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ГОЛОВНЕ — ГЛИБОКІ ЗНАННЯ
Ф А
До зимової екзаменацій
ної сесії нинішнього нав
чального
року
студенти
Ф АОТу пірийшли з хоро
шими результатами.
За
підсумками атестації
фа
культет зайняв перше міс
це. Це красномовно гово
рить про
успіхи
наших
студентів
З великою (відповідаль
ністю, серйозно і вдумли
во ставляться хлопці і дів
чата до екзаменів,
багато
працюють
самостійно. А
наполеглива праця
вінчає
ться хорошими оцінками на
екзаменах. Відмінних
ре
зультатів добились студен
ти
четвертого
куосу. —
в групах ІАТ-78 І 2ЕОМ-78,
середній
бал відповідно
4,5 та 4,56. Тільки на «чо
тири» і «п’ять» відповідають
студенти
груп
2АТ-78,
ЗАТ-78,
4АТ-78,
ІЕОМ
-78.
Хочеться відзначити ста
рост цих гр у п В. Пірисяжнюка, С. Ябліочникова, О.
Борзинького, В. Кооенчука, Є. Коваленко, Т. Ткачову, які відмінним навчан
ням, сумлінним ставленням
до громадських обов'язків
подають приклад
студен
там факультету.
Радує своїми здобутками
п’ятий курс. Хлопці і дівча
та складають передостан
ній екзамен. За ним буде
захист диплому, і молоді
фахівці
залишать рідний
ВПІ, щоб творчою працею
на виробництві
віддячити
Вітчизні за батьківське пік
лування.
Прикладом для студен
тів нашого вузу може бу
ти сім’я студентів-п'ятикурсників Романа
та
Віри
Бойко. Вони успішно поєд
нують навчання з вихова
нням сина: Роман — від-

от

ПОВІДОМЛЕННЯ

мінник з першого курсу,
а Віїра — Ленінський сти
пендіат ВПІ.
Багато
хороших
слів
можна сказати
на адресу
наших сімейних пар Войнаровських,
Мотильїницьких,
Боштанів, Ковалів, які скла
дають сесію в основному
на «відмінно».
Кожна сесія для декана
ту складна. Адже до кож
ного студента треба знай
ти індивідуальний
підхід,
якщо трапляються
прикрі
зриви, треба вияснити при
чини і якнайшвидше вжи
ти дієвих заходів до вип
равлення становища.
Загальна картина
сесії
на нашому факультеті від
радна, але не обходиться,
звичайно,
без
недоліків.
Є окремі студенти, які не
тільки самі погано навча
ються, але й заважають ін
шим, утруднюють
роботу
деканату. Приміром,
сту
дент групи 4АТ-79 С. Чаленко з'явився в деканат
лише тоді, коли його гру
па уже склала два екзаме
ни, а сам він не спромігся
навіть
на заліки.
Сту
денти другого
курсу
Є.
Діденко та В. Конько своїм
недбальством
Г поганим
навчанням ганьблять зван
ня радянського
студента.
Думається,
комсомольсь
ким
організаціям,
го у п ,
де навчаються ледарі, тре
ба звернути «а це
увагу,
рішуче засудити поведінку
названих студентів.
Сесія
продовжується^
Отож будемо сподіватись
шо студенти ФАОТу
не
втоатять завойованих пози
цій, успішно складуть ек
замени, достойно
викона
ють найперший свій
обо
в'язок перед державою.

з

ДЕКАНАТІВ

явами недбальства нам тре
ба рішуче боротись. І пер
шими
помічниками тут є
старости груп та комсомо
льський актив.
Для багатьох студентів
заліки стали каменем спо
тикання на шляху до ек
заменів. Вони ускладнили
собі сесію тим, що у цей
гарячий час потрібно було
відвернути увагу на лікві
дацію
заборгованостей.
Зрозуміло, не було1, (змо
ги, як слід, готуватися до
екзаменів.
Та в основному радіо
техніки у всеозброєнні, пі
дійшли до звіту. Хочеться
відзначити
кращі
групи
факультету — ІРТ-77 і

д
РАДІОТЕХНІЧНИЙ
З непоганою
теоретич
ною підготовкою підійшли
до складання зимової екза
менаційної сесії
студенти
радіотехнічного
факульте
ту. За результатами першої
та другої атестації ми зай
няли
друге місце. А це
свідчить про те, що про
тягом семестру
студенти

готувалися до занять, по
рівняно непогано відвіду
вали лекції та
семінари.
Особливу увагу ми приді
лили перескладанню «неудів» в атестацію. Та все ж
варто відзначити, що про
гули ще дають себе знати:
це позначається на скла
данні заліків. З такими про

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
На енергетичному три- в’язок з проведенням
еквають
екзамени...
Перші
заменів немає.
підсумки
свідчать,
що
Хоча сесія ще у розпа
спільні зусилля викладачів лі і багато груп
склали
та студентів протягом се- лише по одному-два екзаместру принесли більшос- мени, уже визначились пе
ті юнаків та дівчат грун- реможці і ті, що недобротовні знання.
Енергетики совісно ставляться, до навскладають
непогано, але чання.
в цілому, знаючи можлиНайкраща
наша група
вості (наших студентів, се- 2ЕПП-78, Юнаки Г дівчата
*с(ія могла б
проходити добились високих показниі краще.
ків у навчанінііг — в їх груВсі організаційні питання пі ніайвищий процент якосвирішені, зривів або неу- ті — 62. Вони не
тільки

Валентина Майстер з групи ІЕПП-78 любить працювати
у читальному залі. Під час сесії вона тут готується до
наступного екзамену.
Турбує нас перший курс.
Сесія показала, що нашим
новачкам треба багато пра
цювати над собою,
щоб
бути на рівні вимог вищої
школи. Прикро, але
пер
шокурсники
вчасно
не
одержали заліки по
всіх
дисциплінах, а це вносить
нервозність у сесію, не дає
змоги нормально готувати
ся до екзаменів.

добре навчаються, але бе
руть активну участь у гро
мадському житті колекти
ву.
Ініціатором
добрих
справ студентів
групи є
староста комуніст Володи
мир Конюхов . От і сесію
Володя складає
відмінно.
Не
поступається йому в
навчанні Олег
Микитюк.’
Він впевнено,
грунтовно
відповідає на екзаменах, і
викладачі одностайні у сво
їх рішеннях; знання Оле
га заслуговують
відмінної
оцінки.

Матеріали
підготували
В. Осіпчук, Е Таран.
Фото О. Суворова.

)
того надалі не втратять /
завойованих позицій, примножать успіхи.
Не один рік пройшов уже
На жаль, ми не можемо з тих пір, як ми, сьогод
похвалитися
відсутністю нішні
студенти-заочники
двієчників, ледарів. Погано першого курсу, закінчили
складають сесію студенти школу.
Обрали робітничі
групи 2ТМ-81. Староста професії. Та з часом кожен
групи тов. Андрійчук занед- відчув: для того, щоб пра
бав роботу, отож і наслід- цювати краще, з
повною
ки сумні: багато студентів вдддаїчею ,тре|ба вчитися
не допущені до екзаменів, е оволодіти великою сумою
двійки. Невтішні «досягнен- знань. Отож люди, які не
ня>> і групи зтМ-80.
рік пропрацювали на
0собливо ж на факульте. один
виробництві, , вирішили і
«від3начилися>> V
Ош- навчатися, і працювати.
з
ди й
(
6ТМ-78) і
Справа це непрост а .
0 і нсуне^ У(група 4ТМ- Вдень працюємо, а вечора
Михайло недбало ста- ми, недивлячись на втому,
семестру, є сесія. ПР°ТЯГ0М 77).
’
вився
до занять, не відвіду
\ Добре попрацювали
у вав їх, тому й знання його треба знайти час для нав
чання, самостійних занять.
цьому навчальному році вивиявилися, як кажуть, ну- Іноді буває важко, частень
™ Г « .ш и Г ^ Г н ї ї : « —
О л « е а » .Р .Л „ с у- ко доводиться відмовлятися
від відвідування кіно чи
театру, зустрічей з товари
хи хлопців і дівчат з груп
ІПМ-78, ІПМ-80. Вони по ки, отож і не був допу- шами. Та кожен відчуває
казали кращі результати щений Д° екзаменів. Неод- відповідальність перед ко
під час нинішньої сесії. Осо- ноРазош бесіди 3 ними не лективом, який подає нам
бливо радісно, що однією з давали позитивних резуль- допомогу під час навчання,
отож всі ми наполегливо
кращих груп факультету іатівстала група ЗТМ-81. Адже
Нинішня сесія, хоч вона готуємося до екзаменів.
Староста групи Галя Пєце першокурсники, це
їх Ще У розпалі, показала, що
перша сесія, і, так вдало основною причиною відста- тух в усьому подає наїм
здана, вона надихне їх на вання деяких студентів є приклад, — в навчанні, у
дальші успіхи у навчанні і незадовільне
відвідування ставленні
до товаришів,
активність у громадському занять. І ми розуміємо, що своїх обов’язків.
Працює
деканату, комсомольському вона старшим інженером по
житті колективу.
та студентському
активу підготовці виробництва на
Відмінно складають
замени
четвертокурсники треба докласти багато зу- гайсииському заводі «Бета»,
Натаща Кадинська та Сер- силь до виховання у хлоп- але, недивлячись на вели
гій Ґулько, першокурсники ців і дівчат високої відпо- ку зайнятість на виробни
Діма Ладанюк та староста відальності перед
держа- цтві, Галя встигла добре
групи ЗТМ-81 Микола Аса- вою, вузом, товаришами за підготуй атис/ь до
се|сії>'
фатов. Думається, що і на свою працю — навчання. впевнено склала екзамени.
ші «ветерани» — четверто- Тоді і досягнення будуть
Саша Кузьмін —випро
курсники, і новачки з пер- високими.
бувач радіоапаратури Він

ницького заводу радіотех
нічної апаратури. Він, пре
красний практик, відмінно
опанував теорію .Викладачі
3 задоволенням слухають
його чіткі, точні відповіді
і один за одним з’являють
ся у його «заліковці» запи
си: «відмінно». Саша пре
красний товариш, багато
допомагає відстаючим. По
нього можна звернутися з
будь-яким запитанням
і
одержати докладне пояс
нення.
Ми, заочники - першо
курсники, беремо активну
участь і у
громадському
житті інституту. Студентки
4 групи ЗТФ Ірина Кривошея — робітниця «Терміна
лу», Валя Цвігун та Катя
Пасічник — вони працюють
на агрегатному заводі —
танцюристки ансамблю на
родного танцю нашого ву
зу. Запальний танок додає
їм сил і у праці, і у нав
чанні.
Ми закінчили
складати
екзамени та заліки. Резуль
тати непогані. Можна ска
зати, що більшість із нас
сумлінно готувалась до се
сії. Звичайно, є прикрі зри
ви, та всі ми на прикладі
нашої першої сесії, наших
товаришів
переконались:
можна і працювати, і вчи
тися відмінно.
С. БУШКЕВИЧ,
студентка 4 групи загальнотехнічного факуль
тету.

В останні хвилини перед екзаменом староста групи
ІРТ-78 Петро Морозов (ліворуч) та відмінник, студент
цієї ж групи Сергій Кравченко вирішили поновити
у
пам’яті роботи класиків марксизму-ленінізму.

д
МАШИНОБУДІВНИЙ

В нашому інституті студентам створені всі умови
для навчання: до їх послуг
зручні, прекрасно обладна
ні аудиторії,
лабораторії,
просторі читальні зали для
самостійних занять* бага
тющий книжковий фонд біб
ліотеки. Досвідчені викладачі прагнуть передати своїм учням увесь багаж знань
і практичних навичок. Отож
багато в чому від сумління,
іпрацездатності
студента
залежить, як він
опанує
знання.
А
контрольною
перевіркою, кінцевим результатом зусиль, які юнаки ,

Г іор,ї™Т ІГп

Сергій Адаменко навчається на факультеті автомати
ки і обчислювальної техніки, йому подобається обрана
спеціальність, тому й оцінки у «заліковці» лише від
мінні і хороші.
На знімку: екзамен з політекономії приймає зав. ка
федрою, професор Р. Ю. Кітель. Роман Юрійович задо
волений відповіддю Сергія.

ІРК-77.
Середній бал у
цих групах — 4 і 4,2. Це
хороший показник.
Відмінно
підготувались
до сесії П. Волошин. А. Саволюк, В, Пухов, В. Гончаров.
Визначились і двієчники
— першокурсник Кундиловський, другокурсники Галинський та
Кондрацький,
четвертокурсник Анепський.
Вони вчасно че склали за
ліки, погано підготувались
до іспитів.
Нам треба докласти ще
багато зусиль, щоб бути
на рівні
вимог сьогоден
ня, мобілізувати
студен
тів на
успішне навчан
ня.

Добре підготувалась до складання екзамену з елек
тричних машин студентка Валентина Доцупенко (ІПЕ-78),
На знімку: доц. 1. Ф. Павлов приймає екзамен у Валі.

™ ™™
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ВЧИТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ— В1ЛМШН0

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Всесоюзної
науково дослідної
нон»
ференції
«Всесвітньо-історичне
зна
чення XXVI з'їзду К П Р С » В ній взя
ли
участь
студенти
—
громадяни
зарубіжних
країн,
які
навчаються
в Радянському Союзі. Від
іноземних
студентів, які навчаються
у
вузах і
технікумах Вінниці, на цій
конферен
ції виступив студент з Лівану, грома
дський
стипендіат
КМО,
студент
групи
2ПЦБ —
79 інженерно-буді
вельного факультету Садек Моріс.
Його доповідь на тему «В. І. Ленін
і національно-визвольний рух
арабсь
ких народів»
була відзначена
серед
шести кращих, прочитаних на
секції
в університеті Дружби народів ім. Патріса Лумумби.
Моріс Садек нагороджений
дипло
мом Всесоюзної ради у справах іно
земних студентів.
Вітаємо Моріса Садека з великим ус
піхом.
В. ПОПОВ

РОЗПОВІМ ПРО

свою

БАТЬКІВЩИНУ
Пройшло уже чотири роки, з них є національним вищим
як я приїхав у вашу країну. учбовим закладом.
Моя батьківщина—це ін
Ще змалку мріяв бути ін
женером - будівель н и к о м. формаційний центр Близько
Можна сказати, будівництво го Сходу. Тут видається бли
— наша сімейна професія: в зько 100 газет та журналів,
моїй родині здавна кустар акредитовані журналісти май
ним способом виготовляли же з усіх країн Європи та
цеглу. Це і було засобом іс- Америки.
У жовтні 1942 року була
нуваня усієї сім’ї.
Моя батьківщина — Л і утворена Ліванська комуні
ванська
Республіка,
не стична партія — послідовний
величка д е р ж а в а , роз і стійкий борець за інтереси
ташована на східному уз трудящих мас країни. Кому
бережжі
Середзе м н о г о ністи закликають народ до
моря. Територія її — 10,4 створення міцного єдиного
тисячі квадратних -кіломет фронту всіх прогресивних і
рів, населення — близько національних сил, до бороть
трьох мільйонів чоловік. По би проти імперіалізму, нео
над п’ятдесят відсотків — колоніалізму, за демократію
християни, 48 — мусульма та створення міцної націо
нальної економіки. Компартія
ни.
Крім арабів, в країні прожи приділяє велику увагу про
вають вірмени, турки, курди, блемам, які постають перед
арабськими народами, ак
перси, європейці.
Ліван — буржуазно-парла тивно підтримує Палестинсь
виступає
ментська республіка, голова кий рух Опору,
проти ізраїльської агресії та
держави — президент.
Понад тридцять процентів міжнародного сіонізму.
Добрі стосунки склались
населення зайняті в сільсь
кому господарстві, решта— між Радянським Союзом та
працює на дрібних, кустар Ліваном. Вони будуються на
принципах поважання націо
них підприємствах.
'Ліванська Республіка від нальних прав обох народів,
внутрішні
значається найбільш висо невтручання у
ким серед арабських дер справи один одного.
Свідченням дружніх зв’яз
жав рівнем грамотності. Од
нак значна частина наших ків між нашими країнами,
шкіл належить монастирям братерської, інтернаціональ
і церквам, а також знаходи ної допомоги Радянського
ться під впливом іноземних Союзу моїй батьківщині є
місіонерів. Б’ Лівані чотири те, що багато ліванських гро
університети, 'але лише один мадян здобувають вищу і

середню спеціальну освіту в
СРСР. А скільки ліванців
уже закінчили вузи і техні
куми в Країні Рад і само
віддано трудяться на благо
рідної батьківщини! .
Гостинно зустріла Радян
ська країна нас, ліванських
студентів. Все було незвич
ним, іноді охоплювала сер
це невимовна туга по рідній
землі, близьким. Та повсю
ди ми відчували постійну
турботу про нас, іноземців,,
чуйність і сердечність радян
ських людей.
Для'нас, як і для радянсь
ких
студентів, розчинили
двері чудові інститутські ау
диторії, навчальні кабінети,
прекрасно обладнані лабора
торії, бібліотеки і читальні
зали.
Нині я навчаюсь на тре
тьому курсі інженерно-буді
вельного факультету. Серед
радянської молоді у мене'
багато друзів і я завжди
відчуваю їх товариську тур
боту і підтримку.
Мине час, і з дипломом інженера-будівельника я по
вернусь на батьківщину, але
назавжди у серці залишить
ся спомин про Радянський
Союз, який став для мене
рідним за цей час, моїх ра
дянських друзів, про прекрас
ні студентські роки, прожиті
на Батьківщині Леніна.
Моріс САДЕК,
студент третього курсу.

ЗАУВАЖЕННЯ ЗРОБЛЕНІ, АЛЕ • • •
XXVI з’їзд КПРС підкрес
лив велике зцачення радян
ської преси. Генеральний се
кретар ЦК КПРС товариш
Л. І. Брежнєв у Звітній допо
віді ЦК назвав засоби ма
сової інформації і пропа
ганди справжньою трибу
ною партійної і загальнона
родної громадської думки.
Кожну статтю в газеті чи
журналі, кожну передачу по
телебаченню чи радіо слід
розглядати, як серйозну роз
мову з людьми. Отож і ста
витися до преси, особливо
до критики на її сторінках,
треба з повною відповідали
ністю.
На жаль, в нашому інсти
туті керівники підрозділів,
які піддавались критиці на
сторінках газети «За інже
нерні кадри», аж ніяк не
реагують на виступи багато
тиражки.
Ще 24 квітня 1981 року
газета відзначила, що вся
вентиляційна система корпу
сів нашого вузу не діє, і
проректору по адміністра

тивно-господарській роботі
О. І. Тар ану сі було вислов
лено побажання вжити необ
хідних заходів по ремонту
і введенню в експлуатацію
всіх елементів'системи вен
тиляції.
Відповідь на виступ газе
ти в редакцію не надійшла.
Вдруге ми повернулися до
цього питання 24 жовтня
минулого року. В цій публі
кації відзначалось, що ке
рівники
адміністратив н огосподарчої частини не тіль
ки не прислухались до зау
важень і рекомендацій го
ловної
групи народного
контролю, але й не вико
нують наказ ректора № 248
від 10 липня 1981 року «Про
заходи по забезпеченню вен
тиляції приміщень». А в ньо
му проректора по АГЧ тов.
Таран уху О. ї. зобов’язано
розробити план заходів по
відновленню системи при
мусової вентиляції в кор
пусах № 1 і № 2, призна
чити осіб, відповідальних за
ЇЇ експлуатацію та справ-

ність, а також вивчити пи
тання про влаштування при
мусової вентиляції в прибу
дові до корпусу № 2. Все
це треба було завершити
до 1 вересня минулого року,
але й на сьогодні ні один
із пунктів наказу не вико
нується. Після другого ви
ступу пройшло уже майже
три місяці, але знову ж та
ки керівники АГЧ не спро
моглись ні відповісти редак
ції, ні вжити конкретних за
ходів по виконанню наказу
ректора. Сповістити ж ре
дакцію про усунення недо
ліків вони повинні були у
двотижневий строк. "
З настанням холодів ста
новище погіршилось. Всі вік
на наглухо забили і закле
їли, отож природна венти
ляція приміщень зведена, до
мінімуму, В аудиторіях про
сто немає чим дихати — і
в таких умовах змушені пра
цювати тисячу людей, Чи
маємо ми право нехтувати
здоров’ям наших студен
тів і викладачів? На це пи

22 січня 1982 року.
З ВЛАСНОГО
ДОСВІДУ

Мабуть ніхто
відверто
не признається , що нега
тивно ставиться до занять
фізкультурою.
Більше то
го, багато з нас на словах
усіляко підтримують фізич
ну культуру, деякі навіть
придбали спортивну фор
му.
Залишилося
лише
одягти її і почати...
Та саме
тут вступає в
дію наша воля, вірніше —наша слабка воля, незагартована.
Розпочинається
гра людини з собою: сві
домість підказує, що тре
ба розпочинати
заняття,
а «ноги не йдуть у кеди».
З чого ж починати фор
мувати волю
для занять
фізкультурою?
Насампе^
ред, радимо
звернутись
до авторитетних помічни
ків, книг. Коли у вас з явиться чітке розуміння не
обхідності фізичних наван
тажень. можете
перейти
ДО
експериментування на
собі. Важко, дуже
важко,
але попробуйте примусити
себе робити те, що потріб
но, керувати собою: вста
вати і лягати у точно ви
значений час, обов'язково
навантажувати себе фізич
ними вправами. І якщо на
перших порах важко про
кинутися о шостій ранку
і пробігти три-п'ять кіло
метрів, — не впадайте у
розпач.
Розпочинати тре
ба з простішого — нама
гатися більше ходити, по
можливості не користува
тись послугами транспорту.
Ми часто не замислю
ємся над темпом своєї хо
ди. А що, як прискори
ти його? Відчувається на-^
вантаження?..
Прекрасної
Це значить, що
головні
системи
організму «тре
нуються». З часом можна
збільшити
його — пере
йти на біг.
Десять-двадцять
хвилин,
між заняттями теж можна
використати, для фізичний
навантажень,
активного
відпочинку.
Виховувати в собі во
льову
активність до за
нять фізкультурою — це
зіначить постійно контро
лювати свій вид діяльнос
ті, уміти переключатися з
одного виду її на інший,
давати власному організму
необхідні тренувальні на
вантаження.
Д. МЕЛЬНИКОВ

тання ми ждемо відповіді не
тільки від керівників адміні
стративно-господарчої части
ни, але і від партійної орга
нізації АУП (секретар партбюро Синельник М. А.), до
складу якої входять кому
ністи АГЧ.
4 грудня минулого року
газета виступила з критикою
служби головного енергети
ка інституту тов. Нікітіна
О. Г. В результаті перевір
ки групою народного конт
ролю було виявлено недоліки
у використанні електроенер
гії в приміщеннях інституту.
На жаль, відзначені в акті
перевірки і газетній публіка
ції недоліки в роботі не лік
відовані, відповіді редакція
не одержала.
Народні дозорці розповіли
громадськості про упущення
в роботі окремих служб і
працівників інституту і тенер
громадськість вправі чекати
від винуватців такого ж чіт
кого,’конкретного і, головне,
вчасного звіту про ' те, що
уже зроблено по ліквідації
недоліків ’
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
голова головної групи
народного контролю В ПІ.

У Миколи Миновича зви
чка уважно дивитися на
І співрозмовника. Але
цей
проникливий,
вивчаючий,
пильний погляд аж ніяк не
здається неприємним.
І
на думку спадає, що це
погляд людини, яка прив
чила себе, як кажуть, «ди
витися в корінь», все розу
міти, навіть дещо перед
бачати твої вчинки.
І нічого дивного тут не
має. Педагог' повинен бути
трішки провидцем, а ро
бота вимагає, щоб ми були
ще й трішки
акторами.
Отож і виходить, що ко
жен педагог — індивідуа
льний.
Думається, до таких лю
дей і належить
Микола
Минович Таченко.
Якщо
попробувати одним словом
визначити яскраве, основне
у характері Миколи Мино
вича, я б назвав його тружеником, працелюбом, за
хопленим сврєю справою.
Впевнений, що у науці не
має легко досяжних сяю
чих вершин: людина, яка
присвятила життя цій спра
ві завжди почуватиме себе
чорноробом від науки. Са
ме так, копітливо, творчо
працює викладач кафедри
інженерної
педагогіки
М. Таченко.
Микола
Минович має
досвід роботи в школі, пре
красно розуміє психологію
дітей, юнацтва, з якими
у майбутньому працювати
муть його теперішні учні.

Адже вони набудуть фа
ху викладачів професійнотехнічних
училищ. Отож
під керівництвом досвідче
ного викладача сьогоднішні
сту д ен т
оволодівають
складностями педагогічної
науки.
З 1965 року Микола Ми
нович працює в інституті,
спочатку викладачем фізи
ки, згодом, з першого ж
дня заснування, — на ка
федрі інженерної педагогі
ки. Саме тут і проявились
неябиякі здібності Таченка,
його закоханість
у спра
ву, велика працелюбність.
Адже і цікаво, і легко, і
радісно
працювати
над
тим, що подобається, спори
ться.
Тому й такий значний на
уковий вихід у Миколи
Миновича: лише у мину
лому році він опублікував
десять наукознх робіт.
Микола Минович захоп
лено
творчо працює над
дисертаційною темою: «За
кономірності засвоєння уза
гальнених методів рішення
задач з фізики».
Більша
частина роботи уже напи
сана, можна сказати, вона
завершується. А
наукова
діяльність Миколи Мино
вича Таченка впевнену бу
де ще пліднішою, ще ак
тивнішою.

в. чижик,

зав. кафедрою інженер
ної педагогіки.
На знімку: М. М. Таченко.

ДРУГЕ
ПОК
К 0 ВЗ Н Я
Ім'я В. М. Перепелюка сам говорить, ціле стадо,
відоме всім, хто любить учні місцевої школи, по
музику й пісню, адже він просили
влаштувати для
понад тридцять років був
них виставку. Вона мала
провідним
солістом
хо несподіваний
успіх і за
ру імені Верьовки, напи цікавила вже самого Пере
сав про
нього
повість, пелюка. Повезли її в нав
створив кілька дум і по колишні села, до Вінниці,
над сто пісень. Вийшов деякі експонати побували
ши на пенсію, Володимир і в Києві.
Максимович
переїхав з
За два роки Володимир
Києва під
Вінницю,
до Максимович
виготовив
своєї рідної Вороновиці і близько
двохсот фігурок
сповна віддається
друго і композицій, видавництво
му після музики захоплен «Мистецтво» пропонує ви
ню — природі.
Кобзар пустити про них спеціаль
працює у лісі.
Доглянуті ний фотоальбом.
ним
ділянки є еталоном
Ліс надихає й письмен
для
навчання
молодих ницьку музу Перепелюка.
спеціалістів
правил
роз- Вечорами він пише книги
Щойно на
чистки і прорідження на про природу.
прилавках з'явилась його
саджень.
Отже, й тут проявляєть книжка для дітей «Ось во
ся творча жилка. Але не ни які», що в цікавій, по
розпові
тільки їв роботі. Трапля пулярній формі
лись Перепелюкіу цікавої дає про життя й звички
форми
гілки й
корінці, птахів.
«Новини Поділля».
сплетені дерева,
нарости
на стовбурах, він їх під
правляв ножем і складав
Редактор
до комірчини. А коли на
бралось тих виробів,
як Б. ПОНОМАРЕНКО.
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