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КОМ УНІСТА

ОЦІНЮЄ СТУДЕНТ
Либонь, не
помилюся,
коли скажу: які б заходи
ми сьогодні не використову
вали для вдосконалення ви
щої педагогічної освіти, во
ни ніяк не досягнуть успіхів,
якщо не сконденсуються на
головному предметі наших
турбот і хвилювань — сту
денті.
На жаль, нині у
вузах
першість відводиться не пе
дагогічному обдарованню, а
вченому ступеню виклада
ча. Але ж не кожен кан
дидат наук
спроможний
стати доцентом, а доктор
наук — професором. Спра
ва тут не лише в лекторсь
кій майстерності, про яку
з пристрастю говорив у
публікації
«Хто
навчає
вчителя?», вміщеній у газе
ті . «Радянський педагог» за
ЗО вересня ц. p., завідуючий
кафедри педагогіки і пси
хології доцент В. Д. Хрущ,
але й, як на мене, в схиль
ності до спілкування з мо
лодіжною аудиторією.
Студентові близьке спіл
кування з викладачем, для
якого він сам становить ін
терес, з наставником, ще
дрим думкою, який захоп
лює
шириною
світогля
ду. Це виховує
культуру
взаємин, може стати мо
ральною нормою для май
бутнього вчителя. Тим бі
льше важливо, щоб вгн вчас
но зустрів не байдужого,
з самовдоволеною малору
хомою думкою
власника
вченого ступеня, а особис
тість, якій притаманна ра
дість співпереживання, пер
шовідкривача і думок, і
лкуіей.
Вважаю, що -студента не
може захопити лекційний
курс; і-яком у з року а рік
повторюється ОДИН і той
же, нерідко компілятивний
Надто студента ниперіоАдже муд— це, власне, і е до

свід оновлення
знань
і
прийом ів їх п еред ачі ін
ш им. Звичайно, м е та в у зів 
ського виховання — роз
ви ток сам освід ом ості м ай
бутніх ф ахівців ш коли, під
готовка
їх до самостійних
ріш ень, а не до ти р аж у
вання раніш е відом ого.

Чимало шкоди у вузівсь
кому
викладанні завдає
відверте
адміністрування,
тим
більше командний
стиль.
Любові до знань
страхом не прищепиш. Ли
ше показником слабкостч
в очах студентів стає пере
вірка лектором відвідуван
ня лекції і як наслідок —
екзаменаційна оцінка, що
підбиває підсумок не зу
силь розуму, а елементар
ної посидючості.
, Загалом ми, викладачі,
надто рідко замислюємося
над тим, як оцінюють нас
студенти: чому одні лек
тори користуються у моло
ді повагою й любов’ю, а
інші не заслужили цього;
чому в одних працювати
на практичних заняттях, го
тувати диплом вважається
особливою честю, а до ін
ших примушують йти. Ду
маю, коли до відомого в
інституті викладача
ніхто
не виявляє бажань йти на
спецкурс або писати
в
нього курсову роботу, то
робити це в наказовій фор
мі не варто. Ректорату тут
доречно задуматися,
чи
відповідає такий викладач
своєму призначенню.
Як
і над тим, чи варто й на
далі погоджуватися з прак
тикою рівномірного
кіль
кості
слухачів
і
спец
курсів
або
учасників
спецсемінарів. А може до
цільно в умовах перебудо
ви повернутися до практи
ки 50-х років, коли студен
там дозволяли на
вибір
відвідувати тільки третину
годин, відведених на лек
ційні курси (при збережен

ні, звісно, обов’язковості
лекцій з основних фахових
дисциплін). Така
система
ставала важливим) показ-'
ником оцінки викладача сту
дентами.
Науковий керівник моєї
дисертації, відомий настав
ник не одного
покоління
викладачів не лише нашої
кафедри (в недалекому ми
нулому сам завідував нею
в інституті),,а й інших нав
чальних закладів України
доктор філологічних наук,
професор
І. Ковалик час
то любив говорити:
«Як
що викладачі, зокрема ті,
хто має свою школу, виби
рають Д Л Я
продовження
власних ідей здібних сту
дентів, то чому студенти
не можуть вибрати для ке
рівництва, приміром, кур
сової або дипломної робіт
викладача... Я до сих пір
з гордістю згадую, в яких
професорів
Львівського
університету свого часу на
вчався».
Відданість студента
об
раній
професії
вчителя
(історика, математика, філолога, фізика та 1н.) пря
мо залежить і від
того,
наскільки гостро відчуває
він свою причетність до
спадщини
попередників.
От чому, вважаю, назріла
необхідність запровадити в
інституті факультативні кур
си з історії того чи іншого
фаху, зрештою, з історії,
основного профілю
вузу.
Зауважу, щоправда, якась
дещиця подібних відомос
тей включається вже
до
лекції «Вступ до спеціаль
ності», яка читається на
першому курсі в
обсязі
аж... двох годин. Та й то її,
як правило, проводять ли
ше викладачі кафедри пе
дагогіки та психології і,
по суті, жоден викладач з
профільних кафедр. А чо
му б розширений і більш
поглиблений лекційний курс

Зустріч
у ШКОЛІ
Днями в Івано-Франків
ській середній школі-інтернаті № 1 відбулася зуст
річ педагогічного та учнів
ського колективів з доцен
том нашого інституту Іваном
Терентійовичем Прусом. Во
на була присвячена сімде
сятиріччю з дня народжен
ня видатного радянського
педагога-новатора
Василя
Олександровича Сухомлииського. *
із зацікавленням слухали
присутні виступ І. Т, Пруса,
адже він — давній і добрий
знайомий В. О. Сухомлинського: жили разом у селі; на
службу ■ ряди Радянської
А рм ії йшли разом, де й за
стала їх Велика Вітчизняна
війна, часто зустрічалися на
різних наукових конферен
ціях у М оскві, Києві, інших
містах нашої країни, бага
то листувалися. Про все це
згадував Іван Терентійович
на вечорі, а також розпо
вів про втілення ідей вели
кого педагога у навчальних
закладах Прикарпаття.
М . М ЕЛЬНИК,

ДОГОМОГЛИ
СІЛЬСЬКИМ
ГУ/'f ік р ім

j

з історії науки не читати
провідним спеціалістам то
го чи іншого факультету,
зрештою, чому б не за
пропонувати його (вважаю,
що він конче потрібний) і
старшокурсникам:
власне,
тоді, коли вони серйозно
замислюються над тим, що
особисто зможуть зробити
іна обраному шляху.
У нашому інституті, який
скоро
справлятиме овій
півстолітній ювілей з дня
заснування, є, безперечно,
свої традиції. Стосовно ж
до піднятої проблеми хо
тілося б запропонувати роз
вивати
нову традицію —
читати лекції з історії Іва
но-Франківського (Станіс-і
лаоського) педінституту, пу
блікувати нариси і спогади
про кращих
професорів,
доцентів, викладачів і ви

Чотириста двадцять сту
дентів нашого інституту яоударному
працювали и»
овочевих плантаціях радгос
пу імені 40-річчя Ж овтня
Снігурівського району Ми
колаївської області. Протя
гом минулого місяця вони
збирали помідори, цибулю
та перець, по суті, вчасно й
без втрат допомогли сільсь
ким трудівникам завершити
польові сільськогосподарсь
кі роботи.
Без перебільшення, справ
жні
зразки самовіддано?
праці тут покаааии студеити Б. Вальнюк, М . Сисак,
О. Яремчук, С. Кляп,
О.
Пішковцій із загону MB 4,
пускників (принаймні
га А. Матковська, С. Вайиагій
зетна площа для цього
із загону № 13, С. Олабіка,
багатотиражці «Радянський Н. Цибуля, Л. Ященко Із за
педагог» завжди
повинна гону Нг 11, О. Наставцук,
знайтися). Пишання своєю Л. М атвіїв та А . Кшаиовальма-матер, пошана й по ська із загону М> 7, С. Губ
вага до знань, що забува ко та О. Драгомирецька I»
ються тут, гадаю, сприя
загону NC 8, О. Вовк І Г.
ли б не лише зростанню Процюк із загону № 9 та
престижу професії в очах багато ‘'інших.
студентів, але й звертали
Правління
господарств»
б їх увагу
до вивчення нагородило
первмажців
теорії та історії культури. трудового суперництво се
Адже пізнання минулого ред студентів
грошовими
полегшує шлях у майбут преміями та організувало
нє. Не забуваймо, що на екскурсію до міста Хаірсо*
шим нинішнім вихованцям на. Добрий спомин про се
доведеться жити не тільки бе залишили студзагоиївц)
в двадцятому, а й двад інституту не лише иетхнен •
цять першому СТОЛІТТЯХ,
ною працею, але й концерт
М. ЛЕСЮ К. ними виступами, спортивни
Завідуючий
кафедрою ми змаганнями тощо.
української мови, доцент,
В. БОНДАРЕНКО.
член парткому інституту.
Командир студзагоиу «Пе
Фото І. Тимінського.
дагога, викладач кафед- ри фізвиховання.
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Жити перебудовою, здійснювати перебудову
Тези звітно? доповіді партійного комітету на звітно-виборні збори комуністів інституту
Протягом звітного пері-’ ' ної школи, на питаннях
оду в центрі діяльності , вдосконалення навчальновиховного процесу. За
партійного комітету інсти
час, що минув від попере
туту була робота, спрямо
дніх звітно-виборних збо
вана на
реалізацію рі
рів, у вузі розпочато під
шень X X V II з’їзду К П РС ,
готовку спеціалістів з но
X X V II з’їзду Компартії
вих фахових дисциплін:
України, лютневого (1988
математика і інформати
р.) Пленуму Ц К К П РС
ка, педагогіка і психоло
та X IX Всесоюзної п ар ті
гія дошкільного вихован
йної конференції. Комуні
ня. Також відкрито новий
сти і безпартійні зосеред
факультет, що готує вчи
жували свою увагу на нетелів малювання, креслен
вирішених завданнях пе
ня та праці; кафедру ате
ребудови
загальноосвіт
їзм у. етики і естетики; со
ньої та вищої педагогіч-

ціологічну лабораторію.
Я метою
поліпшення
зв’язків між інститутом
та школами міста й об
ласті створено 7 ф іліалів
кафедр, проводяться спіль
н і виїзні засідання кафедр
з педрадами ш кіл, у шко
лах з посиленим вивчен
ням дисциплін нинішнього
навчального року вперше
працюватимуть викладачі
інституту.
Останнім часом інститут
значно поліпшив роботу в
питаннях відбору здібної

молоді, зокрема з сільсь
кої місцевості, для оволо
дівання вчительською про
фесією. Появилися нові
форми такої роботи —
факультет
майбутнього
педагога, заочні
школи
юних ф ізиків і математи
ків, філологів і художни
ків, організація олімпіад
серед
старш окласників,,
педкласи в школі-інтернат і № 1 тощо.
Разом з тим у справі
підготовки висококваліфі
кованих учительських спе

ціалістів є ще недоліки.
Це стосується насамперед
питання кадрів професор
сько-викладацького складу
інституту: не всі кафедри
рівномірно укомплектова
ні ними, порушено опти
мальне
співвідношення
між молодими і досвідче
ними викладачами. Пар
тійні групи та партбюро
ф акультетів, по суті, са
моусунулись від ц ієї про
блеми, а партком не пі
дійшов до неї з належною
принциповістю і серйозні

стю. Однак варто зазначи
ти, що ректорат, очолю
ваний комуністами В . І.
Кононенком, Б . В . Василишиним та П. С. Федорчаком, останнім часом
провів певну роботу, спря
мовану на перебудову ка
дрової політики в інститу
ті, — направлено в аспі
рантуру ряд молодих пер
спективних
викладачів,
запрошено
досвідчених
учених розроблено цільо-

(Продовження
на 2-й стор.).
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перебудовою, здійснювати перебудову
Тези звітної доповіді партійного комітет} на звітно-виборні збори комуністів інституту
Початок
нумів Ц К К П РС . X IX Все
тичного виховання школя
парткому і ректорату з
сення культури міжнаці
на 1-й «тор.).
союзної партійної конфе
рів. Варто б подума*£г і
вересня цього року почала
ональних відносин, покли
ренції ідеологічна робота
кана створити атмосферу
виходити в інституті ба
про створення кабінету
jjk . програму «Кадри»:
в інституті спрямовува
колективізму, згуртовано
естетичного виховання на
гатотиражна газета «Ра
.
вим
елементом
лась на перебудову ї ї зм і
дянський
педагог», що
сті, дружби, довір’я, гума
базі трьох факультетів
перебудови
роботи інсту.
нізму, боротьби з проява
дасть змогу активізувати
(худграфу, музпеду. філстала
атес
Цьому
завданню
ідео
р і з н і напрямки ідеологіч
ф аку), конструкторського
ми зверхності. її розв’я
тація , професорсько-вилогічна ком ісія (в складі
клкдацького
складу, а
бюро в оформленні нав
ної
роботи,
розвивати
занню сприяє система за
комуністів М. В. Кугутятворчі нахили і здібності
ходів їв інституті, спрямо
чальних корпусів та ауди
також підрозділів вузу,
ка, М. Ю . Голянича, В. І.
студентів, викладачів. Од
вана на вивчення мови,
торій. а, можливо, ство
йкавнявила ще одну грань
Мойсеєнко. В. X . Яценюфольклору, досягнень ку
нак редакція газети пот
рити й університет куль
^ад^ової проблеми — нека) намагалась підпорядт
тури, в рамках якого б
ребує підтримки партій
льтури братніх народів.
'відаювіднісгк деяких вик
кувати нові форми і ме
ного,
комсомольського,
Зокрема, студентам рів
діяли літературна студія,
ладачів високому критетоди
ведення
роботи:
дис
профспілкового
активу,
'Ій й педагога вищої шко
них факультетів запропо
клуби любителів книги,
кусійні
політичні
клуби,
всього колективу інсти
новано вивчати російську
фотолюбителів, живопису,
ли* Крім того, очевидни
різного роду зустрічі, кру
туту.
і рідну українську мови,
музики, кіно, тощо.
ми’ були й недоліки у її
глі столи, соціологічні до
іі^оведенні.
історію Української Р С Р ,
В умовах ідеологічної
Акцентуючи уваїу на
слідження, пошукові опе
започатковують свою ро
проблемах
ідеологічної
У перебудові повинна
боротьби особлшого зна
рації тощо. Все це сприя
боту лекторії з образотво
роботи, необхідно зазначи
чення набуває переконли
Проявитися
авангардна
ло політичній активізації
рчого мистецтва, музики
ти, що новообраному пар
W Jft членів КП РС . У ко
ве і своєчасне розкриття
студемій, ідеологізації їх
тійному комітету необхід
та літератури. Значно бі
муніста не може бути ава
вигадок буржуазної про
мислення, посиленню де
но закріпити перехід на
нгардної ролі взагалі, во
льше в цьому плані міг
паганди.
Парткомом ця
мократизації і гласності.
демократичні методи пла
би зробити клуб інтерна
робота будувалась з ура
на виражається в конкрет
У цьому плані значну
нування і організацію іде
ціональної дружби, яким
них Ділах. Ця ленінська
хуванням
специфіки на
роботу проводили кафед
ологічної діяльності, нові
керує комуніст М. І. Мішого регіону.
дуіийа особливо актуальна
ри суспільних наук, яким
рошніченко.
проблемно-дискусійні Фор
Важливою ланкою іде
Сьогодні. Тому партійним
відведене особливе місце
ми роботи.
м>упам кафедр, партійним
ологічної роботи парткому
Протягом
останнього
в підготовці висококвалі
Ідеологічна комісія не
за звітний
період була
бюро Факультетів і парт
часу в інституті дещо по
фікованого. ідейно загар
зуміла остаточно подолати
кому інституту є над чим
організація роботи мето
жвавилась атеїстична ро
тованого вчителя. В той же
паперовий стиль роботи.
працювати. Свою роботу
дологічних і теоретичних
бота ідеологічної ком ісії
час помітно, що перебудо
Тому необхідно перегля
потрібно спрямувати так,
семінарів в системі пар
парткому. Цьому сприяла
ва ррботи кафедр суспіль
нути перелік обов’язкових
аби кожен комуніст, кожен
тійної 1 комсомольської
розроблена парткомом і
них наук, їх становлення
документів, скоротити різ
політосвіти (відповідаль
безпартійний
працівник
ректоратом система захо
як центрів методологічної
номанітні перевірки і ко
ний комуніст М. Ю . Говідчував себе активним і
дів по посиленню атеїс
і виховної роботи прохо
м ісії в партійних органі
лянич), а також політич
зацікавленим в загально
тичної роботи у зв’язку
дить ще повільно.
заціях факультетів.
народній
справі,
ного інформування сту
із 1000-річчям введення
Важливе Місце в діяль
За звітний період мали
. .Підвищенню кваліф іка
дентів. Система політзахристиянства на Русі. Во
ності парткому займала
місце порушення виконав
ц ії викладачів, а значить.
нять, єдиних
політднів,
на передбачала вивчення
робота у справі патріотич
ської дисципліни по при
Якості підготовки майбут
участь у них керівного
відповідних курсів науко
ного та інтернаціонально
йнятих парткомом рішень
н і*
учителів
сприяла
складу
Інституту
загалом
вого атеїзму, організацію
го виховання (відповідаль
і планів, іноді з запізнен
наукова робота, що про
сприяють
розвитку
полі
зустрічей з науковцями,
на член К П РС В . І. Мой
ням -доводились до парт
водиться в інституті. За
тичної
культури
студен
уповноваженими у спра
сеєнко). Діюча
система
бюро плани основних за
звітний період вона велась
тів. Однак досить часто
вах
культів
при
Раді
М
і
заходів у цілому дає змо
ходів по комуністичному
.по.46 колективних темах,
політзаняття підміняють
ністрів У Р С Р по Івановихованню.
гу вести роботу в різно
те . з ;яких є госпдоговірся різноманітними вихов
Франківській
області,
про
манітних напрямках, вра
ними. Протягом останніх
Партійний
комітет
у
ними заходами, у зв’язку
ведення конференцій, ди
ховуючи запити
різних
JWQX- років опубліковано
з чим політична поінфор
звітному періоді працював
скусії за романом Ч. Айтгруп студентів.
Такими
.6 монографій. З підруч
мованість значної частини
над вирішенням завдань
матова «Плаха». Однак
формами роботи були ти
ники. 12 посібників, 260
перебудови організаційностудентів з питань між
організоване
в
листопаді
ж ні революційної слави,
статей загальним обсягом
народних відносин, внут
партійної роботи. Він зо
1987 /року анкетування
Вахти пам’яті, фестивалі
355.6 друкованих аркушів.
середив свою ' увагу на
ріполітичного життя зали
показало,
що
кожний
чет
інтернаціональної дружби,
Т р . необхідно відзначити
вдосконаленні стилю ке
шається на низькому рів
вертий студент до атеїс
свята словесності, відзна
особливо плідну роботу
ні.
рівництва, підвищення ботичної роботи в школі не
чення
Ш евченківських
йРОФвсооів R. І. КононенВимагає перебудови і
йовитості парторганізації.
готовий, а деякі з них ви
днів. Вони доповнювались
(ка^ Д М. Фреїка. О. Ю .
сама організація політзарозвитку демократизації і
словили
СУМНІВ
у
ї
ї
необ
організацією
студентських
■КаРпенка. І. А . Климишинять. До їх планування і
гласності, зміцненні пар
хідності
Здавалося,
що
з
конференцій по патріотич
щ ., та іншиж науковців
тійних рядів, підвищенні
проведення необхідно за
відкриттям
кафедри
атеї
ному
вихованню,
діяльні
3?узу. Однак, треба заува
лучати студентський ак
особистої відповідальності
зму, етики і естетики (за
стю студентського лекто
жити, що за цей час не
тив. Болючим місцем іде
комуністів за
доручену
відуючий кафедрою член
рію, заходами на відзна
захищено жодної доктор
справу. Така лінія утверд
ологічної діяльності є ро
сько* дисертації.
чення 70-оіччя Йеликого
К П РС М. К .
Фіглевсьбота за місцем проживан
ж увалася в Діяльності
Ж овтня, 325-річчя Іванокий) в атеїстичній роботі
.•і Науково-дослідним се«партбюро і лартгрупоргів.
ня студентів. Необхідно
Франківська!
повинен би наступити пе
чющ пувюювамо 85 дого'відмовитись від
старих
Перебудовуючи сввю ро
релом, однак цього не в і
#оМ в'на суму 49Я 5 ти
боту. партком скоротив
Посиленню інтересу сту
форм роботи в гуртожит
сячі карбованців. Однак це
дбулося. Кафедра атеїз
кількість засідань і розг
дентів до вітчизняної іс
ках (проведення різнома
му ще не стала коорди
доробок поактично двох
лядуваних на них питань.
торії. особливо радянсько
нітних масових заходів,
нуючим центром атеїстич
|фф§8р: .Фізики (зав. ка
Члени парткому стали по
го періоду, привело до ак
лекцій та ін .). Основним
федри П. П Киричокі та
ної роботи, яка проводи
давати конкретну допомо
тивізації ДІЯЛЬНОСТІ ряду
змістом нашої роботи в
ться в і н с т и т у т і За упу
гу партійним організаціям
Ю н м т я Фізики і ТЗН
гуртожитках п о в и н н і ста
суспільно-політичних і ди
щення в атеїстичній Ро
ізавіпую чин
кафедри
ф акультетів і партгрупам.
ти проблеми морального,
скусійних клубіЬ, ПОЯВИ
боті відповідальні і біль
Д., М . ф оеїкЬ
Більш е стало демократич
нових, зокрема «Інтерна
естетичного
виховання,
-r R - інституті працює 128
ності в проведенні пар
ціоналіст» (з
числа ко
питання внутріш ньої ку
ш ість партбюро факуль
догкових
студентських
тійних зборів і засідань
лишніх воїнів-інтернапіольтури В Формі бесід, ДИ
тетів. Немає чіткої ско
rytm rie. і '--, проблемних
налістів), «Діалог». «По
СКУСІЙ, круглих
столів.
парткому. Підвищено ви
ординованої системи есте
груп, якими охоплено 2057
могливість до звітів ко
зиція» (з суспільно-полі
тичного виховання студе
За звітний період партстудентів. Вони
беруть
м уністів, особливо членів
тичних проблем). «Учи
нтів. Не повністю вико
ком не добився перелому
участь;у республіканських
виборних партійних оргатель» (з проблем перебу
в роботі стінгазет. Випус
ристовується
потенціал
%а. ,всесоюзних наукових
дови вишої і середньої
ки номерів газет мали, як . нів. Більш ефективною
вузу в цьому відношенні,
ЧойНіепенпІях. За підсумшколи) та ін.
правило, парадний, ю ві . стала робота по охоплен
мало залучаю ться до цьо
кщ иЧйь^х останніх років
ню комуністів доручення
Нині особливої
ваги
го творчі Спілки Прикар
лейний характео. не пору
Jffclt' CfVJtfiHTCbKHX о^біт
ми та організації їх ви
шували проблем, що хви
з боку парткому і парті
паття, не узагальнюється
нагороджено на Рсесоючконання. Разом з тим за
йних бюро Факультетів
досвід кращих ш кіл міс
люють студеінтів і викла
h o m v конкупсі дипломами,
лишилась наша стара хводачів. : Завдяки зусиллям
вимагає- проблема підне
та, області з питань есте
в поботя студеі^гч Р Комяпниттького
віпзняоона
Дипломом М ІцвуЗу G PC P
і im R.TTKCM.
Разом з тим чимало на
укових гуртків і проблем
КАНДИДАТІВ, ЗАПРОПОНОВАНИХ КОМУНІСТАМИ ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ ФАКУЛЬТЕТІВ, У ЧЛЕНИ
них груп працюють фор
ПАРТКОМУ ІНСТИТУТУ
мально, лише
незначна
16. ХОРОБ С. І. — ре
кількість студентів бере
інструментах.
ректор інституту.
1. БАБІЙ Л. Т. — до
дактор газети «Радянсь
участь у виконанні госп12. ПИЛИПІВ В. М. —
7. КОСТІВ В. І.
—
цент кафедри атеїзму,
кий педагог».
договірних тем.
старший науковий спів
асистент кафедри теорії
етики і естетики.
.'Проректору по науковій
робітник науково-дослід
2. БИЛИЦЯ
Я. Т. —
та методики піонерської
17. ЧОЛОВСЬКИЙ П. М.
роботі комуністу П. С.
ного сектору.
роботи.
асистент кафедри німе
— викладач
кафедри
Федорчаку необхідно під
8. КОСТИШИН Ф . Ф .
цької мови.
гри на музичних інстру
13. СЕЛЬСЬКИЙ В. І.
вищити ВИМОГЛИВІСТЬ до
— доцент і/ефедри істо
3. БУХВАЛОВА Н. О.
ментах.
— завідуючий кафедрою
деканів і завідуючих ка
— секретар
комітету
рії КПРС.
математики і природни
18. ЧОРНИЙ А. І. — до
федрами у справі забез
9. КУГУТЯК М. В. —
комсомолу.
чих дисциплін.
цент кафедри
історії
печення наукової реаліза
старший викладач кафед
4. ГОПЯНИЧ М. Ю —
КПРС.
14. СОЯ М. М. — до
ри істоп ї СРСР і УРСР.
ц ії реформи вищої 1 се
завідуючий
кафедрою
цент кафедри теорії та
19. ФІЛАТОВА М.
І.
10. МОЙСЕЄНКО В. Іредньої школи, вимог і
філософії і наукового
методики
піснврсцкої
— старший викладач ка
— доцент кафедри по
постанов партії щодо при
комунізму.
роботи.
федри англійської філо
скорення науково-техніч
літекономії.
5. ЗАВГОРОДНЯ Т. К.
логії.
15. СТУП АРИК Б. М.—
11. ПОЛІЩ УК в. П. _
ного прогресу.
— доцент кафедри пе
доцент кафедри
педа
20. ЯЦУРА М. М. — се
старший викладач
ка
дагогіки
і
психології.
Відповідно до рішень
гогіки і психології.
кретар парткому.
федри гри на музичних
6. КОНОНЕНКО В. І—
X X V II з’їзду партії, Пле

СПИСОК

роба, коли одні комуністи
перевантажені доручення*
ми, а інші майже їх не
мають.
Партком багато втрачає
від проведення значної
кількості масових заходів,
тому їцо мало часу зали
ш ається на практичну ро
боту з людьми, на оволо
діння політичними мето
дами керівництва. В ба
гатьох випадках члени
парткому І секретар пе
ретворювалися у фіксато
рів невиконаних рішень, а
потрібної організаторської
роботи по їх виконанню
не проводили. Має місце
поблажливе ставлення пар
ткому до винних за неви
конання рішень і планів
роботи. В цьому напрямку
послабили роботу остан
нім часом члени парткому
І. А , Батюженко та Т. М.
Левченко.
Особливий напрям Дія
льності парткому — це
щоденна допомога в ро
боті факультетським парторганізаціям і партійним
групам.
Партком двічі протягом
останніх двох років розг
лядав роботу партійних
груп: студентської з фа
культету іноземних мов. а
також па,ртгруп фізикоматематичного факульте
ту. Активізували роботу,
зокрема, паотгрупи кафедр
Фізики, наукового кому
нізму і філософії (партrpvnonrn М. А . Рувінський М. В. Куш нірю к).
Партійний комітет (за
ступник секретаря парт
кому по організаційній ро
боті Ф .Ф . Костишан) не
має чіткої системи орга
нізації навчаннй партійно
го активу. В справі підви
щення відповідальності ко
муністів, в тому числі ке
рівників, ще слабо вико
ристовувалися співбесіди
з ними в парткомі, пар
тійних бюро.
У звітному періоді де
що активізували -роботу
профкоми інституту (В . X .
Яценюк , О. С. Левандовський). Але. незважаючи
на неодноразову критику,
і далі слабким
місцем
в їх роботі є організація
соціалістичного змагання.
В його пшведенні чимало
процентомаїнії.
аС
Закінчилися зв1тіів?виборні збори факультетсь
ких парторганізацій і пар
тійних груп. В цілому во
ни відзначалися кращою,
ніж в попередні роки: під
готовкою і вищою актив
ністю комуністів, сильні
шим був критичний дух
зборів. Тільки на адресу
парткому. ректорату пос
тупило більше ЗО критич
них зауважень і пропози
цій, над їх узагальненням
працює партком. Разом з
тим звіти і вибори пока
зали. що особистий при
клад перебудови в бага
тьох парторганізаціях
і
партгрупах не показують
керівні кадри, в тому чис
л і декани, завідуючі ка
федрами. партійні активі
сти.
Партком відзначає, що
недоліків було б менше,
якби його члени, і в пер
шу чергу секретарі
—
колишній А . В. Крюков
і сьогоднішній М. М. Яцура, — працювали більш
цілеспрямовано і наполег
ливо, вимогливіше питали
з комуністів, особливо з
керівників, виборного пар
тійного активу за реаліза
цію завдань перебудови.
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і нашому Ін
ституті проходитиме
обнауково-лрактична
70-річному ювілею В. О.
Сухомлинського, іцо широ
ко відзначався ■ країні на
прикінці вересня. На кон
ференції буде 'працювати
сім секцій, * роботі яких
візьмуть участь учителі міс
та й області, науковці, сту
д е н т і працівники інституту.
Василь
Олександрович
Сухомлинський
належить
до тих уславлених людей,
які вражають своїм полу
м'яним життям, глибиною
творчості і виключною пра
целюбністю. Щ е за життя
Василя Олександровича про
нього казали: не людина,
а цілий науковий
заклад.
За неповних двадцять ро
ків — 36 книг і брошур,
серед яких — 28 моногра
фічних праць, 600 статтей
і публіцистичних
виступів
на сторінках
центральних
газет і журналів, понад 1200
художніх творів для дітей
— такий творчий доробок
учителя-вченого.
Багато
рукописів ще роками зали
шилися неопублікованими і
після його смерті. Останні
ми словами, які прошепо
тів після дводобової втрати
свідомості вмираючий Ва
силь Олександрович своїй
дружині Ганні Іванівні, були:
аДуже прошу тебе, Ганю,
потурбуйся... про рукопи
си». Навіть крізь затумане
ний мозок він турбувався
про те, щоб добірне зерно
доброти, людяності, вірнос
ті, посіяне в рукописах, про
росло буйноцвіттям сходів.
Слід його вічний, бо по
чаток він брав з трудолю
бивого учительського серця
і вів до тисяч і тисяч ди
тячих сердець. Невичерпним
джерелом творчості Василя
Олександровича була прак
тика, реальне життя Павлиської школи, якою він
беззмінно керував протя
гом 22 років.
Особливо
плідними у творчому до
робку були шістдесяті ро
ки. В« цей період майже
щороку, а то й двічі на рік
виходять його монографії:
«Виховання
колективізму
в школі», «Педколектив се
редньої школи», «Вихован
В умовах перебудови ви
щої і середньої школи ва
жливе значення мас про
блема вивчення передового
педагогічного досвіду. До
найбільш життєдійних дже
рел педагогічної мудрості
належить творча спадщина
В. О. Сухомлинського.
її
вивчення — необхідна умо
ва професійного
станов
лення майбутнього педаго
га. В той же час на держав
них екзаменах, як про це
не сумно говорити, питан
ня про значення творчості
В- О. Сухомлинського, пе
дагогічні ідеї і їх реаліза
цію в практиці роботи шко
ли є для студентів-випусккиків одними з найбільш
складних. Значною мірою
така ситуація зумовлюється
тим. що в поограмах психолого-педагогічних дисцип
лін вивченню
творчості
В. О. Сухомлинського ще
не відведено належної ува
ги. Тільки в курсі «ІС ТО РІЯ
педагогіки»
передбачено
спеціальне вивчення спад
щини видатного педагога,
та й то в оглядовому пла
ні. Кафедоою
педагогіки
психології
сплановано
проведення
семінарського
заняття для студентів
IV
курсу.
За твооами В. О.
Сухомлинського окремі сту
денти пишуть дипломні і
куосові роботи, вивчають,
аналізують
його
ідеї в
процесі роботи
наукової
студентської
проблемної
групи. Кафедрою
зібрано
передано цікавий матеріал

Ш Ш НАБ
ня комуністичного ставлен
ня до праці», «Виховання
радянського патріотизму»,
«Як ми виховали мужнє по
коління», «Духовний
світ
школяра» та (н.
До найголовніших,
найгрунтовніших творів В. О.
Сухомлинського належать
його праці «Паелиська се
редня школа» і «Серце від
даю дітям». Остання пра
ця багаторазово видавалась
в нашій країні і за рубе
жем. Воїна удостоєна пер-

раїнською та російською
мовами. Загальний- тираж
праць В. О. Сухомлинсько
го на 50-річчя з дня на
родження
становить три
мільйони екземплярів,
на
70-річчя — 12
мільйонів
примірників, які видані 53
мовами народів світу. Це
свідчення великого потягу
до творчості В. О. Сухо
млинського.
В. О. Сухомлинський —
вчений-педагог. У 1955 ро
ці в НД| педагогіки Украї-

Серце, віддане
дітям
шої премії Педагогічного
товариства УРСР і Держав
ної премії УРСР. Ця книга
— визначне явище а педа
гогічній науці. В
останнє
п’ятиріччя свого життя пе
дагог підготував праці «Сто
порад учителеві»,
«Листи
до сина», «Батьківська пе
дагогіка». Останньою при
життєвою публікацією В. О.
Сухомлинського була стаття
«Слово до учнів» (1 верес
ня 1970 p.), опублікована в
«Правді»,
а 2
вересня
1970 р. перестало битися
серце, віддане дітям. Пе
редсмертний заповіт Васи
ля Олександровича
про
рукописи поступово
вті
люється в життя. Уже 18
років, як немає з нами ви
датного педагога, а світ по
бачили ще Ifi його нниг, з
них — 12 монографій, 6
збірників казок.
У світ вийшли п’ять то
мів «Вибраних творів» ук-

ни захистив
кандидатську
дисертацію «Директор шко
ли — організатор навчаль
но-виховного процесу».
З
1957 Іраку — член-кореспондент Академії педаго
гічних наук РРФСР, з 1958 р.
— Заслужений
учитель
УРСР.
Партія і уряд віддали на
лежне заслугам педагога.
Він був нагороджений дво
ма
орденами
Леніна,
багатьма медалями Союзу
РСР, медаллю А. С. Мака
ренка. В 1968 р. йому при
своєно звання Героя
Со
ціалістичної Праці. Того ж
року вім був обраний членом-кореспондентом
АПН
СРСР. Праці В. О. Сухо
млинського живуть і жив
лять нашу педагогічну нау
ку і практику. Саме на йо
го ідеях віри у сили дити
ни зародилась педагогіка
співробітництва. Виховання,
на думку видатного педа

в музей освіти Прикарпат
тя.
Спільно з обласним уп
равлінням народної освіти і
міським відділом . народної
освіти підготовлено
і 20
жовтня буде проведено мі. ську
науково-практичну
конференцію
«Реалізація

го виховання. Окремі сек
ції розглядатимуть питан
ня реалізації педагогічних
ідей В. О. Сухомлинського
про управління і самовряду
вання, взаємодію школи, сі
м’ї і громадськості в умо
вах перебудови школи.
Активізуватиметься літе-

Невичерпне
джерело
педагогічних
Ідей В. О.
Сухомлинського в умовах
перебудови школи». На пле
нарному засіданні з допо
віддю про науково-педаго
гічні ідеї В. О. Сухомлин
ського і їх творчий розви
ток виступить
завідуючий
кафедрою педагогіки і пси
хології доцент В. Д' Хрущ.
Про реалізацію педагогіч
ної спадщини видатного пе
дагога в практиці роботи
школи розповість
дирек
тор CUI № 16
м. ІваноФранківська І. Ф . Лосюк.
Проблематика семи секцій, в
роботі яких візьмуть участь
викладачі вузу,
педагоги
міста, директори, вчителі та
старші піонервожаті,
що
проходять перепідготовку в
інституті, студенти всіх фа
культетів, торкається
ши
рокого * кола питань. Це
проблеми
ідейно мораль
ного е-тетичного, трудово

ратурно-педагогічна
спад
щина В. О. Сухомлинсько
го і її виховне значення.
З доповідями виступлять
26 викладачів,
зокрема,
І. Я. Гришай, кандидат пе
дагогічних наук,
доцент,
Заслужений
вчитель
УРСР, декан ФПК
OHQ,
Б. М. Ступа рик, заслужений
працівник
прсйфтехосвіт'и!
УРСР, М. Г. Стельмахович,
декан факультету підготов
ки вчителів початкових кла
сів та інші. Про реаліза
цію ідей В. О. Сухомлинсь
кого доповідатимуть 30 ке
рівників, вчителів, класних
керівників шкіл міста. Се
ред них доповідь про роль
образотворчого мистецтва
в навчально-виховному про
цесі школи
вчителя-методиста СШ № 5 К. Й. Медвідь,
виступи
старших
вчителів В. П. Проців (се
редня
школа-інтернат),

гога, це не усунення недо
ліків в характері дитини, а
утвердження в ній добро
го, допомога у подоланні
негативного.
Послідовник
A. С. Макаренка спирався
на краще » дітях, вимагав
і від інших педагогічного
такту, майстерності в робо
ті з дітьми. Підносити лю
дину, а не принижувати її,
як це роблять окремі пе
дагоги. Процес
навчання,
на думку В. О. Сухомлин
ського, успішний лише то
ді, коли грунтується на по
зитивних емоціях.
Новаторство В. О. Сухо
млинського — в наступнос
ті. Новаторство без наступ
ності це видумане новатор
ство. Засвоївши ідеї марк
систсько-ленінської педаго
педагог мну
гіки,
»дну педагоспадщину,
гічну мудрість,
‘навчально-виховний досвід,
B. О. Сухомлинський про
довжив кращі традиції гу
манізму в педагогіці.
Він
випередив свій час.
Ідеї
гласності, демократизації,
гуманізації освіти, проголо
шувані В. О. Сухомлинським, тільки в умовах пере
будови мають змогу набу
ти реального значення. Все
творче життя В. О. Сухо
млинського, вся його діяль
ність, новаторський* підхід
до справи виховання і нав
чання — це намагання до
того, щоб зробити життя
дітей щасливим. Його дум
ки, його серце віддані ді
тям, і за це в день 70-ргчного ювілею низький уклін
тому, хто наближав наше
сьогодення.
(
Завідуючий
педагогіки і
доцент.

В. ХРУЩ.
кафедрою
психології,

I. М. Левицької (СШ № 21),
Я. С Драк
(СШ № 15),
Л. I. Стеценко (СШ N2 %
С. П. Шевченко (СШ № 9),
А. В. Стулковської
(СШ
№ 4), Н. і, Байдкж
(СШ
№ 13) та ін.
Безумовно, матеріали кон
ференції послужать пропа
ганді спадщини В. О. Сухо
млинського серед студен
тів, педагогічної громадсь
кості міста.
Однак поза увагою зали
шилося ряд важливих про
блем. Зокрема, проблеми
дидактики в творчості В. О.
Сухомлинського. В їх об
говоренні могли б взяти
активну
участь
кафед
ри
фізико-математичного,
художньо-графічного
фа
культетів, факультету іно
земних мов, кафедри істо
ричні та російської
сло
весності, які не подали до
повідей на конференцію.
Думається, що активніше
роботу по пропаганді твор
чості В. О. Сухомлинського
повинен вести комітет ком
сомолу вузу, комсомольсь
кі організації факультетів,
студентський клуб. Експо
зицію про творчість В. О.
Сухомлинського (як і Ма
каренка А. С.), при умові
виділення приміщення, міг
би розгорнути музей освіти
Прикарпаття. Адже творча
спадщина В. О. Сухомлин
ського — невичерпне джере
ло професійного
станов
лення майбутнього
педа-,
гога.

В. м о ц ю к.
Доцент кафедри педаго
гіки і психології.

ВАСИЛЬ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
сухом лин ськи й

(1918—1988)

Назавше в
пам’яті нетлінній
В експозиції
народного
музею освіти Прикарпаття
постійно
демонструються
фотокопії, репродукції па
м'ятників історії та культу>ри, зокрема, на честь ви
датних
педагогів: К. Д.
Ушинського, Н. К. Крупської, А. С. Макаренка, В. О.
Сухомлинського. В
музеї
експонується повне зібран
ня творів Василя Олексан
дровича, путівник по му
зею, програми і матеріали
конференцій, присвячених
учителю-новатору, планше
ти, листи-ориґінали, напи
сані видатним
педагогом
на адресу інституту.
При народному музеї ос
віти Прикарпаття
працює
науково-педагогічний клуб
«Ватра». Слова В. О. Сухо
млинського «Серце Віддаю
дітям» — такий девіз клу
бу. Його створення почало
ся з колективного листа ви
датному педагогові. В спад
щині
відомого
Павлиського учителя, з яким листу
валося
перше покоління
«ватріви|ів», гуртківців за
хопила романтика казки.
Вона звучала не тільки на
заняттях клубу, але й з’яви
лась у стінгазетах, на за
няттях з педагогіки, у ба
зових школах.
Музей проводить велику
інтернаціональну
роботу.
Зміцнюються зв'язки зі сту
дентами педвузів союзних
республік.
Зокрема, тад
жицькі друзі надіслали нам
примірник вузівської бага
тотиражки з цінними мате
ріалами про В. О, Сухом

линського, що тепер експо
нуються я нашому музеїв
Перший комсорг інститу
ту Т. В. Василькова, учасни
ця Великої Вітчизняної вій
ни, яка нині працює в Куйбишеві, на запрошення ра
ди музею двічі приїздиш
на зустріч з студентами ін
ституту. В центрі П спога
дів — розповідь про бага
торічну дружбу з В. О, Су»
хомлинським. Саме вона в
своєму місті стала попуяяіризатором творчості відо
мого педагога, який надси»
лав їй для рецензії свої пе
дагогічні праці. Один із, лис
тів В. О. Сухомлинського
до Т. Василькової представ
лений в експозиції музею.
Педагогічна громадськість
Прикарпаття творчо підхо
дить до вивчення спадщини
видатного педагога. За ос
танні роки в області скла
лась певна система узагаль
нення і впровадження кра
щого педагогічного досвіду
в практику, немало робиться
у справі підвищення науко
во-педагогічного потенціа
лу сільської -школи, твор
чого
розвитку спадщини
В. О. Сухомлинського в су
часних умовах.
Педагогічна спадщина В. О.
Сухомлинського
вимагає
глибокого вивчення. Вона є
невичерпним джерелом для
творчих пошуків ефективних
шляхів, форм і методів удо
сконалення
навчально-ви
ховного процесу в школі.
О. ІВАСИШИН.
Доцент кафедри педаго
гіки і психології.

Ш КОЛУ

Не заучу
а вчити
Одним з ^найбільших не
доліків нашої загальноос
вітньої середньої
школи
вважається заучування на
вчального матеріалу. Така
форма притуплює
учнів,
відбиває їх бажання сер
цем і розумом сприймати
явища життя і природи.
Через це дуже часто шко
лярі не вміють
думати,
спостерігати, аналізувати...
Нині, як ніколи раніше,
особливу важливість набу
ває
вміння здобувати і
вдосконалювати знання са
мостійно. Саме це й не
знайшло свого достатньо
го відображення в проек
ті Положення про серед
ню загальноосвітню школу.
Тільки в пункті 7-му вказа
но,. що школа
найперше
покликана
забезпечити
«формування у школярів
умімня і бажання вчитися».
З цього приводу, гадаю,
буде доречним і необхід
ним у пункті 8-му після слів
про те, Що школа закладає
фундамент, міцний
грунт
загальноосвітньої підготов
ки додати й «уміння вчи
тися». Таке включення про
понованого доповнення не
тільки актуалізує завдання
сучасної школи, але й при
мусить, педагогічні
інсти
тути значно поліпшити під
готовку вчителів до фор
мування у дітей умінь і на
вичок учитися.

Напевно, проблеми в студентському самоврядуванні
є не тільки в нашому інсти
туті, а й в більшості вузів
міста. І думаю стверджува
ти, що в котромусь з них
самоврядування добре на
лагоджень, ніхто не стане.
Дещо більших успіхів до
мігся щодо цього комітет
комсомолу інституту нафти
і газу.
У нас проблем в само
врядуванні досить. Більшість
питань поки що
вирішує
ться формально. Чому? При
чин багато. Вважаю, що од
на з них — незадовільна ро
бота в цьому напрямку ко
мітету комсомолу, комсор
гів факультетів, а ще — па
сивність наших же студен
тів у справі конкретного ви
рішення поставлених зав
дань. Вже скільки разів пи
тання,. студентського само
врядування розглядалось на
комсомольських зборах, за
сіданнях комітету комсомо
лу, організовувались «круг
лі столи», проблемні групи
по вивченню питання! Сло
ва, слова, слова... 1 більш
нічого.
17 червня 1987 року
прийнята постанова Мініс
терства
освіти
СРСР,
ВЦРПС,
ЦК ВЛКСМ «Про
першочергові
заходи по
розширенню участі студен
тів в управлінні вищими на-

вчальними закладами», де,
зокрема, наголошується: «В
умовах прискорення соці
ально-економічного розвит
ку країни і демократизації
суспільно-політичного жит
тя радянського суспільства
зростає роль' вищих навча
льних закладів' у реалізації

даннях — невідомо. Споді
ваємося, що тепер нам
зможе допомогти у висвіт
ленні роботи стУдент,ів —
членів наукових та суспіль
них організацій інституту на
ша багатотиражка. Дещо
більший ■склад студентів у
новоствореній раді- науко-

За що ж відповідає сту
дентський декан? Планува
лося — за пропуски без
поважних причин, неуспіш
ність, разом із старостатом може позбавити сти
пендії, вирішити . питання
про надання
гуртожитку,
організувати виставку нау-

від нас
«Основних напрямів пере
будови вищої і середньої
спеціальної освіти». Отже,
вже більше року діє такий
документ. Проте, де «діє»,
а де про нього й не чули.
Що ж зроблено в нашо
му інституті згідно з поло
женнями
цієї постанови?
Відрадно, що студенти вхо
дять до складу раДи інсти
туту. Немає сумніву,
що
сюди обрано кращих — від
мінників, громадських акти
вістів. Але
в раді близь
ко сорока членів, та з них
від студентів лише троє —
Оксана Микитин (філфак,
IV курс), Оксана Архамула (педфак, V курс), Окса
на Дзвін (музпед, IV курс).
Мабуть, дівчата сумлінно і
серйозно ставляться
до
своїх обов'язків, але що
саме вони роблять і які пи
тання піднімають на засі-

во-технічної творчості мо
лоді (голова ради профе
сор П. С. Федорчак). Сюди
входять юнаки і дівчата від
усіх факультетів,
включа
ючи й голів навчально-ви
ховної комісії, і відповіда
льних за наукову роботу. Як
член
ради
НТТМ можу
стверджувати, що більшість
питань наукових робіт сту
дентів, проблеми організа
ції олімпіад, наукових кон
ференцій і т. п. вирішуєть
ся саме завдяки
роботі
цієї ради.
На
факультетах тепер
ввійшло «в моду» організо
вувати так звані студентські
деканати і обирати студент
ського декана,
особливо
відзначається в цьому від
ношенні художньо-графічний факультет. Проте, наз
ва назвою, а методи і стиль
роботи
лишаються старі.

кбвих та художніх робіт. Як
для початку —
непогано.
Ідею підтримали, взяли на
обговорення в групи і...
обговорюють по нинішній
день. От і виходить — са
мі пропонуємо, самі й не
виконуємо. Говорити ж воно
значно легше!
А скільки проблем з роз
поділом гуртожитків і сти
пендій! Візьму для прикла
ду гуртожиток N2 2. Неод
норазово студенти пропо
нували і навіть наполягали
перевести його на повне
самоврядування. Для по
чатку думали обрати сту
дентського коменданта, на
денне чергування в гурто
житку взяти тільки студен
тів, та й чимало інших про
позицій висували жителі гур
тожитку. Тепер, правда, не
дуже охоче. І не дивно. Ад
же комітет комсомолу з ве

ликим піднесенням обіцяв :
підтримку на двадцять, п'я- тій звітно-виборній КОїНференції. Рік м*(нув — ні під
тримки,
ні згадки. П ро>
проблеми студентського са
моврядування, мабуть, кра
щ е зможуть розповісти са
мі студенти, члени студрад.
Тільки ось питання, чому ж
так невдало, м’яко- кажу
чи, склався стан справ і»
самоврядуванням в нашому інституті? Думаю, винуватці
цього — члени
комітетукомсомолу. Більшість їх зов
сім не цікавиться питання
ми самоврядування і навіть
не намагаються допомогти
в їх вирішенні. Як зр еш 
тою, не прагнуть- поліпши
ти стан справ і самі сту
денти.
Розумію, що відразу роз
в’язати всі ці проблеми не
можливо. Що я можу за
пропонувати? Для початкудавайте все ж-таки виріши
мо питання про гуртожи
ток № 2. Мабуть, найближ
чим часом варто було б зі
брати комітет комсомолу •
спільно з студентською ра
дою гуртожитку і намітити
конкретні завдання, які ре
ально можна було б вирі
шити. Оце й буде конкрет
ний початок конкретної ро
боти.
О. КОНОВАЛОВА.
Студентка філологічногофакультету групи НР-41.

Миттєвості
прекрасні

А. РУБЛІКОВ.
Старший викладач
ка
федри політекономії.
Т О Д І на нашій вулиці -^дзвінкі бурштинові сни, во
на йшла до лісу, на Про* майже ггід кожною ха
січ, чи на зарінки по зіл
тиною стояли приземкуваті
ля.
лавочки на товстих ногахКоли стомлені від ціло
колодах, у городчиках, по
денної біганини і забав, зі
підтинню, цвіли .ніжні сере
щедро
розфарбованими
жки, витикав з-поміж шта
зеленкою колінами і ліктя
хетин свої колючі лапки аг
ми, ми збиралися увечері
рус, . ніжно перешіптувались
під старою тополею на своє
тополі.
*
На кожній такій вулиці на'
ОПОВІДАННЯ
радість малечі обов’язко
во живе якась дивакувата,
незвичайна людина. У нас
такою була баба Дорушка.
Навіть коза в неї була не
біла чи сіра, а чорна, аж
лискуча, немов чорт,
що
віче, ои скільки
усякого
мальований у моїй книжці
різного було моалено-лерез казками.
мовлено про стару Доруш
І ніхто про Дорушку ні
ку. Найменший серед нас,
чого не зінЄа, ке відали на
Петрик, після тих розмов,
віть, звідки вона взялася у
бувало, боявся сам іти до
нашому селі. Лише дорос
дому, і ми вели його на
лі казали,
що поселилась
подвір’я усією
ватагою.
баба у своїй, колись поро
Та й у нас коло бабиної
жній хатині, яка поглипува
хати часто бігали по спині
ла на білий світ трьома не
мурашки.
величкими віконцями з го
рба над Млинівкою, одра
Але ранок зовсім злизу
вав страхи, і наш гурт дру
зу ж по війні.
Жила Дорушка відлюдку
жно біг на край вулички
стрічати Дорушку.
Вона
вато. У гості до неї ніхто
ніколи
не"
ходив-не їз
тихо ступала^ згорблена,,
сива, немов голуб, довго
див, і бабин сусід, дядько
волоса, у довгій, до п’ят,
Василь, сидячи на лавці
і
картатій спідниці. В одній
спритно скручуючи однією
руці костур, в другій —
рукою (другу втратив
на
зілля, зібране оберемком
війні) «козячу ніжку», часто
у стару хустку. Звідти стир
скаржився нам:
чали то зірочки звіробою,
— Ото, хлопці, пораду
то малинові овічки двоковав мене бог. За рік з
її
лоекової
ефедру,
то
уст й слова не почуєш.
афинник,
До того ж Дорушка зна
Ми бігали довкруж неї
лася на травах. Як
тільки
і навперебій просили:
свіже весняне сонце і теп
— Поворожи! Поворожи!
лий туман зганяли сніг
у
Млинівку і до нового зазиА Дорушка мовчала і ди
вилася перед себе, ніби
мку, майже щоранку, ко
мусила побачити щось дули ми ще додивлялися свої

же важливе й боялася втра
тити. "
А ще у Дорушки
були
райські яблука. На' вулиці
їх .не мав більше .ніхто, і
вони здавалися нам смач
нішими від усіх ласощів на
світі — навіть за обсилані
цукром подушечки.
У набіги
на Ці яблука

рошно. Якось навіть прис
нилися два вусатих злих
дядьки. Один немов би
крутив мені вуха і стягував
штани, а другий тримав у
руках щось подібне до ба
тькової попруги.
Та сини до Дорушки так
і не приїжджали.
.Одного разу, граючись

Сини баби Дорушки
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наша зграя при кінці літа
пускалася кожен день. Як
чудово було повзти по мо
ріжку, перелізати, підсфг
жуючи О Д И Н одного через
пліт, мчати до яблунь, ха
патися за нижчі гілки, втя
гувати в плечі голову під
рясною зливою
дрібних
червонощоких
яблучок і
хутенько збирати їх у запазуху чи в кишені!
А потім починалося най
цікавіше. Хтось підкрадав
ся до бабиної хатини і мо
лотив по стіні
палицею.
Коли Дорушка, важко сту
паючи, показувалася
з-за
Рогу оселі, наша
толока
вже сиділа верхи на плоті.
Стара
оппралася на овій
кривий костур і
якимось
незвично дзвінким голосом
гукала:
— О-от сини у відпустку
приїдуть! То вже вам шта
ни поопускають!
Ми реготали і стрибали
з плоту додолу.
Але, якщо чесно, то ме
ні після таких бабиних обі
цянок ставало трохи мото-

-

—

у
«палочку-ширучапочку»,
ми
почули жалісливе ме
кання і побачили, що на
вулиці не вистачає чорної
бабиної кози. Ми прибігли
до Дорушчиної хати і стали
хором мекати разе*» 9 ко
зою, аби баба швидше про
кинулася Т випустила
Д.
Але стара все не виходила.
Ми враз замовкли і побіг
ли по дядька Василя.
Дядько Василь спочатку
постукав у двері пальцями,
потім забухкав кулаками,
далі знайшов тріску, просу
нув її між вушком й двери
ма і відкинув защіпку.,.
— ідіть, хлопчики, йдіть
грайтеся, — замахав дядь
ко рукою, з’явившись на
дверях...
Надвечір весь наш гурт
сидів під старою тополею.
Ми знали, що Дорушка по
мерла, нам було її шкода,
але за день це віїдчуття
пригамувелося і тепер ми
були стурбовані', чи гра
тиме, коли повезуть бабу
на цвинтар, музика, як то
ді, коли ховали діда з су-
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сідньої вулиці. Нам дуже
хотілося, аби знову при
йшли музиканти з- великим
барабаном і блискучиїми*
трубами й тарілками.
Дядько Василь підійшов
до нас і присів поруч на
траву. Він чомусь ніяк не
міг скрутити своєї «козя
чої ніжки»...
— От воно, хлопці, як!..
— заговорив дядько,
—
Воно ж не можна не дати
родині знати. То я адреси
дивитися став. Але ж немає
ніде. А в шухляді стола,
під свічками.
похорон
ки... Володькою та Михайликом звали... Під саму пе
ремогу вже це... Ось воно.
хлопчики, як.,
— А шо
ки? — несміливо
спитав
няймолооший серед
нас
Петрик, коли дядько
Ва
силь пішов,.
тата уб’ють,
відповів

Осінь
завжди
навіває,
смуток, згадки про тепло
і яскраві барви літа. Саме-в цей час, як ніколи, хоче
ться його зупинити, зберег
ти .нев’янучу красу квіти,,
хоч один ще раз внести
в кімнату разом з букетом,
спогад про сонячні дні.
Саме це спробували зро
бити і дівчата 11-ої групи
факультету
підготовки!
вчителів початкових класів,
влаштувавши виставку ком
позицій з квітів
«Осіння
симфонія». Зі смаком поєд
нали вони полум'я осін
нього листя з графічним,
обрисом сухих гілок і ніж
ністю жоржин. Сподобане*
відвідувачам
кумедний
дракончик
з каштанів і
ЛИСТОЧКІВ клену — СИМВОЛ;
цього року, не залишили
байдужими
композиції
«Чорний камінь», «Миттє
вості прекрасної осені». На
знімках П. КришталоеичаГ
— кращі композиції вистав
ки.
Н. ЯСИНСЬКА.

Ми сиділи під тополею,
мовчали і думали.
...Райські яблука того лі
та вводили на диво. Дво
ма великими
вогнищами
гооіли коло пооожньої До
рушчиної хати яблуні. Ті
льки в помморозки їх пога
сив вітео.
1 коли нині йду по тій на
шій вулииі, кожен раз здає
ться мені шо ось-ось по
бачу, як Дорушка. згооблена. сива, немоїв голуб,
важко ступає, спираючись
КОМ ПОЗИЦІЇ З ВИСТАВна KOCTYD, ось-ось почую,
як нежданно дзвінким го КИ:
«ДРАКОНЧИК»;
лосом гукне:
«В ПРИРОДІ ВСЕ ПРЕ
— О-от сини у відпустку
КРАСНЕ»;
приїдуть.
П. БИСТРЩ Ь. j «МИТТЄВОСТІ ЧУДОВОЇ
ОСЕНІ».
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