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Звіти і вибори в 
партії — відповідальний 
період в житті партій
них організацій, усіх ко
муністів.

тивністю відзначилися 
партгрупи управління 
СКТБ «Модуль» (парт- 
групоріг Л. X. Шилов), 
кафедри опору матері-

Особливе значення зві- алів (партгрупорг В. Г
там і виборам надає те, 
що вони проходять в 
атмосфері інтенсивної ро
боти партії над удоско
наленням форм і мето
дів керівництва всіма ді
лянками соціально-еко
номічного і культурного 
будівництва у  ВІДПОВІД
НОСТІ З установками, ви
сунутими квітневим 
(1985 р.) Пленумом Цен
трального Комітету, у 
виступах Генерального 
секретаря ЦК КПРС Ііи 
м. С. 1 орбачова. Важлн- шенко) 
во проводити збори і ви- “ 
бори без парадності і са
мовдоволення, в обста
новці (ВИСОКОЇ вимогли
вості.

Партія тим і сильна, 
що не відходить від рі
шення НЕЙГООТрІШИХ
проблем, відвертої роз
мови з людьми. Треба 
більш критично оцінюва
ти результати своєї ро-

Нахайчук) та Деяких 
ідшіих.

У ході підготовки і 
проведення звітно-вибор
них зборів всебічно і гли
боко було проаналізо
вано корінні питання 
організаційно - партійної 
роботи в партгрупах ка
федр АіІТ, історії КПРС, 
філософії (партгрупорги 
Р. Н, Квєтний, В, С. Бу- 
личев, Т. Б. Буяльська), 
обчислювального центру 
(партгрупорг В, С. Яро» 

та ряду інших. 
Тут розкрили, проаналі
зувавши діяльність парт- 
груп, як комуністи на ді
лі забезпечують вимогу 
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС мислити 
і працювати по-новому 
 ̂ Особливість нинішніх 
звітів і виборів у тому, 
що в тісному поєднанні 
з ними буде проводитись
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боти, мати мужність від. обговорення проектів но.
верто визнати прорахуй- 
ки і недоліки, уміти 
знайти правильні шляхи 
вирішення назрілих зав
дань.

Ця актуальна вимога, 
на жаль, ще не стала 
нормою діяльності для 
всіх партійних груп, в 
яких нині проходять зві
ти і вибори. Без глибо
кого аналізу справжньо
го стану справ пройшли 
звітно-виборні збори у 
партгрупах кафедр фі
зики і фізвиїховання 
(партігрупорги Резнік 
С. І. і Павлов В. П.), не 
було (висвітлено аван-

вої редакції Програми 
КПРС, змін у Статуті 
КПРС і Основних напря
мів економічного та со
ціального розвитку краї
ни. На зборах належить 
провести багатогранну 
роботу, спрямовану на 
Підвищення діловитості 
соціальної активності, 
утверрдження комуніс
тичного світогляду. Важ
ливо наголошувати на 
взаємозв’язку ':між успі
хами соціально-еконо
мічного будівництва і 
зовнішньою політикою 
нашої держави. Все це 
буде сприяти проведенню

гардної ролі комуністів звітів і виборів у партій- 
у навчальному і вихов- них органі шціях на висо- 
ному процесах у парт- кому організаційному і 
групі кафедри конструю- політичному рівні, гідній 
вання і виробництва ра- зустрічі XXVII з’їзду 
діоапаратури, де парт- КПРС.. 
групоргом був О. А. - ^ г ^ '
К остюк, низькою явкою І. МЕЛЬНИК,
комуністів і слабкою ак- секретар парткому.
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ЗА Б Е ЗП Е Ч И ТИ  Д ІЛ О В И Т ІС Т Ь
Завирувало студентсь

ке життя в інституті. З 
початку нового навчаль
ного року активізувалась 
діяльність студентської 
комсомольської організа= 
ції вузу. В ці дні в ака- 
демгрупах першокурс
ників проходять комсо
мольські збори, на яких 
обираються ватажки 
груп, визначаються кон
кретні завдання на весь 
навчальний рік.

Багато сьогодні справ 
у групкомсоргів. І серед 
них головна — робота з 
першокурсниками. Треба, 
насамперед, поставити їх 
на комсомольський об
лік, ознайомити з тра- 
диціяим інституту, спе
цифікою занять, дати

кожному конкретне ком
сомольське доручення, 
тобто вже з перших днів 
залучити першокурснії- , 
ка до сумлінного нав
чання і активної громад
ської роботи.

З першого жовтня роз
почнеться новий навчаль
ний рік в системі комсо
мольської політосвіти. 
За традицією в останню 
суботу вересня буде від
значатися День пропа
гандиста. В комомольсь 
ких організаціях курсів і 
факультетів відбудуться 
зустрічі керівників шкіл 
і семінарів, пропагандис
тів з слухачами.

Шістнадцятого вересня 
відбудеться порціє за

няття першокурсників в 
школі атеїстичних знань.

У вересні пройдуть та
кож звітно-виборні збо
ри у комсомольських гру
пах та інших організа
ціях на правах первин
них. Готуючись до голов
них зборів року, кожен 
групкомсорг повинен па 
м’ятати, що на порядок 
денний слід виносити 
перш за все ті питання і 
проблеми, які хвилюють 
кожного' студента. До 
цих зборів потрібно го
туватися ретельно і за
здалегідь, а щоб вони 
пройшли жваво і на ви
сокому організаційному 
рівні, в підготовку до 
них слід залучити яко

мога ширше коло акти
вістів, усіх членів 
ВДКСМ. Дати принци
пову оцінку навчання і 
громадської роботи кож
ного комсомольця, допо
могти йому словом і 
ділом — першочерговий 
обов’язок групкомсорга. 
На звітно-виборних збо
рах слід визначити кон
кретно кожному члену 
спілки носильні завдання 
у навчанні, науковій і 
громадській діяльності, 
взяти підвищені соціа
лістичні зобов’язання по 
гідній зустрічі XXVII 
з’їзду КПРС.

О. ПІНЧУК, 
скретар комітету 
комсомолу інституту.

Усе в житті має свій 
початок. П’ять років, які 
доведеться навчатися у 
стінах вузу, взяли відлік 
з того часу, коли пер
шокурсникам вручено 
студентські квитки. Без 
перечно, це велика ра
дість і щастя. При цьому 
дуже важливо всі ці 
п’ять років так розра
хувати свої сили, щоб 
кожен семестр, кожен 
курс якомога повніше 
збагачував знаннями, 
я кіїтак  потрібні будуть 
протягом усього життя. 
Задля цього необхідно 
сумлінно вчитися і вчи
тися, щоб глибоким змі
стом були наповнені всі 
ці п’ять років, щоб, оде
ржуючи диплом, міг сам 
собі сказати: «Прожито 
не даремно, набуто бага-

ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ

ВРАХОВУЮЧИ УМОВК

Ж и т т я  м о л о д і  з а  р у б е ж е м
РАНГУН. Справжнім 

святом дружби стала 
проведена тут зустрі 
бірманців V. випускників 
радянських вузів. її уча
сники — люди різних 
професій: геологи і лі
карі, інженери і мете
орологи, представники

багатьох інших спеціа
льностей. Усіх /їх об?- 
єднує почуття вдячності 
до Країни Рад, спільні 
спогади про студентські 
роки, проведені в СРСР. 
Понад 200 бірманських 
юнаків і дівчат здобули

освіту в Радянському 
Союзу. Тепер вони пра
цюють на ключових об’
єктах національної еко
номіки, у міністерствах 
і державних установах, 
викладають у провідних 
вузах країни.

Тілльжеш б ие
Вчені

Берклі,
університету в 

провівши серію 
серйозних дослідів, зро
били висновок, що нав
чальний матеріал засто
совується краще в ле

жачому положенні. При
чина цього — у підви
щеному припливі крові 
ДО1 головного мозку.’ 
Отож якщо студент хо

че щось швидше, вивчи
ти, він повинен лягти.

Єдина небезпека, що 
чатує на прихильників 
нового методу навчання, 
— засинання.

« ПЕДАГОГІЧНІЙ 
практиці часто ви
никає необхідність вста

новлення взаємозв’язків 
між окремими психолого- 
іпедагогічними характе
ристиками, наприклад, 
між певним фактором 
процесу навчання і вихо
вання та результатом, 
одержаним при наявно
сті й відсутності цього 
фактору. *

В ролі фактору мо
жуть виступати найріз
номанітніші параметри 
організації й проведен
ня навчально-виховного 
процесу, як — то: ме
тод навчання, структура 
заняття, форма самос
тійної роботи, спосіб ор
ганізації контролю знань, 
використання наочних 
посібників^ (застосувань 
ня активних методів на
вчання та конкретних 
методів виховання, пе
ріодичність і форма ор
ганізації вихованих за
ходів тощо.

В ході навчально-ви
ховного процесу фіксує
ться результат, одержа
ний при ‘ наявності та 
відсутності досліджува
ного фактору. Результа
том може бути: успіш
ність, рівень засвоєнння 
матеріалу, вміння зас
тосувати його на прак
тиці, оволодіння ппави- 
лами поведінки, підви
щення виховного рівня, 
накоплення стійких по
зитивних якостей особи
стості і т п.

Велика складність та 
багатофакт^рність (нав
чально - виховного про
цесу, всезрос^аючі ви, 
моги щодо якості підго
товки спеціалістів вима
гають значного вдоско
налення методів нав
чання |т(а (виховання 4 
вивчення ефективності 
усього навчально-вихов
ного процесу. В зв’язку 

і цим виникає необхід

ність проведення бага
тьох психолого-педаго- 
гічних експериментів і 
статистичної обробки 
одержаних результатів, 
їх співставлення, аналі
зу та визначення най
більш ефективних мето
дів навчання й прийомів 
виховання з врахуван
ням конкретних умов.

Для дослідження ефе
ктивності навчально-ви
ховного процесу з ви
користанням ЕОМ вик
ладачами кафедри скла
дені прзграми на машин
ній мові ПЛ-1 в системі 
ОСЕС слідуючого приз
начення:

«Педагог-1» для дос
лідження процесів, що 
відрізняються альтерна
тивною ознакою;

«Педагог-2» для вив
чення процесів неальтер- 
натцвного ряду розпо
ділу;

«Педагог-3» для виз
начення інформаційних 
характеристик навчання;

«Педагог-4» для вста
новлення кореляційних 
залежностей між пара
метрами процесу нав
чання й виховання.

Запропоновані програ
ми дають можливість 
одержати основні стати
стичні харатеристики, 
що необхідні для інтер
претації результатів до
слідження, можуть ви
користовуватися викла
дачами вузів, куратора
ми академгруп, вчителя
ми шкіл та класними ке
рівниками, викладача
ми профтехучилищ, тех
нікумів, підготовчих від
ділень, майстрами - ви
хователями, а також 
студентами педагогічних 
спеціальностей.

М. ТКАЧЕНКО, 
старший викладач 
кафедри інженерної 
педагогіки, кандидат 

педагогічних наук.

Будуємося
. ра роки ! І одинадцятої 

п’ятирічки навчально-ла
бораторні площі інституту 
збільшилися на 8,42 тисячі 
квадратних метрів. Це ста
ло можливим завдяки тому, 
що до ладу стали корпус 
інженерно-будівельного фа
культету, аудиторний блок 
кафедри АСУ і лаборатор
ний корпус кафедри тех
нології металів. З введен
ням в експлуатацію у тре
тьому кварталі нинішнього 
року головного учбового 
корпусу навчально-вироб
ничі площі збільшилися на 
9,8 тисячі квадратних ме
трів. Таким чином, приріст 
площ за нинішню п’ятиріч
ку складає більше 18 тисяч 
квадратних метрів. А в ці
лому по інституту на кі
нець п’ятирічки ці площі 
становитимуть понад 41 ти
сячу квадратних метрів.

Нині споруджується ла
бораторний корпус інженер- 
нр-будівельного факульте
ту, 198-квартирний житло
вий будинок* друга черга 
якого введена в експлуа
тацію у другому кварталі 
нинішнього року. Українсь
кий філіал проектного ін
ституту «Гіпровуз» завер
шує розробку робочої до
кументації учбово-лабора
торного корпусу енергетич
ного факультету вартістю 
3,3 мільйона карбованців.

У дванадцятій п’ятирічці 
передбачено спорудити цей 
корпус, завершити об’єкти 
розпочатого будівництва, 
розширити площі СКТБ 
«Модуль», спортивного ко
мплексу.

Розвиток учбово-лабора
торної бази ведеться цілком 
за рахунок коштів союзних 
галузевих міністерств. Всьо
го за одинадцяту п’ятиріч
ку капітальних вкладень 
одержано на 9 мільйонів 
570 тисяч карбованців.

В. СВЕРДЛОВ,
проректор інституту.
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На студентських меридіанах

ДІАГНОЗ СТАВИТЬ ЕОМ
На розмову запрошують 

з ЕОМ вихованців харків
ських вузів, які звернулись 
у міську студентську полік
лініку. Тільки після висно
вку електронного помічни
ка лікаря пацієнти одержу
ють направлення до того 
чи іншого спеціаліста.

Сидячи перед екраном 
дисплея, юнаки, і дівчата

самі відповідають на запи
тання комп’ютера про само
почуття. ЕОМ детально 
«досліджує» організм і на 
основі відповідей пацієнта 
ставить ніби попередній 
діагноз. Усім, хто потребує 
спеціалізованого лікування, 
машина дає рекомендацію 
звернутись до лікаря пев
ного профілю. З допомогою

ЕОМ проводяться також 
профілактичні огляди сту
дентів, дані про які зано
сяться в пам’ять машини.

Розробили новинку вчені 
і студенти! Харківського 
інституту радіоелектроніки. 
Вона увійде складовою ча
стиною в АСУ студентсь
кою поліклінікою, що нині 
розробляється.

РЕКОМЕНДОВАНО У ВИРОБНИЦТВО
Високу оцінку вчених і 

спеціалістів - металур г і в 
одержав міжвузівський ко
мплексний проект «Елек- 
тросталь», розроблений дні
пропетровськими студента
ми для Оскольського елек
трометалургійного комбіна
ту — первенця бездомен
ної металургії в країні 
Державна комісія рекомен 
дувала його до впроваджень 
ня у виробництво,

Над проектом працюва

ли випускники чотирьох 
вузів міста: будівельники, 
медики, металурги, гірники 
Вони розробили нову тех
нологію, конструкцію елек
тросталеплавильного цеху, 
підібрали склад сировини, 

Це вже одинадцятий ко
мплексний проект, у роз
робці якого беруть участь 
вихованці різних вузів. Те
пер ці випускники одержа
ли призначення на комбі
нат, для якого ведуть робо

ти. Тут же вони проходили 
свою переддипломну практи
ку. Отже, молоді спеціаліс
ти з перших днів можуть 
зайнятися впровадженням 
своїх ідей у виробництво. 
Робота над комплексним 
проектом, яка обов’язково 
ведеться з врахуванням пе
рспектив розвитку галузі, 
допомагає вихованцям ву
зів глибше вникати в про
блему, швидше набиратись 
практичного досвіду.

Ми —  інте рнацо н алісти

ТЕПЛА ЗУСТРІЧ
_ У Бориса Олександро
вича Дьяконова великий 
життєвий досвід. Учас
ник Великої Вітчизняної 
війни, він пройшов слав
ний бойовий шлях, муж
ньо воював на фронтах 
з фашистами нагород
жений багатьма ордена
ми і медалями за прояв
лені мужність і хороб
рість з ненависним воро
гом. Борис Олександро
вич і тепер на передньо
му краю — відомий він- 

„ ницький журналіст не 
знає спокою. Його часто 
можна побачити у ро
бітничих і студентських 
колективах, де він не 
тільки збирає матеріал 
для своїх публіцистич
них виступів на сторін
ках преси, але й несе 
живе слово правди про

радяський спосіб життя, 
веде велику роз’ясню
вальну роботу серед мо
лоді з питань економіч
ного і соціального роз
витку нашої країни, рес
публіки, області.

Бориса Олександрови
ча добре знають і сту
денти Вінницького полі
технічного інституту, Як 
і колишній фотокорес
пондент ТАРС Ю. Д. 
Копит, він частий гість у 
юнаків і дівчат нашого 
вузу. Є про що розповіс
ти ветеранам ’ійни і пра
ці. Тому з таким вели
ким задоволенням слу
хає їх молодь, яка праг
не наслідувати приклад 
старших, продовжувати 
славні революційні, бо
йові і трудові традиції 
радянського народу.

Цього разу Борис 
Олександрович завітав 
до інституту у День 
знань ,який проходив під 
знаком боротьби за мир 
в усьому світі. Під час 
зустрічі з студентами, які 
приїхали до нас на нав
чання з багатьох країн 
світу, він закликав юна
ків і дівчат боротися за 
мир, зміцнювати його 
словом і ділом.

Відомий журналіст у 
своїй розмові, на про
хання слухачів, торкнув
ся проблем науково-тех
нічного прогресу, які ма- 
юті| цілком конкретне 
відбиття у трудових ко
лективах області.

А. КИРИЛЮК,
студент.

Про деякі психологічні проблеми 
контрпропагандистської роботи

А ЩО ЗА Е ТИ К Е ТК О Ю ?
Іноземні фірмові етикетки на джинсах, 

майки з написами сумнівного змісту... 
Деяка частина наших підлітків і юнацт 
ва захоплюється зовнішніми атрибутами 
буржуазного способу життя. Говорено 
про це багато — в пресі, на педагогіч
них нарадах, зборах. А що робити — 
одностайної думки так і немає. І самого 
обурення (яким би справедливим воно

не було) теж мало. Більше того, обу
рення, яким воно є в подібних
випадках — не найкращий порадник
педагога. Думається, для вихователя 
найголовніше — це розібратись у внут- 
трішньому світі підростаючої особистості 
й зрозуміти, чим зумовлена її зовнішня
поведінка.

В сучасних умовах 
цілком очевидною стала 
необхідність спеціальної 
ідеологічної спрямова
ності навчально-виховно
го процесу. Таку його 
спрямованість прийнято 
називати контрпропаган- 
дистською. Вона не зво
диться до епізодичного 
розвінчування підривних 
дій класового ворога. 
Потрібно виробити у під
ростаючої особистості 
стійкий імунітет до во
рожих ідейних впливів. 
А для цього треба сфор
мувати у неї постійну 
психологічну готовність 
і — не побоїмось цього 
слова — смак до кри
тичного аналізу одержу
ваної інформації полі
тичного змісту. Це, по- 
перше. А, по-дуге, Необ
хідно, щоб у молодої 
людини сформувалася 
глибока внутрішня пот
реба у громадсько-полі
тичній активності.

Дослідження засвід
чили, що інформація з 
політичним підтекстом 
майже завжди правиль
но оцінюється у тих ви
падках, коли свідомість 
молодої людини зорієн
тована передусім на такі 
якості, як ідейність, кла
совість, політична пиль
ність. Якщо ж цих орієн
тацій нема або вони 
надто слабкі, від побла
жливої оцінки інформа
ції ідейно чужого змісту 
не гарантують навіть 
патріотичні та інтерна
ціональні почуття, за
гальне розуміння пере
ваг соціалістичного ладу, 
шанобливе ставлення до 
бойових і трудових тра
дицій радянського наро- 
ДУ-

А без стійкого ідеоло
гічного імунітету підрос 
таюча особистість внас
лідок певних вікових 
факторів може потрапи
ти у «психологічні паст
ки», спритно розставлені 
нашими зарубіжними не
другами. До речі, вислів 
«психологічна пастка» 
можна й не брати в лап
ки. Це майже офіційний 
термін буржуазної про
паганди, і суть справи 
відооражена в ньому до
сить точно.

Давайте вдумаємось, 
що відсувається, коли 
юнак шукає, де 0 йому 
дістати модну майку о 
іноземними написами. 
Що він шукає — майку, 
іноземні написи? Навряд.

Швидше всього, він шу
кає можливості відтво
рити зовні, у реальній 
поведінці той бурхливий 
внутрішній процес, який 
полягає у становленні 
світогляду і головного 
психологічного новоутво
рення ранньої юності. І 
це тільки здається до
рослим, ніби світогляд 
існує десь у готовому ви
гляді, і юнакові його 
варто лише взяти на оз- 
броєнння. Насправді 
світогляд творить сама 
особистість — у процесі 
активної діяльності і ці
ною величезного внутрі
шнього напруження, а 
школа, суспільство лише 
допомагають у цьому, 
постачаючи необхідний 
«будівельний матеріал» 
у вигляді певних ідей, 
поглядів, теорій і... ціл
ком матеріальних чи ма
теріалізованих знаків, 
символів цих духовних 
цінностей.

Зрозуміло, юнакові по
трібен саме «будівель
ний матеріал», а не го
товий «будинок». Інакше 
діяльність, спрямована 
на творення власного 
світогляду, свого «я», 
втратить будь-який сенс. 
Тому готові «будинки» 
юнацтво здебільшого об
минає, а точніше просто 
не помічає їх.

Що ж найменше нага
дує завершену будівлю 
буржуазного світогля
ду? Звичайно, не ідео
логічні доктрини. Най
менше її нагадують 
«масова культура», всі
лякі розважальні бряз
кальця, атрибутика бу
ржуазного способу жит
тя. Змісту в усьому цьо
му обмаль, здебільшого 
не тільки форма. Але не 
виключено, що, орієнту
ючись на таку форму, 
підростаюча особистість 
за певних обставин від
творить і зміст. Відтво
рить його сама. Тоді й 
•спрацює «психологічна 
пастка».

Інколи доводиться чу
ти, що подолати захоп
лення іноземщиною мо
же наша легка промис
ловість, довівши кон- 
курентоспромож Н ЇІІС'.Т Іщ 
джинсів вітчизняного 
виробництва. Звичайно, 
джинси, мабуть, треба 
випускати кращі, але 
особливо розраховувати 
на них не випадає. Дуже 
невірогідно, щоб товари,

які вільно лежать у ма
газині, яких не треба з 
великими труднощами 
«діставати», ставали для 
когось еквівалентом сві
тоглядної незалежності. 
Припиниться гонитва за 
одним, почнеться за чи
мось іншим. Надійно 
блокувати цю тенден
цію може тільки навча
льно-виховний процес, 
що має виразну конт- 
гіропагандистську спря
мованість, глибоко вра
ховує вікові особливості 
і дає змогу кожному 
самостійно творити свою 
особистість.

На червневому (1983 р. 
Пленумі ЦК КПНС 
йшлося про необхідність 
ефективності і динаміч
ної системи контрпропа
ганди. Створення такої 
системи передбачає під
порядкування контрпро- 
пагандистським завдан
ням усіх ланок навчаль
но-виховного процесу, 
усіх його форм. Насам
перед, уроків з циклу 
суспільно-політичних ди
сциплін, політінформа- 
цій, лекторів, комсомо
льських політзанять, ве
чорів запитань і відпові
дей, диспутів. При цьому 
потрібен продуманий 
розподіл контрпропаган- 
дистських функцій між 
різними ланками і фор
мами ;навчально-вихов-- 
ного процесу.

А як же з фірмовими 
етикетками, майками з 
сумнівними написами? 
Було б наївним сподіва
тися, що вони зникнуть, 
ніби за помахом чарів
ної палички. Ідеологіч
ний аспект захоплення 
ними визначається мо
лоддю нелегко, оскільки 
він розчинений у таких 
явищах, як мода, звич
ки. Не можна ігнорувати 
й матеріальний фактор 
(як не цінуватимеш річ, 
придбану за великі гро
ші?). Одне слово, поспіх 
тут недоречний. Ще раз 
наголошуємо: значно ва
жливіше сформувати у 
підростаючої особистос
ті ті внутрішні утворен
ня, які дають довготри
валий ефект, на все жит
тя гарантують чітку 
орієнтацію у сфері іде
ологічних реальностей.

В. ПОЛИВАНИЙ,
викладач інституту.

Обережно:
отруйний

гриб
Про отруйні властиво

сті деяких грибів було 
відомо людству багато 
віків тому. Які ж з них 
відносяться до отруй
них? Особливо поширені 
в наших лісах бліда по
ганка зелена, бліда по
ганка жовта, жовтий

гриб, несправжні опень
ки, пантерний і порфі
ровий мухомори та інші.

А тому збирати гриби 
може лише той, хто до
бре знає характерні оз
наки отруйних та їстив- 
них грибів. Ніколи не 
брати грибів, в яких 
підніжжя потовщені, 
оточені оболонкою. Не 
збирають і не вживають 
в їжу шампіньйони, які 
мають ластинки білого 
кольору. Слід викидати 
пересохлі, червиві, зіп- 
севан*.
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