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ОЦІНОК

вирішувати не просто Не зовсім згоден
З інтересом переглядав
по телевізору ввіт про пе
рші два дні, роботи З’їзду
народних депутатів СРСР.
Враікень чимало. Адже вже
сам' початок цього важли
вого форуму показав, на
скільки складно і напруже
но ітимуть дебати в атмо
сфері зрослої
громадян
ок* >ї свідомості, осмислен
ня Нашими депутатами те
перішньої дійсності і воіс
тину широкого плюралізму
дум*»*.
Що особливо запам’ята
лось? Це, звичайно, дебати
з приводу
шостої статті
Конституції
СРСР. М. С.
Горбачов правильно сказав,
що становище партії, її автрритет залежить не від
закріплення у статті 6 її
карЬної
ролі в нашому
су<&іійьсгаі. Він 'визначає
ться конкретними
справа
ми. ^ А партія ■
— це зріла
організація, здатна до сер
йозних
висновків, готова
ідати за свої вчин
ки І політику.
Незабаром
відбудуться вибори до Рад
народних депутатів. І їх
результати великою мірою

покажуть —
правильним
шляхом іде партія чи ні.
Першого дня обговорю
вався проект
Закону про
власність. Депутати дійшли
спільної думки, що даг
лі
затягувати вирішення
цього питання не має сен
су. Це лише гальмувало б
розвиток суспільства, його
перебудову. Однак було і
чимало думок з приводу
власності, з
якими я не
згоден. Приміром, з виз
наченням власності СРСР
і СОЮ ЗНИХ республік. ПоВ'
ністю підтримую міркуван
ня прибалтійського депутата^
про те, що поняття «союз
но-республіканська
влас
ність» на надра й інші при
родні багатства так і не
визначає конкретно — що,
чиє. •
Або таке. В проекті Закону
про землю говориться, що
земля належить
державі
і віддається громадянам у
користування.
Виходить,
знову у
нашої
головної
годувальниці не буде гос
подаря. і,
крім того, я<
сказав той же депутат, ро
сійська земля
перестане

бути російською
або ли
товською, далі буде
про
сто союзною.
На другий день роботи
Заїзду головним питанням
було оздоровлення еконо
міки й розробка плану три
надцятої п’ятирічки. З до
повіддю виступив
голова
Ріди Міністрів СРСР М. і.
Рижков, Вважаю, він пра
вильно виклав ті пробле
ми, над здійсненням яких
треба працювати урядові.
Однак шляхи вирішення
згаданих проблем, і я тут
погоджуюся з багатьма д е 
путатами, не зовсім прави
льні. Маю на увазі те, що
в планах уряду — залиши
ти в основному централізо
вану систему
економіки.
Розділяю думку тих народ
них обранців, які стверд
жують, що це
призведе,
як і в минулому, ДО провалу
п ’ятирічних
планів.
Самофінансування, інтенсив
не просування в напрямку
ринкової економіки — ось
що врятує країну від зане
паду.
В. ЧУЙКО.
Студент третього курсу
педфаку.

Приміром, депутат пояс
нює ^ижчу
порівняно з
фермерськими
господар
ствам^ віддачу колгоспів і
радгоспів відставанням ос
танніх у машинному забез
печенні. Ось, мовляв, у 50ті .роки у нас воно було
приблизно
однаковим з
американським і, відповід
но, середня
врожайність
зернових з гектара і в США,

I ось в нашому інституті
знову фестиваль студентсь
кої дружби. Знову, рівно
через рік, з’їхалися сюди
друзі з різних кінців краї
ни, а комітет
комсомолу
став справжньою штаб-квар
тирою фестивалю.
Саме
тут ми зустрілися з двома
його гостями — Андрієм
Кочнсвим з Ульяновська та
Михайлом
Ґрибачовим з
Брянська, і задали
обом
одні й ті ж питання:
З чим приїхали на фес
тиваль, що від нього чекасте!
Які перші враження від
uauioro міста, інституту!
А. Кочнєв (Ульяновський

педінститут):
— Що чекаємо від фе
стивалю, сказати ще важ
ко, бо з Тієї
програмки,
яку отримали вдома, його
мети не зовсім зрозуміли.
Так що він для нас поки
що — розвідка боєм. Де
легація наша дуже різиошеірстна: Не І члени КІДу,
і
педагогічного
загону
«Комбриг», а я,
наприк
лад, — член Ульяновського
клубу кінолюбителів «Сінема». Так що спільної про
грами дій поки не маємо.
— А що
являє собою
клуб «Сінема»!
— Це не тільки можли
вість перегляду
кінострі
чок, які ніде не
демон
струються,
але
й театрстудія «Бар’єр», де стави
мо капусники і вистави.
В майбутньому, можливо,

зніматимемо і свої фільми.
А перші враження? Дуже
сподобалось і місто, й ін
ститут. Дехто з нашої де
легації каже, що не пога
но було б тут вчитися.
Михайло Грибачов (Брян
ський педінститут):
— З чим приїхали на фе
стиваль? Особисто я — з
піснями.
<— Своїми!
— Так, я сам їх пишу і
сам
виконую.
А перше
враження від інституту —
щось подібне на лабіринт.
Міста ще не бачив, щойно
приїхав, але мені розпові
дали, що воно дуже гар
не. Хотів би
побачити і
Юарпати,
Оскільки це
бліц-інтерв’ю
проводилося в день
заїзду учасників фестива-

лю, то здійснення цієї мрії
було ще попереду —
в
суботу планувалась поїздка
в експериментальний піо
нерський табір ^ «Зірка»,
що і селі МикуличинІ. Вза
галі, програма фестивалю
була багата на
приємні
несподіванки І зустрічі —
в ректораті, парткомі, проф
комі нашого вузу, в експе
риментальній школі-лабора-

Важко даються як перші,
так і наступні кроки демо
кратії. Другий З’їзд народ
них Депутатів СРСР — під
твердження цього. Широ
кий спектр думок і суджень
характерний для нинішньо
го З ’їзду.

і е СРСР була приблизно од
наковою — 17— 18 центне
рів. Так от, якіцо в машин
ному забезпеченні ми на
здоженемо Америку, то й
у наших колективних . гос
подарствах спраіи йтимуть
не гірше.

Вважак
що
непогано
сюзбираюсь у проблемах
сільського господарства, то
му з особливою увагою
слуха|» виступ Є. К. Лигачова. Розділяю багато ар
гументів у його виступі на
saxHcf колективного госпо
дарювання. Однак
деякі,
на мфю думку, викликають
певний сумні».

Але ж ми, як відомо, з
окремих показників
виго
товлення . техніки для села
вже давно обскакали циві
лізовані
країни. Тим же
СШ А,
щоб випустити ту
кількість комбайнів, які сто
ять у нас поламаними, по
трібно 70 років'.
То, може, спріта все ж
у фермері, ступені привла
снення
землі ‘ людиною.
Адже, наводячи
згаданий
факт, промовець не сказав,
скільки у нас колгоспників
потрібно для виготовлення
того обсягу продукції, який
виробляє один
американ
ський фермер.
О. ШИНКАРУК.
Студент
другого курсу
історичного факультету.

торії N9 23... Тому можна
сміливо сказати, що хоча
фестиваль І скінчився, його
відлуння ще довго житиме
в теплих
спогадах наших
друзів.
Н. ЯСИНСЬКА.
На знімках: 'зустріч на
залізничному вокзалі;
* фрагменти вечора зна
йомств, який
відбувся у
середній школі Не 23.
Фото В. Домбровського,

Мабуть, усі
помітили
напис, що появився
на
дверях одного з кабінетів
у центральному
корпусі
інституту, — «Рада клубу
виборця». Цей громадський
орган створено для коор
динації всієї роботи в ко
лективі по підготовці
до
виборів народних Депута
тів Української РСР I депу
татів місцевих Рад народ
них депутатів. Доручено
очолювати раДу завідуючо
му кафедрою
педагогіки
І психології В. Д . ХрущуЗаступник голови ради —
завідуючий
соціологічною
лабораторісю В. В. Коритан.
у плані діяльності ради
— налагодження контактів
з окружними та дільнични
ми виборчими комісіями,
формування груп довірених
осіб кандидатів у депута
ти, висунутих від нашого
колективу, для участі в пе
редвиборній боротьбі. Се
ред найближчих задумів —
оформити агітаційні стенди
про кандидатів.
На необхідності
краще
координувати передвиборну
роботу факультетських пар
тійних, комсомольських та
Інших громадських органі
зацій наголошувалось на
засіданні робочої
групи
ради, яке відбулося дня
__
ми.
НАШ КОР.

ВЕЧІР
У ІУРТОЖІШ
Гармонійно злилися в од
ному урочистому хорі го
лоси виклаДачів і студен
тів, що спііали старовин
ний
студентський
гімн
«Гаудеамус». Так розпочав
ся вечір, присвячений жит
тю студентства в зарубіжних
країнах. Звучали латинська,
англійська, французька, ні
мецька, Іспанська мови.
Усі, хто зібрався в чи
тальному залі гуртожитку
№ 5, мав нагоду дізнатися
багато цікавого про сла
ветні заклади світу: КиєпоМогилянську
академію,
Сорбонну, Оксфорд, Кембрідж, Лейпцігський універ
ситет. «Представили» ці ву
зи В ІД П О В ІД Н И М И іноземни
ми
мовами С. Дрембей
(1— 11), Т. Кудярська (П Ф —
12), С. Матійко (МІ— 11), В.
Лаборєва (М і— 11), а їхні
ми перекладачами були В*.
Бойчук (П Ф — 12), В. Мороз
(П Ф — 12), О. Андріїв (M i
l l ) , Л. Данилів
(МІ— 11),
Р. Пона (М Ф — 12), С. Баранюк (І— 12).
Викладачі В. Д . Хрущ,
В. Г. Матвіїшин, В. О . Крав
ченко, М. І. Мірошниченко
поділилися своїми спогада
ми про роботу і спілкуван
ня зі студентами вузів Ку
би, США, Великобританії.
Гостем
вечора був
і
учасник Московського між
народного фестивалю мо
лоді та студентів, асистент
кафедри англійської мови
А. В. Парінов. Його розпо. відь про незабутні зустрічі
з зарубіжними ровесника
ми та яскраві слайди по
вернули нас у ті святкові
дні. Зацікавила
присутніх
історією та сучасними про
блемами міжнародного фе
стивального руху студентка
Л. Горенко (І— 21).
Завдяки дотепності
та
винахідливості ведучого —
студента
О.
Шинкарука вечір пройшов невиму
шено, жваво. А підготували
цю зустріч студенти пер
ших— других курсів та ви
кладені кафедри іноземних
мов.
Н. ДЬОМІНА,
Л. КОЛО ІЄЦЬ.
Викладачі кафедри Іно
земних мов.
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Нині в групах народного контролю проходять звіти і
rv вибори. Відбулися збори трудового колеістиву, на яких
і; проаналізовано роботу інститутської групи за звітний
(‘ період, намічено нові завдання, обрано новий її склад.
Очолювати групу народного контролю знову довірено
старшому викладачеві кафедри німецької мови Я. Т.
' Билиці.
Друкуємо нотаки із зборів.
—
Реалізація всіх
тих
завдань, які висуває пере
будова,
неможлива без
зміцнення
трудової дис
ципліни, організованості гі
порядку,
відповідальності
за доручену справу, — го
ворив у звітній доповіді на
зборах голова групи на
родного контролю Я. Т. Би
лиця.
Дійсно, не досить тільки
пов’язувати з
процесами
оновлення зростаючі вимо
ги й сподівання — треба
самим працювати на їх здій
снення, позбуватися інерт
ності, байдужості, безгос
подарності. У цьому нема
ла роль і народних дозор
ців.
Чи відчутна їх діяльнісіь
у житті колективу? На збо
рах наводились
приклади
проведених ними рейдів і
перевірок, участі
членів
групи в підготовці питань
на засідання
парткому,
ректорату інституту,
пар
тійні збори. Виявляли ак
тивність такі члени групи,
як О. ' О. Чміль, В. і. Смулка, О. Р. Боровська, Є. Д.
Василик,
Є. К. Процюк,
М., А- Рувінський та інші.
Дозорці вивчали, скажі
мо. стан готовності в у% до

вони

ЗАКІНЧИЛИ

НАШ

нового навчального
року,
студентських гуртожитків —
до осінньо-зимового
се
зону. Завдяки тому, що
вони своєчасно забили три
вогу, багато з виявлених
недоліків було оперативно
усунуто.
І, звичайно, в центрі ува
ги народних контролерів—
організація
навчального
процесу, робота деканатів,
кафедр по зміцненню нав
чальної та трудової дис
ципліни серед викладачів,
студентів, працівників ву
зу. На окремих із
них
наказами по інституту, під
готовленими на основі по
даних групою актів пере
вірок, за халатне ставлення
до своїх обов’язків накла
дено дисциплінарні стяг
нення.
Не може не турбувати,
зокрема, те, що на ряді фа
культетів, як показала ос
тання перевірка,
студенти
незадовільно
відвідують
практйчні і семінарські за
няття. Проводяться вони в
окремих групах історичного
та філологічного
факуль
тетів
(І— 52, І— 34, І— 33,
РА— 41) при наявності по
ловини, а то й менше сту
дентів. Це, безперечно, не

ІНСТИТУТ
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.../ самим
ПЕРЕБУДУВАТИСЬ
може не позначитись на
якості їх знань, на
стані
трудової дисципліни в ці
лому.
Серед основних. напрям
ків роботи групи у звітно
му періоді важливе місце
займала також
перевірка
виконання планів пошуко
вої роботи
колективами
кафедр та науковими спів
робітниками НДС.
О б ’єк
том їх контрольної діяль
ності були і заклади гро
мадського харчування в
інституті, студентських гур
тожитках. Сектор скарг і
пропозицій займався роз
глядом конфліктних ситуа
цій, кількість яких останнім
часом, на жаль, зросла.
У полі зору групи — й
умови для студентів у гур
тожитках. Цікавою видасть,
ся пропозиція Я Т. Билиці
— створити на першому
поверсі гуртожитку № 5
кімнату урочистих подій, де
студенти могли б проводи
ти безалкогольні вечоринки
по відзначенню днів народ
ження, одружень чи інших
подій.

Школа готувалася до свя
та рідної мови. З нетер
пінням чекала гостей, скрізь
світилася чистотою, всюди
милувало око різнобарв, я
квітів. Віра Онуфріївна лю
бить красу й охайність. Це
почуття і в своїх учнів ви
ховує. Бо школа для неї —
її життя, її неподільна лю
бов, її щоденні турботи й
радощі ось уже дев’ятнад
цять років. Талант і праця
г— ті два крила, які дали їй
злет.
Якраз такі люди — ініці
ативні, творчі, - принципозі
— в пошані у колективі
Отинянської
десятирічки.
Тут праця вчителя оцінюєть
ся в комплексі — на уро
ках і поза уроками. Врахо
вуються його громадські

інтереси і, звичайно ж, умін
ня спілкуватися з учнями,
їх батьками. Під час твор
чих звітів і декад педагоги
діляться досвідом, своїми
думками і сумнівами, за
думами й спостереження
ми. Творча співдружність
єднає вчителів і учнів шко
ли з колективом СШ № 18
м. Львова. У своїй роботі
освітяни з Івано-Франківщи■ни використовують досвід
шкіл міст Миколаєва і Бельц.
Отинянська
десятирічка
теж постійно приймає гос
тей: то учасників районного
чи обласного предметного
семінару, то
директорів
шкіл Чи організаторів позакласної роботи... Віра Ону
фріївна завжди готова до
таких зустрічей. Всі її уроки

Особливо турбує народ
них контролерів
поганий
стан збереження соціаліс
тичної власності в корпу
сах інституту, в гуртожит
ках. Щороку
доводиться
списувати «достроково» ви
веденого з ладу майна на
десятки тисяч карбованців.
Розламані двері, потроще
ні меблі, розбиті ванни, —
це вже стало звичною кар.
тиною в гуртожитках. Такі
факти вандалізму не можна
пояснити нічим іншим, як
безкультур’ям частини сту
дентів,. їх чисто споживаць
ким ставленням до всього
«казенного», безплатного,
яке їх оточує в інституті,
гуртожитках, а насправді
забирає з державного бюд
жету чималі суми коштів.
Зрозуміло, що й виклада
чам, громадським органі
заціям треба посилити ви
ховну роботу серед сту
дентів.
На зборах порушувалось
багато , питань, що стосу
ються умов праці викла
дачів і співробітників інсти

вати наші знання», — подорослому серйозно гово
рить Олег.
Прекрасно, коли учень на
уроці перебуває в постійно
му внутрішньому діалозі з
учителем, подумки і спе
речається з ним, сумніва
повсякчас відкриті для ко
ється в чомусь — погод
лег зі школи й району. її
жується лише тоді,
коли
кабінет
математики —
педагог чіткими доводами,
справжня навчальна, лабо
аргументами зуміє переко
раторія з усім необхідним
нати його в своїй правоті.
для уроків. Кращий кабі
«Вірі Онуфріївні це
вда
нет району і один з кра
ється», — говорить учи
щих на Прикарпатті. Тут усе
телька Н. П. Белзюк. «Уро
зроблено її руками, руками
ки Віри Онуфріївни не мож
її вихованців.
на не любити, — підтверд
жують десятикласники. —
Віра Онуфріївна запрошує
її розумієш з півслова. По
мене до свого, кабінету.
слухаєш пояснення — і мо
кілька хвилин
поч
жна в підручник не диви
неться урок. «Люблю, щоб
тися: вона дає матеріал
у мене на уроці всі учні
першої й до
набагато ширше і дохідли
працювали від пе
хвилини, — каже
останньої хвилині
віше. В неї на уроках ці
вчителька. — ~ N Мій компас каво».
В
Та чи тільки на уроках?
— ідеї Ш. Амонашвілі,
Амо»
Шаталова, Є. та Б. НікітіСкільки цікавих справ на
—
живе
'рахунку школярів завдяки
них... Мої принци
з дітьми,
її неспокою, ініціативі! По
на рівних. Моя
шукова робота, поїздки по
школа красива, домрія —
місцях бойової і трудової
така,
слави.
А вечори-зустрічі,
бра, цікава, творча,
яка була в А. С. Макарендиспути...
У кожній
цій
ка і В. О. Сухомлинського».
оправі — часточка душі
Йде урок... «Давайте по
їхнього наставника і порад
думаємо, — пропонує вчиника. «Я кожен свій клас
телька п’ятикласникам на
люблю. Навіть якщо тіль
бір завдань, — як можна
ки викладаю там матема
було б їх розв’язати» (те
тику чи креслення, — ка
ма «Додавання, віднімання
же вчителька. — Намага
і порівняння дробів»). Учні
юся, щоб був кращим».
сперечаються — кожен від
—
Що таке для дітей
стоює свій спосіб. Активно
школа? — розмірковує вго
працює весь клас. Діти з
лос В. О. Кваснюк. —
Це
радістю тягнуть руки, про-, знову ж таки перш за все
сяться до дошки. Віра Ону
вчитель, його особистість,
фріївна до кожного звер
уміння любити дітей. І ко
тається по імені, і в цьому
ли ми говоримо про нелю
відчуваються її любов до
бов до школи, на практиці
учнів, доброта, лагідність,
це нелюбов, неповага до
людяність. Правильне вико
вчителя. Адже в більшості
нання завдання вона від
випадків саме любов до
значає похвалою: «Ви сьо
вчителя переходить на лю
годні гарно працюєте, ді
бов до предмету, якого він
ти. І головне, все правиль
навчає. Важливо знати, що
но. Молодці!»
цінують: діти в учителеві.
Діти можуть бути справжОбізвався шкільний дзво
ник —
урок закінчено. - німи відкривачами. Тільки
для цього потрібні макси
«Всього вам доброго, діти І»
мальна повага до учня, мак
— мовила вчителька. Та п’я
симальний розвиток
його
тикласники не покидали ка
особистості. Необхідно ство
бінет. Вони обступили її, і
рювати сприятливі
умови
ще кілька хвилин продов
жувався урок — у запитан
для того, щоб він міг ви
словити будь-які судження
нях і відповідях.
з обговорюваної проблеми
Розмовляю з Мирославою
чи матеріалу, що вивчаєть
й Олегом, вони щойно
ся на уроці. Тобто йдеться
одержали
свої заслужені
про педагогіку співробітни
оцінки. «Я з великою охо
цтва. Основа всіє?., перебу
тою йду на уроки Віри Ону
дови школи — у діловому
фріївни, — каже дівчинка,
співробітництві
педагогіч
— бо воїни завжди цікаві й
проходять непомітно». «Ві
ного й учнівського колек
ра Онуфріївна старається
тиві».
навчити нас, а потім оціню
Учителі
тут н » бояться

ї ї НЕПОДІЛЬНІ ЛЮБОВ
Віра Онуфріївна Кваснюк (Ткачівська) — вчителька
)
\ математики і креслення Отинянської середньої школи
Коломийського району, випускниця фізико-математичного факультету нашого педінституту була делегатом
Всесоюзного з’їзду працівників народної освіти. За
сумлінну працю нагороджена орденом «Знак Пошани»
і значком «Відмінник народної освіти УРСР».
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туту. Наголошувалось
на
необхідності
прискорити
вирішення житлової
про
блеми для викладачів, ад
же частина з них із сім’ями
вже не один рік прожива
ють’ в гуртожитках або що
дня добираються на робо
ту з навколишніх населе
них пунктів.
Вказувалось на
суттєві
недоліки і в діяльності са
мих народних контролерів.
Не завжди забезпечується
її висока ефективність, діє
вість. Не завжди оператив
но усуваються недоліки, ви
явлені дозорцями і відмі
чені в актах перевірок. Є
тут вина й ректорату, нав
чальної частини, які не зав
жди контролюють належ
ним чином виконання ре
комендацій групи. Та, зви
чайно, і самим дозорцям
треба бути в цьому відно
шенні
настирливішими,
принциповішими, енергійні
ше утверджувати свій авто
ритет у колективі. А він не
віддільний
від широкої
гласності контрольної ро
боти. Тим часом співробіт
ництво народних контроле
рів з інститутською багато
тиражкою в останні місяці
чомусь послабилось.
Упущенням головної тру
ти є і те, що в звітному
періоді слабо
працювали
факультетські групи
на
родного контролю. Не про*
водилось навчання тих, хто
входив до них. На зборах
вирішено надалі відмови
тись від
факультетських

груп, а створити з пред
ставників підрозділів єдину,
зате організаційно
міцну
групу народного контролю
вузу.
Ті, хто взяв участь в об
говоренні З В ІТН О Ї доповіді,
оцінювали діяльність
до
зорців, говорили про Т»,
що їх найбільше хвилює.
Наприклад, заступник заві
дуючої бібліотекою В. І.
Смулка спинилась на пи
таннях збереження книжко
вого фонду бібліотеки. На
жаль, і далі
пропадають
друковані видання із стен
дів вільного доступу, нема
ло книг читачі гублять або
псують. За числом студентів-боржників
-бібліотеки
«лідирують» фізико-математичний, філологічний, істо
ричний факультети.
Своїми
міркуваннями,
- оцінками, пропозиціями по
ділилися також студент IV
курсу історичного факуль
тету, член групи народного
контролю при студентсько
му профкомі Василь Мисюк, проректор
інституту
по адміністративно-госпо
дарській частині Б. С. Іваницький, ректор інституту
В. І. Кононенко.
В обговореному питанні
збори прийняли
ріщення,
спрямоване на поглиблення
перебудови
навчальновиховного процесу, зміцнен
ня виробничої і виконавської
дисципліни серед студентів, викладачів, працівників
інституту.
І. ІВАНІВ.

доручати
учням важливі
справи. Скажімо, чергуван
ня по щколі. Чітко розподі
лено обов’язки в їдальні,
роздягалках, по догляду за
квітами, організації перерв,
забезпеченні порядку в на
вчальних майстернях.
— Глибоко переконана,
— продовжує Віра Онуф
ріївна, — що почуття гос
подаря школи, відчуття від
повідальності за все, чим
вона живе, прийдуть до ді
тей лише Т О Д І, коли вони
внесуть свій вклад в орга
нізацію її життя. Ми повин
ні погодитися з тим, що
потрібно залучати дітей не
тільки до ТО ГО , що ми хо
чемо, а в першу чергу до
Трго, чргр хочуть вони.
З розповіді
директора
ш коли

п.

М.

Кінащ ука:

«Сьогодні, ЯК Н ІК О Л И , школі
потрібен думаючий учитель,
здатний «на ходу» переу
чуватись, .щоб устигати за
нашим динамічним часом.
То щастя, що в нашій шко
лі таких учителів, як Віра
Онуфріївна, більшість. При
ємно, що це в основному
випускники
педінституту
імені В. Стефаника і вдвоє
приємно, що вони ж випуск
ники цієї школи».
Сьогодні в нашому інсти
туті випускники Отинянсь
кої десятирічки навчаються
на фізматі, пбдфаці, філфаці. У розмові директор
і В. О. Кваснюк, одначе,
зауважили, що інститут ви
пускає в основному «чис
тих» предметників, з школі
ж потрібно, щоб вони були
родночас хорошими клас
ними керівниками, організа
торами гуртків і факульта
тивів,. клубів за інтересами
чи просто якихось цікавих
справ, знавцями піонерської
роботи, психології дитячого
колективу.
Віра Онуфріївна щаслива
своїм
вибором професії.
Хоча, як вона каже: «Чу
дес у педагогіці не буває.
Є велика, нелегка, але без
кінечно
радісна робота.
Прекрасно, коли діти чека
ють уроку, коли підбігають
і запитують: «Щ о в нас сьо
годні буде на уроці?». При
цьому їх більше цікавить не
тема, а той вид діяльності,
який придумав
для них
учитель. І кожен день їх
треба чимось здивувати».

«ДЕНЬ УКРАЇНИ»
Минулого четверга
на
історичному
факультеті
було рсеблиао людно і га
мірно. Н « шостому повер
сі у перервах між парами
лунали українські народні
пісні, записані на магніто
фонну плівку, а також під
акомпанемент гітари,
ви
конувані самими ж студен
тами. На факультеті
про
ходив «День України» —
свято, організоване комсо
мольським бюро.
У холі,
прикрашеному
вишитими рушниками, дер
жавною та
національною
символікою, можна _ було
зустріти хлопців і дівчат у
вишитих сорочках.
Йшла
жвава торгівля пиріжками,
тістечками — неодмінними
атрибутами української го
стинності.
Увечері того ж дня в
гуртожитку № 5, де меш
кають історики, відбулися
українські вечорниці.
Лу
нало багато гумору й смі
ху, ліричних співанок
та
запальних танців.
Приємно, що студентсь
кі будні, крім традиційних
дат, прикрашають і
такі
свята, організовані безпо-.
середньо студентами. ~ І
вдвоє приємно, що
такі
свята несуть на собі гли
бокий відбиток національ
но? гордості й самосвідо
мості,
Н. АРКАДЬЄВА,

О. ДІДИК.

На знімку: учасник сама
студент til курсу Сергій
НИКИПАНЧУК.

Наш позаштатний корес
пондент.

р о т о студента фізмату
В, ДОМБРОВСЬКОГО,
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м и т ПРО НЕЗАБУТНЬОГО
КОМПОЗИТОРА
С П О ГА Д И ПРО АН АТО ЛІЯ К ОС-АНАТО ЛЬСЬКОГО

і

Хто хоча б раз слухав
задушевні
хорові
пісні
«Гей, браття опришки», «Чо
тири воли пасу я», «Ой ти
дівчино, з горіха зерня»,
не зможе забути ім’я відо
мого українського компо
зитора, народного артиста
УРСР, лауреата Державної
премії СРСР, лауреата Дер
жавної премії УРСР імені
Т. Г. Шевченка, професора
Анатолія Йосиповича КосАнатольського.
Т г хіба лише ці ліснії У
доробку талановитого ком
позитора їх багато, а ще по
над 200 романсів, обробок
народних пісень, опереток,
музики до балетів, ©пер та
рЬйих вистав. Уся його му
зична діяльність насичена
чудовими перлами народ
ного мелосу. Ось чому йо
го твори виконувалися і
сьогодні уапішно викону
ються не лише в концерт
них залах, оперних театрах
України, але й далеко за
її межами, еони
широко
відомі за кордоном.
У грудні минає 80 років,
коли у славній Коломиї в
сім’ї лікаря Йосифа і Лі
дії Косів
народився син
Анатолій.
Мати, родом з
Лемків ,ини,
прищепила
синові любов до музики.
Від неї в|н навчився грати
на фортепіано, а потім і
в Станіславі, куди переїха
ли батьки, Г у Львові юнак
не полишав навчатися му
зики, хоч студіював юри
дичнії п о д ій Хто зустрічався у своєму
житті з Анатолієм Йосипо
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вичем, не може не висловлювіагіи свого захоплення
талановитим композитором,
завжди оптимістично наст
роєним співбесідником, чу
довим оратором. Призна
юся, що
кожного
разу,
коли слухав виступ А. Й.
Кос-Анатольського, завжди
дивувався його величезній
ерудованості,
емоційній
повнозвучності його харак
теру, високій національній
самосвідомості. Він був за
коханий в українську піс
ню і черпав з цілющої кри
ниці народних мелодій ті
музично-фольклорні зерна,
які потім проросли у його
творчості!.
Щаслива доля звела ме
не з композитором у 1957
році: я, молодий вчений,
подарував йому свою пер-,
шу книгу «Народний герой
Олекса Довбуш». Між на
ми зав’язалася розмова, з
якої я зрозумів, що ком
позитор хоче, як він висло
вився, «щось музично ство
рити про Доабуша», І про
сив мене побільше розпо
відати -про легендарного
героя. Пам’ятаю як сьогод
ні, під час мосї розповіді
він раптово перебив мене
і замріяно сказав: «А що,
якби зробити обробку по
пулярної пісні Устияноиича
«Гей, браття олришки». Во
на т*К припала мені до ду
ші ще в ЮОЛФМЦІІ»,
Через якийсь час компо
зитор
запросив мене до
Львівської організації Спіл

ки композиторів України і
заграв на фортепіано пісню
«Гей, браття опришки» в
своїй обробці. Я й досі
щасливий, що був одним
з перших слухачів цього
твору, який
дуже скоро
став популярним. Шкодую,
що не встиг отримати від
Анатолія Йосиповича лис
тівку, яку надіслали йому з
Канади українські емігран
ти на знак вдячності за пі
сню про опришків. Компо
зитор обіцяв мені переда
ти її для мосї колекції ми
стецької
спадщини
про
Доабуша
Ми часто зустрічалися з
ним ма ювілейних святах.
Особливо
запам'яталися
мені виступи Кос-Анатоль
ського на ювілейному ве
чорі, присвяченому 50-річчю композитора
Євгена
Козака, а також на відкрит
ті пам’ятника Миколі Лисе,
нку на його
батьківщині,
пам’ятника Василю Стефанику у Льеоеі. Не забува
ються слова композитора,
сказані
про
Стефаника:
«...вийшов із землі Покут
тя і зрісся із замученими
та обеадоленмми
селяна
ми, зумів достеменно опи
сати їх лихоліття в своїх
безсмертних новелах. Уклін
Тобі, великий земляче, за
слово правди про селян».
Як відомо, Анатолія Йо
сиповича єднала багатоліт
ня дружба з видатним ком
позитором
Станіславом
Людкевичем. У 1962 році
я читав лекцію для профе
сорсько викладацького
складу Львівської консер
ваторії «Львівський некро
поль». Анатолій Кос-Анатольсьмий особисто познайо
мив мене з С. Людкевичем.
Я знав з розмови академі
ків АН УРСР І. П. Крип’яневича, М. С. Возняка, про

фесора і. С. Свєнціцького,
що С. П. Людкевичу на по
чатку XX століття відомий
український письменник і
громадський діяч Михайло
Па
к та видатний гали
цький етнограф Володимир
Гнатвдк показували
точне
міісце того злопам’ятного
порога хати Дзвінчука в
Космачі, на якому увечері
23 серпня 1745 року був
смертельно поранений ле
гендарний Олекса Довбуш.
Я, використовуючи нагоду,
звернувся з проханням до
С. Людкевича
виїхати у
Коомач і показати мені те
місце, де загинув народний
герой. Композитор
почав
делікатно відмовлятися, по
силаючись на свою ста
рість. і тоді попросив Ана
толій Йосипович: «Дорогий
наш
професоре, бажано
знайти час і поїхати з іс
ториком Довбуша, щоб не
забути те місце І увікозічнити його для
нащадків.
Прошу вас ласкаво, зробіть
це ф яте діло».
Дійсно, через якийсь час
ми виїхали на Гуцульщину.
Дорогою С. Людкевич ду
же багато згадував про ви
датних діячів України, з
яким .підтрим ував творчі
зв’язки, дуже тепло оціню,
вав композиторську і гро
мадську діяльність Анатолія
Кос-Анатольського.
Ми приїхали у Космач і
композитор показав те мі
сце, на якому згодом ме
ні вдалося з
допомогою
жителів
села встановити
пам’ятний обеліск з наго
ди 235-річч; загибелі Дов
буша, 24 серпня 1980 року
мало відбутися
урочисте
відкриття обеліска під зву
ки трембіти і промову КосАнатольського, тодішнього
депутата
Верховної Ради

СРСР. Проте налякані функ
ціонери від культури побо
ялися масового сходу, тим
більше, що з їх вини роз
валилася Довбушева цер
ква, бо не дозволяли космацькій громаді відремон
тувати її за народні кошти.
Особливо
пам’ятні для
мене' дні, коли композитор
разом з дружиною і сином
прибув до нашого педін
ституту на ювілейний вечір,
присвячений 70-річчю відо
мого скрипаля, доцента му.
зично-педагогічного факуль
тету Ю. Д . Криха, що від
бувся 26 березня 1977 ро
ку. Які гарні й задушевні
слова були сказані ювіляру
композитором! Наступного
дня я повіз Кос-Анатоль
ського у Скит Маняеський,
розповів історію цього сла
ветного йст*>рико*сультур»
ного заповідника. Тоді ж
Анатолій Йосипович згаду
вав, як нелегко було йому
у післявоєнні роми, коли
чиновники чинили всілякі
перешкоди у його творчос
ті, буквально переслідува
ли
композитора, але він
продовжував творити, і то,
за словами самого компо
зитора ,«були «лої найкра
щі роки музичного сходу».
Цей в*чір спогадів продов
жився у моїй квартирі, ку
ди я запросив Анатолія
Йосиповича на склянку чаю
після дороги. Тоді мені
вдалося багато
дізнатися
про життєвий і творчий
шлях Кос-Анатольського.
Оглянувши експонати ку
льтурно - мистецько - літера
турної спадщини про Оле
ксу Довбуша, композитор у
захопленні
вигукнув: «Та
це цілий історико-меморіальний музей Олекси Дов
буша, захований від масо
вого глядача! Робіть, про

Положення

1.
ЗАВДАННЯ ТРЕТЬОГО.
НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО
СЕМЕСТРУ, УМОВИ ЙОГО
ПРОВЕДЕННЯ.
1.1. Третій навчально-ви
ховний семестр є однією із
складових частин підготовки
студентів інституту до вихо
— звіт про проведену на
вної роботи в школі, під
вчально-виховну роботу;
вищення їх педагогічної май
— характеристику, затве
стерності.
рджену педрадою.
1.2. До участі в третьому
1.8. Студенти, які протя
семестрі залучаються сту
гом трьох років навчання
денти других, третіх та че
брали участь у третьому се
твертих* курсів (невипускних)
местрі і мають відмінні оці
усіх факультетів інституту.
нки, після складання додат
1.3. Керівництво проведен
кового Теоретичного курсу
ням та підготовкою третьо
(за встановленою програ->
го семестру здійснюється
мою), а також державного
оперативною групою інстиекзамену, одержують дода
туту, створеною
спільним
ткову спеціальність «учирішенням ректорату та комі
тель-методист».
тету комсомолу.
1.9.
Навчально-виховний
1.4. Тривалість третього
процес у педагогічному за
ніавчально-виховного семе
гоні здійснює викладач-ме-.
стру — вісім тижнів. Трива
тодист, який подає студен
лість літніх канікул — чоти
там методичну допомогу. в
ри тижні. Навчання у попе
організації виховної та ін
редньому семестрі завершу
шої роботи з дітьми, про
ється не пізніше 25 травня.
водить аналіз їх діяльності,
1.5.
Навчально-виховний
інформує оперативну групу
процес у третьому семест
інституту про діяльність за*
рі здійснюється у піонерсь
гону. Методист бере участь
ких таборах, у таборах праці
у формуванні загону, його
і відпочинку, за
місцем
колективу.
S
проживання дітей.
1.10. Методистів рекомен
1.6. Результати роботи
дує для роботи в педагогічстудентів у третьому навча
ному загоні кафедра інсти
льно-виховному
семестрі
туту з числа викладачів, наоцінюються диференційова
чальників піонерських
та
ним заліком. При
цьому
борі», вчителів та інших осіб,
оцінка виставляється педа
що мають достатній практи
гогічною радою закладу, в
чний досвід виховної та ме
якому працював загін.
тодичної роботи. Методис
1.7. Після завершення се
там встановлюється навча
местру студенти
подають
льне навантаження з розра
такі звітні документи:
хунку шість годин на одно— •протокол засідання пед
го студента. До роботи меради, де оцінюються ре
зультати роботи студентів
тодистами можуть залучати*
«а час практики;
ся і студенти.

про третій навчально-виховний семестр в Івано-Франківському
державному педагогічному інституті імені В. Стефаника
2.

Ф УН К Ц ІЇ ПІДРОЗДІЛІВ комсомолу спільно з рек
торатом організовує
під
ІНСТИТУТУ
2.1. Організація і прове
биття його підсумків. З цією метою проводить:
дення третього (літнього) на
вчально-виховного семестру
— збори старших вожа
тих, командирів педзагонів;
здійснюється відповідно до
— підсумкову конферен
календарного плану.
цію учасників семестру із
2.2. Комітет
комсомолу
запрошенням усіх зацікав
виконує організаційну ро
лених сторін;
боту по підготовці студен
— конкурси педмайстертів до педагогічного семест
ності, зльоти педзагонів.
ру:
2.4. Кафедри Педагогіки,
— забезпечує проведення
психології, ТМПКР організо
агітаційної та прогандистсьвують методичне забезпе
кої роботи серед студентів;
ченні підготовки та участь
— •організовує і проводить
студентів у третьому навдоговірну кампанію;
чально-виховному семестрі.
— формує педагогічні за
З цією метою:
гони;
— проводять спецкурси,
•
—* спільно з деканатами
спецсемінари з питань про
і завідуючим педпрактикою
ведення виховиоГ роботи З
організовує
проходження
дітьми у літній період;
медичного обстеження уча
— . Організовують прове
сників семестру;
дення весняних інструктив
— бере участь у підго
но-методичних табірних збо
товці й проведенні весняних
рів;
інструктивних
методичних
— організовують роботу
зборів;
консультпунктів;
— організовує
відправ
— розробляють завдання
лення студентів на місце
роботи;
на період третього семест
— слідкує за виконанням
ру для студентів, які пра
договорів між галузевими
цюватимуть індивідуально; .
— здійснюють підбір та
профспілковими комітетами
навчання методистів, які пра
та, інститутом;
— сприяє розвитку
ак
цюватимуть з педзагонами.
тивності студентів, викорис
3.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА
товуючи різні форми мате
ДІЯЛЬНОСТІ
ріального та
морального
СТУДЕНТСЬКИХ ЗАГОНІВ Я
стимулювання.
ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ
2.3. Після закінчення тре
3.1. Педагогічний
загін
тього (літнього) навчальнО«Мійеню« «кмо діяльність у
■ихоаного семестру комітет

виховному закладі, перед
баченому підписаними до
говорами.
3.2. За виконувану робо
ту під час третього навчально-виховногО
семестру
студенти одержують заро
бітну плату відповідно до
затверджених
нормативів.
Направленні на неоплачувану роботу — тільки за
згодою студента.
3.3. Студентський педаго
гічний загін має право ста
вити питання про заміну ме
тодиста, обгрунтувавши при
чини цього рішення,
3.4. Студенти, зарахова
ні на штатні посади орган ізацією-замовником, корис
туються всіма правами її
працівників, а також членів
студентських загонів,
пе
редбаченими Положенням
про Всесоюзний студентсь
кий загін, в тому числі:
— домагатися дотриман
ня умов праці і життя, пе
редбачених договором, а у
випадку порушення — ро
зірвати його, повідомивши
про це ректорат і комітет
комсомолу;
— обирати і переобирати
командира, старшого вожа
того}
— вимагати
вирішення
спірних питань на засіданні
педради.
3.5. Студенти, студентсь
кий загін несе відповідаль
ність за життя і здоров'я ді
тей.

фесоре, виставки по всій
Україні, пишіть історію Гуцульщини». Ці слова для
мене є дороговказом, і я
двічі організовував вистав
ки історико-літературно-ми.
стецько Довбушіани у 1980
і 1988 роках, написав істо
рію Гуцульщини.
Того березневого вечо
ра запитав
композитора,
як йому, крім великої гро
мадської, державної роооти іа був тоді Кос-Анатольський депутатом Верхов
ної Ради C fC f), вдалося
створити так ьагато нових
творів? Почув упевнену від
повідь: «крила для злегу
дала мені моя люба дру
жина Надія* Ви не можете
собі уявйги, яка це сила у
моєму
житті.
Вона для
мене є натхненням разом
з моїми синочками. Госпо
ди, яке це родинне щастя».
Композитор подарував ме
ні книжку
СВ О їХ хорових
творів з дарчим написом:
«Шановному
Володимиру
Васильовичу Граоовецькому, ентузіасту історії рід
ного краю, історику опри
шків в знак щирої пошани
Анатолій Кос-Анатольськигі.
Львів. 27.3.77 р .» . Цей дар
бережу, як дорогу релік
вію пам’яті про компози
торе.
З любов’ю зберігає ба
гату спадщину
Анатолія
Йосиповича його дружина
Надія Андріївна. У Львові,
на квартирі по вулиці Глібова вона організувала ме.
моріальїну кімнату. В Ко
ломиї на будинку, де наро
дився композитор, встановлеїно меморіальну дошку.
Варто, на мою думку, вста
новити меморіальну дош
ку й в Івано-Франківську
по вулиці Шевченка, на бу
динку колишньої гімназії,
де свого часу навчався
юний композитор. Настав
час
також громадськості
Львова, Івано-Франківська,
Коломиї ртодумати про ви
дання спогадів та зібрання
творів А. Й. Кос-Анатоль
ського. Це було б гідним
вшануванням пам’яті комшозіитс а.
В, ГРАБОВЕЦЬКИЙ.
Доктор історичних наук,
професор.

3.6'. Студенти зобов’язані:
— виконувати умови дого
вору, правила внутрішньо
го розпорядку Закладу, в
якому вони працюють, під
тримувати трудову дисцип
ліну, не порушувати прави
ла техніки безпеки;
—
виконувати рішення
педради колективу, зборів
загону, розпорядження ко
мандира загону, старшого
вожатого та керівників та.
бору (закладу);
— виконувати роботу, пе
редбачену навчальним пла
ном.
4. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ,
ФІНАНСУВАННЯ ТРЕТЬОГО
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
СЕМЕСТРУ
4.1. Вся робота по підго
товці та участі студентів у
третьому семестрі проводи
ться на основі договору між
інститутом (комітетом ком
сомолу) і організацією-замовником. Договір уклада
ється не пізніше, ніж за два
місяці до початку семестру.
Умовою для укладення до
говору
є гарантія органі
зацією - замовником оп
лати договірної кампанії.
4.2. Д о участі в договір
ній кампанії
залучаються
студенти, викладачі, що ма
ють досвід практичної виховної роботи і які реко*
менду тим
я для обран
ня командирами педзагонів,
4.3. Фінансування затрат
на проведення навчально-ви
ховного семестру здійсню*
ється інститутом, а також
комітетом комсомолу з ко
штів, перерахованих органіізаціями-замовниками.
(Проект підготовлений ко
мітетом комсомолу].
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У румунських ДРУ“:“

Цієї осені проходила то
вариська зустріч між пред
ставниками молоді із Соці
алістичної Республіки Руму
нії і молоді із СРСР. У скла
ді нашої делегації налічу
валось 60 чоловік, у тому
числі два делегати з нашої
області: воїн-інтернаціоналіст, голова військово-патрі
отичного клубу
«Патріот»
з міста Коломиї П. Дяків і
автор цього матеріалу. Очо
лювали делегацію перший
секретар ЦК ВЛКСМ В. І.
Мироненко і секретар ЦК
ВЛКСМ Н. І. Курзанова. В
складі делегації були пред
ставники молоді з різних
республік.
Зустріч почалася в сто
лиці Румунії — Бухаресті.

Далі вона проходила в це
звичаиних школах, а з де
жні.
нтрі однієї з провінцій —
в’ятого класу переходять у
Велика увага у вузах РуБакеу.
ліцеї. В кожного з них є ■ мунії приділяється розвит
Почалась офіційна части
свої напрями: індустріаль
ку фізкультури і спорту, Ф і
на зустрічі з
покладання
ний, сільськогосподарський,
нансується
ця
сфера
квітів і вінків до пам ятнигуманітарний.
Закінчуючи
молодіжною
організацією
ка Героям румунської ар
навчання у ліцеї, учень вже
САСКФ . А великий спорт
мії та пам ятника воінам-вимає певну професію і відра
підтримується фондами ВІД 
зволителям. Потім — екс
зу ж направляється на ро
П О В ІД Н О ГО міністерства.
курсія по Бухаресту. До ре
боту. А ті, що склали іспи
Студенти в Румунії
не
чі, в столиці Румунії ми по
ти особливо успішно, всту
займаються
підроблянням
бували в політехнічному ін
пають До вищих навчальних
на прожиття. Як говорили
ституті, на трикотажній фа
закладів. Якщо (мова про
вони нам, у них немає мо
бриці, в індустріальному лі
юнаків) ліцеїст складає іс
тивів і причин для цього.
цеї, в інших закладах та на
пити до вузу теж успішно,
Головна мета в інституті—
підприємствах цього чудо
то призивається на службу
навчання.
вого міста.
в армію на 9 місяців. Ті,
У Румунії 39 вузів. У п’яОсобливо нам запам’ята
хто не склав іспитів або
тнадцяти з них є~свої газе
вся музей народної творчо
не пройшов за конкурсом,
ти. Всі працівники у них —
сті, села та культурно-спо
призиваються до війська на
студенти. Студентська пре
ртивний комплекс для сту
рік і два місяці.
са користується тут надзви
дентів кТей». В останньому
Ще кілька цікавих фак
чайною популярністю. Під
щодня тренується до 20 ти
тів із життя
румунських
час передплати її не виста
сяч студентів. Плата за від
студентів. їх у ЦІЙ країні 63
чає. Тому існують комісії
відування цієї спортивної
тисячі. 20 тисяч
щорічно
по пресі, які розподіляють
споруди невелика — 5 лей
відпочиває у студентських
тираж.
(біля 6U коп.). До складу ко
таборах. Для студентів, їх
Ось так коротко про ру
мплексу входить три фут t сімей в Румунії існують лі
мунських студентів,
Вра
больних поля, п'ять баскет
карні, дитячі садки та ясла.
жень, скажу, було надзви
больних і
волейбольних
60 процентів вузівсько? мо
чайно багато. Ми, крім різ
майданчиків, біля тридцяти
лоді отримує стипендію. О д 
тенісних кортів тощо.
нак на руки її видають тим,
Далі, як уже говорилось,
що проживають у місті, вдо
ми продовжили свою подо
ма. Ті, що мешкають в гур
рож у Бакеу. Тут в день
тожитку, отримують Части
приїзду для нас організу
ну. Справа в тому, що із
вали книжкову і фотовис
стипендії вираховується ві
тавку. Саме тут почалась,
дразу плата за гуртожиток
так (ж Мовити, ділова части
та харчування.
Найфльша
на нашої зустрічі. Делегації,
стипендія у румунського сту
наша і румунська, поділи
дента — 850 лей (біЛя ста
лись на чотири групи для
карбованців).
диспутів. Дискутували
ми
У Бухаресті побудовано
по чотирьох напрямках —
цілий житловий
ко/і плекс
«Соціально-економічна роль
для студентів. У ньом;1про
молоді в суспільстві», «М о- живає 1U тисяч юнакі і і д і
лодь і суспільство», «М о
вчат. Всім цим господ арстлодь і освіта» та «Молодь і
вом керують ВИКЛЮ ЧНІ І сту
екологія».
денти, існує лише одні шта
тна одиниця — адМіи страЯ особисто брав участь
них екскурсій,
об’їздили
тор.
в обговоренні теми «М о
всю проіїнцію Бакеу. Від
Думаю, ця
інформація
лодь і освіта». Однак, мушу
відали мі'ста Георгіу, Георзмусить замислитись нашу
визнати, гострої розмови у
гіу-Деж,
курорт Слепікадміністрацію, студентський
нас не було. Ми, якщо ро
Молдова, село Теекаль* де
профком і комітет комсомо
зібратися, просто обміня
знаходиться будинОк-музей
лу.
лись інформацією про осві
видатного румунського ко
І. ще цікава деталь.
На
ту. До речі, почули багато
мпозитора Джорджі Енеску
військових кафедрах у ву
цікавого з цього питання.
тощо. І дуже вдячні ндПим
зах навчаються лише сту
Починаючи з цього року,
дентки. Після першого
і
друзям за дні, проведені в
Румунія переходить П О ВН І
СРР.
третього року навчання для
СТЮ на 12-річну систему шкі
Р. САДРУК.
них проводяться військові
льного навчання. Спочатку
збори, які тривають три ти
Студент V курсу істфаку.
діти отримують знання
у

Уже не за горами новорічне свято, чи не иайдовго.жданніше і найпрекрасніше. Тож не дивмо, що готують
ся до нього заздалегідь. Завчасно {П ід подумати 1 про
святковий стіл. Не секре*; що коном господиня хоче
здивувати гостей своєю‘ кулінарною майстерністю. І,
можливо, в цьому вам допоможуть наші поради. Спро
буйте, поекспериментуите, а якщо вам сподобається,
— сміливо виносьте свої «творіння» на суд гостей.
Бажаємо вам' успіху!

Сосиски в картопляному
тісті
Гарячу картоплю потов
кти, вбити одне яйце, вси
пати манну крупу і боро
шно, посолити і цю масу
добре вим{шати. Картопля
не тісто розкачати на до
шці, посиланій борошном,
порізати на прямокутники,
відповідні довжині і шири
ні сосисок. З сосисок зняти
плівку і загорнути в пря
мокутники, защипати краї
{тіста з усіх боків.
Яйце змішати з розтоп
леним, але не гарячим ма
слом і змазати ним сосис
ки в' тісті, уже
викладені
рта деко.
На 300 г сосисок: 1 кг
картоплі, 80 г маргарину,
110 г манної крупи, 2— З
яйця, 300 г борошна, 50 г
вершкового масла.

Яйця з сирним кремом
Круто зварені яйця роз
різати впоперек на дві по
ловинки. Жовтки розтерти
з вершковим маслом, дода
ти тертий сир і руЬлену
зелень.
В отриману масу покласти
/сметану маленькими пор
ціями,
добре
розтерти.
Посолити і поперчити.
У
білків зрізати
вершечки,
щоб половинки яєць стоя
ли на блюді і не падали.
Дно блюда викласти зелен
ню, на неї поставити поло
винки яєць. Потім заповни
ти їх сирним кремом, при
красити гілочками зелені.
По краю блюда покласти
гарнір: варену
картоплю,
зелену цибулю, варену мо
ркву та буряк;
Сандвічі
У батона зрізати шкірку,
надавши йому форму пря
мокутника, потім розріза
ти вздовж на дві 'Полови
ни. Одну частину густо на
мазати маслом, на неї по
класти сирну пасту, закри
ти другою половиною ба

«Советски педагог» — орган парткома, рактората, профсоюзньїх комитетов и кбмитета
ЛКСМУ Ивано-Франковского
государственного
педагогического института имени В. Стефаника.
Газета вьіходит на украинском язнке.

тона, загорнути в поліети
леновий мішечок і поклас
ти в холодильник, щоб хліб
просочився пастою. Перед
подачею
нарізати батон
впоперек на сандвічі одна
кового розміру і викласти
на блюдо з зеленю.
Для пасти:
пропустити
через м’ясорубку часник і
почищені горіхи. Розтерти
з майонезом плавлений си
рок і все змішати з горі
хово-часниковою масою.
На один батон білого хлі
ба: 75 г вершкового масла,
І плавлений сирок, 2 ст.
кожки майонезу, склянка
почищених ВО ЛО СЬКИХ г о р і"
хів, 4— 5 зубчиків часнику.
Торт «Ковбасний», знкедеа
1 кг печива поламати на
дрібні шматочки, 1,5 склян
ки цукру перемішати із
100 г какао-порошку, дода
ти 4 столові ложки моло
ка і все добре розтерти.
400 г маргарину розтопи
ти, 2 яйця збити до гоголя-моголя (додати жменьку
ц ук р у)-

В розтоплений маргарин

висипати суміш
цукру з
какао, .розмішати,
потім
влити
гоголь-моголь, змі
щати і цю масу довести ,до
кипіння. Вилити в печиво,
все перемішати, розділити
на три
частини, викласти
на пергамент, розкачати у
вигляді ковбасок і поста
вити на холод.
Торт «Зебрам - і
Беремо 400 г сметани і :
цукру, 2 яйця, 3 склянки
борошна, чайну ложку По
ташу,
розведену в двох
столових ложках оцту, до
бре змішуємо. Тісто діли
мо навпіл: до одної части
ни додаємо 2— 3 чайні ло
жки какао, ще раз добре
вимішуємо і випікаємо на
слабкому вогні на деко, за
стеленому
промасленим
папером. Другий корж ви
пікаємо так само ■— один
буде білий, другий корич
невий. Коли обидва охоло
нуть, розріжемо їх вздовж
і покладемо всі чотири пла
сти один на другий, чергу
ючи за кольором і намазу
ючи кожний кремом,.
Для крему: яйце розти
раємо із склянкою цукру,
додаємо склянку холодно
го молока, вимішуємо і на
слабкому вогні доводимо
до кипіння, не перестаючи
помішувати. Кип’ятити 5— 6
хвилин. Окремо розтирає
мо 200 г масла чи марга
рину і вливаємо у
нього

у
Газета виходить один раз на тиждень —
вівторок. Формат — 0,5 друкарського аркуша
газети «П о м іи в .
Адреса: 284000, м. Івано-Франківськ, вул. Шев
ченка, 47. Телефони: W-4-7J, 96-4-41.
Редактор І. ГАВРИЛОВИЧ.

Н ові
книги

* Готель «Дечебаля в м.
Бакеу (фото агорі зліва).
* Лам ятник О. Суворову в
с. Дубровень (фото внизу
зліва). Старовинна румун
ська церква в бухарестсь
бухарестському музеї народної твор
чості і села
(фото вгорі
справа). * Виступ колектив в
художньої
самодіяльності
в м.
Георгіу-Деж
(фото
внизу справа).
Фото автора.

охололии
крем потроху,
продовжуючи збивати. Мо
жна додати для смаку ва
нільний цукор, подрібнені
горіхи,
цитрусову' Цедру.
Зверху і з боків добре
покрити
торт
глазуррю.
Ось як її роблять: полови
на склянки цукру, 2 чайні
ложки какао і 3 столові ло
жки Молока змішати, довес
ти до кипіння на слабкому
вогні і кип’ятити 10 хвилин.
Коли трохи охолоне, дода
ти **айну ложку масла і
швидко обмазати тортГогошь
(молдавська кухня)
Жовтки," масло, цукор роз
терти добіла, змішати з
борошном. Тісто добре ви
мішати, розкачати в пласт
товщиною 1 см і вирізати
круглою формочкою печи
во діаметром 2,5 см, в цен
трі кожного зробити паль
цем невеличке заглиблення.
Печиво
змазати яйцем,
посипати молотими горіха
ми і випікати у духовці на
середньому вогні, а потім
покласти в заглиблення по
ягідці вишневого варення.
На 240 г пшеничного бо
рошна: 150 г вершкового
масла, 100 г цукрової пуд
ри, 4 жовтки, 100 г почи
щених волоських горіхів.
Смачного вам!
Добірку підготувала
Н. ЯСНА.

Без надмірного пафосу,
з глибоким аналізом скла
дних
суспільно-політичних
процесів, проходить цього
року святкування
ювілею
возз’єднання західноукраїн
ських земель з Радянською
Україною в складі Союзу
РСР. До цієї події приуро
чено ряд видань, які з'яви
лися на полицях мистець
ких відділів книгарень. Зо
крема, альбом «Художники
Прикарпаття», упорядником
і автором тексту якого є
мистецтвознавець з ІваноФранківська Р. Дреботюк,
а також книга львівських до
слідників мистецтва Г. Островського та А. Попова «Корни и крона».
Зі .смаком оформлений
альбом репрезентує
тво
ри живопису,
скульптуру,
графіку та декоративно-при
кладне мистецтво прикар
патських художників. Слід
відзначити якісні репродук
ції художніх творів, а також
введення до альбому ма
ловідомих робіт видатних
майстрів і творів Молодих
прикарпатських митців. Ок
расою альбому є твори де
коративно-прикладного ми
стецтва: вироби з дерева,
кераміки, скла, металу, де
коративні розписи, художні
тканини.
Книга львів’ян «Корни и
крона», адресована викла
дачам,
мистецтвознавцям,
аспірантам, студентам, являє
собою мистецтвознавче до
слідження, в якому автори
намагаються
простежити
розвиток мистецтва Захід
ної України
крізь при
зму міжнаціональних зв’я
зків.
Книга
складаєть
ся
з
двох
розділів.
З першого розділу, ав
тором якого є Г. Островський, довідуємося про між
національні мистецькі пріоцеси другої полов|(ни XIX
— XX ст. на території Ґалй|Ини, Буковини,
Закарпаття.
Другий розділ (автор А. По
пов) присвячений темі ін
тернаціоналізму в образот
ворчому мистецтві захід
ноукраїнських митців радян
ського часу.
Хотілося б висловити кі
лька міркувань щодо кни
ги «Корни и крона». Скла
дається враження, що авто
рам не в повній мірі вдало
ся відійти від ідеологічних
стереотипів. Книга, що дос
ліджує мистецтво України,
його міжнаціональні Зв'яз
ки (з Францією, Німеччи
ною, Польщею, Угорщиною
і т. д.) друкується лише ро
сійською мовою. Тільки кі
лькома словами
згадано
негативні тенденції та втра
ти, які мали місце в історії
українського
радянського
образотворчого мистецтва.
Полемічною видається те
ма, яка супроводжує назву
книги, —
«Интернационализм как основа развития
национальной художественной культури».
Приємно, що як в альбо
мі «Художники Прикарпат
тя», так і в книзі львівських
мистецтвознавців репроду
куються твори завідуючого
кафедрою образотворчого
мистецтва, креслення та пра
ці нашого інституту М. П.
Фіголя. Хотілося б надія
тись, що в недалекому май
бутньому аналогічні видан
ня поповнюватимуться тво
рами викладачів, випускни
ків і студентів художньографічного факультету.
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