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Пропозиції
з депутатського
досвіду
На всенародне
обгово
рення винесені проекти За
кону СРСР про зміни і д о 
повнення Конституції (О с 
новного Закону) СРСР і За
кону СРСР про вибори на
родних
депутатів.
Воно
означає на просто форма
льне уточнення
і роз’яс-

інститутів не тільки перед
Радами, але й населенням.
Ради виносять на обгово
рення
громадян
важливі
питання загальнодержавно
го і місцевого
значення,
систематично
інформують
їх про свою роботу і про
вжиті заходи.
Необхідно
уточнити канали інформа
ції: це, в першу чергу, міс
ц е м преса. Саме з глас
ністю в роботі Рад пов’я
зую і необхідність внесення

яампвііії. і під час роботи
Рад
■ Радикальна реформа по
літичної системи поклика
на гарантувати розв’язання
головного
питання — за
безпечення поглиблення пе
ребудови. ї ї незворотності.
Щ о иийбіяьні примітне в

ду_ Як на д ілі перебороти
адміністративно - командний
стиль керівництва, всесил
ля виконавчого
апарату,
підпорядкувати
економіч
ний розвиток інтересам на
роду? В проекті Закону про
зміни і доповнення
Кон
ституції (Основного
Зако
ну) СРСР в статтях 92, 93,
94 законодавчо забезпечусться підлеглість і регулярва звітність всіх державних

Демократизм
реальний
Сьогодні, мабуть, немає
людини, яка б не цікавила
ся
політичними подіями
нашого внутрішнього і зов
нішнього життя — насиче
ними,
злободенними.
А
історик навіть
за фахом
повинен
бути в їх курсі,
вміти дати оцінку, вислови
ти своє ставлення д о того,
що відбувається. Через те
уважно прочитала проекти
Законів СРСР про зміни і
доповнення
Конституції
(Основного Закону)
СРСР
та про вибори народних
депутатів. Тільки схвалюю
ці нові документи, які ре
ально, законодавчо втілю
ють в життя ленінський за
клик ще 1917 року:
«Вся
влада Радам!».
Мене по-особливому ці

від доходів місцевої про
мисловості,
кооперативів,
залучених засобів населен
ня. Звідси випливає й таке,
на мій погляд, болюче пи
тання, як взаємовідносини
місцевих Рад з міністерства
ми і відомствами. Останні
більше турбуються про роз
виток «своєї» галузі, випус
каючи з поля зору терито
ріальні соціальні й еколо
гічні проблеми. Ради ж по
кликані стати ініціаторами^
й головною силою в боро
тьбі за збереження
при
роди, за проведення в жит
тя природоохоронних зако
нів. Через те тут повинна
бути законодавчо
закріп
лена
необхідність узгод
ження з місцевими Радами
будь-яких завдань по вве
денню в дію господарсь
ких об’єктів, розвитку міст,
транспортних
магістралей
з обов’язковим врахуван
ням вимог по охороні при
роди і соціальному
роз
витку. Вваж аю також, що в
статті 93 (гяааа 12) треба

татського запиту і відповідь них внаслідок непродума
на
нього відповідальної* них або волюнтаристських
особи повинні публікувати дій.
ся в пресі. У випадку неЩ о стосується виборної
кампанії, то тут складність
полягає в том у, що висуває
кандидата, як правило, тру
довий колектив, а голосу
ють за нього
лю ди, що
проживають
в
певному
бяеяий.
окрузі і в кращому разі ба
Відновлення повновладдя чили кандидата на передви
Рад вимагає певних еконо борній зустрічі. Тому вва
мічних умов. Як сформува жаю, що стаття 100 (глава
ти бюджет місцевої Ради? 13) проекту Закону повин
Вважаю, що в статті 146 на бути допрацьована з
необхідно уточнити, . що тим, щоб ліквідувати цю
цей бю джет формується з нелогічність: одні висува
відрахувань від прибутку ють, інші обирають.
розміщених на території
В. М О Й С ЕЄ Н К О .
Ради підприємств, визначеДоцент
кафедри політ
них на основі довгостроко
економії, депутат міської
вих нормативів, а також
Ради народних депутатів.

кавлять ці проекти, бо д о 
сі, якщо можна так вислоитис
я не була повноправнйм
громадянином
СРСР і тільки тепер, по д о 
сягненню вісімнадцятиліття,
зможу сміливо й відверто
віддати свій голос у наступ
них вйбоїрах за достойних
кандидатів. А про те, що
вони будуть
справді д о 
стойними, свідчать
поло
ження проектів про мно
жинність кандидатів у депу
тати, яка передбачає зма
гальність і між кандидата
ми, і між тими, хто їх Під
тримує. Становленню кан
дидата як політичного діяча
сприятиме й те, що кожен
з них
повинен
висувати
свою програму і починати
дискусію з своїми опонен

тами. Це дуже
необхідно
— вміти відстоювати свої
позиції, бути рішучим і на
полегливим у виконанні на
казів виборців. У зв’язку
з цим пропоную більш
вдумливо й відповідально
підходити
до
висунення
кандидатур, особливо
це
стосується
студентської
аудиторії. Ще не так добре
ми вміємо
розібратися в
своїх колегах по курсу, фа
культету, надто якщо про
вчилися лише один-два ро
ки. Через те, можливо, й
не варто висувати кандида
тури з молодших
курсів:
дуже не хочеться розчару
вань. Хоча, в принципі, де
мократизація життя не по
винна обмежуватися
яки
мись рамками і. вважаю,
що це достатньою мірою
відбилося у проектах
За
конів СРСР.
Г. БІРЕЦЬ.
Студентка групи І-22.

Якщо говорити про щось особливе в студентській
біографії Романа Комарннцького, то те, що він від
мінник навчання буде не головним, адже відмінно
вчаться в нашому інституті немало хлопців і дівчат.
Заслуга Романа в іншому. У свої двадцять літ п’ятикурсник упевнено ввійшов у науку. Ного праця
«Деякі тенденції в розвитку сучасної англійської
мови» успішно пройшла обласний і республікансь
кий конкурси робіт студентів з суспільних, гумані
тарних, природничих та технічних наук. А в Москві
твбрчнй доробок юнака було оцінено Дипломом Мінвузу СРСР і ц к ВЛКСМ.
Фото В. Боб’яка.
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Ще зовсім недавно,
либонь, в кожній до
мівці, люди щовечора
вмикали телевізор, очі
куючи повідомлень про
іруйнівний іХід 'тайфу
ну «Джоан», з болем
і співчуттям дивилися
ці передачі. Саме таке
телевізійне повідомлен
ня і наштовхнуло Оле
ну Горшкову, студент
ку першого курсу факу
льтету підготовки вчи
телів початкових кла
сів нашого інституту,
на хорошу думку —
чимось допомогти жи
телям Нікарагуа, зок
рема, дітям. Поділи
лась цим задумом з
подругою — Танею
Ткачук, і вирішили ді
вчата — варто винес
ти цю справу на широ
ке обговорення, щоб
знав про це весь Інс
титут, щоб приєднува
лися всі бажаючі.
— Лена, чим конк
ретно ви вирішили до
помогти нікарагуанським дітям?
— Ми
оголосили,
що збираємо посилки
для них — зошити,
фломастери,
фарби,
альбоми, словом, будьяке навчальне прилад
дя. Закликали взяти
участь у цій акції всіх
— і студентів, і викла
дачів. І знаєте, люди не
залишились байдужи
ми. відгукнулися, при
носять хто що може.
Студенти нашої групи
вже багато чого зібра
ли.
— Треба
сказати,
що з великим розумін
ням поставилися до на
шої ініціативи партком, ректорат, комітет
комсомолу, — додає ■
Тетяна, — Вони допо
магають організовува
ти відправку посилок.
Та й хіба могло бу
ти інакше? Кого ж, як
не нас, майбутніх вчи
телів, має хвилювати
доля дітей!
Акція триває. І, ду
мається, було б добре,
якби вона вийшла за
'межі нашого інститу
ту, щоб її підтримали
всі вузи Прикарпаття.
Н. ОЛЕКСАНДРОВА.

-

Уроки дає фестиваль
Яким бути уроку? Що
зробити для того, аби від
родити в дитини природ
не прагнення вчитися? Як
побудувати навчально-ви
ховний процес для реалі
зації цього бажання, і яка
тут роль педагога та уч
ня? Ці, та подібні запи-.
.тання раз по раз виника
ли на фестивалі—семіна
рі «Урок фізики — 88»,
що днями вперше пройшов
в області на базі нашого
інституту.
Взятися за проведення
навчання педагогів ІваноФранківщини у такий не
звичайний спосіб виріши
ли працівники
кафедри
методики фізики нашого
вузу і кабінету фізики
('Обласного інституту під
вищення кваліфікації вчи
телів, зокрема Г. М, Гайдучок і В. С. Смук. Пе
редусім організатори фе
стивалю продумали його
порядок денний. Розроб
лену тематику запропону
вали районним методич
ним радам вчителів фі
зики. Вже на місцях було
підібрано
кандидатури

предметників, які могли
достойно справитись,з по
кладеним завданням і за
пропонувати щось нове.
Планувалося, щоб один з
групи доповідав перед
колегами, а його товари
ші доповнювали виступ* і
брали участь у полеміці.
Скажемо відразу: така
розмова вдалася і точи
лася не лише навколо
уроку фізики. Тут також
обговорювалися самостій
на і позакласна робота
школярів, проблеми інте
лектуального збагачення
учнів,
гуманітаризації
предмета тощо. По-справ
жньому дискусія розгор
нулася після виступу вчи
теля Калуської СІП № 10
І. І. Рабарського.
Ігор
Іванович розробляє ідею
донецького педагога Б. І.
Дегтярьова, яка полягає
в застосуванні індивідуа
льної та групової форм
роботи на уроці. Допов
нюючи її, калуський фі
зик ділить клас на неве
ликі бригади і на чолі
кожної призначає лідера,
який стежить за вивчен

ням матеріалу в своїй
групі та проводить опитуванняі
Система такого заняття
безперечно цікава, але в
декого з присутніх викли
кала сумніви: чи оціню
ватимуть школярі 1 свої
знання
об’єктивно, хто
опитує бригадира, як ча
сто проводяться такі уро
ки? Зрештою, чи можуть
учні подібним чином опа
нувати складні розділи
підручника?
—
Контрольне опиту
вання, — стверджує І. І.
Рабарський, — показало,
що діти дуже серйозно
ставляться до своїх обо
в’язків у групі. При від
повідях навіть не дають
товаришам підглянути в
зошит або книжіку. А
знання бригадира оціню
ють самі. Якщо його під
готовка недостатня, голо
суванням вибирають ін
шого. Стосовно ж періо
дичності занять, то час
тіше одного разу на мі
сяць такі уроки проводи\
(Продовж, на етор. 2 і
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ХТО ЗАМОВИВ
МУЗИКУ

Уроки дає фестиваль
(Початок на стор. 1)
Ти недоцільно — падає
Ііх >ефективніість.
Адже
дівчаткам і хлопчикам по
стійно потрібне нове...
Думку калуського педа
гога доповнила учителька
Івано-Франківської
СШ
№ 1 А. М. Клочкова. Во
на' запропонувала органі
зовувати уроки за систе
мою відомої телепередачі
«Що? Де? Коли?», але
під більш сприйнятливою
для природничих дисцип
лін назвою «Що? Як?
Чому?». Алла Миколаївна
не раз проводила такі вік
торини в школі і переко
налася., що вони виклика
ють неабиякий інтерес у
школярів. До теми, обра
ної для такого уроку, уч
ні готуються значно рете
льніше. підходять за по
радами, допоміжною літе
ратурою. Крім того, ця
Ігрова форма
навчання
гарантує масову зайня
тість в класі, приваблює
школярів своєю незвич
ністю і святковістю. І як
результат — поліпшуєть
ся не тільки ділова, а й
моральна атмосфера в
дитячому колективі.
Однак самостійна підго
товка в школі — це лише
одна, сказати, б, сторона
медалі. Жодна педагогіч
но правильно організова
на самопідготовка не за
мінить вчительського вмін
ня проводити уроки. І на
че доповнення до цього
прозвучав виступ учителя
Криворівнянської восьми
річки Верховинського ра
йону І. М. Зеленчука.
Розробляючи ідею опор
ного конспекту вчителя
В. Ф. Шаталова, він про
понує при поданні матері
алу використовувати «при
нцип семафора». Йдеться
про зображення кольора
ми на дошці або таблицях
основних частин уроку.
Синій ;— найменш важли
ве, зелений — важливе і
потрібне, червоний — най
головніше. Іван Микола
йович зауважив, що поділ
викладеного за «принци
пом семафора» сприяє за
пам'ятовуванню і засвою
ванню предмета.
Щодо цього також слу
шною і-цікавою була про
позиція вчителя Болехівсьної СШ №2 Р. В. Мелендевича. Працюючи зі
слабйими школярами, він
►
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нестабільності
помітив, що перед вивчен логічної
ням розділів фізики, осо навколо нього, він ввів на
бливо зв’язаних з ма уроках залікову систему.
тематикою, .
необхідно На практиці це виглядає
проводити «математичні так. Протягом вивчення
педагог
розминки». Для засвоєн всього розділу
ня вивченого в кінці уро не фіксує рівень знань
ку він пропонує порівня школярів, а просто обмі
нюється з ними думками
льні таблиці.
Учитель Коломийської щодо пройденого. Тільки
СІП № 1 М. В. Гаврищук на заключному занятті з
поділився набутим досві цієї теми, попередньо
дом стосовно гуманітари стисло пояснивши її ос
зації свого предмета. По новні тези, ділить клас
трібно,- каже педагог, гли на дві! частини і здійснює
боко поєднувати . вивчен письмове опитування. Од
ня фізичних законів і на половина класу вирі
явищ з історією їх ста шує теоретичні завдання,
новлення і практичного друга — практичні, а по
використання. Уроки Ми тім навпаки. Як бачимо,
хайла Васильовича носять система надзвичайно про
характер хвилючих опові ста і водночас, як переко
дей, де персонажами слу нав нас учитель, вона
жать великі вчені мину сприяє ефективності уро
лого. Тут також викорис ків фізики.
товуються невеличкі п’єс
Полемізуючи у питан
ки, в яких учні грають нях проведення шкільних
ролі фізиків, відтворюють занять, вчителі, безпереч
їх оточення і в такий спо но. зачіпали й проблеми
сіб, разом з своїми персо забезпечення приладдям і
нажами. доходять до іс матеріалами фізичних ла
тини.
бораторій. Тут думка бу
Розмова
торкнулася ла одностайна. Кабінети
проведення уроків фізи фізики в школах Прикар
ки в профтехучилищах. паття вкрай погано поста
лабораторним
Про. свої спостереження чаються
щодо цього розповіла матеріалом.
Н. М. Соп’як, вчителька ' Але й тут є вихід, вва
СІІТУ № 3 м. Івано-Фра жає вчитель Сівковойнинківська.
Вона завжди лівської середньої школи
намагається
поєднувати Калуського району М. М.
уроки з майбутнім фахом Свирида. Він з -успіхом
своїх вихованців. Для цьо використовує на уроках з
го Надія Михайлівна ви дифракції
світла фо>ркористовує
ділові ігри. ми-кліше,
що
йдуть
Наприклад,
викладаючи у відходи на підприємст
тему «Властивості твердо вах. На його думку, на
го тіла», педагог розподі заводах області завжди
ляє учнів на посади дере знайдуться відпрацьовані
вообробного цеху (учили матеріали чи списана апа
ще готує спеціалістів де ратура, яку можна засто
ревообробної промислово сувати на заняттях з фі
сті). Власне тут «техно зики. Не будемо перелі
логи», «майстри», «пре чувати скептичних реплік
сувальники» на умовних педагогів, мовляв, «хто
робочих місцях застосову 'нам дасть...», або «хто
ють засвоєні знання з фі сприятиме чи домовляти
зики. Вірно
зауважили меться про таке постачан
вчителі при обговоренні ня?». Думаємо, що органі
виступу Н. М. Соп’як, що затори свята повідомлять
її методу з успіхом мож про ці проблеми міські
на
використовувати в чи районні відділи народ
будь-яких середніх нав ної освіти.
чальних закладах.
Розмову про проведен
Продовжуючи розмову ня фізичних дослідів . у
з даного питання, хотіло школі хотілося б завер
ся б зосередити увагу на шити міркуваннями вчи
виступі вчителя Богород- теля Уторопської восьми
чанської десятирічки Д. В. річки Косівського району
Глуханюка. Для того, щоб І. Д. Демедюка. Не спо
звести до мінімуму нега діваючись виділення яки
тивні наслідки поточного хось особливих фондів на
оцінювання знань, пості лабараторні роботи, він
йної нервозності і психо вважає, що предметом ці

кавого і воднораз глибо
кого дослідження на уро-.
ках може стати звичайна
лампочка, шматок дроту,
сірникова коробка, канце
лярські скрепки. Бачити
фізику в простому і пов
сякденному. вміти поясню
вати побачене і знаходити
на них відповіді, власне,
цього вчить педагог.
Як бачимо, фестиваль
дав вчителям змогу обмі
нятися досвідом та ідея
ми з більшості аспектів
проведення уроків фізики.
Але картина була б пов
нішою, якби деякі деле
гації _поставились серйоз
ніше до покладених на
них завдань. Не несли в
собі нового виступи пред
ставників Галицького, Рогатинського, Городенківського районів. Тому й,
по суті, не було висвітле
но теми програмованого
контролю знань з фізики,
інтегрованого уроку тощо.
Є зауваження і до ор
ганізації фестивалю-семінару. Вони
стосуються
насамперед його тривало
сті і кількості виступаю
чих. Так, визначаючи аж
17 доповідачів, спонсори
цього зльоту розраховува
ли, що деякі з певних
причин не приїдуть. Але,
як виявилось, прибули всі,
і фестиваль тривав аж
п’ять з половиною годин.
Тут слід було б операти
вно підкорегувати регла
мент. зробити музичні па
узи. кілька перерв, а не
одну, бо, на думку прису
тніх, така кількість потрі
бної і цікавої інформації
без відпочинку засвоюєть
ся гірше.
Незважаючи на ці нез
начні огріхи, свято пере
дових вчительських ідей
загалом вдалося. Фести
валь виявив чималий тво

ВИ М О ГИ ДНЯ

ЖВАВІШЕ, ЦІКАВІШЕ, ПЕРЕКОНЛИВО
Процес нинішнього онов норежисером, автором д о  що веде мову. По-Друге,
лення суспільства
висуває кументальних фільмів, що такі семінари сприяють ліп
антинародну шому запам’ятовуванню
і
нові, підвищені вимоги і до розвінчують
П оатеїстичної пропаганди. Во суть уніатства, А . В. Ф е д о - засвоєнню матеріалу.
на мусить бути жвавішою, ровим, проведено семінар третє, вони цікаві, а зна
відпадає
проблема
цікавішою, охоплювати весь педагогів - організаторів чить,
виховання. відвідування. І ще одне.
спектр суспільних проблем. атеїстичного
Виходячи з цього, активі Опріч того, студенти мали Атеїстична пропаганда про
зується і робота колективу змогу поговорити за «круг водиться в тісному зв’яз
кафедри наукового атеїз лим столом » з професійни ку із життям, тому й істи
і на, засвоєна під час цього,
му, етики та естетики на ми лекторами-атеїстами
шого інституту,
викладачі старшим інспектором апа залишається в пам’яті на
якої ведуть пошуки свіжих рату уповноваженого Ради довго.
і
вдосконалення
старих у справах релігій при Раді
Перераховуючи позитивг
Івано- не в діяльності
форм роботи зі студента Міністрів УРСР по
кафедри,
ми. Приміром, уже здобу Франківській області П. С. слід наголосити й на де 
Пономарьовим.
Звісно,
про
ли популярність у майбут
яких проблемах, а то й про
ніх вчителів зустрічі з відо водилися й інші заходи.
сто невирішених питаннях.
Що можна сказати про Скажімо,
викладачі
ніяк
мими людьми, дискусії. З
ініціативи кафедри в акто ці форми атеїстичної про не можуть добитися того,
олімпіади,
вому залі пройшов диспут паганди? По-перше, варто аби атеїстичні
за романом Ч. Айтматова відзначити
невимушеність нові виставки наукових ро
«Плаха»
та однойменним їх проведення, бо це пере біт студентів, запроваджен
спектаклем обласного му важною більшістю були зу- ня різних новинок з педаго
зично-драматичного
теат стрічі-дискусії.
Саме
тут гічної практики стали сис
ру імені І. Франка. Також студент розкривається зу - тематичними. Це, як на ме
відбулася зустріч з відомим ■себіч, сміливо говорить і не, тому, що кафедра, ще
українським радянським кі глибоко осмислює те, про не відмовилася від стерео

типів у роботі з м олоддю ,
мало вдосконалює вже пе
ревірену методику подання
атеїстичного
матеріалу і
антиклерикальної. пропаган
ди. Візьмімо для прикладу
інститутський
клуб
імені
Я. Галана. Ще трапляється
на його засіданнях повер
ховість в обговоренні
по
ставлених
питань, слабка
підготовка учасників
Хочеться підкреслити, що
в комплексі з традиційни
ми методами
і формами
атеїстичної роботи,
впро
вадження
нового
дасть
можливість І С Т О Т Н О П І Д Н Я Т И
рівень мислення майбуїніх
педагогів, розуміння ними
складності
і неоднознач
ності позиції релігії в на
шій країні і за кордоном.
Л. БОРИСЕВИЧ.
Завідуюча кабінетом нау
кового атеїзму, етики і
естетики.

рчий потенціал учителів
фізики, показавТ як важ
ливо збирати, вивчати і
розповсюджувати кращий
досвід педагогів-практиків,
а також сприяв консолі
дації вчителів і науковопедагогічних сил. Всі при
сутні переконались: осно
вний шлях навчання, що
веде до успіху, співробіт
ництво і співтворчість з
учнями. Крім того фести
валь мусить мати свою
перспективу і розвиток.
З цією думкою погоджує
ться і доцент кафедри ме
тодики фізики нашого
інституту Г. М. Гайдучок:
—
Такі заходи ми на
магатимемось організову
вати не менше двох разів
на рік. Маючи досвід по
переднього, наступний фестиваль-семінар
будемо
проводити з використан
ням усіх засобів навчан
ня. Думаємо після кожно
го такого ярмарку ідей
випускати бюлетень пе
редового досвіду вчителів
Прикарпаття. Гадаю, по
дібні заходи доцільно ор
ганізовувати і в рамках
районів. Такий комплекс
ний підхід до цієї справи
дасть нам змогу оператив
но і ефективно, а голов
не, масово підвищити ква
ліфікацію вчителів фізи
ки нашої області.
О. ОЛЕКСЮК.
На знімку: не вщухає
полеміка на фестивалі і
під час перерви. Тему са
мостійної підготовки уч
нів (справа—наліво) об
говорюють доцент кафед
ри методики фізики Г. М.
Гайдучок, студентка IV
курсу фізико-математичного факультету Г. Добровольська і вчитель Калусьної СШ № 10 І. І. Рабарський.
Фото В. БОБ’ЯКА.
Відмінниця навчання,
енергійна, запальна у ко
мсомольських справах —
такою знають в інституті
студентку IV курсу музпеду, комсорга факульте
ту АЛЬМІРУ НАЗІРОВУ,
яку ви бачите на цьому
фото.

Шановна редакціє! Відто
ді, коли появився перший
номер інститутської
бага
тотиражки «Радянський пе
дагог», я, вважайте,
ваш
постійний читач. Мене, як і
багатьох однокурсників, ці
кавлять матеріали, вміщені
на сторінках газети, зокре
ма ті. що розповідають про
студентів, про
молодіжні
проблеми. Та, на мою дум 
ку, саме молодіжна
тема
недостатньо
висвітлюється
в багатотиражці.
Приміром, мене хвилює
молодіжна музика, м оло
діжна культура — ви про
них зовсім і не згадуєте.
Що: заборонена чи невигід
на тема? г
Будь ласка, не поспішай
те мене звинувачувати у
сліпому схилянні перед за
хідними ідолами. В основ
ному я слухаю те. що ста
ло класикою поп-музики, а
в ній, повірте, є і яскрава
індивідуальність виконавців,
і музичний,
і текстовий
зміст. Незрозуміло,
чому
ж вони
обійдені увагою
Держ телерадіо, фірми «М е лодия»? Любителям зали
шається одне — йти
на
ринок, де за солідну ціну
можна Придбати платівки,
щоб потім їх обмінювати.
Доводиться, бо в музично
му магазині нічого подібно
го не купиш.
Якщо не давати об єктивної інформації про поп-м у
зику — дасть свою інф ор
мацію «ворожий голос». І
прокоментує
відповідно.
Не покажуть п о . телевізору
— будуть дивитися відеоролики, що невідомо, як
потрапили д о нас. А чи роз
береться сам 16— 20-літній,
це ще як сказати.
Отож, думаю, що нашій
газеті для молоді варто
запровадити відповідну р уб
рику про молодіжну музи
ку, про нові колективи чи
«зірки» зарубіжної або ра
дянської естради, зокрема
рок-музики. Адж е й у цьо
му виді творчості є немало
прекрасних
виконавців,
справжніх новаторів.
Щ об не викликати різних
«осуджую чих» оцінок з бо
ку викладачів, я не вказую
свого прізвища. Скажу ті
льки. що вчуся на ху
дожньо-граф ічном у факу
льтеті. закінчив військову
службу і вважаю себе аж
ніяк не зіпсутим чоловіком
через рок-музику.
ВІД РЕД А К Ц ІЇ. Цей лист
друкуємо з деяким скоро
ченням і закликаємо мо
лодь інституту поліпитися
дул ами про те, що хви
лює автора.
Найближчим
часом на сторінках ((Радян
ського педагога» буде опу
бліковано першу
добірку
матеріалів під рубрикою
«Музичний кур’єр».
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XJT Е відкрию
надто
великих
секретів,
якщо скажу: жителі міст
і сіл Прикарпаття відчу
вають нагальну потребу
в дитячих дошкільних за■ кладах. Та якщо в ІваноФранківську.
Коломиї,
Калуші. Надвірній. Доли
ні, інших великих поселен
нях ця проблема загалом
Івирішена, то такого, на
жаль, не можна стверд
жувати стосовно менших
райцентрів, селищ і сіл
області, де лише п’ятнад
цять процентів Дітей ма
ють змогу виховуватися в
дитячих садках, яслах то
що. І справа тут не лише
в необхідності споруджен
ня дошкільних закладів, а
в тому, що навіть у нині
діючих (принаймні, бага
тьох з них) немає висо
кокваліфікованих фахіві ців з вищою спеціальною
освітою, що методичні
верджуються нові форми
і ради нерідко
очолюють
; люди без належної педа зв’язків З ДОШКІЛЬНИМИ
закладами міста й облас
гогічної підготовки, що поті. На основі двосто
ї треба в кадрах дошкільронньої
домовленості
' них працівників особливо
ми уклали своєрідні до
загострилася останнім ча
говори з Івано-Франків
сом у зв'язку з переходом
ськими дитячими садками
школи на навчання дітей
№Мв 11; 12 та дитячим са
з шести років.
дком «Квітка Карпат»
Очевидно, все це й ди
Надвірнянського лісоком
ктувало вимоги створити
бінату. Згідно з прийня
: дошкільне відділення у
тим положенням' кафед
'нашому інституті- Факт,
ра бере активну участь у
безперечно.
відрадний.
педагогічних радах колекВін вселяє впевненість у
тому .що через кілька ро
ВУЗ 80-Х: ШЛЯХОМ
ків кадрова проблема у
іпілготовт
спеціалістів
вищої кваліфікації для
дошкільних закладів При
карпаття (якщо не повні- стю. то в усякому разі ча
стково) буде вирішена. 1
все ж у мете, як і в інших
викладачів відділення та
інституту, з перших днів
1 нового навчального року
І виникають проблеми щодо
1 ефективної _ підготовки
студентів - дошкільників.
: Спробую, бодай коротко,
розкрити їх суть, розпо
тивів, надаватиме консу
вісти про те, над чим пра
льтації з проблемних пи
цюють нині викладачі фа
тань виховання і навчан
культету, зрештою, на що
ня дітей дошкільного віку.
спрямовують свої зусил
Тут студенти проходи
ля.
тимуть громадсько-полі
Насамперед впадає у
тичну практику в першому
І вічі недосконалий, як на
семестрі і продовжувати
мене, учбовий план для
муть її усі чотири роки
дошкільного відділення.
навчання в інституті, а
В ньому майже не врахо
також протягом I—IV
вані проблемні форми накурсів будуть здійснюва
вчання. що обіцяють чити вс_і види педагогічної
1 мало позитивних зрушень
практики.
5 на шляху оновлення змі
Нині зусилля виклада
сту педагогічної освіти, як
чів відділення спрямова
І це зроблено в усіх без
ні на те, аби зміцнити
винятку фахових експери
зв’язки кафедри з цими
ментальних
планах, за
дошкільними закладами
якими здійснює роботу інчерез організацію цікавих
; ститут. У бібліотеках,
і змістовних форм робо
І читальних залах не тіль ти. Приміром, у Надвірки нашого вузу, а й Іва
нянському районі ми вже
но-Франківська зовсім від
створили консультаційносутня база для фахової
методичний центр з акту
І підготовки студентів-дошальних проблем вихован
ікільників. організації їх
ня та підготовки дітей до
самостійної роботи. Звідшкільного віку до навчан
] си важко, по суті, немож
ня в школі. Щомісячні
ливо уявити собі докорінну
зустрічі з дошкільними
зміну характеру навчання
•працівниками передбача
ї студентів перших курсів
ють не лише теоретичний
стаціонару й заочного віданаліз методологічних та
методичних положень до
| ділу. Отож, конче потрі
шкільної педагогіки, а й
бно скорегувати учбовий
проведення відкритих на
* план, подбати, аби в на
вчальних занять та режи
ших бібліотеках була мі
мних процесів в різних
німальна (як на перших
вікових групах з їх обо
порах) наукова фахова лі
в’язковим обговоренням.
тература, методичні посі
До роботи залучаються
бники. спеціальні часопий студенти, зокрема ті,
~ си та інші необхідні ви
хто закінчив педучилище.
дання. Заради справедли
Як показало перше занят
вості треба зауважити, що
тя, проведене 28 вересни,
останнім часом в роботі
’Дошкільна громадськість
І бібліотеки щодо цього на
Надвірнянщини схвалила
мітилися деякі зрушення.
нашу ініціативу.
Стурбованість створенВідрадно, що такі зв’я
: ням кабінетів, добором
зки налагоджуються з ін
!, матеріалів для формуван
шими базовими дитячими
ня базового компоненту
садками і носять двосто
І ■Професійної підготовки
ронній характер творчого
Г нині також дає свої перй ділового співробітницт
* ші результати. Так, на
ва. Наслідком такої співкафедрі педагогіки і ме
«прг<ці стало збільшення
тодики початкового навфакультетського спеціаль
, чання вишукуються й ут
ного фонду
літератури

майже на сто примірників.
Досі важливою пробле
мою відділення залишає
ться питання викладаць
ких кадрів. Адже не сек
рет, що спеціаліста пови
нен готувати фахівець з
певної галузі теоретичних
основ та практичної під
готовки. Навчання першо
го курсу вдалося забезпе
чити за рахунок допомо
ги викладачів різних ка
федр факультету та інстиПЕРЕБУДОВИ

Хто прннде
в дитсадки?
туту, але ж наступного
року зробити це своїми,
так би мовити, силами,
вже буде неможливо, ад
же число студентів помі
тно збільшиться. То чи
.можна буде забезпечити
високий рівень викладан
ня конкретних методик
викладачами, які не зай
маються проблемами до
шкільного виховання? Да
лебі. ні! Отож якомога
скоріше треба подбати
про зміцнення дошкільно
го відділення висококвалі
фікованими
педагогами,
наставниками з фаховою
ПІДГОТОВКОКї.

Сьогодні для поліпшен
ня процесу навчання і ви
ховання студентів першо
го курсу кафедра намага
ються
використовувати
різноманітні форми. Од
на з них — індивідуаліза
ція цього процесу з обо
в’язковим
урахуванням
наукових інтересів дош
кільників. З числа пер
шокурсників тут особли
во відзначилися колишні
випускники
педучилищ,
зокрема О. Смулка, О. Завадська, М. Маркевич та
інші. Гадаю, що однією з
перспективних форм мо
же стати й спеціалізація
студентів. Для цього вар
то було б враховувати не
лише їх інтереси і можли
вості, а й реальні перспе
ктиви працевлаштування
по закінченні вузу. Ду
маю, що в нашому Інсти
туті необхідно було б за
провадити досвід роботи
дошкільних відділень чи
факультетів педагогічних
інститутів Прибалтійських
республік, зокрема Шауляйського та Клайпедського, де не просто дбають
про підготовку висококва
ліфікованого вихователя.

а насамперед тієї катего
рії дошкільних працівни
ків, яких найбільше пот
ребує місто, область чи
республіка. Приміром, на
Прикарпатті н и н і не вис
тачає тренера-дошкільника для роботи з дітьми в
басейнах. Власне через
це сімдесят п’ять процен
тів басейнів дитсадків
Івано-Франківська на .сьо
годні по суті не діють.
Відділення могло б готу
вати таких фахівців при
умові, коли б спортивні
організації міста, насам
перед кафедра фізвихоівання нашого інституту,
надали конкретну допомо
г у тренерськими кадра
ми. #
Не краще поставлена в
обласному центрі й лого
педична робота з дітьми
дошкільного віку: один
спеціаліст обслуговує ма
йже десять дитсадків. А
чому б не подбати про
таку спеціалізацію наших
студентів?
Звісно, при
умові відповідної підгото
вки вони могли б цю ро
боту виконувати залюбки.
Дошкільне відділення
нашого інституту лише
на самому початку свого
шляху. Як ми перекона
лися, вже перші кроки
показали, що треба подо
лати немало труднощів.
І опиратися при цьому до
ведеться не тільки на вла
сні сили, а й широкі кола
педагогічної громадськос
ті міста та області, над
то досвід кращих дошкі
льних працівників, і, зви
чайно ж, на розум, со
вість, талант і честь на
ших нинішніх студентів,
їх ГОТОВНІСТЬ служити вір
ними наставниками у ве
ликій і багатоманітній
країні дитинства. Во ду
же важливо, хто завтра
прийде в дитячі садки —
думаючий, знаючий .педа
гог, а чи функціонер від
виховання.
Н. ЛИСЕНКО.
Доцент кафедри педаго
гіки :і методики початко
вого навчання.
На знімках (зліва-на
право):
першокурсниця
факультету
підготовки
вчителів печаткового нав
чання Галина Чорненька
з маленькими вихованця
ми Івано-Франківського
дитсадка № 11. Дітям ці
каво з новою наставни
цею, студенткою першого
Курсу дошкільного відді
лення Тетяною Стегурою.
Вона проводить (заняттяв базовому дитячому са
дочку № 12 міста ІваноФранківська.
Фото І. Тимінського.

Є З ІСТО РІЇ О СВІТИ

Н А ПРИКАРПАТТІ

БУКВАР
1. КЮРИНСЬКОГО
У 1842 році у Львові ано
німно появилися^ дві неве
личкі брошури — «Буквар
новим способом уложений
д ля домашньої науки»
і
«Спосіб борзо виучити чи
тати». А видав ці «взірцеві
з педагогічного
погляду,
писані дуж е
гарною
на
родною
мовою»
книжки
Йосафат Кобринський (1818
—
1901), уродженець Ко
ломиї, який більшість сво
го життя прожив у Мишині,
де й помер і похований.
Він вперше у світовій педа
гогіці (нагадаємо, що фран
цузький методист О . Гросслен тільки у 80-х
роках
XIX століття запропонував
цей м етод) застосував но
вий спосіб
вивчення гра
моти —
від легкого до
складного, поєднання
на
вчання з вихованням, при
щеплювання в учнів
віри
у власні сили, спираючись
на їхній життєвий досвід,
використання наочності.
У «Букварі» Й. Кобринсь- кий одним з перших подав
у друці досить велику д о 
бірку прислів’їв і приказок
(всіх 45). Нагадаємо, що до
нього це зробили на Схід
ній Україні О . Павловський
в «Грамматике малоросеийского наречения» (1818)
і
В. Смирницький у «М а ло российских пословицах
и
поговорках» (1834),
а на
Західній Україні — Р. Ількевич у «Галицьких приповід
ках і загадках» (1841).
І
якщо ці факти загальнові
домі, то добірка Й. Кобринського та ще й у «Букварі»
далишилася
поза увагою
пареміографів — її тільки
використав
І. Франко
у
своєму виданні «Галицькоруські народні приповідки»
(1901— 1910).
Серед 45 прислівтїв
і
-приказок, наведених Й. Кобринським у «Букварі», ті
льки одна має релігійний
характер («Б ез бога, а ні д о
порога»), а всі інші — со
ціальний і дидактичний. Д о
першої можна віднести та
кі зразки: «Н а голій толоці
тяжко ся доробити», «М аю 
ся, як голий у терню »,
«Ід е ' зимаг кожуха нема»,
«І пес за ним не завиє»,
«Н ім сонце зійде, роса очі
виїсть» (так назве пізніше
М. Кропивницький одну із
своїх драм), до другої —
«Наука не йде до бука»,
«Нагинай гиляку доки мо
лода», «Тогда коваль зелізо кус. коли горяче» то щ ».
У «Букварі»
знаходимо
{Продовження.
Початок у № 5).

борі Й. Кобринський
ко
ристувався соціально-вихов
ними критеріями. Тут тре
ба додати, що, як нам зда
ється, це були їх перші
публікації. Так, у байці
«М уравель і Коник» гово
риться про працьовиту му
рашку і про коника, щр
проспівав ціле літо, {
на
зиму залишився
без Тжі.
Вона відома й у записі 1743
року, і у переробці Л . Глібова. Байка «О тець і діти »,
здається, переклад Й. Кобринського байки Езопа. Во
на не має аналогів в україн
ській літературі. Це стосу
ється і байки «Лисиця і Во
рон». що пізніше ввійшла
в упорядковані В. Гнатюком
«Українські
народні
байки» (1916) j відома та
кож в інтерпретаціях Л , Глібова, П, Білецького-Цосенка і С. Руданського. Ц е ж
стосується і байки «Л е в і
миш(а)», її
можна та
кож вважати перекладом
однойменного
твору Езо
па. її пізніше опублікував
В. Гнатюк, а літературно
опрацювали Л . Глібов, П. Білецький-Носенко і Л .
Боровиковський. Джерела ще
двох байок — «О б кр аде 
ний скупець» і «З лі товари
ші» нам не вдалося вста
новити.
1
Й, Кобринський одним З
перших подав досить вели
ку добірку загадок (стор.
28— 29), що також
зали
шилася поза увагою наших
фольклористів, Нрвим і не*
спбдіваНИм У «іу к в ф ій бу
ли складені Й. Кобринським «Правила (,) як хранити здоров’є». Серед них
знаходимо його й нині та
ку
актуальну
пораду —
«Кріпких же напитків, осо
бливо горілки, зовсім
не
употребляй».
Як бачимо, «Буквар
но
вим способом
уложений
для домашньої науки» ці
кавий і як один з перших
друкованих посібників ро
ду підручників, і як (знову
ж відзначимо) спроба ви
користання
фольклорних
матеріалів у навчально-ви
ховному процесі. Щ о ж
стосується байок, то
ми
вважаємо їх першими д р у 
кованими
літературними
зразками їх обробок, ви
конаними саме Й. Кобринським. У даному випадку
наш земляк виступив і як
поет чи перекладач байок
Езопа українською мовою.

В. ПОЛЄК.
Доцент кафедри україн
ської літератури.
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Йому часто пригадуєть ри. Звідси й певна суб’єк багато плям, а коли їх знаємо, нікчемно мале, а стві), мої колеги, зокрема, на докторів наук, а про
ся дитинство: рідне село, тивність при вирішенні мало, або немає — літо те, чого ми не знаємо, академік АН УРСР Ігор цент продукції вони да
п’янкий аромат траво питання — «друкувати буде дощовим.
незбагненно велике. Мож Рафаїлович Юхновський, ють порівняно невеликий.
стою. серпневі зорепади, чи ні», з яким мені дово
Щодо «знаків зодіаку», ливо. відповідь на ці пи буквально вмовили мене, Інакше й бути Не може!
Чумацький шлях иа чор диться зустрічатись, особ хочу сказати: це власне тання знайдуть майбутні що мій обов’язок — писа При такому навантаженні,
ному оксамиті ночі...
ливо ж коли йдеться про той випадок, коли люди покоління.
ти книжки для найшир- яке має нині викладач,
Отак довго-довго ди те, чи «перевидавати чи протягом багатьох сто
— Даруйте, Іване Анто ших кіл читачів. І най він просто безсилий дати
вишся на небо 1 тоді, зда- ні». Так, «Перлини зоря літь. спостерігаючи небо новичу! А як все-таки з краще це робити, звичай більше. Чудес не буває.
' ється, воно стає ближ ного неба» перевидані (ро і «прислухаючись» до се позаземними цивілізація но, перевіряючи на лек Добре знаю це по собі.
чим, настільки, що мож сійською мовою) після бе. роблять висновки, ба ми, скажімо, НЛО? Той ціях дохідливість матері З моїх 23-х книжок 16 я
на торкнутися рукою, роз численних прохань чита гато в чому правильні. Як же журнал «Природа и алу. окремих розділів май підготував під час літніх
танути в його глибині. І чів. І тут, мабуть, певну відомо, кора головного мо человек» (№ 6, 1988 р.) бутніх книг. Тут відіграв канікул. їдеш, бувало, до
зорі мерехтять, ніби кли роль відіграла моя заява, зку дитини формується наводить численні факти свою роль і мій потяг до дому. в село, береш з со
чуть. Колись відчув їх по що гонорар буде перера приблизно за п’ять міся (не знаю, чи брати це сло роботи з молоддю взагалі. бою друкарську машинку,
клик, захопившись вмін- ховано у Фонд Чорнобиля ців до народження. Ціл во в лапки) спілкування Намагаюсь розуміти сту стоси книг і працюєш, як
»ям батька «розумі/ти» (що й зроблено). А ось ком природно, що цей „ людей з інопланетянами, дентів. якось допомагати мовиться, до сьомого по
(небо, визначати час по перевидати «Атлас зоря процес буде залежати, зо появи НЛО.
•їм, зокрема, за ці роки ту. Так довго «тягти» не
зорях, і хлопчик Іванко ного неба» так і не вдає крема, від харчування ма
— Вважаю це гонитвою багато разів їздив з ними можна. Ще й до того ба
з мальовничого села Ку- ться, хоча це, як на мене, тері Адже з приходом за дешевою сенсацією. І в планетарії (Труснаве- гато сил і нервів забирає
тисок на Тернопільщині. потрібний посібник
для весни вітамінів в її раціо Може повірив би, якби цький, Чернівецький. Ка- тяганина з рукописами у
Так виросла дитяча учнів, учителів та сту- ні буде більше, отож і ди- побачив сам. Та якщо ста- М’янець-Подільський).
і наших республіканських
мрія, а згодом — пере
видавництвах.
творилася в мету... По * НАШІ ІНТЕРВ’Ю
Тому мимоволі прихо
ступив юнак у Львівський
дять думки, що треба по
університет, півтора року
вністю присвятити себе
працював обчислювачем
якійсь одній справі. Однак
обсерваторії ЛДУ і оста
поки що з жалем дово
точно вирішив- — буде
диться констатувати, що
астрофізиком. А далі —
мало хто з вшцестоячих
аспірантура, робота у Льві
міністерських керівників
вській астрономічній обсе
згадує, що наше головне
У
колективі
нашого
інституту,
либонь,
не
рваторії, кандидатська і
завдання — на належно
знайдеться людини, яка б не знала імені Івана
докторська дисертації, ви
му рівні підготувати кад
кладацька робота.
Антоновича Климишина — викладача, науков
ри завтрашнього дня. Зо
Отож, мрія дитинства
крема, ми, працівники
ця, людину. Тому не помилюся, коли скажу,
стала справою всього жит
педвузів, повинні підготу
що
кожен
(студент,
викладач
чи
працівник
ву
тя. їй віддано багато
вати такого вчителя, який
зу)
з
великою
радістю
прочитав
днями
в
рес
енергії, душевних сил,
найближчим часом, так
зрештою, здоров’я. Нині
публіканській та обласній пресі Указ Президії
би мовити, забезпечив би
у Івана Антоновича Кликраїні розвиток науки,
Верховної Ради УРСР про присвоєння І. А. Климишина 23 опубліковані
техніки. Бо ж все іде від
мишину
почесного
звання
Заслуженого
пра
книги (разом з перевидан
школи.
цівника вищої школи Української PCP. За за
нями). серед них широко
Словом, проблем в осві
відомі — «Астрономия
слуги в розвитку науки, підготовку педагогіч
ті є чимало, і мене як ви
наших дней», «Перлини
них кадрів та активну участь у громадському
кладача вони теж, зрозу
зоряного неба». «Открьіміло, стосуються.
житті. З цієї нагоди наш кореспондент зустрі
тие Вселенной», «Кален— Чи хотіли би Ви,
лася з професором кафедри фізики, доктором
дарь и хронология», «Астщоб Ваші діти пішли ба
фізико-математичних наук 1. А. Климишиним
рономия вчера и сегодтьківським шляхом?
ня» (в українському і роі попросила його відповісти на кілька запитань.
— Ой, не знаю. Маю
сійськвму
варіантах)....
двох дочок, обидві ще
Перераховувати,
звісно,
школярки, є у них неве
можна довго, та Івану
ликий телескоп. Тут, зві
Антоновичу більше влас
сно, є щось від захоплен
тиве не самовдоволене
ня. Але чи переросте ВО
споглядання зробленого, а
НО у щось більше — важ
творчий неспокій. Тому
ко сказати. Та я й не иатрадиційне для всіх інте
полягаю на цьому, надто
рв’ю питання про плани
вже тернистий шлях в на
поставила йому не в кін дентів. Це при тому, що тина буде здоровішою. За витися серйозно до казо звісно не у Львівську уку, важко на ньому.
ці нашої розмови, а спо у видавництві, наскільки уважено, що діти, які чок про НЛО чи полтер- астрономічну обсервато
— Іване Антоновичу,
мені відомо, лежить чи народились восени — міц гейст, то нам нічого не рію. Перебуваючи, там, чи маєте Ви, так би мови
чатку.
часто
йдемо
на
Личаківсьзалишається,
як
поверну
мало
листів
читачів,
кло
ніші. Жартома «знавці»
— Що Ви зараз готує
ти, свою школу, учнів, чи
потання секції астрономії прикмет навіть кажуть, тися до віри наших діду кий цвинтар, у Шевчен готуєте собі зміну?
те до друку?
ківський гай, у Львівську
— Так. Під моїм керів
— Шкільний «Довідник Мінвузу УРСР і, зреш що в першому кварталі на сів та бабусь, приміром, картинну галерею, опер
ництвом виконано п’ять
з астрономії» (він видава тою, моя заява, що гоно світ переважно з ’являють в домовиків.
ний
театр.
Хочу,
щоб
во
рар
за
це
видання
буде
ся
майбутні
поети
і
ху— Досі ми вели розмо
кандидатських робіт. І на
тиметься в «Радянській передано в Дитячий фонд... дожіники, а в третьому —
ву з Вами як з науковцем. ни все це бачили 1 знали, одного з своїх колишніх
школі»), який я написав
аби
збагачувалися
духов
— Знаю, що Вас особ полководці. Що ж, мабуть, Та зустрілись ми з нагоди
аспірантів я покладаю ду
у співавторстві з В. В.
но, аби існував безперерв же
великі надії. Це Бо
Тельнюком - Адамчуком, ливо захоплює тема літо якесь зерно істини в цьо присвоєння Вам почесно ний зв’язок поколінь...
го звання. За плечима 22
гдан Іванович Гнатик. Те
директором
астрономіч числення та історії кален му є.
—
Іване
Антоновичу,
— Як астрофізик, що роки викладацької роботи.
пер він працює у Львівсь
ної обсерваторії КДУ, У дарів. Цікаво, якої Ви
проблеми хвилюють кому інституті прикладних
московському видавницт думки про прогнози схід Ви думаєте про теорію Скажіть, чому Ви обрали які
Вас
як
викладача?
існування життя на Міся її для себе, а не суто, на
проблем математики і ме
ві «Наука» перевидається них календарів?
Не треба сприймати ці? В журналі «Природа уковий шлях?
— Перш за все, стан ханіки АН УРСР. Думаю,
«Релятивістська астроно
— Мушу сказати, що нашої освіти... В деяких невдовзі він захистить
мія». Багато часу забирає їх надто серйозно, адже и человек» (№ 7, 1988 р.)
нині робота над багато багато прикмет перероєло уявлення про Місяць як «чисто» наукова робота випадках одержання ви докторську дисертацію. А
«мертву», холодну плане дуже важка, вести її — щої освіти у нас перетво поки що планую у співав
томною «Историей астро- в забобони.
— До речі, як Ви ста ту ставиться під сумнів і значить, відкривати і вста рюється в стояння у чер торстві з ним працювати
номии СССР», оскільки я
відповідальний редактор витеся до теорії зв’язку навіть висувається гіпоте новлювати нові закони. зі по диплом. Став у неї над книгою «Ударньїе волпершого і другого томів між зоряним небом 1 за існування на ньому Це дається не щотижня і на першому курсі, зна ньі в космических срета заступник головного ре організмом людини, її позаземної цивілізації. У не щороку. Попросту ка чить, через п’ять років дах», в якій покажемо і
жучи, формули і закони своє одержиш. Не відчу свої найновіші наукові ре
дактора (академіка В. А. самопочуттям, зрештою, нас «під боком»!
— Думаю, це неможли на дорозі не лежать. І са вається, так би мовити, зультати, що отримані на
Амбарцумяна). Приємним долею? Може, «гадання»
ме від такого постійного культу навчання. Очевид ми після виходу в світ
для мене є і той факт, що астрологів в давнину ма во.
— Тоді, як пояснити пошуку людина втомлю но, певна освіта має га моїх «Ударньїх волн в
найближчим часом видав ли якийсь сенс?
ізвезд» (М.,
ництво «Мир» випустить
— Не знаю, як з долею, існування на Місяці ла ється, це нагадує довбан рантувати певну матеріа Ьболочках
англійською мовою «Аст- але з організмом люди туні в чистому вигляді? ня стіни, коли не знаєш льну винагороду. Саме «Наука», 1984).
■
— І останнє, що просто
рономию наших дней», до ни такий зв’язок справді Це ж, як відомо, штуч її товщини. Особливо ва про це зараз і точаться
речі, там же кілька років існує. Вже давно поміче ний сплав. Звідки він там? жко працювати при неста розмови на сторінках на не можу оминути: як Ви
тому французькою було но, що в період максима Утворився випадково, чи чі інформації, з якою, ших газет. Про який пре ставитеся до нинішніх
приміром, постійно до стиж розумової праці мо змін в країні, до перебу
видано-підручник з астро льної сонячної активності може...
номії (у срівавторстві).
(коли на Сонці багато
— Це просто випадок. водиться зустрічатись ме жна говорити, якщо не- дови?
— З великою радістю!
некваліфікований
— Так що доробок у плям) траплялися епіде Важко сказати, звідки там ні тут, на чималій відста іРідко
мії холери, чуми тощо. латунь. Може, це залиш ні від наукових центрів. працівник отримує зарпла Спочатку я не зрозумів,
Вас чималий...
— Я б не сказав. Це В такому середовищі зни ки якогось метеорита. Ми Скільки в усьому світі ту більшу, ніж інженер? чому Генеральний секре
наукових Рівень освіти у нас низь тар ЦК КПРС, Голова
залежно з якими мірками жується кислотність шлун й досі не знаємо, наприк публікується
підходити. Скажімо, в ка, внаслідок чого змен лад, походження хондр в праць! До нас же дохо кий ще й тому, що у ви Президії Верховної Ра
Айзека Азимова, відомо шується опірність організ кам’яних метеоритах (я дять одиниці, та й то з кладачів дуже велике на ди СРСР М. С. Гор
запізненням. вантаження — фізичне і бачов назвав перебудову
го американського попу му хвороботворним бак називаю їх сльозами при неабияким
ляризатора науки, їх по теріям. Досліджено, що роди), У складі цих вкрап А наука ж не стоїть на нервове. Звернімося до революційною справою, а
школи. В класі буває по тепер бачу — це ж дійс
над триста (очевидно, з стосовно до сонячної акти лень — всі відомі нам місці.
учнів, хоча, но революція. І відбува
Та, зрозуміло, не тіль 35-—40(!)
перевиданнями). І тут до вності дещо змінюється хімічні елементи в тій
ється вона не тільки в на
водиться з глибоким жа склад крові людини, а на пропорції, в якій вони є. ки труднощі «чистої» на думається, оптимальна їх ших
поглядах на історію,
кількість
не
повинна
пе
уки
привели
мене
в
інсти
в
атмосфері
Сонця.
Звід
певних
територіях
зрос
лем говорити про те, що в
але й в стосунках, взає
нашій республіці немає тає або зменшується кіль ки вони? Загадок багато. тут. Після виходу в світ ревищувати 25.
Багато тепер говориться минах між людьми.
жодного видавництва, де кість опадів. Так. поміче Можу тільки сказати сло моєї першої науково-попу
Розмову вела
була б окрема редакція но, що на Україні опадів вами відомого астронома лярної кцижки «Цікава і про те, що в навчальних
Н. ЯСИНСЬКА.
астрономічної
літерату менше, коли на Сонці Лапласа — те, що ми астрономія» (у співавтор- закладах працює полови
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