ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

«М и твої,
революціє, д іти»
Під такою назвою в акто
вому залі інституту відбув
ся вечір студентів фізикоматематичного факультету.
У його програмі — ярмарка солідарності, конкуре
політичних плакатів,
кон
цертні виступи.
Чудові плакати предста
вила кожна •факультетська
група. Усі вони емоційно і
разом з тим
продумано
оформлені, пройняті гли
боким політичним змістом*
бо несуть у собі заряд актуальності ї
неспокою за
долю миру, за безядерний
космічний простір. Першии
приз присуджено плакату

ОРГАН ПАРТКОМУ,
РЕКТО Р АТУ
ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ
ТА КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

і СИНГАІВСЬКИЙ.

Зоряна снага

ПРАЦІВНИКИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ!
ЗДІЙСНЮЙТЕ РЕФОРМУ ШКОЛИ, ОЗБРО
ЮЙТЕ МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ СУЧАСНИМИ
ЗНАННЯМИ, НАВИКАМИ ДО ПРАЦІ, ІДЕЙ
НОЮ ПЕРЕКОНАНІСТЮ!

Рік Жовтневий. Грізний час
розплати.
Чуєш, революція гряде.
- 1 відтоді ми — її солдати—
Плем’я роботяще, молоде.
Ми несхитно стали над

(Із Закликів ЦК КПРС до
71-ї річниці. Великої Жовтневої соціалістичної рево- ш
люції.)
. U.

землею.

Заступивши отчий край
грудьми,
І сприймали чистою душею
Жовтня переможного
громи,
і сьогодні на житейськім
ф
полі
Час дерзань і звершень
-• *
•V
настає.
Зоряна снага людської
долі
Щедро поїть творення мос.
Земле рідна, волі
материзна!
Ми ж самі творці свого
життя.
Мати. Революція. Вітчизна—
Це навік священні поняття.
Ми взяли до серця їх
назавжди,
Відсвіт їх — у людства на
чолі.
Наче світоч Ленінської
правди,
Світоч щастя й миру на
землі.

Жовтнева
ВЕЛИКА
соціалістична рево

«В оїнам -інтерна ціоналістам ,

які загинули в Афганістані,
присвячено»,
його автор
__ групкомсорг групи Ф М 31 Ігор Люлька.
Друг**
приз завоювала група М Ф 41 (групкомсорг
Зінаїда
Лозняк) за плакат «Юність
планети У боротьбі за мир»Запам’яталися глядачам
і виступи учасників худе* "

'• “ Г Я Ґ ч и н с ь ю ,

Відзнака за винаходи
Нагрудним знаком Все
союзного товариства вина
хідників та раціоналізаторів
«Винахідник СРСР» нагоро
джений завідуючий кафед
рою
фізики,
професор
П. П. Киричок.
Ця нагорода стала Петру
Павловичу відзнакою за
творчі розробки чотирьох
нових магнітних матеріалів,
що знайшли своє застосу
вання у виготовленні радіоі електротехнічних прила
дів. Розробки П. П. Кири-

З вступом капіталізму
нева соціалістична рево
на початку XX століття у
люція була підготовлена
свою вищу і останню ста
люція, наголошується у
всім ходом економічного
Зверненні Центрального
дію — стадію імперіаліз
і політичного розвитку
Комітету Комуністичної
му склалися матеріальні
Росії і стала його законо
партії Радянського Союзу
умови для заміни капіта
мірним результатом.
«До ^радянського народу»,
лістичних виробничих від
А ле переможна проле
носин
соціалістичними,
т - найвидатиіша подія XX
тарська революція в Ро
визріли, як підкреслю
століття, яка сповістила
сії не була й «локальним»,
початок нової ери в жит
ється в новій редакції
«суто російським яви
ті людства, принциповий Програми КПРС, об’єктив
щем». як це намагаються
зміст якої яскраво і пере
довести наші ідеологічні
ні і суб’єктивні передумо
конливо розкрито в новій
ви переможної соціаліс
противники. Вона здійсни
редакції Програми партії, т и ч н о ї революції. В Росії
ла соціальний переворот
•протиріччя імперіалізму
всесвітньоісторичного зналрнйнятій
історичним
XXVII з ’їздом КПРС. Він
полягає в заміні капіта
лізму новою, комуністич
ною суспільно-економіч
ною формацією. Тим са
мим завершилась перед
історія людства і було ро
зпочато перехід до його
Історії
-Великий Жовтень пок
лав початок якісно ново
му етапу суспільного роз
витку. В результаті пере
м е т Великої Жовтневої
посилювались гнітом ца
чення — назавжди покін
соціалістичної революції
ризму, пережитками крі
чила з віковим пануван
виникла і утвердилась дер
посництва і тому прояви
ням приватної власності,
жава диктатури пролетарі
лись з особливою силою.
ліквідувала експлуатацію
ату.- Робітничий клас,
Сюди перемістився центр
людини людиною. Людина
об’єднуючи навколо себе
міжнародного робітничого
праці сігала повновладним
всіх трудящих, приступив
руху. Вона стала батьків
господарем країни.
до вирішення надзвичайно
Соціальні ж антагоніз
щиною
ленінізму, який
складного завдання — до
ми, корінні
протиріччя
дав відповіді на корінні
створення основ нового
питання сучасності. Саме
старої Росії,
розв’язані
суспільства. З системи ім
Жовтневою революцією,
тут виникла перша в сві
періалізму випала країна,
властиві кожній з капіта
ті марксистська організа
яка становить 1/6 частину
ція нового тшіу — партія
лістичних країн, імиеріатериторії планети і в якій
більшовиків на чолі з
л із мов і як системі, засно
проживало 160 млн. чо
ваній на пригнобленні і
В. І. Леніним, яка високо
ловік населення. Це був
підняла прапор пролетар
експлуатації. Тому осно
ського інтернаціоналізму
удар, що розірвав всесві
вні питання .нашої рево
і революційної-боротьби.
тній ланцюг імперіалізму,
люції виходять за межі
поклав кінець його без
Робітничий клас Росії
специфічно російських нароздільному пануванню.
відзначався високою орга * ціональних умов 1917 p.,
Ніщо тепер не могло зу
нізованістю, пройшов гру
вони були і є основними
нтовну школу класової бо
питаннями кожної соціалі
пинити прогресуючого роз
ротьби, зокрема двох бур
витку загальної кризи ка
стичної революції, незале
жуазно-демократичних ре
піталізму, що охопила йо
жно від того, де і коли
го економічну, політичну
волюцій,
виступав геге
вона відбувається.
ї ідеологічну сторони, най
моном єдиного антиімпе
В. І. Ленін вбачав між
ріалістичного фронту ви
яскравішим проявом якої
народне значення Жовт
звольного руху народних
І була Жовтнева револю
невої революції в істори
ц ія.
мас. Тому Велика Жовтчній неминучості повто-

чка та його співавторів, зо
крема доцента
кафедри
фізики Івано-Франківського
інституту нафти ї газу Г. і.
Антощук, стосуються фе
ритів, над яким* у лабора
торних умовах плідно пра
цює кафедра нащого інсти
туту. Вони з успіхом засто
совуються на підприємст
вах машинобудівної і при
ладобудівної промисловос
ті Москви і Астрахані.
Н. АРКАДЬЄВА.

ня засвідчив, що визнача
льною умовою переможної
соціалістичної революції
є тісний союз пролетаріа
ту і біднішого селянства
зі всіма трудящими про
шарками міста 1 села. Ос
новні риси, уроки і досвід.
Жовтня мають, таким чи
ном, неминуще і універса
льне значення.
Крім того, «не деякі, а
всі основні і багато яких
другорядних рис нашої
революції, — писав В. І.
Ленін, — мають міжнаро
дне значення в розумінні
впливу її на всі країни».
Великий
Жовтень став
могутнім джерелом і при
скорювачем соціального
прогресу н а планеті, дав
могутні революційні імпу
льси всім загонам міжна
родного робітничого “руху,
розгортанню національновизвольної боротьби, пе
ребудові міжнародних від
носин; розпочалось ф ор
мування
організованого
цтва, по-друге, без вста
пролетарського авангарду
новлення у тій чи іншій
— комуністичних партій,
формі і зміцнення дикта
тури пролетаріату.
які сьогодні справляють
Перемога революції до
вирішальний вплив на хід
вела всесвітньо-історичне
історії. Практично вся іс
значення ленінського вчен
торія людства з 1917 ро
ня про соціалістичну ре
ку проходить під постій
ним і благотворним впли
волюцію; величезне зна
чення розроблених В. І.
вом Великої Жовтневої
Леніним науково обгрун
соціалістичної революції.
тованих стратегії і такти
Це особливо характерно
ки пролетарської партії,
і для наших дній.
зокрема, в справі згурту
Ідеї Ж овтня продовжу
вання всіх демократичних,
ються в наших справах
революційних сил, посту
с ь о г о д н і — в революцій
пового залучення їх до
ній перебудові, прискорен
ні соціально-економічного
боротьби за диктатуру
пролетаріату.
розвитку країни, в акти
Ленінське вчення про
вному втіленні в життя
боротьбу за демократію,
радянським нагюдом рі
як передумову боротьби за
шень XXVII з ’їзду пар
соціалізм, про переростай-, тії. XIX Всесоюзної пар
ня буржуазно-демократич
тійної конференції. Пле
ної революції в соціалі
нумів ЦК КПРС.
І. ПЕНДЗЕИ.
стичну блискуче витрима
Канпипат істопичних наук,
ло випробування практи
кою.
старший викладач кафед
ри загальної історії.
Досвід Великого Жовт
рення в
міжнародному
масштабі основних рис то
го. що було у нас. Суспі
льна практика підтверди
л а це геніальне передба
чення. Ж иття показало:
перемога робітничого кла
су дійсно не можлива, поперше, без бойової рево
люційної організації —
партії нового типу, яка
творчо застосовує рево
люційну теорію до прак
тики класової боротьби і
соціалістичного будівни-

Назавжди в
наших серцях

Інструктор студентською
клубу.

Акція „Турбота"
Все більше комсомольсь
ких груп включається в ак
цію «Турбота» по налагод
женню якнайтісніших шеф
ських зв’язків з школоюінтернатом, що в Угорниках. Доля
дітей-сиріт не
може залишити байдужи
ми тих, хто присвятив себе
роботі на педагогічній ни
ві. Через те в інституті
створено педзагін, який ус
пішно співробітничає з ко
лективом школи-інтернату.
Студенти організували звір
дитячих книг Д Л Я шкіль
ної бібліотеки, на впоряд
куванні території школи що
дня працює «трудовий де
сант» |нині його представ
ляють комсомольці фізма^Минулої неділі
силами
фізико-математичного фа
культету, було організова
но для школярів інтернату
вечір відпочинку, на якому
дітям було вручено пода
рунки, дано концерт.
А в недалекій перспекти
ві — реалізація ще двох
цікавих ініціатив: створен
ня хору хлопчиків та есте
тичне оформлення шкіль
них кімнат. За ці справи
взялися студенти музичнопедагогічного та художньографічного факультетів.
Н. БУХВАЛОВД.
Секретар комітету комсо
молу.
, •

Митець, громадянин,
іюдииа
-і
Минулого тижня у рам*;
ках днів пам’яті поета укра
їнського кіно, видатного р*|
дянського актора і режисе
ра, заслуженого артиста
республіки, лауреата Дер
жавної премії Українсько?
PCP,
ім. Т. Шевченка
Івана
Миколайчука
на
Прикарпатті в нашому ін
ституті
відбулася творча
зустріч
з
кіномитцями,
артистами й письменниками.
Д о студентів завітали ре
жисер кіностудії імені О .
Довженка заслужений діяч
мистецтв УРСР Леонід Оси
ка, відома співачка, дружи
на І. Миколайчука, Марія
Миколайчук,
кіноактриса
Світлана Князева та ІваноФранківський поет Ярослав
Ярош. Йшлося про без
смертний талант Івана Ми
колайчука, згадувалося про
нього як митця, громадя
нина, людину.

1 ЛИСТОПАДА 1988 р

к ом сом ольськ е

їм не байдуже

ГРОМАДЯНИ СРСР! БЕ
РІТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У
реф орм і політичної С и 
с те м и ,
У ПІДВИЩЕННІ
РОІІІ РАД, ДЕМ ОКРАТИЗА
Ц ІЇ УСІХ СФЕР Н А Ш бГО
ЖИТТЯ!

(Із Закликів ЦК ^ КПРС до
71-1 річниці-Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції.)

Обговорюємо проекти
Зрконів СРСР

зміцнюючи
т о іо ш ш
Постанова П резидії Вер лки Молоді, об'єднань жі
ховної Ради СРСР про про нок, ветеранів війни і праці
екти Закону Союзу Радян та інших громадських ор
ських Соціалістичних Рес ганів. Такий підхід д о ф о р 
публік «Про зміни і допов мування державних органів
більш
повно
нення Конституції (Основ допом ож е
ного Закону) СРСР» і За враховувати інтереси різ
кону СРСР «Про вибори них верств4 населення кра
народних депутатів СРСР» їни і розвивати його полі
€ наочним свідченням прак тичну і творчу ініціативу.
Важливо зазначили, що
тичного здійснення, курсу
Закону
СРСР
XXVII з ’їзду партії, XIX кон проектом
ференції КПРС, спрямова «Про зміни і доповнення
ною на дальшу демокра Конституції (Основного За
тизацію суспільства і про кону) СРСР» чітко визнача
ведення реф орм и політич ються функції з ’їзду наро
дних депутатів СРСР і Вер
ної системи.
(Співставленіня
проекту ховної Ради СРСР і її па
Закону СРСР про зміни і лат. У цьому зв’язку, зок
доповнення
Конституції рема, відзначається, що
((Основного Закону) СРСР Раді національностей під
з діючою Конституцією до лягає розгляд питань соці
помагає переконатися в то ально-економічного розвит
му, що передбачаються до ку республік, автономних
корінні зміни в діяльності областей і автономних ок
Рад народних депутатів, які ругів; національної культу
спрямовуються на
підви ри і інтернаціонального ви
щення їх ролі у житті ра ховання; забезпечення надянського суспільства. У Iді о’на льмої рів ноправност і,
проекті закону перш за все інтересів націй, народнос
обгрунтовується роль з ’їз тей і національних груп у
дів народних депутатів, які поєднанні з загальними ін
повинні вирішувати найва тересами і потребами ра
жливіші питання загально дянської багатонаціональної
союзного, республікансько держави.
Особливо цінним є те,
го і місцевого значення.
Важливо зазначити, що ді щ о підвищуються права і
яльність Рад народних д е обов’язки народного депу
путатів повинна будуватися тата. Зокрема, передбачено,
на основі колективного, ді що з ’їзди народних депу
лового обговорення різних татів або сесії Верховної
Питань. Ради повинні забез Ради повинні не більше як
печувати гласність, широко в триденний термін дати
залучати громадян до уча відповідь на запит депута
сті в їх роботі, враховувати та. Народні депутати СРСР
громадську думку в розв’я звільняються від службо
занні найважливіших питань вих або виробничих обов’я
загальнодержавного і міс зків на певний час, необ
цевого значення, система хідний для виконання ними
діяльності.
тично інформувати радян депутатської
пропонується
ських людей про свою ро При цьому
зберігати їм середній за
боту і прийняті рішення.
Проекти законів свідчать робіток За місцем постій
гіро дальше вдосконалення ної роботи, який повинен
виборчої системи. В ній виплачуватися за рахунок
новим насамперед є те, що державних бюджетних ковибори народних депутатів ішів.
передбачається проводити
Слід зауважити й те, що
по одномандатних і багато з а громадянами зберігаєть
мандатних виборчих окру ся право відкликати з ви
гах на основі загального, борчих органів депутатів,
рівного і прямого вибор які не виправдовують їх
чого права при таємному Повір’я.
голосуванні. Проектами За
Ці, як і багато інших пе
конів вперше передбачаєть редбачених нововведень І
ся' обирати третину народ вдосконалень в Основний
них депутатів СРСР, наро , Закон Союзу Радянських
дних' депутатів союзних і j Соціалістичних Республік,
‘автономних республік ві; і повинні сприяти послідов
громадських організацій — ному здійсненню реф орми
^ « у н іс т и ч н о ї пертії Радя політичної системи.
нського Союзу, професій
П. ФЕДОРЧАК.
них спідок, кооперативних
Проректор по науковій
організацій, Всесоюзйої Ле роботі, доктор історичних
нінської Комуністичної Спі. наук, професор.

житчря

Уже вісім років ісиус в
нашому Інституті музей іс
торії освіти Прикарпаття.
У двох його залах зібрано
{ пій&стЛпено 'Ш О експонатів. які знайомлять від
відувачів з; розвитком і
ж итам читинської ниви
нашого краю від давніхчасів д о сьогодення. РІЗНІ лю
ди побували в його стінах:
студенти, викладачі, почес
ні гості з багатьох респуб
лік нашої
країни, інших
держав. Кожного цікавить
Літопис боротьби прогре
сивної
громадськості за
справді
народну школу.
Недавно в музеї побува
ли
люди,
життя
яких
вже стало часткою іс
торії.
Це колишні' воїниінтернаціоналісти, які-тепер
навчаються на першому ку

П РОБЛЕМ А цауково■■ го осмислення ди
тячої літератури
одна
З найболючіших в україн
ському літературознавст
ві. На фоні нинішнього
•руху
літературознавчої
думки відставання у дос
лідженні дитячої літера
тури особливо впадає в
око. Причин тут чимало:
надто довго ставлення лі
тературознавців і крити
ків до проблем розвитку
української дитячої літе
ратури було або принагід
ним, або зверхнім. В ре
зультаті — дитяча літе
ратура не мала статусу
окремої повноцінної і пов
ноправної художньої сис
теми з усіма випливаючи
ми звідси наслідками.
Якісні зрушення в ца
рині вивчення і викладан
ня української літератури
для дітей, що відбулися
в останнє десятиліття, —
це великою мірою заслуга
JI. М. Кіліченко, авторки
рецензованої праці. Широ
кий діапазон наукових
інтересів ученої, свіжість
і оригінальність оцінок лі
тературних явищ, інтелек
туалізм і сміливість думки
стали загальним здобут
ком
літературознавчої
науки. Завдяки багаторі
чним науковим пошукам
JI. Кіліченко став мож
ливим грунтовний розділ
v двотомній історії укра- j
їнської літератури (К .::

Цікаво і змістовно про “ (робити їх в березні— кві
йшли нещодавно на фізн- тні), ГОВОРИЛОСЯ і про не
ко-математичному факуль обхідність влаштувати зу
теті звітні збори, на яких стрічі студентів, які про
гуртоЖитУ$
спілчани заслухали звіт живають у
ко мсомрльськюго 1 бюро № 5, з ректоратом, парт-і
профспілковими
про роботу в минулому комом,
році і завдання на 1988— та комсомольським комі
*
1989 pp., вирішили орга тетами.
Чимало слушних думок
нізаційні питання.
було висловлено н а 4 Збо
рах. Так. комсомольці за
Комсомольське
бюро пропонували запроваді
готувалося до них старан шефство старшокурсник!
но, аналізуючи недоліки, над студентами перш
і як результат — збори
— своєрідну
вдалися. З самого почат курсів
рсі нашого інституту. З ін
дентське кураторстйо; ор
ку тон їм задав доповідач ганізувати роботу факуль
тересом вони ознайомили
— секретар комсомольсь тетської секції Щ щ Т ви
ся Із розвитком ревіти на
Прикарпатті, формами і
кого бюро факультету ділити кімнату ДЛЯ гро
методами навчально-вихов
Іван Кабан. Він проаналі мадських організацій, d$oної роботи в школах, учили
зував роботу кожного чле рмити стенд «Кращі‘стЯ>щах області.
Це їм, без
на бюро, акцентував ува тсмени факультету*»; вве
сумніву, стане у пригоді Щ гу на необхідності поліп сти у практику роботи ко
освоснні спеціальності пе
шити контроль за прийня мсомольського бюро атес
дагога..
тими рішеннями. Для цьо- тацію майбутнього ЬчитеНа знімку вгорі: завіду
to на Факультеті Широко ля. створити факулр№^ібючий музесм освіти При
використовується стінна ку студію «Слово», яка б
карпаття Б. М. Гаврилів зна
преса, що підвищує інфор- об’єднувала
бажаючих
йомить колишніх «афган
мованість
комсомольців глибше вивчати українсь
ців» з експонатами першо
про діяльність бюро. Цей ку мову.
го залу.
досвід, безперечно, треба
Все це комсомольцям
На знімку внизу: студе
переймати й іншим факу не байдуже. Згадали і про
нти першого курсу історич
льтетам. Зрештою, і комі незадовільний, на думку
ного факультету В. Білогутету комсомолу не зава студентів, стан проведен
бка і В. Гищук (зліва — на
дило б повчитися, бо він ня безвідривної праятиКй
право) олядають експози
часом так «засекречує» в школі, і fipo великі чер
цію «Вони захищали Бать
свої рішення, що навіть ги в інститутській їдальйі
ківщину».
комсорги факультетів про 1 чомусь не працює в час
Фото В. Боб’яка.
них нічого не знають.
пік друга лінія) й в мед
Прозвучали
критичні пункті,
Комсомольське
зауваження стосовно не бюро звернулося до дека
вдалої' організації роботи нату з проханням виділи
загону «Макаренковець» ти громадським організа
під час третього трудо ціям факультету кімна
вого семестру. а саме: п і д  ту. в якій можна було б
с у м к и роботи
загону не обладнати куток громад
враховуються як педагогі ського активіста тощо.
чна практика, не вплива
Також ставилася вимо
ють на успішність, чи пе га пожвавити викладання
реведення студента на на практичного курсу росій
ступний курс. Тому так і ської мови. Неприпусти
виходить, що характерис мим комсомольці вважа
тики з цієї практики ні ють і те, що нині, в перікому не потрібні.
од, перебудови, «мовчить»
Та .крім критики, в до інститутський «Комсомо
повіді прозвучали і кон льський прожектор» (від
кретні пропозиції: органі повідальний за цю ділян
зувати зустріч студентів ку роботи член комітвїу
з деканатом, викладача комсомолу Віктор Мі щук).
ми -і обговорити питання
На зборах виступив де
самостійної
підготовки; кан Факультету Володи
переглянути термін про- мир Михайлович Кланіч/ВЄД!ЄН.НЯ звітно-вибопних
ка.
комсомольських
зборів
Наш кор.

З почуттям любові
КНИГИ ВИКЛАДАЧІВ

ІНСТИТУТУ]

Наук, думка,
1988. — відсутність
дидактизму невого періоду. Українсь
Т. 2), на який українське дають підстави назвати ка дитяча література ї>алітературознавство
не рецензовану книгу кон дянського періоду з чис
спромоглося двадцять ро цептуальним досліджен ленними поетично назва
ків тому назад при видан ням ;— монографією з ними підрозділами) дала
ні академічної «Історії широким і об’єктивним по можливість авторці .про
української літератури» глядом на українську ди стежити поступальний рух
тячу літературу в конте української дитячої літе
у восьми томах.
Вагому допомогу в які ксті всесоюзного і світо ратури, історію її розвит
сній підготовці вчителя вого літературного проне ку — від фольклору, да
надають методичні праці су.
вньої до літератури наших
Л. Кіліченко — від нав
Важливість рецензова днів; представити україн
чальних програм для пед ної праці полягає, як нам ську дитячу літературу
училищ і педінститутів, здається, в тому, що впе як новий, динамічний' етап
багаточислеінних
статей, рше в українському літе в історичній еволюції до
методичних розробок, нав ратурознавстві зроблена жовтневого і радянського
чальних посібників аж до вдала спроба на багатющо літературного процесу.
підручників. Цю мету пе му матеріалі простежити
«Вступ» є своєрідною
реслідує і 'рецензована процес становлення і роз інтродукцією до головної
праця з підзаголовком витку української дитячої проблеми рецензованого
«Навчальний посібник для літератури, її особливості, дослідження. Тут бачимо
учнів педучилищ», * що специфіку, арсенал худо спроби теоретичного ос
виходить далеко за межі жніх засобів; дослідити, мислення поняття дитяча
і жанру, і конкретних ад як новаторство дитячої лі література; критичне рирнресатів.
тератури р а д я я г м т г г» , ■йняття зробленого посе
Колосальний інформа ріоду узгоджується 3 ТИ редниками; перестановку
тивний матеріал, висока МИ плідними традиціями, деяких акцентів у
ли
філологічна культура, гли що складалися віками; як шеному інтерпретуй
бина інтерпретації літера поглиблюються' і зміцню конкретних творів тс
турних явшц. абсолютна ються її основні реалісти
Відраддіз, що Л. Шл,
чні засади
нко не обмежується Щ
* Кіліченко Л. М. Украї
Обдумано-струнка ком КТНЧНИМ ЙРИНЦИЛОЙ ДО)
нська днтяча література: позиція книги (Вступ. На юу художнього текс
Навчальний посібник для роднопоетична творчість це культивувалося
учнів педучилищ. — К.: для дітей. Українська ди льтивуєіьсЯ) автбра
Вища школа, 1988.
тяча література дожовт
ручників для пс !
пр
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ЗШТМ І ВИБОРИ

• ком сом олі

Тисяча...
іЗвітио-виборна кампанія
завершилася в комсомоль
ських: групах музично-педа
гогічного факультету загаяш о^ культетськимі збо
рами, аіа яких студенти від
верто
говорили про все
иабояіяе.
...
і

Зокрема, було згадано
про прикрі недоліки в ро
бот? Комсомольського бю
ро, гщ8”'3а весь рік прове
л о ' Дише... одні (?!) збори.
А" комсомольська організа
ція співробітників факуль
тету навіть не зуміла сірганГз'^в^Гизвіти і вибори, той досі не Мають ваХ*МЙНО€ комсомольців і
зниження успішності.
іість студенів з
Лейтами, які регламев‘ самоврядування. Чи
не Wj^V воно звелось на
факультеті до розподілу
стипендій та місць в гурто
ж ит ку : 1Не задовільняють
студентів навчальні програ
ми та плани (щоденно чотири пари плюс індивідуа
льні та самостійні заняття),
навантаження велике. Ком
сомольці вважають, що на
це' питання може дати від-'
повідь зустріч студентів з
ректоратом.
Гідні уваги й такі цікаві
пропозиції, висловлені на
зборах, як створення на
факультеті
студентського
кооперативу, клубу цікавих
зустрічей, дискусійних клу
бів, проведення експери
м енту—— тижня
вільного
відвідування п » Р (а чому б
Me спробувати?).
Словом, планів багато, і
новообраному комсомоль
ському бюро, секретарем
якого знову обрано Альміру Назїрову, буде над чим
попрацювати.
'

Посій
зерно добра
Ще задовго до поїздки
у Ворохтянський санато
рій «Смерічка» менї не
раз доводилося чути і від
викладачів, і від студен
тів багато хороших слів
про юнаків^ V-ro курсу
художньо-графічного Ми
хайла Чорнія, Івана Дем’янчука, Ігоря Рошака,
Володимира Плазинського, Василя Ш евчука. Любомира Стручинського. І
про кожного
говорили:
«Серце добре, руки золо
ті». Що правда, то прав
д а — золоті, сам переко
нався. коли побачив їх
роботу — чудовий настін
ний Розпис у спальні са
наторію: летючий кора
бель, а в ньому — юний
сіяч розсипає добірні зер
на, либонь, добра й, любо
ві. що диво цвітом пророс
тають у людських серцях.
Тепер хлопці тут на
практиці, але діти знають
їх добре віддавна. Це зро
зумів би кожен, побачив*
ши, з якою радістю, ніби
щирих друзів, зустрічає
їх малеча. Воно й я е ди
вно. прийшли студенти
— буде щось цікаве: чи
концерт, чи слайди або
діафільми покажуть, чи

розповідатимуть про ху
дожників.
— З чого ж почалася
. ця дружба з маленькими
мешканцями «Смерічки»?
— поцікавився у комсор
га/ художньо-графічного
Михайла Чорнія.
— Щ е навесні цього
року студенти нашого фа
культету вирішили зібра
ти гроші 1 придбати для
дітей
книжки, фарби,
альбоми. Сказано — зро
блено. З цими подарунка
ми завітали ми в Ворохту. де лікують дітей, хво
рих на туберкульоз. Як
вони були нам раді! Тоді
й зрозуміли — ми тут по
трібні.
— Дуже потрібні, —
підтвердив завпед санато
рію Р. А. Ненич. — Б а
гато нам допомагають. Са
мі ж розумієте,- хоча й
створено у нас для дітей
всі умови 1 Для навчан
ня, і для лікування» та не
вистачає їм тепла рідної
домівки, людської уваги і
турботи. Приносять їх сю
ди саме ваші студенти.
Ціни цьому нема!
І. ТИМІНСЬКИИ.
Студент IV-ro курсу ф і
лологічного факультету.

Вже почали свою робо*
ту в школі № 22 Наталя
Жукова, Галина Червова
та Тетяна Марцинків —
цьогорічні випускниці на
шого Інституту. А от у
Руслана Теребушка (II
курс худграфу), Михай
ла Люкляна (III курс фі
змату, майстер спорту
СРСР по спортивному
орієнтуванню,
чемпіон
України) та Василя Братчука (IV курс істфаку,
кандидат в майстри спор
ту) педагогічна робота ще
попереду.
Фото В. Боб'яка.

Наш кор.

ВІД РЕДАКЦІЇ: як запев
нив нас секретар партбюро
музично-педагогічного фа
культету Володимир Павло
вич ПоліЩук, питання пере
вантаженості студентів, ра
ціональнішого планування
кавчання обо язково бу-

и відповідальності
класів і що призводило
до нівелювання, однозна
чності і повторюваності в
характеристиках письмен
ників; ' До шаблонності,
примітив і,зм/у, інертності
думки і закостенілості ду
ші. Б о ,/ я к справедливо
гійше' Л- Кілічеяко, «ди
тяча книга виникає на ети
ка*: мистецтва, педагогіки,
психології, але передусім
вона таки мистецьке яви
ще. : Помилково вважати
її ілюстрацією певних по■іййкейь педагогіки, мораільно-е^ичних сентенцій».
ЦВГ засади і дотримуєть
ся gania авторка при
аналізі конкретних творів
д л я Д іт е й .
' Розділ «Народнопоетич
ну. твр£>чість для дітей»
розкриває генезис українФЩ Ї Дитячої літератури
з ЕГ розмаїтістю жанрів,' з
своїми характерними приК йШ м й І своєрідністю
^озвитау на кожному ета
п і становлення. Цікавим
% підаій аівторки до вив
ч е н н я народнопоетичних
Жанрів у нерозривному

зв’язку з реальною дійс
ністю. Крім величезної ес
тетичної наснаги, розділ
має непересічне практич
не значення. Він заповнить
прогалину в
підготовці
майбутнього вихователя
дошкільних закладів і
вчителя початкових кла
сів, які, згідно з діючими
навчальними планами, не
вивчають фольклор.
Матеріалом для двох на
ступних розділів послу-_
жили твори для дітей і
про дітей українських
письменників дожовтневої
і радянської доби. Колоса
льні часові 1 просторові
пласти, охоплені Л. Кіліченко в широкому конте
ксті дитячої літератури
народів С РС Р і західно
європейської. створюють
зриму картину жанрової
та ідейно-художньої ево
люції української дитячої
літератури.
Подиву гідаа скрупульо
зна робота над текстом,
захоплює свіжість науко

оглядово подані маловідо
мі письменники (О. Духнович, О. Олесь, У. Кра
вченко, Марійка Підгірянка, О. Пчілка); чільнішо
го місця заслуговують
В. Стефаник і Марко Че
ремшина; безпідставно за
мовчаний Л. МартовиЧ;
недоцільним, як нам вида
ється, є розгляд творчос
ті С. Васильченка в роз
ділі «Українська дитяча
література радянського пе
ріоду»; невиправданим і
дисонуючим в світлі нині
шнього трактування «ви
сокого подвигу» Валі Ко
тика, на нашу думку, є
аналіз одноіменної поеми
М арії Познанської.
Та ці недогляди ніскіль
ки не применшують ваго
мого внеску рецензованої
праці в українське літера
турознавство. Написана з
почуттям любові і відпові
дальності, книга допомо
же Учнівській і студент
ській молоді, в поглибле
ному вивченні української
дитячої літератури, збага
тить духовний світ читача.

вої інтерпретації твору,
вражає багатство ключів
проникнення в творчу ла
бораторію письменників,
таїни індивідуального сти
лю кожного з них; милує
око прекрасне, близьке до
ідеального, художнє офо
рмлення (художник Л. О.
Дикарєв); викликає подив
висока професіональна ку
л ь т у р а редактора книги
О. В. Костенко; зачаровує
закоханість авторки в до
сліджуваний матеріал. З а
коханість ця аж ніяк не
зводиться до декларатив
них вигуків чи штампів.
Вона — в серйозній, схвильованю-поетичній розмові,
яку веде авторка з чита
чем, в її об’єктивно-неба
йдужих оцінках мистець
ких явищ.
На жаль, лімітований
обсяг книги не дозволив
авторці глибше зосереди
тись на аналізі творів для
О. ГНІДАН.
дітей, скажімо, С. РуданДоцент Київського педін
сьиого,
Б. Грінченка,
ституту ім. М. Горького.
X. Алчевської та ійших;

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ:
РОЗВИТОК І ПРОБЛЕМИ

Під лежачий
камінь...
«своїх не чіпати». Ц ієї
тактики йеобхідно позбу
тися. Членам студради
потрібно тримати тісний
зв’язок з комендантом і
тільки спільно вирішува
ти всі назрілі питання.
Самоврядування,
на
жаль, дехто зрозумів ще
й так: «що хочу, те й роб
лю». Зокрема, це стосу
ється вільного відвідуван
ня. Вваікаю, цю справу
треба налагодити так, щоб
студент знав не лише свої
—
Відверто ~ кажучи,права, але й обов’язки;
не розумію, навіщо потрі Ьхоб 'група, звертаючись
бні студентські деканати до декана з клопотанням
і їм подібні організації? про дозвіл студентові на
Студкоми,
виявляється, вільне відвідування, була
існують для координації впевнена, що він (студент)
(!) груп на курсі. А для не підведе товаришів. Хо
чого ж тоді комсомольсь ча й тут контроль обов’я 
кі бюро? Що входить в зковий. бо ;ж може люди
обЬв’язки стіудежтськрго на і не розрахувати свої
декана? Кажуть, потрібен можливості.
він, щоб можна було ви
Є ще один аспект цієї
ходити з
пропозиціями проблеми — упереджене
студентів на деканат. Але ставлення деяких виклада
це можуть робити і ком чів до студентів, які зай
сорги факультетів, і ста маються самостійно, мов
рости груп. Навіщо ство ляв, не діло вони роблять
рювати свого, студентсько в цей час, що завгодно,
го «чинущу»? Самі ж ро лиш не вчаться.
бимо «зайві бар’єри між
Щодо занять згідно з'Студентами і викладача індивідуальними графіка
ми, а потім дивуємося, зві ми, то їх треба поширюва
дки з ’явилися непробив ти. Нехай студенти самі
ні мури бюрократизму.
складають ці графіки, зро
Напевно, всі пригаду зуміло. погоджуючи з де
ють, як велася мова про канатом, нехай складають
налагодження самовряду іспити, коли їм зручніше,
вання у п ’ятому гуртожи проходять практику в шко
тку. Всі були «за». А ко лі, не розриваючи навча
му ж бути комендантом, льний процес.
А якщо1
кому відповідати за сані група виявляє недовір’я ,
тарний стан? Тут усі в студенту, нехай він скла
кущі. Доходжу висновку, дав іспит при всіх. Хтб.
що самоврядування потрі може, нехай швидше овб-'
бно багатьом до тих пір, лодіває навчальною про-’
поки воно не накладає від грамою і переходить нгі!
повідальності. Ось коли курс вище.
конче треба місця в гурХотілося б торкнутися
твжитку, чи стипендії — ще такої проблеми. Чоти
так, воно потрібне, а як ри проценти стипендіаль
самому щось робити — ного фонду
становлять
вибачайте,
мой
хата гроші, які комітет ком
скраю.
сомолу може використо
А якщо
розібратися, вувати для заохочення
навіщо
в
гуртожитку своїх активістів, а насп
студентський комендант? равді ми цих грошей і не
Це ж непочатий край ро бачимо, ними розпоряджа
боти! То як — вчйтися ються деканати, івиділястуденту чи йти в комен ють їх старостам, проф
данти? Ініна річ — студ- оргам.
А ми зі своїми
ради. Вони вирішують ба правами на розподіл цих
гато проблем в гуртожит коштів стоїмо осторонь.
ку: це і організація дозСловом, є над чим по
зілля. і пропускний режим, міркувати, і не тільки ко
поселення і
виселення. мітету комсомолу. Так
Хоча якраз з останнім не. що давайте всі разом бра
все гаразд. Іноді щ ігітан- т и с я ^ роботи, бо під ле
ня вирішуються необ’«к- жачий камінь вода не по♦fgtjg'
' ‘: V'-'*
»V
тйвно. за принципом
Продовжуємо на сторі
нках газети обговорення
проблеми
студентського
самоврядування. Чому в
інституті воно існує зде
більшого на папері? Чому
в нього не вірять самі сту
денти? Як виправити та
ке становище? На ці пи
тання намагається відпо
вісти заступник секретаря
комітету комсомолу Олек
сандр САНГУЛІЯ.
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З ІСТОРІЇ ОСВІТИ

НА ПРИКАРПАТТІ

„Школа передовсім виховує
У 1912 році українсь
кий письменник А. Крушельницький
(1878—
1941 або 1942) заснував
у Коломиї «Спілку укра
їнського учительства», що
почала видавати серію
книг з питань народної
освіти —
«Педагогічна
бібліотекам Для першого
ї ї випуску, було обрано
Статтю JL Толстого «О народном образовании», що
появилась в українському
перекладі
під
назвою
«Думки про народне об
разування». У передмові
до українського видання
невідомий автор (він під'писався
криптонімом
М. Б.) писав, що ім’я
Льва Толстого, «апостола
Ідеї правди 1 свободи, зві
сне у цілому світі» і на
лежить до «тих колосів,
що вічно стоятимуть сві
тилом на розпуттях вели
кого походу людства до
сонця правди і свободи».
Автор вступу коротко
говорить І про творчі по
шуки Л,
Толстого-педагога. Захоплений думкою
«про двигнення
народу
на вищий щабель знання,

свідомості і моральності»,
великий російський пись
менник уважно вивчав тво
ри зарубіжних теоретиків
педагогіки. З цією метою
він ознайомився з досві
дом народної освіти в за
хідноєвропейських. краї
нах, але залишився незадоволений станом шкіль
ництва на Заході* На ду
мку Льва Толстого, захі
дноєвропейські
вчителі
робили все для того, щоб
«по правилах і приписах...
в зародках приголомшува
ти молодий інтелект, за
бивати всяку живу свобідну думку, яка все бажа
ла піднятися вгору». «І
ось так Толстой прийшов
до переконання, — писав
М. Б., — що треба йому
забратись до творення
усього наново: нової нау
ки виховання і нової шко
ли*.
Вступна стаття закінчу
ється таким зверненням:
«У твоїх руках, українсь
кий вчителю, лежить те
пер сила піддержати наші
зусилля, щоб консеквент
но (послідовно — В. П.),
йдучи далі й далі, дійти

ЯК ПАРОСТЬ ВИНОГРАДНОЇ

до останньої цілі: «До освободження нашої шко
ли!» (тут і далі підкрес
лення у тексті. — В. П.).
Видання статті Л. М.
Толстого «Думки про на
родне образування» у пе
рекладі Антона Жилавого
було відразу ж помічено
критикою і вчителями. В
одному з відгуків на пер
ший випуск «Спілки укра
їнського учительства» пи
салося: «Ми певні, що ко
лись статті Толстого про
Яснополянську
школу...
послужать вихідною точ
кою для реформи в прос
віті, більше глибокої, ніж
реформи Песталоцці (шве
йцарський
педагог
—
В. П.)». В іншій рецензії
стверджувалося, що «на
велетня думки XIX і XX
ст. Льва Толстого можна1
різно дивитися, та одного
тільки не можна запере
чувати: Толстой цілим сво
їм єством, цілим незрів
нянним генієм був вели
ким і невмолимим запере
ченням сучасної культури
в усіх її найдетальніщих
проявах!». Все ж таки
рецензент вважав, що йо

а
■■■

го педагогічні статті «пе
ресичені песимізмом, негацією», а тому не можуть
принести українській шко
лі тої користі, яка потрі
бна на даному етапі її роз
витку.
У 1927 році, знову ж у
Коломиї, перевидаються
«Думки про образування»,
Нагадаємо, що ще раніше
(у 1922 р.) Іван Франко
писав, що Толстой засну
вав Яснополянську шко
лу, «оперши її на оригінальнйх підвалинах, і став
видавати педагогічний ча
сопис «Ясна Поляна;»,
який за тих часів зробив
велике враження в педа
гогічних російських шко
лах». На думку Льва Тол
стого, «школа передовсім
«виховує, тобто продукує
людей морально доскона
лих». Разом з тим І. Фра
нко підкреслював, що ро
сійський письменник, за
хоплений морально-вихо-'
вними пошуками, «вбачав
у школі не просвітницьку
установу, що дає молодо
му поколінню деякий за
пас відомостей, більшменш потрібних для піз

нішого практичного жит
тя», а «установу перш за
все виховавчу», а, отже,
перекреслив школу як ос
вітню установу.
У 1908 р. «гурток ук
раїнської молоді» у Ста
ніславі (Івано-Франківськ)
привітав Льва Толстого з
80-річчям від дня його на
родження,
Схвильовано
вітаючи «високошанованого ювілянта», молоді ша
нувальники
російського
пе.нія
приєднувалися
«оцим скромним письмом
до звеличення ТвойогоГ
свята». «А сими рядками
хочемо не лише справити
Тобі радість... Хочемо не
менше дати признання для
Твоєї довголітньої тита
нічної праці, — читаємо
далі, — повної посвячення
та подиву гідної горожанської відваги, яка рідко
коли стрічається, не лиш
виявити нашу вдячність
як українців, що в дорозі
та борбі до визволення
культурального стрінули
ся з Твоїм признанням та
симпатіями — ми хочемо
Тобі сказати, що й ми, хоч
далекі, слухали Твойого
слова, старалися розум і-,
ти...». Адреса написана у к 
раїнською мовою і збері
гається У Московському
музеї Л. М. Толстого.
В. ПОЛЄК.
Доцент кафедри українсь
кої літератури.
(Продовження в наступ
ному номері).

НА ФОТОКОНКУРС «РП»
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від’ємну рису лексичної
культури мовлення. Так,
дієслово іти (йти), яке має
понад ЗО значень,' точно
вживається в таких сло
восполученнях:
швидко
йти, йти на посадку (про
літак), іти в атаку, йти в
авангарді, йти на лад то
що. А ле у виразі «Тобі
йде ця хустка» це слово
вжйте неточно.
Замість
нього слід використати:
личить, пасує, до лиця.
Учителеві не треба за
бувати про те, що точність
мовлення досягається та
кож правильним уживан
ням синонімів. Наприклад,
говорячи
про творчість
одного письменника, ми
назвемо його видатним,
іншого — визначним, а
а ще іншого — відомим.
Видатний — той, хто ви
діляється серед інших яки"ми-небудь надзвичайними
рисами; визначний — той,
який відзначається свої
ми позитивними рисами,
а відомий — той. про яко
го знають. Подібними є
слова
розповсюджувати
і поширювати, однак вони
не тотожні, тому вжи
вати їх одне замість дру
гого не можна, проте не
рідко їх змішують. Пи
шуть і говорять: «Цей до
свід треба розповсюджу
вати» (замість поширюва
ти),
«Молодогвардійці
поширювали
листівки»
(замість розповсюджува
ли). Слово розповсюджу
вали поєднується з імеяниками-назвами конкрет
них предметів (розповсюд
жувати листівки, журна
ли),. а дієслово поширю
вати — з іменниками, що
означають абстрактні по
няття (поширювати досвід.
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думку, ініціативу та Ін.).
Не завжди точно вжи
вають слова вірний (вір
но) і правильний (прави
льно). Вчитель, не уваж
ний до мови, скаже на
•уроці: «Вірно відповів»,
«вірно написав», хоч хреба — «правильно відпо
вів», «правильно напи
сав». Вірний — який за
слуговує довір’я, постій
ний у сщ5Їх поглядах і
почуттях, відданий. Пра
вильний — який відпові
дає дійсності.' істинний,
справедливий.
Нерідко змішують сло
ва положення, стан, ста
новище. Говорять і пи
шуть: «Відбудеться лек
ція
про
міжнародний
стан», а треба становище,
«Хворий був у важкому
становищі», хоч правиль
но стані; але «географічне
положення», «положення
тіла в просторі».
Знання синонімів пот
рібне кожному. «Синоні
ми, — писав М. Т. Риль
ський, — могутня зброя
в руках письменника, ора
тора, лектора,
вчителя,
матері, що виховує своїх
дітей, майстра, що пока
зує учням, як працювати
при верстаті, дипломата,
що розмовляє з представ
ником іншої держави».
Д. БОНДАРЕНКО.
Доцент кафедри українсь
кої мови.
Від автора:
Докладніше про прави
льне вживання синонімів
можна дізнатися з праць:
Коваль А. П. Культура
української мови. — К.
— 1966; Чак Є. Д. Скла
дні випадки українського
слововживання. — К. —
1969.

ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ!
СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ
ІНСТИТУТУ ЗАПРОШУЄ
БАЖАЮЧИХ В
НОВОСТВОРЕНІ
ГУРТКИ ТА
КОЛЕКТИВИ
ХУДОЖНЬОЇ
САМОДІЯЛЬНОСТІ.
КЕРІВНИКИ
КОЛЕКТИВІВ
ЧЕКАЮТЬ НА ВАС
В РЕПЕТИЦІЙНИЙ ЧАС:
— драматична ф у д ія
(керівник В. Ш лемкр) —
понеділок, середа, п’ят
ниця ,з 16.00 до ifeOu
(зал засідань);
— театр
пантоміми
«Грань» (керівник Н. По^
ртнягіна) — понеділок,
вівторок, четвер, з 19,00
до 22.00 {фойє № 2 ак
тового залу);
— ансамбль бального
танцю (керівник О: Васи
лів) — понеділок, середа,
п’ятниця, з 19.00 до 22.00
(фойє № 1 актового залу)..
*

*

*

УВАГА, СТУДЕНТИ!
ХТО ЗАПЕРЕЧУВАТИ
МЕ, ЩО КОЖНІЙ ДІВ
ЧИНІ
ЗНАДОБИТЬСЯ
ВМІННЯ ШИТИ, В ’ЯЗА 
ТИ?!
Навчаючись в інституті, •
Ви маєте чудову нагоду
здобути знання і вміння,
Я КІ обов’язково
Стануть-;
Вам у пригоді.
. v
САМЕ З ДУМКОЮ
ПРО ВАС СТУДЕНТСЬ
КИЙ КЛУБ ВІДКРИВАЄ
ПЛАТНІ ГУРТКИ:
—
ручного
в ’язання
(термін навчання 2,5 міся
ці, плата за курс 7 крб.
50 щот.);
— ■ крою та шиття (тер
мін навчання 3 місяці,
плата за курс 12 крб.).
Отже, поспішайте! Че
рез 2-f-3 місяці навчання
Ви зможете здивувати рі
дних і друзів власноручно
створеною обновою, ори
гінальною, а головне —
неповторною,.
Запис проводиться що
денно в студентському
клубі (корпус В., ауд. 32,
тел. 96-4-91) з 15.00 до
17.00. Початок занять по
сформуванню груп.

Про культуру
мовлення вчителя
Мова існує й змінюєть
ся разом із життям і роз
витком суспільства, від
биваючи його зрушення.
Видатний педагог В. О.
Сухомлинський
вважав
обов’язковим знання рід
ної і братньої російської
мов, бо «мовна культура
— це живодатний корінь
культури розумової, усьо
го розумового виховання,
високої, справжньої інте
лектуальності». Мовлення
вчителя повинне бути то
чним, лаконічним. «Кож
не слово, — писав В. О.
Сухомлинський. —
яке
звучить у стінах школи,
повинно бути продуманим,
мудрим,
цілеспрямова
ним, високим... Хай кож
не слово, вимовлене в шко
лі, дає плід, не лишаєть
ся пустоцвітом».
Культура мовлення по
лягає в тому, щоб відпо
відно до норм літератур
ної мови вживати слова,
вимовляти їх, змінювати,
сполучати з іншими лек
семами. правильно буду
вати речення. Особливо
високі вимоги ставляться
до мовлення вчителя. Чим
багатша і різноманітніша
мова педагогу, тим біль
ший його вплив на розу
мову діяльність учнів, ви
щ а якість їх знань. Отже,
живе слово вчителя було
і залишається необхідним
елементом усієї системи
навчання і виховання.
Багатий
словниковий
запас — одна з найваж
ливіших ознак культури
мовлення. У нашій мові
переважають багатозначні
слова. Це вимагає бути
уважним в доборі слова,
дцо допоможе мовнику за
безпечити точність — не

Оголошення

•g^e «Це

ОСІННІ НАСТРОЇ Фотоетюд І. ТИМІНСЬКОГО.
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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ,
ПРАЦІВНИКИ
ІНСТИТУТУ!
БАЛЬНІ ТАНЦІ — ЦЕ
ГРАЦШ, ПЛАСТИКА,
НЕПОВТОРНА КРАСА!
Якщо Ви бажаєте, щоб
Ваші донька, син, онук
чи онука навчились розу
міти чарівну мову музики
і гарно рухатися, поспі
шіть записати їх в платну
студію бального танціа
Запрошуємо школярів
віком від 6 до 11 років.
Запис проводиться щоден
но з 15.00 до 17.00 в
студклубі.
Правління студентського
клубу.

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ
*

*

*

Де ти, дівчино Наталко,
у які побігла весни,
На якому перевалі
задивилася у світ?
Скільки років поминуло...
Тільки спогади воскресли
й повели мене з проспекту
В яблуневий білий цвіт.
В тому цвіті,
в тому світі босе
бавилось дівчатко —
Пахли травами п’янкими,
русі коси на зорі...

Рі актор С. І. ХОРОБ.
Газета виходить один раз на тиждень — у вівторок.
Формат — 0,5 друкованого аркуша газети «Правда».
АДРЕСА: 284000 м. Івано-Франківськ, вул. Шев
ченка, 97.

І усмішку білозубу
оддало мені на згадку.
Оддало на вічний спомин
в тихім нашому дворі.
Ні привіту, ні одвіту
з того часу від Наталки...
А хотів би, а хотів би
В очі глянути тобі!
Бо ж говорять, що і досі
десь живуть іще
русалки —
Мав би щ астя покохати
ту русалку, далебі.
ПЕТРО ПАЛІЙ.

*

*

*

Обтікають холодом думки.
Щось не віриться мені
СЬОГОДНІ...!

Ти стоїш на відстані руки,.
Ти стоїш на тім краю
безодні.
Я вдивляюсь, прагну
досягти
Поглядом до серця
крижаного.
Я кажу: «Безодню
перейди!»:
А сама зробить не можу
_____
цього.
ГАЛИНА ПЕТРОСЕНЯК
Ціна
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