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СТУДЄНТІВ IV КУРСУ філологічного
у отаеться педагогічна практика у школі.
т о Д ? У1 т ^ И)ТЬ СВІЙ п?рший УР°к? Як готуються
« є Розповідають Еліна Тетіх, Миро
слав постів та Марія Юрчило.

почну СВІЙ перший
з розповіді про ї ї
творчість. Перш за все
—
Незабаром кожного
розкажу про ті трудно
з вас чекає педагогічна
щі, ЩО випали на долю
праииша. Ми вже не раз
поетеси. Коли тільки по
замислювалися над тим,
чав розквітати
молодий
буде ваш перталант, заборонили дру
кувати п вірші. Про Ліну
13
Костенко ніде не згадуП.
спро
влмось. А чану? Що в
би я
“ “ гаси було таке, що не
**** *
читати П вірШіи. У Я Л було вктадят
а ™ » ™ ,
Еліна ТЕТІХ:

ної поетеси. Я дуже був
би радий, якби мої мрії
збулися, а цей урок став
уроком ЛЮДЯНОСТІ і добро
ти.

ково
УРОК

....> Дин ц и в
Д

Марія Ю РЧИЛО:
—
Свій перший урок
з української літератури
мені б хотілося провести,
звичайно, якнайцікавіше
для школярів,
щоб ко
жне слово знайшло відгук
у дитячих серцях.
А темою я оберу «Д у
в житті українського
народу».

ми

Уро* розпочну з корот
кого огляду історії того

Днями в ідбулося чергове
засідання ради кафедр су
спільних наук, на яке при*
йшли не тільки вузівські ви
кладачі, а й працівники об
ласного інституту вдоскона
лення вчителів, слухачі по
стійно діючих Педагогічних
курсів. Йшла предметна
розмова, нерідко гострополемічна, про те, Як поліп
шити викладання суспільст
вознавства в школі, як го
тувати для цього фахівців,
виходячи з вимог
ниніш
нього дня.
Цікаві й конкретні думки
щ одо вдосконалення взаємозв'язків
науковців
та
вчителів, поглиблення' твор
чого співробітництва
мЬк
ними висловили
доценти
М . Ю . Голянич, А . І. Чор
ний, В. А . Ш індлер. На ак
туальних проблемах викла
дання
суспільствознавства
в CU I зупинилися
завідуI ючий методичним кабінетом
! історії та суспільствознавст
ва інституту вдосконалення
вчителів Д .
С. Костинбой,
педагоги
О* I. Куцакова
(Івано-Франківськ),
А . Я.
митру
(Гвіздець,
Коло
мийського району),
П. Д .,
Левицький (Надвірна) Л . О .
Маршу»
(Яворів, Львівська
обл.), Л . А . Оськіна (Чер
нівці). Вони із стурбованіс
тю говорили про те, що сьо
годнішня школа досі немас
єдиного
підручника з су
спільствознавства, що
за
пропонований д л я обгово
рення проект нової
проLграми цього
навчального
предмету далекий від д о 
сконалості — мас р я д сут|тсвих недоліків,
зокрема^
д л я вивчення складних по| нять, приміром політеконо
мії, відводиться
мізерна
, кількість годин, що деякі
>впливає на ф орм у
вання духовного світу під
ростаючого покоління.
- Ряд важливих пропозицій
вніс голова ради кафедр су
спільних наук, ректор інсти
туту професор В. і. Кононенко, який, крім foro, по
ділився своїми враженнями
від Всесоюзного З 'ЇЗ Д У О С
В ІТЯ Н , в роботі Я К О ГО . ВЗЯВ
участь як делегат.

часу,

ШЯІВЕ___ __________

крас, і ніколи не писала
______ його’ матір, портрет
нів у цьому питанні.
за вказівкою зверху. У
якої завжди висів у ньо
розгляд візьму твір «Дума
своєму
вірші
вона
пише:
го на видному місці. Далі
про козака Голоту». Вва
йтиме розмова про фор
Нема моам, уроки об
жаю за потрібне викори
О, не взискуй 1
мування його таланту. Пе
разотворчого
мистец
стати
платівку
із
записом
*ч _
реходячи
безпосередньо
т в а — одні з найціка
думи. Після П прослуТой мед недобрий,
до розгляду його ранніх
віших на педфаці, тим
ховування, учні по черзі
від кусачкх бджіл
яворів,
повідаю дітям,
більше,
коли їх веде
прочитають уривки з ду
Взискуй сказать
що поезія Тичини живи
Ольга Миколаївна А р іми,
а
також
в
ролях
за
поблідлими
вустам*
лась соками рідної зем
стова. А ле, мабуть, за
читають розмову козака
Хоч кілька людям
л і, а любов до людини,
раз студенток хвилюють
Голоти
з
татарином,
само
необхідних
СЛІВ.
до природи поет проніс
не стільки натюрморти
стійно обираючи виконав
Взискуй терпіння
крізь все своє життя.
і, гра світлотіней, скіль
ців. Мені б хотілося Діз
впршишвсе.
У розповіді вчителя по
ки сесія, що наближа
стать Тичини має
бути
натись про враження ді
ється так невблаганно..'!
Справді,
поетеса
ви
яскраво змальована,
як
тей від прочитаного. То
Ц і ж турботи не да
тримала все і не скори
жива.
Можна доручити
м у я поставлю учням кі
ють спокою і студентам
лася. Вона продовжувала
окремим учням підготу
лька
питань.
О лі П і люк (група P-24J
творити, хоча це кошту
вати короткі виступи про
та Петру Хмельовському
У що зодягнений козак?
вало їй багато сил. Л. Ко
письменника. Д ля цієї ро
(III
курс
історичного
боти порекомендую
їм
стенко відстоювала рід
факультету]. Так, неле
Чи переслідує він якусь
книгу спогадів про Тичину мову і традиції укра
гка пора: заліки та іс
корисливу мету?
їнського народу, творила
аупити, клопоти і хвилюван
нові й нові поезії:
Вивчення його творчо
А як би ти вчинив на
ня.
сті буде значно ефектив
місці козака Голоти?
О т якби знати, який
Страшні
слова,
нішим, якщо учні почу
білет витягнеш! Поща
Кого
ви
знаєте
з
сучас-.|
коли
вони
моичать,
ють голос поета у грам
стить чи ні! Нехай по
них виконавців дум?
Коли вони зненацька
записі. Далі важливо зущастить. Ні пуху, ні пе
причаїлись.
иинитися на конкретних
ра!
П ісля цього слід наго
ранніх поезіях Тичини.
На знімках: урок об
лосити, що в давнину ви
Які чудові слова знай
Вчитель повинен прочи
разотворчого мистецтва
конавцями дум в основно
шла вона і для возвели
веде О . М . Арістова.
тати вірші щиро і заду
му були кобзарі,
люди
чення цраси рідної при
шевно, і обов’язково на
Комісар
студентського
які багато
вистраждали
роди:
пам’ять. Вважаю, що цим
трудового загону імені
і пережили. Тому худож
можна тільки виграти в
В. Стефгника О . Павлюк.
ня своєрідність думи зу
Цей ліс живий,
Член парткому Інститу
очах класу.
мовлена історією ї ї на
у нього добрі очі.
ту П. ХмеНьовський.
Шумлять вітри
родження, бажанням ви
кликати
певні
почуття,
у
нього
в
голові...
Мирослав КОСТІВ:
Ф ото В. БОБ’ЯИА
торкнутися найзаповітнішої
струни
людського
В
інших
рядках
поете
—
Як я проведу свій
та І. ТИ М ІН С Ь К О ГО .
са закликає нас любити
іСЄРЦЙ.
перший урок?
Наперед
природу, бо якщо ти не
) АНОНСІ
знаю, як діти
чекають
Наприкінці уроку,
як
розумієш її, то значить
від свого вчителя чогось
домашнє
завдання,
я
дам
не розумієш і не \пюбиш
надзвичайного... Заходжу
придумати можливі варі
людей:
в клас, а допитливі оче
анти закінчення думи,
нята горять цікавим вог
намалювати картину під
Поїдемо поговорити
ником... Після знайомст
З 4 по 8 січня в Івановпливом прочитаного. По
з лісом,
ва з учнями треба буде
Франківську
проходитиме
рекомендую ознайомитись
А тоді я можу
продовжити
урок небу
трете республіканське
ди.
з творами
Володимира і
із людьми.
денною розмовою і захо
тяче свято ф ольклору,
в
Малика «П осол Урус-шайпити дітей тим, чого во
якому візьмуть участь ко
тана»,
«Чарний верш
Я
так
захопився
роз
ни не знають
лективи художньої самоді
ник», «Шовковий шну
повіддю, що не помітив,
В українській радянсь
яльності, окремі виконавці
рок»,
Марії
Пригари
як пролунав дзвоник. А
кій літературі є свої -«білі
з усіх областей
України,
«Михайлик
—
джура
ко
діти сидять за партами,
плями». Коли я дізнався
міст Києва та Севастополя.
зацький» та іншими ху
мов зачаровані. Думаю,
про життя видатної ук
Д л я жителів та гостей П рй .
дожніми оповідями сучас
що тепер вони захочуть
раїнської радянської пое
карпаття
вони
покажуть
них
українських
письмен
глибше
вивчити
неповтор
теси Ліни Костенко, дав
конкурсні порграми, проде
ників.
ну
творчість
цієї
видат
собі слово, що
обов’яз
м онструю ть свос мистецтво,

Є. К А Л А Ш Н ІК О В А .
. Доцент
економії.

кафедри

політ

Республіканське свято фольклору
що тісними узами зв'язано
з корінням народу, висту
патимуть в карнавалі біля
новорічної ялинки тощо.
Безперечно,
зацікавлять
численних
іванофранківців
делегації творчих
Спілок,
що прибудуть на цей своє,
рідний фольклорний форум.
Разом з дітьми вони візь
муть участь в «Українських
вечорницях» (Палац
куль
тури «Сучасник»), в урочис

тому
відкритті
концерту,
присвяченого ювілею Т. Г
Шевченка (обласна
філар
монія), в музично-лі іратур.
ному вечорі «Ш ляхами ве
ликої д о л і» (актовий
зал
педінституту), у конферен.
ції юних збирачів ф олькло

руОтож запрошуються
на
свято студенти,
викладачі,
всі працівники інституту.

СІЧНЯ

РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ
Н ЕТ Л ІН Н А П А М ’ЯТЬ
□ ЗА

ЗАКОНАМ И

ІСТОРІЇ

БРАТЕРСТВА

працювала медсестрою в тво,рів М. Д . Калія його
назвала
повість
дитячій лікарні-клініці ві донька
домого віденського педі «І з-над-срібного С я н у» (1937)
атра доцента-доктора Гас- та збірку фантастичних на
рисів під назвою «Неймо
мана.
вірні
оповідання» (1939),
у жовтні 1945 року
про яку не може з певні
наша родина, тобто батько,
стю сказати, що вона була
мати і я, репатріювалися
опублікована, хоч пам’ятає
Австрії до радянського
точно, що була готова до
Союзу.
Ми прибули на
друку. Згадала вона також,
постійне
місцепроживанщо вже в Косові
батько
ня до власної домівки в
почав писати (і написав бі
Косові. Тут батько викла
повісять
дав німецьку і французь льше половини)
«П р о Морозенка» та
під
ку мови в середній школі,
готував до друку добірку
я працювала медсестрою
віршів про Карпати,
але,
в Лікарні, а іиаїй, хоч за
на жаль, обидва рукописи
професією
теж педагоггеограф,
займалася хат десь поділися і не зберег
лися.
нім господарством.
Між
іншим,
моя мати (1896
—> Мушу сказати,
—
року народження) навча (продовжує
Святослава
лася у Львівській жіночій
Мирославівна, — що най
семінарії - разом з наймо більшого доробку батько
лодшою донькою І- Фран домігся
на перекладацька Ганною, яка, за пові
домленням преси, помер
ла в квітні минулого року
в Торонто (Канада)
на
96 році життя.
Літературною
діяльні
стю батько захопився ще
в гімназійні роки і перші
його вірші ( « Я лю блю...»,
«Колисала мене неня»,
консерви, які все надходять і надходять
«Ц вітуть цвітки» та ін.)
Було холодно S зовсім не
в ід жителів Прикарпатті
безперевним
(з ’явилися друком у львів
с ім дрібний, неприємний дощ . Та к о г о
ських журналах «С в іт » та
^
«лається ніхто й не помічав: на бакалійній потоком.
Отак за роботою день промайнув, як
польськомовнаму «Б ж оза»
б а з ^ щ о ш обласному центрі, зосереджено година. Та розходилися з думкою, що
(Береза).
Згодом
його
юі лм студенти першого та четв®Рт0Г° недаремно його прожили, що допомогли
вірші публікувалися на
курсів факультету
підготовки
вчител
сторінках
коломийського
тим, хто в біді, кому зараз важко.
початкових класів.
На знімку: студенти педагогічного ф а
альманаху «Е хо з-над Пру
То ді У Вірменію відправлявся
перш
культету разом із воїнами гарнізону беруть
т у » та київських альма
по їзд від Івано-Франківщини. Саме для
нахів
«Терновий вінок»,
ш а га вони завантажували вагони, сорту- участь у сортуванні " Р ^ Й ^ у ц Е Н К О .
«Розвага»,
«Українська
м н и та укомплектовували зимові заготовки.
муза». Говорив він, прав
да, що кілька його пое♦ ПАРТІЙ НЕ Ж ИТТЯ

Розвивати
ініціативу,
самостійність
М ч яд п лгп
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тиж на

nirrfiv-

тартійних
осередків
справі розвитку ініціативи
та самодіяльності комсо
мольських
організацій
вузу.
Порядок денний,
як переконуємося, актуа
льний, більше
того —
продиктований самим жит
тям, адже не секрет, що
діяльність комсомолу ни
ні конче потребує доко
рінних змін.
Власне на цьому нама
галися наголошувати
у
своїх доповідях
заступ
ник секретаря комітету
комсомолу
інституту
О. А . Сангулія та член
партійного комітету М. М.
Соя. Йшлося про те, як
комсомольці та неспілкова молодь вирішують пи
тання навчально-виховно
го процесу, як сприяють
Розвитку
самостійності
та самоврядування в сту
дентському колективі, роз
гортанню принципів глас
ності та демократії у ву
зі, як спрямовують цю дія
льність юнаків і дівчат
партійні бюро факульте
тів тощо.
Водночас
виступаючі,
що взяли участь в обгово
ренні доповідей, конкрет
но вказували на упущен
ня в цій справі як з бо
ку партійних, так і з бо! ку комсомольських орга
нізацій факультетів, під
давали критиці щодо цьо
го роботу парткому і ко
мітету комсомолу, прагну
ли розібратися
в живу
чості
командно-адмініст
ративного стилю, що його
нерідко проявляють ще
партійні осередки у став
ленні до комсомольців та
молоді, виявити причини
інертності,
байдужості,
що, на жаль, ще
пану
ють у студентському сер&довищі.
В обговореному питан
ні збори прийняли відпо
відне рішення.
І. ІВ А Н Ч У К .

П О Н А Д 100 років тому,
5 травня 1888 року, в ро
дині сільського вчителя З
села КоцюбИінців, що на
Тернопільщині,
народився
майбутній
педагог, поет,
прозаїк, фольклорист і пе
рекладач
Мирослав Дм и
трович Капій. Останні роки
свого життя він
мешкав,
працював і творив у Косові,

ким музеєм «Гуцульського
мистецтва».
Письменник . закінчив Тер
нопільську гімназію та ф і
лософський факультет (гер 
маністика і
україністика)
Львівського
університету,
здобувши
спеціальність ’
ф ілолога.
Д о речі, в уні
верситеті
він навчався з
сином Івана Франка Тара
сом та письменником Ми
хайлом Рудницьким. М . Д .
Капій був знайомий також
з великим
Каменярем та
його
побратимом, ур од
женцем Косова письменни
ком Михайлом Павликом,
мав нераз з ним розмови,
бував у домі Івана Франка
та в редакціях
журналів,
які редагували і Франко,
і Павлик.
Ось що розповідає про
свого батька 65-річна до-іька Святослава
Миросла
вівна, яка проживає в Ко
сові:

— За шляхетської Поль
щі батько не зміг знайти
роботи педагога в Гали
чині і змушений був по
годитися на посаду
ви
кладача німецької
мови
в польськомовній гімна
з ії міста Лежайська Жешовського воєводства. Ос-

його «Коломийками» 1 «Г а 
ївками», «Народними опо
віданнями про опришків».
Збирав
матеріали 1 до
писував до редаговаїшго
В. Гнатюком «Етнографіч
ного збірника». Так,
в
3 3 і 34 томах
збірника
(Львів, 1912) було вміще
но понад 140 записів ба
тька в галузі української
народної ^демонології івіровчення про злих духів
(демонів), що виникло на
основі первісної Віри в
духів. — И . 11., D . і»* <*
в 35 томі збірника (1914)
— понад 10 записів коля
док і щедрівок.
Щ е хочеться
згадати,
що мій батько був ве,?5"
ким бібліографом, а зіб
рана ним власноручно біб
ліотека налічувала
десь
близько
10 тисяч томів
(на жаль, у воєнну роз
руху вся розгубилася) та
завзятим
філателістом
і нумізматом. ■;

Д о розповіді про М . Д .
Капія
не можемо не зга
дати, що ми
мали честь
бути’ його учнями в дев ятому і десятому
класах
КосівськоТ середньої школи
(1945— 1947 роки). Вїн нав
чав нас німецької
мов *4,
(перший
випуск
десяти
класників у Косові відбув
ся В 1947 році) і великої
правди життя.
Серед гім
назійних учнів Мирослава
Дмитровича з міста Лежайска (ПН Р ) нині проживають
на Прикарпатті
інженерелектрик І. Шостак (Горо
де нка) та пенсіонери Осила
Круль (Яремча) і С . О ж га |
(Воірохта), а його
учеінь
Миром Шегда — професор
одного з вузів у Варшаві.
С е ред ікосівських вихован
ців М. Д . Капія хочеться
назвати доктора ф ілологіч
них наук, лауреата Держав
ної премії УРСР ім. Т. Г.
Шевченка, провідного спів
робітника Інституту літера
кій ниві. Знав він, наскі
тури А Н УРСР Ф . Погрельки
мені відомо і па бенника,
йо^о друж**«у.

Із уст доньки
там
навчалося
кілька українців, він по-------- —
ї у. йшудкгакатегорично заборонив по
льський уряд.
Якось на канікулах, по
бувавши на Гуцулвдииі,
батько дуже вподобав со
бі Косів і в 1937— 38 ро
ках збудував тут власний
будинок.
Однак війна 1
фашистська окупація за
тримала нашу
сім’ю в
Польщі. Батько працював
гімназійним, як його тоді
називали, «професором»,
а я, після закінчення Перемишлянської
гімназії,
навчалася в Ярославській
жіночій вчительській се
мінарії та водночас иа
дворічних медичних кур
сах, де набула спеціаль
ність медсестри..
Коли на Лежайщині по
чалася
міжнаціональні
чвари
між
поляками й
українцями, розпалювані
німецькими фашистами та
буржуазними
націоналі
стами (польськими і укра
їнськими), батько, на за
прошення і за клопотанням
свого двоюрідного брата,
який мешкав
у столиці
Австрії, переїжджає до
Відня і займає
посаду
викладача німецької мови
в Українській приватній
гімназії.
Більше року я
к іл ь к и

зій пообіцяла видрукува
ти в
журналі
«Рідний

^цц^^маяи^ІесІ^Уіфаїнки
бачила І не читала.
Від поезії батько зго
дом перейшов до прози,
головним чином, наукової
фантастики, в 1932 році
його
наукововийшла
фантастична повість «К ра
їна блакитних
орхідей»,
яку видрукувало Львівсь
ке видавництво
«Новий
час» (фотокопія титульної
сторінки книжки додаєть
ся). Тут мовиться про пе
ршу експедицію (землян
иа планету Марс.
Д о розповіді Святослави
Мирославівни хочеться д о 
дати, що в цій повісті ви
словлено багато цікавих і
нових « а той час
техніч
них здогадок.
Ось кілька
прикладів з твору (подає
мо за оригіналом): «...П ісля
багатьох попередник
невдачних спроб із того рода суднами,
будованими
то а формі ракети, то ци
гара, то знов осгрозакінченого
вальця,
вдалося
вк'інці ■ збудувати
нове
сУДно з елястичного металю аргініту, відкритого
в
1919 р о ц і...» (с. 14),
«Як
мотороеу силу вжито для
отого судна енергію,
що
повстає >фи розладі ато
мів, яку після довгих, д о 
вгих
дослідів
вдалося!*.,
запрягти д о роботи в ко
ристь лю дини» (с. 14)... Та
годі цитувань з «Країни бла
китних орхідей», яку, мо
же, якесь з наших респуб
ліканських
видавництв на
смілиться перевидати в не
далекому майбутньому. А
необхідно було б, бо дуже
цікава й оригінальна
по
вість! Або чого варті згад
ки
в повісті про подобу
вертольота
(с. 124), про
« г т г и г р а ф (C. /)' про теле
візор Й телевізійний зв’язок
(с. 9), про радарну техніку
«геліорвдні ракети» (с. 17),
навіть про особливі
конпипСТрукЦІЇ
автомобілів з ма
ркою кременчуцького ав
тозаводу (с. 13) тощо.
Серед

інших

прозових

м’ятаю, крім

іи-шия

1

рідної ук_і

іиішюла

старослов’янську, російсь
ку, польську, чеську, ні Я Погребениик,
мецьку (включаючи дав- сільськогосподарських наук
ньонімецьку
і готську),
М . Мартинюка, недавнього
єврейську (їдиш), переклав методиста Косіесьхого рай
вно, відомого краєзмавця
«Демона» М. Лєрмонтова,
з польської — окремі тво і автора багатьох друкованих
праць з педагогіки і крає
ри В. С. Реймонта і Марії
Конопніцької, з німецької знавства І. Пелипейка, ко
лишнього першого секрета
— низку поезій Ф. ППллера, а з французької кі ря Верховинського райкому
В. Пигттюка . (нині
лька романів Шюль Бер партії
на, зокрема
«Чорна Ін покійного) та багатьох ін
вихованці
д ія», «П лесом Амазонки», ших. І всі ми,
«Д іти капітана
Гранта», М . Д . Капія, низько вкло
няємося його світлій пам'я
«З оря
Півдня»,
«М онд
О ріоль»,
«Ш ансельор»
ті і водночас схиляємо сво?
(фотокопія титульної сто голови перед його великим
рінки перекладу «Чорної талантом. М. Д . Капій —
Індії»
Жюль Берна по вдумливий педагог і вихо
дається).
ватель, незрівіняний ерудит,
літерату
Кохався батько також ф ілолог-поліглот,
фольклорист,
в українському фольклорі рознавець,
прозаїк,
і залюбки записував пісні, етнограф, поет,
перекладач.
Тому, гадає
легенди,
притчі,
казки,
демокра
приповідки
і
прислів’я мо, нині, в час
тизації нашого суспільства,
простих людей Галичини
варто повернути українській
взагалі,
а Гуцульщини
радянській
культурі
ім’я
зосібно. Обожнював
він
письменника
відомого на той час зби цієї людини,
і громадянина.
рача і видавця
скарбів
народної творчості, етно
Й.ПЕРКАТЮ К,
графа
і
фолЬклориста
В. ТУТУР УШ .
В. Гнатюка, зачитувався
м. Косів.

Допомагаю ть науковці
.„ДНЯЛ1И У місті Надвірній пройшла науково-прантична конференція,
яку
підготували і провели дві
кафедри нашого інституту — філософії і науко
вого комунізму, а також
наукового атеїзму, етики
та естетики, у ній взяли
участь пропагандисти, лек
тори, вчителі шкіл та партійно.комсомольський актив району.
З ДОПОВІДДЮ « X IX Все
союзна конфере
КПРС
радян.
ського суспільства і кар
динальну реформу полі
тичної системи» виступив
завідуючий кафедрою фі
лософії і наукового атеїз
му доцент М. Ю. Голянич.

Були заслухані співдопозавідуючого кафедрою
наукового атеїзму, етики
та естетики кандидата фі
лософських
наук М. КІ
Фіглевського,
доцента
JI. Т. Бабія та старшого
викладача Я. С. Трахтенберга.
У січні викладачі інсти
туту проведуть у- Надвір,
ній «круглий ст іл » з пи
тань перебудови
ідеоло
гічної роботи,
вдосконалення виховної діяльності
партійних та комсомоле
ських органів серед
мо
лоді.
М. СЕМ КІЯШ .
в ід і

Лектор Надвірнянського
райкому партії.
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РАД ЯН СЬКИЙ ПЕДАГОГ

З СІЧНЯ 198а р.

В одному з недавніх випусків музич
ної передачі УТ «Відеомлнн» II ведучий
Кирило. Стеценко, підбиваючи підсумки
нараду популярності українських пісень,
серед перших назвав
«Червону руту»

Здається, що його пісні
були з нами завжди —
вони, й зараз приходять до
людей, хвилюючи їх і ті
шачи. Внесок Володими
ра Івасюка у розвиток
української
популярної
музики не міг лишитися
непомічерим: Присвоєння
йому цього року респуб
ліканської
комсомольсь
кої премії імені М. Островського — данина пам’я
ті і шани В. Івасюку, який
міг би зробити ще дуже
багато, якби не пішов від
нас так рано. Факт по
вернення
його
в наше
життя — це також штрих
на шляху відродження на
ціональної культури.
У невеличкому однопо
верховому будиночку на
ти*ій. викладеній бруків
кою вулиці Чернівців час
то бувають гості: прихо
дять музиканти, актори,
приїжджають журналісти,
заглядають студенти міс
цевих вузів. їм у цій осе-,
л і завше раді. А коли
зачиняються
двері
за
останнім
відвідувачем.
Михайло Григорович не
поспішаючи повертається
до кімнати
Володі, яка
вже давно стала чимось
на зразок невеличкого му
зею у квартирі Івасюків,
втомлено сідає на стіль
чик коло вікна. Тут, се
ред книжок, нотних зоши
тів, грамплатівок
сина,
серед інших його улюб
лених
речей,
особливо
добре думати. Так народи
лась якось повість-спогад
'«М о н олог перед обличчям
сина»' і багато віршів,
присвячених йому.
У сім’ї не було профе
сійних
музикантів,
але
завжди
існував
культ
фольклору. Михайло Гри
горович Івасюк — спочат
ку учитель
Кіцманської
середньої школи, а пізні
ше — викладач Чернівець
кого університету,
член
Спілки
письменників
С Р С Р. завжди намагався
опріч любові До літерату
ри.
історії,
прищепити
своїм дітям любов до всьо
го неповторного, глибин
ного і вічного, що таїться
в наоодному мистецтві. А
ще Володі дуже пощасти
ло — в його житті була
своя Орина Родіонівна.
Звали ї ї Маг,далека ПорАирівна Колотилюк, а він
називав її запросто —
Міля. ї ї безпосередній се
лянський спів, казки та
розповіді і пробудили пер
ші іскорки
майбутнього
полум’я в юній душі. В
шість років він попросив
батьків купити йому скри
пку. А ще через рік облас
на газета «Радянська Бу
ковина», розповідаючи п р о
звітний концерт в музич
ній школі,
писала: «Н а
середину сцени виходить
vneHb петшіого класу Во
лодя Івасюк. Ось він при-тис гострим підборіддям
по плеча свій інструмент,
ПОВІіВ білявою голівкою і
заграв
«Серенаду» Ш убепта. Чарівна мелодія
линула по залу під схва
люючий
шепіт батьків:
«Б уд е з хлопчака хороший
скрипаль...».
Скрипалем, правда, він
так і не став, хоча й по
вертався іноді до інстру
менту. Зате зберіг любов
по с к р и п к и на все життя.
: І. можливо, пя любов про
явилася в одній- з най
більш оригінальних і чудорих пісень Володимира
«Балада про дві скрипки».
В ньому творі органічно

Володимира Івасюка. Дев’ятнадцять ро
ків тому вона була написана молоднм
буковинським хлопцем, ім’я якого тепер
відоме чи не кожному шанувальнику
української естради.

.звучать,
не суперечачи
одне одному,
народні і
електронні
інструменти,
що для української естра
ди в ті часи було відкрит
тям,
А л е в пісні є ще
один, глибший смисловий
пласт: тут переплітається
мелос східних і західних
областей
України. Хто
знає, може Володі допо
могли гени — адже мама
його, Софія Іванівна, ро
дом з лівобережжя,
із
Запорізької області.
Тепер, коли я ставлю
на програвач диск під на
звою «Соф ія Ротару спі
ває пісні Володимира Іва
сюка» і знаходжу цю «Б а 
ладу...»,
мене
охоплює
ностальгія за красивими
і виразними мелодіями, які
в нинішніх
піснях так
здрібнилися. За глибоким
і щемким голосом Софії
Ротару (де він тепер, той
голос?).

вона
рута»,
знятому
Львівською студією теле
бачення, який був першою
ластівкою (і чи не остан
ньою) серед українських
музично-ігрових фільмів.
Мине ще трохи часу і...
ноти цих пісень з ’являть
ся в чехословацьких, по
льських, румунських, ка
надських
виданнях,
їх
візьмуть до свого репер-

дує, що іноді син приходив
буквально із сльозами на
очах. Володя розповідав,
як його педагог, відомий
композитор А, КооДнатольський,, проводив
за
няття зі своїм студентом:
«Ви, юначе, думаєте про
себе, як про великого ком
позитора, я доведу вам,
що це не так...». Було
образливо. Довелося кину
ти консерваторію.
Траплялися, щоправда,
і приємні події в житті.
Одна з них — постановка
у Львівському державно
му українському драма
тичному театрі імені М.
Заньковецької
вистави
«Прапороносці» за рома-

♦ ЗУСТРІЧ Н А В А Ш Е ПРО Х АН Н Я

максимально ускладнити ні не дозволяли встанови-,
на могилі
шлях молодИм таланови ти пам’ятник
тим композиторам, котрі сина. Скоро виповниться
працювали в естрадному десять років, як я намага,
юсь відстояти добре ім’я
жаінрі.
Може, одна з найбіль Володі і, нарешті, отри
ших заслуг
Володимира мати це право.
Щ о це — гіркий пара
Івасюка і полягає в тому,
що йому вдалося прорва докс нашої недалекої дійс
Розмірковування
тися до слухача, вийти за ності?
межі
заакадемізованого про необхідність берегти
пісенного одноманіття. Хо і розвивати національну
ча, заради справедливос культуру і в той же час
а
ті, треба сказати, що і на надзвичайна зневага,
той час уже
з ’являлись часом і ворожість до ї ї
спроби якось прилучитися справжніх талантів, що
до нових жанрів, які заво вийшли Із самих заповіт
йовували все більшу по них глибин свогр народу?
пулярність у світі, особли А може, просто ще дуже
во у молоді, йом у вдало сильне у нас прислів’я:
ся поєднати у своїх піснях «Н емає пророка у своїй
вітчизні».
І, як раніше,
сподіваючись на те, що
рано чи пізно талант всетаки проб’є собі дорогу,
ми й надалі будемо з по
дивом приглядатись до
того, як рве собі жили чер
говий мученик щирої 1 та-;
лановитої музи. І будемо
з гіркотою Згадувати Ва
неповторність української силя Шукшина і Леоніда
мелодики з енергією су Викова, Володимира Вичасних ритмів, яскравість соцького чи Володимира
Івасюка?
і емоційність
МУЗИЧНОГО
образу із звучанням су
Сьогодні можна з упев
часних музичних інстру неністю сказати, що остан
ментів,
оригінальністю німи роками українська
аранжировок. Багато з цих естрада переживає період
пісень і донині свіжі в па- дуже глибокого занепаду.
мСяті. Крім
популярної Не відчувається припливу
«Червоної рути», не менш молодих яскравих авторів
відома друга
— «Водо і виконавців, а ті, що ко
грай», яка теж стала ла у лись сяяли, мирно спочи
реатом всесоюзного пісен вають на лаврах отрима
ного конкурсу «Щ сня-71». них звань.
І ще — « Я піду в далекі
У глухому «за гон і» де
гори», «Кленовий вогонь»,
«Д ва нерстені», «Любов які жанри, зокрема, укра
рок-музика, мю
цвіте лиш раз», «Запроси їнська
зикл, міський фольклор.
у сни», «Пісня буде поміж
нас». « Я твоє крило» та Надто мало в республіці
конкурсів
1 фестивалів,
багато інших.
де могла б проявити се
л.Чи була смерть Во бе творча молодь.
лодимира Івасюка безглуз
Щоправда, у Міністер
дою випадковістю, трагіч
стві
культури У Р С Р інша
ним збігом обставин, на
слідком якихось невідо точка зору — є вже, мов
ляв, у нас республікансь
мих причин?
кий
конкурс
артистів
Ризикну припустити: го естради, є конкурс пісень
ловна причина — той мо країн соціалістичної спів
рально-психологічний клі дружності,
є «Пісенний
мат. в якому знаходився вернісаж», зрештою. Все
молодий композитор. Ва так. А л е немає серед них
жко було звести воєдино ні одного, який сколихнув
— з одного боку любов 1 би застояну атмосферу
визнання багатомільйонної споживацько - байдужого
слухацької аудиторії,
з
ставлення до української
другого — недоброзичли
естради, яка за своєю при
вість жменьки чиновників
родою має черпати сили
від культури.
із самодіяльності, пробу
— Щ е за ясиття В о л о д і див би, висловлюючись
мовою,
Де к о м у
дуже
хотілося бюрократичною
зганьбити його, — розпо «ініціативу знизу».
відає Михайло
Григоро
Віддаючи
данину па
вич. — Розпускалися чу
м’яті
композитору-самотки та плітки різного ха
родку Володимирові Іва
рактеру, пробували навіть
сюку, з ідеєю проведен
начепити
йому
ярлик
ня
фестивалю-конкурсу
українського націоналіста.
«Червона рута» виступи
Більше того, смерть Во
ли редакція газети «М о 
лоді була поставлена йо лодь
України»
1 ЦК
му за провину, оскільки
ЛК С М У.
Яким він має
похорон вилився в гранді
бути, обговорили на сто
озну багатотисячну проце
рінках газети всі зацікав
сію. Потім за «висогіою»
лені особи, широке коло
вказівкою на Львівському
читачів. Як важливо, що
телебаченні було знищено
наступний рік — Рік со
оригінал фільму «Черво
рокаріччя з дня народ
на рута».
Зберігся
він ження Володимира Івасю
лише в копії, яку Володя
ка, стане і роком народ
зробив незадовго перед
ження нового фестивалю,
тим. На цьому нещастя
конче необхідного
всій
не скінчились
— хтось
українській
культурі.
спробував
поглумитися
над свіжою могилою. Це
Антон Ж АДАН.
було в серпні 79-го. На
( « Комсомольское знамогилі завжди було дуже
мя», 11 листопада 1988
багато квітів. їх облили
бензином і підпалили. Ме
року).

Повернення

...У шістнадцять років
він почав писати пісні.
Про це нагадує
газета
«Радянська Буковина»:
«Чернівчани мали на
году познайомитися з ми
стецтвом вокально-інструментального молодіжного
ансамблю «Буковина» Кіцманського районного Бу
динку культури, яким ке
рує початкуючий компози
тор В. Івасюк. Він вис
тупив
з новою піснею,
яку написав на вірші сво
го батька — письменника
М. Івасюка. І знову
—
заслужений успіх».
Це був. звичайно, ще
не успіх, а лиш початок,
той
прекрасний
період
життя, коли шукаєш одно
думців, щоб розділити з
ними свої мрії, устрем
ління, бажання
заявити
про ’ себе на повен голос.
Так доля звела Івасюка
з молодими виконавцями
його пісень Назарієм Яремчуком, Василем Зінкевичем, Софією Ротару, які

Володимира Івасюка

винесли його пісні на туару радянські і закор ном О. Гончара, музику
всесоюзну орбіту, а потім донні естрадні колективи. до якої написав В. Івасюк.
і далеко за межі нашої
А що ж Володимир? Він
Пізніше були у Володи
Батьківщини. Вони й сьо несподівано став студен мира спроби поступити в
годні з якоюсь особливою том Чернівецьиего
мед Київську
консерваторію,
ніжністю нагадують
про інституту. Вирішив бути однак його приїзд в сто
ті часи. Розповідає Наза лікарем, хоча мріяв пи лицю республіки не увін
рій Яремчук:
сати р узику... А ле, якл;с чався якимись результата
— Для мене пісні Іва розібратися,
парадоксу ми. Більше того — серед
сюка
залишаться
тою тут немає. В основі обох професійних
композито
провідною зіркою, яка ве професій — і лікаря,, і рів час від часу лунали
де за собою, і скільки б композитора — повинна, роздратовані голоси, що
я не йшов — вона завж має лежати одна важлива звинувачували
молодого
ди горить попереду. Зга якість: любов до людей.
автора в непрофесіоналіздую. як колись я співав У Володі ї ї було з над
на стадіоні в Чеірнівцях лишком. Він тягнувся до мі, «заробітчанстві», хал
турі. І всі звинувачення
«Червону руту», а потім спілкування,
намагався
пустив мікрофон по колу віддавати людям якомога здебільшого через те, що
не було у нього диплома
1 величезна кількість лю  більше.
про композиторську осві
дей
співала
разом
зі
На жаль, його любов до ту. Нині ці аргументи ви
мною...
людей не завжди бувала
Та що там стадіон. Б у взаємною. В газетних пуб даються смішними. Однак
ли часи, коли «Червону лікаціях тих років можна в ті часи це було досить
щоб
руту», заспівала вся краї знайти захоплені похвали, вагомою підставою,
на — після того, як вона Живописні портрети-замабула визнана кращою піс льовки, розповіді про бли
нею року на заключному скучий зліт на гребінь по
ПАМ'ЯТІ ДРУГА
концерті всесоюзного те- пулярності. А ле в них не
неначе сліпці,
На Личаків його
Ми у Львові
лефестивалю «Пісня-70». має ні слова про тих, кого
провели ми востанис. У землю святу загребли. І на ріках
карпатських
«Червона рута» стала тою успіх початкуючого авто
Там листок молодий
ревуть водоспади.
піснею-мрією, до якої він ра дратував.
і шелестів щось листку, Він в могилі нежить.
Щ о народ
завмирає,
йшов день за днем, запи
Небагато хто. мабуть,
А мільйони свічок
як гинуть співці.
Нам його ре забути!
суючи народні пісні в бу знає, що після закінчен
засвітили каштани, Освятись, його пісне,
ковинських селах, довги ня медінституту і навчан
і пливла домовина
ч
в сльози та й світи! Розумію слова, що співця
ми ночами шукаючи сло ня в аспірантурі він по
по морю бузку. Вже цвіте k ЧорногорІ
не вернути.
ва, аби виразити все, що ступає на композиторське
А ле біль впав на душ у
на (камені рута,
схвилювало гаряче серце, відділення Львівської кон
твою і мою.
Мене серце пече.
Я не годен без друга
мучився над аранжировка- серваторії; Вся; методика
А мій голос німіє.
її віднайти. Нам іти! Нам шукати
ми на н езліч ен и х репе роботи з молодими ком
Ми творили пісні.
червоної рути
тиціях ансамблю «Смеріч позиторами
тоді напріч
Ми братами були...
За Дніпром , ра Поліссі
В горах плаче вдовою
ка». П іс н і стали співати виключала будь-які нахи
Материнськую втіху,
загублена радість.
й в Карпатськім краю.
багато в чому завдяки ли в бік «легких жанрів».
Велику надію
Криниці попід гори.
Степан ПУШ ИК.
музичному фільму «Ч ер- Михайло Григорович зга-

«РАДЯНСЬКІЙ

» НОВИМ РОКОМ ! Цю
■Зг вже традиційну фра
зу ми часто чуємо і повто
рюємо напередодні і в пер
ших числах нового року,
не задумуючись над тим,
що означає слово
«р ік »,
коли і як воно
виникло,
що означало колись і з
яким значенням вживаєть
ся тепер.
Першим терміном на
позначання календарного
відрізка часу, яким корис
тувалися наші предки, бу
ло «л іт о », що виникло ще
у давньоруській мові. Та
ка семантика цього термі
ну відома і сучасній лю
дині, зокрема, з назви ви
датної пам’ятки Київської
Русі X II ст.
«Повісті
временних л іт », тобто «П о 
вісті минулих л іт ». З та
ким змістом «л іт о » висту
пало у давньоруській мо
ві, наприклад: «Писань в
великом Луцку, лета оть
создания мира 6830», тоб
то у 1322 році. Або: «пи
сана в Трацох подь літьі
Вожиего народження ти
сяча чотириста
девятдесягь осмое» (1498). Зрід
ка воно вживається в су
часній українській літера
турній мові. Т. г. Шевчен
ко писав:
Либонь, уже десяте літо.
Як людям дав я
«Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито.
У такому значенні « л і 
т о » — «р ік » використовує
мо і його похідні — « л і 
топис» і «літописець». У
Лаврентіївському ЛІТОПИСІ
(1377) читаємо:
«Н ачал
есмг писати книги
сйя,
гдаголемьш «літописець»,
тобто почав записувати у
хронологічній послідовності
всі історичні події. У сучас
ній українській літератур
ній мові термін «літопис»
виступає у первісному зна
ченні і в переносному —
як послідовний запис будьяких подій або історія чо
го-небудь. Так, в історично
му романі С.
Скляренка
«Святослав» маємо при
клад
першого з них —
-«Схилившись у куточку,
/біля ВОСКОВОЇ свічки, він
писав літопис цих суворих
днів». На позначення го 
лого змісту наведемо такі

ілюстрації:
«Потрібний
грунтовний літопис життя
і творчості Т. Г. Шевчен
ка»; «Ш ари снігу і льоду,
що відкладаються рік у
рік — це своєрідний літо
пис клімату...».
А термін «літописець» і
колись, і тепер
означає
людину, яка пише літо
пис. Так, відомий давньо
руський оратор X II ст. Ки
рило Туровський записав:
«Я ко же историци и вітія,
рекше літописці і пісне
творці». Порівняймо
су
часний приклад: «Літопи
сець оповідає: князь Свя
тослав ходив легко,
як

п в д а го г

Так годів
з дев’ятнадцять мав.
Г. Квітка-Основ’яненко
також часто вживає «го д »
у значенні «р ік » (новому
году другу). Цікаво від
значити, що Т. Г. Шевчен
ко в уста
своїх героїв
вкладає «г о д » («О т
що
зробили з мене годи»; «Год
за годом»; «Три годи ми
н ули »), але у словах ав
тора тільки «р ік » — «П ро
те, що діялось на Україні
1768 року, розказую так,
як чув од старих людей».
О. Корнійчук теж часом
використовував застаріле
слово «го д », як-от: « А л е

З Новим роком!
З ... роком?
барс» (О. Довженко). А
нині під «літописцем» ро
зуміємо людину, яка по
слідовно описує якісь по
дії, як-от: «Дніпрогес сам
народжував
не тільки
своїх будівників, а й овоїх
літописців — співців гаря
чих почуттів».
Уже
в давньоруській
мові зафіксовано
слово
« л іт о » із значенням одні
єї з пір року,
найтеплішої, між весною та осін
ню, що збереглося і до на
шого часу: «З и м і на возях,
а літі на одинадцяти лодях» і «М инуло літо, піс
ля жнив Овес хазяїн змо
лотив» (Л . Глібов).
Давньоруська Мова зна
ла ще одну одиницю літо
числення
календарного
проміжку часу —: год
(годь), що ввійшла в дав
ньоукраїнську мову і ^зрід
ка — у сучасну українсь
ку літературну мову, став
ши нормою у російській
мові. Ось декілька
при
кладів: «а лихви не дають
два годи» (X V ст.). У пое
мі «Ене'іда» І. П. Котля
ревського читаємо:
Сей Евріал був
молоденький.

ж года твої такі, що не на
ярмарок їдеш, Прокопе».
А виникнення сучасного
і такого звичного для нас
слова «р ік » пов’язане із
т. зв. магдебурзьким пра
вом (від міста Магдебург,
тепер Н Д Р), тобто фео
дальним міським правом,
за яким місто набувало ста
тусу
самоврядування,
звільняючись
від управ
ління і суду феодалів. З
X IV ст. воно поширилося
і на українські міста. Так,
Львову магдебурзьке пра
во було надане у 1356 p.,
Києву — 1494— 1497 pp.
(тут
зберігалося
до
1835 p., про що свідчить
пам’ятник
Магдебурзько
му праву у парку над Дні
пром),
Станіславу
—
1662 р. і дійсне до почат
ку X IX ст., коли наше міс
то було продано (так!) ав
стрійській владі 1 одер
жало статус «Королівсько
го вільного міста Станіс
лава» (так офіційно зва
лося до 1939 року!). У
X V — X V II ст. це феодаль
не право дістала більшість
українських міст. Воно бу
ло скасоване тільки у 1831
році. Тепер нам стане зро
зумілим вірш Г. С. Сково

З СІЧНЯ

»

роди
«Всякому городу
нрав і права», тобто кож
не місто має свої права і
звичаї, і порівняння Воз
ного у «Наталці Полтавці»
І.
П.
Котляревського.
Звертаючись до Наталки,
Возний так говорить: «К ог.
да би я іміл... столько язйков, сколько артикулов в
Статуті (Литовськім. —
В ) П.) ім сколько зап’ятих
в Магдебурськом праві, то
і сих не довліло би на восхваленіє ліпоти твоєй!».
Спочатку «р ік » («р ок »,
р о к ь ») означав термін за
сідання градського суду у
кримінальних справах або
будь-який термін
«тогди
на році... в медьїці... осу
дили єсми» (1404);
«А
староста на той рокь жнвотом'ь (власного
персо
ною. — В. П.) виїхав на
ту границю» (1401); « А
осадиши ие каждого кметя по два гроша... у княжю комору давати на каждьій роїсь» (1377; тобто у
встановлений
термін);
«аж е не викупить его (се
ло. — В. П.) на тоть
р о к ь» (термін; 1386).
За тогочасними юридич
ними нормами були «роки
судові», або «роки стату
тові», тобто терміни судо
чинства. Якщо відповідач
без поважних причин не
з ’явився на «рок завитий»
(« а Васко мошенчичь на
той рокт> ж стал на зави
ти й », 1401), тобто на ос
таточний термін він втра
чав авою справу.
Звідси
«р о к » — «д о л я », «судьба», що під вливом укра
їнської мови утвердилося
у російській.
Одночасно, починаючи з
X IV ст., «р ік » щораз час
тіше вживається із звич
ним для нас значенням —
«календарного
відрізка
часу у 365 (366) днів»,
наприклад, «Д еялося
в-ь
Луцку... року оть народ
ження Сина Божого тнся_
ча триста осмвдесять девятого» (Луцьк, 1388). Із
такою семантикою це сло
во стало літературною нор
мою в українській літера
турній мові у X V III— X IX
століттях.
Отже, з Новим роком!
В. ПОЛЄК.

1989 р.

АНКЕТА

«Радянський
педагог»-89
Почався новий, 1989 рік. із дня заснування на
шої газети пройшло всього три місяці. Це порівня.
но невеликий строк для друкованого органу, тому,
либонь, і нелегко визначити та оцінити його перші
здобутки, побачити недоліки і прорахунки. Однак
для нормальної життєдіяльності кожного творчого
колективу, а тим паче редакційного, такий аналіз
конче потрібен. Але для цього замало думки жур
налістів. Необхідний, так бн мовити, погляд з боку
читачів, для яких, власне, й робиться «Радянський
педагог».
~ .
Тому ми & запрошуємо їх, викладачів, студентів
і працівників інституту, поділитися своїми мірку
ваннями щодо підвищення рівня нашого видання.
Отже, заповніть, будь, ласка,' запропоновану
кету.

ан

1.
Якою мірою вдалося інститутській газеті увійти
в русло життя нашого навчального закладу? Чи ста
ла івона другом і порадником для читачів?

2.
Які матеріали з питань перебудови робота ва
шого вузу, розвитку демократизації і гласності най.
більше запам’яталися вам, і чим?

3.
Які організаційні заходи варто провести редак
ції, щоб сприяти розвитку гласності, критики і само
критики {в нашому інституті?

4.
Чи задовільняе вас рівень наших публікацій і
поліграфічне оформлення газету а якщо ні, то чому?

5.
Які теми ви пропонуєте для більш широкого
висвітлення в газеті?

6.
Що ви можете запропонувати у висвітленні
партійного, профспілкового і комсомольського жит.
тя вузу, іїх ролі в Ідейно-виховній роботі з молоддю?

7.
Які ваші пропозиції щодо подачі матеріалів на
теми дозвілля, -відпочинку, спорту, публікації пізна
вальних і розважальних матеріалів?

8. Що, в першу чергу, варто публікувати газеті з
питань перебудови освітянської роботи, з досвідом
яких учителів області, країни ви б хотіли познайо.
митися на сторінках нашої багатотиражки?

9. Яка конкретна допомога з боку студентів і ви
кладачів, на вашу думку, повинна надаватись редак
ції для повнішого висвітлення інститутського життя?

\

В ЕСЕЛА
,

П О Ш ТА

«А ле н Делон хоче, щоб
я вийшла за нього заміж.
Щ о ви мені порадите!»
— Якщо ви хочете йому
відмовити, прокиньтеся.
*

•*

*

«Яка користь від гостро
го язика!»
— Та, що можеш зрізати
гілку, иа якій сидиш.
*

’*

*

«...каж уть, що треба шука
ти приховані резерви, а не
кажуть д е ».
— Насамперед, перевірте у себе під капелюхом.
За матеріалами зарубіж
ної преси.

Заповніть анкету, виріжте ї ї з газети і опустіть в
поштову скриньку біля дверей редакції «Радянський
педагог» (аудиторія 209, центральний'корпус).
Свою думку ви можете висловити також нам осо
бисто, або по телефонах редакції 96-441 і 96-473.

Дружні стосунки склалися у студентів
факультету підготовки вчителів початкого навчання (особливо дошкільного від
ділу) 1 вихованців міських дитячих са
дочків. На новорічних ранках у малюків
побував фотокореспондент П. Белей.

Щ об наша вікторина
була святковою
(адже
ще не відшуміли
ново
річні веселощі), ми майже
кожне завдання конкурсу
побудували так, щоб чи
тачів супроводжувало ма
гічне число ц. р. змії.
Ваші відповіді ми че
катимемо на кафедрі ма
тематики (ауд. № 405).
А про переможців повідо
мимо в наступних номе
рах газети.
1. Зберігаючи порядок

■СОВЕТСКИЙ
П ЕД АГО Г»
—
орган
ко
ректорат*,
профсоюзних
комитетов и иоммтета Л К С М У Ивано-Фраииовского
гос удар ствен ного
педагогического
ииститута имени
В.
Стефанжса. Газета вмходит иа украимсиом яз йме.

М АТЕМ АТИ Ч Н А ВІКТОРИНА
цифр 1, 9, 8, 9 і вико
ристовуючи будь-які ма
тематичні символи, спро
буйте одержати різні на
туральні числа. Щреможе той, хто не пропустить
жодного числа і зуміє про
йти по натуральному ряду
якнайдаліі.
Наприклад:
1=11989, 2 = 1 9 — 8 — 9 =
=
(1 + 9 + 8 ):9 =
1 +
+ (9 — 8 )9, 3 = (1 9 + 8 ):9

-

2. Вираз (1 9 8 9 х + 1 )1989
являє собою
многочлен
відносно х. Знайдіть су
му всіх його коефіцієн
тів.
3. Використовуючи ду
жки, на місцях, куди впа
ли сніжинки,
розставте
знаки математичних дій
і одержіть правильну рів
ність:
13*1*3*13*1*3*13 = 1989.
4. Запишіть число 1989

трьома двійками, викори
стовуючи
різні матема
тичні символи.
5. Дід Мороз
похва
лився, що у вигляді ново
річного подарунку може
змінити розміри стипендії
(для викладачів — зар
плати):
підняти ї ї
на
20 процентів
і тут же
знизити на стільки ж, або
ж зменшити на 20
від
сотків, відразу ж збіль

шивши на 20. Який ваіРіант ви вибираєте?
6. Є дві чашки — одна
з молоком, інша з чаєм.
Студент (професор) пере*
ливає одну ложку із ча-шки з молоком в чашку
з чаєм, а потім навпаки.
Чого буде більше після
1989 таких переливань:
чаю в молоці, чи молока
в чаї?
Р. СОБКОВИЧ.
Завкафедрою
матема
тики, доцент.

Ціна

Редактор С. L ХОРОБ.
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