
секретар комітету комсомолу інституту,

Оживає слава комсомольська...
У Вінницькому Палаці 

піонерів і школярів імені 
Лялі Ратушної звикли до 
листів, на конвертах яких 
лаконічно вказано: «Комсо- 
молятам». Це пишуть в му
зей комсомольської слави 
члени ради ветеранів ком
сомоли Поділля, які меш
кають у Москві —  генерал- 
майор у відставці А. А. Віт- 
рук, лауреат Державної пре
мії СРСР, колишній член 
губкому комсомолу І. Д. 
Модилевська, академік АН 
СРСР М. Б. Мітін та інші 

"  представники неспокійного 
племені, юність яких мину
ла на Вінниччині.

Музей комсомольської 
слави Поділля  —  живий 
свідок звитяги молоді, їх 
незабутнього життя. Тут є 
різні експонати, але всі во
ни —  цікаві, хвилюючі. Ось 
пробита кулею солдатська 
фляга, знайдена на міс

ці боїв в районі Старого 
міста м. Вінниці і особисті 
речі Л ялі Ратушної, фото
копії її листів і знімки сек
ретарів Подільського губно
му комсомолу 20-х років.

Корисну, благородну спра
ву роблять юні краєзнавці 
міста, які поповнюють му
зей новими експонатами. У 
книзі відгуків музею  —  

десятки вдячних записів. 
Ось один з них, залише
ний ■ рукою матері піоне- 
ра-підпільника Севи Семен- 
ця: «Я безмежно вдяч
на юним краєзнавцям Він
ницького Палацу піонерів і ■ 
школярів за увагу і чуй
ність, з якими вони збері
гають пам'ять про мого си
на, котрий віддав життя за 
свободу і незалежність Віт
чизни.

Є. МІНЯЙЛО, 
п’ятикурсник ФАОТу,

Вони й переступили порїг 
інституту з тим, щоб за 
роки студентські якомога 
більше почерпнути знань, 
дізнатися про все нове, чим 
живе світ науки і техніки. 
Тому й дружать вихованні 
вузу з книгою стежать за 
новинками технічної, сус
пільно-політичної літер ат]у- 
ри. До їх послуг книжковий 
кіоск, де можна придбати 
книги, підручники, брошу
ри. Особливо тут людно під 
час перерв, коли студенти 
мають можливість завітати 
сюди.

Фото О. Володимирова.

Й т и

п о п е р е д у
Завданні* комсомольських організацій республіки 

по виконанню постанови ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керівництва комсомолом і під
вищення його ролі в комуністичному вихованні мо
лоді», вказівок і порад Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. Черненка, рішень вересневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК Компартії України, IX пленуму 
ЦК ВЛКСМ обговорено на пленумі ЦК ЛКСМ України, 
що відбувся 6 жовтня в Києві.

Обов'язок комітетів комсомолу, підкреслювали 
учасники пленуму, — примножувати вклад комсо
мольців і молоді у здійснення поставлених партією 
вузлових народногосподарських завдань, прискорен
ня науково-технічного прогресу, всемірно розвивати 
і підтримувати пошук, творчу ініціативу. Чле,н Політ- 
бюро, другий секретар ЦК Компартії України О. А. 
Титаїренко наголосив на тому, що основою високої 
активності комсомольських організацій є добре на
лагоджена внутріспілкова робота. Питаннями орга
нізаційно-політичного зміцнення комсомольських ор
ганізацій треба займатися постійно, повсякденно. 
Саме такого підходу багатьом комітетам комсомолу 
не вистачає. Тому чимала частина комсомольців не 
має доручень, веде себе пасивно. Всі наші зусилля, 
сказав О. А. Титаренко, тепер спрямовані на те, щоб 
забезпечити виконання планів і соціалістичних зо
бов'язань нинішнього року, закласти міцну основу 
для успішної роботи в завершальному році п яти- 
річки. Повсюдно розгортається підготовка До чер
гового-, XXVII з'їзду КПРС. Немає сумніву в тому, 
що в усіх цих справах найбезпосереднішу і найак
тивнішу участь братимуть комсомольці, наша слаївна 
молодь.

Відповідальні завдання покликані вирішувати ком
сомольські організації інституту по виконанню рі
шень квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС. Необ
хідно серйозно займатися зміцненням свідомої дис
ципліни і організованості студентів, створювати в 
кожній, комсомольській організації атмосферу за
хопленості навчанням, товариської вимогливості і 
принциповості. Вся справа виховання, освіти, нав
чання молоді має бути вихованням в ній комуніс
тичної моралі. Упущення, прорахунки в цій роботі 
створюють грунт для індивідуалізму, користолюбстваі 
інших відхилень від ноірм комуністичної моралі.

Слід оголосити рішучий бій пияцтву серед молоді, 
яке є причиною багатьох негативних явищ у мо
лодіжному середовищі. Наш обов'язок — дбати про 
організацію повчального і корисного дозвілля, вибір 
репертуару дискотек, вечорів у студентських клубах- 
кафе, У доповіді товариша В. В. Щербицького на 
Пленумі ЦК Компартії України відзначалося, що при
чини недоліків, які серйозно знижують ефективність 
зусиль комсомолу, криються, насамперед, у стилі, 
формах і методах діяльності комсомольських ор
ганізацій. Вдосконалювати стиль роботи — це оз
начає з одного боку максимально розвантажувати 
комсомольських активістів від зайвої паперотворчос- 

. ті, засідательської метушні, роботи на показні масові 
заходи, з другого — подвоїти зусилля для подання 
допомоги комсомольським організаціям, де, як ві
домо, вирішується успіх справи. Вдосконалення 
стилю — це насамперед копітка, щоденна робота 
з кадрами.

Нам необхідно дбати про особистий внесок кожно
го у виконання соціалістичних зобов'язань по гідній 
зустрічі 40-річчя Великої Перемоги, XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів. На пілкування партії 
про молодь і її Ленінську Комуністичну. Спілку, на 
увагу до їхніх потреб і проблем кожен комсомолець 
повинен відповісти високою організованістю і дис
ципліною, сумлінним навчанням, чесним виконанням 
свого комсомольського і громадянського обов'язку.

Активні
методи

навчання

АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ОБРОБКИ^ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ^

В сучасних умовах 
бурхливого збільшення 
потоку наукової і полі

тичної інформації, прис
кореного розвитку науки 
і техніки значно проста 
|ють (ВИМОГИ (до якості 
п ідгото вки висакокваїлі - 
Іфіїкованих і сіпаці а ліст::в§ 
Ось чому у наїс, в ін
ституті, велиіга увага, 
звертається на застосу- 

• ванн я активних методів 
н аівч а.нн я, вик ор ист аінн я 
в учбовому прощесі різ
номанітних технічних за
собів.

Одним з таких мето
дів є залучення студен
тів до наукових дослід
жень і застосування 
електронно - обчислю
вальної техніки для 
с татистиічнюії оброби и
здобутих р езульт а;т ів.

•На к афедр і інж енер - 
ної педагогіки в науко- 
воі-дослідницькій роботі 
псих о л о т  - педагогічного 
напрямку беруть участь 
всі студенти інженеріно-

пед агопчн цх- . тсліещіал ь - 
іноістей̂  тому питання 
про використання ЕОМ 
стає все більш актуаль
на'Ішим. |Р іізном аін ітний 
парк сучасної обчислю
вальної техніки), Яким 

володіє наш інститут, 
постійно діючі: семінари 
та спеціальні курси про
грамування створюють 

всі необхідні, умови ДЛЯ 
успішного вирішення ці- 
Є ї важливої іП;р емблеми.

Викладачами кафедри 
за участю студентів на 
машинній мові і ПЛ1Л 
складена програма для 
статистичної обробки ре
зультатів досліджень пси- 
хологонпеД агогічних про - 
Цесів, які відрізняються 
альтернативною ознакою.

Потреба' програми ви
пливає з того, що; в пе
дагогічній практиці час
то виникає необхідність 
в стан ов ленн я взаєм озв ’ я - 
зків між якіснішими аль
тернативними величи
нами, наприклад, між 
певним фактором проце
су навчання чи вихован
ня і результатом, одер
жаним при наявності або

відсутності- цього ф ак
тору.

В ролі такого факто'- 
ру - можуть виїфуиати 
різноманітні характерис
тики н авічально-виховно - 
го процесу: метод нав
чання, структура уроку, 
форма викладання уч-і 
бового матеріалу, орга
нізація контролю знань, 
в икор иіс т ан н я наочни-х 
посібник ів, з астосувіання 
певних (ВИХОВНИХ дій, 
частота і форма органі
зації виховних заходів 
та багато інших.

П р и пр о веденій і д  ос - 
л ід ж єн нія ф іксу єт цс я .
од ер ж аний результат, 
яким може бути рівень 
з асв о ©ній я (м а теріалу, •
'з аіп ам* ятовувіаннц' ■ фор
мулювань правил чи з а 
конів,, практичне викоі- 
ристання вивченого, ово
лодіння правилами по
ведінки, формування пев
них якостей особистості 
та інші характеристики 
учб ОВО -ВИХОВНОГО пр Ог
цесу.

Програма дає можли
вість од ер жити важливі 
статистичні характерис-

тики, необхідні для пра- 
бильної оцінки результа- ^ 
тів проведених дослід- 
жень, наприклад, диюпер- }$
сія, коефіцієнт кореля- ^
ції, оцінюючий критерій ^ 
Стьюента та інші. N

іЗапріаіп аиоів ан а/ лір о [> 
грама може бути вико- ^ 
ристана викладачами та !> 
вчителями для вивчення 1$ 
закономірностей наївчаль- ^ 
но-івиховного процесу і ^ 
вибору найбільш ефак- !> 
тиївіної методики виклаї- [5 
дання. Вміння викорис- 
тонувати ЕОМ для об- ^ 
робки результатів пси- N 
холог0'нпедатогічіних ек- 
спернім антів знадобиться ^ 
також студентам інже- N 
иерно-педагоігічниїх спе- 
діяльностей, особливої під 
час педагогічної практи- ^
ки, при виконанні кур
сових робіт та педапо:- 
гічної частини) дипломно- 
го проекту.

М. ТАЧЕНКО, 
старший викладач 
кафедри Інженерної 
педагогіки, кандидат 
педагогічних наук,

С. ПОДОЛЯНЧУК, 
студент гр. 2 ПМ-80.
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„ Асистента Юрія Анатолі
йовича Буреннікова знають 
на кафедрі технології і ав
томатизації машинобудуван
ня як активіста, невтомного 
шукача і дослідника. Любов 
до науки Юрій Анатолійович 
вміло прищеплює своїм ви
хованцям. Під його керів
ництвом багато студентів 
займається науково-дослід
ною роботою. В цьому році 
за підсумками Всесоюзного 
огляду-конкурсу на кращу 
студентську наукову робо 
тУ група студентів машино-1 
будівного факудьдету на

городжена медалями і гро
шовими преміями Централь
ного правління науково-тех
нічного товариства сту
дентів. Науковим керівни
ком цієї групи був Ю. А. 
Буренніков.

Фото О. Володимирова.



стор. ’ «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»і ‘12 жовтня 1984 року
® ? т а м м ^ ® м  ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА -  СПРАВА ВСЕНАРОДНА — —

Д ВІСТІ вісімдесят тонн 
овочів і фруктів зіб

рали, відсортували і від
вантажили члени зби
рального загону «Омега» 
радіотехнічного факуль
тету. 77 юнаків та дів
чат — студентів другого 
і третього, курсів пра
цювали проїтяго-м вересня 
в радгоспі «Жовтнева 
революція» села Бонду-

рівки Чечельнйцькога ра
йону.

КірІ'М основних робіт 
посланці нашого інститу
ту провіяли ,і очистили 
понад сто шістдесят тонн 
•зерна нового урожаю, 
заготовили для громад
ського тваринництва 35 
тонн силосу, відремонту
вали сільську баню, пра
цювали на птахофабриці,

провели недільник і пе
рерахували гроші в фонд 
захисту дару.

За ударну працю ди
рекція радгоспу нагоро
дила збиральний загін 
Почесною грамотою. Та
кими ж нагородами від
значено окремих бійців 
заігону, зокрема, Юрія 
Коз донського, Миколу 
Мазура, Миколу Козло

ва,, .Ліану іДігтяренко, 
Іван,а Кучерука, Олек
сандра Поремськогої, Га
лину Косткж та Наталію 
Горкж, які щодня вико
нували по дві денних 
норми виробітку. ВІДМІН
НО' працювали й інші бій
ні загону. Вміло керу
вали виробничими бри
гадами О. І. Глушко 
(кафедра КіВРА), В. Д.

Дереч (кафедра вищої 
математики) та В. М. Кї- 
пореінко (кафедра ра- 
діотехнічн і обладнанн я).

Надовго залишаться в 
лам’яті студетьв дні пра
ці та відпочинку: рибо
ловля, збирання грибів, 
дискотека., концерт ху
дожньої с аім од іяльн ості, 
спортивні змагання, свят
кове вогнище в ніч перед

від їздоїм, — то все спра
ва рук молодих, енергій
них, завзятих.

Г. ПІВТОРАК, 
командир загону, 
кандидат технічних 
наук, доцент кафедри 
КіВРА.
На знімку: бригадири 

і активісти загону одер1- 
жують черговий наряд 
на роботу.

Причетність
кожного
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ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

Примножувати зусилля
В минулому навчаль

ному році, за підсумками 
соціалістичного змагання 
колектив інженфно-буді- 
вельного факультету зай
няв друге місце в інсти
туті, а кафедра будівель
них конструкцій — дру
ге місце серед профілю
ючих кафедр вузу. Про
тягом двох років на фа
культеті немає правопо
рушень, профспілкові 

групи кафедр активно 
впроваджують їв учбовий 
процес нові форми нав
чання. Зокрема, розроб
лені і використовуються 
в начальному процесі Ю 
ділових та 4 рольових 
гри в усіх аудиторіях 
оформляються стенди 
технічних засобів нав
чання, розроблено вже 
46 методичих посібників, 
івиготовлено чи мило таб
лиць і слайдів, видано 
у Києві двадцять вісім 
методик, що значно біль
ше плану на 1984 рік. В 
гуртожитку для студен
тів організовано п’ять

консультпунктів кафедр 
факультету, що сприяє 
підвищенню загальної 
успішності і якості знань 
наших вихованців.

Ці та інші успіхи — 
результат дієвого соціа
лістичного змагання, ор
ганізованого між кафед
рами факультету, проі- 
філю юними кафедрами 
інституту та колектив аі- 
ми факультетів інженер-
іно•будівельного д міа- 
шинобудів,ного, які зма-, 
гаються між собою.

Па профспілкових 
зборах факультету, які 
відбулись нещодавно., 
викладачі і співробітни
ки говорили про неза
довільну організацію 
н ауково-досл ідних робіт 
на факультеті. За перше 
півріччя нинішнього ро
ку кафедри факультету 
освоїли лише 420 тисяч 
к ар б ов анц і<в з екон ом іч - 
ним ефектом 410 тисяч, 
тобто менше одного кар
бованця на карбованець 
затрат. Не виконуються

плани по підготовці до 
захисту кандидатських 
дисертацій, заявок на 
винаходи. Авторських 
свідоцтв за дев’ять мі
сяців отримано лише 
сім при плані на рік — 
дванадцять. Ще мало 
студентІіВ факультету за
лучається до науково- 
дослідних робіт.
 ̂ Значного поліпшення 

вимагає також організа
ція культосвітньої та 
спортивно-іМ асової р обо- 
ти серед викладачів і 
співробітник іів. Багато 
нарікань було вислов
лено на адресу профко
му інституту за незадо
вільне забезпечення 
викладачів і співробіт
ників овочами і фрукта
ми на зимовий період,

В. ПОПОВ, 
голова профбюро 
факультету.

СПОРТ
Усп шш о р озвив аєтьс я 

на В шниччивд попул яр - 
ний технічний вид спор
ту — автомоделізм. В 
багатьох районах ство
рені секції, в яких сот
ні юнаків вчаться кон
струювати іміш- автомо
білі. А ,в місті над Бу
гом обласний комітет 
ДТСААФ відкрив спе
ціальну лабораторію для 
автомоделістів з сучас
ним обладнанням. Є у 
нас й гарні кордодроми. 
Зокрема той що по бу
довано на обласній стан
ції юних техніків, віва.- 
жаіється в республіці од
ним з кращих.

Тепер у нас з’явилась 
велика група високог 
класних конструкторів

маленьких автомобілів.

СПОРТ СПОРТ

Рекордні швидкості 
подолян

Підтвердив це й чемпіо
нат України, який нещо
давно відбувався на ро- 
венському кордодромі.

Особливо відзначився 
робітник вінницького за
воду радіотехнічної 'апа
ратури Сергій Куклін. В 
класі гоночних моделей 
він впевнено ц завоював 
перше місце. Його кон
струкція розвинула
швидкість — 262 кіло
метри на годину. Це 
порий рекорд республі
ки. В класі кордових

моделей гайсиїнчанин 
Олександр Лаівренюк за
воював срібну нагороду 
і виконав норматив 
майстра спорту. Також 
другим завершив чем4 
ті іона т студент педаго
гічного інституту Вале
рій Чорнописький. Пора
дує й вихованець він
ницького профес ійно-тех - 
нічного училища № 2 
Сергій Соколовський. Він 
у класі «копій» завою
вав бронзову медаль.

П. ТУРЛКЖ.

Домагатися кращого
Наприкінці жовтня від

будеться VI звітно-ви
борна профспілкова кон
ференція студентів інсти
туту. Перед цим в усіх 
профгрупах пройшли 
звітно-виборні збори. В 
їх роботі взяли участь 
члени партійних бюро 
факультетів, представни
ки обкому профспілки 
працівників освіти, ви
щої школи і учбових 
закладів, керівники фа
культетів.

На зборах йшла від
верта розмова про роль 
профспілок у вихованні 
радянської молоді, про 
організацію студентсько
го самоуправління, вдос
коналення навчального 
процесу, поліпшення по
бутових умов в гурто

житках інституту тощо. 
Відзначалось, зокрема, 
що окремі викладачі з 
метою заощадження віль
ного часу збільшують 
кількість лекцій на по'- 
чатку семестра без будь- 
яких погоджень на те 
адміністрації інституту і 
деканатів. Переванта
ження студентів лекцій
ними заняттями негатив
но відбивається на ус
пішності і якості знань, 
особливо на першому 
курсі. І допускати цього 
не слід.

Багато нарікань було 
висловлено на адресу ад
міністрації інституту про 
поліпшення умов для 
навчання і відпочинку. В 
окремих аудиторіях ін
ституту протікають стелі,

парове опалення і вен- * 
тиляція не відповідають §  
своїм вимогам. В пер- ■ 
шому гуртожитку не вис- |  
тачає кімнат для само- Е 
підготовки, а в другому |  
немає залу для виконай- в 
ня робіт по кресленню. Е 
Щмнати, де проживають І  
першокурсники, до цьо- |  
го часу не вібремонтова- 5  
ні, окремі електроплити Е  
на кухнях теж не пра- 5 
цюють. і

На звітно-виборних |  
зборах профгруп багато |  
уваги було приОілено та- 
кож поліпшенню культо- Е  
світної та спортивно-ма- 1 
сової роботи.

В. ПАВЛЮКОВ, Е
заступник голови |
профкому студентів.
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Перомоги 
на Татамі
Успішним виявився ни

нішній сезон для дзю
доїстів вінницької об
ласної ради ДСТ «Спар- 
так». Вони відмінно про
вели чемпіонат респуб
ліканської ради з бо
ротьби дзю-до.

Більше двохсот при
хильників татамі зібра
лось у стародавньому 
Стрию Львівської облас
ті.

В команді вінничан 
відзначився учень полі
технічного технікуму 
Олег Мороз, який став 
чемпіоном у ваговій ка
тегорії до 83 кілограмів. 
Не меншої похвали зас
луговує і вихованець 
технікуму електронних 
приладів Андрій Новик, 
котрий був поза конку
ренції у категорії до 62 
кілограмів.

Успіх нашої борців- 
ської дружини закріпили 
ще два юних дзюдоїсти 
—  учень середньої шко
ли № 33 Андрій Парва- 
дов завоював срібну ме
даль, а його ровесник з 
десятої середньої школи 
Геннадій Ткачук — брон
зову.

Я. КУЛИК.

ОДНИМ з найгьредістаїв- 
н ицьких вв аж аєтьс я 

в оесоюзний бокс ерс ький 
турнір, присвячений па
м’яті легендарного роз
відника,, Героя Радянсь
кого Союзу Миколи Іва
новича Кузнєцова. Ось 
вже десять років підряд 
у Роєно збираються де
сятки найсильніших май
стрів рингу та сотні при-

Головний

початку третьої хвилини 
Володимир сильним уда
ром послав досвідчено
го майстра у нокаут. Слі
дом за ним склав зброю 
і неодноразовий призер 
чемпіон ату Р осійської
Федерації Петро Мель
ник ов.

Найскладніший іспит 
чекав Мазника у фіналі. 
Ситуація ускладнювалась

вінничанинові
хшіьників шкіряної рука
вички.

На нинішній меморіал 
д осів іідчен и й вінницький 
тренер В. О. Сіїчкарук 
Привіз зовсім молодого 
боксер а В олодимир а Маз - 
ника. І у своєму виборі 
не помилився.

Дев’ятнадцятир і ч*н и й 
будівельник з міста над 
Бугом не просто добре 
виступив, іа завоював 
головний приз. Причому 
у ваговій категорії до. 
71 кілограма. Виграти у 
цій категорії вважається 
особливо почесним. Спра
ва у тім, що • у довоєн
ні роки в цій вазі вис
тупав М. І. Зузнєцоє.

У першому поєдинку 
вінничанин зустрівся з 
чемпіоном Естонії Яаном 
Тиунееппом. І вже на

тим, що у вирішальному 
поєдинку він мав зустрі
тись з ровенчаниївом 
Олегом 3 аім лин ним. А 
добре відомо., що «рідні 
стіни» особливо у тако
му виді, як бокс, мають 
велике значення. Та наш 
земляк виграв психолоі- 
гічний підтекст фіналу. 
Короткими серіями, точ
ними ударами з середніх 
дистанцій він набирав 
переможні очки. В усіх 
трьох раундах Володи
мир мав значну перева
гу і судді цілком спра
ведливо визначили його 
кращим.

«Новини Поділля».
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На X I п ле нум і Ц К  Л К С М У  в ідм іч а ло ся , щ о  «за  п о 
п е р е д н і р оки  тр у д я щ и м и  р е с п у б лік и , в то м у  й числі 
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ле н о  д л я  т о го , щ о б  забезпечити  д а ль ш е  зр о стання 
її еко но м ічно го  п о те н ц іа лу , зб ільш и ти  її  внесок у 
ро зв и то к є ди н о го  н а р о д н о го с п о д а р с ь к о го  ко м п ле ксу  
країни. У  кож ній  о б ла сті, ко ж н о м у  м істі й районі, 
тр у д о в о м у  ко лективі на ц ьо м у заве рш альном у ета 
пі п 'я ти р іч к и  визначені найваж ливіш і за вда н н я, які 
н е о б хід н о  виріш ити, щ о б  г ід н о  зустр іти  наступні п а р 
тійні з 'їз д и » . {Студентська м о л о д ь  залучається д о  
ко нкретни х тр у д о в и х  і гр о м а дсь к и х  справ, ви хо ву
ється у  пр а ц і, в гущ і ж и ття  к о ле к ти в у.
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