ЗВЕРНЕННЯ ПРЕТЕНДЕНТИ
Шановні колеги та студенти!
20 жовтня — останній день здачі в опорні ви
борчі комісії підписних листів на підтримку пре
тендентів в кандидати на посаду Президента Укра
їни.
Даючи згоду увійти в число претендентів, я ви
ходив з такої арифметики збору підписів на свою
підтримку: у вузі 3,5 тисячі співробітників і 5 ти
сяч студентів стаціонару. Нехай півтори тисячі спів
робітників і три тисячі студентів або не визнають
мене політиком, або віддають перевагу іншим пре
тендентам. Залишається чотири тисячі. Якщо ко
жен з цих чотирьох тисяч в будинку або на вули
ці, де він живе, чи в будинку, де живуть його
батьки, збере 25 підписів (що можна зробити за
один вечір), то це дасть 100 тисяч підписів.
Із 700 шкіл Вінницької області я також розрахо

вував одержати тисяч 50 підписів,
оскільки на
діслав у ці школи підписні листи. Ще 50 тисяч
підписів я розраховував одержати з інших міст, в
яких мені обіцяли підтримку понад 50 вузів.
На сьогодні ситуація, на жаль, склалась так, що
підтверджується тільки прогноз збору підписів в
інших містах колективами інших вузів.
Школи області блоковані
усним розпоряджен
ням керівництва освітою, яке вимагає збирати під
писи тільки на користь Л. М. Кравчука.
Позицію сторонніх спостерігачів
зайняли біль
шість співробітників: майже кожен вирішив, що,
поставивши власний
підпис на мою
підтримку,
він зробив усе, що міг. Апатією до всякої політики,
виявляється, охоплений, на жаль, не тільки сту
дентський колектив, а й більшість населення Він
ниці.

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ
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раїні
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сюди потужний
науковий
потенціал. Планується прид
каровича Злепка.
бати у місті кілька
примі
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ності про виділення
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модулів,
— Це спільність
науко, для
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безпечують
нову
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— Таких намірів не має
наукової продукції.
мо поки-що навіть
у
да
До основних
пріоритетів лекій перспективі.
Базова
технопарку належать
Інте штаб-квартира
знаходиться
реси міста,
області,
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ної
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реальне координаційний
апарат, в
впровадження наукових роз якому буде
15
чоловік,
робок (насамперед ВПІ) у розробляємо статут на нор
виробництво, створення но мативні документи, концеп
вих робочих місць.
Зміст цію. розвитку,
структури.
концепції технопарку «В ін Як завше на початку будьниця» полягає в тому, щоб якої справи. Проте
деякі
ого
забезпечити всім його чле наші пропозиції вже
нам рівні можливості
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до
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стартові можливості.
щоб вони були саме
та
Таких парків
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на
Міжнародний ?
науково*
технологічний парк «Вінниця» створено на базі
на.
чого Інституту.
Генерала
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заступника
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з
наукової роботи,
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Ма

ЕКСПРЕС-РЕФЕРЕНДУМ

зати про те, що поява нового факультету
викликана
переходом вузу на тристу
пеневу форму
ПІДГОТОВКИ
спеціалістів за кооператив
І
нараді, котра відбувалась у ною формою навчання
дер
Бішкеку,
і відповідно змі тим, що в ід м ін я є т ь с я
жавний розподіл спеціаліс
нили союзні структури.
Ідуть Інтенсивні
перего- тів по місцях роботи. Тепер
са
вори з можливими
уста вони мусять шукати ї ї
новниками технопарку. Вже мостійно I в цьому повинен
ін 
дали згоду увійти до його їм активно допомагати
складу житлосоцбанк
В ін ститут.
ниці, міжнародна асоціація
При кооперативній формі
«Інтернейшнінг»
(Москва), навчання студент за чотири
союз незалежних експертів роки повинен рік відпрацю
країни (Москва), союз під вати на виробництві,
почи
приємств
«Імпульсінтер- наючи з набуття
робітни
нейшнл» (Вінниця), ряд ма чої професії і
закінчуючи
лих підприємств, утворених роботою на посадах
тех
при ВПІ.
ніка
та Інженера.
Досягнуто
попередньої
Новий факультет поклика
домовленості
з
фірмою
ний шукати
робочі
місця
«Роде
1 Шварц» про
об на підприємствах республі
мін
представництвами
у ки, забезпечувати
Проход
Вінниці І Відні.
ження студентами
якісної
За
дорученням
Прези практики, котра
б
дала
дента технопарку Б. І. М оможливість пройти
шлях
кіна маю
честь
зверну від робітника до Інженера,
тись
до всіх зацікавлених бажане! на якомусь одному
структур і керівників: «Д у
підприємстві з
тим,
щоб
майте І записуйтесь. Двері по закінченню Інституту за
технопарку поки-що широко
лишитись там же працювати.
відчиненії»,
*
* .★
Для вирішення
цих
пи
поточного
Колишній секретар парт тань впродовж
фа
кому КПРС,
кандидат еко- навчального року на
номічних наук Віталій М и культеті буде створена ка
ж и
колайович Бабій призначений федра, викладачі якої
виконувати обов'язки дека тимуть в інших містах (на
на новоствореного
факуль самперед, промислових це
тету Інтеграції навчання
з нтрах) І вирішуватимуть там
питання працевлаштування І
виробництвом (Ф ІН В ).
керівницт
— В чому полягав приз безпосереднього
ва студентами лід час про
начення цього факультету?
— Насамперед слід ска ходження ними практики.

„ЩОБ НЕ ПІТИ З ТОРБАМИ ПО СВІТИ...“

Парламент
республіки ку, друга — в Тобольську,
прийняв рішення про неза одружені за українців, для
лежну Українську державу. яких рідним домом стала
Як ви ставитесь до цього Росія. Отже, всі ми зали
акту? Схвалюєте, чи маєте шаємося братами, а тому
якусь іншу думку? З таким гадаю, що та земля,
яка
запитанням наш кореспон- приютила, має бути твоєю
ент звернувся до співро- Батьківщиною, а ти їй вір
ітників і студентів інсти но служити. Я — військо
туту.
вий льотчик, і якщо пот
рібно буде, стану на захист
В. Решатов,
юрист.
—
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Вітаю проголошення неза
лежності України. Кожний
народ, кожна людина по
винна бути
незалежною,
вільною, жити, як вважає
потрібним, але не цуратись
сусідів,
співробітництва.
Тільки забезпечивши добробусідство,
взаємовигідні
економічні зв’язки, можна
серйозно говорити про дер
жавність,
економічно під
кріплений суверенітет.
Сам я за національністю
росіянин. Поворотами долі
потрапив працювати сюди,
на Україну, але не вважаю
себе чужим, навпаки, тіль
ки добре ставлення до се
бе з боку колег українців.
А дві мої сестри, одна з
яких живе в Архангельськ

українського неба, україн
ської держави.
В. Земля ков, доцент. —
Не слід різко розривати те,
що створювалось
десяти
літтями. тривалий час зв’я
зувало в єдиному союзі.
Потрібні будуть десятиліття,
аби, не нашкодивши собі
ж, розплутати всі вузли,
насамперед, економічні.
Також гадаю, що «друж
не» розмежування не спри
ятиме безпеці кожної рес
публіки окремо. Адже ім
періалізм на відміну від
соціалізму, не міняє своєї
суті.
Пам’ятаєте, в роки
Великої Вітчизняної війни
Англія і Америка стали
нашими союзниками,
бо
самі не могли здолати Гітлера. А після
Перемоги

відвернулися від нас, по
чали створювати антирадянські блоки, шукати мо
жливості задушити країну
Рад. Останнім часом, від
чувши слабину в нашому
розвитку,
вони відкрито
пішли на провокації —
Гренада, Панама...
Тож слід спершу добре
подумати, аніж поспішати
розчепірювати пальці.
Володимир
К.,
студент
(просив не називати свого
прізвища). — Яка мова мо
же бути про незалежність,
демократичну
і правову
українську державу, коли
нашу республіку
продов
жують тримати за горло
компартійні душителі, які
всупереч рішенню респуб
ліканського парламенту про
заборону їх діяльності, ще
тісніше гуртуються і праг
нуть повернути собі владу,
реанімувати
кабальний
союз.
Впевнений, що спочатку
треба
оголосити
жовтосиній терор терору черво
ному, вдатися до жорсткої
диктатури
демократичних
сил, а, перемігши,
лише

тоді приступити до будів
ництва незалежної, демок
ратичної, правової україн
ської держави, як кажуть,
де-факто.
Степанида Роджерс, ро
бітниця АГЧ. — Ой, ле-леї
Коли б ще у 17 році Ук
раїна стала справді неза
лежною, ми б тепер були
може найбагатішою держа
вою в світі, і могли б до
помогти не тільки нашим
братам-слов’янам, а навіть
Америці в її труднощах.
Тепер це зробити дуже ва
жко, бо народ зіпсувався.
Усі тільки політикою хотять займатися, а працю
вати скоро нікому буде.
Тож нелегко буде по
будувати сильну, незалеж
ну Україну,
але треба,
інакше підемо усі з тор
бами по світу.
О. Сторчак,
студентка
1-го курсу ФОТ. — Я од
нозначно
за
суверенну
Україну —. незалежну по
літично і економічно. А ось
культурні
зв’язки треба
зберегти, адже маємо з Ро
сією і Білорусією спільний
корінь — СЛОВ’ЯНСЬКИЙ.

То ж склалась реальна загроза не зібрати не
обхідних сто тисяч підписів на підтримку.
Боюсь, що із тих 70
претендентів, які зареє
стровані, зберуть лише Кравчук та Чорновіл.
Якщо їх буде тільки двоє, то в разі ненабрання
в першому турі жодним із них більше 50 процен
тів голосів, другого туру не буде, і Президента у
нас теж не буде.
А про те, що таке може статись, свідчить хоча
б такий факт — на сьогоднішній день студентами
Кіровоградського інституту сільськогосподарського
машинобудування на мою підтримку зібрано май
же тисячу підписів, а всіма групами підтримки та
ких кандидатів, як Лук’яненко, Чорновіл, Щербак,
Яворівський, Юхновський, та Пилипчук — всього
триста.
Таким чином: сьогодні навіть прихильники Крав
чука та Чорновіла повинні бути зацікавленими в
. тому, щоб серед кандидатів у президенти з ’явився
ще хоча б один, аби з ’явилась можливість бути
обраним у другому турі простою більшістю.
Хотів би звернути вашу увагу ще на одну обста
вину — будучи таким же радикальним у питаннях
економічної реформи, як і Чорновіл,
я являюсь
ближчим до Кравчука відносно політичного плю
ралізму, а тому в період переходу від Союзу до
незалежної держави зміг би здійснювати глибокі
економічні реформи без ризику викликати міжна:
ціональну та міжпартійну ворожнечу.
То ж звертаюсь до вас, шановні колеги та
студенти, з проханням: не зважаючи на всю вашу
зайнятість, знайдіть один-два вечори і посвятіть їх
збору підписів на мою підтримку, аби дати мені
можливість, ввійшовши до числа кандидатів у пре
зиденти, виступити перед народом України з своєю
програмою.
Цим ви допоможете не тільки мені, але і Крав
чуку і Чорновілу, і всьому народу України.
З повагою ректор інституту Б. МОКІН.

НОВІ КНИГИ

Рік
у політиці
Прочитав цю книжку вал- деякі його терміни зразу
пом, хоч це ив роман І не ввійшли до гумористичної
повість, де на першій сто парламентської лексики. Як
рінці висить та рушниця, скажімо, оті «масли* (від
яка після вигадливого сю прізвища колишнього пре
які Мокін,
жетного перебігу, неодмін м’єра Засола),
но стріляв на останній сто жартома пропонував ввес
рінці. Називається книжка ти на Україні, як конвер
«Щоб не було соромно пе товану валюту. Його комред діітьми, або Рік у полі пактну притчу - мініатюру
ти ц і». Написав її знову ж «Поки ще ноні б’ють копи
таки не письменник, не гу тами» публікувала на своїх
манітарій, а доктор техніч сторінках «Літературна У к 
них наук, академік інже раїна», І це була не тільки
нерної
та гірничної Ака данина авторитетові народ
демій Борис Іванович Мокін. ного депутата, а й визнан
Це не підручник, не моно ня його художніх здібнос
графія, не ;методичнии по тей.
А в цілому книга Б. І.
сібник — чисто політична
книга з інтригою
повсяк- Моніна — це книга бійця,
енної напруженої бороть- що повсякчас перебуває в
и, яку веде сучасний на атаці, книга молодого по
родний депутат парламенту літика, який не марнує ча
за утвердження
демокра су, активно працюючи на
благо народу. І не тільки
тичних позицій.
Твір
читається з неос як доктор технічних наук,
політехнічного Ін
лабним інтересом ще й то ректор
З за
му, що в ньому
виразно ституту, освітянин.
глибиною вникає
пульсує твердий, непоступ видною
організа
ливий характер, який не автор в питайня
сільсь
пристосовується, не хитрує, ції промисловості,
господарства, еколо
а послідовно обстоює одну кого
лініію. Сама поява книжки гії, майбутнього політично
й
адміністративного
— теж свідчення характе го
ру наполегливого І невтом устрою країни і республі
словами,
зі
ного, адже більшість
її ки. Іншими
сторінок
написана не за сторінок цієї книги на по
зріст
постає
особа
полірованим
ректорським вен
столом, а на колінах, в ку мудрого політичного діяча,
пе вагона по дорозі з Він якому по плечу не тільки
ниці до Києва і з Києва мандат рядового члена пар
до Вінниці. Зверніть на це ламенту...
Чи ж треба дивуватись,
особливу вагу — такій пра
цездатності, такому вмінню що з перших своїх кроків
берегти й використовувати він був помічений і бало
час треба заздрити і вчи тувався на пост Голови Вер
ховної
Ради
республіки.
тися.
А ще кілька
слів
про Той, хто всерйоз ставить
хист літературний. Доктору ся до виборів першого пре
течнічних наук, академіко зидента незалежної Украї
мусив би неодмінно
ві властива точність слова, ни,
вміння коротко, але об’єм прочитати книгу Б. І. Моно висловлювати
складні кіна. Тоді йому, можливо,
думки, блискуче й опера не доведеться довго лама
тивно відповідати опонен ти голову, за кого віддати
тові переконливим, часто- голос.
густо, інищівним аргумен
том. То ж не дивно,
що
В. ІВЧЕНКО.
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2 стор.

ІНЖЕНЕРНІ

4 жовтня 1991 року.

КАДРИ»

Ф ІН АЛ—
15 ЖОеТНЯ

Оголошення

Минулої
п’ятниці
та
суботи
у приміщанні актового залу
Інституту від*
булися півфінальні зустрічі
традиційного турніру команд
КВ К
першокурсників.
У
першому зустрілись коман
ди
машинобудівного
та
енергетичного
факультетів
(до речі, третім
учасни
ком
мала бути
команда
Ф АМ , але уперше за ба
гато
років
глядачі не до
чекалися ї ї появи на сцен і^ Лише на початку зу
стрічі точилася рівна
бо
ротьба | енергетики навіть
вели перед, але потім, як
кажуть, гра пішла «в одні
ворота». У пудсумку май
бутні машинобудівники здо
були першу перепустку до
фіналу.
Зате у суботній зустрічі
то одна, то Інша команди
по черзі виходили вперед.
Та й рівень
гри, як зазна
чило
після ї ї завершення
жюрі., був значно вищим,
НІЖ у першому
півфіналі.
Тому не дивно,
що було
прийняте рішення про ви
хід до фіналу відразу двох
команд:
ФОТ
та РТФ.
Втім, віддамо
належне І
третьому учаснику — коман
ді будівельників, яка спро
моглася виграти у суперни
ків музичний конкурс
та
домашнє завдання.
15 жовтня
о 19 годині
відбудеться
фінальна зу
стріч.
Тим
часом,
«головна»
команда
Інституту
готує
ться 4
листопада поміря
тись силами
у Республі
канському
Телевізійному
КВК-92.
-Нагадуємо всім
зацікавленим особам, що у
вас є реальний шанс роз
містити рекламу свого під
приємства
на
Українсь
кому
Телебаченні.
Для
цього необхідно перераху
вати певну суму
на раху
нок 174 бюджетного рахун
ку ВПІ.

СКТВ «МОДУЛЬ»
має змогу проводити кліматичні випробу
вання приладів,
блоків,
друкованих плат
тощо.
Випробування проводяться:
— в камері тепла і бологи 12КВТ-04-011
(температура випробування від плюс 40 до
плюс 90 градусів; вологість випробування від
45 до 95 процентів). '
— в холодильній камері НЦЛ 250/70 (тем
пература випробування від плюс 20 до мі
нус 60 градусів).
— на вібростенді 12МВ-20/98-007 (часто
та випробування від 15 до 100 Гц; амплітуда ви
пробування до 2,2 ММ; вага випробуваного
виробу не більше 15 кг.).
ВИПРОБУВАННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ
НА
ДОГОВІРНИХ УМОВАХ. ДЕТАЛЬНІШУ ІН
ФОРМАЦІЮ МОШНА ОДЕРЖАТИ У НА
ЧАЛЬНИКА
ВТК СКТБ «МОДУЛЬ»
ПО
ТЕЛ.
27-78.
ТЕЛЕФОН
ПРИЙМАЛЬНІ
4-65-10,

на початку
Щ Ебрав
участь

року
він
у
кон
курсі на знання англійської
мови, здобув там перемогу
І виборов право поїхати на
спеціальний
студентський
семінар, що'
присвячувався
питанням дружби, любові І
взаєморозуміння між людь*
ми всього світу.
ВлаштоБувала цей семінар релігій,
на
благодійницька органи
зація
«САЙР»,
створена
одним бідним чоловіком з
Кореї, який, приїхавши на
землю Америки, зумів спов
на розкрити свої вроджені
здібності І стати
одним з
іайбагатших магнатів. Вва.
жає, що ці його багатства
прийшли з ласки божої, об
рав собі за святу Ідею бут
тя, — дружбу, любов І єд
ність між народами, а то
му й скликає щороку
за
свій кошт спеціальні
семі
нари для молоді всіх країн
світу, не беручи до
уваги
релігійних
| політичних п *.
реконань.
Реалізація цього задуму,
певна річ, обходиться
до.
рого. Тільки авіабілет
а

ЛАРИСА МИРНА,
прес - аташе команди
ВІДКРИВАЄ М О

«ВЧИТИСЯ

НОВУ РУБРИКУ:

ВЧИТИСЬ»

ВЕДУТЬ Тї ДОЦЕНТ КАФ ЕДРИ Ф ІЛ О С О Ф ІЇ
Л. А. А/ІАЦКО
ТА ВИКЛАДАЧ КАФ ЕДРИ СО ЦІО ЛО ГІЇ
ТА
ІН Ф О Р М А Ц ІЇ Т. І. НГУЕН.

РОБОТА
СТУДЕНТА
НА ЛЕКЦІЇ
Як відомо, ОДНІЄЮ з освних форм
роботи у ву
зі, на відміну від школи, є
лекція. Навіть
при наяв
ності* пудручників І навча
льних посібників лекція до
помагає
студенту зорієн
туватися в інформації, роз
ставити акценти. При від
сутності
літератури
зна
чення лекції ще більш зрос
тає.
А чи вмієте ви працюва
ти на лекції?
«А що тут
вміти, — скаже хтось, —
лище записуй,
що встиг
неш, за викладачем». Інші
додадуть, що треба виділя
ти і підкреслювати визна
чення,
які дає
викладач.
Конспект більшості студен
тів,
навіть найстаранніших,
має вигляд дослівного
за
пису того, що' каже лектор.
За таким принципом робо
ти, який багато хто вважає
чомусь єдино
вірним, під
час лекції у студента пра
цює переважно тільки рука.
Весь час витрачається
на
запис
І ніколи
критично

осмислити
матеріал, виді
лити головне від другоряд
ного, зрозуміти логіку ви
кладеного.
Для того, щоб працювати
на лекції більш осмислено,
необхідно зламати, а пер
шокурсникам
не набувати
стереотип
дослівного
за
пису
почутого.
Потрібно
сформувати навички осмис
леної роботи.
Для цього
слід оволодіти
методикою,
яка дозволить
прискорити
процес запису. Д о методи
ки швидкісного конспекту
вання ми ще повернемося
спеціально, а зараз висло
вимо деякі принципи ефек
тивної роботи
на
лекції.
Можливо, вас здивує пора
да
готуватися
до лекції
заздалегідь,
але
це не
одмінна
вимога. Насампе
ред, слід познайомитись з
програмою
запланованого
курсу,
тематикою
лекцій,
з’ясувати, які розділи кур
су передбачаються для са
мостійного опанування.- Ба

„ЧИСТО ХОТІЛОСЯ п л л к л ти ...“
Києва до Нью-Йорка, приміром, коштує 1219 доларів.
А десятиденне
перебувайня, утримання, читання лек
цій, влаштування екскурсій?
Є на світі люди, які без
галасу й
пропаганди
пра
цюють над
утвердженням
планетарних ідей,
залучаю,
чи до цього й молодь та
ких зубожілих країн, як на
ша.
Сергію Глиняному повез
ло. Він був в Америці • 20
червня по 1 липня.
—
Загальне
враження,
що я побував у казці. Те,
що нам говорили про Аме
рику, як про цитадель
Ім
періалізму, яка
загрожує
світові авіаносцями, голуби
ми беретами 1
атомними
бомбами, щоб тримати йо
го в страху 1 покорі, зовсім
не в’яжеться з доброзичли
вістю, відкритістю, |
м’я
кістю американців. > Прий
мали нас винятково прияз*
но, зі
співчутливою жалісжано
напередодні лекцій
передивитися
відповідні
розділи
підручників,
ви
яснити
смисл
основних
термінів. У такому випадку
ви будете впевнено
орієн
туватися
в тому,
що роз
повідає лектор.
Особливо
уважним потрібно бути на
початку лекції, оскільки са
ме в перші
хвилини ви
кладач формулює тему, дає
перелік
основних питань,
рекомендує літературу. Ва
жливо також зберегти ува
гу до кінця
заняття, бо
найчастіше саме наприкінці
лектор робить основні
ви
сновки.
Несподіваною
для
вас
може
бути 1 така
реко
мендація* виходячи
з особ
ливостей людської пам’яті,
найкраще
запам’ятовується
матеріал, який повторюєть
ся, коли він ще не «зник»
Із, так званої, оперативної,
пам’яті. Тому
радимо
пе
речитувати конспект не на
передодні
семінарського
заняття
чи екзамену, а в
день, коли ви
прослухали
лекцію. По-пеїрше, це до
зволить
вам допрацювати
конспект, розшифрувати де
які
скорочення,
виділити
основні I другорядні поло
ження;
по-друге,
як уже
відзначалось,
це
сприяє
кращому
запам'ятовуван
ню матеріалу.
Наступний ірозділ нашого
«уроку»
— вміння
слуха
ти.
Щоб
визначити
ваше?
вміння
слухати
лектора,
пропонуємо такий тест:
На десять запитань тре
ба дати відповіді, які оці
нюються:
«майже завжди» — 2 бали,
«в більшості випадків» —
4
бали,
«Іноді»
—
6
балів,

СТУДЕНТ
МАШИНО
БУДІВНОГО
ФАКУЛЬ
ТЕТУ СЕРГІЙ ГЛИНЯНИЙ
ПОБУВАВ У США.
тю. Не
скажеш, що дуже
приємно, коли тебе жаліють,
але що правда-то
правда.
Вражає чистота,
поря
док, океани яскравих
вог
нів, багатство. Заходиш
в
сало'н авіалайнера — а він
білий,
увесь в
килимах,
сяють усмішки
стюардес,
наче для кожної з них ти
— найдорожчий гість.
Ус
мішки
підкріплюються чу
довим обслуговуванням, го
дують тебе краще, ніж удо
ма, береш, чого душа за
бажає, хоча, правда, з ос
торогою — не віриш,
що
все це
закладено у
вар.
тість
квитка.
Натиснеш
кнопку — дивишся
фільм,
підбираєш музику.
В автобусах
— туалети,
кондиціонери, телевізори. I
знову — виняткова
доб
«рідко»
— 8 балів,
«майже
ніколи» — Ю
белів.
Ось ці запитання:
1. Чи стаїраетесь
ви за
кінчити бесіду
в тих ви
падках, коли
тема (а то
й
співбесідник)
нецікаві
вам?
2. Чи дратують
вас ма
нери
вашого партнера по
спілкуванню?
3.
Чи
може
невдалві
його висловлювання
спро
вокувати
вас на (різкість
чи грубість?
4. Чи уникаєте ви всту
пати в
розмову
з мало
знайомими людьми?
5. Чи маєте звичку пере
бивати співбесідника?
6. Чи робите
вигляд, що
уважно
слухаєте, а самі
думаєте
зовсім
про
Ін і
ше?
7. Чи змінюєте тон, го
лос, вираз обличчя у від
повідності
з тим, хто ваш
співрозмовник?
8.
Чи
змінюєте
тему
розмови, якщо
вона заче
пила
неприємне для вас
питання?
9. Чи поправляєте спів
бесідника,
якщо
він не
вірно
вимовляє
Іслова,
назви,
допускає
вульга
ризми?
10. Чи буває
у вас по
блажливо-менторський
тон
з відтінком
зневажливості,
іронії
по відношенню
до
того,
з ким розмовляєте?
Точну оцінку ви одержи.
те при максимальній
від
вертості. Висновок зробити
дуже
просто:
чим більше
балів, тим краще розвину,
те вміння слухати. Якщо ж
ви набрали більше 62 ба
лів,
то ви слухач
«вище
середнього рівня». (Серед
ній рівень
становить
55
балів).

розичливість. Для
тебе —
диво,
для
американця —
звичний побут. Те, що
ти
можеш побачити хіба-що у
виставочних залах, тут дос
тупне кожному. Це облич
чя того жахливого
капіта-.
Шзму, яким нас так лякали.
А машини!?
Я познайо
мився
з
американським
студентом негром
Стівом.
За віком такий, як я. Ма
шина в нього «дешева» —
за 8 тисяч доларів. Зветь
ся «Ауді». Сідаєш,
зачи
няєш двері, а
пристібний
ремінь сам біжить до тебе,
застібається.
На
вулицях
людей мало —
всі в авто
мобілях. Молодь 16— 18-ти
років — кожен на машині.
Вечорами збираються
на
майданчиках
біля рестора
нів, вмикають
музикальні
системи І «вишивають»
—
всі у білих шортах, красиво
одягнуті, розковані, все, що
можна уявити *— до
їхніх

послуг. (Одного тільки мо
розива сортів 20— 30). Час
то бували хвилини, коли хо
тілося плакати. «Чому у нас
не так? Чому ми такі
не
щасні? Чому ми з
такої
багатої країни мусимо ди
витись на все це І ковтати
слину?».
Відповідь очевидна:
жи
вемо не так, господарюємо
не так,
людей закували
І
не даємо їм сповна розвер
нутись. Мусимо учитися
в
Америки. Тут усі думають,
тут кожен має змогу
вті
лювати в життя
будь-які
Ідеї.
Ну, а щодо
подарунків,
то я їх з Америки не при, віз. Не було за що
прид*>
бати. Зайдеш до магазину,
продавець —< біля тебе,
а
ти мусиш казати «Я з,- Ра
дянського Союзу» — І вік
зразу: «А-а-а, нема
до-оларів!?».
П о ' тому летіли назад. У
Франкфурті пересіли в лі»
так «Аерофлоту». Знову —
брудні фіранки, запахи.
З
казки ми поверталися
в
дійсність. ^

ВІТАЄМО!

Г ІД Н О М У з найстаріших
* * викладачів
інституту,
доценту Борису Аврамовичу
Землякову сьогодні
минає
70 років. Чудовий
ювілей,
знаменна дата, що
підби
ває
підсумок
нелегкого
складного | цікавого
жит
тя. Це — звичайні для лю
дей його поколїння
дово
єнні роки з усіма
пробле
мами і складностями:
го
лод, картки,
навчання
в
школі,
Томському
полі
технічному Інституті,
служ
ба в армії.
Війна
надовго перервала
його мирне життя,
навчан
ня. Воював
він
мужньо,
воював мудро І хитро. Т і
льки таким міг бути коман
дир дивізійної розвідки. Три
бойових ордени і багато ме
далей прикрашають
груди
бойового офіцера,
капіта
на у відставці,
помічника
начальника штабу 241 стрі
лецької Вінницької дивізії.
Бойові друзі обрали
його
головою
Ради
ветеранів
цієї прославленої
дивізії,
яка брала участь у
виз
воленні рідного міста.

Довір’я цілком
заслуже
не. Борис Абрамович Зем
ляков не тільки
хоробрий
воїн, він Людина,
життя
якої може служити
взір
цем для Інших. Любить лю
дей і всього себе віддавав І
віддає служінню їм. З 1967
року працює в нашому ву
зі
І не тільки прагне нав
чати студентів, передати їм
свої знання, але й невтом
но* працює над підвищенням
своїх знань. Ним опубліко
вано більше 80
наукових
праць,
монографія,
захи
щена кандидатська дисерта
ція, завершена робота над
докторською. На жаль, по
хилий вік перешкодив здійс
нитись його мрії. Та всупе
реч цьому, пенсіонер Б. А.
Земляков продовжує
тру
дитися в Інститут],
як
І
раніше, активний
в громад
ському
житті.
Як лектор
товариства «Знання»
він
прочитав не одну
сотню
лекцій на теми науки 1 тех
ніки. Він — соліст міського
хору ветеранів,
користуєть
ся заслуженим
авторитетом
у слухачів. А поет Б.
А.
Земляков готує
до
друку
збірку своїх кращих віршів.
Колектив кафедри теоре
тичної механіки,
організа
тором
І першим
завідую
чим, якої він був, гаряче І
сердечно поздоровляє
Бо
риса Аврамовича Земляко
ва з ювілеєм
І від
душі
бажає міцного
здоров’я,
трудової І
творчсЯ насна
ги,
довгого,
щасливого
життя!

Колектив
ретичної І

механіки.
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