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Перша
ластівка
< На факультеті підго
товки вчителів початково
го навчання відкрито ме
тодичний кабінет дошкі
льного виховання. Його
створено з ініціативи до
цента ' кафедри педагогіки
і методики; початкового
навчання Н. В. Лисенко,
оформляли — самі сту
денти.., '
Тепер майбутні вихова
телі дитячих садочків ма
тимуть змогу проводити
свої практичні
заняття
тут, у цьому залі, де пред
ставлена методична літе
ратура, зібраний в окре
мі альбоми, стенди досвід
кращих вихователів до
шкільних закладів міста
й області, інші багаті за
собе. унаочнення. Цей
кабінет став своєрідною

«першою ластівкою» на
вчально-методичної бази
на новоствореному відді
ленні дошкільного вихо
вання і, впевнена, що
студенти
займатимуться
тут з великим бажанням
і користю для себе.
Н. КИРСТА.
Студентка І курсу до
шкільного відділення.

АтеТсти
радяться
Днями студенти-філологи. заочного відділу
спільно з кафедрою нау
кового атеїзму, етики і
естетики провели кон
ференцію «Учитель в си
стемі атеїстичного вихо
вання». ї ї відкрив канди
дат філософських
наук

♦ СЕСІЯ, СЕСІЯ...

М. К. Фіглевський. Він
зупинився на завданнях,
поставлених перед атеїс
тичним вихованням XXVII
з ’їздом партії, XIX Все
союзною
конференцією
КПРС.
На цій науковій нара
ді було висвітлено пи
тання про роль школи у
формуванні всебічно роз
винутої і соціально-актив
ної особи, поєднання ате
їстичної роботи з учнями
!У навчальних закладах
і за’ місцем проживання,
індивідуальну роботу з
дітьми сектантів. Після
теоретичної частини студенти-заочники обміняли
ся досвідом з атеїстичної
роботи.
С. ІВАСЮК.
Студент-заочник
IV
курсу філологічного фа
культету.

Сезон перших ужинків — так щ е можна
назвати зимову студентську сесію. І поча
ток її досить успішний д ля тих, хто навча
ється на факультеті іноземних мов. Наш
ф отооб’сктив зафіксував останні приготу
вання студентів групи А-21-Б перед іспитом
з основ марксистсько-ленінської ф ілософ ії
(ф ото вгорі); а Для Тетяни Тищик з групи
А -2 2 -Д хвилювання потрібно погамувати і
зосередитися. Чи щасливий білет випав їй
на екзамені з історії КПРС, який приймав
доцент В. Ю . Ш терні
Щасливо усміхнене обличчя у старости
групи четвертокурсниці О льги Ліщинської:
історія педагогіки —
на «відм інно»! її
щиро здоровлять Наталія Сарафанюк та
Галина Шпак, які, теж одержавши п’ятірки,
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У М А Є М О , для багатьох
Д
в інституті не секрет,
що
громадсько-педагогічна практика діє неефектив
но. Пояснюється це
тим,
що в самій своїй основі
задум дано? форми навчан
ня був хибний. Історія ці
єї помилки сягає щонаймен
ше на десять років назад.
Саме тоді колишнім М іні
стерством вищої і середньої
освіти було видане поло
ження
про
безвідривну
практику у педвузах.
У
цьому документі студенто
ві відводиться, в основно
му, роль споглядача нас
тавницько? роботи в шко
лі, а не учасника навчаль
ного процесу. Як показала
практика, засвідчили
ос
танні педагогічні розробки,
така організація засвоєння
вчительської
кваліфікації
належної віддачі не дає.
Це, та к ' би мовити, одна
сторона медалі, точніше,
помилки. Друга полягає в
тому, що в інституті фак
тично ніхто не займається
теорією і методикою громадсько-педагогічно?
пра
ктики. Вся робота над нею
переважно звелася до за
кріплення за цією
ф ор
мою навчання відповідальних-викладачів
по
фа
культетах і поодиноких роз
робок деяких кафедр, які,
д о речі, у своєму аналізі
керувалися настановами вже
відомого вам міністерсько
го документу.
Щ об виправити цю
си
туацію, на кафедрі теорії
і методики піонерсько?
і
комсомольської
роботи
вирішили розробити поло
ження з громадсько-педа
гогічної практики.
У ньо
му ми відводимо студенту
в школі роль активного уча
сника навчального процесу,
пояснюємо, чим, як, і у
яких дитячих закладах має
займатися майбутній фахі
вець, опановуючи навички
■вчителя.
А ле щоб ця
розробка
стала в достатній мірі повною і дієвою, наших
зу
силь мало. Потрібна
до
помога викладачів і
сту
дентів, яких тривожить да
на проблема. Тому ми про
понуємо робочий варіант
нашого положення для об
говорення. Свої зауважен
ня та пропозиції просимо
приносити “на кафедру те
орії і методики комсомо
льської і піонерської
ро
боти (аугі. 604).

Ціна

3 кол.

1. Кожен
студент Iі— ІІІ
курсів має
право вибору
місця і профілю
проход
ження громадсько-педагоггічноГ практики з числа ба
зових шкіл,
позашкільних
закладів, гуртків, секцій, то
що, відповідно до розроб
лених циклів програм.
2. Студенти закріплюють+

П ЕД В УЗ —

Ш КОЛА

Практика—
погляд
У
ся в ролі організаторів пі
онерських загонів, комсомо
льських груп, . помічників
класних наставників, можуть
відповідати за індивідуаль
ну роботу з «важкими» під
літками, бути керівниками
гуртків, секцій, пошукових
товариств тощо на 3— 5 ро
ків із відповідною системою
зміни , рольових функцій у
2— 6, 3— 7, 4— 8, 5— 9, 6—
10 класах.
3. Безпосередньою осно
вою для визначення кон
кретної ділянки роботи на
кожному курсі є:
а) знання, уміння, інте
реси, що склалися у май
бутнього вчителя в даний
час; Можливість
і готов
ність працювати разом зі
школярами над тим, що їх
цікавить
(засвоєння
при
цьому необхідних програ
мних знань та чнавичок);

б) запит на його уміння,
інтереси, індивідуальні ри
си характеру з боку шко
ли, комсомольської і піо
нерської організації, окре
мих груп і колективів уч
нів.
4. Робота студентів
по
винна бути спрямована на
конкретний навчально-вихо
вний результат, який
він
сам визначає на основі роз
роблених циклів
програм
діяльності практиканта.
5. Організатором і
ке
рівником громадсько-педа
гогічної діяльності
виступ
пає комсомольське
бюро
факультету і створені ним
штаби педагогічних загонів,
у які входять
керівники
мікрогруп із числа студен
тів, які закріплюються за
одним класом.
6. Єдиним документом,
що засвідчує ефективність
проходження безперервно?
гіедпрактики, є педагогіч
ний путівник, який вводи
ться д ля студентів на
5
років навчання. У ньому
фіксується
річний
план
роботи практиканта, оцінка
ї? результативності. Він по
дається Державній екзаме
наційній комісі?.
7. Керівник практики ви
ступає науковим консульта
нтом. Він обговорює
зі
студентами план
роботи
майбутнього фахівця, допо
магає в осмисленні
ходу
і результатів ?хньо? роботи,
разом із класними керівни
ками, вчителями
створює
умови для виконання намі
чено? програми.
8. Навчально-педагогічне
та організаційне зближен
ня педвузу та школи дося
гається завдяки тісній
ін
теграції трьох зацікавлених
сторін (викладач —
сту
дент — учитель). Д л я цьо
го потрібно кожну з них
забезпечити
відповідними
методичними розробками,
включати вчителів до опла
ти за виконану роботу, за
лучати науковців до актив
ного проведення лабораторно-практичних занять
у
школі та навпаки — вчите
ля у вузі.
Рекомендації, закладені
в цьому положенні,
вже
ближчим часом
допомо
жуть усунути ряд недоліків
у цій справі. А наступним
кроком, який, на нашу д у 
мку, зможЬ змінити
ситу
ацію корінним чином, буде
створення методичного це
нтру по корегуванню і на
уковому керівництву
гро
мадсько-педагогічною пра
ктикою.
В. КО СТІВ.
Асистент кафедри теорії
і методики комсомольсь
кої і піонерської роботи,
кандидат педагогічних на''

ук.__________________

Присвячено Кобзареві
У народному музеї ос
віти Прикарпаття експону
ється виставка, присвяче
на 175-річчю з дня на
родження поета-революціонера Т. Г. Шевченка.
На ній представлені ма
теріали з фондів музею,
бібліотеки інституту, ек
спонати колекційного ха
рактеру.
Привертають
увагу численні видання
ІНевченкових творів доре
волюційного і довоєнного
періодів, зокрема, «Невольник» — видання із се
рії «Народна бібліотека»
1911 p., «Вибрані пое
зії» з «Бібліотеки мало
письменного» 1927 р. та
інші. Тут же видання
«Кобзаря» 1971 та 1983
років, які цікаві тим, що
ілюстровані нашими зем
ляками, а саме: рушника
ми народної майстрині з
Косівщини Г. Василащук
та малюнками народного
художника СРСР В. Насі
яна. 44 мініатюрних ви
дання Шевченкрвих тво
рів представив ,зі своєї
колекції голова секції міні-книги обласної органі
зації товариства книголю
бів ГІ. П. Тихонов.
Окремі вітрини відве
дені монографіям провід
ного шевченкознавця коли

шнього викладача інститу
ту Ю. Івакіна, а також
ювілейним
календарям,
значкам, конвертам, мар
кам, листівкам, екслібри
сам прикарпатських гра
фіків. Три вітрини вистав
ки (присвячені матеріалам
вшанування пам’яті Ше
вченка на Україні, в со
юзних республіках,, на
Прикарпатті. Подано спи
сок пам’ятників Велико
му Кобзареві на ІваноФранківщині.
Окрасою виставки є по
ртрет Шевченка, викона
ний з насіння бобових ку
льтур гуртківцями ІваноФранківської станції юних
натуралістів inje у 1975
році, заквітчаний вишива
ним рушникам.
І ще до одного експо
нату хочеться привернути
увагу.
Це тематичний
плакат роботи Івано-Фран
ківського художника-графіка Б. М. Нісевнча до 150річчя першого видання
«Кобзаря» (цей ювілей
відзначатимемо у 1990 p.),
на якому зображена ця
відома на весь світ кни
жечка у переплетінні за
пашного хліба і китиць
калини, Б. ГАВРИЛІВ.
Директор народного му
зею освіти..

РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ
♦
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НИНІ, як ніколи, сила
Комуністичної партії му
сить проявлятися у згур
тованості її рядів, у мі
цному й нерозривному
зв’язку з трудящими ма
сами. Адже її політику
втілюють у життя не ок
ремі видатні особи, а па
ртія в цілому,
кожен
член КПРС, згуртовуючи
та об’єднуючи навколо
себе людей. Звідси душе
важливе, чи не вирішаль
не значення має те, як,
за рахунок кого поповнює
свої ряди КПРС. Бо спо
конвічне прагнення пар
тії — завжди, за будьяких обставин оберігати
чистоту своїх лав.
У застійні роки, як ві
домо, цьому принципові
було завдано певної шко
ди. Звичайно, Комуністи
чна партія й тоді попов
нювалася кращими пред
ставниками
робітничого
класу і селянства, інтелі
генції. А величезна бі
льшість тих, хто став ко
муністом у той період,
щиро і безкорисливо вико
нують свій партійний обо
в’язок. Для того, щоб пе
реконатися в цьому, дос
татньо бодай побіжно оз
найомитися з партійцями,
скажімо, нашого інститу
ту, які вступили до КПРС
у минулому десятиріччі.
Чесних, відданих серед
них, запевняю, є немало.
І все ж у багатьох ви
падках партійним органі
заціям факультетів чи ін
ших підрозділів не вда
лося поставити щільного
заслону для людей випа
дкових у партії, людей,
які намагалися здобути
вигоду з партійного кви
тка. Адже не секрет, що
деякі юнаки і дівчата для
того, аби звернути на се
бе увагу під час вступу
на підготовче відділення,
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ставали партійцями
на
підприємствах, в колгос
пах. А згодом, коли по
чали навчання в інститу
ті вже як студенти, не
тільки не показували при
кладу, а й часто самі по
рушували дисципліну, вчи
лися абияк, не проявля
ли ніякої ініціативи в
житті вузу. Крім того,
чимало партійних осеред
ків відступили від ленінськіоіго правила: головне

партії в перебудові всіх
сфер суспільного життя
неможлива без глибокої'
демократизації внутріпар
тійної роботи. А це, у
свою- чергу, вимагає но
вих підходів і в такому
важливому процесі,
як
прийом у КПРС нових
членів. XIX
Всесоюзна
партконференція
рішуче
висловилася
проти
будь-яких рознарядок, бю
рократичних
обмежень,

ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ
не кількість нових чле
нів, а які,сть партійних
рядів. Це також негати
вно позначилося на боє
здатності
інститутської
партійної організації.
Останнім часом, особ
ливо після XXVII з ’їзду
КПРС, коли було введе
но в дію нові важливі
статутні положення,
у
низових партійних лан
ках вузу почали більш
вимогливо ставитись до
прийому у свої ряди. Уро
ки правди зумовили зро
стання
самосвідомості,
прагнення до самоочищен
ня у партійних лавай
Звідси обстановка в па
ртійних організаціях ін
ституту стає дедалі демократичнішою і вимог
ливішою, у тому числі що
до виборних органів, керівйинів тощо. Свідчен
ням цього, приміром, мо
жуть стати звітно-виборні
збори комуністів інститу
ту або вибори декана му
зично-педагогічного
фа
культету тощо.
Отож авангардна роіль

що створюють штучні пе
решкоди для прийому в
шар-гію передових, ініці
ативних людей. Цієї лі
нії партійний комітет ін
ституту прагне дотриму
ватися повсякчас, відпові
дно спрямовуючи роботу
партійних груп та парторганізацій усіх факуль
тетів. Втілюючи в життя
настанови
конференції,
партійні осередки інсти
туту Намагаються забез
печити новий підхід до
зростання партійних ря
дів відповідно до завдань
перебудови вищої та за
гальноосвітньої
школи.
Головним критерієм при
оцінці якостей вступаючо
го в партію є його полі-тична позиція,
реальна
участь у перебудові, ста
влення до дорученої спра
ви, моральне
обличчя1,
зрештою, рівень
знань
(якщо це студент) або рі
вень науково-педагогічної
діяльності (якщо це ви
кладач). Відрадним наслі
дком такого відбору ста
ло гідне поповнення на

М И — ІН ТЕР Н А Ц ІО Н А Л ІС ТИ

ЇХ ЗДРУЖИВ ФЕСТИВАЛЬ
Р О З ’Ї Ж Д Ж А Л И » із жа
лем, згадували фестивальні
дні, обмінювались адреса
ми... А ле це було пізніше.
А тоді, на вечорі знайомств
учасників фестивалю
сту
дентсько!
друж би «Чуття
єдиної родини», присвяче
ного 50-річчю возз’єднання
західноукраїнських
зе
мель в єдиній . Радянській
державі, який проходив у
нашому
вузі, тоді вони,
представники педагогічних
Інститутів різних міст, ще
не знали одне одного, зна
йомства ще тільки зав’я
зувалися. І добре, що зуст
рілися на цьому фестивалі
студеінти із Ворошиловградського.
Тернопільського,
Тираспольського, Ровенського. Новгородського, П о
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лтавського
педагогічних
інститутів.
Запорізького
університету.
Київського
інституту іноземних мов.
Виявилося, що
у ба
гатьох
учасників
фести
валю чимало талантів. На
приклад, Борис Кацап, сту
дент ф ілологічного факуль
тету Тираспольського
пе
дагогічного інституту (фото
зліва), не
тільки чудово
танцює
молдавські танці,
але й співає і пише вірші.
Полтавчани (ф ото
внизу)
та дівчата з Тернопільщини
(ф ото вгорі) співали жар
тівливі українські народні
пісні.
Гостинні господарі зуст
річали своїх нових друзів
в студентському кафе «Гау
деамус». Тут проводилися

шої парторганізації таки
ми молодими комуніста
ми, як М. Дехтяр, Т. Парфан з історичного факу
льтету, Л. Чорній, О. Пароконна j педфаку, П. ВиСдобсГд^ький в фізмаїту,
О. Ташак з музпеду та
інші.
Протягом
останнього
часу партійний комітет
інституту підтримав вису
нення в партію кращих
студентів
безпосередньо
комсомольсько-молодіжни
ми колективами — навча
льними групами чи кур
сами, попереднє обгово
рення заяв про прийом на
їх зборах. Так, приміром,
проходило на фізико-ма
тематичному, музично-пе
дагогічному факультетах
та інших. Водночас в ін
ституті
практикується
розгляд питань ирийому
на відкритих (особливо
наголошую на цьому)
партійних
зборах. Так
уже роблять у багатьох
партійних осередках Інс
титуту, скажімо, на істо
ричному, філологічному
факультетах, на факуль.теті підготовки вчителів
початкових класів. Однак
не скрізь. І на|д цим пра
цює сьогодні партком, ко
місія у справі прийому в
партію, що діє тут.
Власне в такій увазі до
роботи низових партійних
ланок і проявляється од
не з головних положень
партійного товариства, яке
гласить, що жодних при
вілеїв у члена партії не
ма і не може бути — є
тільки додаткові обов’яз
ки Що не буває авангард
ної ролі комуніста взага
лі — вона виявляється у
конкретних справах.
А. ЧОРНИИ.
Член партійного коміте
ту інституту.

веселі конкурси і віктори
ни, своїм вихором всіх за
хопили танці... Тож не див
но, що роз’їжджалися во
ни з таким сумом...
Р. ВИННИЦЬКА.
Президент КІД у.
Ф ото Р. Садрука.

І буквар,
і музика
Мине 'зовсім небагато
часу, і випускники факу
льтету підготовки вчите
лів початкових класів, як
і сотні інших вихованців
нашого інституту, стануть
дишгомрваними фахівця
ми, • увіллються в пе
дагогічні колективи
ба
гатьох шкіл. Та якщо
спеціалісти-гіредметники
матимуть,
сказати б,
справу вже з підготовле
ними учнями, то їх коле
ги з молодших класів, по
суті, будуть розпочинати
навчати, виховувати, роз
вивати. Інакше кажучи,
закладатимуть грунт для
знань, на яких повинен
вирости школяр, а відтак
*-“- всебічно розвинена осо
бистість. Це дуже
від
повідальна місія —- знай
ти шляхи до дитячого ро
зуму й серця.
Про те, що вчитель по
чаткових класів значною
Мірою визначає кінцевий
результат шкільного нав
чання, відомо давно. Ли
бонь, не випадково з 60-х
років почали готувати ці
кадри ж тільки в педа
гогічних училищах, але й
у вищих навчальних за
кладах, розраховуючи зна
чно підвищити рівень їх
професійної кваліфікації.
І все ж практика підго
товки цієї категорії вчи
телів, що склалася остан
нім часом, як на мене, не
може повного мірою задо
вольняти потреби шкіль
ної реформи. Бодай част
ково, все ж постараюся
обгрунтувати свою думку.
Відомо, що праця пе
дагога в початкових кла
сах відзначається універ
сальністю: він повинен по
єднувати в одній особі
(викладача
матемаггики,
граматики і читання, при
родознавства, праці, фі
зкультури, музики,
ма
лювання. Нарешті, він і
класній ікер(івник, і Ор
ганізатор позаурочної ро
боти1 з дітьми.
Усе це, власне, й ство
рює великі труднощі у
.піїдготоівці
майбутнього
вчителя початкової шко
ли. Адже прийом на шкі
льні відділення педучи
лищ та факультетів по
чаткових класів педінсти
тутів не передбачав -і до
сих пір не передбачає сер
йозну попередню перевір
ку в абітурієнтів тих чи
інших творчих зрібностей,
нахилів і задатків. Та й,
зрештою, чи можливо на
брати таку кількість лю
дей, які відповідали б
універсальним вимогам?
Якийсь час навіть по
ширилася думка про те,
що вчитель
початкових
к дасів взагалі не пови
нен вести музику, малю
вання і фізкультуру. Вва
жалося, що в початкову
школу прийдуть спеціалісти-предметники і вирі
шать питання естетичного
і фізичного виховання ді
тей. У результаті школа
перестала активно, вишу
кувати внутрішні резер
ви для вирішення цієї ва
жливої проблеми. А на
вчальні заклади, що ви
пускали вчителів почат
кових класів, перестали
приділяти належну увагу
їх підготовці з названих
циклів предметів.
А тим часом викладач
міузики або малювання
(йдеться, звісно, про ква
ліфікованого спеціаліста)
й нині для багатьох шкіл
— велика рідкість. З різ
них причин випускники
музично-педагогічних фа
культетів не «осідають» в
загальноосвітніх
навча
льних закладах. Особли
во у зв’язку з цим стра
ждає сільська школа. Ду

же погано, що в останні
роки різко впав престиж
учителя музики. Зменши
вся приплив бажаючих
навчатися в музичних на
вчальних закладах,
по
чинаючи з музичної шко
ли. Розвивається тенде
нція до навчання гри на
тому або іншому інстру
менті «для себе», а таке
бажання може бути задо
волено
різноманітними
гуртками і студіями. Це
ще раз підтверджує про
гноз про те, що найбли
жчим часом ми не змо
жемо надіятися на забез
печення шкіл учителями
музики. Приблизно така
ж ситуація склалася і з
<йіеціадістами Ьбрааютворчого мистецтва, про що
йшлося в статті «І світ
духовний сотворити» («Ра
дянський педагог» за 27
грудня минулого року), а
також з фізичним вихо
ванням.
Як знайти вихід із ста
новища? Практика пере
конує в тому, що при від
повідній методичній під
готовці 1 певному обсязі
знань основ музичної ку
льтури та образотворчого
мистецтва вчитель поча
ткових класів, навіть не
володіючи музичним ін
струментом або технікою
малювання, може успіш
но вирішувати просвіти
тельські завдання.
Ось чому майбутніх
педагогів початкової ла
нки потрібно готувати
комплексно. Однак існу
ючі сьогодні традиційні
шляхи підготовки не від
повідають на головне пи
тання — як бути Із сту
дентами «здібними» 1 «не
здібними» до музики, ма
лювання,
фізкультури?
Нині все більше голосів
лунає на підтримку ідеї
спеціалізації вчителя по
чаткових класів. Про це
йдеться в матеріалах Все
союзного з ’їзду працівни
ків народної освіти СРСР,
а надто у виступах по ньо
му
педагоЛв-практжів.
Суть ідеї а тому, аби го
тувати педагогів за дво
ма варіантами! Студентів,
у яких явно відсутні да
ні до музично-виконавсь
кої діяльності, навчати як
майбутніх пропагандистів
музичного мистецтва 1 з
урахуванням цього буду
вати всю програму їх на
вчання. Частину ж студе
нтів, яка має попередню
музичну підготовку і пе
вні нахили до творчої ді
яльності, готувати з под
війною
спеціалізацією:
вчителя початкових класів
і вчителя музики (так,
зрештою, робиться в на
шому інституті, однак ли
ше з невеличкою кількі
стю студентів, а решта?).
Гадаю,- подібне можна
здійснювати і з образот
ворчим мистецтвом та фіз
культурою. Сил для цьо
го у нашому вузі, я пе
вен, знайдеться.
Кожен студент може
вибрати ту чи іншу спе
ціалізацію. У
підсумку
загальноосвітня
школа
забезпечиться достатньо
кваліфікованими кадрами.
Причому один
учитель
початкової ланки,
крім
звичних уроків, стане про
водити заняття з музики
не тільки у своєму, але
й в інших навчальних кла
сах. А його колеги згід
но зі своєю спеціалізаці
єю «зможуть у багатьох
кваліфіковано вести фі
зичне виховання або об
разотворче мистецтво.
М. СЛИВОЦЬКИИ.
Завідуючий кафедрою
музики з методикою її
викладання.
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РАДЯНСЬКІМ ПЕДАГОГ

ПРОФСПІЛКОВЕ ж и т т я

Щоб зацікавити
особистість
Телефонують з Ворохти, настійно 'запрошують
на вихідні У зимові гори
на відпочинок. Усіх! Од
нак з жалем доводиться
говорити про те, що ми са
мі себе обкрадаємо, не
(використовуємо всіх мо
жливостей активного від
починку на лижній базі.
Профспілка домовляється
про два автобуси, до по
слуг усіх працівників ін'фитуту прокат лижного
інвентаря. Та марно!
І все ж ми не падаємо
духом і наполегливо працюємо над розширенням
Інститутської спортивноматеріальної бази. Відра
дно, що у наше розпоряд
ження тепер передано пі
онерський табір «Зірка»
в селі Микуличині Надвірнянського району. Це
буде базовий табір, в яко
му влітку проходитимуть
педпрактику наші студе
нти. А під час інших се
зонів він служитиме як
спортивно-оздоровчий та
бір інституту. Тут ми пла
нуємо побудувати спор
тивний корпус приблизно
на сто місць з спортив
ними майданчиками, сау
ною. басейном. Сподіва
ємося, що це буде хоро
шою підпорою для всіх
бажаючих оздоровитися,
змістовно відпочити.
Саме з метою оздоров
лення якнайширшого ко
ла наших працівників,
студентів плануємо у це
нтральному корпусі об
ладнати загальний зал фі
зичної -підготовки, трена
жерів 1 боротьби. Та мізе
рна кількість тренажерів,
що у нас є, не відповідає
вже сьогоднішнім потре
бам. Через те у наших
найближчих планах —
придбання
обладнання
для тренажерного залу на
суму майже 26 тисяч кар
бованців.
Мені вдалося
побувати у Дніпропетров
ську і замовити це облад
нання
у
кооперативі
«Олімп».
Для того, щоб наш спо
ртивний комплекс мав ес
тетичний вигляд, хочемо
залучити до його оформ
лення представників ху
дожньо-графічного факу
льтету. Чому,
скажімо,
розпис стіни на спортив
ну тематику не міг би
Стати дипломною
робо
тою когось із студентів?

•#ЯК ТОБІ СЛУЖ ИТЬСЯ !
І

З

Складовою цього компле
ксу має стати методичний
кабінет фізичного вихо
вання (ауд. 407), в якому
■працюватиме кіноустано
вка, буде зібраний весь
необхідний
методичний
матеріал для теоретичної
підготовки збірних команд
інституту.
Сподіваємося також, що
найближчим часам нам
вдасться обладнати ша
ховий клуб в аудиторії
229: вже закуплені жу
рнальні. столики, крісла.
До речі, це приміщення
— служитиме й просто для
відпочинку викладачів між
заняттями, їх спілкуван
ня, бо, якщо ви поміти
ли, у нас викладачі зу
стрічаються і спілкуються
в основному хіба що в ко
ридорах. То чому б не від
вести для їхніх бесід цей
куточок?
Може скластися вражен
ня, що профком турбує
ться тільки про здоров’я
викладачів. Якоюсь
мі
рою це так. Студенти, мо
лодь більш легкі, як то
■кажуть, на підйом, більш
мобільні, і з ними наба
гато легше займатися фі
зичним вихованням. Ок
рім того, при нашій, я б
сказав, далеко не ідеаль
ній базі ми
домоглися
того, що по суті кожен
студент обов’язково за
ймається фізичною куль
турою по чотири години
на тиждень. А от з вик
ладачами складніше. При
знаюся, що нам важко
подолати їхню інертність.
Кафедра
фізвиховання
проявила ініціативу, ор
ганізувавши для них дві
груїпи здоров'я (аеробіка
і волейбол). Є можливість
організувати ще дві гру
пи — загальної фізичної
підготовки і настільного
тенісу. Але справа знову
ж таки впирається в па
сивність тих, кому б на
лежало більш відповіда
льно і серйозно ставитися
до самих себе. Тут пов
торюється ситуація з ли
жною базою у Ворохті,
яку я описав вище. За
цікавлена тут поки що
найбільше громадська ор
ганізація. А коли ж буде
повного мірою зацікавлена
особистість?
В. ЯЦЕНЮК.
Голова профкому інсти
туту.

П Л О Щ А Жовтневої
ре
волюції — головна площа
Києва, Гомінка, людна, во
на стала місцем проведен
ня багатьох торжеств, свя
ткувань у столиці. Закохані
призначають тут побачення.
Мами та бабусі гуляють з
малятами біля
фонтанів.
М олоді художники облю 
бували площу і мають її
за велетенську майстерню
— такий небачений типаж,
такий
незнаний
колорит
вона їм справно постачає!
Довкруг площі розходзться-розбігаються
про
мені вулиць. О дна з них
починається
провулком
Т. Шевченка, де під номе
ром 8-а невеликий ошат
ний дім. Це літературномеморіальний будинок-м узей Т. Г. Шевченка;
Не всі знають про ньо
го. Була свідком, як гур
ток молодих людей зупи
нився в подивуванні перед
вивіскою, і юна гарненька
дівчинка запитала супутни
ків:
—
У Києві два
музеї
Шевченка? Даруйте
моє
Невігластво, але
завжди
думала, що музей Тараса
Шевченка — це той, що на
бульварі Шевченка...
М олодь попростувала да
лі. На жаль, того дня в му
зеї був вихідний, і саме це
(хочеться так думати)
за
вадило зацікавленій
юні
відвідати його. А я скори
сталася цим епізодом, роз
мовляючи зі старшим на
уковим працівником музею
Валентиною
Миколаївною
Кирдою. Він не звучав як
докір, але...
— Ми замовили великий
рекламний знак, який буде
встановлено біля
площі,
продумали і працюємо над
іншими деталями реклами,
— ділиться думками Вален
тина Миколаївна. — При
кро, що кияни й гості об
минають наш музей, тому
що просто не відають, що
такий існує, А відомий цей
Шевченків дім, без перебі
льшення, в усьому
світі.
Недавно одержали ми ли
ста від братіславських шко
лярів з Чехословаччини, які
прагнуть більше дізнатися
про життя та творчість Ш е
вченка. Днями
відвідали
нас гості з Канади...
У листопаді
нинішнього
року нашому музеєві ви
повнилося 60 років. ,
Шевченко жив у цьому
будинку навесні 1846 року.
Мешкав тут з приятелями
— художником М . Сажиним, письменником та ет
нографом
О.
Афанасьєвим-Чужбинським.
Музей розповідає
про
життя і творчість Кобзаря
під час перебування його
на Україні, в Києві. Маємо
особисті речі поета, першодруки, прижиттєві
ви
дання, автографи, мистець
кі твори Шевченка та йо
го сучасників, малярське і
гравірувальне приладдя.
Маємо видання «Кобза
ря» 1840 року — перше
видання. «С я маленька кни
жечка, — писав І. Я. Фран-

Вміло поєднують навчання з практикою
ооботн у базовому дгітсадку № 11 нашого
міста студентки-іпершокурсниці дош кіль
ного відділення педфаку ГА Л И Н А ВІВЧА
РИК (на ф ото справа) і Д З В ЕН ІС Л А В А РО
М А Н ІВ (у центрі). Вони з’являються у цій

Фото І. Тимінського.

телів, духовних наших на
ставників.
Іде
екскурсія.
Запитую: чи є у вас, діти,
вдома «Кобзар»?. Відразу
видно: де чимало рук —
там учитель прагне працю
вати творчо, а не аби день
до вечора. Як правило, д і■ти у такого
наставника
активні, багато знають, охо
че згадують
вірші поета,
читають їх напам'ять.

ко, — відразу відкрила не
мов новий світ поезії,..».
Експозиція музею попов
нюється новими
надход
женнями. Дуж е зворушує,
коли відгукуються відвіду
вачі музею, екскурсанти —
приносять і
пересилають
нам цікаві речі.'
Ось нещодавно надійш
ла бандеролька з Ялти, від
Волошиної С. Г, (на жаль,
ДО

групі щотижня, і малятам відразу стас
дуже радісно й надзвичайно цікаво: чим
же сьогодні займатимуться з ними ці нові
«вихователі»!
■*"
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Г. ШЕВЧЕНКА

„ВІН ТУТ ХОДИВ..."
вона не вказує свого імені
jra по-батькові повністю).
У ній була давня вишита
сорочка — з мережками,
справжнісінькими
тогоча
сними гудзиками.
Жінка,
гостюючи на Волині, випа
дково натрапила на цю уні
кальну річ (відносимо
її
до першої половини мину
лого століття) у бабусиній
скрині.
— Валентино Миколаїв
но, як готується до Шевченкового ювілею будинокмузей?
—
Дев'ятого
березн II
плануємо вечір для стар
шокласників,
наступного
дня прийматимемо м олод
ших школярів...
— Орієнтуєтеся на мо
лодь, дітей? Прекрасно. Бо
ж нерідко чуємо на адре
су юних нарікання: пасив
ні, байдужі, нічим не ціка
вляться. Як вам вдається
знайти (і чи вдається) з мо
лодими спільну мову?
— Ми теж
стурбовані,
як і вся громада наша, не
знанням м олоддю
рідної
мови, неповагою та бай
дужістю до рідної культу
ри. Левова
частка вини,
вважаю, припадає на вчи-

Армія виховує мужність

'
Сиділи за однією партою,
напевно, разом запізнюва
лись на пари і хвилювались
такою, якою вона і виявила те, ніби два військових р о - цій темі газетні публікації
перед іспитами. О дин з то
ся насправді, а саме: це ки — це так собі, весела і, читаючи їх, робіть
для
варишів тепер в армії,
а
школа д ля мужчин, і вважаю прогулянка. Це важка пра себе висновки».
другий отримує його листи
збідненими у своєму розвід
«З самого початку служ
і в них... Втім, що пишуть - витку тих, хто її не прой ця! Вона вимагатиме
вас знань, уміння і сили. би завжди важко: сержанти
* армії наші студенти, які
шов. Мабуть, ці уявлення Те, що -ви впустили
на і офіцери видаються надто
проблеми їх хвилюють] Про
сформувались під впливом «гражданці») доведеться на суворими, виникає' якийсь
все це ви зможете дізна
тих, хто вже відслужив.
здоганяти
в армії ціною внутрішній опір, не хочеть
тись, ставши постійними чи
Ти питаєш, як д ля мене величезних зусиль. Тож го ся підкорятися.
Та потім
тачами нашої нової . руб
склався
початок служби. туватися до цього треба поступово все налагоджу
рики «Як тобі служиться!».
Знаєш, після
«учебки» я заздалегідь, щоб в потрібну ється, з’являється і відпові
А починаємо ми її листов
глибше
якось усвідомив, мить міг постояти за себе.
дальність перед колекти
ною
розмовою
студента
що значить справжній чо Так, і це потрібно, бо лю вом, і відчуття
Л ІК Т Я , /Щ О
історичного факультету Руловічий колектив, в якому ди бувають різні. Основні дуже допомагає з складних
«лана Шабаша з третьокурс
немає місця ні підлості, ні труднощі —
на початку ситуаціях. Спочатку сказа
ником цього ж факультету
безхребетності, де в поша служби. Вже потім, коли ли б мені пробігти у висо
Петром Хмельовським.
ні дружба і взаємовиручка. з’являються друзі, значно кому темпі
кілометрів 6,
Армія готує не тільки вої легше.
ніколи не пробіг би, а от
* * *
нів, але й гідних лю дей».
А щоб ви могли більш- разом із взводом — будь«...Щ е на першому курсі
«Всім тим, у кого служба 'менш
правильно
уявити ласка».
а інституті я уявляв
собі
в армії ще попереду, хочу собі, що це таке армія не
«Нині, прослуживши
в
служ бу в армії приблизно
сказати ось що. Не думай пропускайте,
присвячені армії більше,
як півтора

Для молоді
наш музей
влаштовує зустрічі
з пое
тами, свята рідної
мови.
Радіємо, коли бачимо
ін
терес в очах дітей. Саме
діти, як ніхто інший, чут
ливо реагують
на щире,
правдиве слово.
Ось що пише нам у ли
сті (він дуже зворушив нас
усіх) дівчина із села
Китайгород на Вінничині Лю ся Кравець:
«Від щирого серця
да
рую вам портрет
нашого
незабутнього Кобзаря.
Як
часто мені, прикутій хворо
бою до ліжка, згадуються

року, думаю, що вже мо
жу робити деякі висновки.
О т ти питаєш, що дала ме
ні служба як майбутньому
педагогу і як людині зага
лом. Чесно кажучи, із ске
птицизмом ставлюся до тих,
хто говорить, що «служба
мені дала». Вона не може
дати щось, вона лиш розви
ває все те, що було закла
дено в людині раніше, ще з
дитинства. Хоча буває і так,
коли повною мірою харак
тер
людини
виявляється
саме тут. Тоді й кажуть, що
прийшов сюди одним, а пі
шов зовсім іншим. Так, змі
нилася людина, Якщо го
ворити
про себе, то, як
мені здається, став краще
розбиратись в людях, та й
в собі, мабуть, теж».
Листи
підготувала
друку Н. ЯСНА.

До

його мужні слова. І хоча
пальці не хочуть підкоря
тися мені, я вишивала по
ртрет Тараса на
полотні.
Біль, розпач... гамувала ру
коділлям ».
Таких дарунків у перед
день ювілею
отримуємо
немало.^ Понад 60 ексліб
рисів одержали ми від художника-графіка з
Сум
щини Олексія Дмитровича
Кузьменка, серію екслібри
сів та ліногравюр на шев
ченківські теми — від Еммануїла Ілліча Храпка, вчи
теля з . Івано-Франківщини.
Д о 175-річчя з дня народ
ження поета
відкриється
виставка дарунків, на якій
представимо твори не ли
ше професіоналів, а й са
модіяльних митців —
ро
бітників, селян, студентів,
учнів.
—
Валентино Миколаїв
но, раді за музей, який так
безпосередньо і зацікавле
но контактує з шанувальни
ками Кобзаря. А ле хотіло-*
ся б знати про Ваше спри
йняття Шевченка, людини
та митця. Який
він. Ваш
Шевченко?
— Дев'ятнадцятий рік я
працюю в музеї. Запевняю
вас, що залишаються у нас
ті, хто щиро любить Шев
ченка, хто вже не може
працювати в іншому місці.
Мій Шевченко... Помітила
в собі, що з кожним ро
ком відкриваю в
ньому
щось нове для себе, ося
гаю якусь нову глибину. Є
особлива мудрість у кож
ному віці людини — в юно
сті, в молодості, в зрілос
ті. І кожен вік такий да
рує нам своє прочитання,
своє осмислення, здавало
ся б, добре знаного. Д и 
вуєшся, як раніше цього
не помічав. Близька мені,
як і кожній жінці, жіноча
тема в творчості
поета,
Шевченкові образи жінок,
Шевченкові скорботні ма
донни не перевершені ні
ким.
...У кожного з нас
свій Шевченко. Комусь до
вподоби його гостра соці
альна сатира. Комусь бли
зький він як художник. А
хтось часто перечитує про'
зу, хтось — закоханий л/
пісні
на вірші
Кобзаря.
Шевченко — багатовимір
ний і багатогранний. Пре
красно виразив нашу лю
бов і шану до поета Мак
сим Рильський (слова ці при
вході до музею):
Його весна до віку не
зів'яне,
Його «Кобзар» нікому
не спалить.
Він тут ходив, він тут
любив, киянні
Шапки з чолів — і голови
схилітьі
Н. САНДР О ВИ Ч
Студентка філологічного
факультету.

«РАДЯНСЬКИЙ

ПЕДАГОГ»
ЦЕ

Ц ІК А В О

— Чекаю сьогодні
гос
тей. Хочу приготувати змії
ний супчик.
— Ніяк не можу знайти
хорошу кобру, щоб приго
тувати «кобра тонік». Вва
жаю, що робити його тре
ба самому, «казенний» ме
ні не подобається.
Давайте запам’ятаємо ці
відповіді.
Потім
ми до
кладніше дізнаємося
яро
тонізуючу настойку на змії
ній отруті, покуштуємо
і
зміїний суп. А тепер роз
питаємо
продавців.
Фа
Вонг виглядає дуже моло
до, але вважається тут авто
ритетною людиною. Торгує
вона пітонами, а це вима
гає і мужності, і неабия
кої фізичної сили. Чому
саме пітон?
—
Ну, по-перше,
це
одна з найдорожчих змій,
а значить, і мій прибуток
вище, ніж у інших. П о -д р у Ю Н И Й 1989, як відомо,
— рік Змії. Д л я європей
ців це можливо, і не д у 
же приємний факт, бо у
нас ставлення д о змії, м’я
ко кажучи, негативне. А на
Сході
змію
вважають
корисною. Про це розпо
відає М . Гуртовий, який
побував у В’єтнамі.

ській бібліотеці О . В. Нагорна, їй вдалося завоювати
авторитет не лише у колег по роботі, а й у постійних
відвідувачів-студентів. Тому сьогодні, коли йде сесія
і кожна хвилина у майбутніх педагогів на рахунку, вони
перш за все звертаються д о Ольги Василівни, знаючи,
що ця досвідчена працівниця допоможе їм швидко
знайти потрібну книгу.
Ф ото В. Боб’яка.

і СВІТ ЛЮДСЬКИХ УПОДОБАНЬ

Перемогти

себе

*

Незабаром у місті Львові відбудеться чемпіонат Ра
дянського Союзу з кульової стрільби. На відбіркові
змагання, що визначать претендентів від республіки
на цей турнір, вирушать дві наші студентки — В. Цап
і Н. О нуф рук, що навчаються на II курсі педагогічного
факультету. Вибір на цих дівчат припав не випадково,
адже обидві — майстри спорту і займаються з дрібно
каліберною гвинтівкою як мовиться, ледь не з пелю 
шок.
У переддень змагань ми поставили одній із спорт
сменок, а саме Валентині Цап, декілька запитань; які,
на нашу думку, зацікавлять читачів:
наших турнірів
— * Валю, чого ви споді"Підсумки
!залежать не від сили супер
ваєтесь
від теперішнього
ника, а перш за все
від
турніру!
того наскільки спортсмен
— Якщо пройду відбір
увійде в себе, зуміє скон
кові стрільби, боротимуся
центруватися на своїй зброї.
за звання майстра спорту
Тому, якщо ти хочеш ви
міжнародного класу.
грати,
мусиш
передусім
— Як ви починали]
побороти себе.
— Сперш у був пневма
— I завжди це вдається!
тичний тир Д Т С А А Ф .
По
— Наприкінці 1987 року на
тім, у секції, дитяче захоп
чемпіонаті УРСР вправу з
лення переросло в бажання
пневматичної гвинтівки
я
займатися
з
гвинтівкою
виконувала різними
куль
всерйоз.
ками й зі зброї своєї то
— Були, звичайно, тр у д 
варишки і «вибила» макси
нощі!
мальну кількість очок (нор
— Особливо
спочатку.
му «міжнародника»). Спер
Гвинтівка важка (7— 8 кіло
шу вирішила, що це випад
грамів), а для того,
щоб
ковість. А дж е надзвичайно
набути основних навичок,
складно
без
пристрілки
доводилось тримати її
в
«приноровитися» до чужої
руках по кілька годин. По
гвинтівки, а розрахувати за
годьтесь — нелегко.
Але
один раз політ різних ку
згодна була все витримати,
льок й поготів. Вже пізні
аби
навчитись
стріляти.
ше тренер
мені пояснив,
Вже пізніше вага зброї не
що ніякої випадковості
в
відчувалась, а вправи стали
моєму результаті не було,
звичайною нормою.
просто я остаточно пере
— Як мовиться,
важко
ступила бар’єр
дилетант
■ навчанні — легко в бою...
ства.
— - Точніше, легше.
Бо,
— І останнє. Як вам вда
наприклад, після виконання
ється поєднувати спорт і
звичайного
стрілецького
навчання!
комплексу
на вогневому
— Якщо поважають спорт
рубежі (60 пострілів) спорт
сменів, розуміють потребу
смен втрачає до 1,5 кіло
у популяризації
подібних
грамів від маси свого ті
форм оздоровлення, то при
ла;,. Ну, а якщо додати до
потребі
переведуть
на
цього змагання, і постійні
індивідуальний графік нав
переїзди, зв’язані з ними,
чання, а викладачі відпо
то картин» буде не з ліп
відно підуть назустріч
із
ших. Дехто цього не
ви
консультаціями. Та й самі
тримує. А ле це ті, хто слаб
студенти
допоможуть
із
ші, духом л не
люблять
конспектами, літературою.
спорту.
А якщо додати до цього
— У чому, на вашу дум 
бажання вчитися — то діло
ку, суттєва відмінність стрі
буде. Я особисто вчусь на
льби від інших видів фізичвідмінно, моя подруга На
ного гартування!
таля О нуф рук на «4 » і «5 ».
. Напевно, у змаганнях.
Однак, коли б не допомо
Казати, наприклад, що
у
га деканату і викладачів,
мене були важкі- стрільби,
важко було б досягти усьо
бо суперник дістався силь
го цього.
ний, неправильно. Ми ж не
Розмову вів
бігаємо наввипередки і не
О . О ЛЕК СЮ К .
борюкаємось
на килимі.

«С О В Е Т С К И Й
П ЕД А ГО Г»
—
ор ган иартком а, ректорат*,
профсою зньїх
комитвтоа и комйтата
Л К С М У И в а н о -Ф р а и к о в ского
государетванйого
падагогм ческого
миститута именм
В.
Стофаинма. Газ at а
вмходмт иа украй нском
я зим о.

*

*

Ринок «Черево Сайгона».
Зміїний ряд. Неділя. Тися
чі покупців. Перш ніж д о 
помогти мені взяти коро
теньке інтерв’ю, перекла
дач Мін розказує:
— Моєму батькові рік
тому стало зовсім погано.
Як ветерана визвольного
руху, його лікували в най
кращому військовому гос
піталі європейськими ліка
ми, але він згасав. Попро
щатися з ним приїхав наш
далекий родич із знамени
того Зміїного
села. Його
мешканці знають про змій
все, їдять їх і лікуються
ними, дресирують змій. Йо
му, ми знали, було
під
дев’яносто, а виглядав він
набагато молодше від мо
го п ’ятдесятилітнього бать
ка. Він привіз п’ятилітрову
банку, в якій були заспир
товані три змії — морська,
гірська і лугова. Примусив
батька
пити цей, як він
його називав,
«сік змії»,
І через тиждень батько по•чав вставати, через місяць
пішов на роботу і став го
ворити, що набридло йому
бути
удівцем, що добре
було б одружитися з мо
лодшою жінкою.
А навкруги кипів «змії
ний р я д ». Лю ди брали змій
в руки, оглядали їх, обма
цували, як раніше на на
ших базарах вибирали ку
рей. Починаємо розпитува
ти покупців.
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дня. Поряд з нами
їдять
ється особливою популяр
смажену змію. Засмажують
ністю в Індокитаї.
ї ї на рожні, порубавши на
Є ще одна дуже важли
досить-таки великі шматки,
ва особливість
лікування
перед тим
витиснувши в
отрутою. В давнину
про
чарку горілки кілька кра
неї інтуїтивно
здогадува
пель зміїної крові. Ковток
лись,
а
тепер
науково
цього напою
вважається
обгрунтували. Справа в тім,
цілющим.
що при ураженні отрутою
Смачно пообідавши, за
є два кінці — моментальна
питую у сусідів пооуч:
смерть або приховане ура
— А не отруїмосп? Змія ження, коли організм вижи
все ж таки.
ває, але дістає зміни, які за
Вони сміються: «О т якби
кріплюються
в наступних
рибка «ф у гу ». Тоді страш
поколіннях, — мутації. Зна
но».
чить, зміїна отрута
може
Ризикну відхилитися від . стати дієвою зброєю у (
«зміїної теми»
і сказати
ротьбі із спадковими хво
кілька слів про цей отруй
робами.
ний морський делікатес —
Змій у В’єтнамі
багато,
рибу «ф у гу ». Незвичайний
найрізноманітніших —
де
сам вигляд цієї риби. Л ус
кілька сот видів. Численні
ки нема, зате є дзьоб. В агресори, які
у всі часи
цій рибі міститься отрута,
намагалися підкорити гор
котра в півтисячі разів си
дий народ в’єтів, зазнава
льніша від стрихніну. І все
ли від змій чимало незручж таки «ф у гу » їдять. Зро
ностей. А місцеві жителі
зуміло, приготовану досвід
збільшенню зміїного ПОГО-.
ченими кухарями, які молів’я радіють. Кілька років
тому на південному океа
нічному узбережжі країни
відбувся «фестиваль» мор
ських змій. Збирались во
ни з якихось так і не вста
новлених вченими причин
в гігантський
клубок діа
метром в півтора кіломет
ри. В іншій
країні такий
клубок викликав би, жах і
паніку,
але
прихильники
змій — в’єтнамці — . із за
доволенням ‘пустили учас
жуть її знешкодити. Дове
ників «фестивалю» в
їжу
лося
покуштувати і мені.
і в ліки. Адже
морська
Засвідчую, після цього блю
змія — делікатес з деліка
да відчуваєш якусь до того
тесів.
незвідану легкість. Хоч злі
— Чи дійсно новий рік
тай. А ле, на відміну
від
за східним календарем —
інших, це небезпечне блю
рік Змії? — запитую у на
до цілющих
властивостей
стоятеля буддистського мо
не має.
А
символом
зцілення настиря в Унгтау.
змія вважається у багатьох
— Можна вважати і так,
народів з давніх-давен. У
—
посміхається
мудрий
в’єтнамців препарати
на старець. Куряться
запаш
зміїній основі і зовсім роз
ності. Десь у глибині
ве
цінюються як панацея від личного храму гучно
б ’є
ста хвороб. Т у т ' із змій
молитовний барабанчик. —
готують ліки проти віспи,
Хоча
наше
літочислення
прокази, лихоманки. Суше
дуж е різниться від евро*на змія застосовується як
пейського.
А ле змія —
заспокійливий засіб. Попіл
створіння мудре і дуже,
від спаленої змії — засіб
дуже корисне. Дозвольте
антисептичний.
Рослинне побажати, щоб ваші читачі
масло, настояне на живих розцінили -цей символ, як
зміях, допомагає при за
запрошення зробити цього
паленні середнього вуха.
року крок до
мудрості.
«Кобра тонік», про який
Нехай
зуміють
принести'
казав нам покупець в «змі
якомога більше користі
і
їному р яд у », — тонізую
своїм
близьким,
і своїй
чий напій,
який користу
країні.
і

КРОКИ до
МУДРОСТІ
ге, він дуже смачний. О со
бливо смажений. Приємно
усвідомлювати, що забез
печуєш людям
святковий
обід. Крім, того, його м ’ясо
не даремно вважають цілю
щим. Воно має омолоджу
ючий ефект. Скільки мені
років? — без тіні ніяковос
ті запитує вона. — 3
ви
гляду не більше тридцяти?
А насправді — до п ’ятде
сяти. Я сама своєму товару
реклама.
1
Д ля того, щоб спробува
ти блюда «зміїної кухні»,
подаємося на приморський
курорт Унгтау. Там, на на
бережній, є унікальне кафе,
д о речі, кооперативне. На
першому поверсі, у вели
чезній
клітці,
обтягнутій
густою металевою сіткою,
звиваються у клубок живі
змії. Найбільш
витончені
гурмани вибирають собі на
обід змію самі. А ле ми
повністю довірились куха
рю.
Суп нагадує і за смаком,
і за технологією приготу
вання нашу середньоазіат
ську шурпу.
Із
зміїного
м’яса готують фарш, і з
нього ліплять маленькі ко
лобки, які потім додають
в киплячий суп. Після цього
супу лю дину кидає в силь
ний жар. А ле це ненадов
го. Вже через кілька десят
ків хвилин настає відчуття
якоїсь неймовірної бадьо
рості, яке триває до кінця

Н А Ф О ТО К О Н К У Р С «Р П »

Радимо прочитати
Ф о н д інститутської біб
ліотеки поповнився новою
суспільно-політичною літе
ратурою, яку ми рекомен
дуємо для прочитання:
Бухарин Н. И. Избранньїе
произведения. М. Политиздат. 1988. Запропонований
збірник вийшов до 100-річчя з дня народження цього
видатного
діяча Комуніс
тичної партії.
Лихачов Д . С. Листи про
добре і прекрасне. К. М о 
лодь. 1988. Відомий вчений,
академік у листах, адресо
ваних молодому поколін
ню, розповідає про Батьків
щину, патріотизм, духовні
надбання людства.
Если по совести. С бор-

ник статей. М . Художественная литература.
1988.
Автори збірника — активні
прихильники
перебудови,
висловлюють особисту ду
мку про стан і перспекти
ви оновлення нашої країни.
Бестужев-Лада
И.
В.
Открьівая Вьісоцкого. М .
Знание. 1988. Розповідаєть
ся про поета-барда В. Висоцького.
Пунский В. О .
Азбука
учебного труда. М . Просвещение. 1988. Книга
подає
студентам - практикантам
ряд методичних рекомен
дацій щодо вдосконалення
педагогічної майстерності.
Н. М О Р О З О В А .
Старший бібліотекар.
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