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Uno Tiidt sündis Valga maakonnas Kuigatsi vallas ehitus- ja
teetöölise kuuelapselise pere neljanda lapsena. Pärast Valga keskkooli lõpetamist jätkas õppimist TRÜ matemaatika-loodusteaduskonnas matemaatika osakonnas (1951–1956). Uno oli aktiivne
kursusevanem ja töötas õpingute kõrvalt Tartu 1. töölisnoorte keskkoolis matemaatika ja füüsika õpetajana (1953–1955). Lõpetanud
ülikooli suunati ta Jõgeva keskkooli õpetajaks ning ta oli septembrist 1958 kuni jaanuarini 1959 Kuremaa metsamajanduse
tehnikumi matemaatika ja füüsika õpetaja. Jaanuarist 1959 kuni
septembrini 1959 töötas ta TRÜ geomeetria kateedri assistendina
ja pärast seda Tartu rajooni haridusosakonna inspektorina kuni
15.09.1961. 1961. aastal oli Tartu 8. keskkooli õpetaja. Tema
edaspidine elukäik kuni pensionile siirdumiseni 2005. a. oli seotud EPA-ga: teoreetilise ja rakendusmehaanika kateedri assistent
(1962–1965), TUS-i vanemteadur (1965–1968), matemaatika kateedri assistent (1968–1976), õpetaja (1976–1979), vanemõpetaja
(1979–1992), EPMÜ matemaatika lektoraadi lektor (1992-1993),
matemaatika instituudi õpetaja (1993–1994) ja lektor (1994–2005).
Siis siirdus ta pensionile. Uno Tiidt oli õppejõud, kes pidevalt
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Autoriõigus EMS, 2017

124

Uno Tiidt

ajakohastas ja täiustas oma pedagoogilisi ja erialaseid teadmisi.
Metoodika täiustamise eesmärgil töötas ta kohakaasluse alusel
TRÜ matemaatika õpetamise kateedris (1966/1967) ja käis 2
korda stažeerimas matemaatilise planeerimise alal (ENSV TA
Küberneetika Instituudis ja Odessa Põllumajanduse Instituudis)
ning 2 korda arvutustehnika erialal (TRÜ teoreetilise mehaanika
kateedris ja Leningraadi Põllumajanduse Instituudis).
EPA-s õpetas Uno Tiidt teoreetilist mehaanikat, masinate ja
mehhanismide teooriat, kõrgemat matemaatikat ja matemaatilist
planeerimist. Uno koostas mitmeid õppematerjale ja rea õpikuid
nagu “Matemaatiline planeerimine I” (Tartu, 1973 ja 1977, 6 tp.),
“Matemaatiline planeerimine II” (Tartu, 1976, 6,25 tp., kaasautor
H. Vallner), “Matemaatilise planeerimise ülesannete kogu” (Tartu,
1975, 8 tp., kaasautor H. Vallner), “Kõrgem matemaatika” ja
“Analüütiline geomeetria ja lineaaralgebra” (Tartu, 1999, 7 tp.).
Iseloomult oli Uno tasakaalukas, tagasihoidlik ja abivalmis.
Ta oli hoolas, töökas ja hindas täpsust. Oma huumorimeele ja
kõneosavuse tõttu oli töökollektiivis ja seltskondlikel üritustel tuntud tegija, paljude seltskondlike ürituste initsiaator. Vajaduse
korral viis ta läbi ka ilmalikke matusetalitusi. Oli suur ühiskondliku
töö aktivist, korduvalt oli ta hooldusõppejõuks ja ka üliõpilaste
tööpraktika juhendajaks. Üliõpilased hindasid tema õppetööd ja
juhendamist kõrgelt ning juhendatavad kursused pidasid veel pärast
ülikooli lõpetamist oma ühisüritusi koos temaga. Uno Tiidt võttis
osa nii teaduskonna a/ü alakomitee, kui ka EPA a/ü komitee õppekasvatustöö sektori tööst. Kõike mida tegi, tegi ta suure hingega.
Uno põrm puhkab Puka kalmistul.
Kolleegid Eesti Maaülikoolist
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