ф Д ЕНЬ ЗА ДНЕМ
П Р О Л ЕТ А Р І

В С ІХ

К РА ЇН ,

ЄДНАЙТЕСЯ)

Радянський
ОРГАН ПАРТКОМУ,
РЕКТОРАТУ.
ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ
ТА КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
ВЙЕНІ В. СТЕФАННКА

На черговом у
засіданні кріпивши комуністів за парт- звіти викладачів, завідуючих них, псииолого-педагогічних
партійного комітету інсти організаціями
факультетів
кафедрами про їх внесок наук по підготовці студен
туту розглянуто питання про
з м етою їх більш ефектив у підвищення ідейно-полі- тів д о здійснення виховної
участь викладачів кафедр
ного використання в ідей тичного рівня виховання сту роботи у літній період.
суспільних наук в ідейноно-виховному
процесі зі дентської молоді.
Разом з тим, відзначало
виховній роботі зі студен
студентам)*. Партгрупоргів
ся на засіданні, необхідно
На
засіданні
парткому
тами на факультетах. Від кафедр суспільних наук зо
вирішити ще ряд
питань
розглянуто також питання
значалося, щ о партійна ор
б о в ’язано розробити кон
для організації та успіш но
про
підготовку
колективу
ганізація каф едр приділяє кретні плани участі кож ного
інституту до роботи в у м о  го проведення експерим е
певну увагу питанням ідей
викладача в ідейно-вихов
вах
трьох семестрів. Зазна нту. З цією метою партій
но-виховної роботи на фа ній роботі на факультетах,
комітет
зо б о в ’язав
чалося,
щ о наш вуз експе ний
культетах у відповідності
проявляти ініціативу у р о з
риментує
включення тре парторганізації факультетів
зі своїми планами. П р о це
робці нових ф орм і мето
спільно з деканатами, ком
свідчать засідання політич дів проведення політзанять, тього семестру у навчаль сомольськими та проф спі
них клубів, зустрічі за кру єдиних політднів з ураху но-виховний процес за уча
бю ро
детально
стю викладачів, органів на лковими
глим столом з питань істо
ванням специфіки кож но
р одної освіти, ком сом оль обговорити майбутню робо
р ії КПРС, політекономічні го факультету і запитів м о 
ського та
профспілкових ту і рекомендувати виклап ’ятниці та ін. О днак недо лоді.
Враховуючи резуль
для пос
комітетів. Уж е
здійснено дачів-методистів
статньо працю ю ть комуні тати анкетування студентів,
ряд заходів. Зокрема, рі тійного керівництва і мето
сти суспільних
каф едр за
партком рекомендує у пе
шенням ради інституту вне дичної допомоги студентам
місцем проживання студен рш у чергу комуністам ка
у
піонерських
таборах,
тів, залишилася поза ува
ф едр проводити семінар сено зміни до навчальних
планів, визначено спеціаль створити факультетські опе
го ю робота комсом ольсь ські заняття, позааудиторративні групи для органі
ких організацій факульте
ні заходи у ф ормі бесід,
ності, курси і
контингент
тів. їх активу. На жаль, партдиспутів, круглих столів
і студентів, які залучаються зації третього семестру, до
б ю р о проявляло дуж е ма т. д.; розробити
тести
і до експерименту; перене 10 березня забезпечити ши
роке інформування студен
ло власної ініціативи по на
анкети для виявлення про сено терміни
проведення
тів та викладачів вузу про
данню допомоги факульте ф есійної придатності д о ви
літніх навчальних практик
там в організації
ідейнокладання
суспільних дис на ф ілологічном у та м узи  підготовку до третього се
виховної роботи.
циплін.
Партійним б ю р о
чно-педагогічному ф акуль местру.
Партійний комітет вважає
факультетів регулярно за тетах. Затвердж ено завдан
На засіданні були розгля
за доцільне розф ормувати
слуховувати звіти комуніс ня каф едрам теорії і мето
нуті інші питання партійнопартійну
організацію ка тів, а на засіданнях
ради
дики піонерської та ком со організаційного та ідейноф едр суспільних наук, за
каф едр суспільних наук—
м ольської роботи, суспіль
виховного характеру.

Хто має право
на визнання?
Різними шляхами при , нині конче потрібно вдос
ходимо ми до науково-пе коналювати відбір до ас
дагогічної діяльності у пірантури здібної молоді,
рахунок
вузі, надто в педагогічно насамперед за
му інституті. Найпошире спеціалістів, які мають,
ніший, звісно, через аспі- як правило, досвід робо
рантмргу, Де навчаються ти в обраному науковому
переважно вчорашні сту спрямуванні. Йдеться, вла
денти. Є серед них, певна сне, п р о давно відоме: зді
фахівець-практик
річ, і талановиті, закоха-. бний
ні в педагогіку люди. Од найбільш перспективний
нак 'нерідко трапляється для оновлення корпусу на
(як'не прикро це конста уково-педагогічних кадрів.
тувати), що якраз реко Отже, якщо нам серйоз
мендований в аспірантуру но турбуватися про полі
випускник особливого хис пшення якісного складу
ту до наукової і виклада викладачів, треба зроби
цької роботи не виявив, ти так, аби випускник пед
v студентські роки займа вузу неодмінно йшов у
вся добросовісним зубрін школу, для чого, власне,
ням того чи іншого пред його й готували. І тільки
мету. Правильно, що бе після виявлення свого пе
реться до уваги участь у дагогічного обдаровання
громадському житті. Та він міг би дістати право
коли дехто з випускників на навчання в аспіранту
стає аспірантом лише то рі. Вважаю, що відірва
му, що був комсоргом ність од реальної школи,
групи, секретарем комсо можливо, одна із основних:
мольського осередку фа проблем викладацьких ко
культету або якось очо лективів.
лював студентський будЩе одне питання, що
загін, доводиться тільки хвилює мене ,— спадко
дивуватись.
ємність науково-педагогіч
І все ж, яким чином них кадрів. Відомо, що у
найбільш ефективно орга творчих іцститутах біль
нізувати підготовку моло шість педагогів мають
дого поповнення педаго свою майстерню. В ряді
гічної науки, викладаць технічних вузів створені
кого складу? Якоюсь мірою на виробництві кафедри,
відповідь знаходимо на це лабораторії. В одній осо
в матеріалах Всесоюзно- г бі наукового
керівника
го з ’їзду вчителів, де пря
мо вказується на те, що (Закінчення на 2-й стор.)

Знайомтесь: Лілія ЛАТИШ Е В А — студентка III курсу
факультету іноземних мов.
Привітна,
лагідна дівчина,
приємна і щ ира у п овод 
ж енні з товаришами. О с 
танню сесію
Лілія склала
# ТОЧКА

на «відмінно». А щ е — во
на активістка інститутського
клубу
інтернаціональної
дружби,
член його агіт
бригади.
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ПРОПОНУЮТЬ СТУДЕНТИ
Сьогодні відбудеться засідання
вченої
ради інституту, де вперш е заслуховувати
меться питання, підготовлене ї ї студентсь
кою групою , а саме: п роп озиц ії щ од о пе
ребудови деяких аспектів навчального п р о 
цесу в наш ом у вузі. С в о ї ідеї юнаки і дів
чата попередньо обговорили на зборах гр у
пи — спільність тут досягалася в гострих
суперечках, емоційних пристрастях тощо.
Скаж ем о відразу: питання були слушними
й цікавими, що, проте, не виключало еле
менту дискусійності. Та вони, на нашу дуІгор ЧИЖ, IV курс істо
ричного
факультету:
—
Вважаю за необхідне вста
новити п ’ятиденні заняття,
оскільки нині дію ча «шес
тиденка» дуж е часто є переобтяж ливою для студента.
Тому пропоную суботу зр о 
бити додатковим вихідним,
адже в цей день, будем о
говорити відверто, по суті,
в усіх студентських групах
панує «чемоданний»
наст
рій, і відповідно спостері
гається мінімальний коеф і
цієнт корисної дії як пер
шокурсників,
так і стар
шокурсників. Звісно, це не
є основним аргументом м о 
єї пропозиції. Як на мене,
головне тут в тому, щ о про
тягом двох днів відпочинку
можна надолужити прогая
не, незрозум іле в навчанні,
приділити більш е уваги са-

У колектив нашого ін
ституту надійшла подяка
від Івано-Франківського
обласного відділення Ра
дянського фонду миру, в
якій відзначається патріо
тична участь як виклада
чів, так і студентів у ру
сі цадянських прихильни
ків миру. Яскраве під»
твердження цього — ЇХ
добровільні внески: тіль
ки у 1988 році колєїеіяв
вузу перерахував у фонд
понад 6.930 крб. Актив
ну участь у цій благород
ній справі взяли студен
ти. Особлива відзначились
історичний, фізико-математичний та філологічний
факультети.
Н. ЯСНА.

і ЛЮДИ НАШОГО ШСТИТУТУ

У оарткомі Інститути

• НА ТРИБУНУ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ

Подяка
колективу

мку, були б більш прозірливими й аргу
ментованими, якби д о них мав причетність
ш ирокий студентський загал, зреш тою , проф есорсько-викладацький склад інституту.
О то ж з м етою обговорення ідей членів
групи ми й пропонуєм о їх читачам газети
майже в тій послідовності, в якій вони
прозвучали того дня на зборах, в якій р о з 
горталися між студентами. Вони висловили
свою точку зо р у на
підняту
проблему.
Яка ваша з поруш еного приводу!

м опідготовці до занять тощо.
Відчуваю, що в м ого опо
нента виникає
запитання,
як за таких обставин вкла
стися в часові рамки семе
стру, як рівномірно р озп о 
ділити в ньому
велику й
досить-таки напруж ену кі
лькість лекційних і практич
них годин? Гадаю, це м о 
жна вирішити, продовж ив
ши, наприклад, півріччя за
рахунок сесійного місяця.
А для екзаменів варто під
шукати якийсь
інший час
або інш у форму.
Оксана
В О Й Ц Е Х ІВ С Ь К А ,
III курс ф ілологічного ф а
культету: — Справді, сесійний місяць (їх навіть два —
зимовий і літній) непотріб
ний. С п р об ую обгрунтува
ти свою думку. По-перше,
це надзвичайно велике ро

зумове
напруження
для
студентів скласти протягом
трьох-чотирьох тижнів пів
десятка іспитів, при цьому,
зважте, складних і важли
вих. За такий порівняно ко
роткий
період
часу го
ді всебічно осмислити і за
своїти величезну кількість
фактичного матеріалу. Подруге, ні для кого не сек
рет, щ о переважна
біль
шість наших колег по-справіжньому починає
вчитися
лише перед екзаменом, іна
кше кажучи, сесія стає для
них тільки етапом зд об у
вання оцінки, але аж ніяк
не знань. О то ж вважаю, щ о
іспити, які
виносяться на
сесію, варто складати про
тягом семестру. А для цьо
го програм у того чи іншо
го курсу слід
вичитувати
за 2— 2,5 місяці. Д о речі,

в підготовці
екзамену
дуж е знадобиться той ви
хідний, який пропонує за
провадити Ігор Чиж.
Іван Г А С Ю К , III курс, фізико-математичного
ф аку
льтету: — Щ о таке скла
дання іспитів як не своєрі
дна гра в «щасливу лоте
рею»? Хіба не так? Витяг
нув білет з питаннями, на
які знаєш відповіді, — ти
на коні,
витягнув той, на
питання якого не даси від
повіді, — отримуй те, щ о
заслужив. Безперечно, та
кий критерій
оціню вання
якщ о й можливий, то в уся
кому разі далекий від о б ’
єктивності. О пр іч- того, не
сприяють їй існуючі ще се
ред студентства так звані
«шпаргалки», благальне ви
прош ування у
викладача
позитивної оцінки тощо.,/
Словом, я пропоную запр о
вадити колективну ф орм у
складання екзамену. С п р о 
б ую бодай коротко поясни
ти і викласти суть
цього
експерименту, зауваживши
принагідно, щ о та к а 'ф о р м а
екзаменування м ож е засто
совуватися у випадку, коли
іспит усний. Так от, д о ау
диторії
заходить
одразу
10— 15 студентів, викладач не
пропонує їм білетів, а на
томість ставить запитання,
на основі яких і відбуває
ться оціню вання знань сту
дента. Часу на підготовку
до відповідей обмаль, точf Закінчення

на 2-й

стор.1
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§ Н А ТРИБУНУ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ

(Початок

Хто має право
на визнання?
(Початок на 1-й стор.)
поєднуються таким чином
і теоретик і практик. Як
правило, до роботи в сво
їй майстерні, лабораторії
вони залучать студентів,
які мають можливість на
практиці перевірити здо
буті знання, стикатися з
реальними
проблемами
ЖИТТЯ.

V

А чому б і нам не за
кріпити за кожним з ви
кладачів шкільний клас,
в якому він вів бн свій
предмет? У такому разі
перш за все відкриваєть
ся перспективна можли
вість, постійно вивіряти
власні теоретичні викла
ди, конкретизувати нау
кову роботу. Клас для
учителя вчителів — та ж
лабораторія. Крім того,
спілкування з педколективом допоможе постійно
дихати атмосферою шко
ли, знати її потреби, спря
мовувати свої сили на ви
рішення саме тих питань,
що їх підказує власна
практика, досвід шкільних
колег. Хоча, гадаю, при
цьому виявиться, що не
кожний із професорськовикладацького складу на
важиться на такий крок.
Що ж, це стане достатнім
приводом для роздумів
про професійну придат
ність викладача...

ти його надбанням широ
кого кола педагогів і зго
дом таких учителів запро
шувати для викладання в
інституті. Можливо, є ре
зон створювати творчі
об’єднання учителів-дослідників у масштабах мі
ста. району чи області.
Керівниками об’єднань мо
жуть стати відомі вчителіметодисти (є серед них і
з науковими ступенями
або ті, хто займаються
науковою роботою). Така
співпраця не тільки зба
0
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ніше, майже немає, веден
ня якихось записів заб ор о 
няється (аби запобігти ви
користанню наперед при
готовлених
«шпаргалок»),
оцінка кож ном у виставляє
ться викладачем наприкінці
екзам ен у-р озм ови і аргу
ментується в
присутності
всієї групи. Отже, протягом
З— 4-х годин таким чином
мож на грунтовно
опитати
всю академічну групу. Д о
речі, таку ф ор м у оціню ван
ня знань деякі
викладачі
практикую ть на колоквіу
мах і семінарах.
Щ о це
дасть? Насамперед, утверд
жуватиметься
о б ’єктивний
критерій в оціню ванні знань
студента, виключатиметься
тут будь-яка випадковість,

сько-викладацького складу
інституту.
Адже, будьмо
відвертими, не в усьом у ми
праві, хоча
все, про щ о
сьогодні тут йшлося, вва
ж аю цілком прийнятним і
слушним. Зреш тою , тут та
кож потрібно враховувати
й наш студентський освіт
ній рівень. А він, погод ьм о
ся, не тільки н$ однаковий.

але й часто не відповідає
том у рівневі завдань,-вирі
шення яких б е р е м о на се
бе.
Роксолана ВИ ННИ ЦЬКА*.
Ill курс ф акультету інозем 
них мов: — Мене, я к -і ба

Ігор ЧИЖ : — Отож, щ об
уникнути подібних історій
у майбутньому,
потрібно
глибше продумати гнучку
політику щ од о ЦІЄЇ гр ош о
вої допом оги
студентам.
Наприклад, підняти вимоги
д о екзаменованих, виріш и

Ш КОЛА

—

Оксана
В О Й Ц Е Х ІВ С Ь К А :
Гадаю, ми підійшли д о

дуж е цікавої ідеї підготувати закон про студентст
во Івано-Ф ранківського пед
інституту. Тобто розробити
цілий кодекс
о б о в ’язків,
прав, н ор м і положень, при
йнятних для наш ого вузу в
умовах д е м о к р а тії1 і глас
ності.
Іван Г А С Ю К : — Нам, ду
маю, варто не стільки р о з 
робляти, скільки удоскона
лювати згідно з нинішними
перебудов чими процесам и
уже діючий кодекс прав і
о б о в ’язків студентів-стефаН иківців.

Роксолана ВИ Н Н И Ц Ь К А :—
Такий закон існує сьогод
ні в багатьох ву^ах країни.
Хотілося б, аби в
основі
наш ого лежали д об рі тра
диції прикарпатського сту
дентства, вихованців педаго
гічного. Ц і традиції треба
повсякчас берегти і прим
ножувати.

У ж е .н е перший рік три
ває співробітництво кафед
ри природничих та матема
тичних дисциплін педагогі
чного факультету з учите
лями початкових класів се
редніх шкіл міста й облас
ті. О т і нещ одавно слухачі
курсів підвищення кваліфі
кації взяли участь у науково-пра)«ті4 чній конф еренції
проблем роботи вузу і
школи, яка
проходила на
кафедрі.
На знімках: про роль пра
ці в естетичному вихован
ні ш колярів на конф ерен
ц ії виступив учитель ІваноФ ранківської С Ш № 20 І. Р.
Дділюк (ф ото вгорі зліва),
проблемам методики вик
ладання
математики при
святила свій виступ доцент
кафедри
природничих та
математичних
дисциплін
. . В. Стеф урак (фото вгорі
справа). Зацікавлення вия
вили до поруш ених проб
лем учасники конф еренції
•(внизу).
Ф о то І. Перкатюка.

Склад викладачів пед
інституту поповнюється,
звісно, не тільки колиш
німи студентами — випу
скниками аспірантури. Є
й інший шлях, коли до
вузу приходять (на жаль,
порівняно рідше) вчителіпрактики. Це особлива ка
тегорія педагогів, з якою,
як на мене, зв’язано по
ки що більше проблем,
ніж готових рішень.

гатить шкільну практику.
Вона водночас сприятиме
виявленню тих. хто може
через '' аспірантуру чи
«співшукацтво» поповни
ти професорсько-виклада
цький склад інституту. А
таких, принаймні на При
карпатті. є десятки.
Вимоги, що пред’явля
ються сьогодні до вчите#лів-практиків при вступі
до аспірантури, вважаю
завищеними. Неважко зро
зуміти, наскільки склад
но скласти вчителеві всту
пний іспит з іноземної
мови, якщо він закінчив
педінститут або універси
тет декілька років тому і
викладає у сільській шко
лі фізику, історію чи ма
тематику.
Я, звичайно, торкнувся
лише кількох аспектів по
ліпшення наукової роботи
в інституті. Гадаю, вони,
Що можна поставити на як і інші сторони цієї над
противагу такій усталеній звичайно важливої спра
практиці? Вочевидь, пот ви,
стануть об’єктом об
рібна чітка система, що говорення на партійних
допоможе виявити серед зборах.
учителів самородків, зба
Д. ЗАРІНЧАК.
гачувати їх досвід, роби

Роксолана ВИ Н Н И Ц ЬК А :—
За таких обставин тут потріб
на участь усіх
студемтів,
повторю ю , усіх. О то д іко ж ен ,
залежно від його конкрет
ного вкладу, матиме зм огу
отримувати
відповідно
й
стипендіальну винагороду.

ПРОПОНУЮТЬ СТУДЕНТИ

Упевнений, застосуван
ня такої форми роботи бу
де сприяти і підвищенню
якості навчання студентів.
Адже вони' зможуть сис
тематично бувати в класах-лабопаторіях, спосте
рігати, як їх викладач ро
зказане на лекції втілює
в життя.

Спробую обгрунтувати
цю думку. Справа в то
му. що тоді, коли випус
кник педвузу закінчує за
клад і йде працювати до
школи, контакти з ним,
як правило, припиняють
ся. Коли ж, набравшись
практичного ’досвіду, він,
сповнений задумів, планів,
вирішує спробувати себе
на
науково-педагогічній
ниві, то виявляється для
ін с т и т у т у
«незнайомцем»
—>1 його нікому рекомен
дувати в аспірантуру. Тим
часом у- школі працює не
мало талановитих спеціа
лістів, які могли б збага
тити своїми,
здобутими
на практиці знаннями ви
щу педагогічну школу.
Юднак... спроби вчителя
привернути увагу до сво
го досвіду зустрічають
щонайменше зневажливопрохолодне ставлення з
боку науково-педагогічних
працівників.

ко занижувати оцінки, а то
й с уб ’єктивно підходити до
виявлення рівня знань сту
дента? Коли ж все-таки ек
заменатор намагається бути
о б ’єктивним і ігнорує мі
ністерську вказівку, вини
кають неприємні ситуації,
як, скажімо, трапилося по
рівняно недавно на художньо-граф ічному факультеті.

нівелюватиметься, правиль
ніше кажучи, ігноруватиме
ться «шпаргалка», нарешті,
економ итим еться
час як
студента, так і викладача.
Анд рій
В О Р О БЙ О В, III
курс ф ілологічного ф акуль
тету: —
Хочу зауважити,
щ о наші п роп озиц ії у спра
ві поліпшення системи ек
заменування студентів ви
магають ретельної переві
рки на
практиці, власне,
вони не є догмою, а своє
рід ною спр обою експери
менту. як каже Іван Гасюк.
Очевидно, його варто про
водити спочатку на
рівні
академічної групи чи кур
су (можна й
факультету)
і лише при позитивному ре
зультаті запроваджувати в
усьом у інституті. Принаймні
тоді матимемо обгрунтова
ний результат і він давати
ме підстави для пропозиції
провести
експерим ент на
всіх факультетах разом . І
ще одне — тут конче не
обхідна дійова
допомога
досвідченого методиста, д о 
пом ога з боку чіроф есор-

гатьох
студентів,
хвилює
розподіл
стипендіального
фонду. На сьогодні він зда
ється недосконалим. Чому,
приміром, й досі існує літ
міт стипендій для наш ого
вузу, передбачений давно
р озробленою міністерською
інструкцією?
Виявляється,
стипендіальним ф ондом м о
жуть
користуватися лише
72 проценти студентів, бо,
власне, на стільки він і лі
мітований, матеріально р о з
рахований, якщ о так м о ж 
на висловитися. Гаразд, а
як же бути тоді, коли сту
дентство педагогічного до
б ’ється 10О-процентної ус
пішності і всім треба буде
виплачувати стипендію? Як
же ж бути тоді з 28-а від
сотками? А д ж е вони також
з а л у ж и л и стипендіальної
нагороди. Невже тут інст
рукція виявляється зд о р о 
віш ою від лю дського глу
зду...
Олександр
Ц ЕБА К,
III
курс історичного факульте
ту: — Чи не звідси почина
ється прагнення викладача
не порушувати
усталеної
рокам и інструкції — всіля

ти питання із зменш енням
ліміту на стипендії або й
зовсім його ліквідувати. В
ц ьом у Плані видається пер
спективною (хоча й не поз
бавленою
суперечностей)
позиція доцента кафедри
о бр азотвор чого мистецтва,
креслення і праці М, Кін
драта, висловлена в його
статті «Кож ном у — по пра
ці». опублікованій в газеті
«Радянський педагог» за 21
лю того ц. р.
О к р ім того,
д л я поповнення стипендіа
льного ф онд у про пон ую в
наш ом у інституті підпоряд
кувати всі напрямки труд о
вої
діяльності
студентів.
Тут і наукова робота вихо
ванців вузу на госпдоговірних темах, і кооперативи...

Ігор ЧИЖ : — О то ж п р о 
поную не
відкладати цю
справу, як мовиться, в дов
гу скриньку, а на засідан
ні вченої
ради
інституту
створити р об оч у групу, ме
тою якої і була б підгото
вка цього документу. Д об 
ре було б, якби партійний
комітет, ректорат підтрима
ли нас у цьому.
Олександр
ЦЕБАК: —
Принагідно хочу зауважити,
щ о постанови вченої ради
інституту варто друкувати
в нашій багатотиражці, як
і публікувати там матеріа
ли, зв'язані з
діяльністю
студентської групи цієї ра
ди. Я певен, ЦЄ сприяло б
гласності, процесам д ем о
кратизації в наш ом у інсти
туті, поінф ормованості ши
рших кіл студентства про
наболілі проблеми вузівсь
кого життя.
Андрій
ВОРОБЙОВ: —
На наших сьогодніш ніх зб о 
рах ми, звісно.
зачепили
тільки р яд
моментів, щ о
торкаю ться
навчального
процесу в інституті, лише
ті питання, в
р о зв ’язанні
яких ми можемо, ні — м у
симо брати активну участь...
Ігор ЧИЖ : — Сподіває
мося, щ о вони стануть пре- 1
дм етом обговорення на за
сіданні вченої ради, будуть
конкретизовані тощо. М и ж
лише хотіли загострити на
них увагу. Думаю, це нам
вдалося. Віриться, щ о й ін
ші, ме менш важливі питан
ня щ од о активізації студе
нтства в перебудові життя
інституту будуть підняті і
на засіданнях вченої ради,
і на сторінках газети «Ра
дянський педагог».
О тож
запрош уєм о всіх взяти ак
тивну участь у цьомук

ОТЖЕ, пропоную ть студенти. І хай не в усьом у вони
достатньо аргументують свої положення, нехай іноді
переважаю ть тут ем о ц ії (все-таки молодість!], однак не
мож на не погодитися з ними, щ о перебудовчі пробле
ми навчального процесу у вузі висунуті сьогодні на п о
рядок денний, щ о кож ного — студента чи викладача —
повинно боліти за престиж і д ол ю педагогічного, за
підвищ ення рівня знань майбутнього вчителя, зрештою,
за д ол ю реф орм и наш ої освіти.
Розм ову записав О. О Л ЕК С Ю К .

"
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НЕЩОДАВНО ЦК Компартії України розглянув
питання «Про розробку республіканської програми
розвитку історичних досліджень, поліпшення вив
чення та пропаганди історії Української РСР». У
прийнятій постанові відзначається, що в умовах по
мітного пожвавлення духовного життя радянського
народа закономірно зростає інтерес до подій мину
лою, загостроюеться потреба в науковому переос
мисленні історичного досвіду, підвищується соціа
льна роль історичного знання.
Що ми знали досі про історію нашої республіки,
нашого краю? Мізер, втиснутий у рамки брошури,
явим є шкільний підручник з історії УРСР. Ті, хто
займався глибоким вивченням минувшини, краєзна
вці, яким часто належало самим досліджувати істо
ричні сторінки області, району, міста чи села, вик-

ПЕДАГОГ

і на інших гуманітарних 50 кандидатів.., А ми
Івано-Франківсь
факультетах. Це, до речі, історії
не тільки у нас. Так є у ка не маємо! Написаної
Вірменії, Гвузії, у При історії. Ось львів’яни мо
балтиці. У нашому рес жуть похвалитися: вони
публіканському Міністер мають видані до 700- і
Ви
стві народної освіти йде 725-річчя книжки.
підготовка до того, аби пустила книгу Волинь, го
тує її Поділля. А ми не
поширити даний курс.
— А що робиться тут,, маємо навіть монографії.
на місці, поки, як то ка То що можна говорити
про пам’ятники, які у
жуть,^вирішать нагорі?
— Завідуючий кафедрою нас не вивчаються.
Так, почну з давнього
професор О. Ю. Карпенко. написав листа у ЦК періоду: археологічна ло
Компартії України з про пата не вирила ще жод
ханням розширити лекцій ної скиби землі, аби вста
ний курс. Це буде запро новити, які культурні ша
ваджено, мабуть, з наступ ри залягають у нашому
ного навчального року. краї. Нема у нас постій
Поки що ж я, приміром, но діючої прикарпатської
читаю період феодалізму експедиції, що ,є величез
недоліком
нашої
на Україні — 26 годин. ним
Вісім століть за 26 годин! археологічної нгіуки. На
Що можна прочитати?
віть на облік не взяті
Донедавна прогресувало усі зони, археологічні об'
якесь таке спрощення. єкти. Щойно все це поча
Для вчителів у 60-х роках ло готуватися.
У середньовіччі наше
був підручник з історії
УРСР. Але у шкільній місто було великою фор
програмі питань з істо тецею, однією з кращих
рії республіки не знай у Європі. Ми не маємо
демо, окрім визвольної й досі її панорами, а по
б відтворити.
війни і возз’єднання Ук трібно
Історія?
Лише до
раїни з Росією та воз
з'єднання 1939 року. І 325-річчя міста я опублі
все. Тепер питання стави кував серію статей в об
газетах.
Та
ться таким чином, щоб ласних
школярі вивчали якомога їх не можна видати бро
більше республіканського, шурою. У нас взагалі
місцевого історичного ма скрутне становище з ви
теріалу. Сьогодні у школі давничими справами, в и 
по 13—-15 годин відведено давництво «Карпати» ма
уваги
приділяє
темі «Наш край». Але й ло
у цьому
пи
досі робляться заміни, а нам
місцеві факти не вивчаю танні, а ми вдовольться. Це ми спостерігає няємося маленькими до
мо, зокрема, у сільських відниками типу «Радян
школах, коли вчитель-іс- ське Прикарпаття». Наші
торик, пропрацювавши по обласні керівники справед
над 20 років, не має на ливо ставили питання про
віть картотеки, володіє створення прикарпатсько
дуже мізерними даними, го видавництва, щоб навіть
подібні путівники вида
виявляє байдужість!
Місцевий матеріал, вва вати на місці, що, зви
жаю, треба вміти обов’яз чайно, стало б добрим по
ково включити у навчаль штовхом до вивчення і
ну програму. Наша кафед пам’ятників, і нашої мініра якраз підготувала два архітектури.
Ось ми ліквідували кла
видання методичних вка
зівок для вчителя-істори- довище по вулиці Радян
ка. Окрім цього, я видав ській. Свого часу я й мої
брошуру «Як підготувати товариші піднімали пи
історичне
краєзнавство. тання про те. щоб збе
Практичні та семінарські регти ЗО могил тих лю
заняття», бо дуже важ дей, які вартують того,
ливо дати навики краєз впорядкувати їх. Адже у
навчої роботи на семіна нашій міні-архітектурі пре
дставлені і віденська, і
рах. '
— Це потрібна, як празька, і варшавська, і
на мою думку, брошу римська школи. Тому бу
ра.
Вона, гадаю, дасть ла така пропозиція: ви
поштовх здоровим силам везти ці надгробники за
громадськості І області місто і зберегти, як пам’ят
більш широким фронтом ники міні-архітектури. Та
розгорнути роботу по вив до пропозицій істориків,
ченню краю, відновленню краєзнавців функціонери
історичних та культурних від'культури поставилися
пам’ятників, а їх ще так байдуже,.
Ще один прикрий факт.
багато у запущеному ста
ні... ^
У Станіславській міській
— От власне й біда в ратуші був четвертований
тому, що формальне шеф соратник Олекси Довбу
ство лад пам’ятниками у ша Василь Баюрак, але
нас існує, але дійової ро досі немає тут пам’ятної
боти нема. Ми повинні дошки. Неодноразово під
позбутися такої бюрокра німав це питання, давав
тії, піднімати справу са довідки товариству. Та
мою ініціативою. Все це ставляться до цього Фор
повинно бути відображе мально.
А чому наші вулиці не
но v нашій пропаганді.
Адже наскільки духовно названі, наприклад, іме
зрілою має бути людина, нами Баюрака чи Івана
щоб зйогла сама взятися Капущака — того першого
за впорядкування історич парламентарія з села Під
ної могили, відновлення гір’я, який виступав на
захист селян? Частково
пам’ятника і т. д.
історія ву
— Чому б, скажімо, не друкується
взятися за це відновлен лиць. але, вважаю, варто
було б залишити певну
ня студентам-історнкам, кількість
назв вулиць по
за прикладом юних слідо професіях,
як було колись.
питів?
Зараз гостро
стоїть
— Боюся, що самим
питання
про
встановлення
студентам не під силу це,
місті пам’ятника Іванові
тут. потрібні й наші сили vФранкові.
Дивно, що досі
— досвідчених істориків.
Бо зберегти
пам’ятник його нема. Я вважаю, що
можна тільки тоді, коли найперше, що ми повинні
знаєш його історичну вар зробити, — це поставити
Каменяреві,
тість, вмієш його оціни пам’ятник
пам’ятник Шевченкові, ін
ти.
шим видатним людям, які
— А чи є у нашому тут діялиі Не все у нас
місті такі пам’ятники, які гаразд і з пам’ятниками
ще досі не оцінені і над революційної,
бойової
якими варто працювати і трудової слави Прикар
Краєзнавцям?
паття.
— Надзвичайно болюче
Розмову вела
питання. У нашому місті
Н. БОДНАРЧУК.
працює п’ять
докторів
історичних наук, понад
Фото В. Боб’яка.

ликали у нас повагу й захоплення, бо в глибині ду
ші вони добре пам’ятали одну істину: «Скажи мені,
як ти поводишся зі своїм минулим, і я передречу
тобі твоє майбутнє».
.Володимир Васильович Грабовецький до мину
лого все своє свідоме життя ставився з особливим
трепетом, глибокою повагою... Нині у твор
чому доробку доктора історичних наук, професора
нашого інституту В. В. Грабовецького понад 500
наукових і науково-популярних праць з історії Ук
раїни, виданих окремими книгами, надрукованих у
наукових збірниках, журналах і газетах. Основні до
слідження вченого носять науково-краєзнавчий ха
рактер, значна їх частина стосується пам яток іс
торії та к у л ь т у р и . ______________
— Володимире Васи і що робити, як, по суті,
льовичу, чвму, на Вашу проводити на місцях оце
думку, так сталося, маю духовне життя.
Далі. У міністерських
на увазі, звідки взявся ні
гілізм у наших сучасників? відділах, як на мене, си
— Виховалося щіле по дять люди;, які зовсім не
коління людей, які з Пе дбають про нормальне пла
ріоду сталінських репре нування читання різних
Ска
сій. періоду застою не лекційних курсів.
звертали уваги на Ці проб жімо. на першому курсі
леми. Багато чого було історичне краєзнавство чи
лише на словах, а на ді тати можна, але допоміжні
лі не виховували справж історичні дисципліни, вва
ньої любові до того, що є жаю, доцільно' читати на
найближчим до тебе, тво^ї старших курсах, коли сту
сім’ї, історії, традиції. Чо денти володіють певним
Боюся,
мусь вважали, що ті тра багажем знань.
диції — це патріархальщи- що програму для студенна. (Це був модний ви- тів-істориків затверджу
слів у чиновників: «Не ють міністерські функціо-

— Володимире Васи і— це народні літописи,
льовичу, чільне місце у з якими, на жаль, у нас
Ваших історичних дослід мало хто рахується. Сво
женнях займає вивчення го часу мені до рук по
життя Олекси Довбуша, трапило безліч документа
його антифеодальної бо льних матеріалів, записів
ротьби. Де, по суті, сільських літописців. Це
вивчення історії рідного величезна проблема, яку
я спробував підняти на
краю...
— Це справді так. Ще сторінках «Прикарпатсь
в молоді роки я зрозу кої правди» у статті «Свід
мів. що через краєзнав чення народу» (1988 p.).
ство ми можемо вихову Та чомусь деякі керівники
вати в учнів, студентів особливо по селах, не ці
любов до отчої
землі. кавляться цими літопис
Проблему цю вважаю цями, не дбають про міс
складною.
надто зараз. цеві пам’ятники. Візьму
Якщо ми не знаємо свого для прикладу село Росіпорогу, ми забуваємо, хто льна Богородчанського ра
ми- є. А якщо по правді, йону. Тут з давніх часів
то'- так воно у нас і вело
ся, Тільки у 1987 році
змогла відбутися перша
Всесоюзна краєзнавча кон
ференція. Проблема краєз
навства піднімалася до
сить гостро. Адже з рідним
краєм пов’язане все. Лю
дина повинна знати, хто збереглася одинока соле
вона і звідки, завше riaf- варня — пам’ятник тех
м'ятати про свій родовід, ніки. Колись же Прикар
коріння своє.
паття було центром соле
— Володимире Васи варіння і живило навіть
льовичу, Ви — голова всю Русь. До нашого ча
су збереглася тільки ця
секції пам’яток : історії
прн правлінні обласної солеварня. Та голова сільорганізації Українського виконкому, хоча за фахом
товариства охорони і збе історик, ліквідував її.
реження пам’ятників істо Перед тим мені вдалося
рії та культури, діяльність зробити зарисовки з на
якого сьогодні набирає тури, опублікувати у Богородчанській
районній
особливої вдги.
—
Так, я вкоджу догазеті статтю «Таємниці
цього товариства з перших солеварної бані». однак
днів його заснування. І це її не врятувало. І досі
вважаю це своєю другою не можу зрозуміти, наві
основною роботою. Я й у що знесли? Адже якщо
Львові працював головою ми так безболісно будемо
секції пам’ятників історії. ліквідовувати літописи й
Протягом 1966—75 ро пам’ятники, то з чим за
ків незмінно вивчаів усі лиснимося? Це не може
забуті
історичні місця не хвилювати мене як іс
й пам'ятники не тільки торика
Львова, а й області, При
— ...Може, це надто
карпаття. Опублікував у гучно..., але щодо факту
газетах, журналі «Жов знищення солеварні, як
тень» сотні статей, при тільки одного з численно
свячених в основному го ряду... ПРИНО СЯТЬСЯ в
збереженню і відновлен жертву історія ради примх
ню історичних пам’ятників. чиновників від влади, ди
Свого часу у нас йшла летантів. хто відмітає все,
досить оригінальна боро не розібравшись.
тьба: скидати хрести з
— Так, так. Звідси ви
храмів, церков. Це було пливає т е одна важлива,
свого роду розгортання на мою думку, проблема:
атеїстичної роботи. У на вміння дослідити пам’ят
роді той період так і на ники. Це значною мірою
звали: коли валили хре стосується нас. істориків.
сти. На той час багато Ось я читаю на першому
наших бюрократів, чинов к у р с і історичного кілька
ників не вміли розрізнити дисциплін, зокрема, лек займайтеся патріархаль
Але треба розі
культове від історичного ції з історичного краєзнав щиною»),
братися,
що
патріар
значення пам'ятника. Ось ства Розповідаю про ці хальщина. таке
Це
ж
тради
приклад.
У .1848 році каві печі! Але спостері
була ліквідована панщи гаю. що дуже незначна ції, створені самим на
на. У багатьох місцево частина cTvnemiB слухає родом у глибині віків, во
ни живлять народ. Завдя
стях на' честь цієї події з
інтересом,
ним народ може збе
силами .народу споруд хоче знати. А більшість ки*
як нація. Якщо
жувалися пам’ятники. Зви ч о м у с ь пасивні. Таке ні жрегтися
втрачатимемо їх, то втра
чайно, якщо в селі — то гілістичне ставлення не
те головне, що
на найкращому місці. За- може не насторожувати. єчатимемо
критерієм нашого життя.
копували у землю плуг, Х о ч у процитувати v з в ’я з 
список останніх повинно- к у з цим слова М. С. Гор І т о м у впевнений, ниніш
стей, садили дуб чи липу бачова. сказані ним на зу ньому поколінню необхід
но наново відкривати усю
і вінчали місце хрестом. На
той час інакше і не мо стрічі з діячами науки свою минувшину. Щодо
і к у л ь т у р и : «Наш народ
студентів-істогло бути. Згадайте хоча ніколи не погодиться... з підготовки
б відомий вислів класи нігілістичним - ставленням риків, мені здається, що
ків марксизму-ленінізму ДО МИНУЛОГО. до всього, Міністерство народної ос
віти повинно загострити
про те, що завжди під
пережито, зроблено за тут особливу увагу, щоб
релігійною оболонкою бу що
поко маійбутні фахівці могли
ли політичні
протести. життя Мпопередніх
'и не можемо до глибоко перейнятися отією
У наш же час, особливо лінь.
іУ 50-1—60-і
роки), ці пускати нігілізму щодо історичною пам’яттю, а
памі’ятні знаки
почали к у л ь т у р и . традицій, істо не просто вивчати курс
Я
ліквідовувати. Чи треба рії». Як прекрасно ска заради формалізму,
зало! Оте, що якраз і
доводити, що у церквах є каменем спотикання в завжди казав студентам:
ви прийшли сюди не за
зосереджені
неоціненні
скарби історії та культури. перебудові (в галузі ку ради заліку. Головне, щоб
яке потрібно пе ви вивчили методику пи
Друга сторона проблеми льтури),
ребороти.
тання і пізніше знали, як

«Людина мусить знати

отчии поріг...»
нери, які ніколи не пра
цювали у вузі.
— Володимире Васи
льовичу, Ви говорите про
певні курси, дисципліни.
А що стосується читан
ня курсу Історії УРСР,
адже. ваша кафедра так
і називається — кафедра
історії СРСР та УРСР...
— Курсу історії УРСР
навіть не було у нас до
недавна. Говорю про це
з болем у серщ. Хоча
кафедра, як ви заува
жили. і називається так.
Диву даєшся,
але вва
жалося. що це: «особли
вості республіки». І ско
ротили курс історії Ук
раїни до мінімуму, а був
такий період v попередні
роки, що на нього виді
ляли всього 15 лекцій.
Не можу уявити, як сту
дент. закінчуючи історич
ний факультет, не знає іс
торії тієї республіки, де
живе і вчиться. Тільки
тепер почали про це від
верто говорити. Ввели чи
тання курсу історії УРСР
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Д Н Я Н А Р О Д Ж Е Н Н Я Т. Г. Ш Е В Ч Е Н К А

ВОЇСТИНО, щось сим
волічне є в тому, що в
рік Святкування 175-річчя
від дня народження Вели
кого Кобзаря в Києві від
булася установча конфе
ренція Товариства укра
їнської мови імені Т. Г.
Шевченка, в роботі якої
взяли участь і делегати
від
Івано-Франківщини.
Де ще один штрих, ще
одна деталь оновлення
всього нашого життя в пе
ріод перебудови. Найбли
жчим часом
Верховна
Рйда УРСР розгляне про
ект закону про
статус
державності української
мови на території респуб
ліки. Це означає, що ук
раїнська мова стане мо
вою пріоритетною на Ук
раїні, але не на шкоду мовам національних меншо
стей. які проживають се
ред нас; навпаки, роби
тиметься все, щоб і ро
сіяни, і євреї, і татари,
і греки, і всі національ
ності мали змогу розвива
ти свої мови, навчалися
рідними мовами у школах.
У обласних центрах уже
створені Товариства куль
тури і мови різних націо
нальностей, як от Товари
ство єврейської культури
імені Шолома Алейхема.
Зрозуміло, що' в цей
період Товариство україн-

ської мови імені Т.' Г.
Шевченка покликане сприяти збереженню та дальшому розвитку українсь
кої мови в республіці, ут
верджувати її на всіх ді
лянках суспільного життя,
берегти й розвивати на-

ближчим часом відбудеться обласна установча
конференція. Організаційнии комітет, до складу
якого входять і представ
ники педінституту,
на
своєму першому засіданні
ухвалив звернутися до

Імені Кобзаря
ціональну культуру, формувати національну само
свідомість та історичну
пам’ять громадян, сприя
ти подоланню національ
ного нігілізму та гармо
нійному розвиткові між
національних
відносин.
Як говорили виступаючі
на конференції, в усіх об
ластях республіки
вже
діють осередки Товари
ства української мови.
Добивалися й ми дозволу
на створення, але,
на
жаль, без успіху. Прикро
було слухіати докори в
столиці.
Тепер таке Товариство
в нашій області створює
ться. Діє організаційний
комітет, до якого входять
науковці, літератори, ін
женери, партійні, госпо
дарські та культпрацівниНайки Прикарпаття

населення Івано-Франківщини з пропозицією ство
рювати осередки Товари
ства української мови в
усіх селах і містах, у кол
госпах і радгоспах, в нав
чальних закладах і уста
новах — всюди, де вва
жається за потрібне ство
рення таких осередків з
тим. щоб на обласну кон
ференцію були делегова
ні найактивніші
члени
Товариства.

на учбовом у
абонементі,
твори худож ньої літератури — на абонементі художньоі. Підручники видають
ся строком на навчальний
рік, твори класиків м арк
сизму-ленінізму — на один
місяць, науково-популярна
та художня література —
на 15 днів. Видання, відсутні
у нашій бібліотеці, м ож на,
одерж ати на тимчасове користування із фондів інших
країни
ш ироко представлена сус- великих бібліотек
|пільно-політична, соціально- по між бібліотечном у абонеекономічна,
психолого-пеК О Н С У Л Ь Т У Є БІБ Л ІО Т ЕК А Р
дагогічна,
ф ізико-математична література, видання
з історії мовознавства, лі
тературознавства,
спорту
тощ о. Значну частину ф он
д у становлять твори класи
ків
марксизму-ленінізму,
науково-м онограф ічна
лі
тература, підручники і нав
чальні посібники, довідко
ві та періодичні видання
за багато років. У фондах менту. Для цього потрібно
У нашій бібліотеці є відбібіліотеки є багато рідкіс
заповнити
спеціальний діл довідково-бібліограф ічних видань 18— 19 століть. бланк-вимогу, який мож на ної роботи, у розпорядж енЩ ороку
ми
одерж уєм о
взяти у відповідального за ні я ко го — великий фонд
близько ЗО тисяч
прим ір
довідкової, енциклопедичної
МБА.
ників книг і журналів.
літератури, словники, різні
Велику
д
оп
о
м
о
гу
у
нав
Запис д о бібліотеки про
бібліограф ічні
покажчики.
водиться на підставі студе чальній * роботі вам нада Бібліографи
можуть бути
нтського квитка і паспор дуть читальні зали, в яких для вас
перш ими пом іч
та. Після заповнення реє знаходиться вся необхідна никами і порадниками
у
страційної картки отрим у наукова, методична літера д об ор і будь-якої
літера
тура,
газети
і
журнали,
а
ється
читацький
номер,
тури.
бібліотечки навчаякий
заноситься до сту також
Особливе місце в бібліо
дентського квитка, бін дій- льних кабінетів, де зосередкаталог.
Це
література теці займає
сний для всіх відділів б іб  жена основна
ліотеки. Видача літератури відповідно д о проф ілю ка покажчик друкованих творів,
які є у наших фондах. Його
»
можлива тільки після пре федри.
д'явлення
студентського
мета — надати д опом огу
Бібліотека має чотири сту
квитка.
дентські читальні зали.
У у д об ор і та одержанні книг
каталоги на
Ви повинні дбайливо ста перш ом у — література пси- Сам е том у
наук, зивають д зеркалом бібліо
витись до бібліотечних ви холого-педагдгічних
дань, не підкреслювати те у д ругом у — видання, щ о теки та її путівником. Ка
ксти, не виривати сторінки. стосуються інших наук. О к  талог складається з карток,
щ о включають основний б іб 
П а м ’ятайте.
щ о за кожну рем о є читальний загї
у
загублену або
зіпсовану гуртожитку N° 5, а також ліографічний опис видання.
І книгу ви несете матеріальну зал м узично-педагогічної лі Вони мож уть бути згр уп о 
вані різними способами. З а
{відповідальність у десяти
тератури. У них
мож на
кратном у розм ірі вартості
одержати все для підготов лежно від цього- каталоги
неповерненого видання, або
відрізняю ться один від од 
ки до семінарських
та
повинні замінити його рівного.
практичних
занять,
для
ноцінним. О б о в ’язково слід
написання
реф
ерату
чи
кур
Алфавітний
та система
|дати всю літературу в кінці навчального року. Сту- сової роботи. Під час про тичний каталоги, картотека
Йенти*боржники позбавля ходження педпрактики тут газетно-журнальних статей
ються права одержання книг можна підготуватись до про та допом іж ні картотеки ут
бесіди з ворю ю ть цілу систему д о
jj новом у навчальному році. ведення уроку,
Наша бібліотека має кі учнями з певної теми, до відково-інф орм аційного апа~
лька відділів.
Навчальну організації, позакласної ро рату. Провідне місце займає |
масових заходів у алфавітний каталог, у яко
Іа методичну
літературу боти,
мож на одержати д одом у піонерських таборах.
м у картки розташ овані в 1

Снага до творчості

Як відомо з преси, те
лебачення й радіо, голо
Петро Прокопів — проф е
вою Товариства українсь
кої мови імені Т. Г. Шев сійний художник, закінчив
училище при
ченка став наш краянин, Львівське
відомий' український ра кладного мистецтва імені
дянський поет
Дмитро Івана Труша, працю є в
ху
Пзвличко. Хто увійде до Івано-Ф ранківськом у
керівного складу в нашій д ож ньо-виробничом у ком
Але
як
лю 
області й у районах, по бінаті.
каже майбутня конферен дина глибоких творчих на
ція. Отже, до праці, това чал, невгамовної вдачі,
-41(0 прагне постійного
са
риші!
Тимчасова адреса То мозбагачення й пізнання,
вариства: 284000, м. Іва в ін ^ й р іш и в здобути вищ у
но-Франківськ, вул. Та педагогічну освіту. Нині П.
раса Шевченка, 95, тел. Прокопів — студент-заочник
2-30-06. Обласна органі III курсу худож ньо-граф ічзація Спілки письменни ного факультету нашого ін
ституту.
ків України.
'А щ е у митця є захоп
С. ПУШИК.
Член Головної ради лення. Воно, правда, тісно TepatypHOMy м у зе ї Прикар
Товариства української п ов’язане з проф есійною паття.
— У ній; візьмуть участь
мови імені Т. Г. Шев діяльністю, однак цілком
ченка, голова обласного самостійне. Ц е створення понад 200 авторів, —
П.
П р око 
організаційного коміте екслібрисів. Чільне місце розповідає
Це
представни
ту, керівник інститутсь в їх тематиці займає шев пів.
ки з Москви.
Ленінграда,
кої літературної студії ченкіана.
«Зав’язь».
— Будь-якого митця, — і Томська, Горького, Братська,
Анадира, багатьох обласних
вважає П. Прокопів, — не~
центрів України. Тільки сам
м ож е не хвилювати образ
перелік географічних назв
Кобзаря, його безсмертні
свідчить про
популярність
твори, гордий
револю цій
Великого
К обзаря серед
ний дух. Особистість Ш ев
наших сучасників.
ченка наклала свій
полу
С в ою шевченкіану в ек
м ’яний відбиток і на м ою
слібрисах представлять й
творчу роботу, з якої виіванофранківці. Сер ед них
носащ усе нове переосми
професійні художники М. Віслення і великого образу,
туш’инський,
О.
Гнатюк,
і життя в цілому.
М.
Царапін,
а
також
Як і кожна прогресивна любителі —
лікар Є. Голюдина, а тим більше ху
рельчик,
військовослудожник, П. Прокопів не міг ж бовець В. Куравський, і’нне відгукнутися на Ш евче^- ж енео Ю . Процан, для яких
ків ювілей — 175-річчя
з цей давній і р азом з тим
дня
народження.
О к р ім молодий вид мистецтва та
створеної ним серії ексліб- образи Кобзаревих д ум старисів. він став ініціатором ли пош товхом до творчості;
Всесою зної виставки екслібН. А Р К А Д Ь Є В А ,
рисних творів, присвяченої
На фото: П. П Р О К О П ІВ ;
ю вілею
Кобзаря, яка го- екслібрис
його
роботи,
тується до відкриття у лі- присвячений Кобзареві.

СТУД ЕНТ О ВІ дуж е зручно
користуватися інститутською
бібліотекою, у якій спеціально добираю ться
книги
за проф ілем вузу
згідно
з вимогами навчальних про
грам. Нині наша бібліотека
налічує близько 560 тисяч
примірників книг і журналів.
тематика якихвідповідає
специфіці
існуючих факуяьтетів.
__
'Д о послуг читачів

Надійний
друг і помічник

« С О В Е Т С К И Й П Е Д А Г О Г » — о р га н п ар тк о м а , ректор ата, п р о ф с о ю з н ь їх к о м и те то в и к о м и те та
ЛКСМУ
И в а н о -Ф р а н к о в с к о г о
го с у д ар с тв е н н о го педагогичеснс
и н с т и т у т а им ени В. С те ф ан и к а . Га зе та в ьіходит
н а у к р а и н с к о м язьіке.

Радимо прочитати

п орядку
алфавіту перших
слів опису, і тому, орієн
туючись на нього, мож на
легко дізнатися, чи потріб
не вам видання є в бібліо
теці .а якщ о є, то в якому
фонді воно
знаходиться.
При заповненні читацької
вимоги на книгу треба звер
татись д о алфавітного каталога, де на карточці у
лівому верхньому кутку за
значено ш иф р видання. У
систематичному каталозі лі
тература розташ ована зале
жно від змісту. Власне по
ньом у
й мож на виявити,
з яких галузей знань і які
саме книги є в бібліотеці.
В разі непорозумінь, треба
звернутись до
чергового
бібліографа.
Для вас.
шановні сту
денти, дуж е важливо нав
читися правильно викори
стовувати всі
можливості
бібліоте'ки. О днією з умов
наукової- організації р озу
мової праці є уміння ко
ристуватися бібліотекою та
бібліограф ією, щ о
значно
скоротить витрати часу, під
вищить ефективність ваш ої
навчальної та наукової ро
боти.
P. СТ АРО СТ ЕН К О .
Завід ую ча

бібліотекою

інституту.

У ф онд бібліотеки наш о
го інституту надійшла нова
література.
Слепцов Н. С. и др. М о лодеж ь и научно-технический прогресс. — К.:
М о
лодь, 1988. Книга
висвіт
лює роль та місце ком со
молу, молоді у прискоренні
темпів
науково-технічного
прогресу , розкриває зв’я
зок сучасної
науки і тех
ніки з діяльністю м олод ої
людини, його духовним сві
том.
К ондраш ова Л. В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институтвг — Киев— Одесса:
Вмсш ая школа.
Головнеє
издательетво, 1988. Навча
льно-методичний
посібник
подає
інф ормаційний м а

теріал з основних напрямів
позааудиторної
роботи з
педагогіки.
Й ого призна
чення — озбр оїти студен
тів знанням ф орм та мето
дів підготовки і проведен
ня
виховних заходів.
Окунев А. А.
Спасибо
за урок, дети! О развитии
творческих
способностей
учащихся — М.: Просвещ ение, 1988. Автор, учительметодист з математики, ви
значає шлях творчих пош у
ків, які ведуть
до успіхів
у навчанні. В книзі розкри
вається «технологія» стосун- вків учителя з класом, де
монструю ться різні варіан
ти його організаційної дія
льності.
Н. М О Р О З О В А .
Стар ш ий бібліограф .

Оголошення
Всім шанувальникам ф ут
болу!
У наш ому інституті ство
рюється клуб уболівальни
ків Київського
«Динамо»
'(філіал).
Члени клубу:
— отримають посвідчен
ня, клубу і значок;
— змож уть відвідати мат
чі за
участю . київського
«Динамо»;
Д о вас приїдуть ваші ку 
мири:
В.
Лобановський,
О. Михайличенко, О. Протасов, П. Яковенко, І. Яремчук, інші гравці команди.
С ер ед членів клубу буде
розповсю дж уватись
атри
бутика і бюлетень «Д» «К».
Членство дає доступ до
клубних матеріалів та відеозаписів
найцікавіших мат
чів, зокрема, буде надана
можливість
переглянути
турнір зб ір но ї С Р С Р у З а 
хідному Берліні та численні
тематичні збірники.

Щ о б стати членом клубу,
потрібно зробити
річний
внесок: для студентів
—
5 крб, для викладачів
—
10 крб. на рахунок 609760.
Печереького
відділення
Ж итлосоцбанку
м. Києва,
М Ф О 322090. Хто хоче зб е
регти свій час, м ож е з р о 
бити це прям о в інституті
в аудиторії 617
щ одня з
10.05 д о 10.3$ і з 12.10 до
12.30. Квитанцію зберігай
те д о одерж ання
значка
і членського квитка.
Ті, хто бажає докладніш е
дізнатися про перспективи
діяльності клубу шануваль
ників «Динамо», м ож е зве
рнутися д о
«Спортивної
газети» М І лю того
1989
рокуі.
Спіш іть робити перекази!
Щ о б організувати
філіал,
потрібно не м енш е 50-ти
членів!
ІН ІЦ ІА Т И В Н А ГРУПА.

Редактор С. ХОРОБ.
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