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ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПРОГОЛОСУЄМО
ЗА ТЕ,
ЩОБ УКРАЇНА
СТАЛА
СПРАВДІ
НЕЗАЛЕЖНОЮ
ДЕРЖАВОЮ,
А ЇЇ НАРОД —
ГОСПОДАРЕМ
НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ!

ЧУДОВА СІМКА
КОГО ХОЧЕШ ВИБИРАЙ!
Кандидати в президенти очима фахівця
із системного аналізу.
Борис МОКІН, народний депутат України, академік
УАІН та АГНУ.
Маємо сім кандидатів
в
Президенти України : це —
Володимир Приньов, Левко
Лук’яненко, Леонід Кравчук,
Леопольд Табурянський, мі
ністр Ткаченко,
В ’ячеслав
Чорновіл та Ігор Юхновський.
Різні вони за
ступенем
політичного
плюралізму,
економічного
радикалізму,
характером, віком,
обсягом
знань,
гнучкістю
розуму,
критичністю самооцінки, ав
торитетом в народі, довірою
ділових кіл, рейтингом серед
вітчизняних політиків, масш
табністю в очах закордону,
станом здоров’я, вмінням до
бирати команду,, сміливістю,
ставленням до ідеї національ
ного відродження, готовністю
відстоювати незалежність Ук
раїни,
чіткістю думок та
висловлювань,
культурою
поведінки,
зовнішньою
привабливістю та везучістю.
Використовуючи ці якості
| як критерії, а також власні
| спостереження у Верховній
І Раді за трибуною, кулуарI ною і публіцистичною
ді| яльністю
кандидатів1
у
І Президенти, спробую
дати
І їх порівняльну оцінку
та
І визначити сьогоднішній преI зидентський потенціал кож| ного. Із цієї фрази, споді і: ваюсь, стає зрозумілим, чоі; му я назвав шановного Ткаченка не по імені, як усіх
інших, а за посадою — са: ме так я його сприймаю, і
І саме тому оцінка його за
цією методикою є найбільш
невизначеною.
Для одержання
можли| вості переведення
словес
них характеристик з
кож| ного критерію в чисельні за| провадимо чотирибальну с,и| стему оцінок.
Нуль балів будемо
висІ тавляти, якщо якість канди
датів у Президенти не при| та манна, один бал — якщо
І вона є, але
проявляється
І слабо, два бали—за високу
притаманність якості і три
— у разі використання кан
дидатом по максимуму цієї
якості завжди, коли в цьо|і му є необхідність.
Для економії
паперу
‘І об’єкти дослідження будемо
I надалі позначати,
викорис•I. товуючи перші літери імені
га прізвища, тобто: ВГ, ЛЛ,
|| лк, ЛТ, МТ, ВЧ, ІЮ.
•л
Почнемо з порівняння характеристик, оцінки
яких
I I легко формалізуються.
Візьмемо вік.
Пропонується така шкала оцінок: до
40 та після 65 років — нуль
||; балів, від 40 до 45 років та
7 від 60 до 65 років . один
7 бал, від 45 до 50 років та
: від 55 до 60 років — два
• бали, від 50 до 55 років —
Н три бали. Обгрунтування шкали оцінок по цій характе
ристиці таке: до 40
років
думки чоловіка значною мі-

рою відволікають жінки,
а
Після 65 років їм такою ж
мірою заважає склероз, тому
й> беремо ці вікові межі за
точку
відліку.
Подальша
формаллізація зрозуміла. Ви
ходячи із цієї шкали, маємо:
ВГ-2, ЛК-1, ЛК-2,
ЛТ-3,
МТ-3, ВЧ-3, ІЮ-0
Далі розглянемо стан здо
ровая.
Виставляючи
три
бали кандидатові, який себе
сьогодні гарно почуває фі
зично, будемо
зменшувати
на один бал оцінку,
якщо
йому притаманне якесь хро
нічне, періодично виникаюче
захворювання. Оцінку змен
шуватимемо на два
бали,
якщо ним перенесено дуже
серйозне захворювання, на
приклад, інфаркт чи інсульт
або складну хірургічну опе
рацію з видаленням повністю
чи частково якогось органа,
і на три бали, якщо мають
місце поєднання
перерахо
ваних вище двох і
більше
факторів. За цією шкалою,
звичайно, дуже
приблизно,
оскільки хвороби кандидатів
є їх таємницею, стан здо
ров’я об’єктів
дослідження
можна оцінити так:
ВГ-3,
ЛЛ-3, ЛК-3,
ЛТ-2,
МТ-2,
ВЧ-0, ІЮ-2.
Наступне порівняння зро
бимо, оцінюючи
везучість
кандидатів. Найвищу оцінку
тут ми без сумніву
поста
вимо ЛК — три бали, адже
за рік з рядової посади за
відуючого ідеологічним від
ділом ЦК КПУ він перест
рибнув, майже не затримую
чись, через посади
секре
таря ЦК КПУ по
ідеології
та другого секретаря
ЦК
КПУ на посаду першої осо
би в державі
—
Г олови
Верховної Ради. В
порів
нянні з ЛК інших кандида
тів можна оцінити так: ВГ-1,
ЛЛ-3, ЛТ-2, МТ-1,
ВЧ-2,
ІЮ-1. Я зменшив
оцінку
ВГ на два бали тюрівняно з
ЛК у зв’язку з програшем
ним двох важливих в його
житті виборів, а саме»: ви
борів ректора Харківського
політехнічного
інституту та
виборів Голови Верховної
Ради УРС Р. За тією ж оз
накою — цропрашем
двічі
виборів
Голови Верховної
Ради УРС Р. За тією ж оз
накою — програшем
двічі
виборів
Голови Верховної
Ради УРС Р — я
зменшив
на два бали оцінку ІЮ. Два
бали ЛТ пояснюються тим,
що в нашій державі та ще
й на Дніпропетровщині, щоб
кооператору стати народним
депутатом та кандидатом у
Президенти, треба бути до
сить везучим. Такими ж ба
лами оцінюю
везучість
і
ВЧ — маючи 15 років тю
ремного ув’язнення без ве
зіння не станеш толовою об
ласної Ради та кандидатом
у Президенти. А от
везу
честь ЛЛ оцінюю тією
ж
вищою оцінкою, що, і
ЛК

— трьома
балами,
тому і за ставленням до ідеї на
що бути в камері смертників ціонального відродження. А
і не просто вийти живим, а от нульові оцінки ЛТ за ци
вийти здоровим через
27 ми ж характеристиками обу
років ув’язнення,
зберігши мовлені іншим — його богом
ясний розум та незаплямо- є підприємство та
ділові
вану політичну репутацію, стосунки, а, як відомо, кор,створити партію і
стати дони цьому лише заважають.
Може викликати здивува
кандидатом у Президенти —■
це потребує
везучості
не ння також низька оцінка ЛК
меншої, ніж у ЛК.
по готовності відстоювати не
Зовнішня
привабливість. залежність та оцінене не за
Оцінки цієї характеристики максимумом його ставлення
кандидатів я буду виставля до ідеї національного відро
ти не свої, а формувати їх дження. Адже, якщо судити
на основі узагальнення по за заявами ЛК, то треба бу
чутого від клег та на зустрГ ло б ставити йому по три
чах в колективах підприємств бали- Я ж виставив оцінки
і організацій. Ці оцінки скла врахувавши і те, що він сан
даються такими: ВГ-1, ЛА-1, кціонував підписання багато
ЛК-3,
ЛТ-2, МТ-1,
ВЧ-2, сторонньої угоди між^ ко
лишніми республіками Союзу
ІЮ-1.
Культура поведінки.
У яка містить статті, що спря
мовані проти Декларації, пре
зв’язку з трансляцією по те
суверенітет та стриножуют;
лебаченню засідань Верхов
Україну на шляху до незале
ної Ради України мої оцінки
цієї характеристики кандида жності, і те, що він усклад
тів у Президенти,
вважаю, нив ситуацію своїми пропо
не викличуть ні в кого запе зиціями при вирішенні пита1березневого:
речень. Пропоную
оцінити ня проведення
вії
кандидатів так: ВГ-1, АД-2, референдуму, і те, що
партій
ЛК-2. ЛТ-0,
МТгО.
ВЧ-1. потурав кримським
ІЮ-3. Звичайно, виставляю ним функціонерам в їх нама
чи ці оцінки, я мав на ува,- ганнях відірвати від України
зі не тільки вміння елеган Крим.
Вміння добирати команду.
тно носити добре випрасува
не
ний костюм
та свііжу со На жаль, цим умінням
рочку з підбіраною в тона може похвалитись жоден із
льність краваткою, а в куль кандидатів. Я оцінюю їх вмі
туру
висловлювань
та ння так: ВГ-0- АА-1, АК-1,
взаємовідносин як під
час АТ-0. МТгО, ВЧ1, !Ю1. Так
кандидати
засідань, так і в кулуарах, а низькі оцінки
також культуру мови і про одержали тому, що жодного
командяви хамства щодо людей, які із них не оточує
кандидатові чимось не
до яка була б командою нац'
вподоби.
нальної згоди та
згусткоі\
Чіткість думок та їх вис інтелекту, що так необхідне
ловлювань. Мої оцінки цієї сьогодні Україні.
якості кандидатів такі ВГ-1,
Масштабність в очах зако
ЛЛ13. ЛК-2, ЛТ-1,
МТ-0, рдону. Кандидати за
цієї-,
ВЧ-2, ПОЗ. Я не виключаю, характеристикою перебувают
що хтось інший сприймає ду у різних умовах, і на сього
мки кандидатів за їх вислов
дні їх оцінки,
сформоза
люванням по-іншому.
Готовність відстоювати не за аналізом преси та зарубі
залежність України.
Оцінки жних радіоголосів, такі: ВГ-1,
АА-1, АК-3, АТ-0, МТ-0.
цієї якості кандидатів мені
здаються очевидними: ВГ-О, ВЧ-2, ІЮ=І.
ЛЛ-3, ЛК-1, ЛТ‘ 1, МТ-0» ВЧРейтинг серед вітчизняних
політиків. Беручи до
уваг,
3, ІЮ-2Сміливість. Ця характери судження членів уряду
т;
стика теж очевидна.
ВГ-3 Верховної Ради, маємо: ВГЛЛ-3, ЛК-1, ЛТ-3,
МТ-0, 0, АА-2. А К -2, АТ-0, МТ-0
ВЧ-3, ІЮ-2.
ВЧ-1, ІЮ-1.
Ставлення до ідеї націона
ЛК тут втратив один бат
льного відродження. Мої оці за те, що «здав» рідну пар
нки: ВГ-0, ЛЛ-3, ЛК-2, ЛТ-0, тію, плечі якої
підсадили
МТ-0, ВЧ-3, ІЮ-2.
його на найвищу посаду в
Хоча оцінки трьох остан державі, До речі, партія, що
ніх характеристик кандидатів породила собі ідеолога, який
очевидні, все ж наведу пояс ї ї «здав» у важку хвилину,
нення з приводу деяких із об’єктивно не має права' на
існування.
них.
Всім своїм життям та по
Довіра ділових кіл- За ці
ведінкою ЛЛ і ВЧ заслужили єю характеристикою безумо
найвищої
оцінки — трьох вним лідером є І. Ю. Його
балів за всіма критеріями.
оцінимо в три бали. Тоді ін
Нульова оцінка сміливості шим кандидатам оцінки бу
у МТ, досить низька у ЛК-1, дуть такими: ВГ-0, ЛЛ-1, ЛКмаксимально висока у
ВГ 1, ЛТ-2, МТ-0, ВЧ-1. При фор
пояснюються поведінкою в муванні ЦИХмОЦІНОЦ взято до
уваги дві обставини: з плю
період з 19 по 22 серпня.
Космополітизм ВГ, яким сом — сприйняття ідеології
він пишається, та заклик не та наявність практики
під
голосувати за Акт незалежно приємства, з мінусом — мо
сті України обумовляє нульо жлива нестабільність правлін
ві оцінки його як за коите,- ня.
рієм
готовності
відстоя
ти незалежність України, так (Закінчення на 2-й стор.).

НА ПОСАДУ
ПРЕЗИДЕНТА
НАЙДОСТОЙ.
НІШОГО
СИНА
УКРАЇНИ!
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КАДРИ»

ЧУДОВА СІМКА
(Початок на 1-й стор.)
Критичність
самооцінки.
Оцінки цієї характеристики
кандидатів у Президенти фо
рмуються з урахуванням ли
ше зіставлення їх розуму, об
сягу знань, віку та стану здо
ров’я з бажанням та можли
востями стати на чолі дер
жави. Вони такі: ВГ-1, ЛЛ-1,
ЛК-2. ЛТ-2, МТ-0,
ВЧ-2,
ІЮ-2.
Гнучкість розуму. В
цій
характеристиці мається
на
увазі те, як швидко кандидат
у Президенти здатний знай
ти правильне рішення в си
туаціях критичних та за їх
швидкої зміни. Тут мої оцін
ки такі: ВГ-2, ЛЛ-1,
ЛК-2,
ЛТ-1, МТ-0, ВЧ-3, ІЮ-2. До
речі, за «здачу» рідної пар
тії в критичній ситуації я до
дав ЛК один бал.
Обсяг знань, При форму
ванні оцінок беруться
до
уваги тільки ті знання, які
необхідні голові виконавчої
влади в державі, що пере
буває в стані економічної кри
зи та екологічної катастро
фи, За такої
постановки
питання професор
фізики,
який ніколи не працював у
промисловості, не розв’язу
вав проблем народногоспо
дарського
комплексу
та
економічної перебудови, не
має ніяких
переваг перед
журналістом, що пише ре
портажі на ці теми 3 ура
хуванням сказаного оцінюю
кандидатів по обсягу знань
так: В Г.1 , ЛЛ-1, ЛК-1, ЛТ-2,
ІМТ-Х, ВЧ-2, ІЮ-3: Хочу
зазначити, що за прихиль
ність ЛК та МТ до ідей со
ціалістичного способу госпо
дарювання я оцінку їм зни
зив незважаючи на наявність
у них цих «соціалістичних»
знань,
Характер. Цю якість
я
розглядаю під
кутом зору
співпраці майбутнього Пре
зидента зі своєю командою
та з органами
державної
влади різних рівнів. Тут вра
ховуватимемо і терпець,
і
вміння
ховати
емоції,
і тональність висловлювань,
1 природну врівноваженність,
і все інше, що
викликає
довіру до людини та сим
патії, Маємо: ВГ-0,
ЛЛ-3,
ЛК-2, ЛТ-0, МТ-2,
ВЧ-0

ІЮ-3.
Ступінь економічного ра
дикалізму. Ця
оцінка
на
поверхні: ВГ-2, ЛЛ-2, ЛК-0,
ЛТ-3,
МО-О, ВЧ-2,
ІЮ-3.
Зменшив
оцінку на один
бал ВГ, ЛЛ, і ВЧ, незважа
ючи на їх відданість рин
ковій
економіці, тому, що
вони заявляють
про намір
вести боротьбу з тіньовою
економікою каральними ме
тодами, що, як
показує
досвід, абсолютно
неефек
тивно, і є характерним са
ме для соціалізму, від яко
го на словах усі троє від
хрещуються.
Ступінь політичного плю
ралізму. Тут
ОЦІНКИ теж
виставити нескладно,
адже
кожен із кандидатів у попе
редній своїй діяльності
і
висловлюваннях виявив себе
настільки
чітко, що легко
зорієнтуватись, незважаючи
на
словесні
маскування
сьогодні. Пропоную ці оці
нки такими:
ВГ-2, ЛЛ-1,
ЛК-3,
ЛТ-1, МТ-0,
ВЧ-1,
ІЮ-2.
І остання характеристика
— авторитет серед народу.
На мій погляд, він
зараз

Результати аналізу пока
зують, що сьогодні Леонід
Кравчук в обраній системі
критеріїв
та шкалі оцінок
об’єктивно має
найвищий
президентський
потенціал.
Але його відрив не такий уже
й великий, як це намагаю
ться змалювати нам
деякі
засоби масової інформації,
посилаючись на абсолютно
нерепрезентативні дані со
ціологічних досліджень Не
сподіваним, як на мене,
є
те, що В ’ячеслав Чорновіл
опинився нижче в підсумко
вій таблиці і від Ігоря Юхновського, і від Левка Лук’яненка.
На завершення цього ана
лізу хочу сказати, що в ін
шій системі координат і ре
зультати можуть бути дещо

може бути
оцінений так:
В Г - 1 , ЛЛ-2,
ЛК-3, мт-о,
ЛТ-0, ВЧ-2,
ІЮ-1. Я не
виставив найвищий бал за
цим критерієм ВЧ тому, що
все-таки досить велика кіль
кість людей його сприйма
ють як українського
Гамсахурдіа. А зняття одного
балу із
ЛЛ
пояснюється
тим, що
значна кількість
людей боїться, аби
його
оточення, в якого
немає
психологічного бар’єру
пе
ред тюремним ув’язненням,
подібно до більшовиків
у
1917 році, прийшовши
до
влади та спершись в обла
стях
на скривджених,
не
почало відправляти до тю
рем своїх кривдників,
що
неминуче призведе до гро
мадянської війни.
Підсумуємо. В таблиці на
ведені сума балів, яка виз
начає сьогоднішній
прези
дентський потенціал кожно
го з кандидатів, та кількість
перших і других місць, наб
раних за характеристиками,
для зіставлення при бажан
ні визначити їх
пріоритет
ність.

іншими Але мені здається
що запропонована
системе
враховує практично всі найбільш суттєві для
імідж\
Президента компоненти
і
дає змогу кожному з кан
дидатів на цю посаду вклю
чити в роботу ті резерви, як
він ще не використав мак
симально.
І хай переможе той, хтс
створить справді нералежн\
багату демократичну держа
ву і принесе щастя багато
страждальному народу України!
*

*

*

Коли верстався цей номер
стало відомо, що Олександр
Ткаченко припинив передви
борну боротьбу за президенство на користь Леоніде
Кравчука,

У к ра ї н а
з м о ж е ...
Знову нав’язується думка, що без
Союзу Україна пропаде. Прочитайте
наведені нижче дані і зробіть вис
новки: щорічно Україна виробляє в
кілограмах на душу населення (дані
за 1988 рік).
пшениці 1000 споживає 140
цукру 118 — « — 49,7.
м%яса 86 — « — 68
Куди дівається решта?
Пропонуємо статистику виробницт
ва найважливіших видів промисло
вої і сільськогосподарської продук
ції (в кілограмах на душу населен
ня) у порівнянні з країнами Захід
ної Європи у 1989 р.

масло
8,5
1,3
9,2
6,9 2
Цукор
118,5
28
67
50 1
Наведені дані безумовно підтверд
жують те, що по рівню виробництва
Україна є далеко не останньою. То
чому ж така прірва між життєвим
рівнем цих західних країн і Украї
ни!? Хіба це не ознака колоніаль
ного стану України?
На Україні діє понад 1000 шкід
ливих хімічних підприємств,
лише
сім відсотків продукції яких Укра
їна використовує для своїх власних
потреб. 60 відсотків чорноземів Ук
раїни — зіпсовано,
дитяча смерт
ність — найвища в Європі.
Українці, росіяни, євреї, поляки
— всі для кого Україна стала Ба
тьківщиною, невже
ми не можемо
відстояти себе?
НА РЕФЕРЕНДУМ І 1 ГРУДНЯ
ГОЛОСУЙТЕ «Т А К!» — АКТУ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОС
ТІ УКРАЇНИ!

П е р е д в и б о р н і з у с т р іч і
Останні дні листопада по
значені активізацією перед
виборної боротьби претен
дентів на пост президента
України. Почастішали їх ві
зити на Вінниччину. Зокре-

ма відбулася зустріч і.
Р.
Юхновського
з викладача
ми і студентами вузів міс
та
Вінниці, в якій
взяли
участь і представники ВПІ.
У п’ятницю 29-го листо-

пада очікувався приїзд на
Вінниччину
кандидата
у
президенти, Голови Верхов
ної Ради України Л.
М.
Кравчука.

Гандбольна команда ВПІ об’єдна
ла в своїх рядах мужніх і завзятих
спортсменів, які під керівництвом до
свідчених тренерів М. І. Петренка і
В. Е. Хозерева від матчу до матчу
добиваються все вагоміших результа
тів. У цьому році інститутські ганд
болісти здобули друге місце на спар
такіаді Мінвузу України, поступив
шись кількома очками тільки силь
ній команді Запорізького університе-

ту, за яку виступає чотири збірни
ки країни.
Тепер наші юнаки беруть участь у
чемпіонаті області.
Серія здобутих
перемог поспіль дозволяє сказати, що
в цих змаганнях вонй посядуть пер
ше місце.
На знімку: момент одної з ігор на
Спартакіаді вузів України. Атакують
спортсмени ВПІ.
Фото С. Лісового.

Людина
машина
Протягом останнього ча
су в нашому інституті з’я
вилось багато нових
кавчальних дисциплін. Одна з
них — Інженерна психоло
гія.
Виникає
запитання:
«Навіщо
вона потрібна?»,
«Що вона дає
корисного
для інженера?»
Протягом багатьох
віків
мінялись і вдосконалювались
знаряддя праці, але управ
ління ними відбувалось
за
рахунок фізично'1’ сили лю
дини. На початку 20
віку
появились такі види трудо
вої діяльності, як управлін
ня автомобілем,
літаком,
які вимагають незначної фі
зичної сили і великого пси
хологічного
напруження:
швидкості реакції,
пам’яті,
уваги. Автоматизація вироб
ничих процесів привела до
виникнення серйозних про
тиріч між вимогами техніки
і психічними можливостями
людини. Дослідження пока
зують,
що 36% експлуа
таційних відмовлень ракет
них установок 67% авіацій
них катастроф, 84% аварій
на
електростанціях,
83%
аварій транспортних
засо
бів
— обумовлені недос
татнім врахуванням людсь
ких можливостей, його пси
хологічних якостей. Тому в
1949 р. в Англії група ан
глійських бізнесменів і вче
них започаткували нову на
уку, — ергономіку, яка
в
нас носить назву — інже
нерна психологія.
'Метою вивчення інженер
ної психології в вузі є —
навчити майбутніх інженерів
методам вивчення психологічих властивостей,
людей,
їх закономірностей для то
го, щоб на підставі знання
цих закономірностей, для
того, щоб на підставі знан
ня цих закономірностей, кон
струювати надійні, малоаварійні- системи «людина-машина». Отже, на сучасно
му етапі розвитку інженер
них наук на чільне місце в
системі
наук
стає наука
про
людину — психологія
проектування технічних сис
тем. Якщо раніше, та ще й
тепер
у технічно
відста
лих країнах, при
констру
юванні перш за все врахо
вувались
технічні
вимоги
виробництва, то в 21 віці,
необхідно враховувати перш
за все характер
і можли

вості
діяльності
людини
(психічну напруженість, на
дійність,
інформативність
людини і т. п.
фактори).
Лише
після того, як кон
структору будуть відомі ЦІ
фактори можна
конструю
вати
технічну
СИСТЄ'
му, тобто інженер повинен
пристосовувати
техніку до
людини, а не людину де
техніки, як це робиться до
сі у нас. * Подивіться на но
ву нашу конструкцію
ком
байну
«Дон». Ця машина
напхана електронікою,
але
конструювали ї ї гоголівські
«собакевичі»: машина важ
ка, умови
роботи комбай
нера — погані, людина в
кабіні,
як
в «душогубці»
задихається і більше 4 го
дин працювати
на машині
не може, бо органи управ
ління
вимагаюсь
зусиль
«трьох кобилячих сил». Це
яскравий приклад того що
конструктори1 розробляли не
«систему ЛЮДИ НА-МАШ И НА», а, навпаки, розробля
ли «машину .в яку можно’ і
необхідно посадити люди
ну», без врахування ї ї пси
хологічних якостей
і мож
ливостей.
Для
того, щоб не було
подібних «винаходів» інже
нер будь-якої
спеціальнос
ті повинен
глибоко засво
їти методи інженерної пси
хології, а для цього, на мою
думку,
необхідно
зробити
таке:
1. Організувати в Інсти
туті, науково-дослідну
ла
бораторію з ергономіки, яка
б проводила: оцінку
інже
нерно-психологічних якостей
технічних систем, що їх роз
робляють наші кафедри та
винахідники;
складати па
кети
прикладних
програм
по1 діагнозу психічних мож
ливостей операторів
елек
тростанцій, диспетчерів, по
стів контролю і управління
АСУ; вести професіональний
відбір,
навчання І трену
вання операторів для
різ
них спеціальностей та
ряд
інших робіт, які вкрай не
обхідні
виробництву,
яке
вступає в фазу ринкових від
ношень, де якість
продук
ції буде
відігравати вирі
шальну роль в справі вижи
вання
підприємства.
2. Почати підготовку ба
калаврів і магістрів по спе
ціальності Інженер-психолог.

Вж^ зараз є більше
10
студентів,
(на
четвертому
курсі),
які бажають
пр
дбати
кваліфікацію
іи
женера-психолога
по своїй
інженерній спеціальності. Це
можна легко здійснити, ор
гнізувавши
факультативну
підготовку спеціалістів.
3. Ввести
в дипломний
проект студентів
для всіх
спеціальностей
розділ «інж'енер но -пс ихо ЛіОіпі чна уцін
ка проекту».
4. Зараз за кордоном ве
деться
інтенсивна робота
по створенню
експортних
систем.
Експертна систе
ма — це’ машина п’ятого по
коління, може перетвори
тись в «метал»,
якщо не
буде зебезпечена «базою
знань» з тої чи іншої спе
ціальності,
«Базу
знань»
має тільки
людина певної
спеціальності,
а щоб його
база знань стала
здобут
ком .всіх людей
необхідне
знання спеціаліста
форма
лізувати 1 подати у вигляді
функціональних семантичних
сіток, евристичних програм,
фреймів і т. п. мови,
яка
«зрозуміла» машині. Ство
рити
машинну
«базу
знань» зможе лише спеціаліст-інженер знань. «Це но
ва спцеіальність, на яку, в
недалекому
майбутньому,
попит буде рости неймо
вірними темпами 1 підготов
ка таких
спеціалістів для
нашого інституту можлива.
Інженер знань повинен перш
за все добре володіти ме
тодами психології,
логіки,
когнітивної психології, ін
форматики, психології при
йняття рішень, методами си
стемного аналізу неструктурованих систем. Ніякий су
часний програміст ЕОМ цю
роботу
виконати не може
без відповідної підготовки "з
вищезгаданих
навчальних
дисциплін. Отже,
щоб ви
жити нашому
вузу в рин
ковій економіці
необхідно
готувати інженерів знань з
різних
спеціальностей
на
базі широкої психологічно1'
підготовки
студентів,
бо
X X I вік — вік психології,
біоніки і генетичної Інжене
рії — такий науковий про
гноз розвитку науки і тех
ніки майбутнього.
в. ЧИЖИК.
доцент
кафедри
ін
форматики і соціології.

За редактора Л. ШАМІС.
Тираж 1500.

Зам.

5455.

