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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

Працювати по-новому, творчо
, Минулого тижня в актовому залі відбулися звітновиборні збори комуністів нашого Інституту, на яких
із звітною доповіддю партійного комітету за звітний
період виступив секретар парткому М. М. Яцура.
Із звітом про роботу комісії по контролю за діяль
ністю адміністрації виступив її голова доцент ка
федри Історії КПРС А ..І. Чорний. В обговоренні
взяли участь: В. П. Москалець — доцент кафедри
педагогіки і психології, партгрупорг; Д. В. Бонда
ренко — доцент кафедри української мови; П. Й.
Вислободський — студент IV курсу фізико-математичного факультету; І. М. Лучків — доцент кафедри
методики фізики й технічних засобів навчання, парт
групорг; В. П. Поліщук — старший викладач ка
федри гри на музичних інструментах, секретар
парторганізації музично-педагогічного факультету;
Ю. І. Патлажан — доцент кафедри загальної історії;
В. М. Шатохін — асистент кафедри наукового атеїз
му, етики і естетики; О. А. Сангулія — заступник
секретаря комітету комсомолу; І. Р. Семків — сту
дент V курсу філологічного факультету; М. В. Кушнірюк — доцент кафедри філософії і наукового
комунізму, партгрупорг; В. І. Кононенко — ректор
інституту, професор; О. П. Загородній — доцент
кафедри політекономії, секретар парторганізації
кафедр суспільних наук.
І в доповіді, і у виступах знайшли відображення
вузловг проблеми партійного керівництва навчаль
ним та виховним процесами. Велася гостра і принци
пова розмова про участь викладачів та студентів
у здійсненні реформи вищої та середньої школи.
Не пройшли повз увагу зборів і питання кадрової
політики, соціального розвитку колективу, гласйості
у роботі парткому, ректорату, громадських органі
зацій. Було висловлено ряд, критичних зауважень
і пропозицій, що стосуються демократизації вузів
ського життя, широкої гласності, активізації роботи
студентів і їх залучення до управління тощо.
Збори прийняли розгорнуту постанову, обрали
новий склад партійного комітету, який знову очолив
М. М. Яцура.
На зборах виступив другий секретар обкому Ком
партії України Є. А. Новицький. В роботі зборів
взяли участь секретар міськкому партії В. М. Шукайло та інструктор відділу науки і навчальних закладів
обкому партії ю . м. Головчанський.
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Склад

ПАРТІЙНОГО КОМІТЕТУ, ОБРАНОГО НА
ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРАХ КОМУНІСТІВ
ІНСТИГГУТУ 19 ЖОВТНЯ ц. р.
1. ВЕРШАДСЬКА Ган
9. СОЯ Микола Михай
лович — доцент кафедри
на Олексіївна — швейцар
теорії та методики піонер
гуртожитку №2.
2. БИЛИЦЯ Ярослав
ської роботи.
Теодорович — асистент
10. СТУПАРЙК Богдан
кафедри німецької мови.
Михайлович — доцент ка
3.БУХВАЛОВА Надія
федри педагогіки І ПСИ
Олександрівна — студен
ХОЛОГІЇ'.
тка V курсу історичного
11. СУСАК Петро Дми
факультету, секретар котрович — доцент кафедри
імітету комсомолу.
наукового
4.
ЗАВГОРОДНЯ
Те атеїзму, етики
і естетики.
тяна Костянтинівна — до
12. ХМЕЛЬОВСЬКИИ
цент кафедри педагогіки
Петро Михайлович — сту
і психології.
дент III курсу історично
5. КОНОНЕНКО Вітаго факультету.
лій Іванович — ректор
13. ХОРОБ Степан Іва
інституту.
6. МОИСЕЄНКО Віра
нович — редактор газети
Іванівна — доцент кафед
(«Радянський педагог».
14. ЧОРНИИ Антон
ри політекономії.
7. МОСКАЛЕЦЬ Віктор
Іванович — доцент кафе
Пе*ровнч — доцент ка
дри історії KllPjC).
15. ЧОЛОВСЬКИИ Пе
федри педагогіки і психо
тро Михайлович — викла
логії.
-.і
8. СЕЛЬСЬКИИ Воло
дач кафедри гри на мудимир Костянтинович —
(зичних інструментах.
16. ЯЦУРА Михайло
завідуючий кафедрою ма
тематичних і природничих
Михайлович — секретар
дисциплін.
парткому.

Пос т а н о в а
ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ ПЕРВИННОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
Заслухавши і обговори
вши звіт партійного ко
мітету про роботу за пе
ріод з 1 листопада 1985 р.
по 19 жовтня 1988 p.,
звітно-виборні збори пос
тановляють:
1. Роботу партійного
комітету за звітний період
визнати задовільною.
2 . Спрямувати
діяль
ність первинних партій
них організацій, партгруп,
новообраного парткому у
справі активізації кожно
го комуніста, всього коле
ктиву інституту на вико
нання рішень XXVII з’ї
зду КПРС та XIX Всесо
юзної партійної
конфе
ренції, на
поглиблення
перебудови партійної ро
боти, домогтися усунен
ня недоліків ^відзначених
звітно-виборними партій
ними зборами. ________ _
3. Партійному комітету,
партійним бюро і партгрупам в навчально-даховній роботі, виходячи з
вимог реформи вищої
школи, посилити політи
чний вплив комуністів на
роботу колективу інститу
ту. кафедр і деканатів у
підвищенні якості підго
товки вчительських кад
рів, 'впровадженні актив
них форм навчання, вдос
коналенні керівництва са
мостійною роботою сту
дентів та забезпеченні на
лежного
контролю
за
нею, посиленні зворотньо
го зв’язку між студента
ми і викладачами. Підви
щити вимогливість до
студентів за якість їх
знань і навичок практич
ної вчительської роботи.
Доручити раді інституту
проаналізувати
систему
роботи з студентами пер
ших курсів.
Підвищити
увагу до проведення пе
дагогічної практики. До
1 жовтня 1989 року зас
лухати звіт ректорату про
здійснення реформи ви
щої школи.
4. В навчально-виховній
роботі глибоко розкрива
ти джерела дружби наро
дів СРСР, активно фор
мувати культуру міжна
ціонального спілкування,
виховувати повагу до ре
волюційних і
трудових
традицій, мови, історії
(народів нашої багатона
ціональної країни. Раді
кафедр суспільних наук
провести в
листопаді
ц. р. науково-теоретичну
конференцію, присвячену
підсумкам XIX Всесоюз
ної конференції КПРС,

Організувати при парткомі комісію з питань
міжнаціональних
відно
син. патріотичного та ін
тернаціонального
вихо
вання. У виховній роботі
з студентами ширше вивикористовувати ветера
нів Великої Вітчизняної
війни. Щорічно в інститу
ті проводити фестивалі
(інтернаціавальної друж
би, тижні революційної
слави, словесності, фізку
льтури і здоров’я, пісні і
музики.
Розробити до 15 листо
пада ц. р. і здійснити ор
ганізаційні та ідеологічні
(заходи до 50-річчя возз’є
днання західноукраїнських
областей в єдиній сім’ї
радянських набродів та 70річчя КПЗУ;. йередбачити конкретні заходи, присвячеиі відзначенню 50Річчя з часу заснування
інституту,
проведення
традиційного дня вузу.
5. В науково-дослідній
роботі зосередити зусилля
комуністів, всього колек
тиву інституту на вико
нання комплексних дос
ліджень, домогтися роз
ширення
госпдоговірної
тематики.
Зміцнювати
зв’язок науки з виробни
цтвом, діяльністю інсти
туту, шкіл,
технікумів,
профтехучилищ.
Вжити
ізаходів у зміцненні матеріально-теїхнічної бази
лабораторій, інститутсь
ких та
факультетських
організацій науково-тех
нічної творчості молоді.
Питання партійного кері
вництва науковою робо
тою обговорити в першо
му кварталі 1989 року
;на факультетських пар
тійних зборах.
6. Парткому посилити
організаційне забезпечен
ня перебудови, авангард
ну роль у її здійсненні
комуністів, глибше і на
полегливіше оновлювати
стиль, форми і методи
партійної роботи, розши
рювати гласність і демо
кратію в колективі, кри
тику і самокритику, зміц
нювати дисципліну і порядок. Скоротити число за
сідань і нарад, тривалість
їх проведення, виносити
на обговорення найбільш
актуальні питання.
Надава/ги значно біль
шу допо могу парт органі
заціям і партійним гру
пам факультетів; систе
матично аналізувати їх
діяльність у перебудові
партійної роботи, при цьо
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му узагальнювати набу
тий практичний досвід де
мократизації
внутріпар
тійного життя. Рекомен
дувати партгрупам Щомі
сячно заслуховувати зві
ти комуністів про їх осо
бистий вклад у спраіву пе
ребудови,
Поліпшити роботу з ка
драми; забезпечити ши
року участь членів парт:
кому і партійних бюро,
партгрупоргів, комуністів
і бевпартійних у вирішен
ні всіх кадрових питань;
розвивати конкурсність і
виборність на всіх рівнях
при доборі кадрів, форму
ванні їх резерву.
Розширити гласність у
роботі парткому і партій
них бюро;, активізувати
роботу виборного активу,
поліпшити його навчання.
До 10 листопада ц. Р- пе
реглянути програму нав
чання партгрупоргів і сек
ретарів парторганізацій.
Систематично інформува
ти на кожних партійних
зборах про виконання по
станов попередніх вборів.
7. Підвищити вимогли
вість до комуністів,, які
працюють в громадських
організаціях.
Особливу увагу приді
лити партійному керівни
цтву комсомолом, вихован
ню студентської молоді,
допомогти комсомольській
організації _ активізувати
її участь в справі перебу
дови вищої школи. Роз
глянути це питання на
партійних зборах до _1 ве
ресня наступного року.
Допомогти профкомам
у перебудові організації
соціалістичного змагання
в інституті, забезпечити
його більш широку глас
ність, зменшити КІЛЬКІСТЬ
і переглянути зміст пока
зників. за якими підбива
ються підсумки змагання.
8. Ректорату і профко
мам до 15 листопада ц. р.
розробити план наведення
порядку У сфері обслуго
вування і розвитку соціа
льної сфери в інституті;
винести проект цього пла
ну на обговорення трудо
вого колективу; широко
використати для цього га
зету' «Радянський педа
гог».
9. Протягом місяця па
рткому розробити заходи
по реалізації критичних
-зауважень і пропозицій,
висловлених на збітно-виборних партійних зборах
19 жовтня ц, р.
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Минулої п’ятниці в інс
титуті відбувся єдиний по
літдень. В актовому залі
ректор інституту доктор фі
лологічних наук, професор
В. І. Кононенко зустрічався
з колективом філологічного
факультету. ]Тема| зустрічі
«Перебудова вищої і і і к о л и :
труднощі і проблеми». В. І.
Кононенко у доступній фор
мі розповів про те, як ре
кторат nparHfe
докорінно
змінити навчальний і вихо
вний процеси, зупинився на
питаннях організації
нав
чальної роботи, зокрема,
на спробах скоротити кіль
кість обов’язкових
годин
і надання більшої можли
вості студентам для само
стійних занять. Чимало ува
ги було приділено пробле
мі так званої філологізації
філологічного факультету,
вихованню у студентів ви
соких моральних та духо
вних якостей.
грунтовно зупинився В. І.
Кононенко і на питанні як
найширшої демократизації
студентського життя, зок
рема, на більш активному
втручанні студентів у нав
чальний процес, у справи
управління.
В. і. Кононенко відповів
на численні запитання сту
дентів.
О. ПИЛИП’ЮК.
Секретар
парторганізації
філологічного факультету.

Присвоєно
почесні
звання
Почесні звання самоді
яльних народних колективів
присвоєно вокально-інстру
ментальному
ансамблю
«Опришки» та камерному
хору художньо-графічного
факультету інституту [ху
дожні керівники В. Я. Ратушняк і Я. М. КрушельниI кий).
Це вже шість колективів
в інституті, що носять ви
соке звання. І разом з тим
це беззаперечне свідчення
того, як у нашому вузі
вміють цінувати, любити і
пропагувати народну та су
часну пісенну творчість.
В. РИЗЮК.
Голова
студентського
клубу.

Стартують
першокурсники
На спортивних базах на
шого інституту кафедра фізвиховання! і спортивний
клуб провели першу Спар
такіаду
серед студенті»
І курсу, присвячену X X IV
Олімпійським іграм в Сеу
лі. Змагання проводилися з
чотирьох видів спорту: бас
кетболу, волейболу, мініфутболу, легкоатлетичного
кросу.
Загальнокомандну пере
могу здобули студенти фа
культету підготовки вчителів
початкових класів, йа дру
гому місці — фізико-математичний факультет, спорт
смени художньо-графічного
факультету зайняли трете
місце.
З цього року змагання
стануть традиційними.
26 жовтня змаганнями з
легкоатлетичного кросу се
ред збірних команд факу
льтетів стартує XX X IX Спар
такіада інституту, присвяче
на 71-річниці Великого Жов
тня,
П. НЕСТЕРУК.
Викладач кафедри фізвиховання.
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29 Жовтня—7 0 років з дня народження ВЛКСМ

Для. четвертокурсників фізико-математочного факультету Петра Кислово
дського та Івана Арсенича роки нав
чання в інституті — це серйозні занят
тя науковими дослідженнями, участь у
республіканських конкурсах студентсь
ких наукових робіт, а також активна
профспілкова діяльність на факультеті.

Мрі й с т і м к и й по лі т
Магнітна і Кузбас, Дніпрогес і Комсомольськ-на-Амурі, КамАЗ і БайкалоАмурська магістраль... Усе це віхи в
сімдесятирічній історії комсомолу, це
мрії, що стали дійсністю. Молоді вла
стиво мріяти і досягати своїх задумів
у наполегливій праці, творчому навчанні. •
Такими ж мрійниками є юнаки та дів
чата нашого педінституту. Вони чудово
усвідомили, що тільки глибокі знання
з гуманітарних,
природничих та тех

нічних дисциплін дозволять їм стати
всебічно розвиненими, висококультур
ними людьми, що, у свою чергу, дасть
їм беззаперечне право присвятити се
бе вчительській, науковій чи будь-якій
іншій педагогічній роботі.
*

*

Здійснилася мрія црх
симпатичних
дівчат-сестер Віри і Олі Бучковських.
У цьому році вони стали першокурс
ницями: Віра — у медичному, а Оля —
у педагогічному інститутах. Через те
їхні посмішки такі життєрадісні.

*

Завжди цікаво
проходять у п’ятикурсників російсько-німецького відді
лення філологічного факультету занят
тя з німецької мови, які веде доцент
С. ГІ. Гандзюк.

Ф ото В. ІВАНИЧУКА, В. БОБ'ЯКА та
В. МЕЛЬНИКА.

Комсомолце горіння
у справах
За традицією напередод
ні Дня народження комсо
молу юнаки і дівчата інсти
туту, як і всієї країни, під
сумовують свої справи, ана
лізують те, як живуть, нав
чаються. А в нинішньому
році комсомолу — сімде
сят. Це славний шлях його
історії, овіяний духом бо
ротьби за революційні пе
ретворення. Свою посильну
частку у
комсомольські
справи вносить і загін юна
ків та дівчат нашого вузу.
Він об’єднує у своїх лавах
3096 членів ВЛКСМ. Це 133
первинних осередки, сім
факультетських комсомоль
ських організацій. У них
працює І вчиться понад 120
викладачів і співробітників,
24 воїни-інтернаціоналісти.
Більшість з них — це мо
лоді люди, яких відзначає
активна життєва лозиння.
Перш за все, вона проявля
ється у відмінному навчан
ні, якнайглибшому оволодін
ні гуманітарними та спеці
альними дисциплінами.
В
числі іменних стипендіатів
— НаДія Бухвалова, Іван
Кабан,
Галина
Білавич,
Альміра Назірова, Оксана
Архамула, Роксолана Вин
ницька, Василь Петричук,
Оксана Микитин, Олег Жерноклеєв.
*

*

*

Напередодні
70-річчя
ВЛКСМ комсомольська ор
ганізація інституту звітує
конкретними ділами. Вони
стосуються і більш дієвого
розвитку студентського са
моврядування, і вдоскона
лення навчального процесу,
зокрема, перехід на трисеместрову ейстему навчання.
Це і запроваджена акція
«Турбота» по наданню шеф
ської допомоги обласній
школї-інтернату для дітейсиріт, це жива робота сту
дентського клубу.
*

*

*

Кожна
комсомольська
справа — це частинка се
рця тих, хто не може жити
байдуже, кому притаманні
активність і горіння. Саме
такими є Олександра Дідик,
Ольга Вакаров, Лілія Бан
дура, Ольга
Пароконна.
Організаторські
здібності
цих та багатьох інших ком
сомольців, їх бажання пра
цювати корисно є запору
кою здорового духу ком
сомольської організації ву
зу, її дальших потрібних
країні справ.

Мабуть, нині не зна
йдеться жодного опти
міста, який би стверд
жував, що в нашому ін
ституті існує повне сту
дентське самоврядуван
ня. Йогб у Нас поки що
нема. А от чому і коли
буде — ці питання вар
ті детальнішого обгово
рення.
Не раз доводилося чути,
що Hfe сприяють цьому ні
ректорат, ні деканати, ні
викладачі... Думаю, це не
вірно. Адже справжнє са
моврядування
вигідне і
потрібне не тільки студен
там, але й їхнім наставни
кам) адміністрації вузу. От,
приміром, кажуть: нам не
довіряють керівництво ву
зівським життям. А ми пра
гнемо до цього? Чи гото
вий кожен з нас, молодих,
до того, щоб їіе тільки про
явити ініціативу, а й втіли
ти її в життя? Зрештою, чи
можемо вирішувати, брати
на себе
відповідальність?
Ми приходимо в інститут
зі школи, де
самовряду
в а н н я нема, приходимо з
десятирічними
навичками
життя: не вміємо бути ви
могливими і принциповими
стосовно до своїх друзів,
товаришів, а в кінцевому
підсумку — і до себе.
Гадаю, що з точки зору
запровадження самовряду
вання в нас умовно можна
виділити три групи молоді,
що по-різному ставляться
до цього:

— студенти першої беруть
участь у громадському жит
ті, проявляють Ініціативу,
прагнуть до справжнього
самоврядування і якоюсь
мірою готові до нього;
— студенти другої активні
в обговоренні різних про
блем, виступають за само
врядування. але не беруть
участі в конкретній роботі;

ханізм гальмування» знизу.
Так, ми не готові сього
дні. Але ми не будемо го
тові т завтра, я^що не вчитимемося
цього практич
но. Та ось в чому проти
річчя: не можна керувати^
не вміючи цього робити,
але й не можна навчитися
цьому, не беручи участі в
керівництві. Вихід з цього

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ:

РОЗВИТОК

І ПРОБЛЕМИ

Будуть конкретні дії,
будуть і результати
—
і, нарешті, студенти тре один: потрібен своєрідний
перехідний
період, етап,
тьої проявляють байдужість
і скептицизм до всього, що
так би мовити, співуправвідбувається у вузі, уника
ління. Для нього властиви
ми будуть, як на мене, два
ють будь-яких громадськйх
доручень і «зайвих» клопо
характерних процеси.
тів. На жаль, ця група най
По-перше, поступове роз
ширення прав студентів і
більш численна. І позиція
їх реальної участі в управ
ї ї 4 загалом досить проста:
лінні вузом. Вже нині ж од
«Я за самоврядування, як
не найпростіше питання не
і всі, та нехай собі м оро
чить голову хтось інший.
повинно вирішуватися без
участі найширших мас сту
Для ц^ого є активісти, от
нехай і працюють».
дентів. Необхідно розши
Таке ставлення студентів
рити склад ради інституту
за рахунок студентів, про
до самоврядування, плюс
що йшлося в кореспонден
невміння, відсутність його
навичок, традицій і досві
ції «Залежить їг д нас», вмі
щеній у газеті «Радянський
ду'чи не найсерйозніша пе
педагог» за 18 жовтня ц. р.
решкода на
шляху його
Будь-якому її рішенню, порозвитку, " своєрідний «ме-

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ
У комсомольських
організаціях інституту
тривають звітно-вибор
ні збори. Відбулися воі ни і на факультеті, іно
земних мов.
Та, на жаль, не всі при
йшли на них з діловим на
строєм, а так — хто про
сто відбути, хто книжку
почитати, або підготува
тися до семінарських за
нять. Не вдалося викли
кати студентів на зацікав
лену розмову і комсоргу
факультету Олександрові
Атаманкжу, хоча в своїй
доповіді він не обминав
гострих кутів. Так, акту
альними були -питання
про розмежування функ
ц ій комсомольського та
профспілкового бюро; про
роль комсомольської ор
ганізації в розвитку сту
дентського самоврядуван
ня на факультеті та- інші
проблеми. У звітній допо
віді також була зроблена
спроба дати об’єктивну

виннеє передувати обгово
рення його в комсомольсь
ких групах, вивчення гро
мадської думки через со
ціологічну
лабораторію.
Тут потрібна широка дис
кусія і на сторінках нашої
багатотиражки.
Вже най
ближчим часом предметом
такого обговорення' могло
б стати вільне відвідуван-

оцінку діяльності членів
комсомольського бюро. Та
відгукнутися на заклик
свого ватажка присутні
на зборах члени BJIKCM,
на жаль, так і не захоті
ли. Інакше, як розціню
вати те, що в обговорен
ні доповіді взяли участь
аж ...троє комсомольців,

Без
інтересу
-та й то із виборного спіл
чанського активу. У вис
тупах в основному йшло
ся про те, що зроблено.
Інколи цро те, що буде
зроблено, а от про крити
ку, самокритику, конкре
тні пропозиції виступаючі
мабуть, забули.
Забули... Можливо, це
і є результат формально
го підходу до звітно-ви
борної кампанії р комсо
мольських
організаціях

ня, надання індивідуальних
графіків навчання, пробле
ми
педпрактики і багато
інших актуальних питань.
По-друге, необхідно під
вищувати загальну політич
ну культуру студентів, а та
кож прагнути до тог.о, аби
вони набували елементар
них організаторських нави
чок. ІНам потрібне цікаве політнавчання, нове піднесен
ня активності політичних
дискусійних клубів. А без
проблемних лекцій і семі
нарів, не обійтися, біль
ше того — їх мусили б
(проводити самі студенти.
Чому б не ввести, напри
клад ,таке правило: кожен
другий семінар з усіх пре-

дметів —
студентський?.
Проведення таких занять—
своєрідний стимул до гли
бшого вивчення предмета, ,
спосіб набуття організатор-,
ських і педагогічних нави
чок.
Такий, на мій
погляд,
шлях до самоврядування.
Однак, хочу зазначити, йо
го розвитку не допоможе
створення нових
органів,
скажімо, студрад факуль
тетів, як
спостерігається
сьогодні. Хіба ж у нас не
має профспілкових коміте
тів? Наша професійна спі
лка — це спілка студентів,
а профком, по суті, це та
ж студрада. Навіщо ж ство
рювати ще одну? Сильні
шою могла б бути і роль
комсомолу. Для цього не
обхідно чіткіше розмежу
вати функції і ділянки роботи між комсомолом і
профспілкою.
Але це —
тема окремої розмови.
Гадаю, жоден вуз
на
Прикарпатті не можна п о -» *^
ки що взяти за зразок пов'
ного самоврядування сту-»~
дентів. Тут ця форма зали
шається в основному на
рівні розмов. Дуже хоті
лося б щоб саме наш інсти
тут зробив~серйозний крок
вперед порівняно з інши
ми. У нас для цього є мо
жливості,— потрібні
лише
конкретні дії. 1 реальні ре
зультати не забаряться.
О.
ЖЕРНОКЛЕЄВ
Студент Ні курсу, секре
тар комсомольської орга
нізації історичного факу
льтету.
!_ с;

ТРУДОВИИ СЕМЕСТР —
студентських груп, факу
льтету, коли збори про
водились за принципом
«аби лиш провести». При
кладом можуть бути збо
ри в комсомольській гру
пі А-42 (комсорг А. Алаєва), проведені... на пе
рерві.
Та повернімося до-збо
рів факультету іноземних
мов. Не внесло пожвав
лення і друге
питання
порядку денного. Запро
поновані кандидатури по
передньо обговорювалися
на засіданні комсомольсь. кого бюро і. за винятком
одного самовідводу, були
прийняті одноголосно. Од
ноголосно
секретарем
вдруге обрали Олександ
ра Атаманюка. І хочеть
ся сподіватись, що роз
мова, розпочата ним на
зборах, все ж таки знай
де своє продовження в
роботі нового складу ком
сомольського бюро.
О. САНГУЛІЯ.
Заступник секретаря ко
мітету комсомолу інсти
туту.

Залишили добру згадку
Для багатьох сту
дентів нашого інститу
ту навчальний рік по
чався в селі Баратівка
Снігурівського району
Миколаївської області.
Саме тут, в радгоспі іме
ні 40-річчя Жовтня, сту
денти історичного і філо
логічного факультетів до
помагали трудівникам села
збирати врожай помідорів,
цибулі, перцю. І треба
сказати, що попрацювали
хлопці і дівчата на со
вість, заслуговують вони
на ту теплу подяку, яка
була висловлена правлін
ням [радгоспу. Такі сту
денти, як А. Поліщук,
Т. Осташевська, С. Олаібіна, Н. Цибуля щодня ви
конували і перевиконува
ли свої норми.
При перевезенні ово

чів ударно попрацюва- *
ли і хлопці М. Дехтяр,
І. Ковшар, М. Поштар,
Д. Судак. За день вони
пеіревозили на завод- по
18— 20 тонн помідорів.
Та не тільки добру пра
цю наших студентів за
пам’ятали
радгоспівці.
Проводились і години від
починку, і різні спортивні
заходи, а в кінці нашого
перебування на Миколаївщині єтудзагонївці вла
штували концерт, органі- __
затором і активним учас
ником якого був доцент
кафедри теорії, і методики
піонерської та комсомоль
ської роботи М,. М. Соя.
А на згадку про нас
ла «Пісня про Баратівку»,
яку написала наша сту
дентка А. Матковська.
В. БРЕЗІЦЬКИИ.
Студент групи 1-22.
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Присвячено ювілею
Протягом
останнього
року четвертий раз гос
тинно відкрив двері мініа
тюрним книгам Народний
музей освіти Прикарпат
тя. Попередні виставки
були проведені до 70-р1ччя проголошення Радян
ської влади на Україні і
утворення
Української
РСР, 174-й річниці з дня
народження Т. Г. Шев
ченка, тижня слов’янської
писемності.
Нинішня виставка при
свячена 70-річчю Ленін
ського комсомолу. Огляд
розпочинається з вітрини
«Ленін у міні-книгах». У
ній серед інших 24 мініа
тюри з промовою В. L Ле
ніна «Завдання спілок мо
лоді» на III з’їзді РКСМ
16 мовами народів СРСР.
Тут же два фрагменти із
спогадів про великого во
ждя, які свідчать про його
інтерес до книг малого
формату.
Поряд вітрина з добір
кою «Союз незламний».
Тут «Конституція СРСР»,
«Програма КПРС», «Ста
тут КПРС», «Гімн СРСР»,

«Гімн Української РСР»,
поетичні антології, видані
у різних 'Республіках. При
вертає увагу добірка «Міні-книги видавництва ЦК
ЛКСМ України «Молодь».
Це свідчення прихильнос
ті одного з провідних ви
давництв республіки до
книг-малюків, актуальних
за. тематикою, цікаво офо
рмлених, зручних у корис
туванні.
«Світло душі», «Юність
і пісня», «Народні пісні у
міні-виданнях» .— назви
інших добірок виставки.
Міні-книги на виставці ма
ють формат не більший
100x100 мм. їх предста
вили з своїх1 особистих
зібрань члени секції міні
атюристів товариства кни
голюбів М. Буряний, Н.
Коциловська, Р. Фабрика,
М. Чумаченко, Н. ПІехтер.
У нашій республіці діє
вісім клубів і секцій люби
телів міні-івидань, а всього
в Радянському Союзі —
.п’ятдесят.
П. ТИХОНОВ.
Голова секції любителів
міні-видань товариства
книголюбів.

Внесок студбудівців
Сім студентських будіве
льних загонів
працювали
<цього літа у рідних куточках
області і країни. У Снятинському та Коломийському
районах на колгоспних бу
довах та інших об'єктах соц
культпобуту
відзначилися
загони ім. П. Майданського
та
«Юність»,
очолювані
Р. Челепісом
(фізмат) і
Д. Федорівим (історичний
факультет). Добру згадку у
Ворошиловградській та Тю
менській областях залиши
л и про себе представники
історичного, філологічного,
фізико-математичного фа
культетів
та факультету
іноземних мов, які ударно
трудилися
в будзагонах
«Прометей» і «Карпати». В

цьому чимала заслуга кома
ндирів цих
загонів —
О, Жерноклєєва і М. Крегула, студентіїв-істориків.
На сільськогосподарських
роботах у Молдавії з вогни
ком і завзяттям попрацю
вали студентські загони іме
ні Сергія Лазо, Василя Стефаника, Нельсона Мандели, де командирами В, Григорашик (фізмат), Я. Фітьковський (філфак) і Л. Сурніна (факультет іноземних
мов).
Частина зароблених студ.
будівцями коштів буде ви
ділена на обладнання піо
нерської кімнати обласної
школи- інтернату для дітей'С и р іт.

Наш кор.

ВАСИЛЬ МОРОЗ, студент V курсу українсько-ні
мецького відділення філологічного факультету, ціка
вий, щирий співрозмовник, людина чудових душев
них якостей. Глибокі педагогічні знання, які він
сумлінно здобуває в іституті, прагне реалізувати на
практиці, зокрема нині, у Надвірнянській середній
школі № 3. А ще Василь пише вірші, у яких .відкри
вав свій світ і світ людських взаємин для себе. Пое
зія допомагає йому утверджуватися, долати життєві
перешкоди, бути щедрим на увагу до товаришів,
чуйним до дитячих запитів.
с
Фото І. ТИМІНСЬКОГО.

і навколишньою дійсніс
ним теж живуть і. либонь,
тю, в якій живе дитина,
теж не сплять. І голос,
між художніми образами
чарівний голос!: «Соня,
словами, не вирізнялися
і завтрашнім днем людст
Соня! Нет ти посмотри,
чимось особливим, харак
ва. Гадаю, що саме в цьо
что за луна!... Ах, какая
терним. А мене, зізнаюся,
му вона послідовниця но
прелесть. Тьі поди сюда,
вони вразили своєю про
ваторських поглядів та
душенька, годубушка, постотою, доступністю, звич
ди сюда. Ну, видишь?».
ідей ленінградського пе
ною довірливістю. Власне
тими якостями, що фор
—
Подумайте, чим во дагога Є. М. Ільїна. При
гадуєте*. як він сказав під
муються саме в щоденній
ни різняться: Наташа і
час
недавньої зустрічі з
наполегливій праці, ска
Соня? Порівняймо Натателеглядачами в Останкізати б, співпраці педагога
шине: «Нет, тьі только
н о:«У рок літератури по
та його вихованців. Втім,
посмотри» і Сонине: «По
винен стати ритуалом без
аби пересвідчитися в цьо
ра спать...», — спонукає
корисливої уваги до лю
му, завітаймо на її уроки
клас до роздумів Вален
дини... Я за духовний
— уроки російської мови
тина Михайлівна.
процес улоку літератури».
і літератури вчительки
А після уроків — занят
Богородчанської середньої
Як це далеко від казен
тя з факультативу з росій
школи В. М. Вакалюк.
ного. типового розбору з
ської мови. Для учнів мо
членуванням художнього
лодших класіві
...На парти лягають не
образу на частини. Це —
великі аркуші цупкого па
Буває, у пізнанні боїш
цілісне сприйняття ха
перу з реченнями на них:
ся йти далі, аби не розві
рактеру
загалом
поетичної
П’ять хвилин мови. Так
ялося гарне.
попередає
натури. І, звичайно, піз
було сказано.
Згодом,
враження. Що таке факу
ніше
в
учнівських
творах
уже в процесі уроку, з’я
льтатив? Поглиблене ви
не зустрінеш списаних
сувалося, що цей відрізок
вчення теми, що грунту
фраз
про
«тип
русской
часу словесник використо
ється на попередніх знан
женщиньі».
а
буде,
хай
вує для стилістико-естенях. А які знання, примі
і невміла, зате самостійтичної роботи, яку важко
ром. у шестикласників
переоцінити. Учениця за
або четвертокласників? Течитує: «Помещик одичал1 ма цікава й нелегка: па
ся».
роніми. Та? от, виявилося,
ВОНИ ЗАКІНЧИЛИ НАШ ІНСТИТУТ
учні досить-таки добре
— В чому помилка?
орієнтуються в парах: «ге
Як в автора?..
неральний — генеральсТриває звичайний ана
кий», «геройский — героліз незвичних помилок,
ический» і т. п., поясню
' допущених школярами у
ючи спільність і різницю
твооах. А мені враз подута роль в цьому суфіксів,
малося, чому це педагог
розрізняючи пароніми, си
бере на себе таку непро
ноніми та омоніми.
дуктивну й марудну пра
цю? Зрештою, для чого
І було таке відчуття,
потрібні
аркуші, коли
наче відкривалася густа
учні самі можуть виписа
завіса, за якою мова хо
ти свої помилки і навіть
ває глибинні процеси сло
продумати пояснення їх
вотворення. а ми проника
вдома? На перерві вони
ли розумом у цей цікавий
заспокоїли мене:
світ, перекидаючи містки
— Валентина Михайлів
від закономірностей в
на часто друкує на ма
українській до російської
шинці.
і навпаки.
Ясно, то вже легше. А
З розповіді В. М. Вака
для неї, філолога, все це
люк:
«Ми весь час хоче
— копітка, напружена
мо. аби в школі, перехо
праця. І тепер пояснює,
дячи з класу в клас, діти
видно, й собі: «Я вибираю
термінах під загальний на розповідь про чарівну
ставали все розумнішими,
типові- помилки. Ні. не
дружелюбний сміх 10-Б Наташу, в яку закохува
зрілішими, благородніши
ті, що йменуються пунк
класу. Він тут же згас —• лися чи. не всі покоління
ми. духовно багатшими
туаційними,
фонетични
у руках вчительки книга, школярів. А Соня — че
(це останнє — особливо
вся в закладках: «Вот и пурненька, вродлива і...'
ми, морфологічними... А
важливе!). Власне на це й
отпели донские соловьи духовно обмежена. Зро
насамперед ті. що стосу
орієнтувала
громадсь
дорогим моєму сердцу зуміло,
ються розуміння краси
чому молодий
кість шкільна реформа.
Давидову
и
Нагульнову,
предмету, російського сло
Ростов забуває її заради
Але тепер уже стало оче
отшептала им поспеваю- негарної зовні, та з сяючи
ва, природи творчості. Бо
видним — аби так було,
щая
пшеница,
отзвенела
нині замало показати ба
ми променистими очима,
необхідно не зменшувати,
по камням безьімянная багатої душею Марії Вол
гатство, глибину мови на
як спостерігається, ^а збі
рівні слова, потрібно на речка, текущая откуда-то конської.
льшувати в усіх класах, с верховьев Гремячего
Рівні культури. А ще та
надто в старших, долю гу
І вже забуваєш, що
ким чином зберігається буграка... Вот и все!».
манітарних предметів. І
це уроки за творами Шо
авторське інкогніто. Адже
І ВЖЕ
принишклий
насамперед мови та літе
лохова та Толстого, і роз
їм, школярам, було б не
* клас зосереджено вслу суваються стіни класу, бо
ратури. Нас, учителів-сдозручно за себе».
хався в кожне прочита входить література.
весників, не задовідьняРо
не вчителькою слово з сійська література з її
ють діючі програми в се
Очевидно, це є головним
редніх і старших класах.
громадянськіс
для неї — повсякчас тур відомого роману Шоло- високою
хова.
І
не
було
"
ніякого
Вони не завжди дають
тю, емоційністю, літерату
буватися- про моральний
наголосу про перехід до ра, що завжди була, за школярам їжу для розуму,
потенціал уроку, постійно
пояснення, до розкриття висловом В. Бєлінського,
серця. Такі педагоги Ще
зважати на самолюбство
і гідність маленької лю образів Майданникова та совістю епохи, ПОЛІТИЧНИМ' нерідко не вміють зроби
Размьотного, як не" було трибуном, хвилювала, ви
ти
читання джерелом
дини. Валентина Михай
засуджувала,
взагалі чітких градацій ховувала,
яскравих емоційних пере
лівна щадить гордість диживань, глибоких розду
тини і витрачає на ці за уроку. Приміром, його будила на боротьбу і боро
мів про себе і про навко
писи; вечори на шкоду організаційного моменту лась сама.
лишнє життя.
власному і без того спре — хто відсутній, яка те
Власне в цей момент
сованому часу. Зате уваж ма уроку і т. д. Ніяких постать учительки, її роз
І ще одне. Чи не пора
ність, культурність, зич акцентів, нарочистостей, повіді втрачають робочу
впустити
-мистецтво до
ливість
і довірливість було продовження розмо буденність, звичну сут
школи, адже воно Конче
учительки'буде помноже ви. просто робота. Подіб ність. бо наче конденсують
потрібно для формування
на у десятках, сотнях її
но, як у. талановитої кни у собі високі й ЧИСТІ по
духовного світу учнів,
вихованців.
ги, коли навіть не заува мисли російських людей,
особливо старшокласників.
З розповіді директора жуєш (наскільки все при увічнених у книгах геніїв 1 На засіданнях районного
Богородчанської середньої родно) образності, всього російського; письменства.
методоб’єднання учителів'
А вони, учні, затаму-и російської мови та літера
школи Я. Д. Бурковської: багатства, форми, худож
«За майже двадцятип’яти ніх засобів, охоплених за вавши подих, слухають,? тури. яким я керую ось
ліття на педагогічній ни гальною красою й силою. думають, оцінюють самі.
уже. протягом ряду років.'
ві В. М. Вакалюк вихова Стало жаль, що вже 'не Захоплюються своєю вчи філологи постійно підкрес
ла не одне покоління можливо повернути час і телькою. підсвідомо наслі
люють: «Нам необхідна
учнів, які серцем, душею сидіти тут, у класі, учнем, дуючи її рухи, мову, ма
гуманітаризація
школи
сприймають чарівливість відчувати всю красу шо- неру. Все непомітно від
— якщо ми хочемо бачи
художнього слова. Нема лоховСького слова заново, кладається в дитячих се
ти молодь, розвинену мо
рцях іскринками вогню,
ло випускників нашої де вперше.
рально й естетично, мо
сятирічки, як і вона, пра
Потім, на перерві, де і завтра спалахне святіс
лодь, яка мислить і від
цюють учителями росій сятикласники Галина Вір- тю краси, чистотою пове
чуває».
ської мови та літератури. стюк, Наталя Булавіна, дінки, духовністю помис
Приміром. Л. І. Барабаш Володя Николюк, Світ лів.
АСЛИВІ діти, що
трудиться в Маркіївській лана Курилюк, Наталя З РОЗПОВІДІ завідую.
вчаться у неї — педа
восьмирічній школі, Л. І. Борисенкова та інші нав- '• чоі кабінетом російсь
гога, комуніста, людини.
Мартинець — в Богород- перебій розповідали мені, кої мови та літератури
І вона щаслива, що вміє
чанському СПТУ, "Т. М. як красиво проводилися обласного інституту вдос
захопити споїм захоплен
Середюк — в Саджавсь- уроки за творчістю Льва коналення учителів Л. М.
ням. І не тільки захопити,
кій та О. И. Волощук — Толстого, зокрема, під час Кирюхіної
бо після уаких-от уроків
в Старунській середніх знайомства з таким ше .... «Уроки В. М. Вакалюк
школах... На філологічних девром, як «Война и мир». працюють не стільки на
В. М. Вакалюк пророста
факультетах педінститу І мимоволі малювалося з літературу, скільки на
ють зерна добра і любові,
тів Івано-Франківська і їх оповідей село Отрад- людину, увагу до її внут
краси і чистоти людських
Дрогобича нині навчають ноє, ніч, князь Андрій рішнього, духовного світу.
взаємин і помислів.
ся Інна Князьксюа, Люся Волконський біля прочи Вони знаходяться між
С. ХОРОБ.
Зазульчак, Леся Про.ць та неного вікна. Нагорі над творами, що вивчаються,
того дня
П РОВЕДЕНІ
нею уроки, за II ж

інші. Творча думка, вели
ка ерудиція, досвід і гли
боке чуття предмета —
ось, власне, те, без чого
не можна собі уявити її
уроки. Як, зрештою, й її
колег — Ж. М. Васильків,
В. О. Рожко, О. К.
Я цкіів...».
А клас >:же розповідав
про комуністів Давидова
і Нагульнова з «Поднятой
целиньї» М. Шолохова, на
магався показати образи
героїв. їх духовний світ,
опираючись на проблеми,
що хвилюють ЇХ нинішніх
сучасників . Всі п’ятнад
цятеро учнів піднімалися
раз-по-раз і відповідали,
доповнювали
розповіді
своїх товаришів.
г 1 ' — Відповідь Володі на
поставлене питання послі
довна, в основному вичер
пана. Проте не зроблено
висновків і... — а далі за
плуталася Надя у високих

І проросте
зерно добра
й любові...

Щ
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ІСТОРІЇ СЛАВЕТНІ ІМЕНА

ТВОРЧІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

ІНСТИТУТУ

Уроки моральності
Процес
удосконалення
соціалістичної демократії в
умовах перебудови немо
жливий без одночасного
поглиблення правосвідомос
ті, Зміцнення соціалістичної
законності. Сьогодні
мо
раль і іправр, як ніколи ра
ніше, виступають єдино. Си
ла радянського права, його
авторитет складається , з
того, що воно - морально
виправдано, підтримується
громадською думкою,.
Лютневий (1988 р.) Пле
нум ЦК КПРС в Постанові
«Про шлях пербудови се
редньої і вищої
школи»
поставив завдання вихова
ти у молоді високу право
ву культуру, добитися ро
зуміння нею конституційних
прав і обов’язків громадя
нина СРСР,
«організувати
юридичний всеобуч як єди
ну загальнодержавну
си
стему».
Творча спадщина В. О.
Сухомл наського, розкриття
ним моральних основ пра
ва сприяють
вирішенню
цього завдання. Його пра
ці «Проблеми
виховання
всебічно розвиненої
осо
бистості»,
«Народжен
ня громадянина», «Як ви
ховати справжню людину»
— це не тільки роздуми,
поради вихователям,, а
й
чітка філософія моральноправового виховання. Знач
не місце в ній займають
проблеми добра і зла, со
рому і совісті, відповідаль
ності і обов’язку.
Розвиваючи мудрість, яка
стверджує,
ЩО
МИ
В ІЛЬІН І
тому, що живемо під вла
дою законів. В, О. Сухомлинський діалектично вір
но робить висновок: «де є
зло і несправедливість —
є винуватець, який відпо
відальний за
виникнення
зла».
Проведене
нами
до
слідження показує, що мо
ральні уяви дітей про доб
ро і зло, їх обурення нех
туванням добра — прямий
шлях до розуміння справед
ливості радянських
зако
нів осмисленая того, як за
значав Василь Олександро
вич, «що іна захисті добра
в нашому справедливому
суспільстві стоїть благо —
соціалістичний лад».
В. О.
Сухомлинський,
розробляючи теоретичні ос-

іамальовка'
Львів. Вернісаж. Ти.

У фарбах осені.
Між людей.
Малюєш день.
Люди, як мурахи,
повзають, хто куди.
Питають:
« .
— У вас пейзаж є?
Купують пензля штрих.
Продають, мабуть,
на-тюр-моірт.
Дощ.
Всі розбігаються.
Я залишаюся;
— Фарба є?
Малюйте мене.
Люсй МАЛКОВИЧ.

мови співвідношення моралі
і права,
дає своє розу
м іння морального зла. Йо
го конкретним виразом вва
жав він, боягузстіво, байду
жість, злочин, «елементар
ну
моральну
безграмот
ність», «етичну сліпоту, ни
зьку культуру, щ о ведуть
в болото дрімучого мора
льного невігластва...».
Го
ловним початком мораль
ного зла є бездіяльність,
пасивність, невтручання
в
те, що мене особисто не
стосується.
Творчим внеском В. О.
Сухомликського в розроб
ку теоретичних основ спів
відношення моралі і права
є компетентне лсихологопедагогічне тлумачення при
чин порушення права і м о
ралі. «Винуватець малень
кого зла, сховавшись від
осудження, не відчув доко
рів совісті і... робиться
потенційним
лиходієм...
Майбутні носії лиходійст
ва народжуються з малого(...), а саме з того, що
людина, скоївши лихо, —
спочатку
невелике!
—
одержує перший
досвід
безкарності».
Серед причин правопо
рушення В. О. Сухомлиінсь,кий називає ліїнощі — ма
тір усіх вад, неробство, від
сутність людяності, байду
жість людини до того, що
про нього думають рідні
й близькі. «Якщо ви хоче
те, щоб син ваш не став
на хибний шлях злочину,
виховуйте в нього вміння
любити людей — рідних і
близьких», не раз наголо
шував видатний
педагог.
На Шлях злочину штовхає
людину нестриманість ба
жань, безвольність, безсо
ромність.
Виходячи з науково-тео
ретичного положення про
головну роль діяльності і
спілкування,
Сухомлинсь
кий розвиває теорію «ак
тивної моральної
свідо
мості», наступу проти зна
хабнілого зла. Мораль і
право лише тоді
стають
діяльною силою, коли про
ти підлості і поганих вчин
ків виступає непримирен
ність.
Л. МАКАРОВА.
Асистент кафедри педа
гогіки і психології.
Кажуть, що краса вічна і
невмируща. Та, на жаль,
недовго цвітуть квіти, буяє
літня зелень. Приходить
осінь і в’януть яскраві бар
ви літа, Але, при^бажанні,
їх можна зберегти на всю
зиму. Це не пізно зробити
і зараз. І будуть жевріти в
зимовому букеті китиці го
робини, зеленітиме Дубове
листя, підфарбоване пенз
лем осені.
Як же зберегти красу
квітів? Про це — розповідь
Ніни Опанасівни Лозової,
голови секції аранжування
квітів Московського клубу
квітникарів. Вчилась
вона
цього мистецтва у японсь
ких майстрів. Отже, її по
ради;
— Для зимових букетів
широко використовують су
хоцвіти — рослини, що збе

«СС ЕТСКИЯ ПЕДАГОГ» — орган парткома, ренто
рата, профсоюзнмх комитатов я комнтета л к см у
Ивано-Фраиковского государ ванного педагогического гіистмтута имеии В. Стефанина, Газета вьіходит
на уираииснои язика.

У приміщенні Івано-Франків
ського
художнього
музею
експонується виставка завіду
ючого кафедрою художньографічного факультету, доцен
та М. П. Фіголя. Вона присвя
чена 60-рІчч
від дня народ
ження і 35-річчю творчої ді
яльності цього самобутнього
художника. Особливе місце у
творчості Михайла Павловича
посідає тема багатої історії
рідного краю, минулого укра
їнського народу.
На знімках — фоторепродук
ції П. Дроб’яка: «Роксолана»,
«Ярослав Осмомисл».

ПРО ТЕ, ЩО ХВИЛЮЄ—
Болючим для наших «аф
ганців» залишається пи
тання пам’яті. Про це
йшлося у виступі студен
та V курсу історичного
факультету Богдана Ка-

ОРАЗУ,
коли ми
чуємо слова «Афга
ністан», «наші «афганці»,
серце пронизує гострий
біль небайдужості й три
воги. А в пам’яті колиш
ніх воїніві-інтернаціоналі1стів, попри безліч земних
радостей, назавжди зали
шаться гори й піски, про
низлива спека, а разом з
ними тривожне відчуття
небезпеки,, така несподі
вана втрата друзів-равесників.
Скільки втрачено, пере
жито і скільки набуто.
Десятки відтінків глибо
ких почуттів пронизують
душу тих, хто безвусим
юнаком гартурав свою во
лю в горах Афгану, вико
нуючи інтернаціональний
обов’язок. І. мабуть,- най
головніше з них — почут
тя загостреної справедли
вості. Саме воно не дає
бути їм байдужими до
будь-яких проявів бюрократйзму, халатності, чер
ствості, вони не можуть
миритися з тими пробле
мами, що повсякчас вини
кають у нашому житті, не
можуть бачити, як чиясь
нерозпорядливість гальмує
ініціативу чи добру спра
ву.
Про все це схвильовано
говорили колишні воїниінтернаціоналісти — те
перішні студенти — на
зустрічі, що відбулася
нещодавно в інституті.

пустинського. Вже не впе
рше звертаються воїни-інтернаціоналісти з прохан
ням виділити кімнату з
тим, щоб заповнити її сво
єрідними музейними екс
понатами, особистими ре
чами колишніх воїнів, їх
бойовими нагородами. Ця
кімната служила б і міс
цем зустрічей воїнів-інтернаціоналістів, яким є що
згадати, чим поділитися,
що вирішувати спільно у
таперішньому студентсь
кому житті.
Зачіпають за живе ко
лишніх «афганців» і жит
лово-побутові умови в
гуртожитках. Про це, зо
крема, говорив на зустрічі
студент III курсу фізикоматематичного факульте
ту Віктор Григорашик.

рігають свою; декоратив
ність і взимку. Це, наприк
лад, кермек з дрібними
білими квіточками, гипсофіла (витончені суцвіття),
лунарія гелехрізум (ці кві-

10 днів обережно висипте
пісок і вийміть квітку з ко
робки.
Нині можна зібрати в по
лі суцвіття кінського щав
лю, які вже готові для ви-

Щ

І БІЛЬ,
І ПАМ'ЯТЬ

Студенти подали пропози
цію зібрати свою бригаду
для ремонтних робіт у
гуртожитку № 5 і тим
самим допомогти госпо
дарникам провести давно
назрілий капітальний ре
монт. Та пропозиція ця,
по суті, залишилася без
уваги.
Прикро говорити і про
неувагу до «афганців» з
боку студентського проф
кому, який чомусь «забу
ває»
про воїнів-інтернаціоналістів при розпо
ділі талонів на харчуван
ня, путівок у профілакто
рій тощо.
Ці та інші проблеми,
на перший погляд незнач
ні, боляче відбиваються
на хлопцях, неприємно й
нам, студентам, що ті пи
тання ,які повинні були б
вирішуватися просто й без
затримок, затягуються, за
ковуються в рамки бюро
кратизму.
Зустрічі воїнів-інтернаціоналістів необхідні сту
дентам, бо це пам’ять на
ша, біль наш, переймаю
чись яким ми робимося
щирішими,
справедливі
шими, чеснішими. Але не
хай цей біль не буде ін
шим болем — за нероз
порядливість, елементар
ну, людську неувагу.
В. РОМАНИШИН.
Студентка І курсу фі
лологічного факультету.

у вазу. Перед цим треба'
обрізати їх під водою гост
рим ножем і оновлювати
зріз кожні 2— 3 дні.Листя
клену (навіть
пожовкле)

Пропонуємо букет на зиму
ти часто називають без
смертниками).
Оригінальні в компози
ціях засушені, троянди, ро
машки, жоржини, геленіум.
Щ об їх засушити, в днищі
коробки
зробіть
отвір,
вставте в нього квітку по
саму голівку так, щоб стеб
ло було зовні, і засипте
квітку чистим сухим піском
або порошком бури. Через

користання в композиціях,
і будь-які трави. їх треба
зв’язати в пучок і підвісити
«голівками» вниз у сухому
місці.
Гілки горобини, калини,
дуба, чорноплідної торобини зберігають свою вираз
ність і еластичність, якщо
їх обробити розчином глі
церину. Ставимо гілочки
в цей розчин на 10 днів, як

гліцеринять
окремо
В ІД
гілки, зануривши їх у по
суд з розчином, час від
часу перемішуючи його.
Потім це листя обережно
приклеюють до гілочки.
З підготовленого таким
чином
матеріалу можна
зробити чудові зимові бу
кети і композиції. Спробуй'
те!

Як
«роздвоїли»
поетесу
Щойно надійшов до Іва
но-Франківська бібліогра
фічний довідник «Письмен
ники Радянської
України.1917— 1987», Київ, «Радян
ський письменник», 1988 і,
природно,
що директор
місцевого
літературного
(музею Володимир Смирінов
поцікавився, кого з
прикарпатських літераторів
сюди занесено. І не пові
рив своїм очам, коли дві
чі (на стор. 195 і стор. 475)
знайшов довідки про одну
і Тут ж людину — україн
ську дитячу поетесу Маріію
Омелянівну
Домбровську
більше знану під літера
турним
псевдонімом М а
рійки Підгірянки. З цього»
приводу він зателефонувавдо автора цих рядків, ос
кільки в народному музеї
освіти
Прикарпаття
при
педінституті імені В. Стефаника постійно діє екс
позиція .присвячена педа
гогу і дитячій поетесі М а
рійці Підгірянці, де є її
особисті речі і кілька ав
торефератів, бюст і руш
ник, який вона вишивала
власноручно,
майже всі
видання її творів в після
воєнні рокиь.
На нашу думку, ^цілком
правильно подана довідка
на стор. 475, а попередню
на стор. 195 треба в май
бутньому вилучити, оскіль
ки вона неповна і має хро
нологічні неточності. Пра
вда, довідку на стор. 475'
треба доповнити
датою
вступу Марійки Підгірянки
в члени С П СРСР (1960 p.).
У цілому ж бібліографі
чний довідник дуже ціка
вий і потрібний в роботі, і
ми далекі від того, щ об на
тякати на ложку
дьогтю,
але. в майбутньому укла
дачам треба бути уважні
шими з псевдонімами, а
редакцію просимо надру
кувати це уточнення дл*<
всіх читачів. Б. ГАВРИЛІВ.
Завідуючий народним му
зеєм освіти Прикарпаття.
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