УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ ПРОПОНУЮТЬ
М. Синельников, началь
ник учбового відділу:
«Профспілковому ком іте
ту варто уважно розібрати
ся в суті, ф ормах і мето
дах організації соціалістич
ного змагання у стінах на
шого вузу і донести це до
всього колективу. — Пога
но, що за
десять років
профком не зм іг вирішити
питання про організацію в
інституті змагання за зван
ня «Колектив комуністичної
праці», «Ударник ком уніс
тичної праці».
В. Красиленко, доцент ка
федри ТОР:
«Погано, що при підбит
ті . підсумків
соцзмагання,
недостатньо
враховується*
головний показник роботи
— як викладач веде занят
тя, читає лекції-.. Викладачів
потрібно оцінювати насам

' у МИНУЛОМУ роц|
& зусилля колективу
ВПІ були зосереджені на
вдосконаленні навчально
го процесу, підвищенні
рівня підготовки майбут
ніх спеціалістів.
Характерною особли
вістю минулого року бу
ло те, що вся робота бу
дувалась згідно цільових
комплексних
програм,
активно проводились розрозбки учбово-методич
них комплексів дисциплі
на
і
спеціальність
(УМКД і УМКС). Інтен
сифікації учбового про
цесу сприяло також впро
вадження ділових ігор,

ків, які б відображали різні
«Необхідно спростити сисО. Кузьмін, зав. кафедрою систему підбиття підсумків,
відпрацювати систему взає
сторони діяльності виклада- тему
підбиття
підсумків нарисиоТ гео м етрії:
чів з наголосом на голов- змагання,
зменшити кіль«Належить уніф ікувати ін- моперевірки,
налагодити
лекцп. що думають про них
.
.
.
1 Т , 7,
*
1
йому — якості викладання», кість оцінкових показників, дивідуальні соцзобов язання, оперативну
систему глас
студенти...
Необхідно відЮ. Гавруцький, доцент оцінювати роботу по голов- виробити оптимальну кіль- ності».
працювати систему показни- каф едри ТСП:
них показниках».
кість показників, спростити
В. Олійник, старший вик
ладач кафедри фізвиховання:
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
«^Кафедра
фізвиховання
не враховується при п ід
битті підсумків соцздлагання. Варто враховувати ре
зультати спортивної і о зд о 
ровчо-масової роботи, яке
ведеться на каф едрах і ф а 
культетах».
Газета видається
В. Попов, голова проф бю 
з лютого 1981 року.
ро інженерно-будівельного
ф акультету.
«Змагання
ще не стало
потребою кожного. С тавлен
ня до нього у декого ф ор
мальне,
безвідповідально,
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ. ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
легковажне. Необхідно пе
ретворити змагання з гри
в очки у систему управлін
Виходить
раз
ня розвитком інституту»№ 7 (175)
П’ятниця, 15 лютого 1985 року.
Ціна 1 коп.
перед по їх роботі з студентами: як вони читають

А ІН Ж Е НЕ Р Н І

кадри

на тиждень

ли участь майже три ти
сячі майбутніх спеціаліс
тів. Із 1247 дипломних
проектів 573 визнані реа
льними І рекомендовані
державною екзаменацій
ною комісією до впро
вадження.
Підсумки соціалістич
ного змагання за минулий
рік свідчать, щ-о найкра
ще попрацювали колекти
ви факультету автомати
ки і обчислювальної тех
ніки, кафедр АСУ, філо
софії, економіки промис
ловості, теоретичної ме
ханіки. Перші — треті
місця в групах, що зма-

Високих результатів
по основних напрямках
роботи домоглися колек
тиви кафедр електричних
систем,
радіотехнічних
пристроїв, інженерної пе
дагогіки та вищої мате
матики.
Проте окремі колекти
ви кафедр в минулому
році дещо знизили свої
темпи. Це стосується ка
федр ТОР, ААГ, буді
вельних конструкцій, ДМ
і ТММ. Керівникам цих
кафедр слід уважно про
аналізувати стан справ
в своїх колективах і вжи
ти рішучих заходів для
усунення недоліків.

РОЗВИВАТИ
АКТИВНІСТЬ
власних методик, проб
лемного навчання.
В інституті ведеться
монтаж першої в країні
системи ігрового моде
лювання, що поєднувати
ме методику ділових ігор
з використанням ЕОМ і
виходом даних на екран.
Активно розвивались
тож і наукові досліджен
ня. Річний обсяг викона
них наук-ойо-дослід ни}(
робіт виріс до 8,5 млн.
карбованців при плані
7,5. Економічна ефектив
ність від наукових дос
ліджень зросла
на три
мільйони карбованців в
порівнянні з 1983 роком.
Було одержано також 6
патентів і 100 авторсь
ких свідоцтв на винаходи.
Вчені інституту беруть
активну участь в реалі
зації Продовольчої про
грами СРСР. Дві галу
зеві лабораторії працю
ють' над вдосконаленням
конструкції сільгоспма
шин та обладнання для
потр е б с ільськ огос под ар ського виробництва. Річ
ний економічний ефект
від впровадження цих
розробок складає близь
ко 2,6 млн. крб.
Велига увага приділя. лась також
аміцненню
зв’язків інституту з, ви
робництвом, 3 цією ме
тою були укладені дого
вори трудової співдруж
ності між 23 підприєм
ствами регіону, що сприя
ло значному поліпшен
ню контролю за стажу
ванням випускників ін
ституту.
Активізувалась і нау
ково-дослідницька робо
та самих студентів. У ви
конанні держбюджетних
і госпдоговірних тем бра

таються, розділили: се
ред
факультетів —
ФАОТ, ЕФ, РТФ. Серед
профілюючих
кафедр:
АСУ, АіІТ, ОТ. Серед загальноінженерних кафедр:
економіки,
енергетики,
електронних
приладів,
ТОЕ. Серед загальноос
вітніх кафедр: теоретич
ної механіки, фізики, хі
мії. Серед кафедр сус
пільних наук: філософії,
історії КПРС, наукового
комунізму. По першій
групі АУП переможцями
вийшли учбовий відділ,
науково-дослідний сектор,
бібліотека. По другій гру
пі на перше місце вий
шов колектив відділу ка
дрів. Серед підрозділів
обчислювального центру
переможцями
вийшли:
група
обслуговування
технічних засобів, вироб
ничо-експлуатаційна гру
па та група програмістів.
По групі адміністра
тивно-господарські части
ни переможцями в соціа
лістичному змаганні вий
шли колективи гуртожит
ку № 3,. учбового корпу
су № 9 та служби поста
чання.
В минулому році в по
рівнянні з 1983-м значно
краще працювали колек
тиви кафедр ТАМ, мета
лорізальних
верстатів,
опору матеріалів, росій
ської мови.
Особливо напружено і
плідно попрацював ко
лектив кафедри економі
ки промисловості. З сьо
мого місця у 1983 році
він вийшов торік на пер
ше в своїй підгрупі, ви
передивши такі ведучі
кафедри, як електронних
приладів, енергетики
і
ТОЕ.

С
ротягом
минулого ро
ку колектив інституту на
полегливо впроваджував
у практику ініціативу пе
редових вузів республіки
по організації соціаліс
тичного змагання і під
вищенню його дієвості.
Виходячи з п’ятирічного
плану економічного і со
ціального розвитку інсти
туту, ректорат спільно
з профкомом розробля
ють для всіх факультетів
плани — завдання на нинІшний рік з усіх видів
виробничої
діяльності.
Деканати і профбюро в
свою чергу розробляють
плани кафедрам, з яких
формуються індивідуаль
ні завдання професорсь
ко-викладацькому окладу
та співробітникам. На ос
нові цих планових зав
дань з врахуванням іні
ціатив на всіх чотирьох
рівнях (співробітник —
кафедра—факу льтет—ін4
ститут)
розробляються
умЮ'Ви
соціалістичного
змагання.
В завершальному році
XI п’ятирічки і в ході
підготов ки
до XXVIІ
з’їзду КПРС уоім нам
належить значно активі
зувати свою роботу. Ад
же колектив
інституту
взяв на себе зобов’язан
ня боротися за право но
сити найвище з усіх імен
— ім’я Володимира Іллі
ча Леніна. І тому поряд
з розвитком і активізаці
єю трудового суперництва
слід розвивати активність
кожного члена профспіл
ки.

ВЕЛИКА СПІВДРУЖНІСТЬ
Е (3 досвіду роботи колективу кафедри
Б автоматики і нформаційно-вимірювальІ ної техніки)
Е Кафедра АіІТ по-праву вважається одІ нією з кращих в інституті. Згідно плану
§ науково-методичної роботи викладачі
Б кафедри часто проводять взаємовідвіду5 вання лекційних і семінарських занять,
В часто тут бувають і відкриті лекції. КраЕ щим лектором конкурсна комісія кафедВ ри визнала доцента Я. І. Капицького, а
В серед асистентів — О. І. Худолея.
|
У листопаді минулого року всі ведучі
В викладачі кафедри завершили розробку
В учбово-методичних комплексів «дисцип| л:на» (УМКД) з усіх дисциплін, що чиЕ таються для студентів спеціальностей
0606 і 0608 з врахуванням нових про
грам.
Розробка УМКС (спеціальність) ве
деться у відповідності
затвердженого
графіка. В ній беруть участь всі викла
дачі кафедри.
Регулярно тут проводяться і засідан
ня учбово-методичного семінару.
Всі
викладачі кафедри читають лекції з зас
тосуванням активних методів навчання.
Особливо тут хочеться відзначити дЬцентіві В. А. Поджаренко та І. Я. Хаімзона.
Е Професором В. Т. Маліковим і доценЕ том М- І- Байдаком розроблено ілюстраЕ тивний матеріал для кодоскопа з курсів
Е «Електричні вимірювання» та «Електрон-.
Е ні влаштування автоматики і телемехаЕ віки».
5 Асистент О. І. Xудолей розробив меЕ тодичні вказівки по застосуванню класу
Е програмованого контролю «Евріка». На
В кафедрі розроблено також модульний
варіант для фронтальної постановки ла
бораторних робіт з курсів «Електроніка»
та «ЕУА» і ІТ». Зараз вводиться в дію
вимірювально-обчислювальний комплекс
АРМ-Р на базі ЕОМ СМ-4, на якому
передбачається впровадження в учбовий
процес
лабораторних робіт з курсів
«Програмування», «Обчислювальні ма_ шини і системи», «Обчислювальні методи
Е і застосування ЕОМ».
§ Підвищенню ефективності учбової роЕ боти, зміцненню зв’язків
навчального
Е процесу з практикою сприяла організаЕ ція філіалу кафедри на ВО «Термінал»,
Е а також широке залучення студентів до
Я науково-дослідної роботи, в тому числі

І

і

до виконання госцдоговірної тематики. Е
В минулому році обсяг науково-дос-в
Дідних робіт на кафедрі складав понад®
мільйон двісті п’ятдесят тисяч, а еконо
мічний ефект — три мільйоні вісімде
сят тисяч карбованців,
хоча кількість в
співробітників зросла незначно. Підви-з
щення ефективності роботи колективу в
пов’язане з укладанням крупних пер-5
елективних і довгострокових тем, в яких Б
максимально використовується весь нау- В
ковий потенціал кафедри, зокрема, ре-Е
зультати попередніх досліджень.
Тематика науково-дослідницьких робіт Е
досить широка. Вона включає розробки Е
і впровадження приладів, які застосо-Е
вуються в сільському господарстві, ме-Е
дицині, різних галузях народного госпо-Е
дарства.
Значна кількість наукових співробіт-Е
ників і викладачів кафедри — колишні Е
студенти нашого інституту, які стали Е
займатися науковою роботою ще на мо-Е
лодших курсах. Багато з них захистили Е
кандидатські дисертації.
На кафедрі набуто великого досвіду в
спільної роботи з інститутським СКТБ в
«Модуль». Ва даний час науковий і ви-в
робничий
п&тенціал СКТБ «Модуль»*
значно зрк^щ о дає можливість спільно в
виконувати складні науково-дослідниць-Е
кі і дослідно-конструкторські роботи.
При виконанні НДР широко застоео-Е
вуються засоби обчислювальної техніки в
— великі, малі і мікро-ЕОМ.
Це дає в
можливість скорочувати строки виконай-в
ня нових розробок і підвищити ЇХ ЯКІСТЬ. Е
Підвищенню ефективності учбово-мето- Е
дичної та науково-дослідної роботи в |
значній мірі сприяє організація дієвого §
соціалістичного змагання. Воно прово-Е
даться тут між учбово-науковими гру-Е
пами по шести напрямках: учбова, мето- Е
днчна, наукова та громадська робота,
розвиток матеріальної бази і трудова _Е
дисципліна.
Регулярне підведення підсумків тру-Е
дового суперництва, його глибокий ана-5
ліз допомагає керівникам учбово-науко- Е
вих груп виявляти вузькі місця- в роботі В
і своєчасно
вживати заходів для їх В
усунення.
Р. КВЄТНИЙ,

партгрупорг кафедри,
Ю. ДМИТР1ЄВ,

профгрупорг.
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М. ФИЛИНЮК,

голова профкому вик
ладачів і співробіт
ників.
А ктивний

пропагандист тов. Говоров завжди з І молоддю,

15 лютого! 1985 року, вдааяея'в я * ^ ==
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У пошуках оптимального варіанту
роздали їх на кафедри.
З найбільшим нетерпін
ням чекали відповідей на
три запитання: що зни
жує дієвість змагання
між кафедрами, як ви
оцінюєте свою участь в
змаганні, що необхідно
зробити насамперед, щоб
піднести дієвість змаган
ня в інституті?
255 викладачів дали
чіткі і конкретні відпові
ді. Дослідженням
було
охоплено близько 46 про
центів викладачів, що до
зволяє вважати одержані
результати досить об’єк
тивними і цілком можли
вими у використанні їх
за основу при плануван
ні і проведенні робіт по
поліпшенню організації
змагання у вузі.
Які ж основні напрям
ки цієї роботи? Першо
черговим завданням, як
показало анкетування, є
залучення кожного без
винятку викладача і спів
робітника в дійове, жи
ве, творче змагання. Про
це свідчить той факт,
що 45 процентів опиту
ваних визнало, що участь
у змаганні беруть недос
татньо активно. Близько
10 процентів вважає, що
взагалі не бере участі у
трудовому суперництві.
22 проценти визнає свою
участь у змаганні фор
мальною. І тільки 27
процентів вважає с$бе
активними учасниками
у вузівському
соцзмаганні.
Що потрібно для того,
щоб різко піднести справ
жню масовість у змаган

Питання
про те, як
організувати соціалістич
не змагання, поставив
В. І. Ленін і дав на ньо
го відповідь. І ось уже
більше піввіку, керую
чись основними положен
нями ленінської
праці,
трудящі країни постійно
ведуть пошуки
кращої
організації виробництва,
підвищення продуктивно
сті і ефективності всієї
роботи. Кожен історич
ний етап розвитку соціа
лістичного
суспільства
вимагає свого конкретно
го розв’язання назрілих
проблем. І колективи,
проявляючи
ініціативу,
збагачували форми і ме
тоди трудового суперни
цтва, домагалися вищих
кінцевих результатів.
Організація соціалісти
чного змагання в умо
вах вузу має свої специ
фічні особливості. І на
стала потреба доконечно
вияснити, які ж нові ва
желі треба привести в
дію, щоб на вищу сту
пінь піднести творчу ак
тивність викладачів, спів
робітників інституту. То
му й було вирішено звер
нутися до лабораторії со
ціологічних досліджень,
яка діє в нас під керів
ництвом завідуючого ка
федрою наукового кому
нізму В. І Бондаря. Ме
тою дослідження було
визначення головних при
чин, які впливають на
активність змагання, ви
явлення напрямків під
вищення його дієвості.
Склали анкети, їв яких
було десять запитань,

ЕОМ і
змагання
Підсистема «Контроль
виконання доручень по
вузу» може бути вико
ристана і з метою кон
тролю за ходом виконан
ня соцзобов*язань як ок
ремими підрозділами, так
і інституту
в цілому.
ЕОМ може робити добру
послугу профспілковому
комітетові — брати ін
формації по соцзобов’язаннях, видавати нагаду
вання виконавцям про
наближення строків ви
конання, знімати з кон
тролю виконання соцзобов'язань, виводити на ек
ран дисплея інформацію
про стан виконання соцзобов’язань тощо.
Інформація, яку видає
підсистема, може вико
ристовуватися профспіл
ковим комітетом при під
битті підсумків і оцінці
трудової діяльності як
очремого колективу, так
і колективів в цілому.
Впровадження
і ек
сплуатація підсистеми річ
не така вже й проста. Поперше, все, що подаєть
ся машині, повинно бути
абсолютно правильним і
своєчасним. Лише за та
кої умови вона буде слу
жити вірою і правдою.
Дехто й досі не вірить,
що АСУ може прожити.
А дехто й взагалі не хо
тів би впроваджудвати
цю систему, бо тоді буде
налагоджено суворий об
лік всіх матеріальних цін
ностей, а це вже самі
знаєте, що воно таке.
О. КОРЗІН.
начальник бюро об
числювального цен
тру,

ні, залучити до активної
боротьби кожного члена
нашого колективу? Що
перешкоджує вирішенню
цього завдання? І на ці
запитання одержано кон
кретні відповіді. Пере
важна більшість виклада
чів і співробітників вка

підрозділів,
створення
хороших умов праці, на
явність добрих СТОСУН7
ків у колективі.

У ході
дослідження
було одержано ряд про
позицій, реалізація яких
вимагає
систематичної
організованої роботи не

що пош т
ДОСЛІДЖЕННЯ
зує на такі недоліки в ор
ганізації змагання.
Складна система під
биття підсумків між ка
федрами Часті відлучен
ня на виконання робіт,
не зв’язаних з основною
діяльністю. Необ’єктивність підбиття підсумків.
Слабке моральне заохо
чення, недостатнє мате
ріальне
стимулювання.
Велика кількість оцінкових показників при під
битті підсумків. Недос
татня особиста актив
ність і добросовісність.
Незадовільне плануван
ня показників кафедрами.
Аналіз анкет дозволив
також виявити деякі пи
тання, що безпосередньо
зв’язані з організацією
змагання, які в інститу
ті, на думку опитуваних,
на сьогодні вирішені. Це
висока вимогливість ке
рівництва
інституту і

лише штабу соціалістич
ного змагання,
але й
всього колективу, зокре
ма, партійної, профспіл
кової, комсомольської та
інших громадських орга
нізацій. Йдеться перед
усім про поліпшення до
бору профспілкових ак
тивістів, підвищення гла
сності соцзмагання, ви
користання
заохочення,
забезпечення
чіткості,
конкретності і діловитос
ті у розв’язанні всіх пи
тань, посилення контро
лю за виконанням соцзобов’язань,
розроблення
чітких вказівок по під
биттю підсумків у кож
ній групі, які змагають
ся, посилення контролю
за своєчасністю і правди
вістю звітності.
Зауважень по органі
зації соцзмагання і про
позицій по ліквідації не
доліків, як бачимо, нема

Якщо йдеться про серйозне у фізкуль
турі і спорті, то, насамперед, ми вва
жаємо, що кожен, хто прагне зберегти
себе для великої і плідної роботи, пови
нен все своє життя присвятити постій
ним заняттям фізичної культури, яка
забезпечує високу працездатність і дов
голіття.
л
Ярослав Іларіонович Кулик, ' заві
дуючий кафедрою фізичного виховання,
доцент. Педагогічній роботі він присвя
тив двадцять один рік, багато сил і енер
гії видає розвитку і створенню спортив
ної бази вузу. За спортивно-масову ро
боту колектив інституту шість разів
нагороджувався перехід(ним| Цервоним
прапором Укрради ДСТ «Буревісник».
Ярослав Іларіонович, постійно ділиться
своїм багатим педагогічним досвідом,
допомагає молодим викладачам оволоді
вати навиками педагогічної майстерності,
він брав участь у роботі восьми Всесоюз
них і республіканських з’їздах, сімпозіумах і 'конференціях, підготував чотири
майстри спорту СРСР, 21 кандидата в
майстри спорту і 57 спортсменів першо
розрядників.

*
Ч ІТ К О М У

В арсеналі формування
знань майбутніх інженерівенергетиків є глибоке вивчння ними економічних дис
циплін. Це викликано ба
гатьма особливостями галу
зі енергетики, які докорін
но відрізняють«я від іншуих
галузей народного господар
ства високим вмістом кон
центрації і централізації ви
робництва тощо. А тому ви
кладання таких тем, як
«Проблеми розподілу за
трат в умовах ТЕЦ», «Про
блеми визначення продук
тивності праці в умовах
енергетичного виробництва»,
«Методика оптимізаці: тран
спортного перевезення па

Борисович Корж ,але і
його заступник. Та люди
ни такої на факультеті не
підшукали, хоча проф
ком інституту ще в лис
топаді минулого року
прийняв рішення про ви
ділення до складу проф
бюро кожного факульте
ту особи, яка б займа
лася організаційними пи
таннями змагання. І в
результаті, як бачимо,
енергетичний факультет
виявився єдиним, де не
було проведено анкету
вання.
Дослідження організа
ції соцзмагання, зрозумі
ло, буде не останнім. По
дібну роботу планується
проводити і далі. Але
штаб соцзмагання дає
собі відчит у тому, що
знати — це значить дія
ти, рішуче усувати вияв
лені недоліки.
Тільки у спільній, кон
кретній, постійній роботі
всього колективу при
сумлінному ставленні ко
жного до своїх обов’яз
ків, — так і тільки так
можна успішно виконува
ти взяті соціалістичні зо
бов’язання, в цьому чис
лі найбільш відповідаль
не і найпочесніше зобо
в’язання, сформульоване
у девізі колективу інсти
туту: «За успішне завер
шення одинадцятої п’я
тирічки, гідну зустріч
XXVII з’їзду КПРС, 40річчя Великої Перемоги,
присвоєнню інституту іме
ні В. І. Леніна».
А. АФОНІН,
заступник
голови
штабу соцзмагання

БУЛО Б ПОЧЕСНО

*

У

ло. Роботу в цьому нап
рямку належить викона
ти велику, і, звичайно,
робота ця має бути не
разова, а постійна, сис
темна, і працювати по
винні не окремі, навіть
найбільш активні і авто
ритетні, а всі без винятку
керівники підрозділів гро
мадських
організацій і
актив.
І ось тут примушує
замислитися один факт.
Кожному, кому було вру
чено анкету, пропонува
лося назвати своє прізви
ще і телефон з тим, щоб
штаб
соціалістичного
змагання міг при потре
бі залучити його до ро
боти. З усіх 255 чоловік
назвали себе лише 26.
Тільки один з кожних де
сяти членів колективу го
товий включитися в ак
тивну роботу по розвит
ку змагання в інституті.
Останні, тобто 90 про
центів, вважають, що
до цього вони ніякого
відношення не мають,
що, мовляв, їх хата
скраю.
Особливо серйозні зау
важення штаб соцзмаган
ня по підсумках дослід
ження має до профбю
ро енергетичного факуль
тету. Факультет цей за
підсумками
змагання
1984 року посів почесне
друге місце на ФАОТІ.
Це, звичайно, добре. Але
результати могли бути,
очевидно, більш вагоми
ми, якби на факультеті
організацією
змагання
від профбюро займався
не тільки голова Сергій

СПРЯМ УВАННІ

лива» та інших носять спе
цифічний характер.
Досвід показує, що суть
проблемних питань доцільно
розкривати на кінцевому
етапі (остання пара) лекції,
підготовити студентів до ак
тивної участі в проведенні
що дає можливість краще
проблемних лекцій.
Постановка ряду проблем
них питань потребує наоч
ності (схем, таблиць д іа 
грам). Наприклад, при ви
борі варіантів раціонального
перевезення палива з послідуючим визначенням кінце
вого палива і кінцевого спо
живача активність студентів
була значно вищою при на-

явності наочних матеріалів.
Пропозиція різних варіан
тів по визначенню продук
тивності праці в енергетиці
і їх детальний аналіз з виз
наченням достоїнств і недо
ліків розвиває творче, еко
номічне мислення студентів,
сприяє розвитку їх ініціа
тиви.
Вдала лекція з елемента
ми проблемних методів ви
магає доброї попередньої
підготовки як викладача, так
і самих студентів.
Тут багато в чому зале
жить від майстерності вик
ладача, його діловитості і
заповзятливості, від того,
наскільки він зуміє загост

Здається, моя пропозиція
в якійсь мірі може сприяти
інтенсивній
праці наших
співробітників, полегшенню
управлінню змаганням творчих людей інституту, що, як
відомо, е справою досить делікатною і не пора у нашому вузі узаконити звання
«Кращий спеціаліст В ПІ»
(доцент, асистент, науковий
співробітник, інженер, вахтер і т. п.),
А щоб стати
цим кращим, потрібно дотриматися певних умов (вони мають бути розроблені
по кожній професії). Наприклад, для доцента може бути така вимога: проблемне
читання лекцій, підготовка
4 методичних вказівок, подача заявок на винаходи,
студентських робіт на конкурс ,читання лекцій перед
населенням, робота з економінним ефектом 20—50 тисяч крб. і т. д. Тих, хто буде «Кращим спеціалістом
ВПІ», в першу чергу наго
роджувати, скажімо, путівками, надавати
пільги на

одержання квартири, одержувати надбавку по госптемі, за рахунок інституту передплачувати технічні журнали і т. п.
Це заохочення діє 1 рік,
потім його потрібно підтвердити. Наприклад, заслужений або кращий
асистент
повинен одержати такі моральні пільги, як старший
викладач. Кращих спеціалІстів може бути стільки, скільки людей виконають умови, що стосуються
цього
звання.
Кращих спеціалістів по
винні висувати
кафедри і
факультети, а потім ці кандидатури розглядаються у
профкомі чи на ректораті,
А хто певну кількість радів
стає кращим спеціалістом інституту (10—15 разів), тому присвоюється звання «За
служений спеціаліст ВПІ».
Думаю,, це буде дуже почесно і престижно.

рити проблему, викликати
зацікавленність у студентів
до вирішення назрілих проб
лем і господарських ситуа
цій. Дуже важливим є залу
чення студентів до співтвор
чості з викладачами,
при
якій студенти часто разом з
викладачами приходять до
конкретних висновків. Ці
риси виробляються наполег
ливою і повсякденною пра
цею студентів.
Наш досвід свідчить про
те, що серед всіх резервів
вдосконалення навчального
процесу особливо
варто
приділяти увагу безумовно
му забезпеченню
вдалого
початку лекції.
Протягом
перших п’ятнадцяти—двад
цяти хвилин викладач пови
нен сформувати головну ме

ту лекції, її роль і місце у
вивченні дисципліни, пере
конати студентську аудито
рію в актуальності і злобо
денності теми. При цьому,
визначеної мети можна до
сягти лише при правильно
му визначенні ідейно-політи
чного спрямування своєї те
ми у світлі вимог XXVI з’їз
ду КПРС і наступних Пле
нумів ЦК КПРС та держав
них планів економічного і
соціального розвитку країни.

І. ДУДАР,
доцент.

в. погости,
доцент кафедри економі
ки промисловості І ор
ганізації виробництва.
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