдаєвих, 
що в Козятинському за
лізничному вузлі. Орга
нізації цього конструк
торського бюро сприяло 
те, що науково-технічна 
творчість у цьому ко
лективі знаходиться під 
контролем і пильною 
увагою партійної і проф

спілкової організацій. 
Всі інженерно-технічні 
працівники депо — ак
тивні учасники діяльно
сті КБ, Старшому май
стру цеху Миколі Аки- 
мовичу Корнійчуку, ак
тивному і невтовному 
раціоналізатору присво
єно почесне звання «За
служений раціоналізатор 
УРСР». Кращим органі
затором технічної тво
рчості по мережі зал із
ниць визнано інженера 
Володимира Івановича 
Бугайчука.

Щороку на спільному 
засіданні адміністрації, 
партійної та профспіл
кової організацій зат
верджується план робо
ти на поточний рік, ор
ганізаційно-масові захо
ди, безпосередні зав
дання провідним раціо
налізаторам, вказуються 
строки їх виконання і 

передбачений економіч
ний ефект.

Члени конструкторсь
кого бюро на громадсь
ких засадах надають 
технічну допомогу в 
розробці пропозицій. 
Вони відбирають кращі 
пропозиції, узагальню
ють досвід передових 
працівників депо, скла
дають реферати та ро
бочі креслення і схеми.
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