щасливої ДОРОГИ, ВИПНИНИКИ!
ЗАВТРА ІНСТИТУТ УРОЧИСТО ПРОВОДЖАЄ В САМОСТІЙНЕ
ЖИТТЯ

950

НАРОДНЕ

СВОЇХ

ВИХОВАНЦІВ. У

ГОСПОДАРСТВО

ДИТЬ МОЛОДА
ЗІ2

ТРУДОВЕ

ЗМІНА — ІНЖЕНЕРИ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

НЕОБХІДНИХ

ПРИХО

ОСОБЛИВО

НИНІ ДЛЯ РОЗВЯЗАН-

НЯ ЗАВДАНЬ ПРИСКОРЕННЯ НАУКО
ВО- ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ КРАЇНИ/

У ПАРТКОМ! ІНСТИТУТУ
На черговому
засідан
ні парткому заслухано звіт
ректора інституту І. В. Кузьміна про хід виконання
постанов парткому від 21
жовтня 1986 р. та бюро Ле
нінського
райкому партії
від 13 листопада 1986 р.
Відзначено, що під керів
ництвом партійної організа
ції інституту ректоратом зро
блені висновки із згаданих
рішень, а також зауважень
народних контролерів ву
зу. Проведено певну роботу
по перебудові науково-дос
лідницької і дослідно - кон
структорської
діяльності
інституту й СКТБ «Модуль».
В СКТБ зміцнено кадровий
склад, укрупнено науководослідницьку роботу, нала
годжуються більш тісні ко
нтакти з провідними кафед
рами інституту.
Разом із тим відзначено,
що в колективі іще не пов
ністю нормалізовано мора
льно - психологічний клімат,
у питаннях підбору кадрів

Цей захист дипломів
був незвичайний тим,
що проходив не в інсти
тутській аудиторії, а на
підприємстві. Студенти
енергетичного факульте
ту Анатолій
Варема,
Ірина Юрова, Марина
Жабіна, Ірина Кинзерська, Лариса Єсипенко
і Валентина Заїка від
стоювали свої диплом
ні проекти в колективі
Вінницького ДПЗ-18. В
цьому, власне, нема ні
чого дивного. Ще
під
час практики вони роз
робили СИСТему ПОЦЄХО'
вого обліку
електро
енергії, яка рекомендо
вана тут до
широкого
застосування. Крім то
го, випускники
реко
мендували також систе
му обліку електроенер
гії для всього заводу з
допомогою інформацій
но-вимірювальної систе
ми ІВСЕ-3
і системи
автоматичного управлін
ня реактивною потуж
ністю типу АСУРП, що
розроблена на кафедрі
електрифікації промис
лових підприємств міст
і сільського господарст
ва політехнічного інсти
туту.
В дипломних проек
тах майбутні інженери
пішли ще далі. Під за
гальним
керівництвом
кандидата технічних на
ук В. А. Климчука во
ни розробили комплек
сний
проект
систе
ми енергозабезпечення
всього заводу. Тому й
ПрИрОДНО,

ЩО

ЦЄЙ

ППО"

ще не до кінця вижиті ме
тоди адміністрування, оцін
ки і планування наукової
діяльності кафедр та факу
льтетів ведуться
старими
мірками, не відповідає су
часним вимогам і рівень сту
дентської науки.
З розглянутого питання
прийнято відповідне рішен
ня, у якому комуніста І. В.
Кузьміна зобов’язано більш
цілеспрямовано й активно
вести роботу по виконанню
рішень бюро райкому Ком
партії України і парткому,
постанов обласного коміте
ту народною контролю. Осо
бливу увагу слід звернути
на дальше поліпшення мо<рально - психологічного клі
мату у вузі" та підрозділах,
викорінення адмініструван
ня, на використання прин
ципів гласності і демократії
при управлінні та вирішен
ні кадрових питань.
Звіти ректора І. В. Кузь
міна та секретаря" парткому
О. Д. Азарова про виконан

ект зацікавив керівни
цтво ДПЗ-18. На захист
прийшли головний енер
гетик підприємства В. І.
Воробйов, його заступ
ник по електротехнічній
частині
О. П. Шуляк,
зав.
електротехнічною
лабораторією Г. О. Гу

ня згаданих постанов вирі
шено заслухати на інститут
ських партійних зборах.
Було заслухано також
інформацію
директора
СКТБ «Модуль» О. П. Ста
хова про хід виконання по
станови ЦК КПРС про по
силення боротьби з нетру
довими доходами. Відзна
чено, що певна робота у
цьому напрямку ведеться.
Разом із тим на «Модулі»
все ще мають місце недолі
ки, на усунення яких повин
ні бути спрямовані зусилля
адміністрації,
партійного
бюро. Зокрема, тут ще від
чутні елементи зрівнялівки
при оцінці трудового внеску
членів колективу, що мо
рально і матеріально відби
вається на сумлінних пра
цівниках й водночас на ру
ку людям несумлінним.
Партійну
організацію
СКТБ зобов’язано взяти під
неослабний контроль вико
нання постанови ЦК КПРС
про посилення боротьби з
нетрудовими доходами.

Виговський,
майстер
електроцеху по електро
освітленню Василь Костенюк, інженер-конструктор цеху промисло
вої електроніки Євгенія
Кушнір.
Керівник комплексно

Диплом
захищався
на з а в о д і
батий. До речі, товари
ші Шуляк і Губатий бу
ли й рецензентами про
ектів.
Захист проходив
в
обстановці ділового за
цікавлення,
доброзич
ливості і водночас жор
стокої вимогливості до
інженерних рішень
і
точного формулювання
відповідей. Члени дер
жавної комісії особливо
відзначили
грунтов
ність знань
Анатолія
Вареми й Ірини Юрової.
Добре захищалися та
кож заочники політех
нічного інституту,
які
працюють на
ДПЗ-18,
енергетик
теплоенерге
тичного цеху
Віктор

го проекту В. А. Климчук вважає, що захист
дипломів на підприєм
стві повинен стати нор
мою. В цьому
багато
вигод, як для
підпри
ємства, так і для май
бутнього фахівця. Мо
лодий випускник
ба
чить серйозну
потрібність своєї роботи і це
спонукує його до енер
гійного пошуку нестан
дартних рішень. Водно
час,
працюючи
над
комплексним проектом,
він змушений
дбати
про те, щоб ці рішення
тісно поєднувались і бу
ли продовженням
рі
шень його колег,
що
розвиває
колективну
творчість, стимулює тех

НА ВСЕ ЖИТТЯ
Хіба забудеш той соняч
ний день, коли, одержавши
студентський квиток, упер
ше став до колони, очоле
ної інститутським прапо
ром? Прапором, під яким
ось уже від 1974 року тру
диться колектив Вінницько
го політехнічного, долаючи
одну за одною сходинки на
шляху до найвищої якості
підготовки спеціалістів...
Хіба забудеш п’ять років

життя, проведених в інсти
тутських лабораторіях, ау
диторіях, читальних залах?..
Хіба забудеш неповторні
веселі студентські свята?..
Все це уже позаду. Завт
ра нам вручать дипломи ін
женерів і настане мить про
щання з інститутським пра
пором, з студентським жит
тям.
А в пам’яті усе це — на
завжди.

нічну думку,
посилює
індивідуальну
відпові
дальність.
З другого боку, за
хист диплома на
під
приємстві є елементом
утвердження співдруж
ності вузу і виробницт
ва, а впровадження ін
ститутських розробок—
ластівкою взаємного до
вір’я між ними. Ця ла
стівка, образно кажу
чи, й дозволить
звити
перше спільне гніздо,
яким буде відкриття на
підшипниковому заводі
філіалу кафедри елек
трифікації промислових
підприємств міст і сіль
ського господарства.
Досвід захисту дип
ломних проектів на під
приємстві дав
також
привід для
роздумів
про вдосконалення цьо
го заходу в майбутньо
му. Практика, зокрема,
підказує, що при ком
плексному проектуванні
бажано мати
єдиного
керівника на всіх про
ектантів, а не по керів
нику на кожного. Ну, а
при захисті
дипломів
бажано збирати ширшу
аудиторію з працівни
ків підприємства, щоб
були на ньому всі заці
кавлені служби. Це до
зволить ще грунтовніше
обговорювати й оціню
вати проекти, посилить
перехресний вогонь кри
тичних зауважень і, та
ким чином, підніматиме
авторитет захисту.
В. ІВЧЕНКО.

\

Після школи двічі пробу
вав поступати у політехніч
ний. Малувато, видно, сил
було тоді. Закінчив техніч
не училище, працював на
енергопідприємстві. А від
служив в армії — поступив
на підготовче
відділення.
Так став студентом енергофаку. Давно - давно вим
ріяного.
І ось уже позаду роки,
коли очолював комсомо
льську організацію курсу,і
факультету. Коли товариші
довірили пост
заступника
секретаря комітету ЛКСМУ
інституту. Коли тричі про
водив літо у студзагонах, а
потім одержав відзнаку Ба
тьківщини — медаль
«За
трудову доблесть».
Тут, в інституті, прийшли
до мене винятково важливі
події. Став членом партії,
одержую диплом з відзна
кою і призначення на Хме
льницьку АЕС. А ще — од
ружився. Люда вчиться на
третьому курсі.
Звичайно,
теж енергофаку. То ж хіба
може наша маленька моло
да родина хоч будь-коли за
бути Вінницький політехніч
ний?
К. ЗАПАЙЩИКОВ.
випускник енергетично
го факультету.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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СТУДЕНТСЬКЕ

САМОВРЯДУВАННЯ-

ГАРАНТОВАНО ОФІЦІЙНО
Мінвуз СРСР, Секретаріат ВЦРПС
і Секретаріат ЦК ВЛКСМ прийняли
постанову «Про першочергові заходи]
по розширенню участі студентів в уп
равлінні вищими учбовими закладами».
Новий документ надає студентам ши
рокі і реальні можливості впливу на
всі сторони життя вузу. Представни
ки студентських комсомольських і проф
спілкових організацій
будуть брати
участь у роботі рад вузу і факульте
тів, приймальних, стипендіальних; атестаційних комісій і комісій по розподі
лу, у виборах ректора і деканів. Дум

ИНТЕРКЛУБ

ка студентів буде враховуватися на
атестації і виборах за конкурсом вик
ладачів шляхом щорічної оцінки сту
дентами їх праці. Вибори' старост,
заохочення і покарання студентів, від
бір до аспірантури, призначення сти
пендій, розподіл місць у гуртожитку —
всі ці питання тепер вирішуватимуть
ся студентами.
Отже, студентські права, про які
часто доводилося писати лише у май
бутньому часі,
гарантовані офіційно.
Залишилося
навчитися ними користу
ватися.

Не говорим «прощай»

52 представителя зарубежных стран получают в этом
году дипломы нашего института. Среди них и посланец
Сирии Асмар Фади.
Вот и настало время прос
титься с нашим другом,
ставшим нам дорогим
и
родным, —- Винницким п о
лиtexничecким институтом.
Уже позади тревоги и вол
нения, связанные со сдачей
экзаменов, защитой диплом
ных проектов.
Уезжая на родину, хоте
лось бы поблагодарить пре
подавателей, прежде всего
кафедры
русского языка,

сотрудников деканата
по
работе с иностранными сту
дентами за их внимание и
заботу о нас. Мы благода
рны работникам деканата и
профессорско - преподава
тельскому составу инженер
но - строительного факуль
тета за то, что они отдали
нам частицу своих сердец и
старались
научить всему
тому, что знают сами.
Ваша помощь нам — это

интернационализм в дейст
вии. Спасибо вам! Мы же
будем делать все, чтобы по
лученные в СССР знания и
умения использовать
на
благо своих стран и народов.
Мы не забудем тебя, Вин
ница! Надеемся, что и ты
нас не забудешь, Мы не го
ворим «прощай» — мы гово
рим: «Доевидания, Советский
Союз!»,
Асмар ФАДИ,
выпускник инженерно
строительного факультет
та.

і УЧИТИСЯ в ч и т и

ПРАЦЯ З П ІДРУ Ч Н И М
1-І А ЗАПИТАННЯ «Чи вміє11 те ви працювати з під
ручниками?» всі
студенти
дають позитивну відповідь.
На жаль, це далеко не так.
Як і в часи Вольтера, біль
шість освічених людей (це
за його висловом) з книгою
працювати
не вміють.
А
надто це стосується першо
курсників.
За час перебування в інс
титуті студент повинен вив
чити біля 25 тисяч сторінок
різних посібників. Без сум
ніву, засвоїти таку кількість
інформації напам’ять немо
жливо. Студента
потрібно
навчити з цього потоку ви
бирати «раціональне зерно».
І вміти це робити теж раціо
нально, на наукових засадах.
А воно не так просто,
як
може здатись на перший по
гляд. Стихійні методи робо
ти з підручником, що скла
лись у молоді протягом шкі
льних років, здебільшого не
раціональні.
Отож,
приступаючи
до
навчання науковим методам
організації роботи з книгою,
ми повинні перш за все з’я
сувати, які ж основні зав
дання цієї роботи. Ось
як
сформулювала їх Н. К. Крупська; «Перше завдання при
читанні — це з ’ясувати со
бі і засвоїти
«прочитаний
матеріал. Друге завдання —
продумати прочитане. Тре
тє — зробити з прочитано
го необхідні для пам’яті ви
писки. І, накінець, четверте
завдання — це дати
собі
звіт, чому новому навчила
прочитана книга».
Як видно, читання
— не
бездумне «ковтання» сторі
нок, а активне, цілеспрямо
ване самоуправління пізна
вальним процесом, яке
ви
магає від читача знання ме

■26 червня 1987 року,

тодів мислення. Тому вик
ладач. який хоче
навчити
студентів самостійно
пра
цювати з підручником, пови
нен вирішити із ними
ряд
учбово _ логічних
завдань.
Серед них — відбір інфор
мації на поставлене
викла
дачем запитання; виділення
основного і другорядного в
навчальному
тексті; скла
дання плану тексту; робота
над поняттями, закономірно
стями,
теоретичними прин
ципами, доказом; групуван
ня і класифікація виучува
ного матеріалу, узагальнен
ня і мінімалізація вивчено
го; застосування
набутих
знань і їх закріплення
в
пам’яті.
Перш за все треба нав
чити читати текст. Будь-яке
навчання має якусь певну
дидактичну мету.
Усвідом
лення цієї мети тим,
хто
приступає до
самостійної
роботи з підручником, є не
обхідною умовою цієї робо
ти. Отож стимулювати піз
навальну діяльність студен
тів — перший педагогічний
обов’язок викладача. Після
цього він знайомить з алго
ритмом читання навчально
го тексту.
Алгоритм
цей
такий:
1. Прочитати текст повніс
тю.
2. Поставити собі запитан
ня «Що хотів сказати
ав
тор?»
3. Вияснити, чи збігаєть
ся ваша відповідь з назвою
теми тексту. Якщо так, то
можна приступити до дета
льного вивчення матеріалу.
4. Прочитати абзац навча
льного тексту.
5. Відповісти на запитання
«Про що говориться в дано
му абзаці?»
6. Записати перший пункт

Вчені до
цих
пір
б’ються над складанням
точної математичної мо
делі процесу прийняття
людиною рішення. В кі
бернетиці з’явилася на
віть абревіатура: ЛПР
(«лицо,
принимающее
решение»). Мислительиа діяльність ЛПР від
носиться до
явищ, які
важко піддаються фор
малізації. тут багато що
залежить від
досвіду.
Нерідко на
допомогу
приходить перевірений
віками спосіб експерти
зи — об’єднання зусиль
кількох спеціалістів для
вирішення одного зав
дання. Такі об’єднання
кількох ЛПР давно ви
користовуються в меди
цині (консиліум
ліка
рів), у спорті (судійська бригада з фігурно
го катання).
— У наші дні почав
ся справжній бум ком
п’ютерних
експертних
систем,
говорить
проф. Д, Поспєлов, зав.
сектором обчислюваль
ного центру АН СРСР.
У світі створено вже
біля сотні різноманітних
експертних систем,
які
використовуються у різ
них галузях медицини, в
експериментальній хімії,
фармакології,
геології,
археології.
Експертні
системи починають впро
ваджуватися при авто
матизації проектування
і наукових досліджень,
в економіці, в історії—всюди, де спеціалістам
доводиться мати справу
з великими
об’ємами
знань, що носять.
як
правило, неформальний
характер.
Знання на відміну од
даних не можна просто
«перекачати» на
маг
нітні диски ЕОМ із до
відників, наукових трак
татів та інших розумних
книг. їх може повідоми
ти машині
тільки спе
ціаліст високої кваліфі
кації, експерт. У резуль
таті в комп’ютері ство
рюється
семантична
структура
на зразок
кристалічної
решітки,
тільки на
стикуваннях
решітки
залишаються

НТП: ЗДОБУТКИ,

ПРОБЛЕМИ

ЕОМ НАБУВАЄ
ІНТЕЛЕКТУ
незайняті місця. Ці міс
ця і заповнюються так
званими фреймами, що
відповідають
цілком
певним поняттям. Вини
кає система, яка воло
діє якісно новими влас
тивостями. Вона реагує
на
зміну ситуації ціл
ком визначеним чином.
Коли ж замінити деко
трі ланки
фреймів ін
шими поняттями,
то
оцінка ситуації і відпо
відно поведінка системи
істотно зміняться. Ме
тод фреймів використо
вується, зокрема, у си
стемах
автоматичного
перекладу.
— Виявилося,— гово
рить спеціаліст в галузі
комп’ютерної лінгвісти
ки В. Риков.— що
не
можна перекласти, на
віть з допомогою
сулерЕОМ, скажімо,
ан
глійський текст
абсо
лютно точно («одне в
одне») російською мо
вою. Не можна, навіть
якщо в машинну па
м’ять будуть закладені
всі словотворення, які є
в словниках Ожегова і
Уебстера. У кожній мо
ві існують свої фрейми
—ті невловимі описи ти
пових ситуацій, які не
рідко недоступні
іно
земцеві.
В. Риков проаналі
зував
з
допомогою
ЕОМ 500 різних текстів:
наукових, газетних, ху
дожніх і навіть з галузі
юриспруденції.
Вияви
лося, що кожній кате

горії тексту властива ін
дивідуальна
фреймова
структура, хоча всі во
ни набрані з одних і
тих же «цеглинок» —
літер,
цифр і розділо
вих знаків. Більше того,
кожна категорія володіє
своєю ритмікою, хвиле
подібним
семантичним
процесом, де можна ви
ділити домінуючі часто
ти. Таким чином, від
кривається новий
під
хід до автоматизації пе
рекладу з однієї мови
на іншу. Адже коли ра
ніше доводилося витра
чати немалі
машинні
ресурси на пошук
у
кожному реченні гра
матичних об’єктів, ска
жімо. дієслова чи прик
метника, то аналіз рит
міки тексту істотно зба
гачує змістовність пере
кладу.
Враховуючи актуаль
ність створення
таких
систем найрізноманітні
шого призначення, пре
зидія АН СРСР створи
ла спеціальну наукову
раду з проблеми «Штуч
ний інтелект».*
У наші дні
старими
методами і підходами
нові завдання не роз
в’язати. Могутнім при
скорювачем поступаль
ного руху вперед пови
нен служити і постійно
нарощуваний інтелекту
альний потенціал наших
суперЕОМ та
робототехнічних
комплексів
п’ятого покоління.

плану: коротко, своїми сло
вами у вигляді
називного
речення чи запитання.
7. Прочитати новий абзац
і виконати ди 5, 6.
Ь. Після закінчення
чи
тання таким способом всьо
го тексту відповісти на за.
питання «Що є головним у
даному тексті?» Чи збігаєть
ся ваша теперішня відповідь
з відповіддю , яку ви давали
при розгляді пунктів 2 — З?
лкщо -ПІК, то у вас розвину
ті вміння та навички виді
ляти головне у навчально
му тексті при першому зна
йомстві з ним. Якщо Ж Між
першою і другою
ВІДПОВІ
В. ФРОЛОВ,
ДЯМИ існує розбіжність, то
встановити, чому вона ви
никла. Внаслідок такого ана
лізу ви зможете
виділити
СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ
тезу (головне) в тексті.
9. Переглянути ще раз пу
нкти свого плану і ті з них,
які, на вашу
думку,
не
мають зв’язку з тезою, від
кинути.
л
Навчальний рік наблизився до фі
ного округу. Загін «Імпульс» під ке
IV. Ще
раз
прочитати
текст і на певний пункт пла нішу.
Тепер — хто відпочивати до
рівництвом студента радіотехнічного
ну дати коротку відповідь, батьків, хто — в здравниці і спортив
факультету Сергія Хабази уже відбув
відповідь запишіть,
а найнеспокійніші — в
до місця призначення.
11. Після всього прочитай ні табори,
те с в ій план-тези проробле будівельні загони.
650 бійців студентських загонів під
ного матеріалу.
Двадцять шість таких бойових під
час третього трудового семестру мають
1 2 . ьиділіть з тексту ар
розділів
сформував
нинішнього
року
гументи: факти, закономір
виконати робіт майже на два міль
ності, за
допомогою яких комітет комсомолу
нашого інституту.
йони карбованців.
автор доводить
або виво
Першими на об’єкти соціально-куль
дить тезу.
Залишається сказати, що інститутсь
будівництва в Козятинський
13. Зооразіть у
вигляді турного
кий штаб будівельних загонів очолює
граф-дерева шлях доказу те район відбули
двадцять п’ять бійців
нині Олександр Янченко, котрого не
зи. Цим самим
усвідомите інтернаціонального
радянсько-кубинсь
логічну структуру
навчаль
давно обрано заступником секретаря
кого
загону.
Переважна
більшість
мо
ного матеріалу.
комітету комсомолу. Саша тільки-що
14. Подумайте, чи не мо лодих
будівельників працюватиме в
жна викласти той же мате Тростянецькому,
захистив диплом інженера. Він сам
Оратівському,
Ілліріал
інакше,
коротше!
не раз бував бійцем і комісаром на
Липовецькому, Вінницькому
складіть свій план його ви-‘ нецькому,
к^ад>.
різних об’єктах комсомольської роман
та інших районах нашої області. Три
15. Розкажіть зміст про- підрозділи
відправляються у далеку
тики, був інспектором обласного шта
ро^-івної м матеріалу самому
новобудови Тюменської
бу студзагонів, нагороджений медаллю
собі, спочатку користуючись дорогу — на
план-тезами, а потім
по області і Ямало-Ненецького національ«За трудову відзнаку».
пам'яті. Після того, як, повашому, матеріал засвоєно,
перекажіть його своєму то
варишеві, вислухайте
його
зауваження.
Після такого
самоконтролю і взаємоконт
ролю можна твердити,
що
студент
засвоїв
матеріал
свідомо.
С л ід пам’ятати, що
плантези повинні бути виражені
кількістю слів у 10 — 20 ра
зів меншою, ніж сам текст.
Ще кілька днів — і навЯкщо студент складає бага
тослівний план-тези, то він дивовиж тихо стане в інс
не розуміє
матеріалу,
не
вміє або не хоче думати. І це титутських коридорах, ауди
є зовнішньою ознакою не торіях, кабінетах. Позаду —
сумлінного ставлення до ро напружений навчальний рік.
боти.
Попереду — літо. Пора ка
В. ЧИЖИК,
доцент, кандидат педа
нікул, відпусток. І, звичай
гогічних наук.
но, захоплюючих спортивних

Вирушають за г о н и

ЛІТО ,
ЛІТО...

поєдинків.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИй.

