August Undusk 75

Sel suvel tähistas oma 75-ndat sünnipäeva Tallinna Ülikooli
kauaaegne õppejõud, matemaatika metoodik ja matemaatika õpikute autor August Undusk.
Juubilar sündis 23. juulil 1932. aastal Oudovas. 1943. a. repatrieerus tema perekond Eestimaale, Tartu maakonda. Lõpetanud
1948. a. Kasepää 7. klassilise Kooli, asus ta samal aastal õppima
Tallinna Õpetajate Instituuti. Sellest ajast on August Unduski elu
ja tegevus olnud seotud Tallinna Ülikooliga. Kui Tallinna Õpetajate
Instituut muudeti Tallinna Pedagoogiliseks Instituudiks, siis viidi
ta uue õppeasutuse matemaatika ja füüsikaõpetaja erialale, mille
ta lõpetas 1956. aastal. Pärast nelja-aastast koolitööd Otepää
Keskkoolis oli August Undusk aspirantuuris Leningradi Riiklikus
Pedagoogilises Instituudis, kus tema juhendajaks oli Eestist pärit
matemaatik professor Jaan Depman. Aastal 1965 asus ta tööle
TPedI matemaatika kateedrisse vanemõpetajana. Pärast pedagoogikakandidaadi väitekirja kaitsmist 1971. aastal ja dotsendi kutse
omistamist 1974. aastal töötas ta dotsendina.
Oma pikal töömeheteel Tallinna Pedagoogilises Instituudis täitis
ta mitmeid olulisi ülesandeid, oli keeleteaduskonna dekaan ja
matemaatikakateedri juhataja. Tema põhitööks õppejõuna sai tulevaste matemaatikaõpetajate ettevalmistamine. Suurele osale eesti
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matemaatikaõpetajatest luges matemaatika õpetamise metoodikat
August Undusk. Tema kui õppejõu suureks vooruseks oli see,
et ta oli alati avatud diskussioonidele ja aruteludele. August
Unduski lemmikküsimusteks olid: “Aga mida teie arvate?”, “Kas
te olete päri?” Dotsent Undusk ei esinenud kunagi kõiketeadvaltdotseerivalt ning jättis alati üliõpilastele isemõtlemiseks aja ja
võimaluse.
August Undusk on Eesti kultuuri- ja haridusloo suurepärane
asjatundja, tema pidevaks huviks on olnud eesti kooli ja õppekirjanduse ajalugu.
Õppejõu töö kõrvalt on seitsmekümnendate aastate algusest
peale ilmunud kümneid õpikuid, töövihikuid ja õpetajaraamatuid,
mille üheks autoriks on August Undusk. Ta on kirjutanud üle 60ne metoodilise ja Eesti matemaatika õpetamise ajaloo-alase artikli,
mis on ilmunud nii Eesti kui ka Soome metoodilistes väljaannetes.
August Unduski pikaajalist edukat tegevust õppejõuna matemaatika metoodika ja Eesti koolimatemaatika ajaloo alal tunnustati
prof. Gerhard Rägo medaliga 1992. aastal. TPÜ teenetemedali
pälvis ta 2000. aastal.
Olles praegu küll väljateenitud pensionil, jätkavad ilmumist
tema koostatud õpikud ja töövihikud. Emeriitdotsent August
Undusk on matemaatika osakonnaga tänaseni seotud: ta on juhendanud praktikante, osalenud osakonna seminaridel ja muudel
üritustel.
Kolleegina on August Undusk alati optimistlik ja heatujuline,
tema huumorimeel ja keerulistele olukordade mõistliku lahendamise
oskus on alati olnud meile eeskujuks.
Kolleegide nimel
Tõnu Tõnso, üks August Unduski paljudest õpilastest
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