
Не зроблю ніякого від
криття, якщо скажу, що 
якість підготовки сучасно
го інженера знаходиться у 
прямій залежності від то
го, як у навчальному про
цесі використовуються за
соби обчислювальної тех
ніки, як він умітиме корис
туватись електронно-обчис
лювальними машинами. В 
цьому зв’язку перед ви
пускаючою кафедрою ви
никає цілий ряд питань по 
придбанню відповідних ма
шин, їх обслуговуванню, 
підготовці викладачів, роз
робці програм, організації 
навчального процесу. Всі 
ці питання виникли, безпе
речно, й перед кафедрою

обчисленнях малих обся
гів. Вартість цих ЕОМ сьо
годні така, що їх можна 
купувати для особистого 
користування кожним сту
дентом.

ЕОМ більшої потужності 
(наприклад, єдиної серії 
ЄС) мають значніші обчис
лювальні можливості, але 
вартість їх уже інша та й 
затрати людських і мате
ріальних ресурсів при об
слуговуванні не ті. Тому 
їх не можна рекомендува
ти в якості кафедральних і 
навіть факультетських ма
шин. Найефективнішими для 
використання на кафедрах 
вважаю персональні і міні- 
ЕОМ. З персональних най

реваг малих машин у нав
чальному процесі треба 
віднести їх значнішу па
м’ять. Однак, на першому 
етапі підготовки персо
нальні ЕОМ краще забез
печують процес індивіду
алізації й самостійності 
навчання.

В нашому інституті є 
електронно - обчислюваль
ні машини великої потуж
ності ЄС-10-55, що забез
печують одночасне під
ключення до роботи кіль
кох дисплейних станцій. 
Враховуючи те, що станція 
типу ЄС 79-20, ЄС 79-70 у 
складі восьми дисплеїв і 
друкарського пристосу
вання становить близько

САМОСТІЙНА РОБОТА І ФІЗИКА

ОБЧИСЛ Ю ВАЛ ЬНА 
Т Е Х Н ІК А  В НАВЧ АННІ

автоматизації проектування, 
створеною в кінці 1985 ро
ку. Частина цих питань уже 
вирішена, деякі ще вирі
шуються, а є такі, що бу
дуть розв’язані ще не ско
ро.

Але ми вже добре знає
мо, що нагромаджуючи 
обчислювальну техніку для 
навчального процесу, треба 
виходити з об’єму учбових 
годин на її використання, 
а також із можливостей 
організувати її кваліфіко
вану експлуатацію. Якщо 
для випускаючих кафедр 
ФОТ потрібні власні обчис
лювальні центри, то ви
пускаючі кафедри інших 
факультетів можуть, оче
видно, обмежитись ство
ренням загальнофакуль- 
тетських ОЦ. Окремий фа
культетський обчислюваль
ний центр потрібен, на 
наш погляд, факультету 
обчислювальної техніки для 
обслужування власних не- 
випускаючих кафедр і для 
проведення занять по за- 
гальнопрограмній підго
товці студентів.

Надзвичайно важливе пи
тання — яку ж техніку ку
пувати? Програмовані мі
крокалькулятори, персо
нальні ЕОМ, ЕОМ великої 
продуктивності, дисплейні 
станції? Отже, цілий ряд 
рішень.

Програмні мікрокальку
лятори для сьогоднішнього 
інженера все одно, що ло
гарифмічна лінійка для 
вчорашнього. Студент будь- 
якої спеціальності повинен 
володіти ним, вільно й ши
роко користуватись при

більш підходять типи —  
ДВК, Нейрон, СМ-1800, ЄС 
1840, Електроніка-85. їхня 
вартість 10 — 25 тисяч 
карбованців. Достоїнством 
створення такого класу є 
можливість поступового 
нарощування його потуж
ностей, а, отже, матеріаль
них затрат, а недолік по
лягає в тому, що у персо
нальних ЕОМ є поки-що 
блоки низької надійності і 
через це вони часто вихо
дять з ладу. Проблема ек
сплуатації ще й у тому, 
що персональні ЕОМ важ
ко забезпечити гнучкими 
дисками пам’яті.

З малих машин для нав
чального процесу варто 
рекомендувати ЕОМ серії 
СМ і «Електроніка-79». 
Вартість складає 75 — 200 
тисяч карбованців. Досвід 
показує, що перевагу тре
ба надавати ЕОМ серії СМ, 
які мають загальнодержав
ну систему технічного об
слуговування в особі фір
ми «Термінал-сервіс». Про
те, машини цього типу в 
першій комплектації ма
ють тільки 2 — 4 місця, що 
недостатньо для організа
ції навчального процесу. 
Щоб збільшити кількість 
місць до 16 — 32, треба 
вводити до складу цих 
ЕОМ мультиплексори, до
даткові дисплеї, розширю
вати їхню пам’ять. Вар
тість додаткових затрат 
для створення дисплейно
го класу на 16 місць на 
30 — 50 процентів менша, 
ніж при створенні такої ж 
кількості місць на базі 
персональних ЕОМ. До пе

70 тисяч карбованців, її 
придбання доступне будь- 
якій кафедрі. Але інтен
сивне використання станції 
на кафедрі АП показує,
що велика адресність ро
бочих місць і ЕОМ, затруд- 
няє процес навчання —
дуже часто бувають пе
ребої. Серйозні економіч
ні й організаційні трудно

Аналіз досвіду викладання 
фізики в технічних вузах 
країни показав, що існує три 
принципових можливості по
кращання якості фундамен
тальної підготовки спеціа
лістів — зміна змісту осві
ти; поліпшення планування, 
організації й управління нав
чальним процесом і оволо
діння передовими методи
ками викладання. Всі ці 
можливості взаємозв'язані 
і реалізуються з допомогою 
систематичної цілеспрямо
ваної роботи студентів під 
керівництвом викладачів на 
лекціях, консультаціях, прак
тичних і лабораторних за
няттях, а також самостійною 
підготовкою в аудиторії, 
бібліотеці, дома.

Вивчення фізики визнача
ється програмою курсу для 
інженерно-технічних спеці
альностей вузів, що затверд
жена в 1981 році. В зв’язку 
з тим, що зменшена кількість 
лекційних годин ми критич
но проаналізували зміст лек
ційних курсів, практичних і 
лабораторних занять, виді
лили головні й другорядні 
для кожної спеціальності 
питання, звернули особливу
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щі виникають і тоді, коли 
доводиться розширювати 
функціональні можливості 
таких систем, обмежуючи 
число дисплеїв, включаючи 
графопобудовники, гра
фічні станції, котрі мають 
вартість і належать до су
воро фондованих при
строїв.

М. ФІЛИНЮК, 
професор, зав. кафед
рою автоматизації
проектування.

увагу на складність засво
єння кожної теми студента
ми. Певна (річ, це дозволило 
точно визначити коло пи
тань, які треба неодмінно 
розглянути на лекціях, які 
винести на лабораторні і 
практичні заняття, які — на 
самостійну роботу під ке
рівництвом викладача, а 
які — на повну самостійну 
підготовку студентів.

Курс фізики на основних 
факультетах скорочено з

51 до 34 лекційних годин в 
першому і другому семест
рах. 17 годин використову
ються тепер для самостій
ної підготовки в аудиторії 
під керівництвом виклада
ча. В розкладі занять — це 
дві години раз на два тиж
ні, А якщо загалом подава
ти схему вивчення курсу фі
зики, то це 6 аудиторних го
дин щотижня в першому і 
другому семестрах (2 годи
ни лекцій, 2 — лабораторні 
роботи, 1 — практичні за
няття, 1 — самостійна робо
та під керівництвом викла
дача) і в третьому семестрі 
4 години (2 — лекції, 2 — 
лабораторні).

Метою всіх цих заходів 
є активізація навчальної ді
яльності студентів, підви
щення їх відповідальності 
за результати учбової пра
ці. Помітну роль, у цьому 
покликана відіграти вимог
лива, об’єктивна оцінка 
знань, яка на нашій кафед
рі здійснюється з допомогою 
системи контрольних захо
дів, проведення конкурсів і 
олімпіад. Скажімо, на дру
гому тижні першого семест
ру проведено вхідний конт
роль знань, так звану, ну
льову контрольну роботу 
Це дозволило визначити 
основні упущення середньої 
школи при вивченні фізики 
і внести відповідні корек
тиви в методику.

На сьомому і чотирнадця
тому тижнях проводимо ру
біжний контроль знань. До 
цього рубіжного контролю 
студент не може прийти, 
так би мовити, з порожнім 
рюкзачком. Він мусить зда
ти колоквіум з теорії, ви
конати й захистити три-чо- 
тири лабораторні роботи, 
успішно написати контроль
ну.

Виникли певні труднощі 
з визначенням змісту і ме
тодики проведення аудитор- 
ної самостійної роботи під 
керівництвом педагога. В 
цей час студенти виконують 
домашні завдання з прак
тичних занять, оформляють 
звіти з лабораторних робіт, 
вивчають і конспектують пи
тання, винесені на самостій
не освоєння. Об’єм і зміст 
роботи кожен студент виз
начає собі сам. Завдання 
викладача — організація

роботи і подання необхідної 
допомоги для її виконання.

Однак перший досвід за
свідчує, що така організа
ція не забезпечує на занят
тях належної творчої обста
новки. Творчість і змагаль
ність серед студентів, на наш 
погляд, буде тільки ТОДІ, КО
ЛИ ми поставимо перед ни
ми творчі завдання у виг
ляді цікавих виробничо-тех
нічних задач і проблем, що 
потребуватимуть! викорис
тання наукової й довідкової 
літератури, обчислювальної 
техніки. Але методика про
ведення самостійної роботи 
на такому рівні вимагає сер
йозної розробки.

Власне, початок перебудо
ви навчального процесу різ
ко посилив вимоги до рів
ня професіональної підготов
ки викладачів, зросла роль 
використання проблемного 
методу при читанні лекцій, 
створенні ігрових ситуацій 
на практичних і лаборатор
них заняттях. Ми по-справж
ньому відчули потребу в об
числювальній техніці, особ
ливо, в довідково-інформа
ційних і діалогово-обчислю
вальних системах.

Осінній семестр, мов лак
мусовий папірець, з’ясував 
також помилковість окремих 
рішень. Сумнівним само по 
собі здається скрочення на 
третину лекційного курсу з 
фізики в перших двох се
местрах, а підсилилось во
но ще й тривалим перебу
ванням студентів на сільсь
когосподарських роботах. 
Кількість лекцій на першо
му курсі ЕФ, ФАМ, ФОТ, 
РТФ скоротилась фактично 
на 50 процентів. Чи можна 
тут вести мову про якісні 
показники?

Якщо читати фрагментар
ний курс то це удар по 
підготовці спеціалістів ши
рокого профілю. Намагає
мось поправити становище з 
допомогою начитки 3—4 лек. 
цій на перших тижнях обох 
семестрів. Гадаємо, що в та
ких умовах це єдино вірний 
вихід, тим більше, що інс
титутський аудиторний фонд 
дозволяє реалізувати начит- 
ку на всіх факультетах.

І. МЕЛЬНИК,
зав. кафедрою загаль
ної фізики.

Педколектив підготовчо
го відділення постійно за
ймається питаннями роз
робки і вдосконалення са
мопідготовки слухачів. Так, 
викладачі математики, фі
зики, російської Літератури 
й суспільствознавства роз
робили, видали «Методич
ні вказівки для слухачів 
підготовчих відділень по 
проведенню консультацій І 
самопідготовки» з матема
тики (Крамарчук Н. В.), 
організації контрольних і 
самостійних робіт з фізи
ки (Бадяк В. Я., Цибрій 
Л. Г,), самостійної робо
ти і написання творів з

російської літератури
(Хмель А. Ь, Шарейко 
Л, С ), вихованню праг- 
нення до самоосвіти слуха
чів (МельниКов Д. А.), 
Крім загальновідомих по
ложень, у Цих методичних 
розробках викладені зав
дання для самопідготовки 
під керівництвом виклада
ча з конкретних тем дис
циплін, питання для само
стійної домашньої пророб- 
ки і самоперевірки, завдан
ня контрольних робіт, пи
тання колоквіумів, Теми 
творів, вказана учбова лі
тература.

САМОПІДГОТОВКА НА ПІДГОТОВЧОМУ
заторську роботу бере на 
себе викладач, а згодом у 
роботу включаються слу
хачі-консультанти з числа 
активістів, які добре всти
гають з того чи іншого пре
дмета. Робота проводиться 
паралельно невеликими гру- 
пами по 5—6 чоловік впро

інтереси , нахили, рівень 
підготовки.

Ефективність і якість са
мопідготовки, значною мі
рою залежить від дотрима
ння і виконання послідова 
но підготовчого етапу до 
проведення процесу, осно
вного етапу здійснення са

ртки, різний роздаточний 
матеріал, підручники, до
відники, конспекти, індиві
дуальні завдання. В резу
льтаті оцінюються як ус
ні, так і письмові відпові
ді, практикуються контро
льні і самостійні роботи, 
колоквіуми з окремих роз

ділів програми. В процесі 
самопідготовки використо» 
вуються технічні засоби 
навчання, електронно-об 
числювальна техніка, клас 
АК-28.

Хочу відзначити, Що 6а 
гаторічна практика само
підготовки слухачів о Дру
гій половині дня під керів
ництвом викладача є висо
коефективною І однією з 
найбільш прийнятних форм 
навчання на підготовчих 
відділеннях.

Е. СТРАШЕВСЬКИЙ,
доцент, зав. підготов
чим відділенням ВПІ.

Самопідготовка проводи» 
ться практично щодня в 
позаурочний час в аудито
ріях і кабінетах відділен
ня. Спочатку всю органі

довж години по кожній 
дисципліні, При цьому обо
в’язково враховуються ра
ніше набуті знання кожно
го слухача, його здібності,

мопідготовки і завершаль
ного етапу контролю і оці
нки наслідків занять. В 
процесі самопідготовки за
стосовуються таблиці ка«
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ЯК  УЧИТИ  вчитися
Б іл ь ш іс т ь  викладачів на

шого вузу використовують 
час, відведений на самос
тійну підготовку студентів 
під керівництвом виклада
ча, кожен на свій лад — 
читають додатково теоре
тичний курс, дають кон
сультації студентам, ріша
ють задачі, але ніхто не 
займається головним — 
учити студентів, вчитися, 
тобто, працювати з підруч
ником і конспектом, засво- 
ювати в аудиторії теорети
чний матеріал, що викла
дався лектором на лекції. 
Досвід показує, що студент 
після 6—8 годин аудитор- 
ної роботи працювати над 
книгою не може, оскільки 
він жива, молода людина і 
в нього чимало інших інте
ресів, які необхідно задо
вольнити. Шлях подолання 
цього діалектичного проти
річчя полягає в тому, що 
навчання в інституті треба 
вести за принципом міні- 
максу — мінімум лекцій
них і максимум аудитор- 
них занять під керівництв 
вом викладача.

Скорочення кількості го
дин лекційного курсу вик
ликає у деяких викладачів 
невдоволення. Вони вважа
ють, що чим більше прочи
тано лекцій, тим краще бу
де засвоєно теоретичний 
матеріал. Ці викладачі не 
знають золотого правила 
дидактики — «знання, вмі
ння і навики засвоюються 
тільки шляхом самостійної 
діяльності того, хто вчить
ся». А для цього той, хто 
ВЧИТЬСЯ, ПОВи н е н  володіти 
загальними способами і 
прийомами навчальної дія
льності. Тільки логічні дії 
студента з навчальним ма
теріалом можуть дати зас
воєння інформації, котра 
знаходиться в підручнику і 
конспекті.

Якими ж логічними дія
ми повинні володіти сту
денти для того, щоб у про
цесі самостійної 4удитор- 
ної роботи могли засво
їти 90—95 процентів лекці
йного матеріалу?

До таких різновидів нав
чальної роботи відноситься 
насамперед робота над на-

уковим поняттям, наукова 
класифікація, методи вста
новлення причинної і функ
ціональної залежності між 
явищами, методи доводів 
і заперечень, виділення ал
фавіту науки (знаходити 
фундаментальні поняття, 
величини й закономірності 
в учбовому тексті), вмін
ня одержувати апріорну 
інформацію з алфавіту да
ної науки шляхом дедук
тивного, логіко-математи- 
чного висновку, вміння 
узагальнювати емпіричні 
дані, поняття й закономір
ності.

Навчання студентів при
йомам учбової діяльності, 
логіці процесу наукового 
пізнання — головна мета в 
загальній системі цілей 
формування особистості 

.спеціаліста вищої кваліфі
кації, а конкретна інформа- 
ція з окремих навчальних 
дисциплін є об’єктом дії, з 
допомогою якого студент 
засвоює не тільки логіку 
пізнання, а й конкретну уч
бову інформацію з даної 
дисципліни. Правильне ви

користання часу для само
стійної роботи студентів не 
тільки підвищить якість 
знань, а й дасть можли
вість піднести активність 
студентів на лекційних за
няттях, застосувати акти
вні методи навчання. На 
мій погляд, необхідно ви
дати для студентів корот
кий, ілюстрований конкре

тними прикладами методи
чний посібник з логіки піз
нання («Як самостійно пра
цювати з підручником і 
конспектом?»). Не завади
ло б також видати для всіх 
студентів конспекти лекцій 
викладачів, котрі читають 
дану дисципліну; забезпе
чити кожну групу необхід
ним матеріалом для само-

Нормування трудомісткості на СРС
Розв'язання основного 

завдання вищої школи —  
підвищення якості підго- 
готовки спеціалістів спира
ється на самостійну роботу 
студентів, активні форми і 
методи навчання. Методич
ною Радою ВПІ розробле
ні і з врахуванням пропо
зицій кафедр рекомендо
вані форми аудиторної са
мостійної роботи студентів 
під керівництвом викладача. 
Однак попередній негатив
ний досвід СРС показав 
небезпеки нерівномірної 
впродовж семестру, неузго- 
дженої з предметів і необ
грунтованої за об’ємами, 
складністю і фактичними ча
совими затратами заванта
женості студентів. Якщо в 
семестрі вивчається десять

дисциплін, з яких п'ять за
вершаться екзаменом, а 
дві — курсовою роботою 
чи проектом, то навчання 
буде ефективним тільки 
при єдності підходу до пла
нування й нормування зав
дань на самостійну роботу і 
форми звітності за її резу
льтатами.

На підприємствах і в на
укових установах, де нале

жить працювати випускникам 
ВПІ, діють і вдосконалю
ються в ході атестації ро
бочих місць системи норму
вання праці конструктора, 
технолога, оператора, дос
лідника, майстра та інших 
категорій інженерно-техніч
них працівників. Самостій
на робота і підвищення про

фесіональної кваліфікації 
інженера в умовах сучасного 
виробництва — природний 
стан спеціаліста. Мені зда
ється абсолютно правомір
ним використати принципи 
й методику нормування ін
женерної праці для нор
мування самостійної роботи 
майбутніх інженерів, особ
ливо конструкторів і техно
логів приладобудівних спе
ціальностей, звітні матеріа
ли з самостійної роботи 
яких є програмною, тексто
вою і графічною документа
цією.

На зразок іженерної, сту
дентська методика повинна 
базуватись на трьох принци’ 
пах.

Насамперед, це принцип 
аналогів. Очевидно, що кон
спекти, звіти, реферати, 
проекти аналогічні з усіх 
дисциплін, базуються на 
ГОСТ, близькі за формою, 
об'ємом, трудомісткістю і 
мають в собі схеми, алго
ритми, розрахунки, таблиці, 
огляди, списки тощо.

Принцип кореляції між 
складністю і новизною зав
дання, кількістю розрахун
ків, об'ємом програми, 
об’ємом конспектування, 
кількістю креслень тощо і 
трудомісткістю звітної до
кументації.

Принцип аналогічного 
зв'язку додаткових умов з 
продуктивністю праці сту
дента, тобто облік природ
них відмінностей в досвіді 
і кваліфікації студентів мо
лодших і старших курсів, 
наявність методичного за
безпечення, САПР і автома
тизованих навчаючих сис

тем, підготовка доповідей, 
участь у комплексному про
ектуванні і діловій інженер
ній грі і таке інше.

Ці принципи можуть бути 
враховані в простій мульти- 
плімативній моделі трудо
місткості завдання на СРС 
і звіту по ній. Трудоміст
кість СРС визначається мно
женням номінальної трудо
місткості завдання (0,5 ака
демічної години на сторін
ку пояснювальної записки, 
1,5 години на плакат, гра
фік, таблиці; 2,5 години на 
формат А4 для складних збі
рних креслень і розрахун
ків на ЕОМ; 3,5 години для 
складних друкованих плат і 
програм) на коефіцієнт ква
ліфікації студента (для ста
ршокурсника — 1,0; для мо" 
лодших курсів — 1,4) і ко
ефіцієнт новизни завдання 
(від 1,0 для типових зав
дань до 2,0 для — експери
ментальних).

Методика може бути ви
користана для нормування 
об’єму і складності звітних 
матеріалів з виробничої пра
ктики й дипломного про
ектування, оскільки перед
бачає обмінні співвідношен
ня по видах робіт в межах 
затвердженого об'єму.

Пропонована методика 
нормування індивідуальної 
позааудиторної роботи під 
керівництвом викладача за
стосовується практично на 
кафедрі АП, включена до 
складу автоматизованої на
вчаючої системи і виносить
ся на обговорення студентів. 
Пропозиції можна направ
ляти в оргкомітет науково- 
методичної конференції ВПІ.

Г. ПОЛТОРАК, кандидат 
технічних наук, доцент 
кафедри автоматизації 
проектування.

Однією з найважливіших передумов 
ефективної аудиторної самостійної ро
боти студентів під керівництвом викла
дача є добре методичне забезпечення, 
до якого, крім підручників і навчальних 
посібників, належать також списки ре
комендованої основної і додаткової лі
тератури, інструктивно-методична літе
ратура з усіх видів занять, повний пере
лік завдань, форм і методів контролю на 
весь період вивчення даної дисципліни, 
розклад аудиторних самостійних робіт 
студентів (СРС), графік виконання й 
перевірки завдань, необхідний довідко
вий і роздаточний матеріал.

Дуже важливо мати максимальне за
безпечення дисциплін інструктивно-мето
дичною літературою. Зараз це забезпе
чення по інституту виросло з 64 до 70—80 
процентів. Показник непоганий. Однак 
спеціальних методичних посібників про 
те, як самостійно вивчати ту чи іншу 
дисципліну (тему, розділ), методично 
правильно організувати студентові свою 
навчальну працю — дуже мало. Тільки 
29 найменувань таких посібників вида
но в 76—77 роках І заплановано видати 
у 88 році на 15 кафедрах нашого інсти
туту. Методичне забезпечення СРС до 
певної міри поліпшить видання через 
Мінвуз УРСР навчального посібника і 
текстів лекцій з вузькоспеціальних дис
циплін. Надійшло уже 17 замовлень від 
7 кафедр.

Доброю підтримкою в оволодінні на
виками самостійної роботи для першо
курсників мають стати методичні вка

зівки, де подана методика СРС і кон
кретні рекомендації по вивченню дисци
плін першого курсу.

Для підвищення ефективності аудито
рної СРС під керівництвом викладача 
важливо мати відповідним чином облад
нані аудиторії. Зростає і роль науко
во-технічної бібліотеки інституту, як 
важливої ланки методичного й науково- 
інформаційного забезпечення і обслу
жування студентів і, в першу чергу, їх
ньої самостійної роботи. Багато нале
жить зробити тут по зміцненню матері
альної бази технічними засобами інди
відуального користування, оснащенню 
бібліотеки засобами автоматизації, ме
ханізації, відео- і копіювальною техні
кою. Багато значить не тільки домогтись 
максимального забезпечення СРС необ
хідною літературою, а й наблизити її 
до студента, академгрупи, місця занять.

Не останню роль в чіткій організації 
аудиторної СРС під керівництвом ви
кладача відіграє морально-психологіч
ний клімат в академгрупі, на потоці 
(курсі). Тому в колективі треба створю
вати обстановку напруженої творчої 
праці по оволодінню знаннями,розвива
ти й підтримувати змагальність у нав
чанні, Виховувати цілеспрямованість, 
волю, сумління, високу відповідальність 
за наслідки своєї учбової праці.

екза м ен  н а  здоров'я
Повним ходом іде спар

такіада «Здоров’я» серед 
професорсько - викладаць
кого складу і співробітник 
ків нашого інституту. Про
водиться вона з семи ви
дів спорту. Чотири види 
вже фінішували. Це — мі
ні-футбол, баскетбол, нас
тільний теніс, волейбол.

В змаганнях беруть 
участь команди всіх факу
льтетів, обчислювального 
центру, Уперше всі види 
спорту представив такий 
виробничий інститутський 
підрозділ, як СКТБ «Мо
дуль» і представив не про
сто, так би мовити, для 
звітної галочки, а став 
серйозним конкурентом в 
боротьбі за першість. Вищу 
сходинку переможного п’є- 
десталу зайняли футболіс-

ти, третє місце за коман
дою — з настільного те
нісу.

Хочеться відзначити та
кож згуртований колектив 
інженерно - будівельного 
факультету, якого не роз
холодила невдача в фут
больних поєдинках на ста- 
рті. Зібравши свою волю й 
наполегливість, перемогли 
з волейболу, баскетболу, 
настільного тенісу і в за
гальному заліку після чо
тирьох видів займають пе-> 
рше місце. На другому мі
сці — дружна команда об
числювального центру. Спо
ртсмени цього підрозділу 
регулярно займаються фіз
культурою і спортом, ак
тивно беруть участь в усіх 
змаганнях, а від цього й 
успіхи. Наводимо табли-

цю змагань після чотирьох 
видів спорту.
ІБф — 25 очок 1
ВЦ — 22 — 2

ФАМ — 21 — 3
«Модуль» — 20 — 4

ЕФ — 19 — 5
МБФ — 18 — 6
ФОТ — 13 — 7
РТФ — 5 — 8

Як бачимо, змагання про
ходять в наполегливій, ос
новному, рівній боротьбі, 
за винятком хіба-що команд 
РТФ і ФОТ, для яких теж 
не усе ще втрачено, адже 
в запасі лишається три ви
ди спорту, і, якщо поста
ратись, можна надолужити.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ, 
головний суддя спар
такіади.

Міський органний зал — 
любителям музики

14—17 ЛЮТОГО (о 10.00) — Всесоюзні відбіркові прослуховування скрипалів 
до Міжнародного конкурсу імені Баха в Лейпцігу.

15 ЛЮТОГО — Народна артистка СРСР Т. Ніколаєва. І. Бах. Квартет з варіа
ціями.

16—11 ЛЮТОГО — Народний артист Литовської РСР Леопольдас Ігріс (орган) 
“  дві різних програми.

23—24 ЛЮТОГО — Гаррі Гродберг, заслужений артист РРФСр (орган).
26—27 ЛЮТОГО і— лауреати міжнародних конкурсів А. ШмиТов (орган), А. Мар 

тинов (Вокал). В Програмі — Музика Баха, ГендОля, ҐунО.
28 ЛЮТОГО — Т. Химер (вокал), А. Карпов (гітара) Старовинний російський 

романс.
М. ШКОДІН, проректор по учбовій 
роботі, 3. ГРОЗНИЙ, зав. лабора
торією методики.
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стійкої роботи (комплект 
підручників (25—30), дові
дники, обчислювальна тех-. 
ніка). Лабораторія мето
дики повинна дослідити 
дидактичну ефективність рі
зких форм організації ау-. 
диторної самостійної робо
ти студентів, узагальнити і 
розповсюдити досвід.

В. ЧИЖИК, доцент

12 лютого 1988 року.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК.

Методичне забезпечення


