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АБІНЕТ Міністрів України оголошував конкурс
пропозицій на розробку дер
жавних науково-технічних про
грам з пріоритетних
нап
рямків науково - технічного
прогресу. Вчені нашого ін
ституту теж взяли участь у
цьому конкурсі.
І ось — приємне повідо

ПЕРЕМ ОЖ ЦІ КОНКУРСУ
млення. Переможцями
кон силенка, А. В.
Силагіна,
курсу стали проекти,
що М. М. Семеренка. На пода
розроблялися
під
керівни
льше фінансування цих роз
цтвом Б. І. Мокіна, С.
Й. робок Кабінет Міністрів ви
Ткаченка, О. П.
Стахова, діляє понад два
мільйони
В. П. Кожем’яко, В. Г. Кра- карбованців.

ПОГОВОРИМО ПРО М ОВУ

Зосереджусь, власне,
на «Культурно - історичні па хітектурна пам’ятка України».
кількох важливих для
себе м’ятки міста Аетичева»
В. Ну, й, звісно ж, окремо тре
враженнях і висновках
від Злочевського (гр. 4М), «Ук ба відзначити найактивніших
заліку з історії української раїнський художник
Федір учасників читацької конфере
Питання впровадження За паралельну підготовку мето Абревіатура «вуз», до якої
культури,•'який приймав оце, Коновалюк — мій односе нції за романом Р. Іваничу- кону про мови розглядалося дичних матеріалів двома мо входить слово «учбовий», вже
у своїх першокурсників..
першокурсників 27 травня на засіданні нау вами. Робиться це з добрих сама є усталеним терміном,
лець» С. Ільчука (гр.
ІЕТ), ка «Орда»
Враження перше, можливо, «Слідами «розкуркулених» ук В. Мокіна (Ф А) та О. Ду- ково - методичної ради,
слід
а міркувань, бо виключає не але при її розкритті
комусь із ветеранів ВПІ зда раїнців в Сибіру» Д.
Гон наєвського (ФРА).
наступного
дня — вченої обхідність адаптації до мови вживати «вищий навчальний
сться банальним, але для ме чаренка (4М).
Отже, результати
заліку ради ВПІ. Мета цього роз при вивченні матеріалу. Од заклад». До речі, тритомний
не, колишнього університет
Найбільше порадував
с. дають певні підстави
для гляду, як відзначалось, акти нак, враховуючи те, що всі російсько - український сло
ського викладача - філфаків- ільчук. Цей неговіркий,
в оптимізму щодо майбутньо візувати цей процес, бо наш випускники працюватимуть в вник слова, «учбовий» не по
ця, приємно було зайвий раз усьому сумлінний студент (і го такого навчального пред вуз, який у числі перших в Україні, ми гим самим від дає.
переконатись в існуванні за староста групи), як вияви мету, як «історія української Україні активно взявся за ; л ідзємо адаптацію на більш
З огляду на це, варто зве
кономірності: студенти,
які лось, володіє живим писем культури», й усього інтеграль справу, почав збавляти тем пізній час.
рнути увагу на навчальні по
на «4» і «5» встигають
з ним словом: «Федір Коно ного курсу світової культури, пи. Не в усіх приведено у
Доцільним було б практи сібники, котрі готуються і
математики, фізики та спе валюк — це мій земляк: мої у стінах ВПІ.
відповідність з вимогами За кувати ширше прилучення ро видаються «самвидавом» та
ціальних предметів, як пра батьки родом з Калівки, і я
до не проходять кваліфікованого
Звичайно, предмет це та кону оформлення табличок, сійськомовних студентів
вило, й питання
культури виріс в цьому селі. Але до
наприклад,
кий, що наслідком його вик інформаційних стендів, ого української мови при читанні редагування, як,
опановують глибше, відчува недавнього часу я мало знав
«Історія
України», ігі, що виходять через «Укрвузладання хотілося б бачити не лошень; не скрізь перейшли курсів
ють тонкіше. і навпаки
— про мого знаменитого одно
лише певну суму знань, по на державну мову в службо «Історія культури України» та поліграф».
«круглого трійочника»,
не сельця. Та ось тепер я нама
Було б, на мій погляд, до
веденні інших, заохочуючи здавання
інформованості, але й від вому спілкуванні,
розкриваючи його залікової, гаюсь написати про
своє чутне удосконалення внутріш засідань, протоколів, Далеке заліків та іспитів також ук цільно створити консультаці
вгадуєш по кострубатому мо особисте ставлення до худо
йний пункт з мовних проб
ньої культури студента, роз від належного забезпечення раїнською мовою.
вленню, дрімучому антиісто жника, до його картин», —
Не зайвим було б запро лем, де були б зосереджені
виток його естетичних почут навчально - методичною лі
ризмові, прямолінійному, по- так розпочинає свій «Роз
анотацій словники, довідники та інші
тів. Бо коли, приміром, вчо тературою. І хоча було су вадити написання
«совковому»
примітивному дум» С. Ільчук. Не можна
рашній тріумфатор на заліку воро вказано керівникам во українською мовою до кур матеріали, включаючи й ті,
«технократизмові».
не процитувати й наступний виходить кривлятися в дуже сьми кафедр, у яких цей сових та дипломних проектів які створені викладачами ін- •
Хоча, правду кажучи,
на абзац
цього
симпатичного низькопробному факультетсь парамерт на нульовому рів і робіт. Це полегшувало б с*гитуту, де можна було б от
згадані різновиди
антиісто тексту: «Село Калівка вини кому КаВееНі» (і не розу ні, до цього можна було б мовну адаптацію в майбут римати кваліфіковану допо
б
ризму й «технократизму» сла кло близько XVII
сторіччя міє, не відчуває, що кривля долучити ще, принаймні, сті ньому. Повністю забезпечити могу фахівця. Це могло
бують і деякі хорошисти-від- (точних відомостей, на жаль, ння — жалюгідне, а сценарій льки ж кафедр, які видали по україномовною
літературою бути в методкабінеті, на ка
росі
мінники — хоч скільки ти їм немає). Була в селі до ре — від тексту й аж до «режи одній - дві одиниці навчаль весь комплекс дисциплін на федрі української та
розказуй про супертехнічну волюції своя церква, але її сури»
біоліопровінційне, колоні ної літератури, що замало для йближчим часом ми неспро йської мов, аоо в
Японію, де школярі мають до розвалили. Була до 70-х ро альне мавпування не кращих 10— 15 видів занять, які
можні і це не повинно стати теці — важливо, щоб під ру
12 годин малювання щотиж ків XX ст. початкова школа, останківських стандартів), на проводитимуться в україно на перешкоді впровадженню кою були зосереджені
всі
в стає хвилина твоєї викладаць мовних потоках вже наступ української мови в
нево, а вступники до такого але її закрили. Молоді
навча матеріали.
вузу, як наш, на
вступній селі залишається усе менше,
Пропоную відкрити в на
льний процес, а тим паче —•
ного навчального року.
про кої скорботи. Втім, не буде
співбесіді, повинні між іншим, так що важко сказати
без шій газеті рубрику «Погово
Не варто втішатись і тим, служити виправданням
мо перебільшувати значення
засвідчити знання 300 (трьох майбутнє села. Найстарішою
римо про мову», де можна
кого похвалили, оскільки 6— діяльності.
сот) народних японських пі в селі є моя прабабуся Іль 42 академічних годин у жит 10 видань також далеко не
Ми повинні орієнтуватись було б обмінюватись своїми
цьому ті сформованої молодої лю задовольняють потреб.
сень. Важливо отож,
аби чук Настасія. їй в
Як на те, щоб наші випускники міркуваннями, досвідом, про
подібні нагадування студен році виповниться 100 років дини — представника теле виняток, слід усе ж відзна однаково добре володіли ро понувати шляхи
вирішення
ти чули не лише з вуст ви (народилася вона в 1892 ро візійного покоління....
ще
ба мовних проблем, яких
чити плідну роботу у справі сійською, українською,
чоловіка
кладачів - гуманітаріїв, аби ці). До речі, ї ї
Взагалі — незважаючи на поширення української мо жано, ще й англійською чи немало.
відповідну політику проводи Григорія малював Федір Ко певні успіхи й навіть дово ви, культури, традицій, прилу іншою, бо мовна обмеженість
...Восени цього року
у
на лі широкий розголос діяльно чення студентства і співробі неодмінно зумовить обмеже Львові проводиться міжнаро
ли деканати (до речі, робоче новалюк, коли приїздив
було сті кафедри та КХЦ — пи тників та числених гостей ву ність фахову.
моє спілкування з деканами батьківщину. Портрет
дна конференція з проблем
В. М. Кичаком, М. Є. Іва виконано на фанері, та він тань сьогодні маємо більше, зу і міста до скарбів духов
Україномовні потоки існу української
науково-техніч
новим, В. І. Савуляком, зас з часом загубився».
ніж відповідей: на який рі ності, яку проводять кафед ють на всіх факультетах та ної термінології, у якій бе
тупником декана ФРЕ Ю. В.
До речі, повідомлення про вень
духовно - емоційного ра історії І теорії культури не на всіх спеціальностях. І руть участь викладачі та спів
Крушевським додало
мені портрет на фанері стало ма досвіду й інтелекту орієнту та
культурно - художній потік у 18 студентів на пер робітники ВПІ, а Б. І. Мощодо цього питання оптиміз ленькою сенсацією:
вдова ватися у викладанні? чи всі центр, які очолює пані Т. Б. шому курсі — це надто сла кін є членом
оргкомітету.
му: усвідомлення потреби гу художника Тамара Іванівна, форми активного
бка ниточка, яка може обір Доцільно, щоб інститут отри
навчання Буяльська,
манізації та гуманітаризації з якою зав. кафедрою і ди використовуємо? яке співвід
третьому. мав якнайповнішу інформацію
Отже, ми ще на початку ватися десь на
технічної освіти на факульте ректор КХЦ Т. Б. Буяльська ношення емоційної й раціо шляху. Зважаючи на об’єкти Втішає впевненість, вислов — \ друковану, і записи ок
тах є).
про роботу С. Ільчука мала нальної інформації найопти- вні труднощі, слід
одначе лена ректором Б. І. Мокіним, ремих виступів на плівці.
Не найгірше
враження мову, говорить, що
взагалі мальніше? якому
варіантові зазначити, що не все роби що набір в україномовні по
На завершення хочу звер
полишйли і деякі
залікові використовувати фанеру Фе- побудови навчальної програ ться належним чином. Так, токи буде розширюватись.
нутись до шановних колег
творчі дослідження та рефе фір З о т й к о в и ч звичаю
Впровадження мови в на росіян, представників інших
не ми — історико - інформатив із 120 видань лише близько
рати. Шкода, звісно, що чи мав. Отже, був то випадок ному чи теоретико - істори 50 стосуються безпосередньо вчальний процес невідривне народів — допоможіть нам
сло тих, хто писати такі ро крайньої скрути? мистецько чному — віддавати перева тих дисциплін, які вже чита від загального комплексу за підняти українську мову на
боти зголосився, було
по го експерименту?
диктату гу? як домогтися реальних, ються зараз чи будуть чита ходів по виконанню Закону належний рівень і тоді, я
рівняно невеликим, а шкільну замовника - земляка? У будь- а не декларованих міжпред- тись у наступному році. Ре про мови. Воно
неможливе переконаний, питання
мови
звичку до механічного спису якому разі маємо
відповідного викладання відпаде саме со
приклад меших зв’язків на рівні сві шта - то (в кращому разі) без створення
вання долати ой як нелегко. того, як, виконуючи залікове тоглядних концепцій і опор робота на перспективу, в гі мовного середовища.
бою. Бо важко уявити цивілі
Тим приємніше нині віднахо завдання з історії рідної ку них сигналів? чи
На жаль, не на всіх вико зовану державу,
можливо ршому — у зв’язку зі змі
скажімо,
дити зернини
самостійної льтури, майбутній
набуття Францію, у якій професору з
інженер хоча б якоюсь мірою підви ною програм, може
вияви ристовується для
першокурсницької мислі. Зо відкриває цікаві факти,
за щити рівень вербалізації сту тись зайвою тратою паперу мовної практики службове і Кембріджа, запрошеному чи
крема, вигідно вирізняються мислюється над
просто спілкування, прове тати лекції англійською мо
питаннями, дентських знань? як форму- та творчої енергії.
праці з елементом краєзнав над якими ще вчора не за вати культурні потреби
у
Потребують оптимізації
і дення засідань. Хай не все вою, студенти влаштували б
ства — про культурні пам’ят мислювався, одне слово — тих, в кого коло цих потреб тиражі видань. Нічого не ро добре виходить, але це — обструкцію і звернулись би
ки або діячів мистецтва
— зростає культурно,
починає звужене або викривлене? як биться в плані налагодження єдиний шлях до
активного до ректорату, щоб забезпе
вихідців з міста, села чи працювати на культуру
чив читання лекцій «на обв поєднати навчання з вихова зв’язків з іншими вузами та володіння МОВОЮ.
району, звідки приїхав сту широкому розумінні цього нням і при тому не
Хотілось би сказати кілька щепонятном язьіке». А той,,
бути з методкабінетом М іністер
дент. Оснащені
відповідним слова.
нав’язливим?... Ці й інші пи ства освіти з метою придбан слів про мову службових до досить м’який, тиск,
який
фотографічним
матеріалом,
При тому не можу не ви тання вивчатиме наукова гру ня та обміну навчальною лі кументів. Вона рясніє каль чиниться в напрямку україн
замішані на земляцькому па конати прохання мого коле па, що формується нині на тературою. Мало
видається ками з російської на зразок ської мови, виправданий з
тріотизмі, такі
дослідження ги — старшого
викладача кафедрі
«виконуєму», огляду на стан нашої мови,
під
керівництвом навчальних посібників,
кон «слідуючий»,
мають певне самостійне зна А. В. Філонова — називаю Т. Б. Буяльської. Така робо спектів лекцій, зовсім
впро
не «штатний розпис», «наукові нашої, вистражданої
чення і в перспективі, нако імена авторів кращих залі та саме на часі. Адже
як
робітники», замість «наступ довж віків, культури. І
за має підручників.
пичуючись, могли б скласти кових творів, виконаних під рішенням ректорату, почина
«роз швидко ми спільними зусил
Хибною здається
тенден ний», «виконувану»,
своєрідний культуро - крає його керівництвом: Е.
Ка- ючи з наступного року, за ція до розмежування украї клад», «працівники». «На ук- лям,и створимо цивілізовану
знавчий атлас України (для шулкіної (гр. КТ6) — «За лік маємо виставляти дифе номовних потоків з російсь країнській (російській) мові»; державу, державу високої ку
початку хоч би Поділля, Він буті імена»: Ю. Батюк (КТ6) ренційовано: «5», «4», «З»... комовними, щоб останні, бо- — також калька. Треба пи льтури, так швидко ми при
ниччини), написаний студен — «Ліна Костенко»; І. Сто- Тим самим підвищуються ви ронь боже, були забезпечені сати й говорити «українсь йдемо до цивілізованих від
тами. З числа цьогорічних, за роженко (ЗЕ) — «Українська моги) І до викладання, й до лише російськомовними нав кою мовою», «по-українськи». носин. Від наб тут багато
своїм рівнем здатних покла музика кінця X V III ст.»; І. контролю знань.
Не виправдане ні з яких залежить.
чальними посібниками і нав
сти початок творенню тако Котенко (2Е) — «Кам’янецьМ. ДАНИЛЬЧУК,
М. СТРЕЛ ЬБИЦЬКИЙ,
паки. Це змушує деякі ка позицій вживання слова «уч
го атласу, хочеться назвати Подільський — історико-ардоцент кафедри
АІВТ,
ст. вик/г, КТІК.
федри витрачати зусилля на бовий» замість «навчальний».
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ЕТЮ Д

НОВА
ЕКСПОЗИЦІЯ

Відразу й не повіриш, що
ці картини намалював не ху
дожник - професіонал,
а
представник науки — вчений
-енергетик. Але це справді
так — автор
живописних
робіт, виставлених в худож
ньому музеї нашого інсти
туту, е професор,
доктор
технічних наук
Володимир
Васильович Назаров.
Такого професора
начеб
то нема у ВПІ?
Справді, це ім’я невідоме
нинішнім студентам і бага
тьом новим працівникам політеху. Тим часом, Володи
мир Васильович Назаров, як
кажуть,
весь наш — він
працював у ВПІ,
здобував
наукові ступені, очолював од
ну з кафедр
енергетичного
факультету. Потім з різних

НОВИНИ
ВИДАВНИЧІ

Шевченко
на Поділлі
Так називається спеціаль
ний випуск газети «Півден
ний Буг», виданий окремою
брошюрою.
Присвячується
він міжнародному
шевчен
ківському святу «В
сім 'ї
вольній, новій»,
центральні
події якого відбувалися ми
нулого року у Вінниці.
Хто був учасником свята,
а таких досить багато, мовби
заново зануриться у вир ці
єї незабутньої події, зустрі
неться з ї ї високими гостя
ми, побачить в ілюстраціях
те, що бачив власними очи
ма.
Брошюру, ,до речі, можна
замовити або придбати в ре
дакції газети
«Південний
Буг» по вулиці Гоголя, 19.

Просто
вірші
Це назва ще однієї книж
кової новинки. Видав її мо
лодий журналіст Віктор Ме
льник. А ми про неї повідо
мляємо тому, що автор свого
часу був студентом
радіо
технічного факультету
ВПІ.
Вірші його, скажемо прина
гідно, писалися і на студент
ських парах, і в будзагонах,
і в геологічних маршрутах на
Колимі, і в заводському цеху.
Сподіваємось, що поезії прийдуться до серця і студент
ській МОЛОДІ.

Книга
робітника
Називається «Жарини па
м’яті моєї». Автор — Пе
тро Головатюк працює фре
зерувальником заводу трак
торних агрегатів. Поети жар
тують, що вірші
вигостре
ні на совість, адже Петро —
фрезерувальник — ас. Ліри
ка у нього милосердна, чес
на, переконлива. Випустило
збірку Вінницьке управління
пресою.

З

причин поміняв місце
про
живання, переїхав працюва
ти в місто Хмельницький.
Одного не поміняв — лю
бові до образотворчого ми
стецтва, зокрема, живопису,
рік-у-рік оволодіваючи все
більшою майстерністю.
Недавно
В. В. Назаров
виставився зі своїми робо
тами у Києві, і,
повертаю
чись додому, виявив бажан
ня показати їх і в рідному
інституті.
із захопленням, і це
не
перебільшення, оглядаєш йО'
го пейзажі, етюди, які вра
жають несподіваністю сюже
тів, соковитістю барв, своє
рідністю бачення. А під ко
жним твором — віршовані
підписи.
У книзі відгуків — десят
ки вдячних записів,
теплі
враження, роздуми.
Ця експозиція —
вияв
зрослого авторитету інститут
ського музею з боку і мит
ців, і відвідувачів.

И возвратишь тьі время

велять —

знаємо
про
страху
на
стан нашого
здоров’я?
Можна упевнено
сказа
ти — нічого.
Більшість
людей, якщо їх запитати,
чого вони найбільше бо
яться, найчастіше
ска
жуть — «Багато
чого».
Це, напевно, тому, що в
якийсь період життя кож
на людина стає жертвою
одного з шести
страхів:
страху бідності, хвороби,
старості, втрати кохання,
страху перед людським су
дом і страху смерті.
Не
всі знають, що
страх
охоплює і матеріальний, і
духовний бік життя, зни
щує ініціативу, ентузіазм,
підриває впевненість
в
собі і душить уяву.
Страх породжує пожад
ливість, безпечність, під
лість, злобу і
роздрату
вання по відношенню до
інших.
Почуття страху страш
не, бо воно постійно зна
ходиться в підсвідомості.
Страх навідується,
як
злодій, вночі і отруює мо
зок.
А ле кожний з нас може
контролювати стан свого
розуму за умови, що він
створить достатній запас
нервової енергії. Ж ахли
ві думки минають, коли є
могутня нервова сила. А
це не може бути куплено
ні за які гроші, це може
бути створено тільки ва
ми.
Як це зробити, радить
американський медик, ви
значний спеціаліст з природніх методів
оздоров
лення Поль Брег у книзі
«Нервова сила», уривки з
якої пропонуємо читачам.
Страх бідності. Не мо
же бути компромісу між
бідністю і багатством. Як
що ви хочете бути бага
тим, значить, повинні від
кинути все, що веде
до
бідності. Слово «багатий»
використовується тут
в
найширшому виразі,
їцо
означає не тільки фінан
совий стан але й здоров’я

і постійну життєздатність,
енергію впродовж трива
лого, повноцінного жит
тя. Для мене найбільшим
багатством є здоров’я.
Страх
бідності — це
стан розуму, що виклика
ний нервовим виснажен
ням. Створюючи постійну
могутню нервову силу, ви
неодмінно підете шляхом
здоров’я і багатства.

—

По-перше, нема
такої
матеріальної субстанції, як
старість, оскільки
нема
клітин в нашому тілі ста
ріших одинадцяти місяців,
крім кісток і зубів. Кож
ного дня ми
втрачаємо
багато клітин і
кожного
дня. відтворюємо мільйо
ни нових.
Пам’ятайте, що є
два
види віку — ваші кален-

Постздоров’я

---------

Перестаньте
всього боятися
Страх хвороби. Ви ство
рюєте ваші хвороби що
денними нездоровими зви
чками. Коли ви споживає
те «м ерву» їжу без віта
мінів і мінеральних речо
вин, ви страждатимете від
нестачі корисних компо
нентів. Якщо ви ліниві і
відмовляєтесь
створити
хорошу циркуляцію крові
відповідними
фізичними
вправами, ви йдете на те,
щоб отримати в тому чи
іншому місці
організму
якісь порушення.
У вас ніколи не
буде
страху хвороби, якщо жи
тимете за законами при
роди.
Страх старості.
Коли
нервова сила падає
до
низького. рівня, великий
страх бере владу над мозгом. Людина бачить себе
старою і кволою, сліпою,
глухою, тремтячою і бри
дкою. З таким
страхом
треба боротися, дотримую
чись здорового
способу
життя, використовуючи ПО
ЗИТИВНІ емоції.

Страх втратити любове
Є тільки один шлях подо
лати цей
дошкульний
страх — подвоїти, потрої
ти нервову силу,
раху
нок природного життя під
нятись так високо,
що
будь-яке почуття
непов
ноцінності покине вас на
завжди.
Ревнощі — це
почуття, з
яким
всі
повинні боротися.
Ми
можемо когось кохати, але
це не означає, що люди
на — ваша власність.
Любов — найбільша си
ла на світі. Кохайте — і
ви будете коханими. Па
м’ятайте, що ви не змо
жете ніколи втратити то
го, кого ви кохаєте і хто
кохає вас. Якщо ви від
даєте вашого улюбленого,
можете бути
впевненим,
що він (вона) не був на
справді вашим коханим.
Страх смерті. Деякі лю
ди живуть в постійному
страху перед смертю. Д у
мки про невиліковані бо
лі, здається, замінюють їм
всі духовні інтереси. Цей
страх марний, бо смерть
настане незалежно від то
го, думають про неї
чи
ні. Прийміть смерть,
як
необхідність, і
викиньте
вічний страх з
голови.,
Молодість — це готуван
ня до старості життя —
це підготовка до смерті.
Якщо ви сумлінно труди
лися, виконували свій обо
в’язок перед людьми
і
привели справи до поря
дку, чому ви не можете
зустріти смерть достойно?
Говоріть про неї
без
здригання. Живіть досто
йно, щоб достойно вмерти.
Для мене особисто ду
мка про смерть дуже да
лека. Я вірю, що кожної
ночі, коли ми засинаємо,
ми вмираємо, а прокинув
шись вранці,
починаємо
нове життя. Так я роблю
щодня, наскільки це мо
жливо.

дарні роки і
біологічні.
Календарні роки
нічого
не значать, якщо ви жи
вете за законами природи.
Страх перед людським
судом. Щоб
позбутися
цього страху, насамперед,
треба пам’ятати, що ба
гато є людей заздрісних.
Єдиний засіб, яким вони
можуть виправдати вла
сну слабкість — це пос
тійно засуджувати когось
іншого. Таким засуджен
ням є навіть сумнівні ко
мпліменти. А ле якщо вам
заздрять, значить, ви мо
жете здійснити щось та
ке, чого інші не можуть
зробити. Тому слід
не
покоїтись, коли про вас
не плещуть язиком.
Це
означає, що ви тупцюєте
на^ одному місці.
Пам’я
тайте, що б не робити, ви
не зможете зробити при
ємне відразу всім.
Коли я живу правдою
і розумом,
дріб’язкова
В цій публікації вико
критика не може зашкоди
ти мені. Будьте непрони ристані матеріали газети
«Советский спорт».
кні для наклепу.

Нові книги в бібліотеці
Григор’єва В. В. та
ін.
Загальна хімія: Підруч. В. В.
Григор’єва, В. М. Самійленко, А. М. Сич. — 2-е вид.,
перероб. і допов. — К.: Ви
ща шк., 1991. — 431 с., Іл.
Тужилін А. А., Фоменко
А. Т. Елементи геометрії
і
топології мінімальних повер
хонь. — М.; Наука, -1991.

подвиги Дарія на
високій
скелі.
Втім, мандрівник, що йде
дном ущелини, може бути
не освіченим, або не ма
ти бажання дивитися вгору,
а тут душа сама прокручує
в
пам’яті уривки
бачено
го, не потьм’янілого з ча
сом, людського горя і ні
куди від цього не захова
тись.
Рука малює на
полотні
портрети, від котрих повіва чимсь
біблійно-христи
янським. Гама кольорів під
силює ефект і тільки зда
ється, що фарби* плачуть,
намарне силкуючись зглади
те,
применшити
людські
страждання.
Пиши, рука, працюй —
Дідііочити ще встигнеш!

Толп© желание распять.
И дашь испить устам моим
Из зтой чаши, Злоим.
Коли дивишся на Михайла
Чорного, то виникає відчуття,
що йому довелося все життя
терпляче йти об’їзною доро
гою, де від вибоїн,
багна,
каміння нема
перепочинку,
вихідних, свят. В розмові це
відчуття ще більше посилю
ється.
Тільки в
розмові,
правда, й починаєш розумі
ти, звідки воно — людина на
родилась художником насті
льки, що в житті кимось ін
шим стати не могла. З ди
тячих літ очі спрагло вбирали
красу, а слух ловив, як та
краса бринить.
Але найглибший слід
у
Степан ЛІСОВИЙ,
серці
полишили
людські
На фото: художник М и
страждання і закарбувались
там, як древні письмена про хайло Чорний.

А. НОВІЦЬКИЙ.

МИ
Щ О вплив

М И ТЦ Я

— 176 с.
А. М. Теоретична механіка:
Дроздов М. М.
Макеєв Навч.
посібн. ЦМ К
ВО,
А. К. В світі тварин. Вип. 1991. — 252 с.
4. — М.:
Агропромвидав,
Корбетт Джім. Храмовий
1991. — 271 с., Іл.
тигр. — М.: Видави.
«Тро
Спиридонов О. П. Фунда па», 1991. — 157 с.
ментальні фізичні
постійні:
Гомонова А. і.
Посібник
Навч. посібн. — М.: Вища з фізики: підруч. — М.: Видшкола, 1991. — 238 с., Іл.
во
МДУ, 1991. — 336 с.,
Ільчишина Д. Г.
Шальда іл.

Прасолов В. В., Задачі з
планіметрії. Ч. І. 2-е вид.,
перероб. і доп. — М.: Нау
ка, 1991. — 320 с.
Техніка і технологія сипу
чих матеріалів: М іжвуз. зб.
наук. пр. (Іванов, хіміко-технол. Ін-т., Іваново, 1991. —
164 с.

Оголошення
Якщо Ви хочете оз
найомитись з останніми
досягненнями і розроб
ками спеціалістів
і
вчених країн СНД
в
області вимірювальної,
інформаційної і
ком
п’ютерної техніки, ав
томатизованих
систем
контролю і управління,
діагностичної апарату
ри, а також зацікавле
ні в налагодженні ді
лових контактів з ме
тою укладення догово
рів на спільну розробку
і виготовлення конкурентноспроможної про
дукції, рекламно - ко
мерційна група
НДЧ
ВІН пропонує Вам взя
ти
участь в науковотехнічній
конференції
«Контроль і управління
в технічних системах»,
яка відбудеться у Він
ницькому політехнічно
му інституті з 8 по 10
вересня 1992 року.
На конференції
Ви
зможете одержати ви
черпну інформацію
з
питань, що
цікавлять
Вас, а при необхідності
виступити з повідомле
нням чи доповіддю.
Конференція прово
диться на комерційній
основі. Сума реєстраці
йного внеску 350 кар
бованців. Для участі в
конференції необхідно
подати заявку, вказа
вши дані про учасників,
за адресою:
286031,
м. Вінниця, вул. Хме
льницьке
шосе, 95.
ВПІ, НДЧ.
Оргкомі|ТЄТ конференції «КоН
нтроль і
управління
в
технічних
систе
мах».
Реєстраційний
вне
сок
перераховується
до 10 серпня
1992
року на розрахунко
вий рахунок № 001609057/2
Укрсоцбанку м. Вінниця, МФО
302010,
на
конфе
ренцію «Контроль
і
управління в е н е р т
тиці».
Контактні телефони в
м. Вінниці: (0-43-22—
код), 4-63-64, 4-04-06,
4-04-36. Відповідальні
Яблочников С. Л. Безносюк С. М., Поліщук
М. В.

