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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН , ЄДНАЙТЕСЯ!

ПОСТАНОВА

А

КОЛЕГІЇ МІНВУЗУ СРСР І ПРЕЗИДІЇ ЦК ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ВИЩ ОЇ
І НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ СРСР

школи

№ 46-11
м. Москва
2. грудня 1982 р.
1. За досягнення високих результатів у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні по підготовці висококваліфіко
ваних спеціалістів, підвищення ефективності і якості
ідейно-виховної, навчально-методичної і науково-дослід
ної роботи.
1. 3. Нагородити Почесною грамотою Мінвузу СРСР
та ЦК профспілки СРСР і третьою грошовою премією
колектив Вінницького політехнічного інституту.
Міністр вищої і середньої спеціальної освіти СРСР
в. П. ЕЛЮТІН.
Голова ЦК профспілки працівників освіти
вищої школи і наукових закладів
Т. П. ЯНУШКІВСЬКА.

Іде по землі своєю бо
гатирською ходою
третій
рік одинадцятої п'ятирічки.
Стрімкий наш будівничий
час. Він дарує нам за тру
ди нові і нові блага, онов
ляє міста і села,
зводить
на безмежних
просторах
Вітчизни небачені досі за
води, атомні
і гідроелек
тричні станції, залізничні ма
гістралі нафто-газопроводи,
агропромислові комплекси.
У всіх у нас, трудящих
Радянського Союзу,
одна
мета — будувати
світле
життя, працею і
навчан
ням своїми
зміцнювати
Вітчизну, мир на землі .Ми
маємо ясний
дороговказ
— рішення X X V I
з'їзду
КПРС.
Колектив нашого
інсти
туту, як і
весь радянсь
кий народ, цілком і -повніс
тю підтримує рішення трав
невого
і
листопадового
(1982 р.)
Пленумів Ц К
К П Р С , положення і виснов
ки, викладені у виступах
Генерального *'
секретаря
Ц К К П Р С товариша Ю . В.
Андропова, що мають прогр а мний х ар актер.
В основу роботи нашого
вузу лягає підготовка ви
сок оіювіаїліфіікюваніих спеціа
лістів для різних галузей
нар одного
господ арств а.
Сьогодні В П І —
один з
провідних вузів- республі
ки.
На восьми факульте
тах
навчається
близько
Сем и З
ПОЛОВИНОЮ'
тисяч
студентів з дванацяти спе
ціальностей.
Керуючись
вказівками
X X V I з'їзду партії, поста
новою ІДК
К П Р С і Ради
Міністрів Союзу Р С Р «Про
дальший розвиток
вищої

школи та підвищення якос
ті підготовки спеціалістів»,
викладацький склад кафедр
вузу постійно працює над
вдосконаленням
теоретич
ного і практичного матері
алу та робочих
програм
дисциплін в рамках
нав
чальних планів,
затверд
жених Мінвузоїм С Р С Р .
На основі цільової комп
лексної програми «Навчаль
ний процес»
було підго
тов ле но
і нф орм а ці йн ий
огляд про нукюві до-сіягненняня вчених інституту в доітомюгу В‘Ц}сладачам
для
обновлення змісту
лекцій,
практичних і
лаборатор
них занять.
'Гор іік були
пр ов ед єні
нові лабораторні роботи з
(виїкоїрметанням
сучасного
обладнання на
кафедрах
автоматизованих систем уп
равління, автоматики і інф о рм аці йн о-в им ірюв а льної
техніки та кафедрах
об
числювальної
техніки (з
викор истаніняім дисплейного
обладнання) н:а
кафедрах
ДДжієн^рно-Ібудів'ел ьШ)о г о
факультету.
На промислових підпри
ємствах міста створено фі
ліал лабораторії кафедри
промислового і цивільного
будівництва для виконання
Н ІР С і госптематики .Вве
дено в дію систему замкну
того телебачення, обаднано лабораторію
кіберне
тики тощо:
Виконуючи вказівки пар
тії і уряду по підвищенню
якості підготовки спеціаліс
тів з вищою освітою, рек
торат і партком
прово
дять велику роботу по вдо
сконаленню науково-дослід
ної роботи
студентів. В
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Виходить раз
на тиждень.

П О Л ІТ Е Х Н ІЧ Н О Г О ІН СТИТУТУ

П ’ятниця, 14 січня 1983 року

Ціна і коп

П'ЯТИРІЧКОЮ МОБІЛІЗОВАНІ
минулому навчальному ро
ці науково-дослідною
ро
ботою було охоплено 91 проц.
студентів
денної
форми
навчання.
Щ е з перших
(К у р й ів чимало
студентів
зарекомендували себе при
страсними
поборниками
радянської науки, Під час
виробничої практики
сту
денти В П І отримують ін-

Наш інститут брав участь
в республіканській
тема
тичній виставці «СК Б
—
база студентської науковотехнічної творчості» і зайняв,
четверте місце серед соро
ка двох вузів України.
Торік у Всесоюзному
і
республіканському
конкур
сах з природничих, техніч
них та гуманітарних наук

В новому навчальному році довести обсяг науководослідних робіт до 7 млн. 100 тисяч карбованців.
У відповідності з завданнями Продовольчої програми
виконати науково-дослідні роботи по вдосконаленню кон
струкцій сільськогосподарських машин і автоматизації
технологічних процесів в харчовій промисловості на
330 тисяч карбованців.
Виконати науково-дослідні роботи по комплексно-ці
льових програмах розвитку народного госпдарства Сою
зу РСР, УРСР, по завданню Державного комітету науки
і техніки, Держплану і АН СРСР та УРСР в обсязі 4,5
млн, крб.
Направити в Держкомітет у справах винаходів при
Раді Міністрів СРСР не менше 195 заявок на передбаче
ні винаходи.
Спільно з Будинком техніки НТТ організувати універ
ситет технічної творчості для новаторів регіону...

дивіду аїльні
завдання на
розробку окіДемих питань,
висунутих виробництвом з
вр ахувниням
р аціоеалізаторської та
винахідниць
кої роботи того чи і ній ого
в республіканській
темабаза студентської наукоївопідприємства.
В інституті
діє також студентське про^ктнр-коінстр/укзторське
бю ро і чотири С К Б на різних
кафедрах. Торік на факуль
теті автоматики і обчислю
вальної техніки
створено
|нститутськиій (науко в о -д ослідний загін
«Алгоритм».

19 студентський робіт удо
стоєні медалей,
дипломів
та Почесних грамот Мінвузів
СРСР,
УРСР
Ц'к
В Л К С М У , Ц К Л К С М У та
Центральної ради науковотехнічних товариств.
За звітний рік понад 350
дипломних проектів, захи
щених студентами,,
реко
мендовано до впровадженя.
Сьогодні близько шести
сот студентів В П І
навча
ються на відмінно.
Серед
них є ^ Шість
Ленінських
стштенді атів.
Відмінники
навчання — це наш золо

тий фонд, гордість і сла\Ц2І :ІНШОГО Шртитут&л
Глибокі знання — голов
на мета студента.
Адже
людина, яка добре вчить
ся, згодом і працює краще.
Вироблена у вузі
звичка
сумлінно опановувати все,
чого навчають майбутнього
спеціаліста, стає звичкою і
в самостійному трудовому
житті.
Саме так розуміє
своє
покликання переважна біль
шість
юнаків та дівчат.
Вони добре вчаться, беруть
активну
участь
у громадкосьто-політичній
ро
боті, постійно розширюють
свій кругозір,
підвищують
свою духовну' культуру.
Висока нагорода надихає
і окрилює нас на нові звер
шення в праці і навчанні.
В колективі інституту все
більшого
розмаху
наби
рає соціалістичне змагання
за вдосконалення навчальногоного їїрцесу, підвищен
ня якості професійної під
готовки і формування нау
кового
марксистсько-ленін
ського світогляду
та активої життєвої позиції
у
майбутніх спеціалістів.
Наш інститут
бореться
за почесне зіввнкя — іме
ні Володимира Ілліча Л е
ніна.
Здобути це високе
звання можна лише відмін
ним навчанням,
активною
творчою
роботою
усього
професорсько-викладацького

складу. Завдання, що ви
тікають з цього такі:
в
1983—84 навчальному ро
ці підвищити
якість нав
чання студентів
шляхом
інДенєиф'ікаЦії навчального
процесу на базі Е О М , вдо
сконалення методичної ба
зи, виховання навиків са
мостійної роботи і науко
вих досліджень,
впровад
ження мотдів проблемного
навчання, ділових ігор та
окремих методик дисципїн.
Наполегливо
добиватися
єдності ідейно-політичного,
і морального
виховання .
студентів.
Вдосконалюва
ти
систему
підвищення
ДДеЙНО'-ІПОЛ ітичнопо
рівня :
викладачів і
співробітни
ків інституту, щорічно про
водити конференції з пи
тань 'зовішньоїі
внутріш
ньої політики К П Р С і ра
дянського уряду.
Підвищити рівень
тру
дової і навчальної дисцип
ліни серед
викладачів
і
співробітників
інституту.
Партком і ректорат ви
ражають впевеність в то
му, що в
третьому році
одинадцятої
п'ятирічки
студенти і викладачі,
всі
співробітники В П І докла
дуть максимум зусиль, щоб
своїм навчанням, ударною
працею і активною участю
в
громадському
житті
ції нашої
радянської випримнюжити славні традищої школи.

І БУДНІ СТАЮТЬ ЙОМУ СВЯТАМИ
Чотирнадцять студентсь дов).
*
*
*
ких груп з IV —V курсів
інституту
склали перший
Найвищий бал на першо
екзамен на чотири і п’ять.
му екзамені отримала тру
*
*
*
на 2АТ-79.
Д ев ’ятнадцять
Група 2 ЕОМ-79, де ком студентів цієї групи одер
соргом Антоніна Мекекечко, жали
відмінні
оцінки. У
успішно склала вже. два двох студентів в залікових
екзамену. В залікових книж книжках з’явились четвірки.
* * *
ках студентів одні п’ятірки
і четвірки.
Найкраще складають зи
*
*
*
мову сесію студенти фа
Без трійок склала
два культетів: автоматики і обекзамени і група 2 ПЕ-79 чисшюваїльної
техніки
та
(групкомсорг Ейваз Маме- енергетичного.

Фоторепортаж

про

хід сесії на другій сторінці.

Цей сон снився мені при- зики. І я вперше в житті
наймі разів зо три: у нас пошкодував,
що
ніколи
контрольна з фізики, а я всерйоз не займався цією
нічого не знаю, нічого
не наукою, що ніколи не розу
пам’ятаю, все вилетіло з мів її суті, що не знайшлося
голови. Пустота. Мені не людини,
яка б роз’яснила
зрозумілі
навіть
терміни мені все це.
контрольного завдання. Десь
я чув про них, та що це
таке, як до нього підійти?
Ніяк не второпаю Як пото
паючий за соломинку, хва
таюся за примарну надію:
Прояснення прийшло аж
будь що списати, а там як тоді, коли познайомився з
наляжу на фізику, як на доктором технічних
наук,
ляж у... Та неминучість ка професором Юхимом Овдітастрофи сковує жахом з йовичем Карловим.
голови до п’ят.
В 1955 році він закінчив
Так буває тільки у ві Томський
електромеханіч
сні. Прокинешся — і зітх
ний інститут інженерів за
неш полегшено.
лізничного транспорту і за
Але ж школа закінчена лишився на кафедрі теоре
більше двадцяти років на
тичних основ електротехні
зад і з тих пір у мене з ки.. Був старшим лаборан
фізикою
ніяких стосунків.
том, секретарем вузівсько
Тай тоді я не відчував та
го комітету комсомолу. В
кого розпачливого
страху
перед фізикою, як ось в цей п’ятдесят восьмому всту
сон. Любити — -не любив, пив до аспірантури, в шіст
але «встигав» ,в середньому десят першому — захистив
на четвірку, був навіть у кандидатську дисертацію, а
фізичному гуртку. Туди ме через шість років і доктор
не запросили, пам’ятаю, ви ську. Довгий час працював
пускати стінгазету. Одним
деканом
електротехнічного
словом, ніяких підстав для факультету. Тепер ось уже
подібного «фізичного кош
мару» взагалі-то не було. чотирнадцятий рік живе І
працює у Вінниці.
І раптом я зрозумів, що
Титули, наукові ступені...
були. Та пустота, той ва
куум, на місці якого повин А згадуються Ю химу Овні бути якісь фізичні схеми, дійовичу перші дні його пе
вимагав
доповнення. Так дагогічної практики. Баналь
як і вимагають закони фі ний, але характерний факт:

НА~Р~Й~С

УКА З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння професору Карпову Ю. О. почесного
звання Заслуженого працівника вищої школи
Української РСР.
За заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціа
лістів для народного господарства та активну участь у
громадському житті присвоїти проректорові Вінницько
го політехнічного інституту, доктору тенхічних наук,
професору Карпову Юхиму Овдійовичу почесне звання
Заслуженого працівника вищої школи Української РСР.
Голова Президії Верховної Ради Української РСР
О. ВАТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
М. ХОМЕНКО.
м. Київ. 5 січня 1983 року.

більшість студентів вважа
ли його
першокурсником.
Якось п’ятикурсники хотіли
навіть «виселити» його з
«своєї» аудиторії, коли він
влаштував там
додаткове
заняття
з двома-трьома
студентами. «Виходь, нам
клас потрібен». І не повіри
ли, коли хтось зауважив,
що це новий викладач, і що
не можна
з ним так роз
мовляти. «Думаєш, ми не
знаємо? Він у вас на пер
шому курсі навчається...»
В таких випадках Юхим
Овдійович не ображався, не
напускав на себе суворого
вчительського
гніну. Вій
сміявся разом з студента
ми. Розумів, молодість —
«недолік»,
який з часом
проходить, Хоча в глибині
душі йому хотілося бути
соліднішим, старшим. Хоті
лося,
та
він
розумів,
що
все
це
даремно,
поки що треба миритися з
«недоліком».
Потрібно

бути самим собою. На мою
думку, це головний його
принцип —
бути завжди
самим собою. І це робить
його таким ясним, стабіль
ним. Ц е завжди допомага
ло йому зберегти рівновагу
в різних ситуаціях. А при
водів для таких ситуацій у
викладача
інституту хоч
відбавляй. Інститут не шко
ла. Рівень знань студентів
повинен значно відрізняти
ся від рівня знань загально
освітніх шкіл не тільки кіль
кістю, а й якістю.
Викладати у вузі не ко
жен педагог зможе. Працю 
вати тут — це вже зумов
лена мужність. Як не роз
губитися,
не стушуватися,
зберегти спокій і достоїн
ство перед самими студен
тами і такими світилами як
професор Ростислав Олек
сандрович Воронов — його
перший порадник і наставЗакінчення на 2 стор.
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СЕСІЯ, С Е С ІЯ , С Е С І Я ...
Відповідальна пора настала для студентів. Триває зи
мова сесія. Настав час звітувати про піврічне навчання.
Сесія вимагає від студента зібраності, напруження всіх
розумових і фізичних сил.
В ці дні більшість студентів проводять свій вільний
час в читальних залах і лабораторіях. Екзамени — су
воре випробовування і до них готувалися потрібно з
усією відповідальністю.
Ольга Капранова, яку ви бачите на знімку зліва, нав
чається на третьому курсі машинобудівного факультету.
Дівчина сумлінна у навчанні. В її заліковій книжці одні
четвірки і п’ятірки. З такою ж сумлінністю готується
Ольга до екзаменів. Наш фотокореспондент Р. Кутьков
зафіксував її на фотоплівку під час самостійних занять
у читальному залі
бібліотеки.
Юрій Шашко (знімок зліва внизу) теж відмінник нав
чання.
Він третьокурсник факультету автоматики і
телемеханіки. Всі дуг^ки і помисли юнака — успішно
скласти зимову сесію/ А ще у Юрія є мрія — поїхати
влістку в село у складі студентського будівельного за
гону. Та поки іцо на дворі зима. А це значить, що в цю
пору у студентів сесія.
Сесія. Це слово сьогодні на вустах усіх. І викладачів,
і першокурсників, і тих кому до захисту диплома зали
шилося кілька місяців.
Успішно складають екзамени студенти братніх соціа
лістичних країн, які
навчаються
в нашому
вузі.
Група ІРТ-80 з радіотехнічного факультету,
в
якій
навчаються юнаки та дівчата з далекої Куби, успішно
склала перший екзамен з марксистсько-ленінської фі
лософії. Відмінні оцінки, зокрема, одержали Сеера Бласса, Л. Флорес, А. Ерпандео, Еі Гонсалес, А. Паво.
На відмінно склали перший екзамен нинішньої сесії
і в’єтнамські хлопці з енергетичного факультету Хоанг
Нгок Ван, Ди Минь Ха, Ньєм Куок Бас і Ле Туан Ту.
Попереду у юнаків та дівчат вузу нові випробування.
Я р.
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мально Адже робота з
книгою,
це перш
за
все, робота з людиною.
Саме
так
розуміють
своє покликання
пра
цівники чатальноіго залу
Иафіедр и йУап^/пьно-полі
тиуших наук1 .Людмила
Максимівна Косаківська, Лариса
Арнольдівна
Лулиніна, та Зінаїда Усти!м,іівіна П остнікова.
— Радісно
стає н:а
серці, розповідає
завчиталвним залом Л . М.
Косаківська, — коли на
твоїх очах ще .вчораш-

ЩЕДРІСТЬ
ДУШІ
н|й (школяр,
а
нині
студент стає більш тя
мущим,
ерудованішим,
дорослішає, входить
в
життя з великим колом
інтересів. Особливо ба
гато роботи у нас в ці
дні,
коли
проходить
зиімо/ва сесія!. Ми про
водимо
з першокурс-

ІЮикіами
ііидиві,дуальну
роботу, допомагаємо їм
правильно орієнтуватися
у виборі необхідної лі
тератури, проводимо те
матичні вечори, офОірМ ляємо стенди, організо
вуємо, книжкові вистав
ки:
«Радянський спо
сіб життя», «Атеїстич
не виховання»,
«Гори
зонти науки» та
інші.
Тільки в минулму році
було проведено
близь
ко сорока різних книж
кових виставок».
Бібліотекарі
не пи

ГМЄСЄИ

«зцілителів душ людсь
ких». «Хто ми'без вас?...
Люди без знівтіра і лю
ди без пам'яті».
Дійсно,
що значить
людина без книги? Щ о
вона
може знати яким
буде її внутрішній світ,
рівень культури?.
Робота в
бібліотеці
— це творчість. Можна
бути н;ачигганиім>, .знати ,
літературу, вникати
у
всі тонкощі бібліотечної
справи і все ж
таки
вести цю роботу
фор

СЕРГЕЄВ.

С. Ф Е Д О Т О В ,

наш кор.
шуть книг. І все ж вони
творці їхні фарби
не
к<а палітрі, а на книж
кових полицях. Вони ко
ристуються ними тонко
і розумно, на
протязі
багатьох
років
малю|ють прекрасну картину
в душах людей. Карти
ну незриму. Та саме во
на лягає в основу ос
нов
всієї
діяльності
людини.
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Дехто
віважає,
що
*іріац)н
Дб)лІоте>каря
легка й доступна всім.
Прочитати назву книги,
знати де вона
лежить,
заповнити
формуляр...
Здаєть все легко і прос
то. Та це далеко не так.
Праця
бібліотекаря
споріднена
праці вчи
теля або
письменника. .
Краса її — у влив і на
людей.
Поет Л . О ціанін при
святив
бібліотекарям
вірша. Є там слова про
«маршалів
книжних»,

Д.
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значити вірну
дорогу в
житті, пізнати тіну і радість
праці.
Потім буде ще
багато
радісних, хвилюючих подій.
Вступила до геолого-,розві
дувального
технікуму
і
заїкічила його 3 відзнакою.
Колеги та викладачі проро
кували їй великі перспек
тиви. А вона була невдовлена собою.
їй остійно
чогось невистачіало.
—* І тільки тут, в п о л і
технічному інституті,
зна
йшла я своє покликання,
свою улюблену
професію,
>— каже Лц Дементіьеевь.
«Любов Дементьєва
не
тільки відмінниця навчан
ня, вона хороший товариш,
справжня подруга» — так
характеризують її
одноГ<Іурсдаки„І
Зараз у дівчини відпові
дальна пера — зимова се
сія. І вона прагне склас
ти її на внідмінно.

тієї ж волі і розкутості при
йшло
довір’я
студентів.
Після лекцій вони обступа
ли його щільним кільцем і
запитували, запитували, П о
казували
свої
конспекти,
контрольні роботи, просили:
«Юхиме
Овдійовичу,
вас
можна на хвилиночку?...»
...Прийшло
і критичне
ставлення до методики вик
ладання, більш вільне во
лодіння нею. Якщо раніше
він тільки запитував у сво
їх старших колег: «А як
краще?» «А як те?»
«Як
се?,» то тепер він і сам не
раз вставляв своє слово, го
ворив: «Н і, я так не буду,
мої ось так краще розу
міють».
Ось
такий
він Юхим
Овдійович Карпов, прорек
тор по навчальній роботі
В П І, доктор технічних наук,
професор, член трьох науко
вих
рад
Академії наук
С Р С Р і У Р С Р , член науко
во-методичної комісії з тео
ретичних основ елетротехніки при Мінвузах С Р С Р і
У Р С Р , член двох редколе
гій наукових посібників, по
заштатний лектор Вінниць
кого обкому Компартії Ук
раїни. А нещодавно до всіх
цих титулів приєднався ще
один. За багаторічну і пло
дотворну роботу по підго
товці і вихованню високоосвідчених
спеціалістів
Ю химу Овдійовичу Карпову
присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник ви
щої школи У Р С Р » .
Слухаєш Юхима Овдійовича Карпов а і думаєш: чо
му його серце не знає спо
кою? Щ о це — властивість
характеру? Н і, однією влас
тивістю характеру
цього,
мабуть,
не пояснити. Тож
не будемо боятися гучних
слів: це почуття високого
громадського
обові’язку,
кровної ' зацікавленості
в
усьому, що відбувається в
житті.

ГТ П П Т Т Г >Г*Г *3

ми заводськими
трубами.
Родом я з Донбасу. А та,м
дуже багато новобудов. І
я
завжди
заздрила
тим,
хто
зводить
їх
своїми руками.
Тепер ось
чотири роки живу у Він
ниці, навчаюсь
на інженернючбудівшіаноім^у
ф а
культеті В П І. Плюбшіа це
чудове місто, його працьо
витих людей.
Вінниця. Особливо вона
приваблює. її у
вечірній
час, коли райдужним сяй
вом переливаються вітрини,
моргають реклами, іпрекреслюють вулиці пунктири ліх
тарів.
Коли зоряне небо
зливається на обрії з виб
лискуючим сяйвом вікон.
Вогні
міста.
Скільки
приємних споминів навіва
ють вони!
Згадується їй
рідне Стаханово, що у Ворошиловградській області,
дитинство, юність — дів
чата одноюДа^н итві, ірідіні
батьки, що допомогли ви

Це зараз так. Коли за
плечима багаторічний дос
від і навики викладача. А
тоді,
в молодості,
було
зовсім інакше. Він приходив
до студентів з усією суво
рістю, на., яку тільки був
здатний. Він тоді ще не був
самим собою і боявся, чого
там гріха таїти, що дотепні
студенти знайдуть в ньому
слабинку. Він заходив в
аудиторію
закований
в
броню суворості, і ця броня
завжди
заважала
йому
увійти в контакт з студен
тами. Не було контакту —
не було
взаєморозуміння.
Одне й теж він пояснював
по декілька разів. І сам вже
лякався, губився і не міг
здогадатися, що краще б
підійти до своєї теми зовсім
по іншому.
А студенти
Сиділи тихо і були пасив
ними. Його гнітила ця тиша,
він заздрив тому гомону,
який стояв на уроках у' ін
ших більш досвідчених вик
ладачів веселому і діловому
гомону, коли кожен студент
хоче висловитись, коли з’яв
ляється азарт, коли робота
думки
наче захоплююча
гра... А у нього на уроках
електротехніка
кам;’яніла,
ставала сухою і нудотною,
наче проходила повз неуків,
не удостоюючи їх пишністю
своєї усмішки.
З часом зникла ота ско
ваність. І ті перші успіхи
були для нього справжніми
святами. А потім прийшло
до нього і визнання. Виз
нання як викладача, як пе
дагога.
І нове розуміння
старих істин...
...Щ о таке суворість, на
приклад? Для чого
вона?
Не для того ж, щоб лякати
студентів... Вона, як і інша
будь-яка якість, не повинна
бути показовою. Суворість
— невблаганна
послідов
ність вимог, а не насуплені
брови. «Вивчив той чи інший
матеріал. Докажи. Не при
ймай на віру жодного поло
ження».
З приходом
все

^ ^ П ^ п о т т т іл

Будинки білІ-білі, наче з
мармуру. А над ними си
зуваті хмаринки В кожнім
війні — клаптик акварель
ного неба.
Від того вони
црозорі і чисті, як світан
кова рань.
І світлі-світлі,
як юність.
Любові Дементьєвій
не
раз снились такі будинки,
Цілі квартали міст.
Сни, а може уява, поро
дили дівочу мрію. Краси
ву і зему.
...Відзвенів останній шкі
льній дзвоник Можна роз
поряджатися
своїм віль
ним часом як завгодно: по
їздка за місто, кіно, теат
ри, А мрія?
Будова
була
близькоблизько, а літо тільки по
чиналося.
— Щ е в школі, — зга
дує Дементьєва, — я час
то бігала на
будівельний
майданчик і
милувалася
будинками-велетнями, широ
кими проспектами, стрімки

ник? Звичайно, він теж лю
дина і розумів, що не святі
горшки ліплять.
Він сам
першим приходив Юхиму
на допомогу. Приходив на
його
лекції, контролював,
допомагав, радив і вчив. І
оцінив у ньому важливу для
викладача якість — здіб
ність вчити і самому вчи
тися, розуміти свої помил
ки, не повторювати їх.
Саме томум Юхим Авді
йовий скрізь і завжди так
легко входив у вузівські
колективи,
так
органічно
вплітався у їхній ансамбль.
Саме тому так легко, я ска
зав би навіть, радісно працюється йому. Він
наче
гімнаст, який виконує сладні вправи: глядач не замі
чає того, що йому важко,
у нього складається вра
ження, що йому важко, у
нього складається вражен
ня, що йому — гімнасту —
легко і приємно.
У мене, принаймі, залиши
лося саме таке враження.
Я ніколи не був на його
лекціях, та подумки бачу,
як він заходить до аудито
рії повний достоїнства і ді
ловитості,
не
звертаючи
уваги на рипіння стільців —
студенти сідають і почина
ється урок. Рівний, притише
ний голос. Здається, він на
жодну ноту не підвищує
його навіть
тоді,
коли
хтось з слухачів
починає
щось шептати товаришу. І
цей спокійний, врівноваже
ний голос примушує кож
ного студента раптом забу
ти про все інше, переключи
ти свій слуховий і розумо
вий апарати на сприймання
матеріалу. А потім почина
ється співбесіда. І проявля
ється йому невидимий ри
сунок думок студентських,
його пульс,
його логічна
кзнва. У одних пульс сла
бий і не рівномірний, у ін
ших — чіткий, як хроно
метр. В одних — явні прогріхи в логічній канві, у ін
ших — хоч вишивай.
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