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Інститутська 
панорама: події, 

факти
г г  о м ун їс т и  ч енер-
11. гети.чного факуль
тету на чергових пар- 
тіМих зборах обговори
ли свої завдання, що 
випливають з рішень 
грудневого (1983 ро
ку) Пленуму ЦК КПРС 
і сесії Верховної Ра
ди СРСР.

З доповіддю на збо
рах виступив секретар 
партбюро факультету 
Б. Рогальський.

З таким же поряд
ком денним відбули
ся партійні збори на 
радіотехнічному та ма
шинобудівному фа-1 * * * * б 
культетах.

З доповіддями вис
тупили секретарі парт
бюро В. Клочко, В. Го
пак.
Пп СІЧНЯ в і дбул ося 
«IIчергове заняття на

родних контролерів ін
ституту. Про органі
зацію роботи факуль
тетських груп розповів 
народним дозорцям за
відуючий організацій
ним відділом ГГНК ін
ституту В. Г. Нахай- 
чук.

Перед народними кон
тролерами виступив 
проректор інституту 
Ю. О. Карпов.

Великій групі на
родних дозорців було 
вручено нагороди за 
сумлінну працю » 
органах народного кон
тролю.

МИНУЛОЇ п’ятни
ці в бібліотеці ін

ституту проведено чер
говий день інформації. 
Бібліотекарі ознайоми
ли студентів з новими 
книгами і підручниками, 
що надійшли у  останній 
часом, розповіли їм, 
'як правильно орієнту
ватися у виборі необ
хідної літератури.
О П ЛЮТОГО прохо- 
«  «  дитимуть чергові 
заняття загальноінсти
тутських постійно ді
ючих семінарів: психо
лог оп едаго г іч ного/і з 
основ програмування і 
застосування ЕОМ ** 
учбовому процесі, по 
застосуванню техніч
них засобів навчання.

З лекціями на се 
■м$нара(х виступ а тЦім упн 
товариші В. Попов. 
О. Данилюк, А. Хру
щак.
£  ПІВРОБІТНИКИ»
^  кафедри обчислю
вальної техніки віта
ють Віталія Костянти
новича 3 а дорожчого з 
успішним захистом 
кандидатської дисерта
ції.
ТГ ОЛЕКТИВ обчис-

*' лювального центру 
щиро вітає Вячеслава 
Івановича Шолохова -з 
успішним захистом 
кандидатської дисер
тації.

Село Угуй, що в 
Усть-Тареькому районі
Новосибірської облас
ті, ота стежина від
батьківського порогу, 
його єдина, ЩО повела
б  життя, оте все пер
ше, в дитинстві баче
не і пережите, все зос
талося в житті сина ро
бітника Василя Сте
пановича Кузьміна не 
як миттєвий спалах да
лекої зірки, а одвічне 
незгасне сонце. Бо, ма
буть, ніщо так міцно не 
ставить на ноги люди
ну, не утверджує її, 
не утримує в постійно
му русі без втоми, я» 
окрилює і не кличе йти 
все далі і далі, як вдяч
на пам’ять, на той 

час його, Івана Васи
льовича, босоногого ди
тинства, Бо, очевидно1, 
ніщо так не зігріває і 
не надає сил у доро
зі, яка випадає на до
лю і досить нелегка, як 
трішки сумні, але з 
такою великою надією 
світлі материнські очі.

Завдячувати радо
щам цього життя — 
то не лише пройматися 
самою радістю, а праг
нути зробити кращим 
все це життя, поклас
ти в нього і свій да
рунок — трудовий, твор
чий,. А якщо вистачає 
сил і хисту, якщо в 
своїй дорозі ти нічого 
не розгублював, йшов 
не манівцями, не вчив
ся прошкувати, а оби
рав нехай часом і тер
нистий, але вірний шлях 
і коли, долаючи його, 
ти таки досягнув мети 
всім труднощам напере
кір, то за це тобі завж
ди батьківське спасибі.

Говориться і думає-! 
ться сьогодні мені з 
нагоди |60-річччя Іва
на Васильовича Кузь- 
-мііна насамперед не 
про його наукові зас
луги. Бо двадцять ві
сім років його наукової, 
педагогічної і громадсь
кої діяльності — то 
пізніші рядки його 
біографії. А їм пере
дували сторінки не 
гучної слави, а буден
ної, до трьох потів ро
боти у спецівці. Тож за
бувати про робочу спе
цівку —- значить аж 
ніяк не збагнути, звід
ники взялося в людини 
сил, як вистачило ці
єї людини, щоб напи
сати сімнадцять моно
графій, підручників, уч
бових посібників, біль
ше трьохсот наукових 
робіт! Забувати про 
робочу спецівку — 
значить уявляти отаку 
собі неземну людину, 
яка тільки й має мо
роки, що, склавши ру
ки, думає про науку. 
Гостро не відчувати, 
чим пахне і як пахне 
комбінезон у холод і 
в спеку, — значить ні
коли не знати, по чім 
шматок святого хліба.

А він, цей хліб, для

Івана Васильовича був 
святим святішого, бо 

ще й не ставши повно
літнім, сів за кермо 
трактора. У його краю 
можна було бути мис
ливцем,, рибалкою. Міг 
би теслювати, чи, ска
жімо, податися у кова
лі. Та ні — на трактрр! 
Тайга повинна, вона 
мусить пам’ятати хлоп
чаків, які порушували 
її тишу, пробуджували 
зе^лю до життя!
Орати, засівати. І все 
заради життя. Так з 
роду-віку було. Але 
ж у поле в усі віки

ник — начальник ка
федри академії імені 
Жуковського», докторі 
технічних наук, про
фесор Яків Семенович 
Іцхокі.

І, роздумуючи, по 
хвилі скаже:

«Ми ПОВИННІ ПОСТІЙНО
і наполегливо займа
тись прискоренням на-» 
уково-технічного прог
ресу. В цьому виріша
льному напрямі бага
то галузей індустрії те
пер просуваються шви
дше і впевненіше. Доб
рий поштовх дали 
Прийняті ПІСЛЯ ЛИСТО-
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виходили вусаті дядь
ки, а йому не було ще 
й сімнадцяти, у цьо
го за плечима лишень 
восьмирічка Дорослі* 
на фронт пішли, а 
йому відмовили у 
(Військкоматі, не взяли, 
бо ще — дитина, а ро
ків не доточиш.

Таки подався у Тин- 
ду. Нарешті зрадів, що 
і йому знайшлося міс
це у школі радистів на 
Далекому Сході.

Та життя — не 
азбука Морзе. її збаг
нути не така вже й 
складна штука. Та от 
Спробуй тепер* череві 
довгі відстані десяти
річ, вкласти в оті ти
ре й крапки життя 
своє. Не вдається. Т» 
все ж окремі віхи йо
го вмістити у телеграф
ний стиль спробувати 
можна. Тоді на стрічці 
прочитаємо таке: «Ек
замени за десять кла
сів склав екстерном. З 
івідізнаною закінчив
академію імені Жуков
ського. Потім — 
ад’юнктуру...».

А далі можна пере
казати так: пішов у 
нову галузь науки, що 
тільки починала своє 
тиття.

І ще трішки поясни
ти: будучи у військо
вому училищі, проя
вив себе одним з кра
щих у новій науці.

Сам Іван Васильович 
з вдячністю згадає:

— Мій перший учи
тель і науковий керів

цадового 'Пленуму нон 
ві рішення, важливі 
експерименти по сти- 
Іміудюванию . створення 
і впровадження нової 
техніки». Так підкрес
лив на грудневому Пле
нумі ЦК КПРС това
риш ю . В. Андропов* 
Що стосується нашого 
інституту, то ми повин
ні і далі головну ува
гу зосереджувати на 
ІШдвищенні Якості, знань 
студентів, дбати про 
ефективність власних 
досліджень і впровад
ження їх результатів у 
виробництво.

Нині Іван Васильо
вич свої творчі зу
силля спрямував на 
формування і розробку 
теоретичних і практич^ 
них основ наукового 
напряму по проекту-
в анню великих автом а- 
тизованих систем кон
тролю та управління 
складними електронни
ми об’єктами.

Мені ніколи не збаг
нути мудрості цієї на
уки. Але коли ша
нобливо дивлюся на 
трактор, той перший,
що його винесли люди 
на п’єдестал слави на 
нашій радянській зем
лі, то, схиляючи голо
ву перед ним, я до 
ніг кланяюся людям, 
які створили на той
час чудо.

То скажіть, як схиля
тися перед людиною, 
сотнями людей, які ни
ні творять досі нечува 
ні чудеса?
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А люди ж — не бо
ги. То якими є ці зем
ні люди?

Професор Микол* 
Вікторович Коваленко
відповів:

— Потрібно любити 
науку, а не себе * 
науці. Якраз таким і 
є Іван Васильович Ку
зьм ін.

Учні Івана Васильо
вича — кандидат тех
нічних наук, секретар 
парторганізації , факу
льтету автоматики і 
обчислювальної тех
ніки Олександр Воло
димирович Колеси ик,.
такої думки:

— Понад усе —
вміння захопити ауди
торію, ВИКЛИКаТИ Н а  
віідЕіерту .розмову,
емоційну. Вчитель во
лодіє да,ром проник

нути в душу кожного, 
запалити вогонь А 
це вже, погодьтеся, ЯК
ЩО в залі немає бай
дужих, то тут панує 
справжнє педагогічне 
мистецтво.

Валентин Федорович 
К а б а ніенко, доцент:

— Віддавати все лю
дям. А щоб люди пі 
йшли в науку, вчитель 
одразу відкриває це- 
ред ними перспективу. 
Знайте, бездоганно (во
лодіє він чуттям на 
відкриття людських 
талантів. А коли вже, 
яр. кажуть, прихилив 
до себе, то попуску від 
нього не чекай. Вимог 
ливість — хороша ри- 
рса. }
■ Лев (Олександр ович 
(Шарейкру - кандидат 
технічних наук:

— Якщо вже бере
ться за виріш ення 
якоїсь справи, то 
неодмінно доведе до 
кінця. Вміння наполя
гати на досягненні пос
тавленої мети — що 
може бути кращого?

Що може бути кра
щого, кажете, як що
разу брати на себе но
ву ношу? Давайте 
трішци подумаємо. Що, 
виникають дещо інші 
емоції? То ж то воной 
є. Береш-то треба не 
тільки нести, але й не
одмінно донести. То чи 
ж, бува, не краще де
що звалити на інші, 
чужі плечі? ' Хіба, ска
жіть, не трапляється 
таке? Хіба нема серед 
нас мудреців, які доб
ре тямлять у цьому — 
звалять на одного сті
льки, що хоч підірвись, 
а не подужаєш.

Та от ніхто з колег, 
учнів- Івана Васильо
вича і натяку не подав, 
що він, Іван Васи
льович, колись та на 
ікю гось пер екл а дані. Н і - 
*кіто не сказав*, бо нег 
мав підстав. Навпаки, 
всі, з ким довелося роз
мовляти, сходились на 
одному:, якщо бере на 
себе більше, то хоче, 
щоб й інші порожня
ком не їхали. Дякже,

довіряє людям, вірить 
у сили колективу, в 
усьому покладається на 
цей колективі, але пос
тійно прагне більшого. 
Таку вже, бачите, чо
ловік вдачу має.

Завидна вдача, по
годьтеся. Згадуючи
класичну педагогіку, 
славні імена Шацько- 
го, Макаренка, Сухом- 
линського», ловиш се
бе на думці:, а педаго
гіка їхня справді ВИ' 
никала не в педагогіч
них палацах, у такому 
собі тих ому, келійному 
затишку, а в надто 
скромних умовах, мож
на сказати, зовсім не
легких. Макаренко вза
галі вважав, що спра
вжня, життєдіяльна 
школа за логікою сво
єю не може створюва
тися на всьому гото
вому, її потрібно спо
руджувати, нерідко у 
прямому розумінні 
своїми руками зводити

Хіба не знаменно, що 
й інститут, якому минуло 
десять років, інститут, 
який, так би мовити, ще 
не вийшов з школярсь
кого віку, а вже, глянь
те, «школяр» цей розріс
ся в плечах, як його сту
денти-® ажко атлети. Не
хай, зрозуміло, не все 
тут зроблено і робиться 
своїми руками, але ж 
студенти й сьогодні на 
риштуваннях його .ново
будов.

Знаменно й те, що під 
вікнами - аудиторій нев

томно б’ється серце СКТБ 
«Модуль», а в стінах ву
зу час від часу тишу по
рушує мелодія пісні «Ро
дина сльїшит», яка спо
віщає: перерві кінець — 
заняттям початок. Бать
ківщина чує і знає своїх 
вихованців, Батьківщина 
покладається на їхні 
знання, чекає віддачі.

Хіба,, нарешті, не зна
менно, що Вінницький 
політехнічний нині в чи
слі перших трьох спорід
нених вузів країни! Так 
і хочеться тут провести 
паралель між відомою 
російською трійкою бас
ких коней.

Тож нехай супутником 
—вітром студентам зав
жди будуть міцні знан
ня, а викладачам і спів
робітникам — творче 
натхнення.

І от, бачите, знову 
доводиться повертатися 
і думати про вічний по
шук, без меж і спочину, 
натхненний пошук, що 
ніколи і ні за яких ча
сів не обходиться без 
свого вічного супутника 
—неспокою. І в яких 
масштабах цей пошук!

Для Івана Васильови
ча Кузьміна — керівни
ка нашого інституту, на
уковця і педагога, гро
мадського діяча пошук 
цей триває не день і не 
два, а все життя.

П. СУКІВСЬКИЙ,



2 стор.і «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» З лютого 1984 року.
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НАЙДЕМОКРАТНІША У СВІТІ
В обстановці велико

го політичного і трудо
вого піднесення, викли
каного рішеннями груд
невого Пленуму ЦК 
КПРС, сесії Верховної 
Ради СРСР готується ра
дянський народ до насту
пних виборів до Верхов
ної Ради СРСР. У Поста
нові ЦК КПРС «Про зав
дання партійних органі
зацій у зв’язку з підго
товкою і проведенням 
виборів до Верховної

Ради СРСР одинадця
того скликання підкрес
люється, що чергові ви
бори до вищого органу 
державної влади країни 
— це важлива подія у 
житті, яка має велике 
громадсько - політичне 
значення для дальшого 
розвитку соціалістичної 
демократії, наступної ді
яльності Верховної Ради 
СРСР та всіх Рад народ
них депутатів країни.

ЦК КПРС зобов’язав

всі партійні організації 
забезпечити підготовку і 
проведення виборів на 
високому організацій
ному та ідейно-іполітич- 
номіу рівні, дотримую
чись Конституції СРСР 
та Закону про вибори до 
Верховної Ради СРСР.

Комуністи інституту на 
своїх зборах обговори
ли питання про завдан
ня партійних організацій 
у зв’язку з підготовкою 
та проведенням вибо

рів. Намічено конкретні 
заходи по мобілізації 
колективів на поліпшен
ня усієї роботи. Нині 
завдання полягає в то
му, щоб кожен агітатор 
був на своїй виборній 
дільниці, звіряв списки 
виборців, роз’яснював їм 
нашу соціалістичну де
мократію.

Почали працювати і 
дільничні виборчі комі
сії. Члени цих комісій 
разом з агітаторами ве

дуть велику роз’яснюва
льну роботу 

Серед агітаторів енер
гетичного факультету, 
зокрема, активно працю
ють інженер науково- 
дослідного сектору Ана
толій Володимиро в и ч 
Щиготський, асистент 
кафедри іполітекономії 
Микола Іванович Неба- 
ва, студентка 4 курсу 
Раїса Восковцева. Вони 
роз’яснюють виборцям 
внутрішню і зовнішню 
політику КПРС і Радян
ської держави по збе
реженню і зміцненню 
миру, розповідають про

ГОЛОСУВАТИМУ ВПЕРШЕ
Г У ході підготовки до 

виборів до Верховної 
Ради СРСР колектив 
бібліотеки нашого інсти
туту проводить значну 
агітаційну роботу. В чо
тирьох агітпунктах, в 
усіх гуртожитках інсти
туту організовано виста
вки суспільно-пол ітичної * 
літератури, оформлено 
стенди і лозунги. Бібліо
текарі проводять з чи
тачами тематичні вечори,

бесіди на теми: «Два 
світи, — дві виборчі сис
теми», «Два світи —■ два 
способи життя», «Соціа
лістична демократія — 
найдемократичніша у сві
ті» та інші.

Серед активістів важ
ливої політичної кампа
нії і молодий бібліоте
кар Олена Садовничен- 
ко, яка, до речі, голосу
ватиме вперше. Два роки 
тому вона закінчила се

те, яка робота ведеть
ся по підготовці до від
значення 40-річчя пере
моги радянського наро
ду у Великій Вітчизня
ній війні, зокрема, у нас, 
на Вінниччині.

Куратори академгруп 
інституту постійно кон
тролюють роботу агіта
торів, допомагають їм. 
Немає сумніву в тому, 
що завдання, поставлені 
перед колективом на пе
ріод підготовки та про
ведення виборів до Вер
ховної Ради СРСР, бу
дуть успішно виконані.

О. ЛЕСЬКО.

редню школу, тепер нав
чається заочно на дру
гому курсі Харківського 
державного інститутуту

Що ж, молодим у нас 
дорога всюди. Право ж 
на працю і на освіту — 
чи не найвищі завою
вання радянського наро
ду. І за це голосувати
ме молодий виборець 
Олена Садовниченко.

На знімку: О. Садов
ниченко з завідуючим 
агітпунктом М. П. Пу- 
шиним.

О  К бойову програму 
дій за досягнення но

вих рубежів в економічно
му і соціальному розвитку 
Батьківщини сприйняли ра
дянські люди рішення 
грудневого (1983 року) 
Пленуму ЦК КПРС, се
сії Верховної Ради СРСР. 
Ці історичні документи 
служать дороговказом і 
для колективу нашого ін
ституту, адже перед вищою 
школою з кожним роком 
все вимогливішими поста
ють завдання по підготовці 

.висококваліфікованих та 
ідейно загартованих спеці
алістів.

Нещодавно викладачі, 
співробітники і студенти 
відзначали і десятирічний 
ювілей заснування Вінни
цького політехнічного ін
ституту. За цей порівняно 
невеликий строк наш вуз 
став одним з ведучих інс
титуті© республіки, голов
ним науковим) підрозділом 
Подільського регіону.

Підготовка до ювілею ве
лась під прапором роз
горнутого соціалістичного 
змагання за присвоєння^ 
інституту почесного імені 
Володимира Ілліча Лені
на. Жити, працювати і 
навчатись з іменем вождя 
— найвеличніші і найвід
повідальніші завданн кож
ного студента, кожного, 
викладача і співробітника.

Саме так і усвідомлю
ють свій обов’язок сотні 
викладачів А співробітник 
кіїв, тисячі наших вихо
ванців. Про це свідчать 
діаду мки зимової юкзаме- 
наційної сесії, яка щойно 
закінчилась) на всіх курсах 
інституту.

Зимовій сесії передувала 
велика орт ацізаторськ а 
робота ректорату, партій
них та комсомольських ор- 
ігаїщра'цій факультетів* і| 
кафедр. Заздалегідь бу
ли «створені комісії., які 
здійснювали якісний кон
троль готовності факульте
тів і кафедр до складан
ня іспитів. За місяць до 
початку сесії було затверд
жено розклад екзаменів. В 
учбових лабо р а т о р і я х 
усіх кафедр про'води- 
ли'сь консультації для 
студентів. Розпорядженням 
по деканатах були вт.анов- 
лещ строки для усунення 
;ак»дем ічної заборгованості 
студентами

На всіх факультетах в 
основному було забезпече
но своєчасний прийом за

ліків до початку екзаме
нів. Викладачі інституту 
прагнули довести до кож
ного студента перелік пи
тань, що виносились на 
екзамен Й критерії оцінки 
знань. Хід сесії регуляр
но івисвіт л юв а ї в с я  в 
«блискавках», на стендах, 
у 'випусках '«Комсомоль
ського прожектора» тощо*.

мін ник несе в якійсь мірі 
м ор а л ьн у відп о в і д а л ьн і с ть 
за своїх товаришів, яким 
він допомагає.

Кожна сесія, як відомо, 
вимагає нщфуїжеЩі і 
творчої праці професорсь
ко-викладацького складу і 
студентської молоді, ефек
тивного І ЯКІСНОГО ПрОВС' 
дення індивідуальних та

відмінним навчанням, ак
тивною участю в громадсь
кій роботі примножують 
славні традиції вузу, з 
гідністю несуть почесне 
звання радянського сту
дента. 'Можна назвати ба
гато академгруп, де всі 
студенти навчаються на 
четвірки і п’ятірки. Це, 
зокрема, групи 1 ЕПП-79,

ко розроблених критеріїв. 
Адже не секрет, що не
рідко на одній і тій же 
кафедрі у екзаменаторів 
різний підхід до оцінки 
знань. А звідси і резуль
тат екзамену «буває різ
ний у двох по суті рів«- 
іних з підготовки академ
груп.

Як правило, один з

А н а л і з у є м о , порівнюємо

Сесія закінчилася—навчальний рік триває
Ці та інші організаційні 
заходи сприяли загально
му підвищенню успішності 
і якості знань в багатьох 
'.академфуп/йх.

Слід сказати, що в мину
лому навчальному році в 
нашому інституті зароди
лось багато нових форм 
і методів по організації і 
'Вдосконаленню навчаль
ного процесу. Крім актив
них методів навчання, зас
тосування ЕОМ і техніч
них засобів з’явилась но
ва прогресивна форма ко
лективного (бр егад ного) 
підряду за кінцевий ре
зультат. Воно й не дивно. 
М асшт аб и ком ун істичн ого 
будівництва в нашій краї
ні, всезростаючі темпи на
уково-технічного прогресу 
вимагають постійного під
вищення якості підготов
ки спеціалістів, які б ово
лодівали високим рівнем 
знань, творчим підходом, 
вмінням постійно доповню
вати і розширювати свій 
ін ау(к овю -ггех н іч ни й кр уіга- 
зір.

Всі ці якості притаманні 
лише тому1, хто сумлінно 
навчається, вже в сту
дентські роки приносить 
користь державі усвідом
люючи свій громадянський 
і патріотичний обов’язок 
перед Ьатьківщиною. Ви
робити самостійно у собі 
всі ці якості молодій лю
дині інколи не під силу. 
Ос,ь чому партком і рек
торат інституту приділя
ють особливу увагу впро- 
ваджанно в навчальний 
процес нових форм і мето
д а  'даівчання^ зокрема, 
(колективного підряду. 
Суть його зводиться до 
того, що гргупа студентів, 
в числі яких є відмінники 
і відстаючі, разом готуєть
ся до іспитів і кожен від-

гр у по в и х конаулцтаціД. 
Щороку партком і ректо
рат 'інституту постійно 
рекомендують і постійно 
здійснюють належний кон
троль за організацією на 
період сесії дійового со- 
^далістичногіо змагання, 
іцого гласності, порівняль- 
ності і впровадження пе
редового досвіду.

Головну суть соціаліс
тичного змагання ми вба
чаємо, перш за все, як вті
лення в практичних спра
вах ленінських принципів 
юір ган із ащі ї «скверн ицтв а.
Можливість соціалістично
го змагання полягає ще й 
в тому, щоб в академгру- 
пах не було байдужих сту
дентів до результатів сво
го навчання, до успіхів 
свого колективу, факуль
тету і інституту в цілому.

Як і в попередні роки, 
на факультетах інституту 
узагальнюються і поши
рюються передові почини 
— «Екзаменаційну сесію 
«скласти «без жодної неза
довільної оцінки», «Склас
ти сесію лише на добре і 
відмінно».

Ленінисшшц лозу, н г 
«Вчитися, ВЧИТИСЯ, ВЧИ
Т И С Я » залишається і сьо
годні найактуальнішим ло
зунгом життя.

Підвищувати колективну 
відповідальність і якість
знань — головна вимога 
сьогодення. Впровадження 
колективного (оригадного) 
підряду за кінцевий ре
зультат знань диктується 
нашим повсякденним жит
тям. Ми прагнемо ретель
но вивчити, його переваги і 
можливості, зробити все,
щоб цей досвід став над
банням кожного студент
ського «колективу.

В інституті є сотні юна
ків та дівчат, які своїм

2 ВЕ-79, 2 ВЕ-80, (енерге
тичного факультету), 2
АТ-80, З ЕСМ-7У, З ЕОМ-

(факультету автомати
ки і обчислювальної тех
ніки);, 1 Р14/9, 2РТ-79,
3 РК-81 (радіотехнічного),
2 ААГ-79, 2 ААГ-80 (ма- 
шіиіруобу ді ви о гр )І, 2 ПЦБ-
79,4 ГіЦЬ-80,1 ПЦБ-79 (ін
женерно-будівельного фа
культету) .

З цінною ініціативою 
скласти зимову сесію на
4 і 5 виступили студенти
групи 1 ААХ-80 машино- 
б у діви ого ф а к ул ьтету.
Цей почин знайшов ши
року підтримку «серед ба
гатьох академгруп фа
культетів автоматики і 

обчислювальної техніки, 
енергетичного, радіотехніч
ного, І Н |ДЄН  ф н  о-'буд і ве л ь 
ного. І треба сказати, що 
машинобудівники свого 
слова дотримали. Разом з 
тим, «сесія виявила і багато 
недоліків в організації нав
чального процесу. Підсум
ки свідчать про те, що по- 
іряд з досягнутими успі
хами у нас є невикориста
ні резерви. Адже окремі 
«дв'їйки», одержані сту
дентами стаціонару під 
час сесії, свідчать, перш 
за все, про те, що у нас 
не все гаразд з навчальною 
ДИСЦИПЛІНОЮ, з ЯКІСТЮ' під
готовки до занять окре
мих студентів, а громадсь
кі організації, деканати, 
(куратори груп потурають 
цьому.

Слід звернути увагу і 
на такий факт: рівень
знань студентів не завжди 
об’єктивно відобр ажаєть- 
ся в оцінках, як протягом 
[навчального року;, так 
і на екзаменах, і це, в 
першу чергу, залежить від 
методики роботи кожного 
викладача, наявності чіт

іекз аім єн атбрів намагається 
детальніше з’ясувати, як 
студенти засвоїли теоре
тичні знання, вимагаючи від 
них висвітлення сучасних 
теоретичних положень по 
суті того чи іншого питан
ня. Іншого більше цікав- 
іл'ятн питання практичного 
характеру.

На жаль, в ряді випад
ків не враховується те 
'положення^ }що «студент не 
мрже рднаково глиб ого 
знати всі програмні пи
тання, що є розділи, з 
якими він повинен, лише 
ознайомитися, мати за
гальне уявлення та по
няття. І є, звичайно, такі 
питання^ без Глибокого 
знання яких майбутній фа
хівець не може отримати 
диплома. До речі, це 
стосується не лише екза
менів, а й біжучої успіш
ності.

Не варто забувати, що 
студенти, особливо першо- 
'кур'Сяикн, надто ізйіванта- 
жені. Освоїти весь мате
ріал, що задається викла
дачами не «кожному під 
силу. До того ж рівень 
підготовки не однаковий у 
всіх. А студенту, як і 
кожній людині, необхід
ний час і для громадської 
пр аці!, з а н ять с п ор том,
художньою самодіяльністю, 
читання художньої літе
ратури тощо. Над дим 
слід задумуватися колек
тивам окремих кафедр і 
кожному викладачеві зо
крема. ]

В решті-решт це зв’я
зано також з тим, що 
не на «кожній кафедрі де
тально розроблені критерії 
оцінки знань студентів', 
контрольні питання для 
самопідготовки. У різних 
викладачів різний підхід 
до системи навчання і

оцінки знанр. Адже зави
щення оцінки приносить 
таку ж шкоду, як і її за
ниження. В першому ви
падку «студент переоцінює 
рівень своїх знань, перес
тає як слід працювати і 
в результаті під час ек
замену ■ отримує низьку 
оцінку, що його, звичайно, 
дивує; в другому випадку 
для окремих студентів 
оцінка перестає бути сти
мулом у навчанні. Отже, і 
те, й інше завдає мораль
ної шкоди виховній ро
боті, негативно познача
ється на якості підготов
ки спеціалістів.

Зимова сесія закінчилась 
— навчальний рік про
довжується. В другому се
местрі необхідно «створити 
в усіх академгрупах таку 
атмосферу, яка б сприяла 
складанню наступних ек
заменів тільки на «доб
ре» та «відмінно». В 
цьому напрямку повинні 
працювати всі викладачі 
інституту, штаби сесії, 
ради відмінників навчан
ня, навчально-виховні ко
місії факультетів. Варто, 
щоб кожна академгрупа 
колективно готувалась до 
наступних екзаменів. Обо
в’язок кожного відмінни
ка — допомагати відста
ючим, дотягнути до свого 
рівня ще одного-двох сту
дентів,

Як наголошувалось у 
виступі Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товари
ша Ю. В. Андропова на 
грудневому (1983 року) 
ІГ1 лещу мі ЦК (КПРС: («ду
же важливо з перших же 
днів нового року взяти 
хороший старт, настроїтись 
на дальше підвищення на
пруження в роботі, без 
знижок на труднощі, яких 
попереду чимало. Насам
перед (необхідно еконцерт- 
рувати увагу на найшстрі
тих питаннях,, так званих 
вузьких місцях, від ви
рішення яких залежати
ме успіх справи».

Ознаменувати четвертий 
рік одинадцятої п’яти
річки відмінним навчан
ням і ударною працею — 
справа честі кожного сту
дента, кожного викладача 
і співробітника.

Ю. КАРПОВ,
проректор по навчаль
ній частині, професор.
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