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СЕСІЯ...

В істі з груп
У розпалі екзаменаційна кож Г. Типусяк, Л. Йорж
студентська пора, д ля якої (історія нового часу).
характерні недослані ночі,
*
*
*
особливі хвилювання і обо
в’язково радісні обличчя
тих, хто успішно складає
Непогано складають іспи
іспити. А буває й навпаки: ти старшокурсники худож
розпач, засмученість, нія ньо-графічного факультету.
ковість і нові клопоти...
Наприклад, жодної трійки
Про
те, як
складають
екзамени
студенти-історики, свідчить факультетський
екран успішності. Судячи
з нього,
хороших успіхів
добилася академічна група
1-32, де вже здано
такі
дисципліни, як історія пе
дагогіки, історія нового ча
су, марксистсько-ленінська
філософія. По три п’ятірки
мають
у
своєму
активі
Б. бурдяк, О . Жерноклеєв,
B. Засідко, О . Мороз, Т.
Одокій. З однією четвіркою
йдуть П. Бахматюк, Т. Вів
чар, Л . Соловка, О . Цебак.
Є в групі й двійочники. Це
C . Борчук, І. Драбчук, О.
Михайлів, Л . Савчак (іспит
з історії педагогіки), а та
♦

РЕПОРТАЖ

немає в групі ХГ-42 з екза
мену «Історія педагогіки»,
те ж саме з екзамену «Істо
рія мистецтва» у групі ХГ51. Тут, д о ' речі, сім сту
дентів одержали «відмінно».
Серед молодших курсів
поки що найсильніше йде
група ХГ-21, Тут попередньо
визначилися п’ять відмін -жків: А. Колонтай, Л . Кошелівська, С. Мойсей, М . Ряб^и, А . Тимчук. Серед від
стаючих
«лід и р ує »
група
ХГ-22, де двох
студентів
не допущено до екзаменів,
а В. Бойко обидва з них
склав
на «незадовільно»,
В. Максимович має «2 » і
«З».

Як твердить декан факу
льтету І. В. Фічора, оцінки
заслужені й"-об’єктивні.

Екзамен з практики шкільного реперту
ару один з найцікавіших у п’ятикурсників
факультету підготовки вчителів початкових
класів, і поки студентка 51-ої трупи Зінаїда
ГУК складає іспит у викладача кафедри му
зики з методикою викладання М. В. KJ1EПАР (фото вгорі), її подруга Л ілія П И Н Д У С у сусідній аудиторії проводить остан
ню репетицію.
Д л я Руслана ГРИЧИНСЬКОГО (у центрі
на фото внизу), студента педфаку, ця се
сія перша. Тому не дивно, що його «на
ставниками» перед іспитом з математики
стали другокурсники
В. ГАВРИЛЯК
та
О. СМ ОЛА.
Фоторепортаж В. Боб’яка
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ОЦІНКА ЗА
ЗНАННЯ
Звична сьогодні картина:
на стільцях перед дверима
аудиторії студенти -востан
нє заглядають у підручники
і конспекти,
перевіряючи
вивчене. А у кабінеті політ
економії йде екзамен. Й о
го складають представники
фізико-математичного фа економічній науці понять:
культету, групи М Ф -31. П ’я що таке товар, які його
теро
готують
конкретні властивості, що таке націо • ЕКОЛОГІЯ: КУЛЬТУРА
відповіді на питання біле нальний доход.... Свої не
тів, а доцент О . П. Загород- знання демонстрували
Р.
ній веде бесіду зі студент Парфан, Н. Юрчишин,
О.
кою Катериною Костюк.
Сметанюк, інші студенти.
• — Білет № 17. Перше пи
—
Я сподівався на більш
тання «Кругооборот капіта високу якість знань, — го
л у і його три стадії. Оборот ворить після іспиту О . П.
капіталу.
Вплив
науково- Загородній. — А ле чомусь
Днями студенти заоч
технічного
прогресу
на група не підготувалася як ного відділу педагогічно
швидкість обороту капіталу», слід. Тільки дві п ’ятірки —
го факультету під керів
— зачитала дівчина і дала У._Надії Грабовської та Ма ництвом кафедри природчітке визначення, розкрила рії Ілюк, яка одержала свою ничо-математичних
дис
заслужену оцінку,
як то
суть...
циплін початкового нав
—
Добре, а тепер, будьмовиться,
автоматом,
бо чання (завідуючий кафед
ласка, продемонструйте на прекрасно займалася про рою доцент В. К. Єельсьприкладі цей самий вплив тягом семестру.
кий) > провели традиційну
науково-технічного прогре
Не можу не сказати, про науково-практичну конфе
ще ренцію на тему «Пробле
су. Давайте візьмемо, скажі довжує викладач, — і
мо, залізницю..., — вступає про одну відповідь — сту ми екології і школа».
в розмову екзаменатор.
дента групи ФМ-31 Володи
Конференцію
відкрив
Ось тут заминка •— сту мира Халевчука. Він складав декан факультету профе
дентка не готова орієнтува іспит кілька днів тому, але сор М. Г. Стельмахович.
тися на прикладах, життє я й досі під
враженням У своєму виступі він спра
вих ситуаціях, що,
здава його логічного
мислення, ведливо наголосив на то
лося, простіше.
самостійного _ визначення му, що екологія
uje
Свій третій іспит К. Кос категорій, вміння демон
проблема, яка стосується
тюк здала на «до б р е ». Та струвати фактичний
мате кожного з нас. Надто вже
ку ж оцінку одержали М. ріал. Він склав цікавий циф складні стосунки склали
Починок, Г. Протас та інші. ровий приклад на одержан ся останнім часом у .лю
Однак мені довелося бути ня ренти II, показав
від дини з навколишнім се
свідком зовсім слабеньких мінне
знання
ленінської редовищем- Нерідко
за
відповідей їхніх одногруп- праці... Одним словом, по буваємо, що досить зро
ників, які не могли визна більше б таких студентів.
бити один
нерозумний,
чити найпростіших у політН. АРКАДЬЄВА. необміркований крок і пі

Мабуть, не помилюся, ко
ли скажу, що критичні за
уваження і пропозиції ко
муністів, висловлені, зокре
ма, на звітно-виборних пар
тійних зборах інституту, —
це своєрідна рушійна сила
у роботі виборного партій
ного органу. Від них ми
відштовхнулися,
розмірко
вуючи
над
організацією
ідеологічної,, ідейно-вихов
ної, внутріпартійної роботи.
Щ об не бути голослів
ним, зупинюся на
деяких
моментах того, що вже вда
лося
зробити.
Зокрема,
пропозиція об ’єднати
зу
силля всіх кафедр з метою
поліпшення виховання сту
дентів знайшла якоюсь мі
рою своє вирішення у ство
ренні при парткомі комісії
з питань міжнаціональних
відносин, патріотичного та
інтернаціонального вихован
ня, яку очолив
комуніст
доЦент
кафедри. ТМПКР
М. М. Соя. В актив
цієї
комісії можна сміливо за
писати організований
сту
дентський
фестиваль
ін
тернаціональної
дружби
«Чуття єдиної родини»,
а
також розробку заходів до
50-річчя
возз’єднання за
хідноукраїнських земель в
єдину Радянську державу.
Враховуючи
зауваження
заступника секретаря комі
тету комсомолу комуніста
О . Сангулія і щире бажання
колишніх воїнів-інтернаціоналістів створити свій клуб,
ми посприяли
виділенню
д ля цього задуму примі
щення, де колишні ^афган
ці» можуть працювати.
Ще одним важливим мо
ментом є активізація дію
чих і створення на факуль
тетах нових суспільно-полі
тичних та літературно-мистецьких клубів. Якщо
помітили, перший семестр
був надзвичайно насичений
саме
засіданнями
таких
клубів (перелічу їх: «П ози
ція», «Д іа ло г»,
«У чи те ль»
та ін.), де піднімались про
блеми перш за все духов
ні, давалася неоднозначна
оцінка багатьом
життєвим
ситуаціям, що є своєрідним
ртутним стовпчиком зрос
ло ї громадянської
актив
ності нашої молоді.
Дуже багато належить ще
зробити.
І зокрема того,
на що звертають увагу ря
дові комуністи. Сподіваємо
ся, що подальша
робота
буде не менш цікавою.
В. М О С К А Л Е Ц Ь .
Заступник секретаря парткому інституту.

І ДУХОВНІСТЬ

У відповіді перед нащадками

де ланцюгова реакція по

милок, які завдадуть не
поправної шкоди природі,
та й- не завжди ці помил
ки можна буде виправити.
Це не перебільшення, лю
дина у своїй виробничій
діяльності справді зайшла
надто далеко.
.Через всю конферен
цію рефреном пройшли
слова, що в кожного з нас
є три матері: перша — це
>ненька, яка подарувала
нам життя, друга — це
Батьківщина, а третя —
це природа. Зберігати її,
дбайливо
примножувати
її багатства з думкою про
день прийдешній — свя
тий обов’язок кожної ра
дянської людини і, до ре
чі, тих, хто сьогодні ще
сидить за шкільною" пар
тою, а невдовзі стане , гос
подарем країни.
З великим
інтересом
учасники конференції про
слухали доповіді на теми

«Сучасне
оточуюче се
редовище і здоров’я мо
лодших школярів» (І. Г.
Ватрус,
М. В. Гладка),
«Про рідкісні і зникаючі
рослини і тварини учням
початкових класів» (Л. Р.
Кузьмик, Г. С. Романів),
«Екологічне
виховання
школярів з питань збере
ження корисних копалин»
(Л. Л. Бандура), «Еколо
гічне виховання учнів по
чаткових класів у світлі
вимог директивних доку
ментів ІЩ КПРС та Ра
дянського уряду» (Д. М.
Кушнірин).
Шпевно, не залишилось'
жодного байдужого в за
лі, коли прозвучав вірш
Марії Карп’юк, присвяче
ний трагедії в Чернівцях,
про рідкісні і зникаючі
рослини і тварини, а та
кож легенди, казки, при
казки про збереження ко
рисних копалин.

Скрізь ми повинні від
чувати себе господарями
свого міста, села, щоб по
вернути і примножувати
його красу й здоров’я. Ми
хочемо, щоб не були за
буті уроки, які випали на
нашу долю. Прикладів до
статньо. Назвемо тільки
два: Чорнобиль і Чернів
ці. Тож час робити з цьо
го належні висновки.
У Політичній доповіді
ЦК КПРС XXVII з ’їзду
М. С. Горбачов сказав:
«Всі, хто сьогодні живе,
у відповіді за природу
перед нащадками, перед
історією».
М. ГЛАДКА.
Студентка-заочниця 23
групи педфаку, вчите
лька
Колднковецької
середньої школи Хотин
ського району Черні
вецької області.

’АДЯНСЬКИИ ПЕДАГОГ
♦ КОМ СОМ ОЛЬСЬКЕ

ЖИТТЯ

Г0Л0СУЄН0 ЗА
АСОЦІАЦІЮ
Днями на базі Київської республіканської комсомоль
ської школи відбудеться зустріч ЦК Л К С М У , представ| ників тимчасового науково-дослідного колективу «Базо
ва школа» та ініціативної групи Всесоюзної зустрічі
представників молодіжних
об’єднань педвузівського
студентства з секретарями комітетів комсомолу педа
гогічних вузів країни, які навчаються в школі. Про це
ми ведемо мову із заступником секретаря комітету
комсомолу інституту О Л Е К С А Н Д Р О М С А Н ГУ Л ІЯ (напе
редодні зустрічі він потелефонував до редакції).
— Олександре, можливо
не всі наші читачі знають
про Всесоюзну зустріч представників молодіжних об’єднань педвузівського студентства. Розкажи про це
докладніше.
— На фестивалі інтернаціональної дружби,
який
проходив у нашому інсти
туті, учасники звернули ува
гу на необхідність кардина
льної перебудови діяльнос
ті комітетів комсомолу, мо
лодіжних об’єднань студен
тів, які навчаються в педа
гогічних вузах країни.
Бо
не завжди їх робота сприяє
формуванню
майбутнього
вчителя, вдосконаленню на
вчального процесу,
вирі
шенню проблем перебудо
ви вищої школи, розвитку
д{євого(!)
самоврядування.
І вирішувати всі ці пробле
ми потрібно спільно, всім
разом. О сь так і народилась
ідея проведення Всесоюз
ної зустрічі представників
молодіжних об’єднань. З
метою, її підготовки була
створена ініціативна група,
до якої увійшли представ
ники
Івано-Франківського,
Полтавського та Новгород
ського педінститутів. Щ о
правда,
на
сьогоднішній
день відкритим залишається питання про місце
її
проведення.
— Які проблеми будуть
вирішуватися на Всесоюз
ній зустрічі!
Насамперед, питання
про
створення
асоціації
студентів педагогічних
вузів країни. Зараз ми його
тільки вивчаємо, готуємо
проекти
документів,
Тут
ініціативній групі
велику
допомогу надає тимчасовий
науково-досліднии
колек
тив «Базова школа»,
який
очолює проф. Е. Д . Дніпров.
— А для чого створюва
ти таку асоціацію!
— Мені вже не раз дово
дилося чути думки скепти
ків, мовляв, створюємо ще
одну формальну структуру,
хіба мало нам комсомолу,
профспілок? Та, як на мене
асоціація
таки
потрібна.
Спробую пояснити. Ми вже
багато говорили про само
врядування в інституті, де 
що в цьому плані зробили.
Та, на мою думку,
його
досвід має вільно поширюватись в усіх вузах.
Д ля
цього потрібен орган, який
би координував, об’єднував
і спрямовував зусилля студентів на вирішення
їхніх
проблем. Мй знаємо, що з
цією метою v* травні цього
року планується
створити
Всесоюзну студентську спілку. Але, мені здається, Що
вона має організовуватись
не як спілка взагалі, не як
об'єднання різнорідної маси студентства, а саме як
спілка
асоціацій
певних
груп студентів:
майбутніх
медиків, педагогів і т. д.
— - Щ о це дасть!
— Така організація асоціації буде
вирішувати ті
проблеми, які стоять перед
кожною групою студентів
(специфічні), а Спілка —
загальні проблеми студентства.
— Які ж функції б уде
виконувати власне асоціація студентів педінститутів
країни!

буде взяти на себе соціаль
ний захист студента, пр едставляти його інтереси перед
органами
народної
освіти, а то зараз вони, на
жаль, представлені
тільки
ректорами вузів. Це також
спроба взяти участь у студентському самоврядуван
ні $ союзному
масштабі.
Крім того, така організація,
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® В У З 80-Х: ШЛЯХОМ ПЕРЕБУДОВИ
ТОЙ, хто бодай побіж кладання історії партії,
но знайомий з навчаль обмежений перелік обо
ними планами семи факу в'язкових д^ія вивчення
льтетів нашого інституту, першоджерел
сковують
може стверджувати, що живу думку викладача і
протягом п’яти років у студента. Останній обми
вузі змінюється
чимало нає через це багато праць
дисциплін. Проте одна з і документів, що входять
них залишається постій до золотого фонду марк
ною — марксистсько-ле- систсько-ленінської теорії.
Мова йде, звичайно, не
нінська наука. А найпер
шими, хто зустрічає нове
студентське поновнення в
аудиторіях, є викладачі
історії КПРС. Разом з ді
алектичним та історичним
матеріалізмом, політеко
номією, науковим кому
нізмом — це важлива
складова частина ідейнотеоретичної освіти, що її
повинен отримати за пе
ріод навчання у вузі май про механічне збільшення
бутній спеціаліст*
кількості першоджерел,
•Курс історії партії дає які б вивчались на тому
необхідні кожній культу чи іншому курсі. Найго
рній людині конкретно- ловнішим для себе викла
історичні знання. І все ж , дачі нашої кафедри визна
думається, головні уроки чили підвищення ефектив
вивчення історії партії ності всіх форм занять,

тами.
Висловлю «крамольну»
думку: кількість лекцій
них годин з історії КПРС
можна було б скоротити.
Але за однієї умови —■'
якщо будуть створені які
сні посібники з історії
КПРС, що враховують
специфіку вузу, орієнту
ють на комплексний ви-

У пошуку
суспільствознавці
клад матеріалу, розкрива
ють зміст основоположних
праць класиків марксизму-ленінізму, в яких роз
вінчуються
фальсифіка
тори історичного шляху,
пройденого партією. Ство
рити такі підручники по-

□ КОМУНІСТ У КОЛЕКТИВІ

наділена юридичними правами, могла б укладати д о 
говори з комітетом по на
родній освіті.
Наприклад,
договір,
в основу
як о го .
лягло б положення, що випускник вузу отримує дипплом тільки після роботи
за
призначенням.
Такий
експеримент
уже проводиться
в Тернопільському
педінституті.
А взяти хоча б пропозиЧ'ю створення з допомогою
асоціації
експерименталь
них шкіл з числа найбільш
підготовлених
випускників
вузів, „ які
відзначаються
новаторським підходом до
процесу навчання. У
нас,
наприклад, хороші фізики,
в Полтаві — історики, ще
в якомусь вузі — біологи,
чи філологи, і всі вони
створюють творчий колектив нової школи. М огли б
вивчати проблеми школи і
спільними зусиллями зро
бити свій внесок у їх ви
рішення,
брали б участь
у складанні підручників
і
методичних посібників... Таким чином визначалися б
здібні ^студенти, за якими
— майбутнє нашої школи,
^ чим асоціація зможе допомогти поширенню
досвіду студентського
моврядування!
— Ми могли б по-іншому
організовувати
зустрічі.
фестивалі, обмін делегаціями. На жаль, нині ця робота
в більшості
випадків
організована за принципом
особистих
знайомств:
я
там знаю Івана чи Петра,
поїхали до нього. А треба
знати, що коли в Івана хороший досвід роботи, наприклад, дискусійних клубів, то туди, в першу чергу
їдуть ті, хто цікавиться саме їх роботою,
Словом, перспектив
багато. Треба лише, щоб всі
ці задуми стали реальністю, а це залежатиме
не
тільки від діяльності ініціативної групи, але й
від
підтримки, активної участі
в- цій справі кожного з нас.

Цих двох людей добре знають у колек
тиві нашого інституту. Віра Іванівна М О Й СЕЄН КО — член парткому, депутат міської
Ради народних депутатів, громадські обо
в’язки вміло поєднує з основною роботою
доцента кафедри політекономії.
Комуніста Володимира Григоровича М А ТВІІШ ИНА, завідуючого кафедрою інозем
них мов, студенти люблять і поважають як
лю дину скромну, чуйну, доброзичливу, яка
завжди вміє знайти спільну мову з моФ ото В. Боб’яка та і. Тимінського.

комуністів — це уроки домагаючись, щоб кожен
правди, уроки ленінської студент, сам відчув необ
методології мислі і дії, хідність систематичного і
уроки громадянського ста грунтовного
вивчення
новлення і виховання го праць Маркса, Енгельса,
товності до революційної Леніна, постійного напру
боротьби за соціалізм. Так женого духовного само
повинно бути.
збагачення. Адже не сек
Однак так нині прохо
рет,
що у деяких! студен
дить не всюди і не завж
ди. В основних напрямах тів вивчення тієї чи іншої
перебудови вищої і се теми історико-партійного
редньої школи, зокрема, курсу зводиться до заучу
зазначено, що у викладан вання дат, окремих ци
ні суспільних наук ще не тат, не більше. У зв'язку
вижиті догматизм, схолас з цим мені хочеться осо
тичне
теоретизування. бливо підкреслити те міс
Цей недолік має безпосе це «Основних напрямів...»,
реднє відношення і до ви де йдеться про перене
кладання історії КПРС. - сення центру уваги в на
Деформовані у 30-х ро вчальних планах на семі
ках і мало змінені до сих нарські заняття, індивіду
пір методи і форми ви- альну роботу зі студен-

С Т У Д Е Н ТС Ь К Е ' самовря
дування на фізико-математичному існує вже не один
рік. За цей час воно вже
встигло
зарекомендувати
себе як солідна і ефектив
на допомога
в управлінні
справами факультету. Май
бутні фахівці вирішують пи
тання стипендії, гуртожит
ку, працюють над складан
ням розкладу лекцій, семі
нарських занять, екзаменів,
вирішують, кого переводи
ти на індивідуальну форму
навчання, визначають кра
щих тощо.
Д освід показав, що сту
дентам не тільки під силу
правильно вирішувати
ці
питання. Вони іноді роблять
це значно ліпше од своїх
наставників.
Адж е, кому,

Коли
Л

кликании оголошений у
країні конкурс. Добре бу
ло б до наукової роботи
залучити і викладачів пе
риферійних інститутів.
Торкнуся і проблеми
семінарських занять. Як
на мене, їх основним не
доліком є ще у багатьох
випадках
переважаючий
школярський,
питальновідповідальний метод. Тим
часом саме на семінарах,
де студенти «виковують»
свою думку, свій пргляд,
є великі можливості для
справжнього
виховання,
для вільного обміну дум
ками, для формування у
молоді властивості твор
чо використовувати марксизм-ленінізм.

Однак, вважаю, що ско
рочення лекційних і семі
нарських годин і компен
сація їх самостійною ро
ботою не тільки поспіш
ливе, але й бездумне рі
шення. Самостійна робо
та — ц е пріоритет кожно
го студента, його твор
чість, проба власних сил.
Регламентувати її декіль
кома годинами в навчаль
них планах — не що інше,
вважаю, як невдала спро
ба «помодничати». Орга
нізація самостійної робо
ти під керівництвом ви
кладача — цілинний пласт
сьогоднішнього вузу, а»ле
вирішення цієї проблеми
таким чином ще більше
загострило її в умовах
перебудови вищої школи,
засвідчило живучість віджилих методів управлін
ня
навчально-виховним
процесом.
Пропоную такий вихід
з цієї ситуації: відвести
самостійній роботі остан
ні пари, перетворити їх у
своєрідні дискусійні гро
мадсько-політичні, творчі,
педагогічні клуби чи «май
стерні» 9 проблем, що
передбачені
програмою.
Форми проведення, мір
кую, повинні стати резуль
татом пошуку самих сту
дентів під
керівництвом
викладача (диспути, кон
ференції,
політичні чи
творчі зустрічі тощо). До
речно ; у запрошувати на
них ветеранів, вчителівметодистів, вчених.
Перебудова
вимагає
значних змін в нині дію
чій програмі курсу істо
рії КПРС для вищих на
вчальних закладів. Перш
за все, необхідно врахову
вати зміни в суспільно-по
літичному житті країни.
Доцільно укрупнити теми,
приділивши головну ува
гу вузловим проблемам,
показу марксизму-ленінізму в дії, в органічному"
зв’язку з практикою ре
волюційної боротьби і бу
дівничого діяльністю пар
тії, з розвитком світового
революційного процесу.
Вірність урокам правди
зобов’язує нас, суспіль
ствознавців,
на повний
голос говорити і про деякі
негативні явища в житті
партії, пов’язані з куль
том Сталіна, суб’єктивіз
мом і волюнтаризмом, а
також з прагненням «как
бьі улучшить дело, ничего
не меняя», що привело в
70-х — початку 80-х ро
ках до відомих негативних
процесів в соціально-еко
номічному житті і розвит
ку країни.
Ф. КОСТИШИН.
Доцент кафедри історії
КПРС, кандидат істо
ричних наук.

ініціатива

С ТУД ЕН ТС Ь К Е СА М О В Р Я Д УВ А Н Н Я : Д О С В ІД

наприклад, ліпше знати, як
не майбутнім
педагогам,
хто заслуговує стипендії чи
нагально потребує житла?
І головне в усій цій справі
те, що
викладачі
мають
тепер значно більше часу
і можливостей д п » вдоско
налення навчального
про
цесу..
Координаційним
цент
ром молодіжного самоуп
равління на факультеті є
навчально-виховна комісія,
д о складу якої входить сім
найавторитетніших
пред

ставників
студентства.
У
своїй роботі вони завжди
спираються
на допомогу
комсомольського і проф
спілкового бірро та декана
ту. А ле подібне співробіт
ництво йде не у вигляді, так
би мовити,
«глухо го» на
ставництва з боку останніх,
а у формі
рівноправного
обміну думок і пропозицій.
Візьмімо, приміром, ф ор
мування розкладу. Д ля то
го, щоб його скласти, викла
дачі і студенти
вивчають

| ПРОБЛЕМ И

зручність проведення нав
чальних годин
для
обох
сторін, радяться, іноді на
віть і сперечаються, але
результатом завжди ^ с п і 
льне рішення.
Приблизно
таким же чином
відбува
ється й розподіл місць
у
гуртожитку.
Громадські
активісти разом із факуль
тетською профспілкою ви
вчають думку студентів
і
з’ясовують потребу в інсти
тутському житлі своїх ко
лег. А вже потім, на спіль-
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Таке запитання стри
вожило після відвідання
наприкінці минулого ро
ку музично-педагогічного
факультету. Метою нашо
го візиту була перевірка
того, як організовані інди
відуальні заняття з му
зичних дисциплін. Відразу
обмовлюся, що більшість
Викладачів у дні перевір
ки працювали зі своїми
студентами згідно розкла-

Для кого
індивідуальні
заняття?
ду. Але, як то кайсуть,
ніде ідеального не буває.
І, мабуть, тільки на під
твердження ц іє ї істини і
стали можливими випад
ки порушень
розкладу,
про які хочу розповісти.
Ось, наприклад, під час
перевірки у вказаній
в
розкладі
аудиторії
не
відбулися
індивідуальні
заняття викладачів І. Ю.
Гонської, Е. В. Ковалів,
В. С. Іванової зі своїми
студентами Я. Захарович,
М. Гащук, С. Процан. А
ось ще ситуація: виклада
чі чекають, а студенти
Г. Тучак, В. Бурдейна,
О. Кізів, В. Багрійчук ви
рішили, очевидно, органі
зувати собі в цей час від
починок. І, нарешті, третій
варіант: студентка Н. Ко
вальчук займається
са
мостійно,
а
викладач'
Т. С. Казарцева не з ’яви
лася.
Як бачимо, наша стур
бованість не безпідставна.
І ми поділилися нею з де
каном музично-педагогіч
ного факультету І. В. Батюженком, а також-з рек
торатом. І хочемо споді
ватися. що / результати
■цієї перевірки вплинуть
на підвищення відповіда
льності проведення інди
відуальних занять на фа
культеті у майбутньому.
О. ЧМІЛЬ.
Член групи НК інсти
туту.

^С

СТОРІНКА ШРОДиОГО КОШ М И)
Одним із обов’язків на
родних дозорців, вважа
ємо, є не просто перевір
ка стану справ у будьякій галузі чи на будьякій ділянці та виявлення
недоліків, але й надання
по мірі можливості допо
моги, зокрема, вироблення
певних рекомендацій по
поліпшенню ситуації, ро
боти тощо.
Це мала на увазі на
ша рейдова бригада, ко
ли ознайомилася ближчез роботою науково-дослід
ного сектору інституту.
Вона констатувала,
зо
крема, що усі штатні пра
цівники сектору наполег
ливо працюють над госпдоговірними темами. До
цієї роботи залучені в
основному викладачі ка
федр фізики та' методики
фізики і ТЗН, 39 студен
тів фізико-математичного
факультету, один студентісторик
(П. Хмельовський), який має технічну
освіту, а також три сту
денти художньо-графічнЬго факультету, які займа
ються оформленням резу
льтатів госпдоговірних ро
біт. У розробці вищеназ
ваних тем колектив НДС
досяг певних успіхів, про
що свідчить економічний
ефект на суму понад 420
тисяч карбованців
при
плані МО УРСР 270 ти
сяч.
Проте довелося зафік
сувати, що не все в орга
нізації роботи НДС від
повідає вимогам. У свій
час, зокрема, на роботу
за сумісництвом без згоди
керівника були прийняті
люди, які не мали відпо
відної освіти і кваліфіка
ції (вони звільнені напри
кінці року). Окрім того,
не повністю відповідають
правилам техніки безпеки
умови праці співробітни-

ків. Наукові керівники та
відповідальні
виконавці
не завжди вчасно подають
документацію по закриттю
етапів виконання робіт, а
також табелі на нараху
вання заробітної плати.
На жаль, у роботі НДС не
беруть активної участі
усі інші факультети, крім
фізико-математичного.
Детально
ознайомив
шись з проблемами науkjobo-дослідного сектору,
ЗА

М А Т Е Р ІА Л А М И

РЕЙДУ

Посиливши
ВИМОГЛИВІСТЬ
учасники перевірки, як
уже сказано на початку,
виробили
рекомендації,
спрямовані, як нам зда
ється, на поліпшення ор
ганізації і самого проце
су роботи НДС. В першу
чергу вони стосуються
поліпшення умов праці
штатних
співробітників.
Окрім того, ці умови не
обхідно найближчим ча
сом довести до таких, які
б відповідали вимогам
техніки безпеки і охорони
праці.
Вимагає свого впорядку
вання і штатний розклад
НДС. Що саме ми маємо
на увазі? Вважаємо за

доцільне ось що: для роз
рахунку і впровадження
економічного ефекту по
госпдоговірній
тематиці
ввести посаду інженераекономіста, для оформ
лення авторських свідоцтв
і патентного пошуку, а
також для організації де
понування
результатів
госпдоговірних робіт ввес
ти посаду патентознавця.
Для працівників, які ма
ють справу з джерелами
-іонізуючого
випроміню
вання, крім п’ятнадцятипроцентної надбавки до
зарплати, радимо ввести
спецхарчування і додатко
ву профспілкову відпуст
ку.
іТурбуючись про ство
рення ліпших умов праці
для співробітників НДС,
хочемо нагадати про те,
що й від них вимагається
особлива відповідальність,
а начальнику НДС О. В:
Копаєву необхідно поси
лити вимогливість до нау
кових- керівників та від
повідальних виконавців в
питанні підвищення ефек
тивності роботи, її органі
зації, оформлення своє
часної звітності госпдого
вірних робіт.
М. РУВІНСЬКИИ,
0 . ЯЦУРА,
члени групи НК інсти
туту;
1. ЛУЧКІВ,
голова групи НК фізи
ко-математичного
фа
культету.

Без р а д іо , як б е з р у к
Чи можете ви уявити
свій дім без газет, теле
бачення, радіо — цих най
перших джерел масової
інформації? Вранці, зби
раючись на роботу чи на
навчання, ми мимоволі
прислуховуємося до того,
про що мовить радіо: сві-,
ж і політичні події, новини
культурного, СПОРТИВНОГО
життя тощо. Радіо стало
у нашому побуті необхід
ністю.
Та, на жаль, зовсім
інакше вважає комендант
студентського
гуртожит
ку № 5 С. П. Коломієць.
Інакше чим пояснити, що
на багатьох поверхах у
кімнатах, де проживають
студенти, відсутні радіо

приймачі, немає
навіть
радіопроводки.
Випадки
ці непоодинокі. З четвер
того по дев’ятий поверх,
наприклад, у 46-ти кімна
тах немає радіопроводки,
а 79 помешкань обділені
приймачами.
Стан радіофікації у гур
тожитку № 5 зафіксова
ний у відповідному акті
перевірки членами інсти
тутської групи НК. То,
може, хоча б у другому
семестрі студентам вда
сться послухати радіо? ~
Л. ШУМЕЙ.
Студентка
III курсу
історичного факультету,
член групи НК інсти
туту.

за н а ми
ному засіданні,
доходять
оптимальної думки.
Завдяки такому розваж
ливому і педагогічно виві
реному ставленні д о
сту
дентського самоврядування
з боку адміністрації, май
бутні
вчителі
навчилися
цілком компетентно управ
ляти своїм життям на фа
культеті і впровадити його
на рівні груп (тепер, на
приклад, 3— 4— 5 курси по
вністю обходяться без ку
раторів).
Однак останнім часом у

розвитку цієї форми управ
ління помічається, сказати
б, деякий застій. Студенти
перестали
розширювати
своє самоврядування. Бага
то з того, що під силу мо
лоді, не робиться.
Вирі
шення гуртожитських справ,
скажімо,
закінчується
па
виділенні фізматівцям жит
ла. А от вже дозвілля, чер
гування чи просто дрібний
ремонт на поверсі, де меш
кають представники факу
льтету, залишається фак
тично поза увагою.
Або

Володимир Якович КВАЩ УК, доцент кафедри музики
з методикою викладання, активний народний дозорець.
Його відзначає принциповість, безкомпромісність, на
полегливість, що тільки позитивно відбивається на ко
ристі

справи.
Ф ото В. Боб’яка.

взяти для прикладу мож
ливості студентської комі
сії у справі заохочення май
бутніх педагогів до навчан
ня. Адж е не тільки стипен
дією
і фотографією
на
Дош ку пошани можна від
значити відмінника. Варто
також розповісти про нього
в інститутській газеті,
на
діслати його батькам листаподяку чи нагородити зна
ком ЦК ВЛКСМ і Мінвузу
СРСР
«За
відмінне нав
чання».
Такий стан справ із .по
дальшим
впровадженням
студентського
управління
пояснюється ' тим, що на
основних напрямках навча
льно-виховної роботи вже
використані всі наявні ф ор
ми цієї організації факуль

тетського життя. Провадити
пошуки нового тепер ста
ло значно складніше, а то
му братися за це вже ні
хто зі студентів
не хоче.
Якоюсь мірою вина тут
падає
на
комсомольське
бюро і адміністрацію під
розділу, яким слід в першу
чергу піклуватися про роз
виток самоврядування. Д ля
виправлення ситуації дане
питання
ми
запланували
найближчим часом розібра
ти на засіданні спілчансь
кого активу, а також
ви
нести на розгляд
ученої
ради.
І. КАБАН.
Секретар комсомольсько
го бюро фізико-математичного факультету, сту
дент.

В И К ЛА Д А Ч ІВ

ІН С ТИ ТУ ТУ

З ІСТОРІЇ ПОДВИГУ
ДО

50-РІЧЧЯ ВО ЗЗ’Є Д Н А Н Н Я З А Х ІД Н О УК Р А ЇН С Ь К И Х
ЗЕМ ЕЛЬ В Є Д И Н ІЙ УРСР

На сторінках нашої газе
ти , ви ще матимете можли
вість детально познайоми
тися з історією пам’ятників
і пам’ятних знаків комсо
мольської слави на Прикар
патті, а сьогодні приємно
відзначити, що недавно ви
йшли
друком
методичні
рекомендації
«Пам ’ятники
комсомольської слави П ри
карпаття», автором яких є
завідуючий народним
му
зеєм освіти
Прикарпаття,
викладач нашого інституту,
керівник лекторської групи
обласної організації Укра
їнського товариства охоро
ни пам’яток історії та ку
льтури Богдан Михайлович
Гаврилів. Вони розраховані
на лекторів, пропагандис
тів, учителів, організаторів
пошукової роботи, студен
тів та юних слідопитів. С л о 
вом, на широке коло чи
тачів.
Пам’ятники революційної
і бойової' слави стали свя
щенними місцями радянсь
ких людей. «С ер е д кількох
сотень історичних пам’-ятників
орденоносної
ІваноФранківщини, — пише ав
тор, — особливе місце у
використанні історико-культурної спадщини в кому
ністичному вихованні
під
ростаючого покоління зай
мають пам’яНіики і визнач
ні місця
комсомольської
слави, що закарбували на
віки подвиг молоді Прикар
паття 20— 40-х років,
яка
боролася за встановлення
Радянської влади, за воз
з'єднання західноукраїнсь
ких земель з УРСР і захи
щала
здобутки
Великого
Жовтня від зовнішніх і вну
трішніх ворогів народу —
німецького
фашизму
та
українських буржуазних на
ціоналістів».
Б. М. Гаврилів розповідає
про
встановлення в 1978
році меморіальної дошки
на площі
Залізничній
в
вашому місті, яка свідчить
про заснування 23 жовтня
1921 року
Комуністичної
спілки
молоді
Західної
України, про
вшанування
пам’яті Степана Мельничука, Мирослава Ірчана, Пет
ра Шеремети,
секретаря
Коломийського окружкому
КПЗУ
В. Ю.
Корбутяка,
учасника
страйку гірників
у Дзвинячі (1926 р.) В. І.
Костея, члена КПЗУ Созонта Букатчука, братів
Майданських, Августина Євчука
та інших.
Прикарпаття
знає
про
подвиг і свято шанує
па
м’ять відомого льотчика бі
лоруса Леоніда
Бутеліна,
який одним із перших Здій
снив повітряний таран
у
роки
Великої Вітчизняної
війни. Заболотівський
му
зей комсомольської слави
увіковічнив пам’ять про д і
яльність підпільної антифа
шистської молодіжної ор
ганізації. Вічно живі в па
м’яті людській комсомоль
ці Олена Смеречук, Марія
Сабат, Антоніна Верещагі# СПОРТ

на,
Володимир
Пачулія,
Олександр Коряков,
Іван
Лещинець, Микола Марчук,
Ю лія Голейко,
ковпаківці
С. В. Руднєв і його син Радик та багато
інших, хто
віддав своє життя за наше
щастя.
«Пам ’ять, традиції, спад
коємність поколінь —
ці
явища закономірні для сьо
годення,
—
підкреслює
Б. М. Гаврилів. —
Сотні
прикарпатців, наших моло
дих сучасників здійснювали
свій інтернаціональний обо
в’язок в Афганістані, а де
сятки з них в хвилини осо
бливої відповідальності пі
шли на подвиг».
«Чи все ми робимо, щоб
гідним
чином
вшанувати
пам’ять наших земляків воїнів-інтернаціоналістів і ви
користати
відомості
про
них, особисті речі, докумен
ти, фотографії, спогади як
дорогоцінні реліквії в діє
вому інтернаціональному і
патріотичному вихованні?»
— запитує автор. Адж е, як
свідчать розмови з «афган
цями», не вирішених проб
лем ще багато.
У селі Я<ивачеві Тлумацького району поряд з бюс
том Героя Радянського С о
юзу Миколи
Москальова
встановлено
пам’ятник на
честь Івана Вавшківа. Ми
кола загинув у роки Вели
кої Вітчизняної війни, Іван
— при виконанні інтерна
ціонального
обов’язку
в
Афганістані. Надгробні па
м’ятники встановлено
на
могилах
воїнів-інтернаціоналістів, кавалерів бойових
орденів Василя Чмира
в
селі Тумир Галицького, Бо
гдана Яцкова в селі Гринівці Богородчанського,
М иха'йла Мочернюка в
селі
Мишині Коломийського ра
йонів та інших. А як Із вша
нуванням подвигу , тих, хто
живе, працює чи вчиться
поруч з нами? В брошурі
акцентується увага на дос
віді роботи ради народного
музею «Герої Дніпра»,
а
також на створенні
в на
родному музеї освіти екс
позиції про воїнів-інтернаціоналістів, які стали
сту
дентами нашого інституту.
Тут розміщені фотографії
про
діяльність
міського
клубу ^Інтернаціоналіст» і
його секції^ що активно діє
в інституті, листи, докумен
ти, нагороди — серед них>
грамота і значок Централь
ного Комітету Демократич
ної організації молоді Афга
ністану, якими нагородже
ний Мирослав Поштар —
нині студент II курсу істо
ричного факультету.
При
вертає увагу
відвідувачіз
документальна фотографія
вручення студенту Василю
Богославцю,
колишньому
воїну обмеженого контин
генту Радянських військ
в
Афганістані, ордена Черво
ної Зірки.
о . Д ІД И К .
Член комітету комсомолу
інституту.

------------------------------------

Кульова
стрільба
Вперше за історію вузу
команда інституту з кульо
вої стрільби зайняла найви
щу
сходинку
в заліку І
Спартакіади Д Ф С Т облас
ті, випередивши вже давно
визнаних лідерів — техні
кум фізкультури та інсти
тут нафти і газу. Найліпші
результати показали В. Цап,
Н. Онуфрук,
О . Вакаров,
О . Стреляна, В. Стоцький,
В. Білоус (педфак), Я. Ф ітковський (філфак), О . Л и жичка (худграф) та інші.

Лижі
В особистому заліку' се
ред чоловіків на республі
канських змаганнях з лиж
них гонок, що відбулися^ у
Ворохті, на дистанції 5 км,
переміг студент художньографічного факультету, май
стер спорту Р. Теребушко.
Не підвели інститут і дів
чата. О . Покидко, М. Збіглей (фізмат), Л. Романюк,
Б. Костюк (педфак) і С . Гавриш (музпед) увійшли
в
десятку кращих на дистан
ції 3— 5 км.
П. НЕСТЕРУК.
Викладач кафедри фізвиховання.

«рад я н ськ и й

у ^А О Ж Л И В О , настали див*ні часи, коли ось такі
запитання не тільки не ви
кликають
роздратованого
здивування,
а вимагають
прямої і чесної відповіді,
хоча, судячи з наявних ву
зівських і шкільних
про
грам,
вони
примушують
згадати чеховського героя,
що не
раз
повторював:
«цього не може бути тому,
що цього
не може бути
ніколи». Справа не в прозі
В. Набокова — не видатне
явище в художній літера
турі, — вона у нас опублі
кована в журналах. Зреш
тою, річ, навіть не в тому,
що поспішлива канеиізація
нових імен не менш шкідли
ва, як і приховання правди
від громадян. Справа, оче
видно, перш за все в прин
ципах підходу до вивчення
всього літературного про
цесу як у вузі, так і в школі.
Здаєтьєя, вже
безпереч
но, що апологетика одних,
висунення інших імен при
водить до незбалансованості
культурної
спадщини:
звідси і «б ілі плям и» (точ
ніше, «чорні плями» істо
рії), і «зайві лю ди», і кла
сики соціалістичного
реа
лізму, і поруч з класика
ми/..
Довгождана програма для
педагогічних вузів з росій
ської радянської літерату
ри нарешті з ’явилась (М ос
ква,
Просвещение,
1988,
Сб.
№ 26.
Составители:
В. В- Гура, А- А- Журавлева,
В. А . Лазарев, А . В. Треновский, С. И. Щешуков, П. Ф .
Яшин). В пояснювальній за
писці
програми справед
ливо мовиться про те, що
«призначення
оглядових
розділів курсу — показати
цільну картину літератур
ного життя на кожному ета
пі її розвитку» (с. 4). З цим
не можна не погодитися,
оскільки імена художників
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ПОВТОРЕННЯ ПРОЙДЕНОГО
«Чи породжуєтеся ви з думкою про те,
що В- Набоков — це Пушкін XX століття!».
«Чи будуть у нас видані твори Набокова»!
«Якими ви бачите у майбутньому нав
чальні програми з літератури! Чи можли
слова, котрі зараз у
всіх
на вустах, міцно ввійшли у
літературний ужиток тільки
у 80-і роки.
Однак, викликає активне
заперечення інше. П о-пер
ше, а чому власне творчість
ні Д . Бєдного, ні Д. Ф у р манова, ні Ф . Гладкова не
може вивчатися в о гля до
вому розділі? Адж е самі
укладачі пишуть:
«...ідей
ність повинна бути худож
ньо реалізованою» (с. 3), а
на стор. 4 більш визначено:
«Традиційним
став такий
курс радянської літератури,
в якому вивчення етапів її
розвитку
органічно пере
плітається з детальним ви
вченням творчості видатних
письменників,
що внесли
значний вклад в літературу».
Значить, монографічне ви
вчення творчості Ф . Глад
кова, Д. Бєдного, як видат
них, оглядове. Гаразд, а як
же А. Платонов, від якого
ми взнали про «котловани»
російського
життя 20— ЗО
років (до речі, ні «К отло
ван»,
ні «Чевенгур»,
ні
«Ю венільне м оре» не згаду
ються у переліку текстів,
«рекомендованих на
роз
суд викладача»)? Чому не
можливий М. Булгаков для
монографічного дослідж ен
ня, скажімо, в курсі літера
тури на сучасному етапі, на
який укладачі бездумно від
дали дві години (звичайнії,
із застереженням «прибли
зний розподіл часу»)?
Чи
допустимо, щоб випускники

вий вільний вибір вивчення того чи іншого
твору!».
|із записок учнів Богородчанської СШ
N9 1 Івано-Франківської обл.).

педінституту оглядово були
знайомі з Платоновим
за
«Ф р о », з Лавреньовим
за
«Розломом»,
з Беком за
«Волоколамським шосе»? А
де лавреньовський «Сьомий
супутник»,
«Гравюра
на
дереві»?
Де В- Гроссман
(про якого загалом жодно
го слова у програмі!) з йо
го видатним романом «Ж ит
тя і д о л я »' високо оціненим
критикою?
Дуже сумно, але
досі
такого "тонкого психолога,
спадкоємця великих
тра
дицій Тургенєва, Толсгого,
Чехова М Пришвіна вели
чають тільки співцем при
роди або зараховують по
блажливо
в ранг диглчих
письменників
(у програмі
тільки «Ж ень-ш ень» і «К о
рабельний гай»). Ось уже
воістину деякі наші літера
турознавці стають схожими
на тих добропорядних ма
тусь, котрі віддаючи дочок
заміж, шепочуть їм на вухо,
що дітей знаходять у ка
пусті.
Але ж автори — вкотре!
— справедливо пишуть, що
«вивчення
літератури,
її
загальних закономірностей
можливе... у взаємодії різ
них творчих орієнтацій,
в
єдності історичного проце
су літератури
соціалістич
ного суспільства» (с. 4). Так
що ж, не було
реальної
людської і творчої драми
А. Ахматової, М. Булгакова,
Й. Мандельштама, Е>.
Клюєва. В. Гроссмана,
М.

Зощенка, І. Бродського (про
нього жодного слова!) L т.
д,?
Список можна про
довжити.
. Автори програми обрали
традиційну шкільну кален
дарну періодизацію,
хоча
відомо, що в дискусії
на
сторінках журналу «Русская
лйтература» (1973 — 1986)
були вироблені основні по
ложення, що лягли в осно
ву, наприклад, навчального
посібника
Л. ф . Єршова
«И стория русской советской литературьі», який, до
речі, рекомендований авто
рами як основний.
Звичайно, питання періо
дизації радянської літера
тури складне і багатогранч
не, і зрозуміле прагнення
авторів не вводити в про
граму
його
дискусійний
аспект. А ле є в періодизації,
що пропонується, положен
ня, які викликають незго
ду: укрупнений підхід, на
наш погляд, сьогодні біль
ше
відповідає
основним
особливостям літературносуспільної ситуації, як
це
пропонує Л. Ф . Єршов, на
відміну від авторів
про-

грами, які зупинилися
на
традиційній шкільній періо
дизації. Не погоджуємося
ми й з деякими «дрібниця
ми» у програмі. Посудіть
самі:
«л іЛ р а ту р а
др угої
половини 50-х — 70-х років»
(розділ програми) і «літе 
ратура
др угої
половини
60-х — початку 80-х років»
(той же розділ
у Л. ф.
Єршова). Тут явно прослідковується прагнення авто
рів начебто не' «помітити»
деякі явища літературного
процесу 80-х років (підпи
сана програма
до
друку
13.

09.
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...І сама література 70-х
— 80-х, і ті відкриті
для
нас сьогодні твори набли
жають нас д о якогось ці
льного уявлення про те
суспільство, в якому
ми
живемо, до тієї історії, кот
ра нами прожита, дозволя
ють відчути
перспективу
майбутнього.
Тому духов
ний
стан сьогоднішнього
студентства
і
шкільного
юнацтва залежить від того,
як ми ставимося до свого,
часом непростого, минуло
го, якою мірою піклуємося
про «культ правди», адже
ніщо так не ображає , гід
ність Л Ю Д И Н И ; не ранить ї ї
душ у, як
приховання зо
крема і художньої інфор
мації.
М . ГЕРЕЖУК.
Вчитель Івано-Франківсь
кої СШ № 10.
Г. ПАВЛИ КО В.
Доцент кафедри російсь
кої і зарубіжної літера
тури.

НА Ф О ТО К О Н К У Р С «Р П »

С Л У Ж Б А З Д О Р О В ’Я

ПРО ШКІДЛИВІСТЬ КУРІННІЇ
Тютюн і алкоголь — ток
сичні речовини, які з ча
сом приводять людину до
наркотичної
залежності.
На жаль, вони легалізовані
майже в усіх країнах і на
зивають
їх «легалізовані
наркотики», або «культур
ні наркотики».
Тютюн — це однорічна
рослина, висушені
листки
якої післз спеціальної об
робки і подрібнення вико
ристовують для куріння. До
складу листків тютюну вхо
дять нікотин, білки, вугле
води,
органічні, кислоти,
смоли й ефірні олії. Ніко
тин — одна
з найсильніших рослинних отрут, осно
вна складова
тютюнового
димуТоксичність нікоти
ну для різних видів
жи
вих
організмів різнаї Як
що під скляний ковпак по
містити голуба і впустити
туди дим однієї цигарки,
то голуб через кілька хви
лин загине. Смертельна д о 
за нікотину
для людини
50— 60 мг (1 мг — одна тисячна частина грама
на
1 кг ваги тіла,).' Викурюючи
20— 25 сигарет на
день,
людина дістає смертельну
дозу нікотину. Під час ку
ріння він надходить в ор
ганізм невеликими по рція
ми. У завзятих курців ор
ганізм уже пристосований
д о цієї отрути. Отруйність
нікотину
відчув
кожен,
хто взяв першу в житті ци
гарку. Ніхто не може до
курити першої сигарети до
кінця, бо цьому заважають
запаморочення, нудота, ін
тенсивне
слиновиділення.

«СОВГГСКМЯ

ПЕДАГОГ*
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tuyM в голові, серцебиття,
загальна слабість тощо;.
Д о складу
тютюнового
диму, крім нікотину, вхо
дять близько 30 отруйних
речовин: аміак,
синильна
кислота, чадний газ тощо.
При згоранні одного кіло
граму тютюну утворюється
50— 60 грамів тютюнового
дьогтю. Учені встановили,
що до складу його
вхо
дять різні ароматичні речо
вини і смоли, які виклика
ють злоякісні пухлини. Вони
називаються іканцегоренниМи (від латинського ««анцер» — «рак»). Київський
вчений Ю. П. Борисюк вво
див тютюнову смолу в тра
хею лабораторним щурам
і у тварин виник раж
ле 
гень.
Нікотин підвищує
тонус
судинної стінки, що призво
дить до звуження судин, а
це, в свою чергу, зумовлює
стенокардію і в кінцевому
результаті інфаркт міокар
ду, ендартеріїт (звуження
судин кінцівок, що спричи
няє гангрену). Діючи на
центральну нервову систе
му, нікотин гальмує в ній
збудливі процеси і викли
кає порушення обміну ре
човин. Це приводить
до
підвищеної втомлюваності,
погіршення пам’яті. Нікотин
активно
діє
на функцію
статевих
залоз і нерідко
буває причиною статевого
безсилля.
Особливо
разючі зміни
стаються під впливом
ку
ріння
в молодих
жінок.
Кисневе голодування голов
ного мозку, втомлюваність,

оргаї м ^ м м ,

Заступник редактора

рм гарая.

ш м тя
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погіршення пам яті, роздра
тованість, гальмування ре
акцій на подразнення — ось
перші ознаки куріння під
літків.
Дані досліджень показу
ють, що серед молоді ку
рить б ільш е ’ як 10 процен
тів школярів 4— 8 класів,
майже третина старшоклас
ників, більше як половина
учнів С П Т У і студентів.
У нашому педінституті та
кі дослідження не прово
дились. А ле коли пройтися
коридорами корпусів і гур
тожитків, то можна відзна
чити наявність тютюнового
диму, концентрація
якого
значно зростає під час пе
рерви і особливо в туалет
них кімнатах, не тільки у чо
ловічих, але й у жіночих.
Хмарки диму клубочаться
в робочих кабінетах декот
рих завідуючих підрозділа
ми вузу. Ці люди відкида
ють або прбсто не врахо
вують значення сили прик
ладу. А їхніми вихованцями
є молодь, котра через де
який час сама стане вихо
вувати і з неї стануть брати
приклад учні.
Тепер готується держав
на програма по боротьбі
з курінням. Вона повинна
стати частиною
загально
державної системи пропа
ганди і виховання здоро
вого способу життя. Але
чому д лй особистого здо
ров’я курцям необхідні ди 
рективи і постанови уряду?
Кожен повинен усвідомити
те, що курячи, він
зав
дає шкоди не тільки собі,
але й своїм- дітям, сім’ї,

-

Н-

Радимо
прочитати
Фонд бібліотеки нашого
інституту нещодавно по
повнився такою худож
ньою та науковою літера
турою:
Бек А. Жизнь Бережкова, Новое назначение.
Кишинев. Каптя Молдо
веняска. 1988.
Останній роман О. Бе
ка «Новое назначение»,
написаний на початку 60-х
років, дійшов до читача
тільки в 1986 році.
Северянин И. Сгихотворения. М. Советская
Россия. 1988.
Збірник вибраних вір
шів І. Северянина відкри
вається його першою кни
гою « Громокипящий ку
бок», який приніс поето
ві славу. Другий розділскладають вірші 1860-г1940 років. У книгу та
кож входить автобіогра
фічний роман у віршах'
«Кодокола собора чувств».
Сосюра В. Третя рота.
К. Радянський письмен
ник, 1988.
'Перше . видання біогра
фічного роману видатного
українського радянського
письменника. Висока лі
ричність, пронизлива щи
рість, нещадна правди-€
вість — ось прикметні
ознаки цього непересічно
го твору-сповіді, яка не.
могла раніше побачити
світ. Біографія поета у
романі тісно переплетена
з подіями революції і
громадянської війни
на
Україні, суспільним і лі
тературним життям 2 0 —
50 років, сповнених дра
матизму і зумовлених ча
сом колізій.
Тендряков В. Покушение на миражи. Роман,
повесть, раесказьі. М. Советский пиеатель. 1988.
Нову книгу В. Тендрякова складають роман
«П окушєниє на миражи»,
повість «Чистьіе водьгКитежа» та воєнні перекази.
У романі, вперше надру
кованому повністю. мето
дом наукового аналізу
зроблена спроба на обнові
фактів виникнення хри
стиянства зрозуміти за
кономірності
розвиткулюдського суспільства.

друзям і в кінцевому резу
льтаті — суспільству. Кину
ти курити мо>ке кожен, але
для цього потрібна
сила
волі. Треба подумати
про
те, що людина сильніша від
того б ур ’яну, який вона ку
рить.
Прикладом є наші
студенти-філологи О . Соколовський,
В. Ломпас,
Я.
Коржан, М. Костів, Ю . Ме~
льНичук, що були бійцями
загону на сільськогосподар
ських роботах, де керівни
ком був один з авторів цих
рядків. Пропозиція кинути
курити спочатку викликала
у хлопців насмішки,, безна
дійні махання рукою. Але
з часом
вони усвідомили

шкідливість
цієї
згубної
звички,
усвідомили,
що
людський інтелект
стоїть
вище від задоволення шкід
ливих бажань, що людина
може і повинна
керувати
своїми вчинками. Сподіва
ємося ,що ці студенти бу
дуть
добрим
прикладом
для своїх вихованців у май
бутньому.
В. БО ДНАРЧУК.
Завідуючий кафедрою ци
вільної оборони і медич
ної підготовки.
С.
Доцент кафедри цивіль
н ої оборони і медичної
підготовки.

Нветаева М. Театр,.
М. Искусетво. 1988.
У збірник увійшли вї- .
сім гі’єс поетеси М. Цвєтаєвої. Книга складаєть
ся із двох розділів «Ро
мантика» і «Трагедии».
Більшість п’єс з ц и к л у
«Романтика»
написані
Цвєтаєвою на сюжети, взя
ті з історії XVIII століт
тя. «Трагедии» створені
за мотивами міфу про ста
рогрецького героя Тезея.
Передмова написана пое
том П. Антокольеьким,
коментар складений доч
кою М. Цвєтаєвої А. Ефрон.
Лйтература по шедагогическим наукам н народ
ному образокянию. М. Педагогика. 1988.
Щоквартальний бібліо
графічний покажчик вклю
чає в себе назви книг та
статей з важливих пи
тань історії та теорії пе
КУПЧАК.
дагогіки.
Н. МОРОЗОВА.
Старший бібліограф.

Ціна З К О П .
Тир аж 2000.
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Івано-Франківська обласна
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м. Івано-Франківськ,
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78.
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