Х Р Е С Т И Н И
або презентація кабінету
українознавства
Минулої п’ятниці в
ін-^символ зв’язку минулого, ниституті
відбулася приємна»,-ііш н ь о г о і майбутнього. Баподія — презентація,
себ-Ргато інформації, багато ілюто, відкриття кабінету
ук- страцій, але вони не тиснуть.
раїнознавства. Подія
уже Все підібране з такою ло
тому, що в нинішній час руй гічною
доцільністю, що ве
нації і хаосу створюють
і ликий зал сприймається
не
відкривають дуже мало. То як традиційний музей,
а
ж логічно, що одним з ге швидше, як храм, або церк
роїв свята, якому адресува ва. За задумом виконавців
лося багато добрих
слів, тут буде приємно посидіти,
був проректор
Олександр подумати, спочити
душею,
Іванович Тарануха — і
не спокійно попрацювати.
розказати, скільки довелося
Перший урок такого
від
йому потрудитися, аби вті починку був піднесений уже
лити в життя задум, що ви на презентації. Старший ви
ник на кафедрі теорії й іс кладач кафедри В. М. Філоторії культури.
Автор за нов у дотепному слові наз
думу, його
координатор
і вав презентацію хрестинами.
перший виконавець
Юрій А на хрестинах завше є ба
Костянтинович
Савчук.
За тьки.
Це — Т. Б. Буяльсьпомічника в нього художник ка і Б. І. Моїкін. Є й бабцяГригорій
Іванович
Мель повитуха: це заступник ди
ник.
ректора КХЦ Ю. М. Потєєв,
Чим же є цей
кабінет? на якого лягали всі найдрібніДля чого
він, яке
його ші клопоти і турботи.
На
призначення?
хрестини приходять родичі і
За
високими
вимірами гості з подарунками. Ново
— це одна з цеглинок
у му кабінету піднесли ці по
обласно
підмурок нової
української дарунки директор
краєзнавчого
музею
державності. Вперше тут іс го
Спілки
торія простежується не
за А. Кароєва, голова
принципами класових
дво офіцерів Вінниччини О. Ниж
боїв, не за тим, хто за якою ник, працівник обласного це
творчості
барикадою стояв, у який ко нтру народної
лір фарбував знамена
у Ф . Панчук, заввідділом кра
братовбивчих
конфліктах і єзнавства обласної бібліоте
війнах, а за принципом по ки ім. Тімірязєва Н. Шпильо
ступового утвердження дер ва.
жавності, себто, підвалиною
Були, як на хрестинах, та
— не ідеологія, а чесна іс кож пісні і танці. Ну, а ще
торична правда, фактологіч — частування: по скибці каний матеріал —
хрещення раваю кожному.
Русі, спорудження
Храму
Ректорат, який
повним
Софії і т. д. і т. п.
складом прийшов на
пре
На центральній стіні
ка зентацію, прийняв
рішення
бінету — зображення дере увічнити
прізвища творців
ва, як символу життя і ру кабінету
українознавства
ху вгору, до сонця, світла, спеціальною табличкою.

Т. Б. Буяльська, проректор
Коли вона виходить на перерву, ще в трансі, з невичахлим вогнем натхнення в очах, то зразу видно, що
перед тобою — Педагог, Педагог з божої милості, що
трудиться за найвищими вимірами любові й
відданості
своєму прекрасному ділу. Гадаємо, що саме з цих двох
якостей Тамари Болеславівни народилася й третя,
не
менш чудова, ім ’я якій — горіння. А вогненні душі, як
відомо, світяться. І ваблять. Розповідають, що коли Бу
яльська вела у Вінниці міську школу естетики, то там
завше двері ломились від бажаючих слухати ї ї
лекції.
Вона брала натхненням, високими знаннями і блискучою
образністю.
Інститутові повезло, що така людина працює в його
стінах. На довгі роки лишаться в студентській
пам’яті
заняття в культурно-художньому центрі — цьому дітищі Т. Б. Буяльської, яка створила його буквально
на
голому місці за якихось півроку і згуртувала на кафедрі
теорії й історії культури колектив справжніх ітелектуалів,
ентузіастів гуманітаризації технічної освіти. Кафедра і
КХЦ стали гордістю ВПІ, хоч, по суті, ще тільки розгор
таються для широкого поступу.
Тендітна, чарівна жінка керує всім цим з тією диво
вижною легкістю, що притаманна тільки талантові, хоча
ця легкість зумовлюється, без перебільшення, каторжною
роботою. Ви тільки подивіться, коли Тамара Болеславівна
приходить в інститут і коли з нього йде, Від рання до
смеркання вона тут..
Хай же високі поривання, хай же цей талант прислу
жаться їй сповна і на посаді проректора з виховної ро
боти і міжнародних зв’язків, на яку вона призначена 18
вересня. Перша в нашому вузі жінка-проректор! Крім то
го, вона й далі керуватиме кафедрою, а на громадських
засадах — ще й своїм улюбленим дітищем — КХЦ. На
вантаження — колосальне. Певна річ, Тамара Болеславів
на не дасть собі спуску і на новій роботі. Та для нас
усіх одне побажання— будьмо все-таки
милосердними,

V

допомагаймо їй, чим зможемо, не забуваймо, що
ще ж — дружина і мати.

вона

Зміни в підготовчому

ПІШОВ
дев’ятнадцятий
навчальний рік функціювання
підготовчого відділення при
нашому інституті. За цей час
більше двох тисяч колишніх згідно рішення уряду Украї
слухачів уже одержали ди ни про пріоритетний розви
пломи інженерів.
ток села, встановлено пільги
Останніми роками відбу
для
сільської молоді, зок
лося ряд суттєвих змін,
в
учбовому процесі, в прави рема, допускаються до спів
лах прийому, в умовах ви бесіди на підготовче відді
пуску і зарахування в число лення молоді люди в
рік
студентів.
закінчення школи без дво
Так, уже два роки слухачі річного стажу за умови, що
сільській
відділення брали участь в вони вчилися в
загальному конкурсі. Проте, школі і мешкають в оселі.

Чи допоможе
допомога?
Чутки про чергове
під
вищення цін на
продукти
харчування уже ніхто
в
верхах не спростовує. До
речі, вони завжди
збува
ються. Отже, маємо
шанс
ще більше затягнути паски,
особливо ті, хто в зарплаті,
м’яко кажучи, відстає від
професорів і доцентів.
Але оскільки
інститути
тримаються не тільки
на
вчених, а й на службовцях
та робітниках, то Міністер
ство праці України виріши
ло додати решті працівни
ків, як кажуть, трохи кис
ню, тобто — грошей.
У
планово - фінансовому від
ділі інституту нашому
ко
респонденту роз’яснили, що
всьому персоналу — учбо
во - допоміжному,
адміні
стративно - управлінському
та обслуговуючому 5-го жов
тня буде виплачена зарпла
та плюс одноразова грошова
допомога у розмірі різниці
між старим і новим окла
дами за період від 1-го січ
ня по ЗО квітня цього року.
Для прикладу
візьмемо
лаборанта, старий
оклад
якого становив 745, а новий
В гуртожитку N° 4 відбу Конституції України. Озбро проект Конституції на вихо — 1675 купонів.
Різниця
між ними — 930 купонів.
лось засідання Круглого сто ївшись додатковим
мате вних годинах у 8— 11 кла Значить,
за 4 місяці він от
ла кафедри історії за участю
сах.
римає додатково 3720 купо
ріалом,
висновками,
зробле
доктора історичних наук В.
В жовтні відбудеться <он- нів. Мінус — податки.
Отже, допомога
досить
Балицького, кандидатів істо ними на дискусії, викладачі ференція суспільствознавців солідна,
але чи
допоможе
кафедри
пішли
в
колективи
з
цього
питання.
вона,
коли
стабільним
за
ричних наук О. Воронцова,
студентів, школярів. Побува
лишається тільки дефіцит,
Н. ГУЩИНЕЦЬ,
Б. Валенчука та інших, на ли вони і в підшефній СШ
а ціни скачуть, як у лихо
кандидат історичних на
манці.
якому
обговорено
проект N2 23, де провели бесіди про
ук.
Л. НОВІЦЬКИЙ.

Міністерством освіти Ук
раїни дозволено за рішенням
вузу прийом на вечірнє від
ділення осіб з одним роком
трудового стажу.
Починаючи з цього навча
льного року, на підготовчо
му відділенні розпочато під
готовку іноземних громадян
на контрактній основі.
В даний час триває при

йом заяв на денну форму
навчання до 1-го грудня, а
на вечірню форму — до 10
жовтня 1992 року.
Запрошуємо вчитися
на
підготовчому відділенні!
Є. СТРАШЕВСЬКИЙ,
завідуючий підготовчим
відділенням ВПІ,
до
цент.

К Р А Х «Ф ІР М И
Н Е С П О С Т Е Р ІГ А Е Т Ь С Я
Про приватну газету «Вір
ні друзі», яку заснував вик
ладач нашого інституту Гри
горій Захарович Поливаний,
знають не тільки у Вінниці,
а й далеко за її межами, і,
насамперед ті, хто любить
чотириногих друзів —
со
бак і кішок.
Не за просту справу
—
самотужки видавати
спеціа
льну газету — взявся енту
зіаст, адже це — дефіцит
ний папір, дорогі
друкар
ські послуги і клопоти роз
повсюдження.
Дехго
прогнозував
неодмінний і
скорий крах
«фірми Поли
ваного» тому, що його «со
бача правда» навряд
чи
знайде багатьох
прихиль
ників.
Ці передбачення спросту
вала дійсність —
«Вірні
друзі» живуть і в якійсь мі
рі, процвітають.
Уже
ви
пущено п’ять номерів, шос
тий готується до друку.
А як з
рентабельністю?
З прибутком чи збитками її
видавець?
Про те, як йдуть справи

можна судити з того, що у
засновника газети вже
є
рахунок у банку, що він за
безпечив себе папером
до
кінця року, а недавно видан
ня одержало поштовий
ін
декс і занесено в
каталог
періодичної преси
України.
І з прихильниками проблем
нема — їх стільки, що ти
раж довелось довести до де
сяти тисяч. З проханням вис
лати газету, оформити перед
плату звертаються читачі не
тільки міст і сіл України, а
й Росії, Білорусії, Молдови.
Все ж Григорій Захарович
прагне розширити коло дру
зів «Вірних друзів».
Тому
він звертається з проханням
до студентів
допомогти в
розповсюдженні
видання.
Звісно, не за так. За продаж
одного примірника
газети
винагорода — один купон, за
оформлення 100
передплат
на 1993 рік — 1340 купо
нів. Отже,
підключайтесь.
Звертатись до пана Поли
ваного Г. 3. на
кафедру
теорії й
історії
культури
(КХЦ).
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2 жовтня 1992 року.

КАДРИ»

прийнято
аплодувати. гали демонструвати слайди,
РЕТЯ
Міжнародна на віді
укова
конференція Впадає в очі, що всі учені і тримають підноси з бока
пива.
заці лами сухого вина і
«Робота
з
дисплеями-92» працюють сумлінно і
проходила в Берліні
1—4 кавлено, не спізнюються на На столах — легкі бутерб
вересня. Попередні
конфе засідання і не розтікаються роди. Стоячи, всі прослухоренції на таку ж тему від по магазинах після обідньої вують вітальні слова голови
оргкомітету, в яких коротко
бувалися 1986-го року
в перерви.
Я уже вдруге на
подіб розповідається про Берлін і
Стокгольмі і 1989-го —
в
тому ті місця, які рекомендовано
Монреалі. Головним органі ній конференції. Рік
Конгресі відвідати. За тим всі вільно
затором
Берлінської
кон виступав на ІІІ
Ергономічної ходять по залу, знайомлять
ференції
був
тамтешній Міжнародної
обмінюються
візитка
Тому ся,
технічний університет і М і Асоціації в Парижі,
на
деякі ми, фотографуються
ністерство праці Німеччини, для мене склались
а спонсорами —
фірма
ТВМ, Міжнародна ергоно
О. РОТШТЕЙН,
мічна асоціація, Берлінський
ПРОФЕСОР
банк, а також ряд Європей
ських і Японських
дослід
ницьких товариств.
Програма
конференції
охоплювала практично
всі
аспекти людського фактора
при
проектуванні,
вироб
ництві і використанні
дис
плеїв. Доповіді були
згру
повані у восьми секціях.
В
конференції взяло
участь
триста
представників прак
тично з усіх країн
світу.
Колишній Радянський Союз
представлявся
дев’ятьма стереотипи про стиль допо
згадку.
делегатами з Москви, Санкт- відей,
які
представляють
Серед культурних
захо
Петербурга, Талліна,
Києва, провідні національні наукові дів,
оплачених оргкоміте
Харкова і Вінниці.
Реєст школи.
Європейські автори том, були відвідані вистав
раційний внесок (400 дола (французи,
бельгійці, фін- ка фірми ТВМ та Німецький
рів), готель, харчування
і ни та ін.), як правило, до автосалон. З одержаних там
проїзд на всіх видах транс повідають
передбачається
про
конкретні проспектів
порту по Берліну — всі ці прикладні розробки.
Допо оформити стенди по
ерго
затрати для нашої делегації
відям
американських авто номіці.
оплачувала Міжнародна Ер
рів значнішою мірою
при
Самостійно вдалося
по
гономічна Асоціація.
таманні наукові узагальнен бувати в музеї терору (ко
Оригінальним було
від
ня і координація міжнарод лишнє гестапо). На
місці
криття
конференції.
За
них досліджень.
Доповіді зірваної
наприкінці
війни
мість звичних
для
нас
японців відзначаються,
з резиденції Гімлера, зберег
вступних слів «батьків міс
мого погляду, глибиною про- лись фрагменти катівень і
та», що сидять у президії
робки і найбільш
високим дуже «прості» знаряддя ка
в ролі весільних
генералів,
рівнем теоретичних і експе- тувань — цегельні ванни, в
голова оргкомітету
зразу
риментальних досліджень з які занурювали голови до
зробив доповідь «по ділу» з
застосуванням
найсучас питуваних; на стінах — фо
класифікаціями,
формаліз
нішого
інструментарію.
тознімки, за якими
можна
мами і т п. Взагалі,
всі
Як же ми виглядаємо на простежити всю історію фа
доповіді, які мені
вдалося
цьому фоні?
шизму в Німеччині. Тут же
прослухати,
"відначались
отримати
Відповім однозначно: від історики можуть
дбайливою підготовкою, не
залежно від того, хто допо стаючи в експериментальній копії документів з наказа
конкурент- ми про
організацію депор
відав — учений зі світовим базі, ми цілком
переслідувань і роз
сказати тацій,
іменем чи молодий дослід ноздатні (якщо не
ник. Втішала присутність ве більше) в теоретичних роз стрілів.
матема
А тепер — коротко
про
ликої кількості молоді — її робках і культурі
На Берлін і берлінців. Не зва
участь заохочується істотним тичного моделювання.
дві жаючи на відсутність сумно
зменшенням
реєстраційно конференції я робив
доповіді: перша — про ква звісної стіни, котра розділя
го внеску.
Особлива увага
приділя ліметрію системи «оператор- ла місто, в архітектурі і сві
за
ється
підготовці
слайдів, дисплей»; друга — про тео домості людей поки-що
людино- лишається два Берліни; За
якими ілюструються
висту рії проектування
пи. Як
правило,
перший машинних технологій за ма хідний — багатий і чистий
докторської ди і Східний — який
нагадує
слайд вміщає назву доповіді теріалами
ціка наші столиці своєю легкою
і дані з візитної картки ав сертації. Найбільшу
тора. Цим відмітаються пи вість викликала друга допо обшарпаністю. Головні сим
тання типу: «повторіть, будь відь. Було задано багато за воли Берліна — рейхстаг
ласка, адресу вашої
орга питань, а, завершуючи дис Бранденбурзькі ворота — 1
кусію, головуючий
сказав, східній частині міста.
Пе
нізації...».
Слайди,
що
супровод що в росіян (чомусь — ми ред рейхстагом, з обох бо
росія ків знаменитої вулиці
Ун
жують
внутрішню
«начин всі там для них —
тер ден Лінден (місця про
ку» доповіді, будуються так, ни) є чого повчитися.
Неодмінна частина
кон ведення гітлерівських
пара
щоб дуже доступно,
без
вечірній
при дів) — довгі ряди сувенірних
зайвих формул, прорекламу- ференції —
вати свою наукову продук йом наприкінці першого дня лавок, де, поряд з уламками
в Берлінської стіни, по марці
цію і зацікавити слухача у роботи. Він проходить
придбати
ї ї використанні.
останній ресторані того ж приміщен за штуку, можна
По- радянські ордени,
червоні
слайд — це завжди квінте ня, що й конференція.
посвідчення удар
сенція того, що хотів сказа нашому — це банкет, хоча прапори,
проведення
СИЛЬНО ників компраці та інші атри
ти автор і основні публіка спосіб
відрізняється.
По-перше, бути недавньої епохи.
ції.
Манерою одягатись
бер
За регламентом
виступів ніяких столів, за якими тре
місця; лінська молодь нічим
не
дуже жорстоко стежить го ба спішити зайняти
ловуючий, в руках у якого по-друге — ніякого томади відрізняється від нашої. Од
віку
дві
червоні картки:
пер і тостів. Бі/Ія входу до за наче, люди похилого
дів одягаються дуже охайно,
і
ша— «залишилось три
хви лу стоять хлопчики й
лини»; друга— «час
вичер чатка з робочої групи орг мають вигляд добре догляну
пався». П}сля кожної допо комітету, які вранці допома- тих.

ПОШ ТА

Т

Поїздка
в Берлін

(Продовження Поч. в газеті № 27).
Думаю, що
коли
ви зможете запам’ятати
або
утримати в пам’яті
з допомогою асоціації
один
предмет, то це можливе і з будь-яким іншим об’єктомЯ маю намір довести це вам з вашою
ж
допомогою.
Кращий спосіб досягти цього — продемонструвати ваш
власний прогрес. Для цього спершу переконайтесь, на
скільки бідна ваша нетрено вана пам’ять. Отже,
пере
вірте себе на
наступних тестах, а потім пройдіть ті
М тести після завершення теми і порівняйте резуль
тати.
Тест № 1
РОЧИТАЙТЕ один раз
*■ перелік з п’ятнадцяти
предметів — на це вам да
ється близько двох хвилин.
Потім спробуйте
записати
їх, не зазираючи в текст,
в тому ж порядку. Оцінюю
чи результат, врахуйте, що
коли ви пропустили
якийнебудь предмет, весь наступ
ний ряд вважається помил
ковим, оскільки всі предме
ти, які входять до нього, не
відповідатимуть своєму міс
цю, Прошу вас повторити цей

П

ГІРКА
Ж УЙ КА
Сьогодні новими
цінами
вже нікого не здивуєш
—
вони кусаються, як навіжені
хорти. Студентів і працівни
ків вузу шокував виступ по
обласному радіо мера міста
Дворкіса. Суть цього висту
пу зводиться до попередже
ння: не дурійте, не страйку
йте, а купляйте цукор по 70
купонів за кілограм, бо буде
ще дорожче. Взялась зас
покоювати вируючу, страй
куючу юрбу і газета «Подолія», згодом додаток «Він
ниччини» «Хочу все знати»
дав нам харч, щоб ми пере
жували ціни на цукор, мов
ляв, і в СНД, така ж карти
на. Спасибі цим газетам за
моральні харчі, за хліб-сіль...
Ще жуємо, а жуйка, проте
гірка.
Що ж робити
нашому
брату-студенту?
Наших дідів і прадідів в
3 0 -5 0 роках заживо хо
вали, коли вони працювали,
вірніше, конали в
таборах
Гулагу. Нині —і знову стра
хи: за прогнозами засобів
масової інформації рік нас
тупний буде ще сумніший,
ніж 1992-й. Вимикаємо ра
діо, телебачення, бо
стає
моторошно від їх повідом
лень. Нам обіцяють, що бу
ханець хліба
коштуватиме
ЗО— 40 купонів («Голос Ук
раїни»). Навіть наша, бага
та на пшениці область, ви
конала план здачі (ні,
не

продажу,
а здачі),
на
6 8 % . У минулому
багаті
Бершадський,
Крижопільський та інші райони пасуть
задніх. І цукрові буряки не
поспішають
транспортувати
на цукрозаводи, бо вигідні
ше згодовувати оті 200—300грамові хвостики худобі, ніж
на виручені у держави гро
ші купляти бензин — «шкур
ка вичинки не варта»,
—
казали наші діди.
А за м'ясні вироби по
чинаємо забувати — подиві
ться в студентській їдальні:
чи багато там м’ясних блюд?
Одні благенькі котлети, які
й не пахнуть м’ясом. Ходи
мо на екскурсії до універса
мів, щоб не забулося, що
то воно за птиця — ковбаса,
котра коштує по 200—300
купонів за кілограм. І
це
тоді, коли радіо
твердить,
що в 9-ти областях України
холодильники забиті м’ясом
і м’ясокомбінати відмовля
ються приймати ВРХ.
Тож
на прилавках магазинів за
мість свинини, яловиччини,
сала — солодка вата
або
цигарки іноземного гатунку
за пів-стипендії.
Відомий легкоатлет Бубка
здав позиції на
всесвітній
олімпіаді в Барселоні, однак
вже по приїзді додому на
Україну встановив два нових
світових рекорди. Нашу ж
українську планку грані бід
ності, як видно з усього,
нам не
здолати в цьому
1992-93 роках. Кажуть, тон
ка кишка.

ПРИЖИВАЛКИ
Виявиляється, що в наших
гуртожитках панує
повна
анархія. Так, в
гуртожитку
№ 4, ще й досі живуть ко
лишні іноземні студенти, які
закінчили ВПІ або відчисле
ні з нього (таких троє),
Коли ж бо добре потру
сити в кімнатах, то виявля
ється, що й аспіранти жи
вуть собі на широку ногу —
займають кімнати, де
мо
жуть проживати три студен
ти.
Тим часом, першокурсни
ки, яких ніде поселити, вже
забирають потихеньку доку
менти, бо 2800 купонів да
леко не кожні батьки мають
можливість присилати
за
проживання
в
приватних
квартирах. Вже
зібрались
прощатись
з
інститутом
п’ять вступників на ФРЕ, що
приїхали з
Хмельницького,
Львова, Тернополя, Тираспо
ля. А декілька студентів зму
шені щодня їздити на заня
ття з Козятина, Крижополя.
Вони, звісно, запізнюються,
або й зовсім
пропускають
пари.
М. КУШ НІР,
студент гр. 2РТ-92.»

Як розвинути
сильну пам’ ять?
--------------- Гаррі Лорейн--------------

тест після прочитання гла
ви 5-ї. Дайте собі по п’ять
двад
очок за кожен
правильно на запам’ятовування
нижче
поставлений на місце пред цяти перечислених
предметів по номерах. Тепер
мет.
Книга, попільничка, коро перерахуйте їх, не зазираю
ва, пальто, сірник, бритва, чи в текст. Повернетесь до
яблуко, гаманець, венеціансь цього тесту після прочитання
по
ке дзеркало, сковорода, го 6-ї глави. Одержуєте
динник, окуляри,
дзвінок, п ’ять очок за кожний пред
мет, який запишете з пра
пляшка, черв’як.
Запишіть ваш результат, вильним номером
1.
Радіо,
2.
Лі
а оцінку виставите після вив
так. 3. Лампа. 4. Сигарета,
чення п’ятої глави.
5. Картина. 6. Телефон. 7.
Тест № 2.
Яйце,
Дайте собі три хвилини Стілець, 8. Кінь. 9.

НОМЕРА

10. Чашка. 11. Плаття. 12.
Квітка, 13. Вікно. 14. За
пах. 15. Книга. 16. Хліб. 17.
Олівець.
18.
Завіса.
19. Ваза 20 Капелюх.
Запишіть результат. Оцін
ка — після вивчення шостої
глави.

С. ГОАОВАЩЕНКО,
В. М ІЩ ЕНКО ,
студенти V курсу
бу
дівельного факультету.
ДОБРУ справу робить
кафедра АП,
влаштовуючи
виставки технічної творчості
студентів. Значний інтерес
викликала і нині діюча ек
спозиція, на якій представ
лено приймально-передава-і
льну станцію, різні
вироби
побутового призначення. Од
нак, серед відвідувачів вия
вились такі, котрих більше
зацікавили не витвори
рук
умільців, а речі, які не ма
ють відношення до вистав
ки, наприклад, акваріум, з
живою декоративною рибою,
який тут давно стоїть. Кіль
ка днів тому, завітавши в
приміщення, його господарі
побачили розграбований ак
варіум і не побачили ком
пресора до нього, — справ
жній акт піратства.
Принагідно сказати,
що
це не перший випадок на
паду на інститутські акварі
уми. Зловмисники викрада
ють рибки в акваріумі медпрофілакторію, а торік
—
на згаданій кафедрі
авто
матичного проектування.
І
знову ж таки під час вис
тавки технічної
творчості
студентів. Кабінетні
пірати
зуміли викрасти прекрасний
акваріум, пронісши його че
рез весь Інститут і прохідну.
потім візьміть лист паперу
і спробуйте записати їх по
пам’яті. Зараховуйте
по
пять очок за кожну цифру,
котру поставите на
своє
місце: 7, 2, 4, 4, 3, 2, 7,
8, 6, 2, 2, 1, 7, 3, 9; 8; 7;
6; 5; 1.
Запишіть результат. Оцін
ка — після вивчення
10-ї
глави.
Тест № 4.

ЗАДУМАЙМОСЯ
Хочу через нашу
газету
звернутися до всього «на
селення» інституту з
ве
ликим проханням звернути
увагу на те, що ми залиша
ємо після себе в приміщен
нях, на території, по
якій
проходимо. В цивілізованих
країнах давно зрозуміли, що
ніхто й ніщо нас не знищ іть
на Землі, окрім нас самих.
На жаль, дехто з колег по
інституту, причому
дорить
освічених, вважає, що зем
ля все витримає і нещадно
ї ї забруднює.
Не стримався я сьогодні
і кинув декілька критичних
слів двом солідним інститут
ським керівникам (не хоче
ться конкретизувати,
тому
що багато з нас теж такі).
Так ось наближаються вони
до входу в головний корпус
і обидва тут же кидають со
бі під ноги недопалки.
На них дивляться десят
ки студентів, а ми
потім
дивуємось, звідки у молоді
таке ставлення до
чистоти
і порядку?
Якщо справді у Гонкон
гу чи Сингапурі за кожний
кинутий недопалок штрафу
ють на дві тисячі доларів, то
видно, як нам далеко не ті
льки до Європи, а й
до
Азії.
Потрібно глибоко задума
тись кожному над цим, по
чинати з себе і спочатку з
отих «дрібниць», доки
не
задушимо себе автомобіль
н и м чадом, радіацією
та
сміттям.
М. ПАВЛЕНКО,
інженер.

Пірати
кабінетних
акваріумів
Діяли вони вельми про
думано і спокійно, як в кра
щих
піратських
фільмах:
принесли з собою відра, яки
ми вичерпали воду з скля
ного резервуару, виливаючи
ї ї в туалет.
Хтось, правда, звернув на
них увагу і поцікавився, що
вони роблять, але отримав
ши брехливу відповідь, що
виконують
розпорядження
помити акваріум, заспокоїв
ся і пішов далі.
Складається враження, що
через наші інститутські «митниці»можна
пронести не
тільки акваріум, а й цілий
учбовий клас з усім облад
нанням і ніхто не зупинить,
не перевірить.
•І. СТУПАК.
цифрі, не одержите за цей
номер жодного очка.
За
кожну вірну відповідь
10
очок.
Булочник — 12-68-1?
Кравець — 312-46-83
Швець — 331-37-52
Зубний лікар — 562-17-46.
М-р Брукмен — 412-82-95
Банкір — 721-81-74
М-р Карпел — 669-00-14
Лікар — 123-76-54
М-р Гольберн — 564-75-

Від 7 до 9 хвилин вивчай 26
те перелік десяти чоловік з
М-р Коріген — 850-36-22.
їхніми телефонними номера
Запишіть результат. Оці
ми. Потім перепишіть
всі
нка — після вивчення гла
прізвища, або назви профе
ви 18.
сій, закрийте текст і пере
Тест № 3.
вірте, чи зможете на пам’ять
Хай вас не лякають мож
записати біля кожної люди ливо погані результати. Ці
Вдивляйтеся в
двадцять ни відповідний телефонний тести даються з певною ме
цифр впродовж
приблизно номер. Пам’ятайте: якщо ви тою.
двох з половиною хвилин, помилились хоча б в одній
(Далі буде).

