ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Дискусія
не завершена
О РГА Н ПАРТКОМ У,
РЕК ТО РАТУ,
______
ПРОФ СПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ
Т А КОЯПТЕТУ ЛКСМ У
ІВАН О-Ф РАН К ІВСЬКО ГО
ДЕРЖ АВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Ш Е Н І В. СТЕФ АН И К А

Гам та заснована ЗО — р аси* 19М рому.

• М ОЛОДШ І КОМУНІСТ:

Ма 7 (7)

22 ЛИСТО ПАД А 1988 р

П О Р А СТАН ОВЛЕН Н Я

У ПОШУКАХ ТВОРЧОЇ
ПЕДАГОГІКИ

Ці М У с щ е в щ IV курсу, комсорга факульте
ту r in r s m u вчителів початкового нявчання Ольги
ПарокониоІ ио-особливоку напружені, відповідальні
1вохночас святкові: успішно пройшовши кандидатськнй стаж, дівчина вступав до лав КПРС. Відмінни
ка навчання, активістка громадського життя інститу
ту — вона користується авторитетом і серед сту
дентів, і серед викладачів.
Фото В- Боб’яка.

) О Б ГО В О Р Ю Є М О ПРОЕКТИ ЗА К О Н ІВ СРСР

-------

УТВЕРДЖЕННЯ
НАРОДОВЛАДДЯ
Публікація
і
широке
обговорення проектів За
конів СРСР про зміни і д о 
повнення Конституції СРСР
і про вибори народних де
путатів — це наочне свід
чення того, щ о ідеї
XIX
Всесоюзно? партконференц ії про реформу політич
но? системи в нашій краї
ні, демократизацію усього
суспільного життя, форму
вання соціалістично?
пра
вово? держави втілюються
в практику
революційно?
перебудови.
Підтримуючи
в цілому
проекти Законів СРСР, хо
чу висловити деякі сво? за
уваження
іі
доповнення.
Зокрема, до статті 100, яка
визначає умови висунення
кандидатів у народні депу
тати. Проектом передбаче
но, що у виборні бюлетні
включається, як правило,
більше число
кандидатів,
ніж є мандатів. Думається,
щ о слід ось ці слова «як
правило» зняти, що дасть
можливість чіткіше прово
дити лінію на демократи
зацію виборчо?
системи,

точніше визначити П багатокандидатність.
Вважаю також, що варто
й від Ленінського комсо
м олу вибирати не по 75
представників на з’їз д на
родних депутатів, як запи
сано в статті 109
Закону
про зміни й доповнення
Конституції СРСР, а по сто
— на одному рівні з проф 
спілковими і кооператив
ними органами. Це відпо
відатиме принципу соціаль
но? справедливості, визна
чатиме ту роль, яку повин
но зіііграти м олоде поко
ління в справі революцій
но? перебудови.
І ще одне. Сучасна пра
ктика виборів передбачає,
що депутата висувають одні,
а обирають
інші.
Тому
варто 7? змінити,
взявши
за основу те, що народний
депутат повинен висуватися
і обиратися
там, де він
знає людей, а вони його,
де він б уде працювати з
ними.
В. ШТЕРН.
Доцент
кафедри історії
КПРС.

На мою думку, нині в
країні виаріла
ситуація,
коли доконче
необхідно
'розробити концепцію се
редньої школи, чітку, на
уково обгрунтовану с т р у 
к т у р у органів народної ос
віти, концепцію підготов
ки і вдосконалення про
фесійної майстерності пе
дагогічних кадрів, розгля
нути проблему створення
матеріально-технічної ба
зи, що відповідала б ви
могам науково-технічного
прогресу. У цих питаннях,
сподіваюся, і розставить
усі крапки над « і » з ’їзд
педагогів.
. Що можу запропону
вати на суд форуму пра
цівників народної освіти?
Задаю собі не питання і
відразу ж намагаюся по
линути думками у май
бутнє: якою буде школа
X X I століття?
Вважаю,
що не повинна були школа-комплекс. в якій були
б представлені дошкільні
заклади, початкова шко
ла в складі І— IV класів,
V — IX класи для всіх і
середня школа в складі
X — XII класів з вйдіювідними
профілями — гу
манітарним, фівико-матв!матичним. художнім, спо
ртивним;. хіміко-біологічним і т. п. з тим, щоб уже
в середній школі готува
ти молодь ДО СВІДОМОГО
вибору професії, майбут
нього навчання випускни
ків у вузах.
Я б запропонував, щоб
така школа мала п’яти
денний робочий тиждень,
а також мала У
своєму
розпорядженні
солідний
спортивно-оздоровчий ком
плекс, художньо адузичіку
базу, зразково обладнані
майстерні, достатню базу
комп’ютерної та обчислю
вальної техніки. На мою
думку, варто
відмінити
вступні екзамени у вузи
в такому вигляді, як вони
є. і натомість проводити
державні іспити v випус
кних класах з участю пре
дставників
вузів з тим,
щоб оцінка, одержана ви
пускником, була
основ
ною для зарахування його
студентом обраного інсти
т уту чи університету,
в
які вступ проводився б за
конкурсом атестатів. Мо
жна було б дещо збіль
шити набір студентів, щоб
у першому ж семестрі ще
раз перевірити їх потен
ційні можливості навчан
ня в тому чи іншому вузі.
Це дало б можливість зе
кономити значну частину
державних коштів, більш
об’ єктивно підійти до від6 o d v абітурієнтів і. голо
вне. зберегти людські, а
особливо дитячі душі від
зайвих
нервових потря
сінь.
Щ о стосується кадро
вих питань, то. на мою

«думку, необхідно прово
дити в загальнодержавно
му масштабі
підготовку
укадрів організаторів на
родної освіти у педвузах,
як додаткову
спеціаль
ність. На такі факультети
можна було б
посилати
найбільш здібну молодь
за направленням органів
народної освіти і
потім
використовувати ї ї на ро
боті в тих районах, звід
ки вони прибули, на по
садах директорів, заступ
ників директорів шкіл,
організаторів позакласної
роботи. Бо сьогодні ситу
ація склалась таким чи
ном, що директорський
корпус постарів, у нього
вливається ряд молодих
вчителів, які. на жаль, не
мають елементарних знань
про управління школою,
окладним педагогічним і
учнівським колективами.
І становлення такого ди
ректора чи
заступника
відбувається болісно, ці
ною спроб та помилок і
знову ж таки зайвих нер
вових стресів.
Вимагає скорочення чи
не наполовину інспектор
ський і методичний апара
ти у
зв’язку з тим. що
тони, як на мене, не на
дають практичної допомо
ги вчителям у підвищенні
їх методичної і фахової
майстерності, а виконують
в основному контролюю
чі функції, і то досить некваліфіковано. іноді прос
то неграмотно. Признача
ти на інспекторські поса
ди доцільно висококвалі
фікованих учителів, учителів-методистів, заслуже
них учителів,
майстрів
педагогічної справи, вста
новивши їм відповідну за
робітну плату і надавши
необхідних прав.
Хотілося б висловити
деякі міркування і щодо
заміщення посад (профе
сорсько - викладацького
складу талановитими пе
дагогами. Адже наш вуз
— вуз особливого приз
начення, в якому форму
ються «інженери людсь
ких душ », і тому бажано
було, щоб на посади ви
кладачів, асистентів, до
центів приймались кращі
вчителі, вчителі-методисти, які могли б внести в
інститут дух школи, тіс
ніше пов’язати викладан
ня у вузі з
практикою
шкільного життя. Для цьо
го потрібно зовсім неба
гато —
зберегти їм ту
заробітну плату, яку вони
одержували в
школі. А
чому б заслуженим вчи
телям республіки' не при
своювати звання доцентів,
професорів за той вклад,
який вони внесли багато
річною працею у справу
навчання і виховання мо-.
лодого покоління, без за

хисту відповідної дисер
тації?
І ще я б запропонував
ввести курс педагогіки і
'психології у всіх вузах,
які готують спеціалістів,
що у своїй подальшій ро
боті працюватимуть з лю 
дьми. Чому,
скажімо, в
торгово-економічних, по
літехнічних, сільськогос
подарських інститутах не
(читається курс педагогі
ки, адже випускники цих
вузів неминуче зіткнуться
з проблемою
виховання
і згуртування колективу,
створення належного пси
хологічного мікроклімату
в колективі і т. д., що в
кінцевому підсумку обо
в’язково
відіб’ється на
соціально - економічному
розвитку країни.
Словом, є чимало роз
думів, пропозицій, які, на
мою думку, сприяли б ре
алізації намічених парті
єю завдань по перебудові
школи. Вони,
звичайно,
вимагають ще свого осми
слення. аналізу, деякі —
експериментальної робо
ти. А л е без пошуків но
вих форм і методів удос
коналення системи народ
ної освіти і впроваджен
ня їх в життя дальший
рух вперед неможливий.
І. ГРИІПАИ.
Декан факультету пере
підготовки
педагогічних
кадрів, доцент. Заслуже
ний вчительУРСР.
*

*

*

Щороку в нашому інс
титуті підвищують квалі
фікацію організатори на
родної освіти чотирьох
областей
республіки —
Львівської, Закарпатської,
Тернопільської та нашої.
На фото: спільні інтере
си й чимало проблем спо
нукали до розмови у переріві завучів восьмиріч
них шкіл Ірину Василівну
Шмегельську (м. Дрого
бич) та Марію Миколаїв
ну Гаврилюк (с. Верхній
Ясенів Верховинського ра
йону).
Фото В. Боб’яка.

Щ о заважає розвитку са
моарядування в учнівсько
му колективі?
Яка рорь
класного керівника на цій
стадії організації навчаль
но-виховного
процесу
в
школі? Які взаємовідносини
учня й учителя в умовах
шкільного самоврядуванні!?
Саме ці злободенні
для
сучасної школи питання й
стали центром обговорен
ня на останньому засіданні
дискусійного клубу
«У ч и 
тель »,
організованого
з
ініціативи кафедр педаго
гіки і психології та науко
вих основ управління шко
лою.
Зачинателями гострої по
леміки виступили завідуючі
цих кафедр
—
доценти
В. Д . Хрущ та В. М С тупарик. Активну участь
у
іній взяли вчителі матема
тики Івано-Франківських се
редніх ижіл №N2 20 і
М . В» Пліщук та 3. Л Береговський, студентка
II
курсу філологічного факу
льтету Л. Ямбор, старший
викладач кафедри філосо
ф ії ,і наукового комунізму
В. С. Возняк, Доцент
ка
федри педагогіки і психо
логії В. Д. Моцюк та інші.
Висловлювалося безліч су
перечливих
думок,
та *
одному учасники дискусії
були
одностайні:
дітей,
школярів виховує ' спільна
мета і спільна справам 1
якщо вести мову про учні
вське самоврядування, то
в першу чергу потрібно йти
від справи — живої, цікаво?,
дітям.
Схвально була сприйнята,
пропозиція присутніх про
довжити обговорення
де
яких аспектів цієї ж про
блеми самоврядування на
наступному засіданні дис
кусійного клубу.
. Н. АРКА ДЬ Є ВА .
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Театр
виховує
оратора
Днями на сцені студент
ського
клубу
відбулася
прем’єра інститутського те
атру «Ж иве слово». Ч им »1
ло веселих хвилин подару
вали своїм колегам по нав
чанню юні актори, які під
готували виставу за опові
даннями М. Зощенка «Бу-“
дьте здорові». Цей спек
такль студійці показувати
муть студентам, л о
суті;
всіх факультетів.
—
Д ля постановки своїх
вистав,
—
каже
керів
ник театрального колективу
Б. К. П ’янков, — ми знай
шли таке сценічне вирішені
ня, в основі якого є роз
мовний жанр, що останнім
часом серйозно
занепав.
Ми вважаємо, що такий те
атр д л я педінституту, де в
майбутньому кожному йо
го вихованцеві доведеться
стати і оратором, надзви
чайно потрібний. Найбли
жчим часом плануємо пос
тановку відомої казки Л . Ф ілатова «П р о Ф едота Стрі
льця. відважно/о м олодця».
В. РИБЧИНСЬКА.
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□
Чимало хороших справ
на рахунку комсомольсь
кої групи 1-53. Це і дво
річні виступи в агітбрига
ді, у програмі якої конце
рти для трудівників села,
участь у лекторській гру
пі обкому комсомолу,
і
робота піонервожатими у
Всесоюзному таборі «М о
лодая гвардия». А незаба
ром — чергова зустріч у
клубі веселих і кмітливих,
до якої готується не ті
льки капітан факультетсь
кої команди Ігор Ципкус
(перший справа), а і його
товариші, кістяк групи—
Галина Сливоцька,. Ігор
Дитинко, Юрій Когут та
Ігор Доронюк, яких ви ба
чите на цьому знімку.
Фото В- Боб’яка,

□

|ПРО ТЕ. Щ О ХВИ ЛЮ Є

Практикаити—завтрашні вчителі
Нещодавно повернулися
з педагогічної практики сту
денти педфаку. Щ о дала
їм вона, чи відчувають се
бе готовими до самостій
ної вчительської
роботи!
З цими
запитаннями наїіі
кореспондент звернувся до
випускників.

тодики викладання й зас
Не можу передати, з яки гатоповерховому будинку.
воювання дітьми матеріалу. ми світлими,
щирими ПО О тож спілкування було як
Ось, наприклад, застосовує ЧУТТЯМ И заходила щоразу найтіснішим, і я мала пре
педагог на уроці так зване до класу. І хоча трапляли красну можливість спізна
динамічне читання. Цей за ся деякі огріхи у веденні ння дитячих душ.
сіб тільки на користь д і уроку (кожен з них ми ок
...Починаю урок і відчу
тям, особливо тим, хто ще ремо і з великою ’ користю ваю, що у цьому колекти
не зовсім добре оволодів для мене розбирали з кла ві потрібно бути
швидше
технікою читання. Але, на сним керівником Т. і. Во- вихователем, ніж вчителем.
жаль, під час навчання в лощук), завжди почувалася Ц е мені не дуж е подоба
У Л Я Н А СТЕЦИК,
інституті про це ніхто нам невимушено з дітьми, і шко ється. Чому ж? — запитую
52-а група:
не говорив^ як зрештою, дувала тільки за тим, що сама в себе і розумію, що
і про інші сучасні методи як все ж таки мізерно ма все-таки не вистачає знань,
—
Останню й, вважаю,ки у засвоєнні матеріалу. ло часу у навчальному про практики спілкування саме
вирішальну практику прю- Про це ми й вели мову на цесі відводиться практиці з дітьми
такого віку на
ходила в рідному Микули- нараді, що відбулася на фа студентів у школах. Жодні уроці. В чому ж справа? А
чині, у середній школі. Тут культеті за
результатами лекції, жодні практичні чи •відгадка знайшлася лише
зустріла в першу чергу ве практики.
Крім
того, на лабораторні заняття, на мою сьогодні, коли після прак
лику прихильність учитель мою думку, варто залуча думку, не можуть заміни тики ми
повернулися до
ського колективу д о нас, ти студентів до піро>ведення ти безпосереднього, живо навчання й коли нам, уже
практикантів^ і відчула не шкільних уроків уже на др у- го спілкування з школяра тепер, почали читати спец
абияку відповідальність за тоіму-ітретьому курсах, ві ми. Через те. можливо, й курс «Робота з шестиліткасвою роботу. Були такі дні, дійти від суто споглядання, варто було б залучати вже ми». А вивчали б ми його
коли мам (я була ще з дво щоб почувати себе більш першокурсників д о актив хоч трішки раніше — ціни
ма діївчатаіми з групи) д о  сміливо і впевнено з учня ної практики в Школі з тим, б йому не було!
віряли повністю проводити ми, глибше вникати в д и  щоб незалежно від того,
Чи готова я д о самостій
всі уроки — і це було зд о  тячий світ запитів, потреб, ЧИ ПіРИСУТНІ поруч методи ної роботи вчителя? Гадаю,
рової Якраз у цьому і ви інтересів і
разом з тим сти, вчителі, вести урок не що в ці лему можу стверд
явилося, на що ми здатні, більш вміло застосовувати вимушено і разом з тим но відповісти, із за д о во ле н 
чи вміємо 'налагодити кон педагогічні прийоми на пра зосереджено, цілеспрямо ням вчитиму д іте й м ате
такт з дітьми. Тут великою ктиці-,
вано.
матики, бо вже з практи
підпорою стало д ля нас те,
ки знаю, щ о саме ці уро
що перший
тиждень ми
О К С А Н А КН ИЩ УК,
О К С А Н А ЗА Х АР УК ,
ки мені вдаються: макси
мали так зівану
пасиви/
41-а група;
41-а група:
мально використовую весь
практику в перших класах
набутий в інституті багаж
(шестилітки). Нам демонс
—
Уж е вдруге я була на —
А мені, напевно, познань з методики викладан
практиці
у
Яблуні
ькій
сб
трували, як потрібно згур
щастило
найбільше.
Бо ня, урок проходить цікаво,
товувати цей колектив, як іре дній школі Кооівсьїкого своїх «ш естиліток»
знала чого не можу сказати про
минулому році ще вихованцями
знайти стежку до малень району. У
дитячих уроіки української’ літера
займалася з дітьми др уго  ясел, працюючи там по за тури й мови Сне вистачає
ких допитливих душ.
Багато в чому мені осо го класу, і тепер з ними ж. кінченні середньої школи. методичних
знань}.
Тут
бисто допомогла
класний тільки на рік дорослішими. Навчалася в інституті я, ро «рятував»
щедрий 35-річкерівник третього «ла су Зустрілися, наче старі д р у  сли вони, і ось ми знову ний, педагогічний
досвід
М . В. Микитюк. Від неї по зі, і я відразу віідчула впе зустрілися в
ремчанській М. В. Закриничної, класи От
черпнула багато Такого, чо вненість у собі, зрозуміла,
десятирічці. іБгіїльшіогь
з го керівника 1-А класу. А
му в інституті «не вчили». що вчителювати зможу вже них, крім того, ще й живуть якби такої людини поруч
Це. зокрема, питання ме й самостійно.
по сусідству зі мною в ба не було?

Ні для кого не є секре
том, що сучасний літера
турний процес переживає
період Бу р х л и в о г о підне
сення, оновлення в усіх
його сферах. Появляються
на світ нові твори, спів
звучні духу
перебудови
нашого суспільства, пуб
лікуються ті, що довгі, ро
ки вважалися заборонени
ми, надбанням
широких
мас читачів стають через
десятки років ізнову від
криті імена видатних май
стрів пера, про яких три
валий час було відомо
лише вузькому колу спе
ціалістів. І це характерна
ознака нашого часу.
Книг безліч, а от само
тужки
розібратися,
що
саме потрібно прочитати
зараз, а Що можна зали
шити іна потім, або й зов
сім відкинути, — завдан
ня нелегке- У першу чер
г у це стосується студентів-філологіїв. Адже саме
для них інформація тако
го роду — найнеобхідніша- .Та, на жаль, система
тичної
допомоги
щодо
цього в інституті ми прак
тично не отримуємо. Зви
чайно, викладачі час від
часу порекомендують про
читати ту чи іншу книгу,
залюбки подискутують з
того чи ■іншого питання.

Ось. здається, і все на
першому — другому кур
сах- Тому, вважаю, що
введення спецкурсу
чи
факультативу у
вигляді
однієї-двох оглядових лек
цій, присвячених сучасно
му літературному проце
су, на нашому факульте
ті піде тільки на користь
студентам. До речі, такі
лекції, проведені у дос-
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ням з програмовими тво
рами (та й то вибірково),
чого,
безумовно,
недо
статньо. щоб бути високо
освіченою людиною, хоча
такою себе хоче бачити
ледь не кожен з нас. А ле,
якщо подивитись з іншої
сторони, то лише ОДИН
візит до інститутської бі
бліотеки може на трива-

попередників.
Звичайно,
вимагати пристойного ви
гляду від книги, випуще
ної у
50— 60-х. а то й
у 40-х роках. — безглуз
до- Проте й нові підруч
ники часто-густо з вирва
ними
сторінками
та з
автографами
найбільш
«добросовісних читачів».
А що
зможе
вимагати

! ЗАПРОШ УЄМ О

ДО РОЗМОВИ

ЗВІЛЬНИТИ
ВІД... ЗНАНЬ?
Останнім часом серед
студентів і викладачів ін
ституту ведеться немало
розмов; гострих суперечок
і дискусій з приводу віль
ного відвідування студен
тами занять- Скажу відра
зу— я не бачу тут проб
леми. тобто того, що по
требує свого вирішення,
тому що відсотків дев’я
носто
наших
студентів
просто не готові до такої
форми навчання — ні мо' рально-психологічНо,
ні
фізично. А деякії, м’яко
кажучи, неправильно ро
зуміють поняття «вільне
відвідування» і звичайне
небажання бути присутнім
на заняттях.
Стосовно ж першокурс
ників, Питання вільного
відвідування
ними лек
цій, практичних чи семі
нарських, на мій погляд,
й зовсім недоречне, зай
ве. Адже вчорашні шко
лярі, які протягом десяти
років навчання в середній
школі набували навички
певної системи роботи,
вступивши до вузу, ще не
встигли
адаптуватися
(процес цей, як
відомо,
тривалий і болісний) до
нового режиму, до нових,
складних умов, до Підви
щених навчальних вимог.
Окрім того, в даній си
туації (повторюю, аж ні
як не проблемній) конче
необхідно враховувати й
те. що рівень підготовки
у студентів далеко неод
наковий. що не кожен зда
тний самотужки осягнути
складнощі й глибину того
чи іншого явища,
події
тощо- Зрештою, не в усіх
є однакові умови для са
мостійного навчання, мо
жливості. Власне й тому,
як мені здасться, студент
повинен спочатку навчи
ти вчитися (що й допома
гає йому здійснити вик
ладач). правильно, раціо
нально
розпоряджатися
своїм часом і ні в якому
разі не розслаблюватися,
надто тоді, мода ще не
вироблені 'режим праці і
самодисципліна, коли ще
психологічно це утверди
лася потреба
здобувати
знання. І тут обов’язко
вість аудиторниж занять
якраз сприяє студенту в
гу. Чесно кажучи, сумні
ваюся. що ібагатьом
ви
стачає терпіння прочита
ти у «читалці» «Фавори
та » Пікуля, чи «Б іл і ша
ти » Дудіїнцева. Хоча, як
мовиться, на безриб’ї
і
рак риба. Тому добре, що
студенти мають хоч таку,
м’яко кажучи, обмежену
нагоду ознайомитися
з

СТАВИМО П РО БЛЕМ У

ЩО І ЯК НИ ЧИТАЄМО
тупній формі, не завадять лий час відбити охоту д о .
і на інших факультетах, читання. І це при всьому
;аджіе" йдеться іпро к у ль  тому, що нашіі бібліотека
турний розвиток і широ рі, завжди привітні й
кий кругозір
майбутніх усміхнені, раді допомогти,
учителів.
А самотужки але.-, не можуть, бо книж
справитися з такою
ла- , ковий фонд, як на мене,
виною інформації' важко. надзвичайно бідний. Про
Не завжди вдається, обра що можна говорити, коли
зно кажучи, відділити ку- немає в достатній
кіль
к!іль і полову від раціо кості найнеобхіаніших під
нальних зерен у книжко ручників-навіть у читаль
ному залі, значна частина
вому морі,.
Мені здається, що сту їх морально застаріла та й
денти читають невиправ матеріальний стан досить
дано мало- Не становлять сумнівний.
Івинятку тут і словесни
Не. можу не зупинити
ки. Багато
хто обмежу ся на тому, які книжки
ється лише ознайомлен-, ми отримуємо від наших

такии
горе»педагог
від
своїх учнів? Важко суди
ти, але варварське став
лення до книжок — це,
перш за все,
результат
нашої
з вами, шановні'
студенти, низької
куль
тури.
На абонементі худож
ньої літератури стан справ
не кращий, ніж у читаль
ному залі. Парадокс, але
є все,.-., крім того, що по
трібно* Спробуйте-но взя
ти, скажімо,
Булгакова,
Пастернака, Пікуля. Або
тільки на читальний зал,
або записуйся, будь доб
рий. у кількамісячну чер

новинками художньої л і
тератури. Бо не думаю,
що багато з нас
мають
можливість викласти 50
— 70 крб. за потрібну
книгу .на «чорному рин
ку».
Явно ненормальне ста
новище склалося у нашо
му місті
(та й, до речі,
всюди так само) з розпо
діленням книжкового де
фіциту- Для когось книги
всього-на-всього престиж
ний антураж у квартирі,
а хтось днем з вогнем не
може знайти їх. «Х т о сь »
— це ми, студенти-філологи. вчителі
Саме та

цьому
—
дисциплінує
його, привчає одержувати
і йасвоювати знання
у
певній послідовності, на
решті, виробляє психоло
гічну звичку збагачувати
і розширювати їх, прагну
ти до певної системи
знань.
І ще одне, як на мене, немаловажливе- Ніщо не за
мінить студентові живого
спілкування з людиною —
викладачем- Н і робота в
читальному залі з підруч
ником, ні. діалог (хай на
віть і найрозумніший) з
комп’ ютерами чи іншими
машинами. Адже хороший
лектор, емоційно /розду
муючи над
матеріалом,
передає не
тільки його
особливості й ознаки, а й
'виражає -своє ставлення
до нього, висловлює своє
розуміння проблем життя
тощо» Загалом вчить юна
ків і дівчат культурі ми
слення, мювлення, зреш
тою, вказує на можливі
шляхи контакту з ауди
торією. що надзвичайно
важливо для майбутнього
“педагога.
Підсумовуючи, хочу кон
кретизувати авою точку
зору з порушеного питан
ня- На
першому етапі
навчання (приблизно 1— 2
курси), коли триває пси
хологічний процес пере
будови системи роботи
студента, коли освоюють
ся і закладаються основи
фундаментальних
знань,
аудитори! заняття для ко
жного потрібні як обов’я
зкові. На другому ж ета
пі (приблизно 3 — 5 кур
си). коли розпочинається
вивчення спеціальних дис
циплін. коли вводяться
спецкурси й спецсеайнари,
студентам можна надава
ти більше
можливостей
для самостійного вибору
форм навчання. І то. аочевиль^ тільки : тим, які
готові до цього. Не звіль
няти від знань, а пропо
нувати різні форми їх от
римання. посиливши при
цьому індивідуальну ро
боту
викладачів із сту
дентамиА як ви думаєте?
Н. ПИЛИП’ЮК.
Доцент кафедри психоло
гії і педагогіки.
категорія, для якої книга
— професійна
потреба.
Напевно, ректорату давно
варто було б вже пору
шити питання у вищестоячих Інстанціях міста про
корінні зміни (на краще,
звичайно) у розподіленні
дефіцитної художньої л і
тератури.
Перш за все.
потрібно забезпечити У
достатній кількості нашу
бібліотеку, щоб словесни
ки мали можливість чи
тати те, що становить для
них фаховий інтерес- А д 
же стати добрим філоло
гом, не маючи доступу до
необхідної художньої л і
тератури, — це теж саме,
що навчитися
грати на
музичному
інструменті,
бачачи його тільки
на
картинці.
чи
вивчати
інформатику, не бачачи в
очі
ЕОМ,
користуючись
виключно
рахівницею.
Ефект, повірте,
однако
вий. Прикро , що таке ста
новище у наг вважається
ледь не нормою. То. мо
ж е наренігі, візьмемося
за вирішення цієї проб
леми всерйоз., але, бажа
но якомога швидше.
П. ГОРІШ ЕВСЬКИИ.
Студент
II курсу ро
сійського
відділення
філологічного
факуль
тету.
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Зірки.

дім. де з дитинства знайома кожна стежина, кожна дорога рідного крию.
Немало їх сколееив він за
кермом колгоспної маши
ни після закінчення Городеянівського
С П ТУ
№ 1. Не раз задуйувався
над майбутнім.
Одне т о д і знав твердо:
попереду —
служба вАрмії. Прямий і
ясний
шлях в ній визначив за
довго до призову. Поча
вся він, як вважає Василь,
з бажання
випробувати
себе відповідальною і ва
жливою справою.. У вій
ськкоматі промовив нас
тійливо, твердо:
— Якщо можна, направтіе служити в Афганіс
тан.
Афганістан. Вдень над
головою бездонна
синь,
навкруг невимовна краса
гір. І загострена
нелег
кими буднями відповіда
льність. За себе і за тих,
з ким зв’язаний спільною.
однією на всіх справою,
за виконання намазу. А
ще — постійна готовність

п.
,
Василь згадує квітень
В А С И Л Ь Білогубка на- минулого року. В перші
родився і живе в Старому
розвідгріупа, в якій
Лисці Тисменицького ра- був . в1к_вела пошуки
йояу. Василь Гищук з Р у банди врайоні Аліхейль.
днівки
Городенківського вертольоти,десант і розрайону. Вони схожі між відка тут нічого особли
собою настільки, що сто вого не виявили. А через
ронньому може здаватись, кілька днів
група була
що хлопці — рідні брати: передислокована в інший
обидва русяві, вродливі, район.
Командир роти,
невисокого росту. А ко зорієнтувавшись на міс
жен. хто знає їх, підтвер цевості, дав
наказ бути
дить їхню
схояйсть не гранично обережними, не
тільки зовнішню, а й те, видавати своєї присутно
що долі їхні подібні, як сті,
виконати завдання
дві краплі води.
без втрат. Хтось із хлоп
ДО П РИ ЗО В У в Армію ців
побачив душманів.
Василь Білогубка закін Ротний дав команду гру
чив
Івано-Франківське пами по 8 — 10 чоловік
технічне училище № 1, спускатися за
ворогом.
де здобув
спеціальність Через кілька хвилин заінструментальника.
в’язався бій. Настала неРік служби в Афганіс обхіідність попередити котані став для нього сер
йозним випробуванням. В
— ------------------------«учебц і» Василь проходив § МИ — ІНТЕРНАЦ ІОНАЛІСТИ
курс санінструктора. К о - '
ли ж почалася справжня
військова
служба, став
розвідником. Василь зга
дував свій «афганський»
рік. Згадував з хвилюван
ням і болем за тих, хто
не повернувся до рідного
порога. Адже це був рік
(С еред чужих ГІР і мінних
йолів, рік на передовій,
в умовах постійного на
пруження і
смертельної
небезпеки, «В и думаєте,
це просто так пройде, за
будеться? — запитує Ва
силь і стверджує. — Та
к е ніколи н е забувається». мандира про появу душ до зустрічі з небезпекою,
Рота, в якій служив Бі манів з другої сторони. до бою. 14 місяців, день
логубка, стояла в Джала- Василь оцінив обстанов ■за днем, немов читаючи
досвіду,
лабаді. в тому районі, де ку 1 ще з двома товари книгу бойового
чи не найбільше лютува- шами вирішив спускати пізнавав на серпантинах
І - раптом
ГІРСЬКИХ
доріг РЯДОВИЙ
W
% д у д п » . Там
х и я і не
« V було ся .в ущелину.
__
If
ли1 «духи».
передової 1 тилу. Хитрий ПОМІТИВ двох «духів». По- Гищук нелегвду солдатсь
і підступний, озброєний стріл- 1 один з душмани ку науку. І продовжував
«Стіягерами». —ворог був У п а в мертво, д р у г и й заліг би службу з честю, якби
яавюсшо. -«В- цих йоетійя©
_&&....
.
екстремальних умовах най- силь « є бачив. Коли іЙД- нами. До речі, сам Василь
більшою силою були то- вівся, щоб бігти далі, від- розцінює той березневий
вариськість 1
дружба. 4VB тупий удар в спину... полудень, як
звичайний
Василь
замовкає.
В епізод служби. Адже це
Солдатська дружба
над
усе. — говорить Василь. очах прихований смуток, будні автомобілістів: виїТовариші зробили все. -щщ На бойові
операції,
— Дорослішати доводило
ся за надзвичайно корот щоб знешкодити дупма- блокування кишлаків, пекий час. Призивалися шко нів і відібрати поранено- рекриття і охорона доріг.
„„
_______ __ го Василя.
Потім були засідки, перевезення ванлярами
—
мужчинами
стгшали в бою. Ми вміли" санбат, операція і л і к у - тажів. що теж справа не
ми змогли
відстоювати вання в Кабулі. Василь проста,
свою честь, честь розвід- бУ® Упевнений, що з чаВасиль не раз бував у
ників».повернеться до повно- складних ситуаціях — і
Там, вАфганістані, бо- Цінного життя, доля
ио- Tftgi_ КОли в перщі дні пейовепобратимство ставаГ°
Ребування на афганській
ло сильнішим вайсилмгі- ТЄЯЬ
^М ЛІ возив продукти для
шої зброї. Теплими слова але живий; лютий 1988 своєї частини; і тоді коми згадує Василь білору - нагородакений орденом ли пересів у Б Т Р , т ш
са Малишева. узбека Ер- Червоної Зірки, квітень. разом з товаришами на
поруч з ним* наруш- могутніх «у р а д а х » почав
гешева, грузина Лінгу, з
якими ділив труднощі сол ничок щастя стала кохана перевознти вантажі
для
датського життя. « У -роті дівчина Оксана: червень частин обмеженого шнзустріч
з_
«а
^
а
я
ц
я
м
и
»
.тангенту
радянських
служили хлоша 13 національностей, — продовжує республіки в Севастополі, віійськ І для афганського
свою розповідь Василь.— і.
нарешті,
здійснення Иаселення. Гірські доро
Іноді в розмові, в супере- мрії
вступ до інститу ■ ги не легкі та й небезпе
чці важко було й поро- ту.
чні. Д ля новачка, що впе
зумітися. Але в бою не
Ось як згадує Василь рше за кермом, гірський
треба було слів, там один Білогубка ті радісні і до пейзаж, можливо, здаєть
прикривав другого, ризи- щемного болю аумні дні ся мирним. А л е якою зра
куючи власним життям», ‘перебування н » юевасто- дливою буває тиша!
«П існ і
Василь разом з і своїми польській землі:
Того березневого
Дня
в колона машин з вантажем
бойовими товаришами зби до ранку під гітару,
рав інформацію про рух яких ще не скоро викри повинна була проїхати доз ірогою, яка
караванів із зброєю, вла чать біль наші душі,
більш-менш
солдатськими вже була знайомою. Х ло
штовували
засідки на святими
сльозами
над
могилами
шляху цих караванів, ви
пці знали, ща їх з нетер
являли місце знаходжен полеглих побратимів. Х ло пінням чекають ті, хто
ня душманів. На такі бо- пці з усієї республіки зі- будує на древній афгансь
йові завдання ходили ча- бралися на березі моря, кій землі нове життя.
сто Бувало, сиділи в го- щоб посадити дерева на
— Дорога крута, звиви
рах по кілька діб. «Важ- честь тих, хто не позер
ста. Гірська
мВісцевість
ко було,— ізгадує юнак,— нувся з Афганістану»,
та й усе, — говорить Ва
адже «д у х и » робили за— Замість них нам са- силь. — Справа — гори.
сідки на наші з а с ід к и ». Він дити дерева, виховувати зл1ва __ кишлаки. Колоагадує, як під час опера- дітей,
будувати дім, — на наближається до міс
ції в районі «чорні гори» говорить Василь. — За- ця призначення. І раптом
розвідниками було вста- мість них. Шиття розсу- яскраві спалахи
пострі
новлено дім ватажка од- дило по-своєму. Не забу- л ів . Мене 1 мого напарни
нієї з банд. За три доби ваймо. В кожному селі, в ка НІурика це миттю зму
безперервного пошуку бу- кожному місті, в кожній
сило забути про
красу
ло знайдено неподалік до- сім’ї не забуваймо- То на- природи: иа
«рандеву»
му 39 складів зброї і про- ші брати, наші друзі, на- з ’явились «д ухи ». Стріля
довольства.
Були важкі ші знайомі, наша совість
ли
одночасно справа і
сутички з ворогом. Були
біль.
зліва.
втрати друзів.
Останнє
Ці слова воїна-інтернаЗначить, банда немала,—v
найважче. Адже ще кіль ціоналіста звернені до. ко
оцінив ситуацію Василь.
ка хвилин тому були ра жного з нас.
Він напевне, як і
інші,
зом, розмовляли чи спі
ТОГО ранку перед рей- хто їхав попереду і позавали пісні, а...
сом думав Гищук цро
ду, думав про одне: «Т е,

П а м ’я т ь
У запас
н е йде

НАШОГО ІНСТИТУТУ

що знаходиться в кузові,
повинно потрапити за приatia.‘ic*«mnYi, іди и .там иіс
було. Так, саме так. чіт
ко і зрозуміло сформу
лював для себе В. Гищук
поняття високого обов’я
зку воїна-інтернаціоналістіа. В цьому Гищук і його
напарник ■
— молодий сол
дат, який весело предста
вився перед рейсом «Ш урик», вбачали свій солда
тський обов’язок.
Одну з автомацних черг
в гуркоті бою Василь, по
чув чіткіше від
інших:
вона пройшла по кабіні
автомобіля. Рикошетом за
чепило напарника. Василь
не встиг озирнутися, тіль
ки
глянув
на нього,
побачив^ що той живий.
І тут обпекло руку. Шурик кинувся було до Ва
силя, готовий перехопити
кермо машина
— Шурику, вогонь! —
голос Гшцука- -трохи осів,
але звучав спокійно, тве
рдо. — Те, що в КУЗОВІ,
повинно. дійти за призна
ченням.
Ослабленою Рукою Ва
силь впевнено вів важку
машину. Проминули душманську засідку. «Дай за-'
міню »,— в котрий раз про
сив Василя Щурик. Ги
щук мовчав, не відпові
дав, доки не залишилися
позаду місця можливого
несподіваного нападу «д у 
хів » на колону.
Шурик
теж був поранений, тим
паче молодий необстріля
ний солдат. Василь не міг,
ве мав права ризикувати
його життям.. Т о м у й ро
зуміння слова подвиг Ва
силь пояснює коротко:
— Коли пріикриваєш,
виручаєш,
коли хочете,
захищаєш друзів.
У нього с п о к ій н і мане
ри, .тихий голос і якаеь
дивна готовність швидко
відгукнутися на прохання,
сприйняти чужі турботу 1
біль яксввї. « В гоєпітвл і був час. коли Василе
ві самому б чекати під
тримки. а він зберігав
життєрадісний спокій, сам
був завжди готовий під
тримати, підбадьорити то
го, хто поряд», — писав
про юнака в газеті «С ла
ва Родиньї» майор Горенко.
,У турботах, як теїпер
згадує Василь, він забу
вав про власний біль. ІЗ
місяців йшла боротьба за
здоров’я воїна-інтергаціоналіста. Тапхкеит. 'Моск
ва. Саки, Львів — така
довга дорога до видужан
ня.
Лікарі зробили все,
що було їм під силу.
Складна, неординарна тра
вма потребувала високо
го
професіоналізму. Ре
зультат лікування був най
вищою нагородою для л і
карів:
працює рука і
кисть. Переможено неду
гу. Василь може
повно
цінно жити і працювати.
Певне, лише йому, Ва
силеві, відомо, що лягає
на душу, що стискає сер
це. Спогади п р о Афганіс
тан не залишають його й
иа хвилину. Живе юнак в
гуртожитку
і
постійно
спілкується з іншими во
їнами - інтернаціоналіста
ми, з студентами’. Василь
ділиться з людьми дум
ками і спогадами про пе
режите в Афганістані ним
і його товаришами. Було
важко, було й страшно.
Все, що зв’яізано з Афга
ністаном, буде жити в йо
го душі вічною тривогою
і болем.
Болем за тих,
кого вже ніколи не поба
чить.
«Н ас називають воїна
ми запасу. — і к я л іє Ва
силь. — А пам’ ять у запіас не йде».
О. ДІДИК.
Наш позаштатний кореспондент.

Уже чотири роки працює на кафедрі історії СРСР,
та У Р С Р старший викладач, кандидат Історичних
наук Микола Васильович Когутяк. «Вдумливий, пер
спективний», — так про нього відгукується
іір .
ючий кафедрою професор, доктор історичних наук
О. Ю. Карпенко- Микола Васильович читає для сі дентів-третьокурсників історію С РС Р радянського
періоду. Робота дуже нелегка, вважає він сам, бо
щоразу потрібно вдосконалювати лекції, переробля
ти їх, включаючи в них все нові й нові газетці чи
журнальні публікації, що стосуються сторінок Істо
рії нашої країни, подавати матеріал всебічно, а гли
боким аналізом і з якнайширшою гласністюФото В Боб’яка,
І^ д о з в т л я

« Аист» хвилює
серця

вас псевдонім поета (А . Й.
Ст. — Александр
Иаанович Стовба),
який писав
російською мовою. Він, воІснує своєрідна реакція їн-інтернаціонвліст,
брав
глядацького залу, що не участь у бойових діях об
часто випадає на долю ви меженого контингенту ра
конавця, — тиша/ Закінчу дянських
військ в НДР
ється спектакль,
концерт, Та безжальна душман
виступ, і лю ди не піднімаю куля обірвала життя юна
ться, не плещуть у долані, ка. Тому його др уге ймен
а якусь мить наче осмис ня набуло ще одного зна
люють те, що пройняло їх чення: птаха, що іне повер
душі.
Власне так нерідко нувся додому.**
/
сприймаються
виступи лі
Вистава хвилює ще й тим.
тературно-музичної . групи що повідає про матір О л е 
агітбригади факультету іно ксандра, яка виховала пат
земних мов нашого інсти ріота. І коли вслухаюся в
туту. їх виставу
«Улетаех лисш вну розмову сина з
аист, улетает» вже встигли матір’ю, що лунає зі сце
побачити в багатьох навча ни, в мене ще більше сти
льних закладах Прикарпат скається серце в ід болю 
тя. А зовсім недавно вона чого щему, б о й мій син
була представлена на ф е сьогодні також 'несе слу
стивалі клубів інтернаціона жбу там...
льної дружби в Луцьку, де
І таке відчуття проймає
успіх наш був незапереч багатьох глядачів, що, вла
головною
ним — колектив здобув не сне. і є чи не
тільки
спеціальний
приз причиною усгмху
театру,
жюрі, але й щирі глядаць- а також справжні акторсь
кі симпатії.
кі здібності Роксолани Він
Щ о ж все-таки схвалюва ницької, Анюти Семотюк,
Кучерука,
Оксани
ло у спектаклі? Це, насам Ю рія
перед, тема
Афганістану. Тарновської, Ю рія ГалущаОпріч того, світ поезії мо ка. Лесі Цок. Анатолія Корлодого автора Олександра нєева, Лесі Міленько, На
Стовби. вірші якого лежать дії Чейчук.
Л . УВАРОВ .
в основі інсценізації. Тут ,
слово «аист» означає не ті Старший виклададач кафед
льки лелеку, а й розкри- ри англійської мови.
ф

СПОРТ

Стартували легкоатлети
Змаганнями з легкоатле
тичного кросу стартувала
XXXIX спартакіада інститу
ту. У першому виді зма
гань взяли участь
кращі
спортсмени edix факульте
тів. Юнаки змагались на ди
станції 1000 та 3000 мет
рів, дівчата — 500 і 1000
'метрів.
Боротьба за призові міс
ця велася в основному між
трьома факультетами: істо
ричним, фізико-математичним і філологічним. Пере
їмor у одержали кросмени
фізико-математичного
фа
культету, на
другом у за

гальнокомандному
місці
— історичний, на третьому
— філологічний факульте
ти1.
В особистому заліку се
ред юнаків найкращі резу
льтати показали: на диста
нції 3000 метрів — майстер
спорту Михайло
Люклян,
на 1000 метрів — Ігор Шанта. Серед дівчат на дис
танції 500 метрів першість
виграла О льга
Покидько,
на 1000 метрів кращий ре
зультат у Надії Іванини.
П. НЕСТЕРУК.
Викладач
кафедри фізвиховання.

РАД ЯН СЬК ИЙ ПЕДАГОГ
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РОК-ГРУПИ

кавий факт його біографії:
в 1978 році йому, першому
з ансамблів такого роду,
дозволили надрукувати
в
офіційній
афіші
слово
«р о к ». Здавалося б, зов
сім недавно^.. Про міжна
родне визнання в ті часи
якщо і мріяли, то тільки
як про далеке і неможливе
майбутнє.

Р Я ДК О М ІС ТО Р ІЇ

повинен
платити
Заведений нижче уривок
взятий з книги «Лю бов, яку
т и твориш» про творчість
(англійського
ансамблю
«Б ітлз». Ті автори — Пітер
Браун, який багато років
працював* з цим ансамблем,
'І Сігівеи Гейнс.
...Влітку 1962 року «Б ітлз»
нарешті підписав контракт
з фірмою грамзапису «Л а р ло ф о н». За його умовами
фірма зобов’ язувалась за
писати протягом року тіль
ки чотири пісні, тобто ДВІ
маленькі платівки. Гонорар
був сміхотворним ---ПО
Одному пенні за кожну про
дану платівку.
Це
було
нижче стандарту, встанов
леного навіть д ля невідо
мих виконавців*
Перша платівка квартету
•<
«Кохай мене» була
випу с
щена в жовтні 1962 року, і с
Брайен Епштейн сподіваєть •<
ся, що фірма грамзапису єt
<
забезпечить диску рекламу
ft
і підтримку. Та не одержав и
ні того, ні іншого. Коли Ш
продю сер запису Д ж ордж
"Марій вперше оголосив про
вихід платівки на засіданні
працівників
фірми «І-Ем А й », то багато хто посміяв
ся, сприйнявши це як жарт.
{На Той час в А нглії на по
пулярність могли розраховувати лиш
американські
виконавці, такі, як Боббі Ві
т а Дель Шаннона. Д о того
ж Америку захопила хвиля
осихбзу на ймення «твіст»,
і очікувалося,, що теж саме
б уде і в А нглії. Встанови\ лась думка, що з «гітарни
м и» ансамблями буде покінчено
і
що
платівка
«Б ітлз » буде випущена
й
забута.
Вихід диска без реклами
подібний ситуації, коли но
вонародженому не дають
довго Тсти. І Брайен Епштейн
кинувся в шалену атаку,
щоб нагодувати своє «д и 
т я ». І оком не моргнувши,
він скупив 10 тисяч примір
ників платівки: ця магічна
цифра, як він вважав, авто
матично забезпечить диску
місце в англійських хіт-парадах. Потім він зібрав всі
свої сили і почав засипати
листами радіо, Люксембург
І
Всі родичі «бітлів»
і їх Друзі булу мрбілізовані на написання листів з
проханням
передати
по
радіо нову платівку «Бітлз».
Писали і службовці музич
ного агентства Епштейна, і
члени Тх сімей.
В один з тих днів басгітарист «Б ітлз» Пол Маккартні зізнався, що цілий
день нічого не їв. «Н у мав
же хтось платити за ті де
сять тисяч платівок, які ку
пив Брайен», — пожарту
вав він.
І. М АТВІЇВ.

Радянські рок-групи « Д і
алог» і «А вто гра ф » з успі
хом виступили на міжнаро
дному фестивалі в Лондоні,
який щорічно
проводить
англійська фірма «Кепітел
р е діо ».
Конферансьє вийшов на
сцену п’ятитисячного кон
цертного залу
«Хам мерсм іт О д е о н » в шапці-ушачці і оголосив
«сибірське
ірок-шоу». Першу рок-сюТту «Якось завтра» зал слу
хав дещо насторожено. З
др уго ї композиції наміти
лось деяке потепління ау
диторії. Через
півгодини
радянським музикантам ап
лодували стоячи. На заве
ршення
концерту,
який
йшов дві з половиною го
дини, «А в то гр аф » і «Д іа 
л о г» виконали . знамениту
бітлівську пісню
«Back in
U S S R ». Глядачі співали ра
зом з ними.
«А вто гра ф » — московсь
ка група. А
ось «Д іа л о г»
дійсно приїхав на батьків
щину рок-н-ролу з сибір
ського міста Кемерова. Ц і-

— П ро міжнародне виз
нання рано говорити і ни
ні, — вважає лідер групи
Кім Брейтбург, — скоріше
підходить слово «ажіотаж».
Після приїзду ми з «А в то 

графом» кілька годин ман
дрували по Л он до ну в ком
панії десятків представни
ків преси, не .знайомих ще
з нашою творчістю. Однак
на кількість запитань це не
вплинуло. Розпитували зде
більшого про Радянський
Сою з «взагалі».
Схоже,
журналістів
'цікавило не
стільки «щ о », скільки кяк»
будуть
відповідати
живі
російські рок-музиканти. І
лиш після концерту вияви
лося, що з нами
можна
поговорити і про музику.
— А ле ж у вас за пле
чима був січневий виступ
на найбільшому фестивалі
фірми грамзапису «М ід е м 87» в Каннах. І навіть тре
тє місце в пісенному хіт-

З А РУБЕЖЕМ

) З У С Ь О Г О СВ ІТУ

параді
програми
«Радіо
франс інтернаціональ». Га
зета «Ніс-м атен» закликала
«Д іа л о г» до
завоювання
світового ринку. Тобто де 
які під£тави розраховувати
на успіх в Лондоні були.
— Запрошення радянсь
ких груп — своєрідна да
нина моді, а точніше, то
му інтересу, який викликає
наша країна у міжнародної
громадськості. З
нашою
допомогою
організатори
хотіли надати’ їм деяку го
строту. Адж е
голосними
іменами глядачів лондон
ського фестивалю не зди
вуєш. У різні роки на його

сценах виступали такі «зір
ки», як Боб Ділмен, СтівГ
Вандер. Бі Бі Кінг, «Квін»,
і«£тату<ї-квои. Водночас ..з
нами, але на стадіоні «У е м б л і»
виступав знаменитий
Біллі Дж оел. Конкурент, са
мі розумієте, не слабкий.
— Однак Ті, (хто обрав
не стадіон «У е м б лі», а зал
«О д е о н », не пошкодували.
Якщо.
зрозуміло, вірити
коментарю БІ-БІ-СІ, який я
чув по радіо: «Я не став
питати молодих відвідува
чів концерту, чи сподоба
лись їм виступи. Вони так
стрибали, кричали і апло
дували, що моє
питання
все одно йіхто не
почув
'би».
— Між іншим, англійська
публіка має
прекрасний

смак і широку ерудицію.
Вона вважає себе справж
нім знавцем року і тому
намагається бути об’єктив
ною в оцінках, орієнтую
чись не на рекламу, а на
,якість «товару».
Дешеві
трюки тут не
проходять:
лю ди оцінюють саме му
зику. Тому було особливо
приємно, що преса підкре
слювала майстерність «А вто 
граф у». У нас інша музика,
більш контактна, щира, не та
ка складна— комусь більше
сподобався
,«Діалог». Та
загалам було відчуття ува
жної, розумної, доброзич
ливої аудиторії.
— Ну, а як же завоюван
ня світового ринку?
— Тут «Ніс-матен» пога
рячкувала. По-перше, ри чком без боротьби
.ніхто
нам не поступиться, по-дру
ге, ми до неї не готові, і
справа тут не в здібностях.
Не можна серйозно гово
рити про здібності худож
ника. який не має ні пенз
лів) ні полотна. Д ля рокмузиканта дорога апарату
р а .^ - необхідний засіб пра
ці. М ало того, що ми< її. не
випускаємо,; ме закуповує
мо, ще й користуватися не
вміємо. Посилають же ок
ремих співаків на стажуван
ня в Італію — чому б не
«відправляти
аранжуваль
ників й звуїкорежисерів на
ведучі фірми грамзапису?
Ми переконалися, що на
Заході щиро прагнуть спів
робітничати з радянськими
рок-музикантами.
Сумно,
що в «музичній
ізоляції»
багато в чому винні ми са
мі.
А . ВАСИЛЬЄВ.

Щ е одна шведська група!
здобула популярність {слі
дом за «Сікрет Сервіс»);.
Антивоєнна
композиція.
«Останній підрахунок» ан
самблю «Є вропа» посідає:
нині чільні місця в хіт-па;
радах
Франції,
ФРН,Австрії і Бельгії, а потім ця
пісня_досягла ершого міс
ця і у Великобританії. Ра
дянські слухачі могли по
чути групу «Європа» в про
грамі «Ранкова пошта».
*

П Р ЕД С ТА В Л Я Є М О «З ІР К У»

Якщо тобі
Д о кімнати ввійшла гар
на, те н д іт н а ,^ о л о д а жінка
— на телеекрані вона має
вигляд «солідніш ий». І зна
ють її всі. Ц е — Лайма
Вайкуле.
Якщо спробувати прослід
кувати шлях співачки до
нинішньої
феноменальної
популярності, картина
ви
йде приблизно така. Жила
собі дівчинка, мріяла стати
садівником, вигадувала ка
зки про квіти, любила спі
вати. Коли їй б уло 12, вис
тупила на естрадному кон
курсі. Виступила і продов
жувала жити, як жила. Ко
ли подорослішала, думала
про професію хірурга. За
кінчила для початку медич
не училище... 1 раптом —
вар’єте «Ю рас перле».
І
вступ до державного інсти
туту театрального мистецт
ва на режисерський, вис
тупи від Азербайджанконцерту з власним естрадним
колективом «Лайма», де і
балет, і семеро інструмен
талістів, і вокальне тріо.
А ле ось що дивно — на
естраді вона не перший
рік, а вперше Лайму помі
тили по-справжньому, тіль
ки коли вона виконала в
телепередачі
«Пісня-86»
«Нічне багаття» Раймонда
Паулса. Потім був «Верні
саж» з Валерієм Леонтьєвим в телемості «Москва —
Рим», де дебютантка вигля
дала на
рівні
критеріїв
європейської естради і зди
вувала цим не тільки нас
з вами, а й «натовп співаків
з Італії». І, зрозуміло, за
кріпив успіх
телевізійний
новорічний «Вогник»
(де
Лайма
знову порадувала
«Вернісажем» і познайоми
ла з піснею «Щ е не вечір»)

і московські авторські кон
церти Паулса, в яких у ви
конанні Вайкуле прозвуча
ло вже шість пісень, і се
ред
них
«Ш аляй-валяй»,
«Д ілова жінка» і «Ч арлі».
— Завжди дивувалась, як
же так виходить: працює
людина на повну силу, здіб
ності у неї, артистичність,
індивідуальність — все при
ній, але вони наче б не
потрібні нікому. І «в один
прекрасний день» вона ви
никає ніби з небуття, ніби
щойно на світ з’явилася.
— Тут все залежить від
щасливого збігу обставин.
А ле поштовх, як правило,
дає вдало знайдений, «свій»
репертуар. Якщо тобі по
щастило на яскраву пісню,
яка відповідає д о того ж
твоїй власній людській
і
творчій
індивідуальності,
тебе відразу
помітять, а
значить — запам’ятають.
— А як ви створили свій
ансамбль, як вдалося
пі
дібрати лю дей!
— Взагалі в нашій естра
ді це одна з найскладніших
проблем —
знайти собі
однодумців, з якими легко
і цікаво працювати. Нема
у нас такого закладу, тако
го інституту, який допома
гав би артистам знаходити
одне однрго. Я вже не раз
повторювала думку
про
те, що, можливо, на теле
баченні повинна бути пере
дача, яка б знайомила з
усіма
новими
молодими
співаками, музикантами кра
їни. Щ об можна було, ска
жімо, із 1000 вибрати одно
го, але саме «свого». Адж е
нині музичні вузи, училища
забезпечують молодими си
лами оперу, оперету,
ка
мерні. симфонічні оркест-
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На знімку: популярний естрадний співак, заслу
жений артист У Р С Р В А Л Е Р ІЙ ЛЕОНТЬЄВ.

ри — але тільки не естра
д у , д е потрібна специфічна
підготовка...
— О сь і йдуть на естра
д у лю ди з академічною
підготовкою, яким або пе
реучуватися, ламати
себе
треба, щоб відійти від во
кальних та інших стереоти
пів, або так і продовжува
ти співати «за правилами»,
«як належиться», «як усі»...
— Так і виходить.
До
■ речі, якщо ми н ^ можемо
створити
свою
естрадну
школу — тут у нас все на
самопливі, — то є таке по
няття, як обмін досвідом.
Чому б не організувати си
стему стажування за кор

доном? М и через
свою
гордість, чи що, гаємо сті
льки часу! За останні де
сятиріччя в світовій естра
д і набуто великий досвід.
І також в естрадній режи
сурі, в якій у нас мало хто
розбирається. Щ о в
цій
галузі нині робиться у сві
ті. ми теж не знаємо. Ро
бимо «свою » естраду.
— Як!
— Спочатку все «чуж е»
заперечуємо, а років через
двадцять
—
визнаємо
«своїм».
— А ле ви поступили на
режисерський факультет в
інститут театрального
ми
стецтва, значить, сподіває-

*

*

Сінгл американської гру
пи «Бостон»
з назвою
«Ам анда» став першою з.
1983 року маленькою пла
тівкою, що досягла хіт-параду без попереднього по
казу по телебаченню в ід е р кліпа. Друга композиція бе*.
кліпа, що потрапила в :хітиг
— «А йслендс ін зе екай»Д о ллі Партон і Кенні Р о д жерса.
4
*
* *
іНрвий
вокально-інстру^
ментальний ансамбль пла
нує створити один з учас
ників знаменитої ліверпуль—
ської четвірки Пол М а ккартні. 45-річний музикант,,
автор багатьох відомих ,в.
усьому
світі
композицій*
«Б ітлз», має намір поверну
тися д о концертної діяль
ності, яку він переррав на.
початку вісімдесятих років^
Склад нового ансамблюповинен визначитися д о но
вого року. Очікується, що
д о нього ввійдуть виконав-',
ці року, які користуютьсяпопулярністю у МОЛОДІ. З.'
свого минулого ансамблю
«У ін гз » Пол, як повідомля
ється, вирішив включити доскладу
нової
рок-групи
тільки Л іи ду Ма сартні.
* * *
В хіт-параді
тиж невик»
«Нью Мьюзікл Експрес» на?
перше місце злетіли дебю 
танти — дует сестер «М елі Кім» з піснею «Замилюва
ти очі».
Починали
своюкар’єру сестри у фотосту
діях ілюстрованих тижне
виків, як манскеїпшці. Б л о 
кам, однак, професія до
чок не сподобалась, і на
сімейній раді було виріше
но спробувати
домогтися^
успіху в іншій галузі. П ід
тримку М ел і Кім знайшлиг
в фірмі «Сью прімз», що»
спеціалізується на ямайсь
кій музиці, і з першим жеейнглом домоглися успіху——
,випадок, прямо скажемо^
рідкісний.

тесь, що можна п о д о ла тк
відставання в цьому планії
І, значить, все ж у нас єі
де естрадному
режисеру
вчитися і кому його вчитиї
— Знаєте, я вже давно,,
можна сказати,
режисер—
практик, ставлю пісні
зі;
своїм власним колективом..
А інститут, зрозуміло, дає-багато — зі мною займа
ються хороші актори, від
точую пластику, рухи, актор
ську майстерність. Звісно,
знайомлюся
з
історієюестради, багато читаю.
— А які пісні вам більше^
подобається співати!
— Ліричні.
А ле співати^
тільки їх
було б сумно.
Взагалі я, співачка, артист
ка, повністю у владі пісні,,
її образу, настрою. Л ю б лю
різноманіття. Гру.
— І традиційне питання
про плани...
— Скоро з’явиться мінь
йон і
великий
диск, де^
буде майже все, що в моє
му нинішньому репертуарі..
А на об ’єднанні
«Е к р а н »1
задумали
45-хвилинний
фільм за типом музичних^
відеороликів...
Н. М О Р О З О В А .
Ціна
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