27 січня в приміщенні Ленінського райко
му Компартії України відбулася зустріч
партійного, радянського і господарського ак
тиву підприємств і організацій, що входять
до складу виборчого округу № 23 по вибо
рах до Верховної Ради Української Р С Р , з
кандидатами у члени І українського радянсь
кого парламенту.
Серед семи претендентів на депутатське
місце був присутній і виступив зі своєю пе
редвиборною платформою також ректор ВПІ,
професор, доктор технічних наук Борис Іва
нович
Мокін.
Тим, хто має бажання познайомитися з
передвиборною платформою Б .
І. Мокіна
ближче, пропонуємо о 17 годині 24 лютого
подивитися телепрограму «Гарт», в якій ви
ступатиме наш кандидат до верховного орга
ну державного
влади республіки.

Кандидат у депутати обласної Ради народних депутатів
по Ленінському виборчому округу № 13 Бабій Віталій Миколайович

Віталій Миколайович Бабій наро
дився 2 січня 1947 року в с. Комсо
мольське
Козятинського району в
сім’ї службовця.
Після закінчення в 1961 році во
сьми класів Вінницької
середньої
школи № 3, а в 1965 році — Він
ницького політехнічного
технікуму
працює помічником машиніста турбі
ни Вінницької електростанції, елек
тромонтером,
техніком
районного
енергетичного управління «Вінницяенерго».
В 1969 році В. М. Бабій вступив
до лав К П РС, в 1971-му закінчив
Вінницький філіал Київського полі
технічного інституту і пішов працю
вати інженером-конструктором
Він

ницького заводу засобів автоматики.
Після служби
в рядах Радянської
Армії з жовтня 1972 року став ін
структором відділу комсомольських
організацій Вінницького обкому ком
сомолу. В грудні 1973 року обирає
ться другим, а в жовтні 1974-го —
першим секретарем
Вінницького
міськкому комсомолу. Обирався чле
ном бюро міськкому партії, обкому
комсомолу.
Нагороджений
знаком
ЦК ВЛКСМ «За активну роботу в
комсомолі»,
Почесними грамотами
ЦК ВЛКСМ та ЦК Л КОМУ.
З 1979 по 1983 рік В. М. Бабій
працює завідуючим відділом Староміського райкому Компартії Украї
ни. З 1983 року перейшов на роботу

до Вінницького політехнічного інсти
туту — асистент кафедри політ
економії.
Працюючи тут, закінчив
заочну аспірантуру інституту еконо
міки АН У Р С Р . Минулого року за
хистив дисертацію і здобув вчений
ступінь кандидата економічних наук,
1988 року обраний секретарем
парткому Вінницького політехнічно
го.
Колектив деканату
кафедр сус
пільних
та гуманітарних наук ви
сунув Бабія Віталія
Миколайовича
кандидатом у депутати Вінницької
обласної Ради народних депутатів по
Ленінському
виборчому
округу
№

13.

Кандидат у депутати Вінницької міської Ради народних депутатів
по виборному округу № 55 Данильнук Микола Михайлович
Данильчук
Микола Михайлович,
українець, народився в 1948 році у
селі Броники Новоград-Волинського
району
Житомирської області в
селянській родині. Освіта вища, у
1971 році закінчив факультет ра
діоелектроніки Київського політехніч
ного інституту (Вінницький філіал).
Кандидат технічних наук, працює
старшим викладачем кафедри АІВТ.
Одружений. Дружина — Данильчук
Лідія Павлівна, старший інженер
СКВ «Тороїд». Дочка Ірина, 16 ро
ків та син Роман, 10 років — шко
лярі.
Товариші виборці!

Ваш кандидат розпочав свою тру
дову діяльність у 1971 році поміч
ником майстра, потім майстром на
В З Р Т А (тепер ВО «Маяк»). У Він
ницькому політехнічному працює
з
1973 року. Пройшов шлях від інже
нера Н ДС' до старшого викладача,

Кандидат у депутати міської Ради народних
депутатів по Ленінському виборному округу
№ 52 Горшечников Гліб Васильович
Горшечников Гліб Васильович наро
дився 1935 року в місті Красно дарі.
Росіянин. Освіта вища. В 1971 році
закінчив Харківський юридичний інсти
тут.
З 1981 року працює старшим ви
кладачем юридичного права Вінницько
го політехнічного інституту. Трудову
діяльність розпочав у
1953-му році.
Тривалий
час служив в
Радянській
Армії, зокрема, з 1966 по 1980 роки
—
на космодромі «Байконур».
Одружений. Дружина Людмила Сергі
ївна працює у Вінницькому виробни
чо-технічному управлінні зв’язку. Донь
ка Наталія — викладач
Вінницького
медичного інституту.
Колектив інженерно-будівельного фа
культету
висунув Гліба Васильовича
Горшечникова кандидатом у депутати
Вінницької міської Ради народних де
путатів по Ленінському виборчому ок
ругу № 52.

захистив кандидатську дисертацію.
Як фахівець і як людина користує
ться заслуженою повагою співробіт
ників та студентів. Колектив факу
льтету автоматики та мікроелектропіки висунув Миколу Михайловича
кандидатом у народні депутати.
Найголовнішими рисами депутата
він вважає чесність, принциповість,
чуйність, вміння слухати і чути, го
товність відстоювати законні
інте
реси інших людей. Йому чужі заро
зумілість і все, що об’єднується
терміном «бюрократизм».
Основні положення передвиборної
платформи такі:
— реальна влада Радам, розши
рення самостійності та компетенції
місцевих Рад у вирішенні
питань,
що
стосуються територій;
— гласність у роботі органів
влади, підзвітність органів влади гро
мадянам;
— поглиблення демократії, розши

рення прав людини, створення гро
мадських засобів масової інформації;
— консолідація всіх прогресивних
сил суспільства на платформі ре
волюційної перебудови;
— пріоритет соціальних та еколо
гічних питань в економіці;
— пріоритет економічних методів
управління і скорочення на цій ос
нові апарату управління;
— рівні
можливості для
всіх
форм
господарювання,
плюралізм
форм власності;
— перегляд та ліквідація привіле
їв Номенклатури;
— піднесення культури населення
на основі відродження
культурних
традицій і національної
самосвідо
мості всіх національностей, що меш
кають
у місті і області;
— поліпшення матеріального за
безпечення закладів
освіти, вихо
вання підростаючого покоління
та
охорони здоров’я.

Зустрічаємось з кандидатами
Мокін
Борис
Іванович
Передвиборна
кампанія
політехнічного
вже вступила у найвідпові — ректор
дальніший етап:
з 27 січ інституту;
ня розпочалися зустрічі ви
Олішевський Роман
Віборців
з кандидатами
у кентійович — секретар ко
депутати Верховної
Ради мітету АКСМ У ВО
«Вінреспубліки, її місцевих ор ницяенерго»,
ганів влади.
Плясовиця Юрій Олек
Кандидатами до
парла сійович
— керівник
архі
менту Української РСР
по тектурно - проектного коо
виборчому округу № 23 Ле перативу виробничого об’єд
нінського району м.
Він
нання «Термінал».
ниці зареєстровані:
Графік
зустрічей з кан
Абрамов Володимир
Ми
дидатами у депутати
Вер
колайович
директор за ховної
Ради
Української
РСР
по виборчому округу
воду «Кристал;
N2 23 такий:
Авксентьев Анатолій
Фе
2
лютого,
о
17
год,
дорович
—
генеральний
директор
виробничого вул. І. Богуна, 5, приміщен
«Вінницяенерго»,
об’єднання
«Аерогеопри ня ВО
лад»;
виборчі дільниці 5, 6;
Костюк Дмитро
Степа
нович — начальник
цеху
ВО «Маяк»,

6 лютого, о
17 год.
Хмельницьке
шосе,
29
клуб ТТУ,
виборчі діль
ниці 8, 9, 10;

Меть Микола
Олександ
рович — бригадир мулярів
будівельно
монтажного
управління
№ 1
тресту
«Вінницяпромбуд»;

7 лютого,
600-річчя,
спортивний
«Термінал»,
ниці 11, 12,

9
лютого, о
15 год,.
Хмельницьке шосе, 95, ак
товий зал ВПІ, виборчі ді
льниці 28, 33;
12 лютого, о
18
вул. Пирогова,
348,
мікрорайону виборчі
ниці 39, 40, 41;
14 лютого, о
Хмельницьке шосе,
лац піонерів
і
виборчі дільниці 2,

год.,
клуб
діль

17
год22,
Па
школярів,
7;

16 лютого,
о 18
год
вул. Келецька,
53, примі
щення облагропрому,
ви
борчі дільниці 14, 15, 16;
19
лютого, вул. Стахурського, 22, середня
школа
№
10, виборчі
дільниці
21,
22, 23;
23
лютого, о 18 год.
вул. Келецька, 89, середня
школа № 25. виборчі діль
ниці 24, 25.
27, 35, 36.

27 лютого, о 16 год. вул.
о 16 год. вул, Порика, 28, культурно-спор
17, культурнотивний
комплекс
ВО
комплекс
ВО
дільниці
виборчі
діль «Маяк», виборчі
32,
34, 37, 38.
13;

2 лютого

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор .

До міжвузівської

1990 року.

науково-методичної конференції

ГУМАНІЗАЦІЯ— НОВА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
7 — 8 лютого ц. р. в актовому залі нашо
го інституту відбудеться обласна міжвузівсь
ка науково-методична конференція під
на
звою «Проблеми гуманізації і гуманітариза
ції навчально - виховного процесу у вузі».
В її роботі візьмуть участь викладачі і
співробітники політехнічного,
педагогічного
і медичного інститутів,
вчителів
середніх
шкіл, представники органів
народної освіти
м. Вінниці.
Відбудеться два пленарних засідання, пра
цюватимуть чотири секції, на яких буде за
слухано і обговорено 115 доповідей, співдо
повідей і повідомлень.
Організаторами
конференції
є
Мінвуз
УРСР,
Вінницька
обласна організація то
вариства «Знання», Вінницький
вузівський
центр
і В П І.
Нижче подаємо матеріали окремих учасни
ків цієї конференції,

ІНТЕЛЕКТ І
Взятий курс на пере
будову вищої освіти на
мічає якісні зміни
в
системі підготовки май
бутнього інженера, ство
рення у вузі інтелектуа
льної, моральної і есте
тичної атмосфери,
яка
забезпечує
повноцінне
формування фахівця.
Існуюча
теоретична
модель вузівського нав
чання містить, в основ
ному, формування «інст
рументальних»
можли
востей інженерів,
кон
структорів,
технологів,
тобто, вироблення у них
конкретних
професійних
навичок і умінь. Психо
логічні, педагогічні і со
ціальні аспекти випуск
ника технічного
вузу,
його культурний
рівень
залишились при
цьому
на другому плані.
І, як наслідок, випуск
ник втузу
недоотримує
загальнокультурну і
гу
манітарну підготовки. До
речі, тут вина не
лише
вузу,
але і недоробка
середньої школи.
Відтак, гуманізація
і
гуманітаризація освіти в
технічному вузі не може
обмежитися лише
вве
денням в учбовий
план
факультативних
курсів
(етики, естетики, теорії
і історії культури),
які
доповнюють
викладання
суспільних дисциплін.
і якщо ми хочемо під
готувати
високоосвіче
ного інженера, то
нам
сьогодні потрібен серйоз
ний і глибокий
аналіз
проблем
гуманізації
і
гуманітаризації
вищої

ОСВІТА

технічної освіти, погріб
на розробка всеохоплюючої програми
гумані
тарної підготовки.
Во
на
повинна
включати
продуману, безперервну,
комплексну систему ви
ховання студента.
При
цьому вирішальним
є
принципове
підвищення
значимості психолого-пе
дагогічних і
соціальноекономічних знань,
Тому в навчальні пла
ни слід ввести такі дис
ципліни, як
основи за
гальної
і
інженерної
психології,
соціології,
психолого - педагогічні
основи управління
ви
робничим колективом
і
т. д.
Важливо
також,
щоб
гуманітарна куль
тура увійшла
в
зміст
технічних дисциплін.
І
такий
напрямок
най
більш перспективний при
розв’язанні
гуманізації
освіти.
В цьому зв’язку
нам
необхідно
позбавитися
уяви про абсолютну роз
межовуваність
суспіль
них і технічних дисцип
лін. Бо відомо, що вик
ладачі спеціальних пред
метів зводять свої
фу
нкції, як
правило,
до
передачі суми
ідей, які
не виходять за рамки їх
предмета,
покладаючи
завдання по
формуван
ню
світогляду
студен
тів на викладачів суспі
льних наук. А між
тим,
йдеться про єдиний нав
чально - виховний про
цес.
Актуальною проблемою
гуманізації і гуманітари

зації освіти є
науковообгрунтована
організа
ція всієї позааудиторної
виховної роботи на
ос
нові самоврядування сту
дентів,
їх
ініціативи,
творчості і самодіяльнос
ті. Ця робота
повинна
стати практичною
шко
лою
становлення світо
глядної, моральної і про
фесійної зрілості
сту
дентів.
Сьогодні ми перебуває
мо на початковому ета
пі усвідомлення проблем
гуманізації і гуманітари
зації інженерної освіти.
Сил для
їх
вирішення
поки
бракує, і,
оче
видно,
тут
на перший
план постає
особистість
викладача, який повинен
володіти сучасною тех
нологією
виховання
і
навчання, методами нау
кових
досліджень. От
же, і підготовка
такого
викладача
стає першо
рядним завданням кож
ного вузу.
Якісне розв’язання ба
гатьох інших проблем у
гуманізації і гуманітари
зації інженерної освіти
неможливе без наявнос
ті відповідних підрозді
лів, науково - педагогіч
них досліджень в цій га
лузі.
З цією метою
у
вузах
повинні
бути
створені відповідні кафед
ри, наукові
лабораторії,
котрі
б
забезпечували
гуманітарну
підготовку
студентів.

моральних вимог
в оцін
ці
своєї поведінки і по
ведінки інших молодих лю
дей.
Не на останньому місці
— дефіцит гуманітарної ос
віти, який виявляє
себе
інфантилізмом в світогляд
ній проблематиці,
полег
шеною трактовкою питань
моралі, мистецтва, культу
ри, недооцінкою гуманітар
них цінностей.
Важливо підкреслити, що
застосування системної, по
слідовної
і цілеспрямова
ної гуманітарної підготовки
дозволяє
сформувати ши
рокий культурний потен
ціал
лікаря.
Такий
спеціаліст є підготовленим
для своєї соціальної діяль
ності.
Особливо важливе
зна
чення в нашому вузі нада
ється
вдосконаленню між
дисциплінарного підходу в
підготовці майбутніх ліка
рів
нашої країни і країн
Азії, Африки і Латинської

із боку студентів; для ке
рівників — соціальне за
мовлення,
матеріальнотехнічне забезпечення
і
трудові ресурси,
фінан
сування, управління і ко
нтроль з боку місцевих
партійних
і
радянськи
х
органів, міністерств, ра
ди інституту, його партій
ного і профспілкового ко
мітетів.
Серед
академічних
свобод варто виділити:
для студентів — свободу
вибору вузу, визначення
набору дисциплін навчан
ня за спеціальністю,
в
межах навчальних
пла
нів, вільне відвідування
лекцій, свобода на своє
бачення отриманої інфор
мації, навіть в суспіль
них
дисциплінах, свобо
да оцінки роботи викла
дача і рекомендації про
заміну на випадок, якщо
він не забезпечує якісне
ведення занять,
можли
вості вирішення важли
вих питань
вузівського
життя через ради факу
льтетів і вузів, громад
ські організації; для вик
ладачів — свобода спе
ціалізації в наукових дос
лідженнях і викладанні,
свобода вибору методів і

засобів
навчання,
які
найбільш повно відпові
дають його індивідуаль
ним особливостям
і за
безпечують високу якість
навчального процесу, сво
бода експертної
оцінки
професійної
придатнос
ті студентів, опублікуван
ня результатів наукових
досліджень. Що ж стосу
ється свобод
керівників
на рівні ректорату,
то,
можливо,
вони
будуть
визначені
з прийняттям
нового положення
про
вузи.
Як показує
практика
роботи педагогічного ін
ституту та інших
вузів
країни, надання моделям
трикутника гнучкості при
проектуванні
своєї
ді
яльності і діяльності ін
ших працівників з враху
ванням об’єктивних умов
і відповідних свобод по
вертикалі,
дозволяє
з
одного боку — підвищи
ти результативність
ву
зівського навчання, а
з
іншого — значно просу
нутися в напрямку його
демократизації.
А. ТОМ УСЯК,
проректор

В Д П І.

Педагогіка співробітництва

Реалізація всіх
народних
планів і задумів починаєть
ся зі
шкільного
порога.
Це — аксіома,
продикто
вана самим
життям.
По
тенціал майбутнього
сус
пільства — в руках школи.
На жаль, шкільна освіта
М . Ш КО Д ІН ,
довгі роки
перебувала
в
доктор
педагогіч
занедбаному стані. Головна
них наук, професор
причина — тривале
пану
В П І .
вання в ній адміністратив
но-наказової
педагогіки.
яка грунтується на уяві про
людину, як про
безініціа
тивну,
неслухняну,
своє
вільну істоту. Звідси і не
обхідність постійного і без
Америки,
котрі
розвива перервного контролю і під
ються.
На
нашу думку
вдо порядкування.
сконалення гуманізації слід
Ще А. С. Макаренко за
реалізовувати через демо
кратизацію вузівського жит значав, що педагогіка школи
тя, наближення до потреб, повинна повторювати педа
інтересів
студентів.
Тому
суспільства.
Нині
необхідно
здійснювати ра гогіку
ціональну
переорієнтацію школа стала на шлях пере
навчальних предметів, всієї будови.
Поступово, але не
організації
навчально-ви
ховного процесу у вузі, роз відворотньо відступає з її
командно адмініст
горнути їх до людини як стін
у пізнавальному, так і
в ративна
система
управ
практичному плані.
вхо
Процеси
демократизації ління. Все настійніше
демократія
і
безпосередньо
торкаються дить сюди
управління всіма
підроз гласність.
ділами
вузу. Зараз
не
Нова школа стає не
ус
обхідні, мабуть,
цілеспря
соціальним Ін
мовані і послідовні
захо тановою, а
ди по
реальній гуманіза ститутом,
мета якого
—
ції інститутського життя в
повсякденній практиці кож забезпечити освітянські за
суспільства,
ного студента і викладача. пити держави.
Г. П А Л ІЙ ,
особистості.
проф есор ,
На Вінниччині
повсюдно
С. Ж У Ч Е Н К О ,
створені міські і
районні
доцент, (ВМІ).

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
Рівень розвитку суспіль
ства визначається
багат
ством його матеріальної
духовної
культури. Об
сяг і якість
нематеріаль
них благ, що створюють
ся сучасниками, залежать
від ступеня
використання
творчих,
інтелектуальних
і
естетичних
здібностєі?
майбутніх спеціалістів.
Слід підкреслити, що ус
пішне розв’язання
назрі
лих проблем життя суспі
льства
висуває
необхід
ність
отримання
нового
«обсягу»
і «якості»
взає
модії на міждержавному і
громадсько-політичному рів
нях, що може бути досяг
нуто
шляхом підвищення
культури народів і гумані
зацією викладання.
В цьому контексті
по
стають
проблеми
відста
вання
розвитку загальної
культури
від освіченості,
недостатність і нерозвину
тість культурних
потреб,
спрощеність і заниженість

АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ
Демократизація і пере
будова нашого суспіль
ства вимагають корекції
внутрівузівських
взає
мовідносин, а саме —
«основного трикутника»:
студенти — викладачі —
керівники.
Можна дискутувати з
приводу того,
наскільки
ефективна
ця
модель,
але не
можна не пого
дитися, що найменш при
вабливою її
рисою
є
жорсткість. Але її, жор
сткість, можна зняти, за
безпечуючи
компоненти
«основного
трикутника»
деякими свободами,
які
слід вважати академічни
ми. Але при цьому не
обхідно рахуватися з та
ким питанням, як об’єк
тивні умови.
Серед
об’єктивних
умов,
які
визначають
навчальний процес,
не
обхідно
виділити:
для
студентів — цілі і зміст
навчання, наявність
уп
равління і контролю нав
чання; для викладачів —
контингент студентів, со
ціально значимі цілі нав
чання, професійні
обо
в’язки, зміст
навчання,
управління і
контроль
як з боку керівників, так

ради по народній
освіті,
ради шкіл. Добре
зареко
мендували вони себе в Ту
льчинському,
Могилів-По
дільському,
Томашпільсь
кому та в інших
районах.
Вже удостоїлася
прав гро
мадянства виборність
ке
рівників шкіл.
На
зміну
авторитарній
педагогіці приходить педа
гогіка співробітництва.
Во
на націлена на зняття
ба
р’єрів, що розділяють
ко
лектив педагогів та
інших,
перетворення їх в
єдиний
загальношкільний.
Співро
бітництво об’єднує школу і
керівників, школу і соціаль
не оточення.
Педагогіка
співробітни
цтва — це педагогіка
поисправжньому впровадженої
перебудови і розвитку де
мократичної
особистості,
розкріпачення всіх здібнос
тей і душевних сил дитини.
Кращі наші вчителі
вже
взяли нову педагогіку
на
озброєння. Кредо
новато
рів: учні повинні не тільки
добре
вчитися, але ще й
мають право на
власний
пошук і свого
місця
в
житті,
на помилки, зреш
тою, на ризик і вибір.
В області зроблено впев
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нені кроки по вдосконален
ню
розвитку здібностей
і
схильностей школярів. Ш и
риться мережа
класів
з
поглибленим вивченням о к
ремих предметів, відкрива
ються школи з певним на
хилом
для обдарованих ді
тей. Розвитку творчості та
ініціативи,
економічного
мислення значною
мірою
сприяють учнівські
колгос
пи,
кооперативи,
трудові
об’єднання,
що працюють
на орендному підряді,
різ
номанітні гуртки і клуби.
Ми широко
пропагуємо
кращий досвід роботи
пе
дагогічних
колективів
і
вчителів в умовах демокра
тизації і гласності по вихо
ванню особистості
мисля
чої, діяльної,
сміливої
в
рішеннях і
вчинках.
Цьо
му служать засідання коле
гії управління народної ос
віти, діяльність теоретичної
групи «Перспектива»,
об
ласної школи молодого вчи
теля,
курси
підвищення
кваліфікації
педагогів, пуб
лікації в пресі, передачі на
радіо.
А, Г У Ц О Л ,
начальник
управління
народної освіти
обл
виконкому.
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