ТУРБОТА ПРО НАС
Винятково багатий на
події останній час. Цен
тральний Комітет КПРС
і Рада Міністрів СРСР
прийняли постанову «Про
заходи по докорінному
поліпшенню якості - під
готовки і використання
спеціалістів з вищою ос
вітою в народному гос
подарстві», у якій намі
чена програма перебудо
ви вищої освіти як одне
із найважливіших зав
дань прискорення соці
альна - економічного ро
звитку країни, сучасної
кадрової політики.
У постанові підкрес
люється, що вища шко
ла покликана впливати
на прискорений рух впе
ред соціалістичного сус
пільства, динамічне пе
ретворення
економіки,
удосконалення суспіль
них відносин, корінну пе
ребудову усіх сторін йо
го життя. Завдання ста
виться так:
необхідно
вийти на нову якість під
готовки спеціалістів
з
корінним
поліпшенням
їх використання, збага
тити ідейно - теоретич
ний, гуманітарний зміст
освіти, посилити її зв’я
зок з суспільною прак
тикою.
Нові широкі перспек
тиви відкриває
перед
вищою школою постано
ва ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про під
вищення ролі вузівської
науки у прискоренні на
уково-технічного прогре
су, поліпшенні якості під
готовки
спеціалістів».
Поставлено завдання іс
тотно підняти теорети
чний рівень і актуаль
ність виконуваних у ви
щих учбових закладах
науково - дослідних ро
біт, розширити їх мас
штаби, збільшити наро
дногосподарську віддав
чу, передбачити виперед
жаючий розвиток фунда
ментальних досліджень,
зріст об’ємів дослідноконструкторських і тех
нологічних розробок.
І ось найостанніший
документ — постанова
ЦК КПРС, Ради Міні
стрів СРСР, ВЦРПС і
ЦК ВЛКСМ «Про захо
ди по поліпшенню мате
ріальних і житлово-по
бутових умов аспірантів,
студентів вищих і учнів

середніх спеціальних уч
бових закладів». Підви
щення стипендій, забез
печення житлом, покра
щення побутового, ме
дичного
обслуговуван
ня, створення належних
умов для змістовного від
починку, занять фізкуль
турою і спортом — все
це країна надає студент
ській молоді. А нашою
відповіддю на- турботу
повинно бути одне —
сумлінне навчання, все
бічна підготовка до ма
йбутньої роботи . в ім’я
Вітчизни.

ВИБОРИ—21 ЧЕРВНЯ

С Л У Ж У Р А Д Я Н С Ь К О М У СОЮЗУ!

Відповідно до статті 79 Конституції
(Основног о закону) УPCP і статті 13
Закону УPCP «Про вибори до місце
вих Рад народних депутатів
Україн
ської PCP» Президія Верховної Ради
УРСР постановила призначити вибори
до місцевих Рад
народних депутаті?
республіки двадцятого
скликання на
неділю, 21 червня 1987 року. В поряд-

ку експерименту вибори в окремі міс
цеві Ради будуть проводитися по ба
гатомандатних виборчих округах.
На цей же день — 21 червня призна
чено і вибори народних
суддів раййонних (міських)
народних судів Ук
раїнської PCP.
В інституті вже почали діяти агіт
пункти.

ініціатива першокурсників
Першокурсники інженерно - будівель
ного факультету виступили з ініціати
вою в день комуністичного суботника
висадити на території інституту алею

імені 70-річчя Великого Жовтня. Парт
ком схвалив хороше
починання ком
сомольців і рекомендував підтримати
його на всіх курсах і факультетах.
СТУДЕНТСЬКА НАУКА

До служби в армії Михайло Срмилов оув сту
дентом факультету автоматики й мікроелектроніки. Хорошим студентом! І ось на адресу ректора
надійшов лист з тієї частини, де він зараз служить:
«Командування і комсомольська організація. ра
ді повідомити, що в нашій частині проходить служ
бу ваш студент Михайло Юрійович Єрмилов, який
сумлінно виконує свій військовий обов’язок і ваш
наказ — служити Батьківщині гак, як зобов’язує
присяга і статут, як вимагають державні інтереси
Вітчизни. За час. служби виявив себе грамотним,
дисциплінованим воїном. Чесною працею він за
служив високе звання відмінника бойової й полі
тичної підготовки, став майстром своєї військової
спеціальності, бере активну участь в громадській
і політичній роботі, надає постійну допомогу
командуванню і товаришам по службі.. За досяг
нуті успіхи, зразкову дисципліну, бездоганне ви
конання свого військового обов’язку має 26 зао
хочень командування. Висловлюємо сердечну вдяч
ність вам,
професорсько-викладацькому
складу,
комсомольській організації, а також батькам за
правильне виховання й підготовку молоді до служ
би в рядах Радянської Армії. Можете гордитися
Михайлом Єрмиловим. Він
надійний
захисник
священних рубежів Вітчизни.
Командир частини, замполіт.

О ВИ,ЧАЙНА інститутсь^ ка лабораторія. Один
за одним виступають сту
денту хвилюються. Мож
ливо, для декого з них це
перший пробний
крок в
науці, перше
самостійне
наукове дослідження, зреш
тою, перший виступ
на
такому солідному зібранні,
як обласна
студентська
науково - теоретична кон
ференція,
що
відбулась
недавно
на базі нашого
інституту.
Багато доповідей будуть
відзначені наказом ректо
ра, кращим доповідачам
вручать почеснГ Грамоти.
Конференція довела ефек
тивність такої посгзи гук и /
учбовюго
процесу,
коли
традиційні форми навчання
з використанням лекційно
го матеріалу і лаборатор
ного практикуму тісно ув’я
зуються з участю студентів
в наукових дослідженнях,
у вирішенні
конкретних
наукових і технічних зав
дань
на замовлення під
приємств. З 583 доповідей
понад 140 були визнані
особливо цікавими й зміс
товними. Це, зокрема, до

слово за тобою
«Створювати умови для успішного розвитку на
уково-технічної творчості студентської молоді, ши
рокої участі студентів у виконуваних кафедрами
наукових дослідженнях».
З постанови ЦК К ^РС і Ради Міністрів СРСР
«Про підвищення ролі вузівської науки у приско
ренні
науково-технічного прогресу,
поліпшенні
якості підготовки спеціалістів».

повіді студентів Д .. Павло
ва,
В. Яцути,
Т. Бабій,
О. Лебедева", Кабіра Хумаюна, О. Сидорченко, Е. Круковського, В. Бойко, Я. Гуменюка, С. Дубовенко, Фон
сека Сіксана, Є. Богач, Аль
-Хададіна Яейса,
ГІітера
Хаттера, А. Соколовського,
Г. Черненького, В. Орлецького.
Оцінюючи роботу конфе
ренції з точки зору органі
зації і порівнюючи з ре
зультатами минулих років,
можна сказати, що вона
пройшла
в атмосфері ді

ловитості и зацікавленості
багатьох її учасників. Од
мак деякі студент диплом
ники не могли виступити
зі своїми доповідями, ос
кільки перебувають на пе
ред д ипло мній практиці.
Заступник декана енер
гетичного факультету по
НДРС В. О. Іванков про
понує на
майбутнє для
ширшого залучення диплом
ників, а також
студентів
вечірньої І заочної
форм
(Закінчення, на 2-ій сторо

!Ьііітіііііішшшш«шашвіиііі
на запитання «Чому бі
льшість студентів
погано
вчиться?» викладачі
зде
більшого дають таку від
повідь:
«Зараз
студенти
пішли у вуз ліниві,
без
дари». Така відповідь, на
мою думку, вказує наслі
док, а не причину. Вияви
ти дійсні, об’єктивні при
чини викладачі здебільшого
не можуть, оскільки не ко
жен знає психологічні за
кономірності процесу
піз
нання. Так які ж основні
причини низької якості під
готовки спеціаліста?
Перша, Студенту для
своєння
ють

викладачі

таку

для навчання
здібностях
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Отже, викладачу
який
намагається якомога біль
ше прочитати студентам
лекцій, думаючи, що цим
сприяє кращому
засвоєн
ню матеріалу, глибоко по
миляється.
Парадокс?
З
нього випливає перше зав
дання викладача: виділити
з навчального
матеріалу
фундаментальні поняття
і
закономірності
(алфавіт
навчальної дисципліни) та
правила одержання
нової
інформації з цього алфа
віту шляхом мислення по
алгоритму чи
еврістичній
програмі. Відомо, що ли
ше 20—30 проц. матеріалу,
який
викладач пропонує
студентам, несуть цінну ін
формацію. Решта ж тільки
перешкоджають засвоєнню
інформації цінної, оскільки,
як то мовиться, «за дере
вами лісу не видно».
Друга

причина.

Процес

навчання і його організація

ні

навчити студентів вчити
і

мислення.

УЧИТИСЯ вчити
збережені

без

самостійної

пізнавальної діяльності

тих.

хто навчається. Отже, в ін
ституті
вати

необхідно

кожному

вивчення

організу

викладачу

студентами

ріалу в аудиторії

мате

під його

керівництво™. Однак студен
ти не вміють самостійно пра
цювати з підручником і нау
кобою

яітературсю

Звідси

На запитання «Чи мож
на всіх студентів навчити
розв’язувати задачі?», ба
гато викладачів
відпові
дають:
«Якщо
сїудент
«знає» матеріал і від при
роди обдарований, то він
сам навчиться». І тут зно
ву проявляється педагогіч
на некомпетентність таких
викладачів. Адже мислен
ня не дар природи, а резу
льтат навчання
методам
мислення, який
здебіль
шого йде методом «спроб і
помилок», а
не
шляхом
свідомого формування ро

причому від професора до
асистента. Написати
для
студентів посібники, мето
дичні вказівки з методики
організації самонавчання, а
для викладачів — методи
самостійної
Третє завдання — навчити ку організації
роботи студентів з науко
сикяадачів логіці наукового вою літературою в
ауди
кін
пізнання, методам організа торії. Викладачам до
ця навчалнього року напи
ції і управління
самостій сати мінімаксні
посібники
самостійної
роботи
ною роботою студентів. Ще для
студентів. Навчальній час
400 років тому
визначний тині до першого
вересня
розмножити
педагог Які Коменський ска ці посібники
для всіх студентів. А з
1
зав: «Хай буде альфою
і вересня викладачі під
час
омегою нашої дидактики по знайомства першокурсників
з предметом «Вступ у спе
шук засобів, при яких учи ціальність» повинні
перш
за все подати їм методику
тель менше б вчив, а учні
самостійної роботи з під
більше е ч м л и с я ». Отже, по ручником та науковою
лі
тературою.
Старшокласни
шук засобів і методів самос.
ків познайомити з метода
тійної пізнавальної діяльнос ми наукової організації са
мостійної роботи при про
ті студентів — головний на
веденні аудиторних самос
прямок творчих
педагогіч тійних занять.
Лише за цих умов
до
них пошуків усіх виклада
корінно
може
змінитись
якість знань студентів, рі
чів інституту.
вень їхньої теоретичної і
А для цього, на мою дум спеціальної підготовки.
ку, необхідно вже
зараз
В. чижик,
доцент, кандидат педа
організувати
педагогічну
перепідготовку викладачів,
гогічних наук.
зумових дій студента
ви
кладачем. Мисленню мож
на вчити, розвивати його,
як м’язи. Тому
викладач
повинен
володіти
мето
дикою навчання мисленню.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СЛОВО ЗА ТОБОЮ!
лює питання, чи буде він
спеціалістом,
керівником,
навчання
до виступів на чи, може, його покликання
конференціях, запрошувати
на], ка?
сюди також спеціалістів і
Пізнавати, намагатись ви
керівників піцпр і ; нств, де являти нове
й корисне,
студенти
П р О Х З Д І ' ь лр к- вносити свій вклад у роз
тику або працюють.
виток техніки, в поглиблен
Багато кафедр вислови ню знань можна скрізь —
ли побажання, щоб дека і в науково-дослідному ін
нати і учбова частина ін ституті, і на виробництві.
ституту все-таки контролю Поза всяким сумнівом —
вали виконання наказу про талант організатора, талані
відміну занять на четвер керівника не менш поцін
тих парах в дні роботи сту ний, ніж талант дослідники,
дентської конференції, що оскільки добре налагодже
дозволить охопити більше не виробництво — це і
студентської молоді і ви швидка реалізація досяг
кладачів, котрі бажають нень науки,
і допомога
взяти участь в проведенні вченим у конкретному ви
днів науки. З іншого боку рішенні завдань, і економіка,
(що не менш важливо!) — що зумовлює високий жит
не буде в цей час накладок тєвий рівень.
У студентському
конструкторському
бюро
і з використанням аудито
Отже, чи можна за час
факультету автоматики
і мікроелектроніки. Тре
рій.
навчання в інституті сфор
тьокурсники Юрій Грищук, Росаріо Луіс і Юрій
Хочеться відзначити до мувати вченого?
Волкодав макетують нову радіоелектронну схему.
Навряд. А от думаючу,
помогу багатьох виклада
чів і завідуючих кафедра озброєну необхідними за
ми, які активно брали участь собами пізнання людину —
в організації
роботи сту можна. Шлях до цього про
дентської
науково-техніч лягає через лабораторії ка
ної конференції.
Це про федр і інститутів, цехи за
фесори В. А. Огородников, водів, успішно складені ек
М. А. Філінюк, доценти Г. замени і студентську дослід
М. Полгорак, М. М. Ара- ницьку роботу, вивчення
пова, І. Г. Мельник, В. Г. базових дисциплін і постій
Аввакумов, В. П. Юрчук, не розширення кругозору.
Н. С. Сапон,
кандидати Тут усе залежить від тебе,
технічних наук, старші ви студенте, від твоїх бажання
любові
кладачі В. М. Дубовий, й наполегливості,
Л. В. Марунчак, асистент до праці. Вуз, кафедри,
підприємства,
науково-до
В. О. Іванков.
...Наближаєть;і
період слідні організації допомо
але гч ТЇУДЕНТИ інженерно- ться за вирішення тих про
роботи державних екзаме жуть тобі в цьому,
завжди за ^ будівельної спеціально блемних питань, котрі їм
наційних комісій, коли для перше слово
сті 1202 вивчають спецдис- більш знайомі і з котрих
випускників
нашого вузу тобою.
ципліну «Гідравліка, водо вони вже мають певний тво
прозвучать заповітні слова
Ольга БИТЮКОВА.
постачання і каналізація» рчий заділ (у раніше ви
«...присвоїти
кваліфікацію
інженер
організаційного на третьому, а спецдисцип- конаних рефератах і дос
інженера...»
Багатьох ви
ліну «Основи технічної тво лідженнях). Тому часто че
відділу по НДРС.
пускників уже зараз хви
групи,
рчості» — на четвертому твертокурсники із
курсі. В умовах дефіциту прикріпленої до кафедри
С И Л У ! ЗД О РО В 'Я — К О Ж Н О М У
лекційного часу по першій «Промислове і цивільне бу
продовжують
із 'названих спеціальностей дівництво»,
нам вдалося добитися (за дослідження, розпочаті ни
рахунок перебудови учбо ми ще на третьому курсі.
вих занять і використання Але теми тут уже більше
активних методів навчання), конкретизуються і поглиб
що всі студенти виконують люються. Студенти розгля
лабораторний практикум з дають не тільки теорію пи
елементами науково-прикла тання, але й проводять ши
дного характеру, готують і рокі літературні та патент
обговорюють реферати
з ні дослідження, моделюють
проблемних питань водопо рекомендоване нововведен
стачання і каналізації при ня, беруть участь у його
міщень, населених пунктів, виготовленні і випробуван
а в курсовій проектній ро ні. У необхідних випадках
боті вирішують, крім того, вони також
підтримують
різного ступеня трудності творчий зв’язок з працівни
інженерні задачі по гідрав ками, зайнятими, наприклад,
ліці і будівельній гідротех експлуатацією міських сис
ніці.
тем водопостачання та ка
Паралельно з цим
ряд налізації, ремонтом сан=
студентів щорічно
беруть технічного обладнання то
участь у предметному гур • що.
Інститутський
санаторій-профілакторій
«Супут
тку студентського науково
Виконана кожним студен
ник» має у своєму розпорядженні
все необхідне
технічного товариства «Ін том творча робота оформ
для оздоровлення викладачів і студентів.
женерна гідравліка», готу ляється у вигляді звіту, який
ють тут доповіді з актуаль містить у собі, аналіз і но
На фою: лікар Наталія Йосипівна Велика прий
них питань на обласні сту ві дані з певного питання,
має відпочиваючого.
дентські
науково-технічні технічну розробку пристрою,конференції, а дехто із них а в ряді випадків і заявку
на рацпропозицію. За
рі
після цього представляє ре шенням кафедри ці звіти
зультати своїх досліджень можуть направлятися
на
на республіканський та все рецензування
практичним
союзний конкурси.. Таким працівникам. Потім на ка
чином, уже на
третьому федрі організовується пуб
курсі студенти одержують лічний захист студентами
з певні навики виконання до своїх звітів і складання за
Нинішнього року на СКТБ нас підсумки змагання
та ліку із спецдисципліни.
«Модуль» проводиться пе кульової стрільби підбива сліджень з гідравліки
Серед авторів робіт, які
рша спартакіада, присвяче ються між підрозділами і в гідротехніки. Треба відзна
на десятиріччю створення особистій першості. Серед чити, що такі розробки ста стали призерами обласних
переможцями ють для студентів згодом науково - технічних конфе
нашого бюро. Пройдуть зма підрозділів
республіканського
гання з баскетболу, волей стали представники конст серйозною підмогою при ренцій,
самостійного та всесоюзного
конкурсів
на виборі теми
болу, міні-футболу, шахів, рукторського відділу,
— студенти О.
Тополюк,
настільного тенісу, кульо другому місці — команда наукового дослідження.
У ході вивчення дисцип А. Довгань, С. Кусайло, Г.
вої стрільби, лижних гонок, дільниці № 3, третьому —
легкої атлетики. До участі відділу механічних систем. ліни «Основи технічної тво Бондар, М. Сірий, Л. ЧєеВ. рчості» кожен повинен от новецький та інші.
в них допускаються відді В особистій першості:
знання
Конкретна науково-прак
ли, дільниці, сектори, об’єд Погорєлов, Є. Арбузов, А. римані теоретичні
са тична робота стимулює у
нані в команди
«Різець», Гуменний (серед чоловіків), закріпити виконанням
з студентів інтерес до нау
Огородник, мостійного дослідження
«Імпульс», «КФ»,
«Моло Л. Лимар, Г.
ток», «Сокіл», «Соискатель». Н. Полякова (серед жінок). одного із проблемних пи кових досліджень, формує
Про дальший хід спарта тань тих спецдисциплін, які у них творче мислення та
Високі результати пока
зали співробітники СКТБ: кіади ми будемо розповіда він уже вивчив чи вивчає. інженерні навики.
Таким чином виникає аль
у змаганнях з
кульової ти в нашій газеті.
тернатива вибору теми на
В. ЮРЧУК,
стрільби. Перше місце за
укового дослідження.
доцент кафедри «Про
воювала команда «Моло
Д. ВАНЖУЛА,
Практика показує, що
мислове і цивільне бу
ток», друге — «КФ», третє
голова спорткомісії «Мо
студенти більш охоче беру
дівництво».
— «Різець». Традиційно у
дуля».
(Початок на 1-ій стор ).

Стимулюючи

творчість

На

« М о д у л і» —
спартакіада

З квітня 1987 року

ВЕСНЯНІ
АКВАРЕЛІ
Вже не один рік у кінці березня або в перших
числах квітня на Південному Бузі ламається кри
га. Незворушно й похмуро пливуть каравани зе
леного льоду, над ними кигичуть чайки і жалібне
їхнє квиління сприймається, як плач за зимою.
Але це сприйняття, очевидно, не має нічого спіль
ного з дійсним станом речей, бо в чайок один го
лос і для суму і для радості. Може, вони не пла
чуть, а радіють з того, іцо зима відпливає за моряокеани?
Льодохід —; найпомітніша в природі ілюстрація
.рішучого переходу однієї пори року в іншу. Після
цього мовби відчиняються ворота перед ескадронами
теплих вітрів — прочісуйте луги, поля, ліси й до
лини, мчіть, куди заманеться, виганяйте холоднечу
з потайних криївок, запалюйте барвисті
вогники
квіток, бо ви — кавалерія квітня і він — ваш полко
водець.
Теплі вітри попервах швидко вибиваються з си
ли — довкола ще сніги, які треба розтопити, цуп
кі, як пан'дирі, льоди на ставках... А в лісах —
берези, яким розчісувати коси, а в полях ■
— землі,
які нагріти, а в небі — хмари, які гуртувати для
перших дощів... Портрет квітневого
вітру — це
портрет великого трудівника. І справжня його пе
ремога настане тоді, коли вийдеш одного дня в
поле і занімієш, почувши, що десь високо-високо,
аж під дзвінкою парасоллю голубизни, співає цар
неба — жайворонок, якого ще назвивають солов’єм
квітня.
Знаменитий український кобзар Володимир Мак
симович Перепелюк, який живе нині у Вороновиці
під Вінницею, не раз зупиняв мене серед поля
— Ні, ви послухайте — що за чарівник! Якої
це сили треба, що так співати?!
Не сидить ша
місці, як соловей — тріпоче крильми, трудиться,
потіє, летить вгору строго по вертикалі і заодно
веде пісню! Та ще яку? Мов солодке вино століт
ньої витримки!
Якби той жайворонок знав, скільки
чарівних
слів народила земля, слухаючи його талант! Спа
сибі тобі, квітню, що виводиш на естраду такого
великого співуна!
А мої мама питають: «Знаєш, хто це такий: —
маленький, сіренький, мед-вина має, в чарки не на
ливає, а всіх напуває?»
Я кажу, що — соловей, а мама, що — жайворо
нок. Вони більше люблять жайворонка, бо все їхнє
життя минало в полі, а жайвір — пташка польова.
— Дівка сива воду носила, всіх напувала, а са
ма всихала.
Цієї загадки я відгадати не можу, мамі приємно
і вони кажуть нарешті, що то береза.
— Хіба вона сива?
— Авжеж. Така, як я. Коли була молодою, то
казала, що біла, а тепер бачу, що сивини в ній
більше.
— А чого їй обов’язково всихати?
— Там, де лісники точать соки, через рік-другий
буде вирубка. Завше так.
- Ну, це коли люди точать. А я десь читав, що
й дятли дзьобами обкільцьовують берези в дватрн ряди, щоб мати солодкі напувалки. Хіба після
цього дерево теж сохне?
— Дятли, — кажуть мама, — бувають розумні
шими за людей. Вони прокльовують кору не біля
відземків, а на верхівці, де. сік солодший, і діроч
ки роблять міленькі, щоб до кінця літа на їхньому
місці й сліду не залишилось. Пташка — це при
рода, а природа природі не стає на перешкоді.
Ще одна мамина прикмета: «Квітень з водою —
літо з травою».
Повені тоді розламують греблі,
в надвечір’ях
шмагають батоги блискавиць і погуркують громи,
рано прокидаються комашинки і мурашва неспо
кійна — замість того, щоб грітись
на курганах
своїх помешкань, вона побуде на сонці якусь хви
линку і знову під землю — «носить тепло до хати».
У квітні, мабуть, найбагатше небо — з глибоки
ми проваллями блакиті, білими, мов крила горлиць,
хмарами, непорочною рожевістю
обріїв
увечері
і на світанні. К оли 3 такого неба упаде на землю
квил' журавлиного ключа, стрепенеться душа і ожи
ве в ній парость -світлого почуття — додому вер
тається літо. Одразу переінакшаться, побагатша
ють сині квіти медуниць, жовті зірочки мати-й-ма
чухи, задумливі кущики сон-трави,
а торкнешс,
поглядом першоцвіту з гронами
дзвіночків, ще
схожі на в’язки іграшкових ключиків, і згадаєш
мимохіть, що називають їх ключиками від близь
кого літа.
— В кожної пори — свої прапори.
В цій простенькій приказці моєї матері вміща
ється стільки народної мудрості, що виправдовує
вона і неприємні зазимки, які можуть вертатис
на квітневі займища, і непролазні болотиська де
ріг, і неодмінні калюжі, в яких потім густо сплс
диться куряча сліпота, і гіркі дими, що сотаютьс
в садах, охоплених приморозком...
Але рано чи пізно все це вичахне, відпливе, і ча
рівна мелодія квітня
покотиться нарешті до тієї
пристані, над якою видніються зелені знамена пре
красного місяця Травня.
В. ІВЧЕНКО

