Інформаційне
повідомлення

ПРО ПЛЕНУМ
ЦК КОИПАРТІЇ
УКРАЇНІ
18 жовтня відбувся Пле
нум Центрального Комітету
Ком партії України.
На Пленум були запро
шені
керівн і
працівники
республіки та областей, які
не входять до складу ЦК,
вчені-суспільствознавці, д і
ячі культури, перш і сек
ретарі
райком ів
партії
м. Києва, працівники пре
си, телебачення і радіо.

Кому віддали голоси

Пленум розглянув питан
ня:
1. Про скликання че рго
вого X X V III з ’їзд у Компар
тії України.

РЕПОРТАЖ ІЗ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Минулого тижня відбулася конференція студентсь
кого колективу інституту, на якій обирався делегат на
Всесоюзний студентський форум у Москві. На ній був
присутній проректор по навчальній роботі Б. В. Василишин. Вів конференцію заступник секретаря комітету
комсомолу В. Даниловський.
У результаті обговорення і, відповідно, виборів біль
шістю голосів у Москву делеговано студента (історич
ного факультету Олега Жерноклесва. Але, погодьтеся,
цих фактів для зацікавлених мало. Тому ми подаємо
своєрідний репортаж із конференції, записаний
Ва
лентиною ВОРОШИЛОВОЮ, секретарем цього зібрання.
Конф еренція проходила в
такому порядку:
виступи
кандидатів, запитання
до
них, потім обговорення пре
тендентів.
Першим на трибуну був
запрош ений кандидат Іван
Кабан, секретар ком со м о
льського бю ро ф ізико-математичного факультету. Йо
го програма — це,
перш
за все, реальне самовряду
вання, вільне створення сту
дентських організацій. За
борона
адміністративного
впливу на молодь за участь
у неформальних організа
ціях, а та ко ж покращ ення
матеріального
становища
студентів, забезпечення їх
житлом, ведення занять у
вузах, що готують
кадри
для республіки,
українсь
ко ю мовою тощо.
Запитання Івану задава
лися різні. Зокрем а,
яке
його ставлення до вільно
го відвідування? який його
вклад в організацію само
управління в інституті? Іван
давав чіткі відповіді на за
питання. Так, на його дум 
ку, вільне відвідування м о 
жна дозволяти з д р уго го третього курсів, тобто коли
студент навчиться вчитися.

Щ од о орган ізації сам овря
дування, то за час його пе
ребування секретарем ко м 
сом ольського б ю ро факуль
тету на ф ізматі студенти са
м і стали розподіляти сти
пендію,
також
беруть
участь у підготовці розкла
ду занять, розписують свої
місця у гуртож итку і т. п.
За кандидата Т. Парфана, секретаря комсомольсь
кого б ю ро історичного фа
культету, виступила
його
довірена особа Т. Глянцев,
оскільки Тарас з поважних
причин не з м іг бути прису
тнім на конф еренції.
По
зиція кандидата така: к о м 
сомол — це не просто м о 
лодіж на організація, а по
літична. Необхідно утвори
ти С пілку молоді, альтерна
тивну ВЛКСМ. У зв 'я зку з
тим, що в інституті по спецнабору вчаться юнаки і д і
вчата з Ч еркаської та Ровенської областей,
буде
(правильним, , на
дум ку
Т. Парфана, щоб облвикон
коми названих областей ви
діляли певні кошти та ін
шу д опом огу для виріш ен
ня житлових та матеріальних
проблем цих студентів.
На запитання
програми

Т. Парфана відповів
його
довірений. Хочу виділигти
тут таку заувагу із зал у:1
— Навіщо Спілці молоді,
яка є альтернативною, під
лягати вищестоячим ком со
мольським органам?
— Мається на увазі не
керівництво, а координація
роботи Спілки м олод і та
ін ш и х'П од ібн и х, і не біль
ше, — уточнив Т. Глянцев.
Третім свою програм у ви
світлив О лег Войтичук, сту
дент перш ого курсу ф аку
льтету іноземних мов, кан
дидатуру якого
виставила
ініціативна група Студентсь
ко го Братства.
Виклавши
свою позицію , О. Войтичук
взяв самовідвід на користь
студента IV курсу істфаку
О лега Ж ерноклєєва. К о н 
ференція його підтримала.
На трибуну вийшов О. Ж ерноклсєв. На д ум ку Олега,
вичерпну програм у дій р о з
повідати нема потреби, бо
зараз це питання не є при
нциповим. Тепер головним
є створення м олодіж них о р 
ганізацій за професійними
ознаками. Вони і зайнялися
б виріш енням студентських
проблем. А тому слід або
розш ирити права студентсь
ко го проф кому, або створи
ти таку студентську ор гані
зацію, яка буде відстоюва
ти права на найвищому р і
вні
(скаж ім о,
Всесоюзну
асоціацію студентів).
П орівняно з іншими, по
передніми, виступ останньо
го претендента був досить
нестандартним,
як, зреш 
тою, і відповіді
Олега на
запитання присутніх.
Нап
риклад:

2. Про завдання партій
них організацій республіки
по виконанню
рішень ве
ресневого (1989 р.) Плену
м у ЦК КПРС.
3. О рганізаційне питання.
З доповідд ю по перш о
м у та д р уго м у
питаннях
виступив перший секретар
ЦК Ком партії України В. А.
Івашко. Пленум постановив
скликати черговий ХХ У III
з ’їзд Ком партії України у
вересні 1990 р.

ВІДЧУТНІ
ЗРУШЕННЯ
..а чіою: студент IV курсу
ОЛЕГ ЖЕРНОКЛЄЄВ.
— Якщо ви будете на фо
рум і, як збираєтеся потра
пити на його трибуну?
— Вважаю, що це взага
лі не обов’язково, хоча я
д окладу зусиль для цього.
А д ж е в ході роботи перш о
го студентського ф оруму,
як це нам усім відом о з
газетних публікацій агітацій
ного характеру, кож е н де
легат матиме
можливість
працювати в різних центрах
і брати активну участь
у
підготовці конкретних
пи
тань у секціях тощ о.
Вплинули на симпатії за
лу до Олега і виступи уча
сників конф еренції, які ха
рактеризували його актив
ним, чесним, принциповим

історичного факультету

студентом. Так, його коле
ги по факультету А. Гонча
ренко, І. Котлінський п ід к
реслили, що дум ки О. Ж е|іноклєєва завжди виважені
і є втіленням загальних по
бажань студентів історично
го факультету. Знайомство
з О легом показало, що у
складі представників
сту
дентства на ф орумі у М о 
скві ця молода людина бу
де міркувати раціонально і
внесе свій вклад у виріш ен
ня злободенних молодіжних
проблем. Власне, гадаю, це,
разом з вищ епереліченим,
вплинуло на обрання Олега
Ж ерноклєєва делегатом
у
Москву^

Щ об була робота, а не ї ї видимість
ПРО ДЕЯКІ ЗМ ІНИ СТРУКТУРИ
У наш час лунає чимало
критичних
зауважень
на
адресу комсомолу, багато
говориться про його кр и 
зу, а от пош ук дійсних при
чин цього ведеться повіль
но. Втрата д о в ір ’я до ко м 
сомолу з б о ку молоді, від 
сутність віри у власні сили,
в можливість
позитивних
зм ін у житті суспільства за
д опо м огою організаційних
структур, деф ормація при
нципів партійного керівни
цтва
ком сом олом , б ю р о 
кратизм, ф ормалізм у ро
боті, відсутність належної
системи
під б о р у
кадрів
ком сом ол ьського активу —
все це є. Але, на м ій по
гляд, існує ще одна при
чина. Вона — в заорганізо
ваності структури
ком со
молу!.
В ізьм ім о нашу інститут
ську ор ган ізац ію :
ком со

мольське б ю р о
академ іч
ної групи, комсомольське
б ю р о факультету, комітет
комсомолу. Для того, щоб
рекомендувати ком сом оль
ця в партію , потрібно пр о
вести ком сом ольські збо
ри групи, засідання бю ро
факультету, ком ітету ко м 
сомолу... Це, так би мови
ти, одна
сторона медалі.
Подивимось на зворотню :
якщ о є орган, то закон о
м ір н о, що він повинен про
водити певну роботу, пла
нувати якісь заходи (захо
ди групи, факультету, інсти
туту), а комсомолець —
один з і своїми проблема
м и на самоті. Та й заходи
ці, зреш тою ,
доводиться
видумувати,
надумувати,
аби не казали, що не видHto роботи, і видумували
до пори д о часу. Тепер ідей
номер не проходить і ко м 

КОМ СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ

сомольське бю ро, виявля
ється, тільки тим і з а й м а -.
ється, що проводить збори
(інколи) і збирає членські
внески.
На м ій погляд,
можна
спростити структуру нашої
ком сом ольської
організа
ції, передавши повноважен
ня ком сом ольського бю ро
групи і факультету ком со
м ольськом у
б ю р о курсу.
Таку структуру, як ескпериментальну, м ожна було б
запровадити на великих фа
культетських
організаціях
(філфак, педфак).
А як у групах, на факуль
теті? В групах
залишити
групком сорга і його зас
тупника. На факультеті для
по годж еності роботи,
по
необхідності,
збирається
рада секретарів ком сом оль
ських б ю р о курсів. І все.
Звичайно,
запропонований

варіант має щось позитив
не і негативне. Тому
че
каю ваших в ід гуків , пропо
зицій як на сторінках «Ра
д янського педагога», так і
на нашій
звітно-виборній
конф еренції комсомольсь
к о ї орган ізац ії інституту і
пропоную відповісти на питання анкету,

3.
Які, на вашу думку,
основні недоліки в роботі
комсомолу!

4.
Які причини привели
до кризи в комсомолі! Щ о
основне!

1.
Яка, на вашу думку,
повинна бути роль комсо
молу в студентському жит
ті!

У ж е визначним є сам то я
факт, що робота Пленуму
ЦК Ком партії України тран
слювалася по республікан
ськом у телебаченню і к о 
жен бажаючий мав зм огу
стежити за ходом д иску
сій, виступів. Такого рані
ше не було, і багато хто з
цікавістю сидів того вечо
ра біля телеекрана.
Чіткістю і принциповістю
відзначилася доповідь пер
ш ого секретаря Ц К
Ком 
партії України В. А. Івашка
«Завдання партійних орга
нізацій республіки по ви
конанню рішень вересне
вого (1989 р.) Пленуму ЦК
КПРС». Більш детально
я
мав зм огу ознайомитися з
цією доповідд ю через рес
публіканську пресу. У пер
шу чергу увага моя була
звернена на розділ, де м о 
ва йшла
про
зміцнення
суверенітету республіки
в
складі радянської федера
ц ії,
активну
перебудову
духовної сфери. Схвалення
викликає позиція Ц К Ко м 
партії України щ одо гармо
нізац ії і коор ди н ації інте
ресів С ою зу РСР і сою зних
республік.
Багато уваги
приділено
м овном у питанню, виріш ен
ня яко го чекає з нетерпін
ням, гадаю, кож е н у кр а ї
нець. Д ум аю , що воно по
винно вирішитися позитив

но. А свідченням цього є
хоча б той факт, як ста
ранно звучала на Пленумі
5.
Які шляхи виправлення українська мова з вуст на
становища ви пропонуєте?
ших партійних л ід е р ів ' — і
членів
ЦК,
і секретарів
2.
Якими еи бачите основ
обком
ів,
і
вчених.
ні функції комсомольської
організації
студентської
О.
САНГУЛІЯ.
І. ТИМІНСЬКИЙ.
групи!
»
Секретар комітету
сомолу інституту.

ком

Студент V курсу російсь
кого відділення філоло
гічного факультету.

24 ЖОВТНЯ 1989 р.

«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ»
К5Е

Н евж е
к ул ьтура
стає
реліктом
Нелегким був
минулий
четвер для нашого к о м і
тету комсомолу: на трьох
факультетах — звітно-ви
борні збори.
Щ е й якії
Особливе враження спра
вили збори на
ф ізикоматематичному факультеті.
Щ оправда,
напочатку ні
чо го не віщувало
того
кінця, який вийшов, тобто
почали за зд о ро в ’ я, а к ін 
чили за упокій. Чи це так
— судіть caMji.
Комсомольців на ф ізма
ті — 568, зареєструвалися
на зборах 407. Ніби й не
погано. П о звітній д опо
від і ком сорга
І. Кабана
особливих зауважень не ви
явилося.
Але потім були
виступи Василя Петричука
— голови НВК, про болю«е
місце факультету —
пропуски занять;
С ергія
Поляниці — пр о стан культурно-масовоТ роботи; Пе(гра В ислободського
—
іпро, здавалася б, такі еле
м ентарні речі, як охайність,
культура поведінки студен
тів як у гуртожитках, так
-і в навчальних аудиторіях.
іТа хоч зал напрочуд ж ит
тєрадісно
реагував на та
к і речі, після виступу за
в ід у ю ч о ї від діл ом біб л іоітеки Н- Є. ПобойноТ стало
'зрозум іло — тут не до см іУу. Йшлося не тільки про
'хамське ставлення д о пра
ц івн и ків
бібліотеки,
про
.'варварське відношення до
'книж ок, але й про те, що
це не просто
поодинокі
^випадки,
а вже сф ормо
вана тенденція.
На жаль,
'судячи по реакції
залу,
’цей виступ так і лишився
'голосом волаючого у пу
стелі.
Далі
— ліпше.
Поча
лося
висунення кандида
тур до складу ком со м о
льського бю ро,
з якого
потім і мав би обиратися
ком со рг. Галасливі, ш умні
комсомольці, видно, вирі
шили на цьому етапі трохи
розважитися.
Складалося
враження, щ о присутні чи
не усвідомлювали
важли
вості моменту,
чи в и с у
вали чергового кандидата
на д огод у
товаришеві...
І коли настав час обгово
рення, від
д екого,
хто
пропонував
кандидатуру,
м ожна було почути приб
лизно таке пояснення: «Та
він хорош ий хлопець» чи:
«Бере участь у художній
самодіяльності».
Щ о ж,
вагома, мабуть,
причина
для того, аби одна з найчиседьніших
ком сом оль
ських
організацій інститу

Нещодавно відбулося за
сідання ініціативної
групи
гнститутського клубу інтер
національної друж би «М е
ридіан». На порядку денно
м у засідання було:
— підбиття підсум ків р о 
боти за минулий навчальний
р ік;
— обговорення і затверд
ження проекту нового ста
туту КІД у;
— обговорення пр опо зи 
ц ії про ^проведення фести
валю;

•

ЙДУТЬ ЗВІТИ І ВИБОРИ В КО М С О М О ЛІ

ту виявила д овір я.
Більшість таких
пр опо
зицій поступила від перш о
курсників, і,
видно, екс
промтом, а не після сер
йозного
обмірковування.
Бо чимало таких кандидат
тів
взяли самовідвід, до
речі, ціл ком резонно його
аргументувавши — люди
нові,
мало ко го тут зна
ють. ^Але зал не
вгавав.
Незважаючи на те. щ о на
дев’ ять м ісць у- ко м со м о 
льському б ю р о було
ви
сунуто 15 делегатів,
що
слово надавалося всім ба
жаю чим,
ком со рга і го
ловую чого
звинуватили в
недемократичності
зборів
(либонь тому,
що голо
вуючий І. Д епутович
за
кликав присутніх д о
по
рядку, не відступав
від
правил голосування і не
о д н ор азов о
просив ПОг
вернутися
студентів, які
вряди-годи
кулею виліта
ли із залу,
поспіш аю чи
десь у своїх справах).
К о м сор га тоді так і не
обрали. І, певно, не варто
було б зупинятися на под
робицях історії
цих збо
рів, що так затяглися, як
би...,
як це
небанально
звучить,
не сиділи в цьо
му залі майбутні ВЧИТЕЛІ.
Багато говориться на чис
ленних зборах і про успіш 
ність, і про
якість п ід го 
товки
майбутнього фахів
ця...
Але як р ід ко згадує
ться
про те,
щ о оц іню 
вати
якість тої, так
би
мовити, пр о д укц ії, яку по
стачає школам республіки
наш
вуз* треба, насампе
ред, за рівнем
виховано
сті,
загальної
культури
студента.
З розуміло,
за
те, що не пропустив
у
двері' дівчину перш ою, не
цензурно висловився тощ о
з інституту не відрахуютьА ш кода.
Бо часом ди
вишся на деяких
наших
студентів і думаєш:
«Не
приведи б ож е вчитися д і
тям саме у них! Бо чого
навчать?».
Н. ЯСИНСЬКА.

— затвердження складу
групи на по їзд ку у Ровенський педінститут на фес
тиваль «Я і гітара»;

Ком сом ол помер!
Х а й живе комсомол!
Так,
згід н о зі староанглійським «Король помер!
Хай живе король!» можна
охарактеризувати хід і ви
сновки
недавніх з&ітно
виборних комсомольських
зборів істфаку,
Поясню чому.
П очну з
перш ої частини
заголов
ку.
Чому ж все-таки
на
історичному існую чу орга
нізацію
вважають мерт
вою?
П р о правильність
цього твердження говорить
хоча б зрив звітів і вибо
рів напередодні.
Ком со
м ольці просто не прийш
ли.
їм було
абсолютно
байдуже,
щ о діється
з
їхньою організацією .
Це,
зреш тою , показую ть соціо
л огічн і
дослідж ення
на
факультеті. Тридцять від 
сотків спілчан при
пер
шій
ж е нагоді
хочуть
покинути
лави ВЛКСМ. У
різноманітних дискусійних
клубах, створених
ком со
м ольцями на факультеті,
часто звучать голоси про
непотрібність їх
о р га н і
зації, неспроможність спі
л ки справитися
з існую 
чими проблемами.
iJJjoflo інш их д оказів пер
ш ої
частини м о го заго
ловку,
то їх в достатній
м ір і було на самих зб о 
рах.
Перш за все регла
мент. Він був просто см іхотворний. Десять хвилин
для звіту про два
роки
роботи
ком сом ольської
о р ган ізац ії і про три хви
лини — виступаючим. Далі.
Комсомол тут називався або
вмираючим, або вже тру
пом. І навіть коли подібні
твердження
не звучали
прямо,
подібні висновки
м ожна було все од но зро
бити.
Візьмімо, здавало
ся б, майже сторонній д о
Проблем
безпосередньо
комсомольських
виступ
проф есора Я. Ю . Заборов-

ського.
Він
не торкався
високих
матерій — полі
тичності чи, прим іром , зна
чущ ості цієї
організації.
А розповів, щ о студенти
не стежать на факультеті
за елементарними госпо
дарськими справами. Тоб
то, коли розібратися, цей
ціл ком поважний
чоловік
не сприймає
ком сом оль
ську
спілку так,
як би
вона того хотіла,
орга
нізацією П О Л ІТ И Ч Н О Ю .
Том у слуш но зауважу
валося в. о. відділом О К
ЛКС М У І. Українцем,
ін
шими виступаючими,
що
вузівський
комсомол пе
рестав
бути самостійною
організацією . Він
пере
творився у придаток адм і
ністрації. П ідтвердженням
сказаного є висновки, які
випливають із виступу сек
ретаря партбю ро факуль
тету В. І. Костіва. Він п ід 
креслив, щ о
факультет
ська спілка не займається
підготовкою майбутніх-вчи
телів. Власне тим, що має
бути їх головним завдан
ням.
Тобто викладач ста
вить, і це як правило, на
перше
м ісце не захист
спілкою м олодіж них інте
ресів, а використання
її,
як виховуюче —- карального
органу в руках адміністра
ції. Це, д о речі, зараз на
факультеті є чи не голов
ною р о зб іж н істю в роботі
спілки з партійною ор га
нізацією . З останньою, су
дячи зі слів В. І. Костіва,
ком сом ольці
майже
не
співпрацю ють. «А чого во
ни мають співробітничати,
— скаж у словами ком со
м олки Н. П рохоренко, —
коли у партбю ро своя лі
нія, а у нас своя!».
Яка ж все-таки
лінія у
ф акультетського
ком со
молу? І якою вона м о ж е
бути, коли організація р о з

з

О. ОЛЕКСЮ К.

До НОВИХ
фестивалів
Нещодавно у Ровенському педагогічном у інституті
відбувся фестиваль д р у ж 
би «Я і гітара», присвяче
ний 70-річчю ЛКС М У кра
їни і 20-річчю клубу інте
рнаціональної друж би цьо
го
вузу.
На
фестиваль
була запрошена і наша де
легація. #
Вечір знайомств, зустр і
чі «за круглим
столом»,
конкурси, концерти, е к с к у р 
сії... В атмосфері творчості
і д руж би минали ці дні. На
кон курсі студентської авто
рської пісні яскравим і не
забутнім еп ізод ом
стали
виступи делегації з Брянсь
ка, а також М оскви, М інсь
ка, Ленінграда, Тирасполя,
Тернополя, Києва та ін. Го
ловною темою майже всіх
пісень була тема Батьків
щини, любові
до рідно ї
України.
Сподобались слухачам * і
наші виконавці: Олена Бублікова, Лю бов Стоцька, Та
рас Лаврів,
Д іна
Баран,
Іго р Балух, Алла Ворончук,
Аттіла
Бістрікер,
Василь
Вуній. Під
акомпанемент
Володі Кітури вони вико
нували
авторські піспі. А
п ізн іш е Володя зачарував
публіку і своїми власними
Н енями. Чи сподобались
вони? Зал відповів на них
тривалими оплесками і ви
гуками «Браво!». Це
був
справжній успіх.
По закінченні
кон курсу
відбулося вручення грамот,
пам’ятних подарунків,
су
венірів, Д о нас^ підходили
і дякували за пїсні, запро
шували
приїхати
з цією
програм ою до інших вузів.
Ш кода було розлучатися
друзями, адже ми вже
не перший раз зустрічає
мося. Ш кода було розлу
чатися
з святом,
таким
світлим і радісним, з гостин
ними
ровенчанами.
Але,
сподіваємося, зустріч ця
не остання. І на прощання
ми говорили: «До весни’
Д о нової студентської Secни-901 Д о нових ф ’їстиаалів! Д о нових зустрічей!».
з

Е. СУБОТА.
Студентка групи ПФМ-35,
учасниця фестивалю
і гітара».

К ІД оновлює роботу

сті у заходах, що проводя
тут, сум лінно виконує д о
ручення,^ виявляє свою ін і
ться в інших вузах.
ціативу»
6. Члени К ІД у, які д иск
С ьогодні ми пропонуємо
3. Членство в К ІД і індиві
редитують і ганблять зван
дуальне. П рийом у члени
н я члена клубу, підриваю 
вашій увазі проект Статуту
клубу проводиться на за
чи його авторитет, або не
К ІД у, розроблений на цих
зборах. Ініціативна
група
працюють, виключаються 'з
гальних зборах його чле
К ІД у запрошує всіх студен
нів за результатами діяль
його складу ріш енням ра
тів взяти участь в його об
ності вступаючого. М олодь,
ди клубу або зборів.
говоренні.
7. Вищим органом само
яка виявила бажання всту
пити в члени клубу в пері
врядування К ІД у є загаль
СТАТУТ
од м іж загальними збора
ні збори, які скликаються
КЛУБУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ
ДРУЖБИ «МЕДИРІАН»
ми його членів, звертається
по необхідності, але не ме
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
в раду клубу, яка прово- ' нше од ного разу на рік.
ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
дить реєстрацію.
Збори:
4. Член клубу зоб о в ’яза
— затверджую ть Статут
1.
Клуб інтернаціональної значок, свою печатку.
клубу, приймають до його
д руж б и «Меридіан» — доб
2.
Членом К ІД у м о ж е бу ний — піклуватися про ав
торитет клубу, конкретною
складу нових членів;
ровільне студентське
о б '
ти кож ен, хто відчуває по
діяльністю сприяти
його
єднання, яке сприяє
ро з
требу у спілкуванні зі сво
— затверджую ть
плани
підвищ енню .
ш иренню і зміцненню зв ’ я
їми ровесниками із сою з
роботи (перспективні), заз ків студентів інституту
з
них республік, інших країн,
5. Член клубу мас право
слуховують_звіти про ро б о
молоддю сою зних респуб
проводить певну
роботу,
— брати участь у всіх захо
ту, затверджую ть ко ш то 
л ік і соціалістичних країн.
що сприяє пош иренню спіл
дах, щ о проводяться клу
риси, а також бю дж ет клу
Клуб має свою емблему,
кування, визнає
цей Ста
бом, і перш очергової уча
бу.
— обмін будзагонами
НДР.

валюється? Ось тут, власне,
ми підійш ли до
д ругої
частини наш ого заголовку
«Хай живе комсомол!». Він
справді має жити — таким
був остаточний
висновок
зборів. І не слід дивува
тися
попереднім
тверд
женням, що спілка неж и
ва. Для освіченої людини
зрозум іло, що коли лама
ється і занепадає існуюча
доктрина*
розпадаю ться
й ід ео ло гічні
інститути,
які базувались на ній. «Тоб
то, — як сказав на зборах
інструктор
ЦК
ВЛКСМ
В. Костирьош кін, — вмер
державний комсомол,
а
на його м ісці
зародж ує
ться нова ВЛКСМ —
як
організація політична, ж и 
ва і мобільна».
^
І на історичному фа
культеті почала зар од ж у
ватися
жива,
політично
свідома
організація.
А тепер коротенько про
самі звітно-виборні
збо
ри. С воєрідною новинкою
в їх проведенні
можна
назвати положення про з в і
ти і вибори комсомольсь
кої
о р га н іза ц ії істфаку.
Вони складалися поперед
нім б ю ро
до
прийняття
нового
Статуту
ВЛКСМ.
Щ о ж, думаю, правильно.
Ситуація
ставить вимогу
вже зараз
демократизу
вати стосунки м іж спілча
нами.
Тому тільки
на
ш коду справі було б про
водити звіти і вибори за
старими положеннями.
Що ж
увійшло у нові
правила
ком сом ольської
організації істфаку?
Ко м 
сор г
обирається прямим
голосуванням із кількості
не менше двох кандида
тур. Претендентів на цю
посаду висувають академгрупи. А новообраний к о м 
сорг, так би мовити, вже
обирає свій кабінет. | ви
суває його на обговорення
зборів і т. д. Погодьмось,
що з точки зору останніх
ві-янь нашої
д ем окр атії
все правильно.
Щ одо
ведення зборів.
Було заслухано і обгово
рено звіт секретаря ко м 
сом ольського бю ро
фа
культету Т. Парфана. Потім
відбулися вибори. На пост
ком сорга істфаку було ви
сунуто трьох; Ю. Триндюка (І| курс), Т. Парфана
(III курс) і Н. П рохоренко
(III курс)
Вже на початку об гово
рення
кандидатур і
їх
програм Ю. Триндю к зая
вив про самовідвід,
Не буду вже розповіда
ти деталей
виборчої бо
ротьби м іж Т. Парфаном і
Н. П рохоренко.
(Не д о з
воляє газетна площа). Ска
жу л иш е,
що була вона
досить напруженою.
Про
це свідчить
хоча б ре
зультат голосування. З р із 
ницею в сор ок
голосів
перем іг Т. Парфан.

—
обирають президенті}
клубу, його заступника,
а
також членів реди.
Збори можуть прийняти
рішення і про саморозпуск
клубу.
8.
Рада клубу є вищи.*
постійно дію чим органом у
період м іж загальними^ збо
рами клубу. її склад оби
рається на зборах членів
клубу. Штатних посад
у
клубі не передбачено.
П римітка: Рада клубу має
право прийому до свого
складу членів клубу
для
проведення організаційної
роботи, але не більше 1/3
свого складу.
Рада клубу реєструє м о 
лодь, яка -виявляє бажання
вступити в члени КІД у, ана
лізує їх діяльність і вносить

сво ї п р о п о з и ц ії на р о згл я д
загал ьних зб о р ів .

9. Клуб інтернаціональної
друж би, будучи самостій
ною організацією , приєдну
ється до політичної плат
форми КПРС і визнає по
літичне керівництво 8ЛКСМ.
К ІД «Меридіан» будує свої
відносини з громадськими
організаціями,
керую чись
Конституцією,
на принци
пах взаєм овигідного співр о
бітництва.
10. Основні напрямки
і
форми діяльності К ІД у:
— проведення різно м ан і
тних масових заходів із за
прош енням молоді
друж
ніх нам країн;
— листування з молоддю
інших країн і республік. »

ПРОПОНУЙТЕ
ПОВНЕННЯ!
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«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ*
.

Сперш у муш у наголосити
«а основній проблемі сту
дентської с ім 'ї — житловій.
Вона залишається гострою.
Хоча і в порівнянні з м и
нулим р о ко м дещ о зм ін и 
лося у кращий б ік. Посудіть
сам і. У 1988— 1989 навчаль
ном у було поселенно 28 сі
мей, у цьому — 62. Однак,
за м оїм и підрахунками, ще
близько 150 подруж ніх пар
не мають житла. Я маю на
увазі с ім ’ї, де обоє — сту
денти наш ого вузу. А є ще
ж так звані «мішані» шлю
б и , скаж ім о, студент чи сту
дентка педінституту та ін
ституту нафти і газу. їх ми
взагалі не селимо разом,
€дине, чим м о ж ем о похва
литися в цій ситуації, це те,
щ о всі наші с ім ’ї із дітьми
забезпечені окрем им и к ім 
натами.
Пишу ці рядки і відразу
намагаюсь заглянути в май
бутнє, в наступний навча
льний рік. А
говоритиму
зн ов у про житло. Боюсь, що
лри нульових темпах б уді
вництва нового гуртож итку
д о наступної зими його не
здадуть. А якщ о на дода
чу з 800 перш окурсників по
ловина буде цільовиками,
ситуація з житлом для сі

#ВУЗ

80-х:

Ш ЛЯХОМ

I СТУДЕНТСЬКА

С ІМ ’Я: РАД О Щ І І ТУРБОТИ

Поки що тільки плани
мейних буде
значно гір 
шою. (Ви, напевне, знаєте,
що перш очергове право на
місце в гуртож итку у цільовиків). А те, що м о ї побоювання слушні, підтвердж у
ють факти. П рим іром , те,
що зі 100 чоловік, які по
ступили в цьому ро ці на
істфак, 80 були цільовиками.
Але сподіватимемось, що
з д опо м огою інституту, сту
дентів м ісь кі будівельники
все ж введуть нові житлові
потужності вчасно. А якщ о
так буде, ми плануємо всіх
сімейних звести в один гу р 
тожиток. Найкраще для цьо
го, гадаю, підходить тре
тій. Він відносно невеликий
і його достатньо, щоб як
раз поселити всі наші сім 'ї.
О кр ім того, тут дво- і три
місні кімнати. Так що втра
та у житлі для
студентів
буде мінімальною . М и р о з
раховуємо у двомісні к ім 
нати поселяти бездітних, у

тримісні, В ІД П О В ІД Н О , — з
дітьми.
Та головне, що при цій
ум ові ми зм ож ем о виріш и
ти чимало
організаційних
питань. Це перш за
все
відкриття клубу
молодої
с ім ’ї. Тут спеціалісти-лі«,арі, соціологи будуть прово
дити для наших подруж ніх
пар просвітницьку роботу.
Зараз організувати
щось
подібне неможливо. Бо, за
йняті сімейними клопотами
молоді люди, розкидані в
гуртож итках по всьому м і
сту і на подібні л е кц ії не
йдуть.
Далі. Кімнати для занять
у третьому гуртож итку ве
ликі і сплановано їх по ки"
лька на кож ен поверх. Так
що м ож на тут
спокійно
створити кілька ігрових к і
мнат. Але і це не все. Ко м 
пактне проживання
сімей
дозволить нам втілити ще
один задум: створити сво
єрідний дитячий садок. Д у 
маю, варто було б викори

стати й ігрові. Доглядати
муть за дітьми по списку.
Тобто на поверсі, кр ім загалиного чергового!, буде
назначатися черговий
ви
хователь. Д ум аю , завдяки
цьому нам вдасться допо
могти в навчанні майбутнім
педагогам і уникнути
де
котрим з них академвідпустки. Словом, це буде кори 
сно усім.
А зараз ми продумуємо,
як ліпш е організувати по
бут молодих сімей. Є у нас
база відпочинку в М икуличині. О тож
є можливість
надати зм огу молодим по
д р уж ж я м відпочити у вихід
ні дні. О днак справа галь
мується. Вже три м ісяці пи
тання з путівками вихідно
го дня не вирішується на
віть для студентських груп.
Я, до речі, згадував про це
на звітно-виборній конф е
ренції викладацького проф 
ком у.
Є ще одна задумка. Один
заїзд у р ік в студентський

ПЕРЕБУДОВИ

СРСР.

Реформа вищ ої і загаль
ноосвітньої школи, нова м о 
рально-політична атмосфера
у нашому суспільстві заго
стри ли увагу до проблем есІтетичного виховання школяI рів. А педагогів, які б ква
ліфіковано, на рівні суча1 сних вим ог вчили розуміти
мистецтво, прилучали дітей
до радості творення, не ви
стачає. Тому, коли постала
проблема підготовки висо
кокваліф ікованих педагогів
з естетичного циклу, зо кр е 
ма, образотворчого
мис
тецтва, виходили з того, що
сформувати з ш колярів пра
вильне розум іння законів
образотворчого мистецтва
відкрити простір для твор
чості і фантазії кращ е вда
ється тоді, коли процес не
вчення спирається На м іц 
ний грунт народних худ о
ж н іх тоадицій. Івано-Ф ракківщина — саме той етно
графічний р е гіо н , де заля
гає потужний пласт народ
ного мистецтва. Через те
й зрозум ілим є наше праг
нення — готувати педагогів,
котрі б навчили учнів ша
нувати, розвивати народні
традиції, народне мистецт

во Прикарпаття. О днак
у
цьому благородному праг
ненні стикаємося з цілою
н и зко ю проблем.
Випускаємо спеціалістів, а
гарантованої роботи у ш ко
лі вони не мають, бо ви
кладають ці предмети філо
логи, історики, математики.
Давно назріла потреба з м і
нити ставлення учителів
і
д и р е кц ії школи до молодих
випускників
нашого
фа
культету і бачити в них не
оф ормителів наочної агіта
ції, а в першу чергу носі
їв прекрасного, які навча
ють
молодш е
покоління
розум іти
мистецтво,
лю
бити його, самі є твор
чими
людьми.
Прикла
дів того, як терплять крах
високі поривання молодих
учителів
об разотворчого
мистецтва, зосібно тих, що
працюю ть у школах нашо
го обласного центру, м о 
жна навести чимало. Тож
необхідно в корені міняти
підхід до справи естетично
го виховання засобами м и
стецтва, вирішувати цю на
гальну проблему. Врешті,
коли мова
йде про зага
льну естетизацію в усіх га
лузях народного господар
ства, є потреба (це ко м пе 
тенція М іністерства народ
ної освіти УРСР) ввести у
ш кільні програми худож ню
працю, оскільки кож на лю 
дина за натурою, як вис
ловлювався М . Горький, ху
д ож ник, вона творить за за
конами краси, а ц і якості
треба розвивати.
Одна проблема тягне за
собою іншу. Ми втомлює
мося від цих «ланцюгових
реакцій», які постійно тре
ба переборювати. ' Тільки
розпач м о ж е викликати те,
що існують
труднощ і
з
придбанням матеріалу, зо 
крема, цінних по рід д ере
вини для виконання робіт
з декоративно-прикладного
мистецтва, немає централізо
ваної організації по виго
товленню мольбертів, прид
банню фарб тощо.
Щ иро
хочемо, щ об на
ші
студенти
мали
еле
ментарно нормальні умови
для
набуття
майбутньої
проф есії. Тобто щоб і фа
сад, і самі умови від пові
дали поняттю прекрасного.
І. Ф1ЧОРА.
Декан художньо-графічно
го факультету, доцент.

■
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Гадаю, тут слід було б
частину цих коштів відкла
дати у спеціальний
фонд
— для м олодої с ім ’ї.
І останнє. Сімейним ідуть
назустріч, переводячи їх на
індивідуальний граф ік нав
чання. Проте перевагу на
дають тим, хто добре вчи
ться. Зреш тою, це логічно.
Але знаю, що іноді викла
дачі не хочуть переводи
ти на індивідуальний
гра
ф ік навіть сильних
сту
дентів. Гадаю, в цій ситу
ації проф ком м іг би д опо
могти. Хоча поки що у нас
такої нагоди не було. Бо,
на диво, ніхто з подібним
проханням не
звертався.
Також не заходять у проф 
ком з приводу дитячого са
дочка. Як нам відомо, ми
цю проблему м о ж ем о ви
рішити через наш о б ко м проф спілки. Тому підходь
те, звертайтесяі
Т. ХМЕЛЬОВСЬКИЙ.
Голова
студентського
профкому.

♦ ФОТОРЕПОРТАЖ

Подорож
у Татри
І Бескиди

ЗА ФАСАДОМКРАСИ—
ПРОБЛЕМИ
Часто задумуюся: як ви
ховати у майбутніх учителів
образотворчого мистецтва,
креслення і праці ро зум ін 
ня
прекрасного і вміння
пробуджувати це мистецт
во в дітях? А дж е, на жаль,
ті м іж предм етні
зв ’язки,
пр о які ми часто звітува
ли, були абстрактним тео
ретизуванням і р ід ко коли
— повсякденністю.
На факультеті ми р о зр о 
били програму, яка, на на
шу дум ку, має бути ц іка
вою для ко ж н о го студента.
Вибір досить широкий. Це
л е кції, вечори, творчі
зу
стрічі, е кскур сії,
заняття
університетів м узичної ку
льтури та образотворчого
мистецтва.
О рганізовуємо
зустрічі з членами Спілки
худ ож ників СРСР,
творчі
звіти викладачів та студен
тів. Такий напружений ритм
роботи на факультеті спри
яє тому, що часто ми вис
тавляємо твори живопису,
граф іки, декоративного м и
стецтва, відправили влітку
цілу експо зи цію робіт (р і
зьба по дереву, чеканка по
металу), виконаних руками
наших вихованців, на ВДНГ

проф ілакторій виділяти по
вністю сімейним. І особли
во молодим матерям. По
годьтеся, для
реабілітації
зд о ро в ’ я їм це д уж е пот
рібно; П роте це питання
стоїть на м ісці. Виявляєть
ся, по д р уж ж я м не можна
селитися у проф ілакторії.
Але ж є в країні сімейні
санаторії... Словом, ми бу
дем о ще радитися з голо
вним лікарем проф ілакто
р ію : яким чином це можна
втілити у життя?
Також мені хотілося
б
згадати про матеріальну д о
пом огу молодим
сім 'ям .
М уш у сказати, що студент
ський проф ком у цьому пи
танні майже нічого не ви
рішує. Поясню чому.
На
цей р ік у ф онді матеріаль
ної допом оги у нас було
1.300 карбованців. На свя
то ми виділили для воїніеінтернаціоналістів по
40
крб. Залишилось 50...
Є, правда, ще д еякі резе
рви. Але не в нас, а в д е

—

канатах. їм для надання ма
теріальної допом оги виді
ляється
п ’ ять
процентів
стипендіального фонду. Од
нак видача його майже не
диференціюється. Хто пер
ший попросить...

Надовго
запам’ятається
членам педагогічного заго
ну, щ о працювали влітку у
піонерському таборі «Зір
ка», екскурсійна поїздка по
містах Польщі та Чехословаччини. Гостинно зустріло
їх невеличке польське міс
течко Ліманова, яке розмі
щене у Бескидах.
За п’ ять днів перебуван
ня за кордоном учасники
подорожі побували у Ж е
шуві, Ярославлі,
Пшиворську. Незабутні враження
залишилися
від 'Ьідвідин
Кракова — цього старовин
ного
історичного і куль
турного
центру
Польщі
Стефаниківці
мали змогу
побувати у королівському
замку, де розміщені гроб
ниці
королівської
сім’ї,
польських вельмож; озна
йомитися з вулицями і пло
щами Кракова,
На чехословацькій землі
група наших студентів по
бувала
у прикордонному
містечку
Мнішеку та Попарді — одному з найбіль
ших міст ЧССР, що розки
нулося у Високих Татрах,
які визначили його само
бутню архітектуру і красу.
«Ця туристична подорож,
безперечно, е хорошим з*»
рядом для студентів, *тимулом для роботи педзагонів, — оцінив
поїздку
доцент
кафедри
ТМПКР
М . М. Соя. — Враховуючи
те, що організувати, таку
екскурсію тепер несклад
но, варто використовувати
цю форму
стимулювання
майбутніх педагогів до ро
боти в піонерських таборах».

^Н С ТІ^ІН С ТИ ТУТУН АФ ТИ ^^ЗУ

НА ЯРМ АРОК -У
В)лерше
в істор ії вузу
три експонати, розроблені
СКТБ «Надра» та на кафед
рах прогресивних^ техноло
гій наф тогазозидобутку
й
інф орм аційно - вимірю валь
ної техніки та промелектроніки, були виставлені на
м іж н аро д н о м у
осінньому
ярм арку
в Л ейпцігу.
На
■стенді
павільйону
СРСР
демонструвалися обладнан
ня та прилади із вузів п 'я 
ти mjct країни — Ленінгра
да, Тули, Вінниці, Харкова
та Івано-Ф ранківська.

ЛЕЙПЦІГ

Іванофранцівцям пощас
тило, адже в Л е й пцігу на
пе ріо д
роботи
ярм арку
працював доцент кафедри
іноземних мов ІФ ІН Гу Б. П.
П ’ ятничко. Й ого бездоган
не знання н ім е ц ько ї мови
сприяло
кваліф ікованому
д іал огу
з відвідувачами,
полегшувало спілкування з
ними. Наші експонати за
цікавили відвідувачів з НДР,
Ю гославії, Ф ра н ц ії, Канади,
А н гл ії та інших країн. По
зитивні відгуки про роботи

залишені
в
спеціальних
журналах.
Однак, як це не прикро,
але треба сказати, що всі
три експонати були з недо
ліками. Зокрем а, пристрої
для освоєння
свердловин
мали макетний ро зріз. Вже
через це їх не можна бу
ло продати іноземним ф ір 
мам. Прилад ж е для вим і
рювання поверхневих
на
пружень на м е ж і «рідина
— тверде тіло» не був
укомплектований
персо
нальним к о м п ’ютером, що

в свою чергу дозволило б
практично
автоматизувати
процес дослідження.
Учасники ярм арку мапи
можливість
ознайомитися
з багатьма
павільйонами
НІІмецької
Д ем ократичної
Республіки (вони були пред
ставлені найбільше) —
з
машинобудування та при
ладобудування,
оптики,
обчислювальної техніки
і
.хімічних технологій. Став
ши учасниками Лейпцігсько го ярмарку, представни
ки наш ого
вузу зробили
висновок, що сьогодні тре
ба шукати
різних
форм
м іж н а р о д н о го співробітни
цтва, це піде на користь*
загальній справі прогресу.
Л. КОРБА.
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«радян ськи й

Доктор філологічних наук, відомий учений Михайло
Андрійович Жовтобрюх пише зараз велику історичну
працю про розвиток української мови — від сивої
давнини до наших днів. Тому його інтерв’ю, дане ко
респонденту «Вістей з України» носить не тільки
пропагандистський, а й з наукової точки зору глибоко
пізнавальний характер.

— Тож звідки українська
мова «стала ссть»!
—‘ Вона повноправна доч
ка давньоруської мови. Д е 
я кі вчені, прим іром , проф е
сор Смаль-Стоцький, запе
речували це, вважаючи ви
хідною точкою для неї пра
слов’янську єдність.
П ро
те наявність в українській
м ові повноголосся, змін і
чергування звуків, властивих
лише
східнослов’янським
мовам,
відкидає
подібні
гіп о те з и /

— 'Коли ж належить свят
кувати «день народження»
української мови!
— Процес
формування
б удь-яко ї
мови складний,
він потребує не років —
століть. О тже, будемо го
ворити про в ік народжен
ня.
Навколо цього
питання
теж тривалий час точилися
суперечки. О дні вчені вва
жали, що російська, укра
їнська і білоруська
мови
народилися ще до початку
письменства (до IX сторіч
чя).
Інші
наполягали на
X — XI. Історичні пам’ят
ки
стверджую ть:
перш і
україном овні паростки під 
нялися у X II— X III
віках.
Саме тоді, після занепаду
Київської Русі, активно ро з
вивалися діалекти, які ста
ли основою
формування
трьох братніх мов. А оста
точно вони сформувались
у X IV столітті.
Від давньоруського п е р і
о д у українська мова успад
кувала й літературну мову,
я ку ми називаємо старо
українською .
—

— Вона так і називалась
«українська»!
S'-: ?

— Ні, наші предки спо
чатку нарекли її руською .
Д еякий час вона була д ер
жавною
м овою Великого
Литовського князівства.
В
литовському статуті знахо
д им о
наказ:
«А
писарь
маєть
литерами и слова
руськи писати». І писали,
д уж е часто використовую 
чи соковиту розмовну м о 
ву. Саме її болгарські па
ломники
назвали пізніш е
малоруською . А землі, які
захищали їх від турецьких
загарбників, — М алою Рус
сю .
м
Слово «Україна» існувало
з XII століття як місцеве
— сперш у на Переяславщи
ні, у наддніпрянських зем
лях, на Волині. В XVI —
загальнонаціональне,
але
оф іц ій н ого
визнання
не
здобуло.
Втім, ще з X IV віку укр а 
їн ц і почали усвідомлювати
себе єдиним цілим. Наро
дом , Що має власну мову,
культуру. Хоч умови
для
його культурного розвитку

аж ніяк не назвеш сприят
ливими: український народ
і його землі довгий час
були
штучно
подрібнені
м іж різним и державами.
— Та це, однак, не по
слабило прагнення наших
предків до возз’єднання.
— Так, і воно втілилось
передусім у літературі то
го часу. В усіх землях пе
рекладалися на розмовну
м ову церковні твори (а ми
знаємо, я ку роль в ід ігр а 
вала релігія
в тогочасно
м у суспільном у житті).
в
острозькій академ ії в XVI
столітті вивчали українську

педагог»

які звірені з Мовою книг,
виданих у М оскві.
Але, як ви знаєте, книги
продовжували
виходити,
працювали
культурницькі
товариства, а в 1861 році
навіть було дозволено від 
крити в ечірні школи
для
дорослих. Викладали в них
українською мовою.
Там
працювали
такі
видатні
українські вчені, як П. Пенгацький, М. Д рагоманов та
інші. А наймилішим посіб
ником для учнів була азбу
ка, свого
часу
написана
Т. Г. Ш евченком. Тоді оста
точно сформувався і поши
рився в українській
мові
фонетичний правопис, що
мав назву «кулішівка», бо
в його впорядкуванні най
більш у роль відіграв від о
мий український письмен
ник
Пантелеймон
Куліш.
Він і популяризував його
у своїх виданнях.

24 ЖОВТНЯ 1989 р.

вони приблизно так. У ха
ту до старенького дідуся,
який майже ніколи зі сво
го села не виїжджав, при
водили упорядники слов
ника. Питали: «Д іду, як по
вашому буде перпендику
ляр?» — «А що воно таке?»
— «Ну от коли якась річ
впаде на землю , як ви ска
жете?» — «Впала сторч».
І називали «сторчопадом»,
а нерозділений у ті часи
атом — «неділкою».
У полемічном у запалі ві
дом і на той час вчені Оле
на Курило, М икола Сулима,
Микола Гладкий навіть Т. ГШ евченка вважали недоста
тньо народним — покидав
ж е він фольклорний грунті
— закликали орієнтуватись
на Квітку-О снов’ яненка
1
ф ольклор як основу літе
ратурної мови, отже, обме
жували її нормальне зба

тм ова

наицх
>£п ісен ь І СЛІЗ

літературну мову, з її стін
вийшла перша у нас «Гра
матика словенського язи
ка» (1586 рік), а на почат
к у XVII століття — «Грама
тика» С м отрицького і «Лек
сикон» Беринди, поширені
не лише
на Україні, а й
далеко поза її межами.
Кінець XVI і XVII століт
тя були щ едрими на поле
м ічну літературу, спрямова
ну на захист українського
народу проти наступу ка
толиків і польського м аг
натства.
Творилась
вона
двома стилями — книж ним
і розмовним. П рим іром , у
публіцистичних
посланнях
ІЬана Вишенського знахо
димо чимало як церковно
слов’янських, гак і народ
них слів. А вже літописи
початку X V III століття
—
Самовидця, Граб’янки, Величка, написані близько до
розм овної мови, особливо
літопис Самовидця.
— Виходить, що в Івана
Котляревського були хоро
ші попередники!
—
Котляревського
ми
справедливо шануємо
як
батька україн ської літера
тури. Але варто зауважити,
що задовго до появи «Енеїни» ж ивою народною м о
вою ' писали вірш і гадяцький ко за к
Д зю баревич і
запорізький січовик Голо
ватий, поет із села Вишень
ки 1. Некрашевич та інші.
— Михайле Андрійовичу,
ми знаємо з історії, що
надрукуватись у ті часи бу
ло важко.
— Непросто. Вже в 1721
році Петро І видав указ,
який дозволяв
друкувати
в Києві тільки такі книги,.

— Як відомо, царський
уряд
відреагував
на це
репресіями...
— Валуєвським циркуля
ром, а зго до м і нещадним
Емським указом українсь
ке слово заборонялось.
— Але ж
у 1905 році
Емський указ було скасо
вано...
— Ненадовго. У 1914 ро
ці
есе
повернулось «на
круги своя». Та хіба могли
знищити заборонами живе
народне слово? Я з од но
літками вивчав у ш колі ті
льки російську мову. Але всі
граматичні правила нам по
яснювали розм овною укр а 
їнською .
З разу ж
після Жовтня
фахівці почали впоряд ко
вувати правопис, лексику,
граматику. Працювали натх
ненно. Завдяки цьом у вже
в 1921 році було введено
перший обов’язковий пра
вопис. Він був д уж е стис
лий і багатьох явищ
не
охоплював.
Тому в 1925
році раднарком УРСР ство
рює державну правописну
ко м ісію на чолі з М иколою
О лексійовичем С крипником .
Тривалий час сперечались
з приводу того, яким бути
термінам. Д еякі вчені вва
жали, що кож на інтернаці
ональна назва повинна ма
ти народний
відповідник.
Зазирніть у словники 20-х —
30-х років. Там ви побачите
такі фантастичні
терміни,
як «сторчопад» (перпенди
куляр ),
«неділка» (атом),
«самодій»
(автомат), «застувач» (екран),
«купіль»
(ванна) і подібні.
Здебільш ого
творились

відлунювали і в недалекому
минулому...
— Донедавна практику
валось, скаж ім о, таке: д о
сить було кіл ько м батькам
заявити про своє бажання
вчити дітей російською м о 
вою , як одразу
у школі
скасовували
викладання
українською . І результати
це дало просто приголом 
шливі.
Зараз, звісно, є зміни, та,
на жаль, серед них мало
якісних.
Сподіваюсь,
це
явище тимчасове.
— Можна
почути,
що
українська мова стала не*
престижною...
— Хочу ще раз наголо
сити: сьогодні вона досяг
ла рівня найрозвинутіших
мов світу й має зм огу ви
конувати всі ф ункції у ж и т
ті суспільства, навіть у най
новіших галузях науки. Ві
зьміть
хоча
б останній
енциклопедичний
кіб ер н е
тичний
словник,
виданий
українською мовою.
М и повинні знати й по
важати російську м ову як
засіб м іж національного спі
лкування. Але з не менш ою
шаною треба ставитись до
рід н о го слова.

гачення. Таврували активні
д ієприкм етники,
орудний
в ід м ін о к
при
дієслівних
ф ормах на -но, -то (об го
ворено колективом).
— і чим ж е все-таки скін
чились їхні пошуки!
— У 1933 році, після за
твердження нового право
пису, яким, до речі,
ми
користуємось і нині, трид
цять ОДИН словник
було
забраковано.
На
основі
м овної практики створено
нові словники, упорядкова
но нові граматичні правила.
І все ж численні пош уки
не були даремними. Вони
сприяли тому, що вже на
початку тридцятих
років
ми мали розвинену в усіх
її ф ункціональних
стилях
україн ську літературну м о 
ву. А найголовніше — вона
могла виконувати й викону
вала державні ф ункції.
— Але можна почути в
розмовах про ті часи й
інше: «утиски», «заборона»...
— Ніхто й ніколи укр а їн 
ську м ову
в радянський
час оф іційно не забороняв.
Але річ у тім, щ о в трид
цяті роки з ’явилась_хибна,
антинаукова теза про злит
тя мов. Вона завдала вели
к о ї шкоди. Почали закрива
тись школи з національною
мовою
викладання.
На
У кра їні, к р ім українських,
—
грецькі,
болгарські,
єврейські. У Росії — укра
їнські, в тих районах,
де
жили українці.
Ви, мабуть, не знаєте, що
в Краснодарі навіть існу
вав інститут, де викладали
українською мовою . Й ого
теж закрили.
— Почалися процеси, які

— Ми торкнулись питан
ня двомовності. Чи спро
можна людина досконало
володіти одночасно росій
ською Іі рідною мовами!
— Це, звичайно,
зале
жить від неї. Більшість без
особливих труднощ ів опа-.
новує обидві мови. А лю 
дині, яка вважає себе інте
лігентною, не завадить зна
ти ще й одну або кілька
іноземних мов.
Щ е раз хочу підкресли
ти: немає
мов «перспек
тивних»
і «неперспектив
них». Кожна мова має не
зліченні багатства. І кож на
прекрасна у своїй непов
торності. А її розвиток за
лежить
не від структури,
природи, а в ід історичних
умов, в яких вона перебу
ває.
І ще одне. Знання р ід 
ної мови — ознака націо
нальної свідомості. Л ю д и 
на, що поважає себе, м у
сить знати м ову своєї ма
тері, в я ку б далечінь її не
закинула доля. Взірцем у
цьом у є Тарас Ш евченко.
П ідлітком залишив він р ід 
ну Україну, але материнсь
ко ї мови не забув.
— Шкода, але буває, що
людину, яка плекає рідну
мову, пишається нею, захи
щає її, часом підозрюють
в націоналізмі...
— Ми часто плутаємо по
няття «націоналізм» і «на
ціональне почуття». Націо
налізм — ворож е ставлен
ня до інших народів, їхньої
культури, історії, мови.

А проводить заняття із
слухачами кандидат філо
логічних наук доцент ІваноФ р а н ківсь ко го педінститу-

«СО ЄГ
ПЕДАГОГ» — орган в в р іи о м , р и п рота, ироф сою енмк iiom w w
■ ио ш м тт»
Я КСМУ
ГМ М Ц Ю аМ Ш О М ИйТПГММ
М— ио-Фри и о — ного
И бфффАМММД. ГЯМ

‘йдгг
Заступник редактора Н.

Щ о означає слово «Моск*ва»? Існує кілька гіпотез. У
басейні
ріки М оскви і на
території сучасного
міста
від ом і археологічні пам’ят
ки, які свідчать про пере
бування тут у першій поло
вині перш ого
тисячоліття
нашої ери
народів у гр о ф інської м овної с ім ’ї. Сло
во «Москва» ділиться
на:
дві
частини — М оск-ва.
«Ва» у багатьох угро -ф ін ських мовах пояснюється,
як
«ріка»,
«мокрий»,
а;
«моск» означає «корова».
Тобто «ріка-годувальниця»?
Але вчені продовжую ть,
пошуки. Частину слова —
«моск»
вони
пояснюю ть
уловом «маска» (на м о в і
народу
м еря «ведмідь»),,
а «ва» — «ава» — «мати»,
«жінка». О тже, М осква-рі~
ка — Ведмежа ріка.
Є ще одна гіпотеза. Час
тина слова «моск» належить
до балто-фінських мов
і
означає «темний»; «ва» -—
вода, ріка. О тже,
Темна
0іка?
Проте найбільш перекон
ливою є версія про слов’ ян
ське походження назви. У
м ові вятичів було
слово
«моски». Д ослідники вста
новили, що воно пов’язане
із значенням «волога» і має
підтвердження
у древніх
слов’ янських мовах.
О. ГУЦУЛЯК.
Студент заочного~~відділення філфаку.

♦ КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Так говорять:
М іроприємства
Приймати участь
Семидесятиріччя
Двіста, п’ ятдесять
Петренко Івана Івановича
Згід н о наказу
Так потрібно говорити:
Заходи
Брати (взяти) участь
Сімдесятиріччя
Д вісті, пі’ ятдесят
Петренка Івана Івановича,
Петренко Оксани Іванівни
З гід н о з наказом
Зібрала доцент
Д. В. БОНДАРЕНКО.

Національне почуття
є
основою інтернаціоналізму.
Людина, яка любить
свій
народ, його культуру, м о 
ву, ніколи
не буде хижо
дивитись у б ік представни
ків інш ої національності.

Запрошуємо на
Змістовно проходить на
вчання на курсах по вив
ченню україн ської
мови,
їх для бажаючих прац.вників заводу «Позитрон» орга
нізували активісти первин
ного осе ре дку Товариства
україн ської мови ім. Тараса
Шевченка.

«мені»

ту ім. В. Стефаника
Д іна
Василівна Бондаренко.
Навчальна програма, яку
вона запропонувала від ві
дувачам курсів, передбачає
всебічне ознайомлення з
нормами сучасної літера
турної мови щ одо
вико
ристання терм інол огічної та
загальновживаної лексики.
Важливе м ісце в оволоді
нні
м овною
культурою
займуть також питання пра
вопису.

курси
Усіх, хто бажає вивчати
україн ську мову, заводсь
кий осередок Товариства
запрош ує на ці курси. За
няття проходять щосереди
у кабінеті партосвіти.

На знімку: філолог Д . В.
БОНДАРЕНКО веде занят
тя з української мови м
заводі «Позитрон».
Ф ото Р. СОЛОВСЬКОГО.
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