В обстановці великого політичного і трудового
піднесення радянський народ
готується зустріти
новий 1985 рік, який буде роком дальшого
роз
витку рідної Вітчизни, етапом підготовки до чер
гового партійного з'їзду.
Наступний XXVII з’їзд
КПРС прийме нову Програму партії, відкриє ще од
ну сторінку в історії розвитку нашої країни на шля
ху побудови комуністичного суспільства.
В 1985-му
відзначатиметься 40-річчя Перемоги
радянського народу у Великій Вітчизняній війні, яка
має всесвітньо історичне значення. Готуючись гід
но зустріти ці знаменні дати, радянські люди до
кладають всіх зусиль, щоб своїми трудовими здо

бутками на ще вищий рівень
піднести розвиток
всіх галузей народного господарства, поліпшити
свій добробут, забезпечити обороноздатність кра
їни, відстояти і зберегти мир на-планеті.
Сердечно поздоровляючи викладачів, співробіт
ників і студентів з наступаючим Новим
1985 ро
ком, висловлюємо впевненість, що вони 'не пошко
дують своїх сил для
дальшого розвитку
вищої
школи, успішного навчання і виховання,
примно
ження славних традицій нашого інституту.
З Новим роком, друзі!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ,

ПРОФКОМИ ІНСТИТУТУ
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З іншій .
Діда М
ороза
Завтра
розпочнеться
і

З Новим роком, з новим щастям!

ПЕРШ ИЙ КРОК
У ці дні, коли ми про
щаєм осуі з роком, який
відходить в історію, при
ємно говорити про перші
-роки, які ведуть у рік
Новий, згадати практи
ку, той час, коли сту
дент має
можливість
потрапити в реальну ви
робничу обстановку, яка
стане його творчими і
трудовими буднями по
закінченню інституту.
А поки що це було
свято, дуже коротке свя
то пізнання нового. І як
що практика була спра
вді продовженням нав
чання, а не як продов
женням канікул або як
неминучий і не дуже
бажаний фінал будзагоншської епопеї, то ре
зультат неодмінно дасть
про себе знати.
Так і сталося, що на
одному з останніх за
нять цього року у гру
пі студенту факультету
автоматики і обчислюва
льної техніки
Георгію

Броватому було вручено
перше в його житті пос
відчення на раціоналі
заторську
пропозицію.
Цей перший крок у тех
нічній творчості Георгій
зробив в період проход
ження практики у відді
лі інформаційних систем
СКТБ «Модуль». Стенд,
розроблений і виготов
лений ним у співавтор
стві із співробітниками
відділу, значно спрощує
настройку окремих вуз
лів.
Цей факт має
своє
логічне завершення: з
нового року Георгій Бро
ватий офіційно оформ
ляє співробітництво з
СКТБ «Модуль»,
вже
будучи його співробіт
ником без відриву від
навчання.
Пра к т и к а
триває.
І. МАТЮШЕНКО,
член ради молодих
вчених і спеціалістів
СКТБ «Модуль».

міське свято запалюван
ня новорічних
ялинок.
Театралізований ритуал
приурочується
Новому
рокові*, 4р-фіччю Пере
моги радянського наро
ду у Великій Вітчизня
ній війні. О 17 год. ЗО
хв. у
міському парку
Імені Горького біля яли
нки хоровод почне ви
конувати щедрівки, ко
лядки, вшановуватимуть
ся переможці соціалістич
ного змагання,
Дід Мороз запрошує
1, 2, 5 і 6 січня з 19 го
дини прийти у парк і
подовитися, як він там
прикрасив ялинку, і як
виконуватиме біля
неї
ігри. З січня можна за
вітати до танцювального
залу, де з 11
години
почнеться
захоплююче
дійство «Здрастуй, гос
тя зима!» А 4 січня по
спішайте на стадіон: там
ви побачите цікаві спор
тивні ігри. Надто ж ви
довищним на фонтанній
площі 7 січня буде кон
курс дітей на виготов
лення кращих .сніжних
скульптур.
Дід Морбз щиро поз
доровляє всіх виклада
чів, співробітників і сту
дентів з Новим роком і
бажає їм доброго здо
ров’я, щастя і радості,
сімейного благополуччя.

Т і настає пора постукати у двері Новому ро
кові, ввійти повноправним
господарем на землю ра
дянську, завітати у кожне
місто і село, на фабрики і
заводи, щиро привітатися
з славниміи трудівниками,
— його величністю робітни
чим класом і колгоспним
селянством, Новий рік не
одмінно переступить поріг
шкіл та вищих учбових за
кладів, профтехучилищ. У
кожному колективі, велико
му і малому, знайдеться для
нього діло.

єння береться все нове, пе
редове. Все робиться для
того, щоб майбутні спеціа
лісти ще в стінах вузу мог
ли відчувати себе команди
рами виробництва,
Зустрічаючи Новий рік, ми
пильно
приглядаємося до
того, що зроблено, що по
трібно зробити. У тридця
ти п у н к т а х
соціа
лістичних зобов’язань, при
йнятих на загальних інсти
тутських зборах у 1984 ро
ці, сконденсованої основнії
напрями і обсяги діяльнос
ті викладачів і співробіт-

(робити його
надбання^
всіх.
Важливу роль у підго-*
товці спеціалістів по стра
тегічному
управлінню на
виробництві відіграють ді
лові ігри по статистичному
моделюванню складних си
стем. У ході цього актив
ного методу навчання сту
денти зіткуються з рядом
математичних і виробничих
проблем, вчаться викорис
товувати в процесі управ
ління комплекси ЕОМ різ
них типів, дають чітку ін
терпретацію характеристи-

НА ДОБРО І РАДІСТЬ
1985-й — велика і слав ників нашого вузу. Багато кам, які одержані в про
на наша надія. Він буде зроблено
моделювання.
Тож
по
дальшому цесі
роком, який ознаменує со вдосконаленню вищої осві треба і далі поліпшувати
бою 40-річчя Перемоги у ти, як цього вимагали вка інженерну
підготовку в
Великій Вітчизняній війні.. зівки партії і уряду.
цьому напрямку, робити від
1985-й — завершальний рік:
Та потрібно і далі підви повідний настрій на добрі
одинадцятої п'ятирічки, він щувати
якість навчання діла.
готуватиме стартовий май студентів шляхом впровад
Як вказував на шостій
данчик для звершень ново ження активних методів ін науково - методичній кон
го п’ятиріччя, у якому ще тенсифікації
навчального ференції ректор інституту
на вищий рівень буде під процесу на основі техніч І. В. Кузьмін, вуз наш має
несено розвиток всіх галу них засобів та електронно- хорошу методичну базу —
зей народного господарст обчислювальної техніки, по б інституті розроблені ме
ва, дооробуту /радянських ліпшувати методичну базу, тодичні вказівки по вдос
людей. У 1985-у готувати прищеплювати навики са коналенню учбово-виховно
муться славні трудові да мостійної роботи і науко го процесу шляхом безпо
рунки наступному/ XXVII вих досліджень, застосову середнього
впровадження
з’їздові КПРС, який прий вати методи проблемного проблемного навчання, що
ме нову Програму нашої навчання, ділові ігри, окре є доброю підмогою для про
партії, накреслить величні мі методики дисциплін. На фесорсько - викладацького
завдання на майбутнє.
лежить також краще забез складу. В інституті впро
1985-й, що йде на змшуг печувати збільшення машин ваджено спеціальний під
рокові старому, приймає е с  ного часу
електронно-об ручник п0 розробці і засто
тафету славних
трудових: числювальних
машин, що суванню ділових ігор. За
справ на всіх ділянках, на використовуються в навча останні три роки у
нас
шої роботи. І приймати- льному процесі, дбати про розроблено і впроваджено
йому є що. Бо рік, що: йо вищу ефективність науко в навчальний процес оди
го ми проводжаємо,, добре* во-дослідної роботи студен надцять ділових ігор, ап
потрудився, він гарешР ліп тів. Треба і далі наполег робується ще тридцять сім
шає по собі слід.
ливо добиватися
єдності ігрових методів, 179 занять
Приємно говорити і дума ідейно-вихоцного, трудово проводиться з застосуван
ти, що й наш інститут в го і морального виховання, ням методів
проблемного
числі інших вузів республі вдосконалювати
розроблено та
форми і навчання,
ки і країни посідає добре методи суспільно-політичної кож 55 окремих методик.
місце.
Відзначивши своє практики студентів, краще Належить все робити для
десятиріччя, політехнічний: реалізовувати плани з по- того, щоб активні методи
крокує до нових звершеь літико-виховної
роботи і навчання сприяли дальшо
у навчанні і вихованні сту комплексної графсхеми.
му вдосконаленню
якості
дентів, він прагне досягти:
Перед нами стоїть завдан викладання в інституті.
кращих успіхів у своїй на ня підтримувати тісніші
Постійно пам’ятаймо, що
уковій роботі, забезпечити зв ’язки з випускниками інл наш інститут живе і тру
високу підготовку інжене статуту, систематично ана диться під прапором роз
рів для потреб народного * лізувати труднощі, з якими горнутого
соціалістичного
господарства, яке з кожним вони зустрічаються на по змагання за
присвоєння
роком все більше розвива датку своєї трудової діяль йому почесного імені Воло
ється. У нас ведеться ве ності, постійно вносити від димира Ілліча Леніна. Не
лика і копітка робота по* повідні корективи в нав- хай же це нас надихає на
вдосконаленню форм і ме ^чальний процес, узагаль нові творчі здобутки у но
тодів навчання, на озбро- нювати передовий досвід, вому 1985 році!

УВАГА:

АКТИВНІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ
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ФОРМУВАТИ
ЕКОНОМІЧНЕ
МИСЛЕННЯ
ністю для кожного тех
нічного вузу. Адже
в
самій
специфіці цього
предмета, в його змісті
закладено величезні мо
жливості для постанов
ки на заняттях
проб
лемних питань,
вирі
шення виробничих ситу
ацій, проведення
діло
вих ігор.
На кафедрі
набуто
певного досвіду систе
много використання про
блемного навчання.
В
нинішньому семестрі ■всі
практичні заняття з да
ного курсу в групах 1—
4.АТ-80 і 1—3 ЕОМ-80
побудовані на
основі
проблемного навчання. В
процесі занять студенти
вчаться самостійно фор
мулювати і вирішувати
виробничі організаційноекономічні
проблеми,
аналізувати і раціональ
но використовувати ін
формацію ( творчо мис
лити і знаходити оригі
нальні шляхи вирішення
різних виробничих про
блем, чітко
формулю
вати свою думку і пе
реконливо
відстоювати
свою позицію в груповій
дискусії.
Такий підхід до за
нять, за
висловом са
мих студентів, несе
в
собі великий емоційний
заряд
пізнав аль н о г о
впливу, сприяє значно
му підвищенню зацікав
леності
до
предмету,
формування
сучасного
економічного мислення.

5 — 6 лютого 1985
року відбудеться VII науково - методична кон
ференція професорськовикладацького
складу
інституту «Вдосконален
ня форм і методів кон
тролю знань студентів—
важливий фактор поліп
шення якості підготовки
спеціалістів».
Ректорат, партійний і
профспілковий комітети
інституту
запрошують
всіх викладачів і співро
бітників взяти активну
участь в підготовці і ро
боті конференції.
VII науково - методи
чна конференція присвя
чується 115-річниці з дня
народження Володими
ра Ілліча Леніна,
Якість підготовки су
часного інженера в зна
чній мірі залежить від
рівня його економічної
освіти, яка є невід’ємною
частиною навчання у ву
зі. Мова йде н^ 'про за
своєння студентами виз
наченого обсягу еконо
мічних знань, а про під
готовку майбутніх інже
нерів до активної твор
чої діяльності,
форму
вання у них сучасного
економічного мислення.
Успішній
реалізації
цих завдань допомагає
проблемне
навча н н я.
Широке
впровадження
його у викладанні кур
су «Організація, плану
вання і управління під
приємством» є необхід

КОНКУРСИ!

Особливою популярністю і
в усіх семи групах ко і
листується ділова
гра і
«Призначення на паса - і
ДУ», яка побудована на і
З метою вдосконалення ладацького складу в нау
заводських реальних ма і
теріалах. Ця
гра-резу- і учбово- і науково-методич ково-методичних конферен
ної роботи президія проф ціях, зборах - нарадах, ви
льтат трирічної винятко 1
кому викладачів і співро ставках і т. п., різні норма
во складної роботи ав
бітників інституту
оголо тивні і довідкові матеріали
тора них рядків і викла І
шує конкурс на
кращий (таблиці, графіки), які ві
дача кафедри А. М. Іва 1
стенд по методичній робо дображають стан і розви
*
нісової.
ток методичної роботи на
Характерною особли 1 ті кафедри.
У конкурсі беруть участь кафедрі.
вістю організації проб 1
Підсумки конкурсу
бу
всі кафедри. Стенд пови
лемних практичних за 1
нять є наявність еле- К нен бути художньо оформ дуть підбиті у травні-червлений і відображати
ос ні 1985 року.
ментів суперництва. АкаПереможці конкурсу на
новні
напрями
розвитку
І
демгрупа ділиться
на
методичної роботи:
мето городжуються:
три підгрупи, кожна з І
За 1 місце — Почесною
яких шукає свій шлях Й дичне забезпечення учбо
вого процесу (видані ме грамотою і пільговими ту
ьирішення проблеми і І
тодичні
посібники),
прове
ристськими ^іутівцами ви
захищає його в проце І
активних
методів хідного дня по пам’ятних
сі групової дискусії.
І дення
навчання (назви або
ек місцях країни.
На
кожне
заняття І
земпляри проблемних лек
За 2 місце — грамотою і
розроблена методика кі І
цій, ділових ігор чи інших пільговими
туристськими/
лькісної оцінки резуль І
ігрових методів,
методик, путівками по пам’ятних міс
татів роботи студентів в
тощо),
інтенсифікація
уч
балах. Результати робо І бового процесу шляхом ви цях республіки.
ти
підгруп
(ігрових І користання технічних
За 3 місце —грамотою.
за
команд) оцінюються ви І собів навчання і ЕОМ (пе
Призові місця кафедр бу
кладачем т а . експерта 1
релік, фотографії), хід роз дуть враховані при підбит
ми, а потім фіксуються
соцзмагання
робки УМК-Д і
УМК-С, ті підсумків
в спеціальній
таблиці.
участь професорсько - вик за 1985 рік.
Результати роботи кож
ного студента оцінюють
ся керівником підгрупи.
Проведення
кожного І
проблемного практично
го заняття поєднується
з ретельною
підготовкою — розробкою мето
Профком викладачів
і Червоного Хреста і Півмі
дичних і інструктивних
співробітників
інстит у т у сяця, штабу Цивільної обо
матеріалів, збором реа
секцій,
оголошує фотоконкурс на рони, спортивних
льної початкової інфор
честь 40-річчя
Перемоги Що діють при інституті.
мації, вивченням відпо
Фотографії різного фор
радянського народу у Ве
відних проблем на заво
мату надсилаються в проф
ликій Вітчизняній війні.
дах, великої кількості
Мета конкурсу — засо ком інституту в двох ек
бами фотографії відобра земплярах з позначкою «На
спеціальної літератури і
не
зити духовний світ нашого конкурс». В конверті
т. д. Та ці затрати оку
також
сучасника на
нинішньому забудьте вказати
паються, як кажуть, сто
етапі розвитку соціалістич своє прізвище,
рицею. Активні методи
В конкурсі можуть взяти
ного суспільства, боротьбу
навчання дають можли
радянських людей за мир участь всі бажаючі. Підсум
вість підвищувати якість
з усьому світі, виховання ки підбиватимуться у два
знань,
вдосконалювати
трудящих на революційних, тури: перший — до 23 лю
навчальний процес в ін
бойових і трудових тради того 1985 р., другий — до
ціях Комуністичної партії і 9-го травня 1985р.
ституті у світлі вимог
Переможці конкурсу, які
радянського народу, друж
партії і уряду.
здобуть перші і другі міс
бу і інтернаціоналізм.
будуть
нагороджені
В матеріалах, присланих ця,
О. МАРЧЕНКО,
Туристськими,
на конкурс, повинна бути пільговими
доцент к а ф е д р и
відображена також
робо путівками по місцях рево
економіки промислон
та секції військово-патріо люційної, бойової і тру
І
вості і
організації
тичного виховання, первин дової слави. За третє місце
І
них організацій ДТСААФ, — Почесна грамота, за чет
виробництва.
І
верте і п’яте —подяки.
Я!

НА КРАЩИЙ СТЕНД

!
! Фотографії, що виховують

МОЯ
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БІ

РАДЯНСЬКИЙ

СОЮ З

ПОДОРОЖ ПО РІДНОМУ КРАЮ

З приходом нового ро
ку для студентів інсти
туту настає зимова екзаіменаі|3йна сесія, яка
вінчає весь навчальний
Процес в іпеїршому се
местрі. Разом з усіма ви
хованцями інституту го
туються до цього серйоз
ного випробування і сту
денти вечірньої та заоч
ної форм навчання.
Цей знімок фотожур
наліст О. Володим и р о в
зробив в одній з лабо
раторій Кафедри фізики.
Інна Трамсюк працює в
науково-дослідному сек
торі нашого інституту, її
чоловік Олег — в ЦКБІТі.
Молоде
подружжя нав
чається ца загальнотехнічному факультеті.

І

БАТЬКІВЩИНА —

В Індії, де крім офі
ційного Нового року, за
встановленим
календа
рем існує майже
три
десятки неофіційних вес
няно-літніх
святкувань
цієї дати. Новий рік зу
стрічається не опівночі,
а вранці, зі сходом сон
ця. В цей день заборо
няється сердитися і сва
ритися, належить бути
надто чемним,
інакше,
як стверджує
повір’я,
будеш грубіяном
весь
рік.
До свята
населення
готується завчасно —•
існує повір’я про те, що
рік, який наступає, буде
таким, яким пройде йо
го перший день. Вікна і
двері будинків прикра
шають лампочками, пе
ред порогом
малюють
кольорові малюнки —
символ гостинності
їх
господарів.
У містах Італії в но
ворічну
ніч перехожим
радять бути
особливо
обережним: в останню
хвилину старого року з
вікон квартир на вули
цю викидають різне дра
нтя, навіть меблі.
У Панамі в новорічну
ніч на вулицях сіл під
німається
неймовірний
шум: грають труби, ви
ють, сирени, кричать лю
ди. Це, згідно звичаю,
начеб відлякують злих
духів.
Про «появу» Нового
року в Японії опівночі
31-го грудня
повідом
ляє 108 ударів гонга у
міських і сільських хра
мах.

БРАВО, МОДЕБАДЗЕ!
Нинішній рік видався
багатим для політехні
ків і на спортивні здо
бутки. Інститут вийшов
переможцем у Всесоюз
ному і республікансь
кому соцзмаганні на кра
щу організацію і розви
ток
спортивно-масової
роботи.
Кафедра фізвиховання, спортивний клуб ВПІ
спільно з обласними фе
дераціями з видів спор
ту
визначили
десять

кращих спортсменів ін
ституту за підсумками
спортивного сезону 1984
року. Це Ю. Андрощук
(баскетбол), Г. Власюк
(штовхання ядра), В.
Гулєватенко — майстер
спорту СРСР (кульова
стрільба), М. Малишев
— майстер спорту СРСР
(гребля, на
байдарці),
3. Мірабішвілі — май
стер спорту СРСР (сам
бо і дзю-до), М. Модебадзе — майстер спорту

СР^СР (самібо і Дзю
до), В. Подолянчук —
кандидат в
майстри
спорту СРСР (легка ат
летика), В.
Телешман
(волейбол), Н. Хомін
— майстер спорту СРСР
(стрільба з лука),
М.
Філь — майстер спорту
СРСР (стрільба з лука).
. На думку спортивної
громадськості інституту
спортсменом номер один
визнано студента маши
нобудівного факультету

Міраба Модебадзе
—
майстра спорту СРСР з
дзю-до і самбо. В ни
нішньому
спортивному
сезонні М.
Модебадзе
став переможцем
пер
шості України, (м. Хар
ків, травень), чемпіоном
Всесоюзних студентських
ігор (м. Мінськ,
сер
пень), зайняв 5-е місце
в змаганнях на першості
СРСР (м. Красноярськ,
листопад), став чемпіо
ном перших
українсь
ких студентських ігор з
дзю-до і самбо.
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Нещодавно група студентів машинобудівного фа
культету здійснила цікаву екскурсійну подорож до
столиці нашої республіки, міста-героя
Києва.—
Наш автобусний маршрут пролягав по території
Винницької, Житомирської иїа Київської рііластє'й.
Того недільного ранку погода видалась сонячною,
іцо придавало кожному з нас бадьорого настрою.
Невеличку зупинку ми зробили в одному з най
більших міст Київської області — Білій Церкві, іс
торія якого налічує майже дев’ять століть. Біла Церк
ва зазнавала чимало суворих випробувань. Знає ця
земля і набіги кінноти татаро-монгольських загарб
ників, і переможні рейди червоного козацтва. В гріз
ні роки Великої Вітчизняної вії’Іни мешканці Білої
Церкви разом з бійцями місцевого гарнізону стали
на шляху гітлерівських танкових колон, які нама
гались обхідним
маневром
з південного флангу
вийти на Київський напрямок.
Пізньої осені 1943 р. білоцерківчани вітали сво
їх визволителів - воїнів 2 Українського фронту на
чолі з прославленим полководцем Ватутіним.
Разом
з радянськими солдатами
Білу Церкву
визволяли воїни чехословацького корпусу під коман
дуванням генерала Л. Свободи, якому радянський
уряд присвоїв звання Героя Радянського Союзу.
Про славні часи героїчного минулого нині свід
чить Меморіал Слави загиблим, який розмістився
в міському парку. Тут же знаходиться братська мо
гила чехословацьких бійців. Того дня тут відбулась
'урочиста подія. Молоді воїни приймали присягуклятву вірності служіння своєму народу.
За кілька годин перебування в столиці ми встиг
ли чимало побачити цікавого. Відвідали меморіаль
ний музей історії Великої Вітчизняної війни, Софі-ївський архітектурний комплекс і, певна річ, Печерську лавру.
Особливе .в'ражедння залишив імеіморііальний му
зей Великої Вітчизняної війни. Величава постать
Батьківщини-матері постає над кручею, над сивим
Дніпром. В зимову пору він насправді здається си
вим. Саме на цьому місці більше сорока років тому
точилися запеклі бої. Коли ходиш залами музею,
перед тобою немовби постає вся жахлива картина
минулої війни і ти усвідомлюєш величезний подвиг
Радянського народу, який спас людство планети від
чорної фашистської чуми. ї подвиг цей ніколи не
зітреться в пам’яті народній.
Костянтин БАЛАКАНОВ,
студент 3-го курсу машинобудівного факультету.
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