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Вітальна телеграма
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

Р

а

ОРГАН ПАРТКОМУ,
РЕКТОРАТУ
ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІ!?
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Івано-Франківськ
педінститут
ректору КОНОНЕНКУ Віталію Івановичу
Міністерство народної освіти У РС Р щиро
сердно вітає колектив Івано-Франківського
педінституту з перемогою у Всесоюзному соці
алістичному змаганні за успішне виконання
державного плану економічного і соціального
розвитку С РС Р на 1988 p., великий внесок
у перебудову вищої освіти, з нагородженням
перехідним Червоним прапором Держ авного
комітету С РС Р по народній освіті і Ц К проф
спілки працівників народної освіти і науки.
Баж аєм о колективу інституту нових творчих
успіхів у справі підготовки та виховання висо
кокваліфікованих, ідейно загартованих педа
гогічних кадрів.
<
Міністр
М. В. ФОМЕНКО.
•
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■ ЯКИМ БУДЕ ТРЕТІЙ НАВЧАЛЬНИЙ: •
КОНСУЛЬТАЦІИНИИ ПУНКТ

ІП Е Д В У З

—

Педагогіка табірної

Ш КОЛА

П ерш е
визнання

♦ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

У старшокурсників зараз
нелегка пора — іде педаго
гічна практика у школах.
Світлана Гладішко, студент
ка групи РА-41 (фото злі
ва вгорії та її однокурсни
ця Леся Кудла (фото вни
зу) ведуть заняття з п'яти
класниками
міської СНІ
№ 12. Хвилюються, звичай
но, Адже на них дивляться
30 пар оченят, від яких не
вкриєш нічого, все вони
помітять: помилки, і удачі.
Але поряд завжди е люди,
які допоможуть, підкажуть.
Саме таким порадником
Для Оксани Лівак IV курс
філологічного факультету)
стала4 вчитель-методист Ма
рія Василівна Виноградова.
Можливо, не все ще у
них «клеїться», не завжди
бувають вдалими їх самос
тійні кроки в роботі. Та не
біда. Головне, що
дівчат,
поки що тільки студенток,
''чні вже визнали. А зна
чить, вони — на правиль
ному шляху.
Фото І. ТИМІНСЬКОГО.

Вимагає вдосконалення

Нещодавно прочитали у
водити ще в школах і до
вашій газеті матеріал де
них залучати, крім вчи
кана факультету перепід
телів і викладачів вузу,
готовки педагогічних ка
представників громадсь
дрів, доцента І. Я. Грикості. рад по народній ос
шая «Грані співробітни
віті,
педагогів.новаторів
цтва». На нашу
думку,
тощо- Оце, вважаємо, бу
стаття дуже точно підні чило б, так би мовити, спра
має цілий ряд важливих
вжнім «полюванням
за
питань, пов’язаних з пере
розумами».
будовою народної освіти.
Згідні також з автором
Автор правильно заува
у тому, що підбір керів
жує, що необхідний бЦьш
них кадрів народної ос
ретельний підбір студен
віти слід докорінно полі
тів для навчання у педа
пшити, враховуючи, перш
гогічних вузах. Адже Дій-'
за все, при цьому досвід,
сно, навіть найдосвідченікомпетентність, організа
ший
педагог за 15—20
торські здібності, сумлін
хвилин екзамену не зуміє
не ставлення до
справи
встановити
потенціальні
вчителів, яких обирати
можливості
абітурієнта.
муть на керівні посади.
І тому було б доцільніше
Слушні думки автора
статті і щодо
цільового
вступні
екзамени про-

направлення здібної моло
ді у педвуз, де б вона по
ряд з професією вчителя
здобувала навички органі
затора
народної освіти.
Цікаво говорить І. Я. Гришай і про перепідготовку
керівних педагогічних ка
дрів в інституті, яка тут
проводиться на високо
му рівні. Однак, на нашу
думку, сл£ц у цій справі
дещо вдосконалити.
Зо
крема, варто диференці
йовано підходити до фор
мування навчальних пото
ків. Наприклад, тих. які
мають стаж керівної ро
боти в школі 1 — 5 років,
направляти на навчання в
січні-березні, 5 —б років
— березні.травні 1 т- д.
Можна також розподілити

слухачів залежно від ста
жу в кожному заїзді, на
правляючи їх у відповідні
групи. Але тоді, звичайно,
збільшиться лекційне на
вантаження на викладачів
інституту.
Вважаємо, також, що
недоцільно розділяти ма
тематиків, філологів, іс
ториків тощо.
У плани
навчання для слухачів ва
рто включати більше ди.
сциплін з підвищення фа
хової майстерності.
В. ГОГОЗНЯК,
Т. ЧУПРИКОВА,
П. КОСТЮК.
Слухачі факультету пе
репідготовки керівних
педагогічних кадрів.

Метою цього розділу рапортів, внесення прапо
методичних рекомендацій ра), інформаційна (повідо
для майбутніх вожатих млення про організаційні
піонерських
таборів є заходи певного дня тощо),
.ознайомлення з трьома творча (ігрові моменти,
періодами життя табору. привітання, сюрпризи, те
атралізація).
Отже,
Піонерський збір — ви
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
щий орган піонерського
ПЕРІОД
самоврядування. На зборі
затверджується план ро
Він передбачає індиві боти, обираються органи
дуальні бесіди з дітьми, самоврядування,
оціню
знайомства. Вартб погово ється діяльність колекти
рити з членами піонерсь ву. За своєю метою збо
ких загонів на тему, ска ри бувають організаційні,
жімо, «Табір — твій дім підсумкові, тематичні, по
і ти господар у ньому», зачергові тощо. їх складо
провести піонерський збір вими є ритуальна частина,
знайомства, під час якого обговорення конкретних
діти ближче придивляють питань, прийняття рішень.
ся один до одного, дізна
ються про традиції і зако ПІДСУМКОВИЙ
ПЕРІОД
ни життя у таборі.
З метою
виявлення
здібностей кожної дити
його мета, зрештою,
ни, підготовки комплекту у самій назві: підбити
вання ланок за інтереса підсумки діяльності піо
ми вожатий організовує нерських колективів. На
колективні творчі справи. заключному етапі перебу
Доцільно провести й екс вання дітей v таборі до
курсію по табору.
щоб цільно організувати п і д 
познайомити дітей з обслу с у м к о в у г р у « Б у д ь гото
говуючим
персоналом, вий», яка й виявить знан
можливостями,
терито ня. вміння та навики,
одержані ними у таборі.
рією.
Після цих заходів мож Як правило, п р о в о д я т ь с я
на провести організаційні п і д с у м к о в і збори ланок,
збори ланок, загонів, піо збір загону і дружини.
нерський збір, на якому Організовується традицій
визначитися, у яких саме на урочиста лінійка закорисних
піонерських криття табірної зміни.
Сподіваємося, що такі
справах братиме участь
загін. Важливим організа короткі
характеристики
ційним моментом є також періодів табірного життя
збір дружини, мета якого допоможуть вожатим пра
сформувати дружину як вильно орієнтуватися і
єдиний піонерський колек у с п і ш н о організувати ро
тив. обрати органи піонер боту серед дітей.
ського
самоврядування.
* * *
Завершується
організа
ційний період у таборі
урочистою лінійкою 4 від
Однією з*Важливих скла
криття табірної зміни.
дових частин виховної
роботи у таборі є органі
ОСНОВИНИ ПЕРІОД
зація колективної творчої
діяльності дітей. Творче
До особливостей цього начало в и х о в у є т ь с я
за
періоду можна віднести допомогою колективного
суспільно-політичну спря планування, колективної
мованість і зв’язок з жит творчої праці, а також
тям. т в о р ч и й
характер, колективного аналізу зро
емоційність і романтичну бленого. Основними еле
насиченість.
ментами т в о р ч о ї діяльнос
Загонова робота •— це ті є залучення пітей до
виконання всіх режимних повсякденного життя комоментів, робота v лан лектипу. участь v тюботі
ках, індивідуальні бесіди, піонепського самовряду
прогулянки, екскурсії, по вання плганізаиія г у р т 
ходи. підготовка творчих к і в . г р К т т ій за інтепрсями.
конкурсів, діяльність ор Звичайно, треба врахову
ганів піонерського само вати. т о така діяльністьврядування.
лопоглих і дітей б^де
Неодмінним ритуалом ефективною ппи ''М О В І
табірного життя є ліній а к т и в н о с т і вожатськог^ заки. Головне їх завдання r o H v . доброзичливого спіл
— стати емоційним почат кування З ДІТЬМ И, індиві
ком будь-якої
цікавої дуального ПІДХОДУ ДО ко
справи у загоні чи дружи жного З НИХ. ПОСТІЙНОМУ
ні. Розрізняють кілька ти вдосконаленні пр^згогічпів лінійок: ранкові і ве-. НОЇ МРЙСТРЛНОСТІ
М. co q .
чірні, лінійки-старти, те
матичні, урочисті, ліній
Доцент кафедри теорії
ки готовності. їх складо
І методики піонерської
вими частинами є: риту
та комсомольської ро
альна (шикування, здача
боти.
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РАДЯНСЬКИЙ

ф СТАВИМО ПРОБ Л Е М

♦ К О М С О М О Л Ь С Ь К ^К И ТТЯ

Перші кроки
демократії
Минулого тижня в інституті відбулася XXVI комсо
мольська конференція, на порядок денний якої були
винесені два питання: «Робота студентської фракції у
вченій раді інституту» та «Вибори секретаря комітету
комсомолу». У роботі конференції взяли участь ректор
інституту професор В. І. Кононенко. секретар парткому
М. М. Яцура, секретар обкому ЛКСМ У В. Малик та
завідуючий відділом комсомольських організацій міськ
кому ЛКСМ У Ю. Прокопенко.
П р о р о б о ту
групи майб утніх педа гогів
у вченій
р аді інституту розповів
її
голова, студе н т
IV курсу
істо ричного
ф ак ультету
J. Чиж. Д о п о в ідь його була
доси ть змістовна, однак,- на
д ум к у учасників конф ерен
ц ії, д е щ о відірвана від ре
ального
ж иття вузу.
Ряд
ідей, що їх прагне впрова
д и ти в життя
студентська
ф ра кція, виходять за межі
ком петенції
вченої
ради
інституту. М ається на увазі,
перш за все,
скорочення
або ж повна відміна заоч
ної ф орм и навчання, деякі
ф інансово-економ ічні питан
ня. А л е , незважаючи на ці
зауваж ення,
комсомольці
визнали, щ о загалом
п ро 
блем и які хочуть вирішува
ти їхні представники у раді,
назрілі, п ід си лу виклада
чам і студентам і вимагають
терм інового р о з в ’язання.
Д р у ге питання
п о р я дк у
де н н о го виникло у зв’ язку
з тим, щ о Н. Бухвалгва по
да ла заяву
з
проханням
звільнити її від о б о в ’ язків
секретаря ком ітету комсо
м о лу за станом
здоров’я
та з тієї причини щ о бук
вально через
тр и
місяці
вона закінчує
навчання
в
інституті. О тж е , щ о до
ви
борів нового секретаря, то
тр и го ди н н і дебати з цього
питання , гарячі
супереч
ки по обговоренню
двох
ка нди датур (заступника сек-

ретаря ком ітету ком сом ол у О ле к са н д р а С а н гу л ії та
секретаря
ком сом ольсько
го
бю ро
ф ізико-м атем атичного ф а к ульте ту
Івана
Кабана) так і не призвели
д о бажаного
результату,
тобто д о визначення л ід е 
ра ком сом ольської органі
зації інституту. Ц ьом у, як
нам здається, можна дати
кілька пояснень. П о -п ерш е,
очевидно, спілчани ще не
навчилися
вибирати (та й
судячи з того, щ о го ло су
вали двічі,
не знають
—
як...); п о -д р у ге , низька по
літична і ораторська куль
тура деяких виступаючих;
п о-третє, дали ся взнаки не
д о лік и в організації
кон
ф е р е н ц ії
(н ап рик лад,
не
б у ло всіх де ле га тів ); п о -ч е тверте, на д ум к у деяких ко
м сом ольців, д л я правильно
го ви б ору бракувало канди
да тур . І як наслідок — ж о
ден із претендентів на по
саду секретаря не набрав
п отріб н ої кількості голосів.
О дн ак, вважаємо, щ о наші
висновки ще не є остаточ
ними. Д л я того, щ об о б ’єк
тивніше і повніше проаналі
зувати перш і істотні кроки
в дем ократизації комсомо
льського життя вузу,
с лід
дочекатися ще одних збо
рів. на яких вибори секре
таря ком ітету
ком сом олу
стануть головним завданням
спілчан.

О . РУСИН.

Цю дівчину на факультеті іноземних мов поважають
за щиру товариську вдачу, вимогливість, небайдужість
до громадських справ.
На фото: третьокурсниця ЛЕСЯ ЦОК.

Друзям кажуть:
Нещодавно
делегація
нашого Інституту поверну
лась з фестивалю-олімпіади «Шевченко завжди з
нами», який проходив у
Ворошиловграді.
В його
програмі були вечір зна
йомств, зустрічі «за круг
лим столом»,
конкурси,
концерти, екскурсії, по
їздка в Краснодон. На кон
курсі студентської естра
ди чудово виступали гості
з Тирасполя, Полтави, Лу
цька, Сум, Ленінграда. Be.
личезним успіхом корис
тувався вокально-інстру
ментальний
ансамбль
«Гарт» Ровенського пед
інституту.
Представники
нашого
вузу виступили з літера
турно-музичною компози
цією «Шевченко», присвя.

« Д о зустрічі!»
ченою ювілею Великого
Кобзаря. Завершився кон
курс врученням грамот,
пам’ятних подарунків, су
венірів'
До речі, студентки філо
логічного факультету Оля
Широка (III куре) та Ок
сана Микитин (IV курс)
принесли нашій «команді»
перемогу і завоювали дру.
ге місце на філологічній
олімпіаді.
На жаль,
все колись
кінчається, скінчився
і
фестиваль. Ми прощали
ся, як старі друзі і гово
рили один одному:
«До
зустрічі! До нових фести
валів!».
Е. СУБОТА.
Студентка групи ПФМ-25.
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У-

ний
керує підготовкою
«платний»? Звісно, ні. —
до обміну делегаціями»
Н. Я.). А чи всюди таке
МИ СИДІЛИ V 79-ій
(с. 17). Мова йде, як ви 1становище? Ось почитай.
про обмін
кімнаті четвертого гурто зрозуміли,
Тут і знайдеш, відповідь.
житку і вдихали «арома делегаціями з представни Нам пишуть новгородці.
ти» с у с і д н ь о ї з нами кух ками інших республік і
Лист, дійсно, виявив
ні. Вони сизим димком
країн.
ся цікавим,
особливо,
простяглися по всьому
У вічі впав яскравий
якщо порівняти ниніш
коридору і просочувалися напис на одній із папок ню ситуацію в КІДі Нов
v двеиі штаб-квартири
КІДівського архіву: «Мой городського педінституту
КІДу. А тут, на лакова зарубежньїй друг». Але з нашою. Ось що вони пи
ній поверхні столів, висо марними були сподівання шуть: «В грудні членами
чіли паперові с п о р у д и :
знайти в ній листування
нашого КІДу була прове
плани, сценарії, інструк КІДівців і з зарубіжними
дена -безпрограшна лоте
ції, списки... Не знаючи,
ровесниками. Виявилося,
рея. Розігрувались речі,
з якого кінця до них бра що тут зберігаються ви подаровані -„^студентам
тися, взяла
навмання
різки з газет та журналів французькими туристами
одну брошуру. Нею ви про різні країни^
(Новгородський КІД п і д 
явилися
«Методические
Для з в і т у ? А де ж живі т р и м у є тісні контакти з
рекомендации по интер- контакти з живими людь
Францією — Н. Я.). Ка
национальному
воспита- ми? Доки будемо дивити федра французької мови
нию пионеров и школьни- ся на такий широкий і ці також взяла в цьому
ков. В помощь старшим кавий світ через віконеч участь. Нею були пред
пионерским вожатьім, се ко «голубого екрану» :.та ставлені французькі жур
кретарям" комсомольских
газетні публікації? Де ж нали. листівки. Виручені
организаций общеобразославнозвісна народна ди гроші поступили у фонд
вательньїх школ» кабінету пломатія, органічною час КІДу:..
комсомольської
роботи
тиною якої, безперечні),
В другому семестрі ми
Івано-Франківського обко мала би стати діяльність
думаємо провести книжко
му ЛКСМУ.
клубів інтернаціональної
вий аукціон. Пожертву
—
А ти відкрий, поди дружби, нашого інститут вання студентів, які явля
вись, що там пишеться, —
ського. зокрема?
ють собою подчійні при
порадила мені Роксолаяа
— Hrf превеликий жаль,
мірники книг, або вже не
Винницька.
президент таких контактів із зару потрібні посібники.
буКІДу. студентка III кур біжними країнами наш • дуть передані на аукціон.
су факультету
інозем КІД не має, — говорить
Виручені кошти також
них мов. — Я, коли впер Роксолана. — Правда за поступлять v фонд КІДу».
ше прийшла сюди, не зна
раз намагаємося налаго
Отже, проблема друга
ла з чого почати роботу,
— фінансова незалеж
дити зв’язки з НДР. НРБ,
теж взялася за цю книж Румунією. Пробуємо заність КІДу. І. виявляєть
ку.
В і 'я з а т и листування.
ся, її можна вирішити.

Ну, що ж, відкриємо
брошуру і спробуємо зна
йти відповідь на питання
«Що робити?». Ось кіль
ка порад із цього довгого
списку. Сторінка третя:
«... — домагатися органіч
ної єдності інтернаціона
льного і героїко-патріотичного виховання...; -ч під
вищувати роль Ленінсько
го заліку в забезпеченні
єдності ідейно-політично
го, трудового і морального
виховання; — зміцнювати
солідарність з боротьбою
молоді країн, що розвива
ються, і капіталістичних
країн за мир, демократію,
національну незалежність
і соціальний прогрес...».
Список
рекомендацій
можна продовжувати, та,
мабуть, не варто. Нічого
конкретного, такого; що
допомогло б в роботі, ми
з Роксоланою так і не
знайшли, не знайшли від
повіді на питання ЯК це
все робити, побачили ті
льки, що треба «вдоско
налювати... зміцнювати...
залучати...
підвищува
ти...». Ви, очевидно, звер
нули увагу на те, що
ці методичні
рекомен
дації призначені не сту
дентам і присвячені не
КІДівській роботі, але
що поробиш, доводиться
користуватись ними. в
розпорядження клубу по
ступила тільки ця «ме
тодична», і було це, до
речі, давненько, у 1985
році, п того часу немало
води спливло, але ситуація
не змінилася: літератури
по організації і проведен
ню своєї роботи КІД не
має. Дещо, правда, мож
на знайти в бібліотеці,
але, як запевнила мене
президент, це мізер V ПО
РІВН Я Н Н І з потребами клу
бу.
Звідси — проблема пер
ша — література. Але, на
віть, якщо вона є або бу
де, існує проблема друга,
чи не найскладніша. У
вищезгаданій «методичці»
нам з Роксоланою після
довгих пошуків таки вда
лося знайти один п у н к т ,
який відповідає справж
нім потребам І завданням
клубу інтернаціональної
дружби: «Клуб проводить
дружні з у с т р і ч і з пред
ставниками республік і
країн, з якими він зв’яза

— А далі? Чи приведе
— Власні гроші клубу
це листування до чогось
допомогли б нам органі
більшого? До того ж обмі зовувати поїздки до на
ну делегаціями, про який ших друзів в інші міста,
йдеться у «Методических
— каже Роксолана. ' —
рекоменд^циях....»?
Ми б не «виклянчували»
— Навряд, чи так бу «добро» адміністрації на
де. Поки що важко «ви кожне відрядження. Пра
бити» кошти на поїздку
вда. таку ярмарку, як у
недалеку, скажімо, у Во- новгородців, ми навряд чи
рошиловград. Студентсь
зможемо провести. Але
кий профком нас не фінан книжковий аукціон — ціл
сує, а своїх коштів не ком можливо. Цих гро
маємо, як, зрештою, і шей, ясна річ.
замало.
справжньої
самостійнос Але, якщо добре поміз
ті. Як не прикро, КІД ні кувати, можна знайти й
хто серйозно не сприймає.
інші джерела прибутків.
Чого він вартий, коли
Скажімо, КІДівська агіт
запросити, примір.ом, ні бригада могла б давати
мецьких робітників з га
платні концерти, можли
зопроводу в Богородча- во, спільні з концертною
нах, я, як президент, не
бригадою студклубу. На
можу. Ми, студенти, не ці кошти ми могли б. при
маємо належної ваги. Все наймні, без зайвих проб
доводиться робити через лем придбати
сувеніри,
куратора КІДу, комітет призи для наших гостей.
комсомолу, зрештою, че Не знаю, чи таке можли
рез керівництво інститу во, але було б зовсім до
ту. Наш клуб нагадує бре мати свій рахунок в
якийсь «додаток» до ко банку, тоді були б і про
мітету комсомолу, а не центи. А поки що... ми в
самостійну організацію.
будь-яку х в и л и н у можемо
— Так було завжди?
опинитися перед фактом,
І чи всюди таке станови ЩО КОШТІВ ДЛЯ нас Н і у
ще?
кого нема.
— Так було не завжди.
Картина вимальовува
Десь в сімдесяті роки
лась невесела, особливо,
слава нашого КІДу сяг коли до вже визначених
нула далеко за межі При нами двох проблем робо
карпаття. v нього 6 у л и
ти КІДу
додалась ще
хороші зв’язки з НДР,
одна. Виявилося, що розБолгарією. (Думаю, бага шифповка
абревіатури
то значило те. що пре КІД давно вже забута,
зидент клубу інтернаціо навіть членами цього клу
нальної дружби за свою бу. Отже, клуб інтер- (то
роботу отримував зарпла
бто між-) національної
ту. як і звільнені комсо- ' дружби. Натомість він пе
мольські ватажки. Тому ретворився (не можу ска
мав можливість вісім го зати повністю, але від
дин на лобу приділяти сотків на 90 — точно) на
роботі КІДу і працював
клуб внутрінаціональної
тут
у п о в н о м у значенні
дружби.
Переконливим
цього слова. Нині прези
показом цього став ми
дент діє на громадських нулорічний
Фестиваль
засадах, одночасно нав інтернаціональної дружби
чаючись в і н с т и т у т і . Чи
«Чуття єдиної родини»,
може він лати клубу сті на який до нас прибули
льки. скільки президент гості з Ворошиловграда,

Тернополя, Ровно, Пол
тави, Запоріжжя, Києва,
і тільки дві делегації
з-за меж України: з Ти
располя і Новгорода. Зви
чайно, ми не проти про
ведення таких заходів,
але вони, погодьтеся, да
лекі від справжньої ро
боти КІДу.
А про зв’язки з інши
ми країнами годі й мрія
ти. Колись вони, прав
да. були. Та шо згадува
ти. Як говориться в одній
пісні «бьіло и
прошло». Либонь, не варто бу
ло б сумувати з приводу
того, що все тече, все
міняється, якби ці пере
міни булк на краще. Хо
ча... заради справедливос
ті, треба сказати, що на
віть коли і було листуван
ня з іншими країнами, то
обміну делегаціями . все
одно не існувало. В уся
кому разі, як повідомила
мені Роксолана .ніхто із
студентів нашого інститу
ту по лінії КІДу за кор
доном не бував. Хоч вони
і навряд чи 'відмовились
би від такої можливості.
Щодо обміну делегація
ми із закордонними вуза
ми і такої «золотої» наго
ди людей подивитися і
себе показати, мені дове
лося якось ПОЧУТИ ДОСИТЬ;
типову фразу, яка. до ре
чі, дуіке однобоко визна
чає такого роду зв’язки:
«За кордон забажалося!
То купляй п у т і в к у і їдь
собі на здоров’я».
Ду
маю. не у кожного сту
дента знайдуться зайві
кошти на таку поїздку.
Це. по-перше. А по-друге,
під час туристичної подо
рожі, коли в найкоротші строки треба встигну
ти побачити дуже багато
(найчастіше тільки з вік
на автобуса), якраз і не
вистачає простого друж
нього спілкування з людь
ми тієї країни, де знахо
дишся. А взаємні візити
делегацій і дали б таку
можливість...
Обмін студентами між
педагогічними вузами різ
них країн, ініціатором
якого став би наш вуз,
напевно, виглядає, як не
здійсненна мрія, чи спра
ва дуже далекого май
бутнього. КІДівцям най
частіше докоряють, мов
ляв, чого мріяти про за
кордонні поїздки, коли
наша країна і так багато
національна, от вам і по
ле діяльності.
Гаразд,
Але чи може наш клуб
інтернаціональної дружби
відправити свою делега
цію, скажімо, в Ашхабад,
Ташкент, Р и г у (зрозумі
ло, за межі республіки)?
У відповідь на це питання
Роксолана тільки зітхну
ла: «Все ж знову впи
рається в гроші».
Отак з’ясували ии і
третю проблему — відсут* ність обміну КІДІвськнми
делегаціями. Тут річ не
витому, аби наші студен
ти просто зустрілися з
іноземцями, зрештою, та
кі з у с т р і ч і були — з робіт
никами газопроводу. Го
ловне, щоб це були зуст
річі з РОВЕСНИКАМИ,
зарубіжними студентами,
тоді це буде і цікаво. 1 з
більшою
користю для
справи.
І щоб діло зрушити на
решті з мертвої точки,
цього треба захотіти всім
— і студентам, і комітету
комсомолу, зрештою, 1 ке
рівництву інституту, а не
одному президенту КІДу.
Бо що можуть КОРОЛІ —
це ми знаємо. А що може
президент V своїх «воло
діннях», коди його ПІД
ТРИМУЄ лиш невелика кі
лькість ентузіастів? Ма
буть нічого. Але робити
щось конче треба,
бо
якщо
в
«королівстві ,
КІД» буде штиль — па
русник д р у ж б и ИР ПУШИТЬ
з місця, н . ЯСИНОЬКА.
Мал. В. Міщука.
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Молодий спеціаліст: період становлення
Одним із вузлових питань, що стояли у центрі обго
ворення на Всесоюзному з’їзді працівників народної
освіти наприкінці минулого року, булсі проблема підго
товки висококваліфікованих, талановитих, творчих педа
гогічних кадрів, яких так бракує сьогоднішній школі.
Колектив нашого інституту надзвичайно стурбований
проблемою випускника. Зв’язок із вчорашніми студен
тами здійснюється шляхом проведення конференцій,
зустрічей, семінарів, на яких гостро піднімається питан
ня становлення молодого вчителя, основна увага зосе
реджується на проблемі його якісної підготовки ще у
вузі.
Уже традиційна така зустріч учителів-стажистів (тоб
то тих, що працюють 1— 3 роки) відбудеться у нашому
інституті ЗО березня ц. р. Вона організована ректоратом
спільно з обласним управлінням народної освіти та
обласним відділенням педагогічного товариства УРСР,

Початок
Прихід весни для сту
дентів п’ятих курсів озна
чає вихід на Фінішну пря
му навчального марафо
ну. І в коротких паузах
між суєтою переддиплом
ної підготовки, розподілу
і останніх іспитів, прихо
дять до майбутніх педаго
гів «думки про немину
че». Про те, що через
кілька місяців, вересне
вим днем, кожен з них
переступить поріг класу
і... Що буде потім — не
відомо. Але в загальних
рисах спробую про це
розповісти. Я. закінчив
ши рік тому істфак на
шого педінституту, пер
шого вересня вже пере
ступив ТОЙ ПОРІГ, що ті
льки ще чекає нинішніх
студентів, тому
візьму
на себе сміливість перед
бачити дещо з їх недале
кого майбутнього.
...Перший урок вирішує
все. Яким буде учитель
перші 45 хвидан роботи
з класом, таким його й
будуть сприймати учні і
в майбутньому. Наймен
ший нюанс — мовна не
точність,
розгубленість
перед ЦУСТУНОМ. який є
в кожному класі, недооечний жест — і у фун
даменті майбутнього вчи
тельського авторитету вже
з ’являються тріщини.
Тих студентів, які по
кладаються на
досвід
своєї педпрактики, в цьо
му плані чекає велике
розчарування. Практикан
тів і вчителів школярі
дуже розрізняють і не
однаково поводяться z ни
ми. Лишається тільки по
бажати, аби кожен з ни
нішніх
п’ятикурсників
уже сьогодні почав ство
рювати для себе сценарій
маленької вистави для.
одного актора, котрий він
вперше зіграє 1 вересня.
І нехай у цьому спектак
лі він буде строгим і ерудованим. добрим знавцем
своєї справи. І, зрозумі
ло. з п о ч у т т я м г у м о р у , н а
якому йому
доведеться

триматися перші місяці
своєї педагогічної діяль
ності.
Як правило, майбутні
вчителі занепокоєні
зу
стріччю
з колективом
школи чи СПТУ, де їм
на'лежиті? сіяти розумне,
добре, вічне. В більшості
випадків пі побоювання
безпідставні. Педколективи, навіть найскладніші,
будуть так ставитися до
вас, дорогі п’ятикурсники, як ви будете ставити
ся до своєї роботи 1 до
своїх колег. Тут кожен
— творець своїх стосун
ків з іншими. І хочу зау
важити, іцо саме добросо
вісна робота є запорукою
хорошого до вас ставлен
ня.
Взагалі, варто ще раз
нагадати, що чудес в на
шому житті не буває^ Як
проводили роки в інсти
туті, так складається і
робота. Хто мало сидів
на парах і в бібліотеках,
той приречений на вечір
ні сидіння над конспекта
ми уроків. Хто не полю
бив свій предмет в ауди
торії. буде з такою ж не
любов’ю йти на кожен
урок і лічити хвилини до
його закінчення. Хто не
зумів «прижитися» в гру
пі — той не знайде вза
єморозуміння у колег по
роботі. Специфіка школи
в тому, що там ти в усіх
на виду. І чим менше по
зи і неприродності, тим
легше працювати і заво
йовувати авторитет у пі
допічних.
І останнє побажання
майбутнім учителям: біль
ше. радьтеся з вашими до
свідченими наставниками.
Вони для того і є, щоб
відповідати на всі ваші
питання і цим оберігати
вас від прикрих помилок
перших днів звикання до
школи.
Щасливої вам дороги,
майбутні колеги!
В. ЄШКІЛЄВ.
Учитель історії ІваноФранківської СШ № 18.

■ж!

яке очолює завідуючий кафедрою педагогіки і психо
логії, доцент В. Д . Хрущ. Запрошено 200 учителів-ста
жистів, які працюють у межах нашої області за спеці
альністю. Плануються їхні зустрічі на факультетах, в
актовому залі відбудеться науково-методична конфе
ренція на тему «Роль і місце молодого вчителя в де
мократизації і гуманізації навчально-виховного проце
су в школі». Передбачено провести письмове анкету
вання учителів-стажистів з метою виявлення «вузьких
місць» у їх підготовці, спрямування підготовки нинішніх
студентів із врахуванням побажань, зауважень, пропо
зицій тих, хто вже може оцінити можливості вузу з влас
ного досвіду.
Організатори
зустрічі сподіваються на ту користь,
яку мбжуть принести такі заходи, для справи виховання
майбутніх педагогів.
Чотири роки промайнули для Оксани як-'один день,
були вони насичені навчанням, живими громадськими
справами. Дівчина — староста групи ПФ-43, голова
студентської навчально-виховної комісії на факультеті
підготовки вчителів початкових класів. Мине ще кілька
місяців, і молода вчителька виховуватиме першоклас
ників в одній із шкіл обласного центру. А поки є час,
вона багато читає, цікавиться особливо методичною
літературою, радиться з досвідченими педагогами.
На знімку: випускниця Оксана АРХАМ УЛА.
Ф о то В. БОБ’ЯКА.

Більше
методичних
знань
М оє становлення як учи
теля відбувалося у
м о ло 
д іж н о м у колективі (сор ок
педагогів у ш колі — ком
сом ольського віку). Так що
мені якоюсь мірою пощ а
стило. М и не сором илися,
прислухалися
д о судж ень
один одн о го , охоче ходили
на відкриті заняття, одним
словом
—
училися
бути
вчителями. А л е з д о в ір л и 
вих розм ов з о дн окурсн и 
ками, з іншими м олодим и
колегами знаю, що адапта
ція у ш кільном у колективі
п роходить, як правило, д у 
же нелегко. Часто буває так,
що вчорашній студен т зна
ходить ш видше контакт
з
ш колярам и, він
схильний
завищити учневі оцінку, бо
ячись його образити, а той,
відчувш и підтрим ку й д о в і
р у нового вчителя, тягнеть
ся л о нього... А в колекти
ві педагогів
до
нбвачків,
навпаки, недовіра, а з б о 
ку ш кільної
адм іністрації
часто й байдуж ість на зра
зок то го , що., м овляв, ки
нули у в о д у — і пливи як
знаєш.
Я закінчила вуз з черво
ним ди п ло м о м і хоча мала
грунтовні знання з п р едм е
тів, відчувала,
що
дуж е
бракує м етодики викладан
ня. В цьо м у
плані
д уж е
хорош ою п ід п о р о ю
може
стати ш кола м о ло ди х спе
ціалістів при міськвно (во 
на д ія л а кілька років том у,
а тепер чомусь її нема). Так
ось мені ще раз пощ асти

Мабуть, ці студенти че
рез кілька місяців будуть
вважати себе найщасливішнми людьми. А через
кілька років?.. Мабуть, із
сумом і жалем згадають
про, пари, з яких «сачкувалн», про свої студентсь
кі роки.
На фото: група МФ-51.

ло, що
я стала слухачем
цієї ш коли. Нас, новачків,
опікувала досвідчена
учи т е ль к а -ф іл о л о г М . Ф . Хрущ ,
яка організовувала д л я нас
численні заняття, семінари,
відкриті уроки. Тільки піс
ля цього
я відчула
себе
творчою лю диною , бо пер
ші педагогічні кроки, хоча
б ули вони старанні й ніби
правильні, здавалися запо
зиченими, скопійованими —
не моїми.
І ще одне. Не варто, як
на мене, вчораш ньом у ви
пускникові доручати класне
керівництво. Це надто важ
ка ноша у п е р іо д
станов
лення, коли йде ще й зна
йомство з різного р о д у д о 
кументацією тощо..

О. ДРОГОМИРЕЦЬКА.
Учителька української мо
ви і літератури СШ № 11.

Обірвані
надії
П е р іо д адаптації в ш к іль - '
ном у колективі у мене п р о 
довж ується і прохо ди ть він
надзвичайно
б о ляч е
для
д уш і. Закінчувала
інститут
із світлими почуттям и, чис
ленними задумами, та всі
вони, як це не гірко усві
дом лю вати, .потерпіли крах,
зіткнувш ись
зі ш кільною
■реальністю.
О свою ватися мені до во 
диться самій, б ез наставни
ка. а так хочеться мати д о 
свідченого порадника. Ба
гато чого
гнітить.
Н у от,
скажімо, прагнула створити
кабінет образотво рчо го ми
стецтва. щ об мати м ож ли 
вість прилучити дітей
до

ІЗ

Витяги
«Листа стажиста*

^Марія Іванівна

Грабчук,

випускниця
ф ізИ ко-м атем атичного
ф ак ультету
1987 p., учитель фізики та
вихователь групи
продов.
ж еного д н я Трацьїкої
СШ
Косівського району:
«...Виявила хороші нави
ки
викладання
предм ету,
уроки фізики, інформ атики
та обчислю вальної техніки
проводи ть цікаво, вчить д і
тей самостійності.
П ід тр и 
мує тісний зв’ язок з бать
ками- К ористується
авто
ритетом і у педколективі, і
в гром адськості села...
...Реком ендовано
більш е
уваги п р и діля ти різном аніт
ним
ф орм ам
перевірки
знань учнів, вдосконалю вати
м е то ди ку ро зв’ язання
за
да ч».

Марія Василівна Янчірок,
випускниця
ф іло ло гіч н о го
ф ак ультету 1987 p., учитель

справжніх світових зразків
духовності, на д іл і вихову
вати естетичну к у ль тур у. Та
м арно,
д и р е к то р
ш коли
обірвав усі задум и.
А як ставляться діти (от
у мене зараз ш естикласни
ки) д о уроків
малювання?
Вони вже знають, що о ц ін 
ка за цей пр е дм е т в атес
тат не йде, а значить, урок
їм
взагалі
непотрібний.
(П р и б л и з н о таке ж
став
лення д о ур о к у малювання
і в більш ості батьків). З від
си проблем а
—
змінити
ставлення ш колярів д о п р е 
д м е ту образотво рчо го ми
стецтва. А до ся гти
цього
можна, вважаю, тільки то 
д і, коли дітей
з перш ого
класу вчитиме спеціаліст з
ц ьо го пр едм е ту, який в о ло 
д іє достатнім багажем знань
і, впевнена, зуміє прищ епи
ти Г розвинути в д ітя х почут
тя прекрасного.
Є дин е, чого, на мою д у м 
ку, не «д о д а є » вуз, це роз
р об ок складних тем, які по
тр іб н о читати у ш колі. Га
даю , щ о більш е уваги треба
п р и д іл я ти саме розробкам
того, шо
ми
викладаємо
потім . Н у і, звичайно, необ
хідне якомога частіше спіл
кування з дітьм и, бо той
час педа гогічної практики,
щ о ми маємо у вузі,
це
краплина в м орі. С туд е н ти
тіль ки -н о починають входи
ти в контакт з учнями,
з
педколективом , а тут і прак
тиці кінець. Щ е . на мою
д ум к у, дуж е важ ливо при
д іл я ти максимум уваги пе
д аго гіц і. навикам розпізна
вати дітей за їхніми нахила
ми, інтересам и,
смаками.
Ц ь о го недостатньо вчать в
інституті.

А. КОЛЕСНИКОВА.
Учитель образотворчого
мистецтва СШ
№19..
української мови і літе ра 
тур и Чортисянської восьми
р ічн ої ш коли Закарпатсь
кої о б л.:
‘«...Н е д о с та тн ь о
виявила
себе, як класний керівник,
не проводи ть
батьківські
збори, не налагодила кон
такту з учнями в п оза уроч.
ний час. П о тр е б ує вдоско
налення м етодична п ід го то 
вка»-

Світлана Василівна Галько,
випускниця ф а к уль те ту іно
земних мов 1987 p., учитель
нім ецької мови Б одакв’ янської С Ш П о лта вської о б л.:
«...Н е повною м ірою ви
користовує на уроках м ож 
ливості м атер іальної
бази
м ето ди чного кабінету. Н е 
о б хід н о поліпш ити
позакла сн у р о б о ту по п атріоти
чном у та інтернаціонально
м у вихованню учнів, д о тр и 
муватися єдиних вимог д о
грам отного письма й к уль 
тури м овлення
ш колярів,
постійно
працювати
над
вдосконаленням м е то ди ки »

Слово
випускникам
Лілія ПИНДУС, сту
дентка групи ПФМ-51:
— З хвилюванням ду
маю про майбутню роботу,
бо саме перші зустрічі
з учнями багато вирішу
ють, закладають підвалини
стосунків. Сподіваюся на
підтримку старших вчите
лів, їх д о п о м о г у , адже хо
чу повернутись у свою
рідну школу у мальовни
чому Закарпатському се
лі Доробратово.
Вирішила
працювати
саме з молодшими класа
ми. тому що це найкра
щий вік, коли дітям все
цікаво, все хочеться зна
ти. Працювати з ними і
легко, і склайно. Легко,
бо для малюків учитель —
великий авторитет. При
гадую, як молодший браг
приходив зі школи і з за
хопленням розповідав, що
і як говорив їм у класі
вчитель. Що мама скаже
— для нього не завжди
закон, а от учитель... А
складно тому’, що треба
зуміти стати цікавим для
дітей.
Богдан ДЕТРІВ, сту
дент 51-ої групи факуль
тету іноземних мов:
— Напочатку багато за
лежатиме від колективу,
в якому доведеться Пра
цювати. А з дітьми, ду
маю, спільну мову знайду.
Погано тільки, що викла
дання іноземної мови в
школі, скажемо так, не
на належному рівні.
Насамперед
спробую
пробудити в учнів інтерес
до свого предмету. Буду
знайомити їх з-тпадаціями, звичаями народу кра
їни. мову якої вивчають.
А ще. на мій погляд, ді
тям треба дати можливість
переконатися в тому, що
вони
щось
можуть,
розуміють на слух чужу
m obv.

Ганна ГЕНИК, студен
тка IV курсу музично-пе
дагогічного факультету:
— Школа стане
для
мене не тільки полем вчи
тельської діяльності. Ще
з першого курсу я заціка
вилася проблемами музи
чного
виховання дітей.
Помітила, що далеко не
завжди учнівські настав
ники в достатній мірі ви
користовують
на своїх
уроках надбання народної
культури, фольклору, зна
йомлять учнів з найкра
щими зразками світової
музичної творчості. А це,
в свою чергу, негативно
позначається на духовно
му та естетичному рівні
їх вихованців, що, на мою
думку, недопустиме-
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•РАДЯНСЬКИЙ П ЕД А ГО Г-

Багато справ у членів інститутської групи «Народного
контролю» лаборанта кафедри педагогіки і психології
Євгенії Василівни ВАСИЯИК, асистента кафедри політ
економії Михайла Дмитровича РОМАНЮ КА та голови
групи «НК», старшого викладача кафедри німецької
мови Ярослава Теодоровича БИЛИЦІ, які саме у зафік
сований нашим фотооб’єктивом момент зустрілися, щоб
визначити строк і обговорити мету наступного рейдуперевірки.

£

і

СТОРІНКА НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

Ф о то в. БОБ’ЯКА.

♦ ЗА МАТЕРІАЛАМИ

N

будови початкової школи
індивідуальна
тематика
значної частини наукових
досліджень кафедри при
родничих та математич
них дисциплін. Не дотри
муються заплановані тер
міни захисту окремих кан
дидатських
дисертацій.
Кафедри факультету не
ведуть самостійних робіт
з госпдоговірної тематики.
'Звідси й наші рекомен
дації та пропозиції. Зо
крема. на нашу думку,
завідуючим
кафедрами
С. В.
Домбровському,
В. К. Сельському, М. Ю.
Сливоцькому
необхідно
провести організаційну ро
боту по активізації про
ведення наукових дослід
жень і публікації їх ре
зультатів молодими ви
кладачами, , забезпечити
якісне наукове керівницт
во, ширше використовува
ти можливості депонуван
ня результатів наукових
робіт.
Гадаємо, що колективам
кафедр варто було б укла
сти госпдоговори на вико
нання тем з відомчими
навчально-виховними за
кладами і підприємства
ми міста та області, ши
роко залучати до виконан
ня цих тем студентів. Те
матику госпдоговірних ро
біт можна використовува
ти для підготовку кон
курсних студентських на
укових та дипломних ро
біт. Кафедрі музики з
методикою її викладання
доцільно залучати до на
укової роботи, зокрема
до проведення наукових
конференцій
учителів
шкіл міста й області.
Сподіваємося, колектив
факультету
підготовки
вчителів початкового на
вчання врахує наші реко
мендації. що дасть мож
ливість поліпшити загаль
ний стан наукової роботи
у ц ьо м у п ід р о з д іл і.
М. РУВІНСЬКИИ,
О. ЯЦУРА
Члени інститутської гру
пи «НК».
І. ПЕРКАЮК.
Член групи «НК» пед
факт.

Як зробити, щоб твоєму
приходу зраділи! Треба до
бряче запізнитися.

*

Особливою прикметою гуртожитку № 2 с чистота і
порядок. Бо добрі і дружні стосунки, які існують в ма
ленькому колективі, не дозволяють, так би Мовити,
смітити під дверима у сусіда. Але, виявляється^ існують
у другому «нейтральні зони», на які обов’язок постій
но підтримувати чистоту не розповсюджується.
На знімку: ось тацсий непривабливий вигляд мала
нещодавно кухня на другому поверсі згаданого гур
тожитку.
Ф о то В. БОБ’ЯКА.

*

*

Ходімо на мітинг, за акти
вну життєву позицію
два
відгули дають!
S

ФРАЗИ
Естрадні зірки, як прави
ло, сходять на заході, а за
ходять — на сході.
Багато хто зобов’язаний
своїм наставникам тим, що
твердо стоїть на колінах.

З англійських
ж артів
Психолог — це людина,
котра спостерігає за реак
цією присутніх, коли в кім
нату входить гарна дівчина.

♦ В И Я В Л Е Н С ^ П Е Р Е В ІР К О Ю

*

ЩОБ
ПОТРЕБИ

ЗАДОВІЛЬНИТИ
ЧИТАЧІВ

Хочеться
наголосити,
Численні нарікання сту
що із збільшенням сту
дентів на роботу загально
дентів та переходом нашо
го читального залу сту
го вузу на першу катего
дентської бібліотеки при
мусили народних контро рію штат бібліотеки не
зростає. І, як і раніше,
лерів детально вивчити це
четвертою
питання. Загальний чита визначається
категорією. Великою під
льний зал працює щоденно
могою у роботі читально
з 9-ї до 21-ї години без пе
го залу могли б стати на
рерв, дещо скорочено час
у суботу тії неділю. Чис вчально-методичні кабіне
ло читачів складає май ти. їх на сьогодні налічу
ється 20, проте активно
же три тисячі чоловік,
працюють лише деякі, зо
яких обслуговують всього
чотири співробітники. Р із крема. при кафедрах істо
рії КПРС, філософії і на
ко збільшується кількість
відвідувань, а отже і кни укового комунізму, да ху
говидача' у сесійний пе дожньо-графічному факу
ріод. під час масового льтеті. Інші ж, хоча мають
звернення заочників за до книжковий фонд, не обслу
Вва
помогою з приводу напи говують студентів.
сання контрольних та кур жаємо. що доцільною бу
сових робіт. Це й спричи де перевірка їх роботи
няє великі черги за літе членами групи «НК».
ратурою.
Щодо книжкового фон
Не дивлячись на те, що ду загального читального
студенти, як правило, на залу, то він нараховує
вчаються — на заняттях близько 65 тисяч примір
ників необхідної літерату
зранку, у день перевірки
ри, систематично поповню
на десяту годину ранку
читальний зал уже був за ється новими виданнями.
повнений майже наполо Якісний стан книг в основ
вину. У післяобідній час ному задовільний. Однак
число відвідувачів зростає низька культура повод
втричі. У середньому тут ження з книгами студен
займається щодня від 120. тів призводить до того, що
ряд видань знаходяться
до 400 читачів.

«ФІЗКУЛЬТУРА...
В Х О Л О Д І»

. «СОВбТСКИИ ПЕДАГОГ» — орган парткома, ремтокомитетов и комитета ЛКСМУ
государственно
педагогического инстнтута и
и В. Стефаника. Газета вьіходит
на украннском язьшс.

Із записника
гумориста

Заява: «Прошу видати
мені матеріальну допомогу
у зв’язку з підвищеною чес
ністю».

♦ НА^МШЮВШАЮТЬ

профсоюзньїх
Йвта,
вано-Франковского

ДЕНЬ СМІХУ

* * *

РЕЙДУ

А резерви є...
Чимало уваги приділяє
головна група народного
контролю інституту
пи
танням науково-дослідної
роботи ЯК V вузі в ціло
му. так і на факультетах.
Зокрема, об’єктом остан
ньої нашої перевірки став
факультет підготовки вчи
телів початкового навчан
ня, а саме науково-дослід
на робота його виклада
чів.
У цій галузі діяльності
колективу факультету а
чимало позитивного. Це і
грунтовні дослідження до
центів М. Г. Стельмаховича, С. В. Домбровського, І. В. Фічори, Л. І. Батюк, Р. В. Стефурак,
P. С. Адаменко, 3. Ю.
Павлика, М. Ю. Сливоцького, М. В. Вовка, В. Ф.
Орлова, Б. В. Грицуляка,
і виконання комплексної
міжкафедральної
теми
«Підвищення якості під
готовки студентів до пе
дагогічної діяльності в
початкових класах у світ
лі вимог реформи школи
і рішень XXVII з’їзду
КПРС», і спрямованість
на тісний зв’язок з почат
ковою школою та дитячи
ми дошкільними заклада
ми (маються на увазі, зо
крема, звітні наукові кон
ференції кафедр природ
ничих і математичних ди
сциплін початкового нав
чання і педагогіки, у яких
брали участь учителі шкіл
та вихователі
дитсадків
міста і області).
Проте в організації на
уково-дослідної роботи на
факультеті є ще рял не
доліків. Саме на них. га
даємо, слід звернути осо
бливу увагу деканату, ка
федрам.
факультетській
раді. На нашу д у м к у , не
може не викликати стур
бованості той факт, що ряд
викладачів за останні ро
ки не мають друкованих
праць, а також . те, що
більшість наукових робіт
опубліковано
у вигляді
тез, а не статей, скажімо,
v спеціалізованих журна
лах. Окрім того, ще не
пов’язана з найбільш акту
альними проблемами пере

1 КВІТНЯ —

Під такою назвою у газе
ті
«Радянський
педагог»
|№ 11 від 20 грудня 1988 р.)
був опублікований
рейд
членів інститутської групи
«Н К » і редакції багатоти
ражної газети.
Як повідомив редакцію
голова профкому інституту,
завідуючий кафедрою фізвиховання В. X. Яценюк, (та
й, зрештою, це може бачи
ти кожен, хто навчається
чи працює у нашому вузі]
розпочато ремонт спортив
ного комплексу, тобто двох
спортивних залів і допоміж
них приміщень. Повністю

Заступник редактора
ченка, 57.

t

замінені труби холодного
та гарячого водопостачан
ня, встановлена нова сан
техніка у допоміжних при
міщеннях. Колектив кафед
ри фізвиховання дбає і про
естетичне оформлення ком
плексу, і про поповнення
тренажерами Ідо речі, в>ке
перераховано 20 тисяч кар
бованців на їх придбання].
— Користуючись нагодою,
— продовжив В. X. Яценюк,
— хочу ще раз наголосити
на тому, що в інституті
вкрай необхідна кімната для
відпочинку викладачів, яка
б служила одночасно й ша
ховим клубомАудиторія
№ 229 у старому корпусі,
яка не використовується для
занять, могла б стати у ве
ликій пригоді.

просто-таки у плачевному
стані, трапляються випад
ки і зникнення книг з ви
ставок. оглядів. Бракує
деяких монографій, які не
перевидаються.
Багато
■скарг на те, що неможли
во взяти художньо-публі
цистичні журнали. У н и 
н іш н ь о м у
р о ц і,
правда,
дещо збільшені кошти на
передплату
популярних
періодичних видань, вони
надходять тепер і на ху
дожній абонемент, що дає
можливість видавати жур
нали читачам додому і
повністю п р и п и н и т и їх
видачу з читального залу
на дім (що трапляється
досить часто і стосується
особливо викладачів').
Ще на одному моменті
хочемо зосередити увагу
працівників адміністратив
но-господарської частини.
Саме приміщення читаль
ного залу відповідає сані
тарним нормам. Однак
безпосередньо у залі, де
займаються студенти, бу
ває дуже ш у м н о . Отож
варто було б на підлогу
постелити килимові
ДО
Р ІЖ К И ,
щоб приглушити
К РО К И.

A. СТОЛЯР.
B. СМУЛКА.
Члени інститутської гру
пи «НК».
«БЕЗ РАДІО, ЯК БЕЗ РУК»
Таку назву мала замітка
про незадовільний стан ра
діофікації у
гуртожитку
№ 5, надрукована у «С то
рінці народного контролю»
за 24 січня ц. р. Як повідо
мила редакцію комендант
цього гуртожитку С. П. Коломієць, радіоприймачами
забезпечені всі кімнати сту
дентського помешкання. А
ось справи із ремонтом ра
діоточок не дуже втішні.
Хоча укладено договір на
ці роботи з кооперативом
Івано-Франківського радіо
вузла, у якому ремонт пе
редбачено розпочати вже
цього тижня.

*

*

* *

Оптиміст — це людина,
яка чекає-не дочекається
того дня, коли одружиться.
Песиміст —
це жонатий
Оптиміст.

* * *

Автоматизація — це спро
ба мужчин зробити роботу
настільки легкою, щоб усю>
Гї могла виконати жінка.
*

*

*

— Любий, що ти скажеш,
якщо ми відсвяткуємо ве
сілля на різдво!
— Ах, облиш, будь паскаї Чи варто псувати собі
свято!
Переклав

з англійської
В. ПОСТНИКОВ.

Весела пош та
«І я, як давній мудрець,
знаю, що нічого не знаю»— Все ж таки постарай
теся, аби про це не дізна
лися інші.

* * *

«Чи може людина діяти
як вольова при відсутності
волі!».
— Так, якщо змальовує
події, на яких не були при
сутні свідки.
*

*

*

«Чи
використовують у
наш час вогнища для спа
лення мучеників?».
— Навіщо! Д ліг цього чу
дово може прислужитися
вогнище домашнє.

* * *

«Мені подобаються повні
жінки, а моя дружина худа..
Що мені робити!».
— Для того, щоб вам
стали подобатися худі, ва
шій дружині слід розпов
ніти.
*

*

*

«Коли юнак стає справж
нім чоловіком!».
4
— Коли зрозуміє, що вів
слабший за жінку.
(За матеріалами зарубіж
ної преси).
БЧ 11050.

Н. БОДНАРЧУК.

Телефони: 96-4-73; 96-4-41.

*

У пошуках нової квартири
професор зайшові у багато
поверховий будинок неда
леко від університету і по
просив показати йому спи
сок мешканців. «Запишіть
мене замість нього, будь,
ласка, — сказав професор,
побачивши прізвище одного'
із своїх студентів. — Він з
дня на день звільнить квар
тиру. Я щойно завалив його
на англійській».
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