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З М А ГА Н Н Ю -
ШИРОКІ КРИЛА
Ф орм и і м етоди соціалістичного змагання а 

умовах нашого вузу, які вже утвердилися, тепер  
чіткіше визначилися на кафедрах інституту, Все п ід 
порядковано тому, щоб активніше сприяти да ль 
шому вдосконаленню  учбово-виховного процесу, 
підвищенню якості підготовки спеціалістів і еф ек
тивності всієї нашої роботи по гідній зустр ічі на
ступном у X X V II з’їздові КПРС.

Важливою складовою  частиною як навчання, так 
і виховання, є, як відом о, учбово-'і науково-м ето
дична робота проф есорсько-викладацького скла- 

,д у . Це, образно кажу ми, технологія  нашого вироб
ництва, технологія  підготовки висококваліфікованих 
кадрів , для  народного господарства країни.

іреба визнати, що в минулі роки при організації 
соціалістичного змагання на кафедрах на багато по
казників по методичній роботі не зважали, а при 
підбитті підсумків їх не враховували. О собливо це 
стосується таких аспектів м етодроботи , як розробка  
і впровадження в учбовий процес активних методів  
навчання, інтенсифікація учбового процесу на осно

ві використання електронно-обчислю вальних машин, 
і технічних засобів, забезпечення дисциплін, які чи
таються, методичними посібниками, учбово -м ето 
дичною  документацією  та інш.

Тепер цей недолік  усувається. М етодична рада і 
профком  викладачів і студентів  схвалили розроблені 
кабінетом педагогічної майстерності показники по 
м етодичній роботі, які рекомендовані кафедрам

(Закінчення на 2-й стор,).

С Е С ІЯ , С Е С ІЯ  ФОТОРЕПОРТАЖ

Факультет автоматики 
і обчислювальної техні
ки по праву вважається 
одним з кращих в інсти
туті, Підвищенню зага
льної успішності і якос
ті знань тут приділяєть
ся особлива увага.. За 
підсумками міжсесійних 
атестацій та екзамена-

щ

ційни-х сесій фаотівці 
завжди виходять на пер
ше місце серед факуль
тетів інституту. Запо
рукою цих успіхів є по
стійна турбота декана
ту, персональна відпо
відальність викладачів- 
профілюючих кафедр, 
чітка робота консульта

ційних пунктів, навча
льно-виховної комісії, 
оперативне висвітлення 
ходу екзаменів в стін
ній пресі тощо. Тон у 
навчанні задають, як 
правило], комсомольські 
і профсп і л к о в І акти
вісти факультету.; В 
числі правофлангових

йдуть колективи академ- 
груп 4 АТ-81, 1 АТ-81, 
2 АТ-81, З ЕОМ-81, 2 
А І-80, 4 АТ-80, І АТ-82.

Студенти, яких ви 
бачите на верхньому 
знімку справа теж здо
бувають спеціальність 
інженерів системо - тех
ніків електр о нио-обч И.С-

ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА:  ПОДІЇ, ФАКТИ

лювальних машин. Ті-Г. 
льки навчаються вони на 
вечірньому факультеті 
інституту.

Людмила Мельник,
Лариса Мороз, Сергій' 
Паламарчук, Наталія
Тарнашинська, Світла
на Старикова (на знім
ку зліва на право) пра
цюють на різних підпри
ємствах. Різні’у них ха
рактери, різні вподобан- 
ня, та об’єднує усіх їх 
потяг до занять, любов 
до науки.

З кожним днем зрос
тає трудова напруга сту
дентів. Зимова екза
менаційна сесія вступила 
У' завершальну стадкю. 
Юнаки і дівчата Вінни-

ш м т  ж..
V цького політехнічного ін

ституту, як і весь ра
дянський народ, готу
ють гідну зустріч- на
ступному ХХІУІІ з'їзду 
КГІРС, 40-річчю Пере
моги у Великій Вітчиз
няній війні, піввіково
му ювілею стахановсь- 
кого руху, виборам до 
Верховної Ради УРСР 
і місцевих Рад народ
них депутатів. Підго
товка до цих знаменних 
дат надає особливого 
політичного змісту тій 
великій роботі, яка че
кає на нас в цьому році. 
І відрадно, що вже з 
перших днів 1985-го 
значно пожвавилась вся 
робота в інституті, зрос-

г; --- - .- і • ь,,
ла активність колекти
вів академгруп, виклада
чів і співробітників у бо
ротьбі за кінцевий резу
льтат — підготовку ви
сококваліфікованих спе
ціалістів.

Світлана Молчаиова 
(в центрі на знімку злі
ва) — першокурсниця. 
Навчається дівчина на 
тому ж таки факульте
ті автоматики і обчис
лювальної техніки. З 
перших днів свого сту
дентського життя праг
не бути схожою на кра
щих з кращих як у нав* 
чанні, так і в громадсь
кій роботі. Доцент 3. А. 
Кадиінська (на знімку 
справа) за екзамен з

інженерної графіки ви
ставила Світлані п'ятір
ку.

«Завершальному року 
п'ятирічки — високу ус
пішність і якість знань!». 
Під таким девізом скла
дають екзамени студен
ти енергетичного фа
культету. Першість 
соціалістичному змаган
ні за підвищення успіш
ності і якості знань ут
римує колектив академ- 
групи 2 ЕС-82 (староста 
Анатолій Травкін, груп- 
комсорг Олекса н д р 
Щерба). Студенти гру
пи прагнуть скласти всі 
екзамени тільки на до-

(Закінчення на 2-й 
стор.).

ВСЕ ЖИТТЯ

Д ЕСЯТЬ років тому в 
усіх вузах країни 

введено єдиний держав
ний екзамен з наукового 
комунізму. На відміну
від екзаменів інших сус
пільних дисциплін він 
ставить за мету не тіль
ки виявити знання сту
дентів у завершальній 
складовій частині марк- 
сизму-ленінізму, а й да
ти підсумкову оцінку

фесорсько - викладаць
кого складу усіх кафедр 
суспільних наук, а також 
в икл а дач ів пр оф і л ю -
ючих кафедр. Персона
льний склад комісії за
тверджується ректором 
Інституту, а її голова 
призначається міністром 
освіти республіки.

Підсумки екзамену з 
наукового комунізму об
говорюються на засідай-

ДОРОГОЦІННИЙ БАГАЖ
набутому багатству ідей 
марксизму - ленінізму 

цілісного вчення, . 
вмінння застосовувати 
його висновки і положен
ня на практиці.

Отже, державний ек- 
з наукового кому- 
— це підсумок 

ідеологічної зріло с т і, 
ідейно-політичної пере
конаності, світоглядного 
багажу, активної жити? 
тєвої ПОЗИЦІЇ, з  якими 
молодий спеціаліст всту
пить у професійну дія
льність.

Таким чином, держав
ний екзамен з науково
го комунізму є синтетич
ною, іуз(агальнюючс(к  ̂
формою контролю і то
му за своїм значенням 
стоїть рядом із захис- ■ 
том дипломної роботи.

Значення цього екза
мену неухильно зростає, 
про що свідчить спеціа
льне положення, затвер
джене наказом Мінвузу 
СРЄР у 1984 році.

Згідно цього наказу 
державний екзамен ни
нішнього року проводить 
в нашому вузі окрема 
Державна комісія, яка 
створена із числа про- ■■ г

нях кафедр суспільних 
наук, вчених радах інсти
туту, факультетів, ком
сомольських зборах стар
шокурсників.

Викладачі кафе д р и 
приділяють нал е ж н у 
увагу методиці підготов
ки і проведення держав
ного екзамену, видруку
вана спеціальна методи
чна розробка про підго
товку до екзамену.- Вже 
з перших занять з нау
кового комунізму сту
дентам доводиться «По
ложення про державний 
екза мен», роз’яснюють
ся критерії оцінок тощо.

На засіданнях кафед
ри і методичного семіна
ру систематично розгля
даються питання: даль
шого підвищення органі-, 
з а цій ного, методичного 
та психолого - педагогіч
ного рівня проведення 
Державного екзамену.

В. БОНДАР, 
завкафедрою науко
вого комунізму.
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ЗМАГАННЮ- 
ШИРОКІ КРИЛА
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

.................. ....  Ж
по організації соціалістичного змагання. Ці показ
ники охоплю ю ть основні питання учбової і науко
во-м етодично ї роботи, доповню ю ть планові. Вико
нання їх і перевиконання сприятиме вдосконаленню  
процесу навчання студентів.

При підбитті підсумків соціалістичного змагання 
каф едр за 1984 рік м етодкабінету і кабінету педаго
гічної майстерності було  запропоновано дати екс
пертну оцінку всім кафедрам по р о зп о д ілу  уч 
бової і науково-м етодичної роботи і визначити 
місце кожної кафедри у своїй групі. Користую чись 
найбільш об єктивними даними з усіх питань м ето
дичної роботи, можна буде  визначити оцінки і міс
ця кафедрам. В ц ілом у з боку каф едр претензій 
по результатах оцінок і визначення місць не було.

В кращий бік по р о зд ілу  учбової і науково-м ето
дичної роботи і в ц ілом у по виконанню соціалістич
них зобов язань визначаються кафедри автоматич
ної системи управління, автоматики і інформ аційної 
техніки, обчислю вальної техніки, економіки промис
ловості і організації виробництва, енергетики, елек
тронних приладів, те о р ії основ електротехніки, те 
оретичної механіки, хім ії, істор ії КПРС, ф іло со ф ії, 
а з ф акультетів  —  автоматики і обчислю вальної 
техніки, енергетики і радіотехніки.

Велику роль тут від іграю ть різні постійні (щ о
річні) чи цільові конкурси, які організовую ть і про
водять в інституті з учбово-м етодичних питань. Це 
конкурси на кращ ого лектора, асистента, кращий 
студентський конспект, кращий стенд кафедри по 
м етодичній роботі та інші.

Організовую чи на каф едрах соціалістичне змагання 
у іу й з  році на ч е ч ь  X X V II  з 'їз д у  КПРС, необхідно 
дом огтися того, щоб соціалістичні зобов’язання з 
питань м етодичної роботи були  напруженими і ц і
леспрямованими, щ об сам факт їх виконання, тим 
більш е перевиконання, сприяв дальш ом у вдоскона
ленню процесу, навчання студентів , щ об вся робота 
проф есорсько-викладацького складу була більш 
ефективною  і якісною.

В цьому —  патріотичний обов'язок кож ного пра
цівника нашого вузу. Успіш не виконання соціаліс 
тичних зобов’язань у 1985 році —  кращий пода
рунок наступному з’їздові нашої партії.

М. ІВАНОВ,
начальник штабу соцзмагання інституту, прорек
тор по учбовій роботі.

3. ГРОЗНИЙ,
член президії профкому співробітників інсти
туту.

НЕВЖЕ ЧОГОСЬ НЕ ВРАХУВАЛИ! 
(Продовження. Початок на 1-й стор.).

вом і ділом. Тому на- -  
слідки хороші. Група І  
складає екзамени ус- І  
пітно. В залікових кни- |

бре та відмінно. Найбі
льше турбот в ці дні у 
п'ятикурсників. Воно й 
зрозуміло. Настає пора 
звіту про п'ятирічне на
вчання в інституті. В ці 
дні на енергетичному фа
культеті проводиться ви
ставка студентських 
дипломних проектів з 
сиеціальност,ей  ̂ . 0301, 
0309, 0303, 0315. А поки 
йдуть екзамени, юнаки і 
дівчата збираються гру
пами в читальних залах 
бібліотеки, у вестибюлях, 
аудиторіях і коридорах, 
щоб ще раз згадати прой
дений матеріал, враху
вати, як кажуть, все до 
дрібниць.

Добре складають ек
замени студенти четвер
того курсу, зокрема, 
академгрупа 1 ЕПП-81 
(верхній знімок). В гру
пі 2 ЕСС-81 (староста 
Віктор Зелінський, груп- 
комсорг Сергій Стецен- 
ко) кожен прагне допо
могти один одному, по
радити, підтримати сло-

ПРЕСТИЖ ДИПЛОМА

«Престиж диплома. З
жках студентів більшість І чого він починається? Це 
четвірок і п'ятірок. І  питання хвилює усіх. Ад-

Не відстають від ! же професія людини, її
старшокласників і сту- і  покликання турбують кх>- 
дент.и другого року нав- |  жен трудовий колектив, 
чання. В академгрупі 1 наше суспільство. А сус- 
3 ЕС-83 (староста Ві- І  пільству зовсім не байду-
талій Дмитренко, груп- же, хто прийде на зміну
комсорг Інна Ковдій- В старшим, який слід в житті 
чук) на озброєння уна-  Е залишить молодше поко- 
вчання взято колектив- ■ Л1НИЯ- ЯКУ К0РисСТЬ прине- 
ний (бригадний) метод ■ се воно своїй Батьківщині, 
підготовки до екзаме- |  своєму народові>.
Нів І це дає свої пози- 1 Таким* словами розпо- 
тивні наслідки. Група |  миналася стаття студента 
вважається однією з кра
щих на другому курсі.

Екзамен — це дуже 
серйозна справа. Тож 
не будемо відривати 
студентів від їхніх кло
потів (знімок зліва 
внизу), а побажаємо 
кожному з них відмін
них успіхів.

С. Ф Е Д О Т О В .
Фото О . Володимирова

лому. Протягом усіх п'яти 
років навчання в інституті 
І. Ройзман систематично 
порушує навчальну дисци
пліну, зневажливо ставить
ся до викладачів і студен
тів. Ось які «знання» пока
зує цей горе - студент за 
чотири екзамени нинішньої 
сесії: 3, 2, 2, 2,. Такі оцін
ки виставили йому екзаме
натори в заліковій книжці.

Ще один «герой» є в 
групі 2 ТМ-80. Це Григорій 
Борохович. Навчається він 
здебільшого на двійки.

П У С Т О Ц В І Т И
. машинобудівного 

|  тету Олександра

НОВІ книги
»,

НОВІ КНИГИ НАДІЙШ ЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ІН С ТИ ТУТУ  
В ПЕРШ ІЙ ПОЛОВИНІ СІЧНЯ.

Симягов А. А. Автомати- 
зация управленческого тру-

развертки (Под редакцией 
Д. П. БриллиантоваУ М. Ра

да. М. Знание. 1984. (Новое дио и связь, 1984.
в жизни, науке и технике. 
Серия «Наука и техника уп
равлення» № 10).

Цетлин В. С. Словарь най- 
более употребляемьіх сло>з 
фрацузкого язьїка. 3-є йзд. 
переработанное и дополнен-Черняк В. К. Зкономичес- пт „ „„ ____~__ное. М. Русский язьік, 1984кие законьї и хозяйствен-

ньій механизм. 
1984.

К. Знання,

Чирков Л . Е. и др. Новьіе 
устройства телевизионной

Цифровая иммитация ав- 
томатизированньїх систем 
(институт проблем передачи 
информащш). М. Наука, 
1983.

Цьїкунов А. М. Адаптив-

мое управление об'ьектами с 
последствйем. М, Наука, 
1984.

Цьіплаков О. Г. Конструи- 
рование изделий из компо- 
зиционно - волокнистьіх ма- 
териалов. Л. Машинострое- 
ние, 1984.

Ш аругин И. И., Петро-
сянц К, О. Проектирование 
цифровьіх микросхем на 
елементах инжекционной 
логики. М. Радно и связь, 
1984.

Шумков Ю, М., Зйдель-
ман В. М. Програмное обес- 
печение автоматизированно-
го проектирования радио- 

злектронньїх схем. К. Техні

ка. 1984.
Федоров А. А., Каменева Я

В. В. Основьі злектроснаб- Я 
жения промьішленньїх пред- Я 
приятий. Учебник для ву-1  
зов. 4-е изд., переработан-“ 
ное и дополненное. М. Знер- 
гоатомиздат, 1984.

Филиню к М. А. Активньїе 
УКВ фильтрьі. М. Радно и 
связь, 1984.

Злектрические измерения 
злектрических и незлектри- 
ческих величин. Учебник 
для вузов. К. Вища школа, 
1984.

факуль- 
Мацика. 

«В дорогу виходь на світан
ні», видрукувана в багато
тиражній газеті за 18 трав
ня минулого року.

Зараз у Олександра, як 
|  і у його товаришів по ака- 
|  демгрупі, найвідповідальні- 
|  ша пора — пора екзаменів 
1 і робота над дипломним 
|  проектом. Всі хлопці ака- 
|  демгрупи, в якій навчає- 
I  ться Олександр Мацик, з 
Я усією серйозністю й від- 
|  повідальністю ставляться 
|  до навчання, беруть актив- 
|  ну участь в громадському 
|  житті факультету. Академ- 
|  група не раз виступала з
■ цінними цоч(ч,нами щодо 
|  складання екзаменаційний
■ сесій без жодної трійки і 
* завжди дотримувала сло-

Ось і нинішньої сесії

І хлопці поповнюють свої за
лікові книжки четвірками 

|  й п'ятірками.
|  На машинобудівному фа- 
■ культеті є багато студентів 
■ і академгруп, де юнаки і 
З дівчата навчаються без 
|  трійок. В числі кращих ко- 
■ лективів за підсумками п'я- 
|т и  екзаменів йдуть академ- 
Я групи 1 ПМ-82, 4 ТМ-81, 
8 5 ТМ-81 та інші.

Успішно складають ек
замени і більшість членів 

колективу 
Особливо

[ в а .

Справочно - библиографи 
чесний отдел. І

в студентського 
І  групи, 5 ТМ-80.
“ хочеться відзначити ком

сорга Климчука та старос
ту Демчука, які навчаються 
на відмінно, служать взір
цем для інших. Проте в 
цій групі є студент Ігор 
Ройзман, поведінка якого 
викликає гнівне обурення 
всього колективу п'ятії- 
курсників і факультету в ці-

систематично порушує на
вчальну дисципліну, на 
зауваження викладачів не 
реагує.

В групі З ТМ-80 цілий 
«букет» двійочників. Мико
ла Богуцький, Ігор Го- 
роль, Ірина Гриб та Олеся 
Гайдей приходять на нав
чання тоді, коли їм зама
неться. Здебільшого ж ці 
доньки й синочки в період 
занять розважаються на 
свій розсуд, займаються 
чим завгодно тільки не на
вчанням. Ніхто з цих не 
з'явився на зимову сесію і 
не склав ще жодного ек- 
замена. Про що ж дума
ють ці п'ятикурсникіиі? -Хі
ба можна таким людям 
видати на руки дипломи про 
вищу освіту? Як вони пра
цюватимуть на виробництві, 
чи зможуть вести за собою 
інших? Якщо відверто, то 
ні.

Пустоцвіти. Звідки вони 
беруться? Адже п'ять років 
тому кожен з них мріяв 
про свою майбутню профе
сію. Чому ж тепер ці моло
ді, фізично здорові люди 
нехтують нашою дійсністю, 
всім тим, що дала Батьків
щина юнакам, і дівчатам у 
справі навчання, вибору 
професії тощо. Студент не 
дитя, якого потрібно ВОДИ
ТИ за ручку. В такому віці 
людина мусить і повинна 
відповідати за свої вчинки. 
І вимагати цього потрібно з 
усією серйозністю.

Б. ЛІЩИНСЬКИЙ,
декан машинобудів
ного факультету.

-«за имженорнью кадрьі» —  орган парткома, ронтората, профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого политохничесного института.
вінницька обласна друкарня управління у  справах видавництв. поліграфи І книжкової торгівлі* м. Вінниця» вул. Київська. 4.
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