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й£ АЙЖЕ сто днів відділяє нас від закінчення робо- 
иі ти найбільшого форуму комуністів країни. Сто 
прекрасних моментів весни десятої п’ятирічки. І всі 
— мов одна напружена робоча зміна ударної вахти, 
натхненної боротьби за втілення в життя історичних 
накреслень з'їзду ленінської партії.

У літопис своєї трудової слави комсомол Кірово- 
градщини вписав нові сторінки патріотичних звер
шень. Ще в останній декаді березня колективи під
приємств області перекрили планові показники пер
шого кварталу по реалізації і виробництву більшос
ті найважливіших видів промислової продукції. Най- 
міцнішу сталь здобутої трудової перемоги нарівні з 
ветеранами гартувала й молодь. Так, на робочому 
календарі комсомольсько-молодіжної бригади пла
вильників Миколи Петрова із Світловодського заво
ду чистих металів сьогодні — червень. Вісім раціо
налізаторських пропозицій подав цього року моло
дий інженер Кіровоградського заводу радіовиробів 
Станіслав Пужаловський, і від впровадження трьох 
із них у виробництво одержано значний економічний 
ефект. У змаганні за 500-центнеровий урожай цук
ристих молоді механізатори колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Голованівського району працюють пед девізом 
«Буряковій ниві — знак якості». Повсюдно юнаки і 
дівчата все активніше включаються в рух «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і творчість моло
дих!». І як важливо, аби щодень зростали ряди бор-
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ців за успішне виконання рішень XXV з’їзду КПРС, 
аби все менше було відстаючих колективів і таких 
молодих виробничників, котрі зривають виконання 
соціалістичних зобов’язань. Згадай/ло слова Олек
сандра Васильовича Гіталова. Звертаючись до моло
ді республіки через газету «Молодь України», він 
підкреслив, що тепер, як ніколи, від трудових до
сягнень кожного виробничого колективу залежить 
успіх усієї п’ятирічки. Тож зацікавлено повернутись 
обличчям до працюючих поруч, допомогти тим, у 
кого з певних причин слова розходяться з ділом, — 
високий моральний обов’язок передовиків. Саме по
глиблене почуття причетності до справ не тільки

■"-свого колективу, а й усього радянського суспільства 
спонукало механізаторів знаменитої тракторної брига
ди О. В. Гіталова стати наставниками комсомоль
сько-молодіжної бригади сусіднього колгоспу імені 
Шевченка. Патріотичну ініціативу гіталовців підтри
мали колективи багатьох передових тракторних 
бригад Новоукраїнського району. Ширитись почину!

«Жодного відстаючого поруч!» — під таким деві
зом працюють сьогодні молоді тваринники Онуфрі- 
ївського й Світловодського районів. Ця форма тру
дового суперництва виховує у його учасників ак
тивну життєву позицію, суспільний інтерес, високе 
почуття господаря своєї країни, яке набуває особли
вого значення в п’ятирічку ефективності і якості ви
робництва. Ось чому дуже важливо повсюдно доби
ватися, щоб участь у такому змаганні стала справді 
масовою. Спрямовуючи його розвиток на виконан
ня завдань, поставлених XXV з’їздом КПРС, треба 
постійно дбати про широку гласність колективного й 
індивідуального наставництва передовиків над від
стаючими, щоб невпинно зростала можливість 
практичного повторення досвіду. Адже в багатьох 
районних ко/лсомольських організаціях тільки окре
мі передовики взялися допомагати своїм колегам 
подолати відставання. А колективи? Впевнено, на
приклад, добивається високих успіхів у праці комсо
мольсько-молодіжний колектив МТФ № 5 колгоспу 
імені Шевченка Долинського району. Тим часом у 
більшості інших господарств молоді доярки працю
ють значно гірше, мають показники в роботі навіть 
нижчі, ніж за відповідний період минулого року. 
Це не стало предметом ділової розмови в райкомі 
комсомолу, хоч у передовиків змагання є всі мож
ливості для того, щоб узяти шефство над від
стаючими.

Як свідчать підсумки трудового суперництва за 
перший квартал, особливо різкі контрасти в їнди- 
відуальному змаганні молодих виробничників. Май
же в кожному колективі є відстаючі поруч... пере
довиків. Добре, коли останні з власної ініціативи 
беруться допомогти. А коли не доходять руки? Сло
во тут за комітетом комсомолу. Розглянути це пи
тання на зборах, надати широкої гласності навіть 
окремим прикладам такої форми змагання, добити
ся, щоб при визначенні переможців • цей важливий 
моральний фактор став обов’язковою умовою тру
дового суперництва. Саме так визначились у цьому 
маловисківці. На чолі з партійними організаціями 
комітети комсомолу розгорнули боротьбу за впро
вадження херсонського досвіду організації змаган
ня за формулою 2X2. Суть його полягає в тому, що 
передовий колектив чи виробничник бере шефство 
над слабшим колективом і викликає на змагання 
іншу подібну пару суперників. Колективними настав
никами відстаючих у районі стали колгоспи, радгос
пи, організації, установи, які на спільних нарадах з 
підшефними визначили шляхи і методи загального 
поліпшення справ.

Умієш сам — навчи іншого, безкорисливо допомо
жи відстаючому подолати свій рубіж в ім’я спільних 
успіхів у спорудженні величної будови комунізму — 
така вимога дня, такий закон нашого, соціалістич
ного способу життя.

Кіровоградська облаяна І
бібліотека іи. N. К. КругсысеЙ
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Микола ТКАЧЕНКО — член комсомольсько-молодіжної бригади токарі:; механічною 
цеху Кіровоградського заводу «Укрсільгосптсхніка». Ця бригада, яку очолює Петро Іщенко. 
напередодні роботи XXV з’їзду КПРС виступила з ініціативою «П’ятирічці якості — комсо
мольську гарантію!». -

• Зараз .молоді тонарі працюють з найменшим процентом !>раку. В цьому їм допомагають 
пости якості, організовані в цеху, обмін досвідом. Микала Гкаченко, викопуючи змінне 
завдання на 125 процентів, постійно здає продукцію з ,,сРи,ого пред явлення.

Фото В. КОВПАКА.
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Вручення
товаришеві

Л. L Брежнєву 
маршальської 

відзнаки
10 травня в Кремлі Го

лова Президії Еерхсвної 
Ради СРСР М. В. Підгор- 
ний вручив Маршалу Ра
дянського Союзу Л. '. Бреж
нєву маршальську відана- І 
ку «Маршальська зірка» і 
Грамоту Президії Верхов
ної Ради CFCP.

При врученні виступив 
тов. М. В. Підгорний.

ІЗ СЛОВСМ-ВІДПСБІДДЮ 

виступив тов. Л. І. Бреж- І 

нєв.

(ТА PC).

ЛЕНІНСЬКИЙ урок

„Партія-розум, честь і 
совість нашої епохи"

У гуртках і семінарах мере
жі комсомольського політично
го навчання стало традицією 
завершувати навчальний рік 
Ленінським уроком. Висока по
пулярність Ленінського 5 року 
серед молоді пояснюється са
мою ного метою — допомогти 
кожному юнакові і дівчині 
творчо оволодіти марксистсько- 
ленінською теорією віднайти в 
ленінських працях, у докумен
тах і матеріалах Комуністичної 
партії пояснення актуальних 
проблем сучасності, шляхи їх 
практичного розв’язання.

Добре відоме марксистське 
положення: ідеї стають матері
альною силою, якщо вони ово
лодівають масами. Та ідеї по- 
справжньому оволодівають лю
диною тоді, коли вона сама 
міцно оволодіває ними. Пра
вильно усвідомлені й зрозумілі, 
глибоко пізнані, вони стають

рушійною силою і втілюються, 
матеріалізуються в прані і 
вчинках. Для радянських лю
дей такими ідеями є ідеї на
шого революційного вчення — 
марксизму-лсніні іму які діста
ли своє втілення і розвиток у 
документах XXV з’їзду партії. 
«Донести ідеї з’Т іду до кожно
го комуніста, до кожної радян
ської людини. — сказав това
риш Л. І. Брежнєв. — такий по- 
чесний обов’язок не тільки про
пагандистів лекторів, допові
дачів. а й усіх наших партій
них активістів».

Керуючись цією принциповою 
вказівкою. V Пленум ЦК ВЛКСМ 
так визначив першочергове зав
дання комсомольських органі
зацій: донести положення, вис
новки і завдання, сформульо
вані товаришем Л. І. Брежнє
вим у Звітній доповіді ЦК 
КПРС. рішення і документи 
з’їзду до широких мас молоді.

організувати поглиблене ви
вчення матеріалів партійного 
форуму кожним комсомольцем, 
кожним юнаком і дівчиною.

Як підказує практика, підго- 
говну і проведення Ленінського 
• року в більшості комсомоль
ських організацій області поді
ляють на три етапи. ПІДГО
ТОВЧІЙ! — складання та уточ
нення плану, добір літератури 
наочних посібників, підготовка 
доповідей, рефератів виступів 
виконання практичних завдань 
організація зустрічей з вете
ранами партії, комсомолу, на
ставниками молоді. ПРОВЕ
ДЕННЯ УРОКУ — обіовореиня 
теоретичних і пр» і.точних пи
тань. вироблення і прийняття 
рекомендацій. ЗАКЛЮЧНИЙ — 
реалізація пропозицій, виробле
них у ході Ленінського уроку. 
Для підготовки і проведення 
уроку при комітетах комсомолу 
створюють робочі групи в скла-

ді пропагандисіів. встсрапіп 
комсомолу, наставників молоді, 
представників партійної І ком
сомольської організацій.

Наш кореспондент ознайомив
ся з ходом підготовки до уро
чистої воді' в колгоспі «Комін
терн» Бобрннецьк'ого району. 
Тамтешні комсомольці І молодь 
— слухачі гуртка «Молоді про 
партію». Веде його Світлана 
Ворннкова молода очитсльна, 
історик. Про неї сказали корот
ко, але вагомо: «Вмілий про
пагандист здібний організатор, 
і, шо найважливіше. скрізь 
уміє бути справжнім педаго
гом». Слухачів — двадцять два. 
З ними з їхніми справами і 
життям познайомимося в про
цесі розгляну нашої теми.

Лив. 2 стор.

ЕКСПЕДИЦІЯ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ»

ГЯЙВОРОН- 
ський 
ВАРІАНТ
Проблема, 
що народила 
експеримент

•Э АПИТАЙТЕ директора сільської 
школи: «З якого предмета у 

Еас недовиконується програма? 
Який урок найчастіше заміняють 
іншим? По чому найгірша підго
товка?». Переконаний, ваш спів
бесідник усміхнеться розуміюче: 
«Ясно. Знаємо, про що йдеться, 
але куди дінешся?..». I поведе мо
ву про урок праці. Праця, мовляв, 
предмет існуючий, але несуттє
вий...

Так, ні для кого не секрет: рі
вень уроку трудового і виробни
чого навчання, що й раніше був 
невисоким, сьогодні аж ніяк не 
підвищується. Причин цього ба
гато. Давайте назвемо хоча б го
ловніші.

Перш за все — дітей учити ні
кому. Категорично? Можливо. Але 
факти — річ уперта. Погортаємо 
для прикладу програми трудово
го навчання учнів 4—8 класів — 
який обсяг знань, навиків перед
бачають вони! Школярі повинні 
навчитися майструвати по дереву 
і в’язати спицями, працювати на 
токарному верстаті і шити сороч
ки, вирощувати врожай пшениці і 
відбілювати пожовклу білизну,

розбиратися в тракторному, дви
гуні і ремонтувати пилосос... Це 
далеко не повний перелік обов’яз
кового, що повинен уміти випуск
ник звичайної восьмирічки. I в 
усіх цих (таких різних) галузях 
знань і праці — від механіки до 
кулінарії — має добре розбира
тися людина, яка навчає дітей. 
Хочеш не хочеш, а будь ти, як у 
тій приказці: «І жнець, і швець, і 
на дуду грець».

Де ж узяти такого «універса
ла»? Педагогічні вузи й технікуми 
явно не встигають задовольнити 
потреби шкіл у кадрах. Нині се
ред 1758 учителів трудового й 
виробничого навчання нашої об
ласті 1221 не має відповідної осві
ти. А поповнення незначне. Торік, 
наприклад, Черкаський та Криво
різький педінститути направили в 
Кіровоградську область 19 викла
дачів виробничого навчання. Ще 
20 учителів трудового дсплюсува- 
ло Олександрійське педагогічне 
училище. Легко підрахувати: якщо

Дип. З етор.
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

До складу робочої групи в колгоспі «Комінтерн» 
увіходять: механік тракторної бригади, наставник 
молоді, Герой Соціалістичної Праці І. К. Гпиляк, ве
теран партії і комсомолу колгоспу М. Т. Ніколеико, 
секретар партійної організації В. М. Коротипськнй, 
секретар комсомольської організації ІІ. Мельник, 
пропагандист гуртка С. Ворникова.

«XXV З’ЇЗД КПРС — ЗНАМЕННА ПОЛІТИЧНА 
ПОДІЯ в ЖИТТІ НАШОЇ ПАРТІЇ І НАРОДУ, ПО
ДІЯ ВЕЛИКОГО МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕН
НЯ» — вступне слово пропагандиста.

Приступаючи до першого розділу «ГЕРОЇЧНИЙ 
ШЛЯХ ПАРТІЇ ЛЕНІНА — ШЛЯХ БОРОТЬБИ ЗА 
РЕВОЛЮЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ СВІТУ, ЗА КО
МУНІЗМ» уроку, члени гуртка обговорять тему: 
«КПРС — ПАРТІЯ НОВОГО ТИПУ, ЯКА ОСЯГЛА, 
ВІДОБРАЗИЛА І ТВОРЧО РОЗВИНУЛА РЕВО
ЛЮЦІЙНИЙ ДУХ ЕПОХИ » в таких аспектах:

— марксизм-ленінізм — непорушна наукова осно
ва, міцний фундамент діяльності КПРС;

— теоретична розробка Комуністичною партією 
плану побудови соціалізму і комунізму в нашій краї
ні, творче узагальнення досвіду боротьби народів 
світу за соціальне іі національне визволення;
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— ХХУ з’їзд КПРС — блискучий зразок глибокого 
марксистсько-ленінського аналізу досвіду комуніс
тичного будівництва, провідних проблем сучасності, 
розвитку світового революційного процесу.

З коротким аналізом указаних питань виступить 
перед слухачами секретар партійного комітету кол
госпу В. М. Коротипськнй.

«ПОБУДОВА НОВОГО СУСПІЛЬСТВА, СЛУ
ЖІННЯ ІНТЕРЕСАМ ТРУДОВОГО НАРОДУ — 
ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ УСІЄЇ КЕРІВНОЇ ТА ОРГАНІ
ЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ» — наступна тема розділу, яка буде розгля
нута у такій послідовності:

— історичні перемоги Країни Рад на шляху, від
критому Жовтневою революцією, — великий подвиг 
партії і народу;

— послідовне здійснення курсу партії на 
ссння матеріального й культурного рівня 
народу — головне завдання п’ятирічки, 
ХХУ з’їздом КПРС.

Виступ готує голова колгосп)' «Комінтерн» 
І. Д. Бондаренко. Розмову буде присвячено передовсім 
розглядові «Основних напрямів розвитку народного 
господарства на 1976—1980 роки». Іван Дмитрович 
розповість юнакам і дівчатам про масштаби творен
ня в республіці, області, районі. Окреслить перспек
тиви рідного колгоспу в десятій п’ятирічці, адже 
тільки на кінець нинішнього року в «Комінтерні» бу
де поставлено 10 житлових будинків, збудовано тік 
колгоспу, пункт технічного обслуговування та май
стерню для тракторних бригад, молочний блок у се
лі Червоній Долині на 250 корів тощо. Напружені 
зобов'язання взяли й хлібороби господарства. Зви
чайно, важливою для усвідомлення молодими стИііе іі 
така цифра: на 7,1 процента підвищиться продуктіїв- . 
кість праці порівняно з попереднім роком...

Розкриваючи тему «XXV З’ЇЗД КПРС ПРО ДАЛЬ
ШИЙ РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ ПАРТІЇ, ПІДВИ
ЩЕННЯ РІВНЯ її КЕРІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УМОВАХ РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ», слухачі 
гуртка спиняться на питаннях:

— КПРС — політичнії вождь робітничого класу, 
всіх трудящих;

— XXV з’їзд КПРС про дальше зростання рядів 
партії, розвиток внутріпартійної демократії, підви
щення організаторської і політичної роботи в масах;

— завдання ідейно-виховної роботи КПРС на су
часному етапі;

— XXV з'їзд КПРС про особливості Ідеологічної 
боротьби в сучасних умовах, про необхідність поси
лення боротьби проти буржуазної ідеології і ревізіо
нізму, проти ідеології і політики маоїзму.

Як і попередню, тему «ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ ЛЕНІНА — НАЙВИЩИЙ 
ВИЯВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОЛЮ СВОГО 
НАРОДУ, ВСЬОГО ЛЮДСТВА, ЗРАЗОК ВИКО
НАННЯ КПРС СВОГО ОБОВ’ЯЗКУ ПЕРЕД МАЙ
БУТНІМ» висвітлять у своїх рефератах активні слу
хачі гуртка «Молоді про партію» будівельник Олек
сандр Онуфрієнко і ветеринар Ніна Святокум. Ви
ступи готуватимуть за відповідними розділами Звіт
ної доповіді ЦІ\ КПРС.

Другий розділ Ленінського уроку «ІСТОРИЧНІ 
РІШЕННЯ XXV З’ЇЗДУ КПРС, ЗАВДАННЯ, ВИ
СУНУТІ ТОВАРИШЕМ Л. І. БРЕЖНЄВИМ У ЗВІТ
НІЙ ДОПОВІДІ, — КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ДІ
ЯЛЬНОСТІ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ» почне
ться розглядом геми «ТОБІ, РІДНА ПАРТІЄ, НА- 
ШІ ПОМИСЛИ І ЗВЕРШЕННЯ» за таким планом:

— роль і місце ВЛКСМ, кожної комсомольської 
організації у здійсненні планів десятої п’ятирічки, з 
боротьбі за дальше піднесення всіх галузей народно
го господарства;

— активна участь комсомольців, усіх юнаків і дів
чат у всенародному соціалістичному змаганні під 
лозунгом «Підвищувати ефективність виробництва і 
якість роботи в ім’я дальшого зростання економіки 
і народного добробуту!»;

— підтримка і поширення у твоєму колективі пат* 
ріотичного руху комсомольців і молоді «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і творчість моло
дих!»;

— трудова активність і творча ініціатива юнаків а 
дівчат у змаганні за почесне право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу Центральному Комітетові 
КПРС до 60-річчя Великого Жовтня;

— спорудження найважливіших народногосподар
ських об'єктів десятої п’ятирічки — ударна справа 
ВЛКСМ.

Про завдання комсомольської організації по вико
нанню рішень XXV з’їзду КПРС розмову на Ленін
ському уроці поведе ватажок молоді колгоспу 
«Комінтерн», член обласного комітету ЛКСМУ Пеля 
Мельник. Вона розповість про внесок юнаків і 
дівчат у передз’їздівську вахту, котрі перевиконали 
соціалістичні зобов’язання на честь відкриття партій
ного форуму. Та й усе господарство успішно справи
лось з виконанням основних завдань виробництва про
дукції тваринництва. II. Мельник поділиться своїми 
планами на майбутнє, поведе мову про те, як важли
во трудитися по-ударному під девізом «Десята п яті(- 
річка — п’ятирічка ефективності і якості».

Слухачі дізнаються, що районна комсомольська 
організація взяла шефство над будівництвом заліз
ниці Долпнська — Помічна і станції Бобршіець, що 
Бобринецький райком ЛКСМУ протягом двох років 
направить па будівництво двісті комсомольців і мо
лодих трудівників.

Неля Мельник значну увагу приділить формуван
ню комуністичного світогляду юнаків і дівчат. Роз
повість "про тс, що в колгоспі створено громадсько- 
атестаційну комісію, яка працює нині над складан
ням особистих комплексних планів «Вчимося, кому
нізму, будуємо комунізм!». Наголосить ватажок на 
тому, що активна участь у Всесоюзному Ленінсько
му заліку «Рішення XXV з'їзду КПРС — у життя!» 
означає успішне здійснення комплексного підходу до 
виховної роботи, єдності ідейно-політичного, трудо
вого й морального виховання всієї молоді. Пригадає 
Пеля Мельник важливий пункт з рішення комсомоль
ських зборів колгоспу: «Розгорнути в первинній ком
сомольській організації, в кожній групі, в кожному 
комсомольсько-молодіжному колективі змагання 
юнаків і дівчат господарства за почесне право під
писати Рапорт Ленінського комсомолу Центральному 
Комітетові КПРС до 60-річчя Великого Жовтня». На 
Ленінському уроці прозвучать імена кращих молодик 
трудівників, які ведуть перед у соціалістичному зма
ганні.

Далі розмову «БЕРЕМО З КОМУНІСТІВ ПРИ
КЛАД!» почне ветеран партії і комсомолу, водій 
М. Т. Ніколеико. Ця добре відома в господарстві і в 
районі шанована людина більш як сорок років тільки 
одного часу випустила з рук кермо автомобіля —то
ді, коли довелося замінити його на важелі управлін
ня танка в грізні роки Великсйї Вітчизняної. Микола 
Тимофійрвнч — кавалер багатьох нагород і за ратні, 
і за трудові подвиги. Він часто виступає перед мо
лоддю, розповідає про свій комсомольський гарт, 
про те, як, повернувшись додому в 1945-му, він під
німав з руїн господарство, як збиралося у нього в 
хаті всього троє комуністів, А тепер у колгоспі їх 
сімдесят п’ять. Тоді й техніки було як’кіт наплакав, 
ніші ж лише в автогаражі, де він працює, на ходу 
64 грузовики.

Про свій трудовий шлях розкаже й Герой Соціа
лістичної Праці І. К. Гннляк, знатний механізатор.

До речі, пропагандисти і слухачі нашої області 
знають, іцо такі знатні люди є в кожному колгоспі, 
на кожному підприємстві. Цінним буде ії настанов
не слово делегата XXV з’їзду КПРС чи XXV з’їзду 
Компартії України.

Продовжать розмову на Ленінському уроці кращі 
молоді виробничники. Бонн розкажуть про хід зма
гання за комуністичне ставлення до праці,-про участь 
молоді в боротьбі’ за поліпшення якості роботи, за 
підвищення продуктивності праці, зростання ефек
тивності .виробництва, прискорення науково-технічно
го прогресу. Велику увагу на уроці буде приділено 
особистій участі юнаків і дівчат у боротьбі за ус
пішне виконання рішень XXV з’їзду КПРС, соціа
лістичних зобов’язань па 1976 рік —’ перший’рік де
сятої п’ятирічки, особистому комплексному плану 
«Вчимося комунізму, будуємо комунізм!». Потім — 
висвітлення діяльності комсомольської організації 

• по підвищенню загальноосвітнього, політичного й 
культурно-технічного рівня .молоді, розмова про

утвердження високих принципів комуністичної 

раось приміром, водій Петро Усатий, член комсо
мольсько-молодіжного колективу водив автогаража, 
який за підсумками першого кварталу виборов дру- 
ге місце в соціалістичному змаганні, розповість про 
своїх друзів-передовнків. У трудовому суперництві 
на честь І Травня відзначився Володимир Почкаіі. 
А взірцем для товаришів є групкомсорг Леонід При
сяжний, який першим узяв підвищене соціалістичне 
зобов’язання: виробити до дня відкриття з їзду 3ти
сяч тонно-кілометрів. І перевершив намічений рубіж.

Буде сказано і про недоліки. Принципово осудять 
випадок гшяцтва тракториста Миколи Федоровсько- 
го, порушення трудової дисципліни водієм Дмитром 
Луценком... ■ ;

«Прожектористів» згадають добрим словом. Адже 
трапилося, що в тракторній бригаді Дч 3 сівалки не 
підготували до роботи. Члени «КП» одразу забили 
тривогу. І ВІДПОВІДНІ служби виправили СВОЇ П0| 
милкії.

Зі словом-відповіддю до ветеранів партії і комсо
молу, до старшого покоління трудівників, від імені 
всіх комсомольців і молоді колгоспу звернеться на
прикінці Ленінського уроку вихователька дитсадка 
Валентина Соловйова. Тоненьку червону папку з 
текстом вона передасть І. К. Гниляку та М. і. Ніко- 
ленку.

Закінчить розмову Світлана Ворникова: «МАТЕ
РІАЛИ XXV З’ЇЗДУ КПРС, ТЕОРЕТИЧНА І ПРАК
ТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОЇ ПАРТІЇ ЛЕНІ
НА - НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ, ДОСВІ 
ДУ І НАТХНЕННЯ». Пропагандист підсумовує ро
боту гуртка «Молоді про партію» за весь навчальний 
рік.

А вже після проведення підсумкового заняття ро
боча група звітуватиме перед комітетом комсомолу, 
інформуватиме партійну організацію про результати 
діяльності гуртка протягом усього навчального року, 
визначить рівень знань слухачів, подасть свої про
позиції щодо поліпшення організації політичного 
навчання комсомольців і молоді на наступний рік.

Практичні 
завдання

1. Оформити стенд 
«Ленінська партія — ро
зум, честь і совість на
шої епохи».

2. Підготувати вистав
ку літератури «КПРС і 
молодь».

3. Організувати зустріч 
з ветеранами партії і 
комсомолу, делегатами 
XXV з'їзду КПРС, XXV 
з’їзду Компартії України, 
комуністами, ознайомити 
слухачів з їх життєвим 
шляхом і трудовими ус
піхами.

4. Подати допомогу 
слухачам у складанні і 
виконанні особистих 
комплексних планів 
«Вчимося комунізму, бу
дуємо комунізм!».

5. Організувати підго
товку виступів (рефера
тів) до уроку.

6. Зібрати матеріали і 
підготувати коротку роз
повідь про історію пар
тійної організації свого 
підприємства, колгоспу, 
установи.

7. Разом з «Комсо
мольським прожекто
ром» провести рейди-пе- 
ревірки якості роботи. 
Матеріали рейдів обго
ворити із слухачами 
гуртка, семінару.

XXV 
партії 

Політвндаа

соціаліс- 
підвінцси- 

ви робіт-

Основна 
література

В. І. ЛЕНІН. Чергові зав
дання Радянської влади. 
Тв., т. 27.

Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К.. Політвндав Ук
раїни. 1976 р.

Матеріали XXV з’їзду 
Комуністичної партії Ук
раїни. К.. Політвндао Ук
раїни, 1976 р.

Про Всесоюзне 
тичне змагання за 
ня ефективності 
цтва і якості роботи, за ус
пішне виконання народно
господарського плану па 
1976 рік. Постанова ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК 
BJ1KCM. «Під прапором ле
нінізму», № 3, 1976 р.

КОБИЛЬЧАК М. М- Про
мова на XXV з’їзді Ком
партії України, сКіровоград
ська правда» за 15 лютого 
1976 року.

ГІТАЛОВ О. В. Промова 
на XXV з’їзді КПРС. «Кі
ровоградська правда» за Й 
лютого 1976 року.

Упевнена хода економіки 
України. Про підсумки вико
нання Державного плану 
розвитку народного госпо
дарства У PCP v 1975 році. 
Повідомлення ЦСУ У PCP. 
“Правда Украпим» за 5 лю
того 1976 року.

Підвищувати ефективність, 
полінніуватн якість роботи. 
XVII! обласна партійна 
конференція. «Кіровоград
ська правда» за 10— Н січ
ня 1976 року.

Рубежі десятої п’ятиріч
ки. «Кіровоградська прав
да» за (1 січня 1976 року.

К’ро“огРадщппа 1971 —
1.1/5. Роки зростання. «Кі
ровоградська правда» за 
9 січня 1976 року.

Кроки зростання. Про під
сумки виконання Державно
го плану розвитку народно
го господарства Кірово
градської області о 1975 ро- 
Чі. “Кіровоградська прав
да» за 8 лютого 1976 року.
-
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 

такими темпами й надалі зроста
тиме кількість кваліфікованих ви
кладачів праці, то дефіцит у 1221 
спеціаліста доведеться ліквідува
ти понад тридцять років.

Звертаються до «практиків». Не 
хочу образити всіх викладачіз 
праці — я зустрічав серед них 
чимало вмілих, розумних, відда
них своїй справі людей. Але впев
нений, доведись їм складати ек
замени з трудового навчання на
віть за п'ятий клас, із багатьох 
тем вони дістануть двійки. Якщо, 
скажімо, такий вчитель добре 
знає трактор, то в кулінарії чи 
швейній справі він безпорадний.

І це не дивує нікого — така 
вузька «спеціалізація» викладачів 
праці. Бо викладачами трудозого 
й виробничого навчання йдуть не 
дуже охоче. Годин мало, заробі
ток не вельми великий. А вмілі 
руки скрізь у ціні, тим більше на 
селі. От і вийшло, що «тягнуть» 
працю в школі або ж ентузіасти, 
яких, традиційна меншість, або 
люди, у яких не склалася робота 
в іншому місці. Разом з «пред- 
метниками», «довантаженими» 
уроками праці, вони становлять 
більшість. Про яку методику, про 
яку глибину підготовки може йти 
мова? Так і появляються в клас
них журналах теми занять: «Під
мітали подвір’я», «Готувалися до 
зустрічі гостей»...

Інший бік проблеми. Уявімо со
бі (хай навіть всупереч реальнос
ті), що з якомусь районі питання 
з кадрами розв’язано. Але постає 
інша трудність: чим учити, як 
створити необхідну матеріальну 
базу? Адже для того, щоб викона
ти доброякісно програму трудо
вого навчання в тій же восьмиріч
ці, потрібні столярна, слюсарна, 
швейна майстерні, кабінети обслу
говуючої праці, електротехніки, 
сільгосптехніки, агрономії. До то
го ж їх- слід відповідно обладнати 
й оснастити. Чи багато міських 
або райцентрівських шкіл, які 
мають могутніх шефів. — великі 
підприємства, організації, можуть 
похвалитися цим?

Щодо нашої області, то справи 
тут такі. 287 середніх і 175 вось
мирічних сільських шкіл, напри
клад, мають 358 майстерень по 
дереву, по залізу, 102 комбінова
ні майстерні, 160 робочих кімнат, 
31 кабінет обслуговуючої праці. 
Неважко зрозуміти, що напроти 
такого переліку слід поставити 
слово «всього» — названого, зви
чайно ж, мало для того, щоб доб
роякісно виконати програму. Не 
густо й техніки — на 462 серед
ні і восьмирічні сільські школи є 
тільки 137 автомобілів і 136 трак
торів. Та це не означає, що наша 
область — одна з гірших у цьому 
питанні.

Як же бути? Потреба дня — 
нагальна, гостра; якомога швид
ше розв’язати проблеми трудово
го виховання підростаючого по
коління, випускати в життя школя
рів уже підготовленими до само
стійної праці. Але умови...

Інколи нарікають на те,
школам слабо постачають техні
ку, обладнання для майстерень і 
кабінетів. Та давайте подумаємо, 
яка ціна подібних надходжень у 
десятирічки і восьмирічки. Ска
жімо, той же токарний верстат, 
який на заводі «Червона зірка» 
працює в середньому 16—18 го
дин на добу, в школі використо
вують усього кілька годин на 
тиждень. Решту часу він стоїть 
непотрібний, чекаючи чергового 
уроку виробничого навчання. При
родно, нового верстата не охоче 
дають на «простій у школу»: збит
ки добре видно, не кажучи вже ( ..... „ ,г_____ ,_____,
про те, що потребу в оновленні __ понад 20 тракторів та автомобі

лів, 8 мотоциклів, автобуси...
При майстернях створено на

вчально-дослідне сільськогоспо
дарське відділення (учгосп «Су
путник»). Це своєрідний полігон, 
де проходять Практику учні 4—10 
класів, а старшокласники оволоді
вають хліборобськими професія
ми. Місцевий колгосп «Шляхом 
Леніна» закріпив за учгоспом 88 
гектарів орної землі, на ній роз-
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дітей можна навіть з віддалених 
сіл —• відстань невелика. А виго
ди будуть безперечні.

По-перше, із зібраного в усіх 
школах інвентаря й техніки мож
на створити всі кабінети, лабора
торії, необхідні для виконання 
програми виробничого й трудо
вого навчання. В одній школі на 

кількості 
вистачить

обладнання потрібної 
кабінетів просто не 
приміщень і коштів.

Реальнішим стане й 
ня новою технікою. Бо 
трактор у комбінат легше, 
давати півтора десятка таких же 
в усі школи району.

По-друге, зросте рівень викла
дання. Тепер спеціалізація вчите
лів праці буде не насмішкою над 
процесом навчання, а його силь
ною стороною. Трактористові не 
потрібно зубрити кулінарію. Він 
стане навчати саме трактористів,

поповнен- 
дати один 

аніж

„Молодий комунар“
держави (пам ятаєте, звичайний 
токарний верстат працював там 
не більше 2—3 годин на добу?) з 
комбінаті дає прибуток. Він ста
новить щороку 150—200 тисяч 
карбованців, А база дедалі роз
ширяється. Недавно учні, які 
освоюють будівельні спеціаль
ності, звели великий двоповерхо
вий навчальний корпус із прекрас
ними кабінетами і лабораторіями. 
Почалось будівництво інших при
міщень.

Чи охоче йдуть у комбінат учні? 
Відповіддю може бути випадок, 
що розглядався на комсомоль
ських зборах однієї з гайворон- 
сьна-іх шкіл. Кілька старшокласни
ків утекли з уроків... у комбінат, 
на водіння. А ще ж не так давно 
йшли на трудове навчання явно 
неохоче.

Приваблює дітей у комбінаті 
багато що. Старшокласники, ска-

ГАИВОРОНСЬКИИ
ВАРІАНТ

шофер — шоферів, слюсар — 
слюсарів. Появляється можливість 
запросити для викладання спе
ціалістів сільського господар
ства — інженерів, агрономів, ме
ханіків.

Теоретично — чудово. Безумов
но. Ну, а що показав досвід?

Спершу скооперувалися тільки 
міські школи та найближчі до 
Гайворона сільські. Але потім, 
зрозумівши переваги задуму, 
примкнула й решта. Нині кожно
го ранку автобуси УВК (так ско
рочено зветься Гайворонський 
учбово-виробничий комбінат тру
дового навчання та профорієнта
ції) підвозять дітей до майсте
рень з тринадцяти шкіл району. 
В комбінаті навчається понад дві 
тисячі дітей.

Чи виправдав себе експери
мент? Судіть самі. Шкільних «уні
версалів» змінили 54 викладачі 
комбінату. Шістнадцять з них ма
ють вищу, три — незакінчену ви
щу, шістнадцять спеціально-тех
нічну, дев’ятнадцять майстрів та 
інструкторів водіння машин ма
ють середню освіту і чималий 
професійний досвід. Агроном 
Катерина Сергіївна Вовк, зоотех
нік Марія Порфирівна Семенюк, 
інженер Микола Іванович Павлов, 
ветеран виробництва Григорій 
Олександрович П’явчик, який про
йшов шлях від тракториста до 
начальника цеху Гайворонського 
тепловозоремонтного заводу,—всі 
ці люди мають достатній запас 
знань, щоб не тільки до тонкощів 
навчити своєї професії школярів, 
але й привити їм любов до неї. 
І нове покоління викладачів, 
виховане вже самим комбінатом, 
трудиться на високому теоретич
ному й практичному рівні.

Розв’язано і проблему матері
альної бази. Сьогодні Гайворон
ський УВК — ціле політехнічне 
містечко. Площа виробничих кор
пусів, допоміжних приміщень 
становить близько 4 тисяч квад
ратних метрів. Бачили б ви, які то 
цехи, лабораторії, кабінети! Світ
лі, просторі, обладнані новою 
технікою. Тут працює 60 верста
тів, у машинно-тракторному парку

техніки мають і підприємства, і 
профтехучилища.

Тоді чи ж можна розв’язати 
взагалі цю проблему? І саме 
місці — в селі, районі?
ПРО ЕКСПЕРИМЕНТ, 
ЩО РОЗВ’ЯЗАВ ПРОБЛЕМУ

Так, можна. З вірою в це, п ят- 
надцять років тому, кілька викла
дачів на чолі з тодішнім директо
ром Солгутівської середньої шко
ли Гайворонського району М. М. 
Ставчанським, почали експери
мент — створили міжшкільні на
вчально-виробничі майстерні.

Гайворонський район невеликий 
— навколо міста розкидані з сте
пу близько двох десятків сіл. 
Майже в кожному — восьмиріч
ка чи десятирічка. От і прикину
ли: а що коли базу для трудово
го наачання зробити спільною, 
для всіх шкіл району? Підвозити

на

міщено різні відділення: біології 
рослин, дендрологічне, зооло
гії і тваринництва, декоративних 
рослин, зону відпочинку. На не
зручних для обробітку землях, що 
пересікають поля учгоспу, збудо
вано навчальні кабінети, госпо
дарські допоміжні приміщення, 
кроле- і норкоферми, заведено 
пасіку.

І що цікаво — обладнання, яке 
в школах було збитковим для

- З стор» ---------.
саме ці професії — будівельника, 
кулінара, перукаря. Та й не тіль
ки заробіток, не тільки умови 
праці, а й організація побуту, 
сфера обслуговування визнача
ють для юнака чи дівчини лиши
тися чи ні на селі. Тому комбінат 
готує тепер, крім трактористів, 
шоферів, токарів, слюсаріз — 
безпосередніх учасників сільсько
господарського виробництва, ще 
й штукатурів, муляріз, кулінарів, 
швачок, електротехніків, секрета- 
різ-друкарок. А які можливості 
для регулювання кадрового пи
тання дає комбінат! Уже сьогодні 
він висуває ініціативу — укладати 
договори з підприємствами та 
організаціями про підготовку їм 
спеціалістів. Ось так: прямо — 
з-за шкільних парт вести у вироб
ничий колектив, на робоче місце!

Та повернемось у сферу педа
гогіки. Чи робота комбінату не 
збіднює трудового виховання на 
місцях? Чи не зіпхнули в школах 
цю важливу справу на УВК?

Досвід показує, що ні. Тільки 
тепер у багатьох десятирічках та 
восьмирічках відчули різницю 

• між уроком праці і, власне, трудо
вим вихованням. Якщо раніше 
більшість заходів зводили саме 
до діяльності дітей на землі чи в 
майстерні, то нині дивляться на 
проблему ширше. Адже не тільки 
на уроці праці, а й на заняттях з 
літератури, мови чи географії 
учень трудиться. І виховузати лю
бов до праці слід і тут. Це не 
менш складно чи відповідально, 
аніж навчити цього ж за кермом 
трактора чи біля токарного вер
стата. Крім того, не зникли в шко
лах виробничі бригади. Вони є в 
кожній середній школі. У восьми
річних же — їхні супутники.

Друге побоюзання: чи не згор
тає комбінат дослідної роботи на 
місцях, роботи гуртків, напри
клад? Теж ні. В усій республіці ві
дома дослідна діяльність юннатів 
Хащуватської школи. Вона про
довжує розвиватись успішно й 
сьогодні. А комбінат ще й роз
ширяє допомогу таким гурткам. 
1 методично, і практично.

Можливостей УВК ще не роз
крито до кінця. Пошук триває. 
Візьмімо, наприклад, уроки крес
лення. Давня проблема — в шко
лах немає хороших викладачів 
цього предмета. Воно й зрозумі
ло; який же спеціаліст працюва
тиме в школі, де йому дають 
тільки одну годину на тиждень? 
А якщо проводити заняття на 
базі комбінату? Все стає на свої 
місця. Тут можна забезпечити ви
кладачеві повний обсяг роботи 
(адже тепер кількість класів — 
десятки), є можливість і постійно 
вдосконалювати свою кваліфіка
цію.

Або уроки початкової військо
вої підготовки. Чи не вигідніше 
створити при комбінаті маленьку 
військову кафедру, де працюва
ло б чотири — п’ять викладачів 
замість десятків, які ведуть вій
ськову підготовку в школах ра
йону? Справа не тільки в еконо
мії. Виграє якість — стане мож
ливою, наприклад, спеціалізація 
при викладанні стройової, бойо
вої, тактичної підготовки. Чимало 
дасть і створення спільної мате
ріальної бази — на її основі мож
на створити прекрасні кабінети, і 
водночас у школах звільняються 
приміщення, нині зайняті під вій
ськову підготовку. З полегшен
ням зітхнуть директори шкіл ---
не потрібно буде охороняти ящи
ки зі зброєю, які, не секрет, при
носять стільки тривог кожному 
керівникові. Згодні?

...Експеримент гайворонців три
ває, але вже сьогодні можна під
сумувати — він даз хороший ре
зультат. УВК виходить нині на 
орбіту передового досвіду, з ор
біти дослідів — на орбіту про
дуктивної діяльності. І цей досвід 
не тільки можна, а й треба широ
ко використовувати всюди.

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара». 

Гайворонський район.
Сподіваємося, 

проблеми, порушені в цій статті, 
зацікавлять багатьох школярів, 
учителів, батьків, керівників ви
робничих колективів. Можливо, з 
деякими думками ви не погоди
тесь, щось оціните інакше? Напи
шіть про це до редакції. Чи, може, 
у вас е інше розв'язання пробае-

© На стадіонах республіки 
відбувся четвертий тур юнаць
кої зональної першості країни 
з футболу. Вихованці кірово
градської «Зірки» грали в Су
мах з представниками місце
вого «Фрупзенця». Зустріч мо
лодших юнаків проходила на
пружено і закінчилася нульо
вою нічиєю. Добре провели 
матч спортсмени старшої гру
пи. В першому таймі Георгій 
Махпо відкріш рахунок. Після 
відпочинку паші земляки зно
ву в атаці. Віктор Муіітян з ку
тового удару подвоює резуль
тат. Отже, перемога з «сухим» 
рахунком — 2:0.

В. ШАБАЛІН.

В,
„СЕКРЕТ 
відомий, 

АЛЕ...“
жімо, тут ніби вступають у день 
завтрашній. УВК пропонує їм ще 
з дев’ятому класі вибір п’ятнад
цяти професій, п'ятнадцяти жит
тєвих доріг. Вибравши одну з них, 
вони протягом двох літ можуть 
досконало оволодіти спеціальніс
тю. Обладнання, досвідчені на
ставники, література, кінофільми 
— всього вдосталь, усе поруч. І 
це зовсім на гра в навчання — 
хлопці і дівчата ще в школі бе
руть участь у справжньому про
цесі виробництва, вони працю
ють на відповідальних робочих 
місцях, випускають товарну про
дукцію. Нерідко учні сидять за 
партами, які самі виготовили а 
комбінаті. А столи, стільці, лицю
вальні плитки, випущені комбіна
том, нині є майже в кожному ад
міністративному закладі району.

Багатьох цікавлять гуртки й 
секції — їх в УВК близько ста. 
Вчаться юні радіооператори, аг
рохіміки, авіа- і судномоделісти, 
електротехніки, різчики по дере
ву... Моделюй, твори, став дослі
ди! Про деякі гуртки учні сіль
ських шкіл могли б тільки мріяти. 
Наприклад, про гурток картингіс
тів. А в комбінаті такий гурток 
працює, і 8 автомобілів-картіз, 
сконструйованих і складених са
мими школярами, мчать трасами 
різних змагань. Виставки, конкур
си, турніри, зустрічі — це теж 
будні комбінату. Деякі гуртки 
дають можливість старшокласни
кам набути й другої, «запасної» 
спеціальності — минулого року 
так зробили, наприклад, близько 
50 хлопців і дівчат.

Задоволені вчителі, задоволені 
батьки. На їхню одностайну дум
ку, пізнавши на уроках праці, в 
гуртках практичну потребу з 
знаннях, хлопці і дівчата охочіше 
беруться за підручники. А скіль
кох відвели-від «вулиці» гуртки 
технічної творчості! Скільком 
юнакам і дівчатам комбінат, зав
дяки чітко налагодженій профорі
єнтації, допоміг вибрати правиль
ний життєвий шлях!

У комбінату є прихильники не 
тільки серед педагогів. УВК вже 
давно став справжньою кузнею 
кадрів для району — понад три 
тисячі спеціалістів підготував він 
за роки свого існування. Не
має нині на Гайворонщині кол
госпу чи підприємства, де б не 
працювали випускники комбіна
ту, а в окремих колективах, як то 
колектив місцевого автотранс
портного підприємства, вони ста
новлять більшість загального чис
ла робітників. 40 процентів ви
пускників лишаються сьогодні жи
ти і працювати в рідному районі.

Хочеться відзначити одну де
таль. Чомусь у нас звикли зводи
ти проблему закріплення молоді 
на селі тільки до масового ово
лодіння механізаторськими 
ціальностями. Безперечно, „ — - , .
професія провідна. Але ж комусь ми трудового виховання? Або ін- 
потрібно і зводити будівлі, варити л.........
їжу, шити одяг, доглядати дітей 
тих же механізаторів. Багатьом

спе-
ЦЯ

ша думка щодо останніх експери
ментів з викладанням військової 
підготовки, креслення? Чекаємо 

хлопцям і дівчатам подобаються листів.

І

а

Під таким заголовком у. 
номері газети за 3 квітня 
було надруковано статтю, в 
якій ішлося про недоліки в 
розвитку легкої атлетики 
на Кіровоградіципі.

Як повідомив редакцію го
лова обласного спорткоми
тету В. І. Галенко, питання 
підвищення майстерності 
легкоатлетів обговорено на 
засіданні обласного комітету 
по фізичній культурі і спор
ту, федерації легкої атлети
ки, проведено ряд організа
ційних заходів. Навчально- 
спортивний відділ комітету, 
розробив положення про 
обласні спортивні ігри мо
лоді, визначив напрями під
готовки спортсменів до рес
публіканських змагань, 
склав списки кандидатів до 
збірних команд області.

Відбувся пленум обласної 
федерації легкої атлетики. 
На ньому заслухано звіти 
про роботу голови федера
ції О. П. Березина, голови 
комітетів суддів Є. П. Гоцу- 
ла, голови тренерської ради 
М. Є. Фукса. Як відзнача
лося па пленумі, легка атле
тика нині розвивається в 13 
містах і районах області, у 
п'яти спортивних товари
ствах, де є штатні тренери. 
Але до складу збірник 
команд України цього ро
ку включено лише одну 
Ольгу Демеху (Олександрія, 
ДСТ «Авангард», тренер 
М. Є. Жерсбятьєв). На ви
пускників факультетів ф’із- 
виховання (легкоатлетів) 
ради ДСТ не дали ниніш
нього року жодної заявки, 
мотивуючи це тим, що се
ред них.немає спортсменів, 
здатних займати на респуб
ліканських змаганнях місце, 
вище дванадцятого.

З метою відбору спорт
сменів для участі в респуб
ліканських поєдинках па 
всіх обласних змаганнях бу
де запроваджено складніші 
залікові нормативи (на рів
ні першого спортивного 
розряду та близьких до 
нього результатів).

Обласний снорткомітет 
установив контроль за ро
ботою тренерів, рад спор
тивних товариств. Планує
ться створення центру лег
кої атлетики. Є розгорнуті 
дані про перспективних лег
коатлетів, які тренують 5— 
6 разів на тиждень. Облас
ний відділ народної освіти 
затвердив спеціалізацію тре
нерів ДІОСШ.

Обрано повий склад пре
зидії федерації легкої атле- 
гпкп, головою — М. Є, 
Фукса.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і набути 

професії, вступайте до середнього профтехучилища 
№ 2 міста Кіровограда, яке готує спеціалістів для ком
бінату «Кіровоградважбуд» — найбільшої будівель
ної організації нашої області.

Училище приймає учнів на 1976—1977 на
вчальний рік:

до груп з трирічним строком кавчання — 
для підготовки електрослюсарів, слюсарів 
по ремонту автомобілів, електромонтажни
ків по освітленню, освітлювальних і силових 
мережах та електрообладнанню, малярів 
(будівельних), мулярів — монтажників 
конструкцій, штукатурів, лшцовальпиків- 
плитковпків;

до груп з дворічним строком навчання — 
для підготовки столярів;

до груп з річним сі роком навчання — 
для підготовки мулярів, лицювальніїкіз- 
плитковпків.

Приймають без вступі-пх екзаменів юна

ків і дівчат віком 14—20 років з освітою за
8, 9, 10 класів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, 
підручниками. Учні одержують третину сум, 
зароблених іиі виробничій практиці. Час 
кавчання в училищі зараховується до тру
дового стажу.

Учнлніце має новозбудованиГі добре ус
таткований комплекс, у якому є кабінети і 
лабораторії, навчальні майстерні, спортив
ний та актовий залп, спортивне містечко, 
працюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності, спортивні секції.

При училищі є вечірня школа для груп з 
річні.м строком навчання.

Вііпускніїки-відміїїники мають право всту
пати до витих і середніх учбових закладів 
на пільгових умовах, можуть бути направ
лені у вищі іі середні учбові заклади про
фесійне-тсх-іічної освіти, де навчання про
водиться при повному державному забез
печенні.

Юнаки, що навчатимуться три роки, до 
закінчення і на рік після закінчення учили
ща, дістають відстрочку від призову в ар
мію.

Вступники подають особисто або надси
лають поштою заяву із зазначенням вибра
ної професії, автобіографію, характеристи
ку, свідоцтво про народження (оригінал) 
або паспорт (подають особисто), довідки з 
місця проживания і про склад сім’ї, медич
ну довідку (форма № 286), 8 фотокарток 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 березня 
1976 року.

Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, 

вул. Черзочозорівська, 23. їхати автобуса
ми: №№ 2. 14 — до зупинки «Вулиця Мічу- 
ріна», ЛІ1 29 — до кінцевої зупинки, тро
лейбусом № 2 — до зупинки «Буддсталь» 
або «Вулиця Короленка». Телефон 2-38-19.

ДИРЕКЦІЯ.

Одеське 11Н ЩС 
інженерне 

морське 
училище ММФ

& лексан дріііс ьке 
технічне 
училище № З
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для про
мислових підприємств, вугільних шахт і розрізів міс
та та області з числа юнаків і дівчат, що мають се
редню освіту, а також молодь, шо відслужила в ла
вах Радянської Армії зі строком ианчання 1—1,5 ро
ку. З освітою 8—9 класів віком гід 15 років зі стро
ком навчання 2 роки.

На базі середньої освіти училище ютує:
зі строком навчання 1,5 року — електрослюсарів 

шахти, слюсарів-іпсгрументаліішків;
зі строком навчання І рік — токарів по металу, 

машиністів електровозів шахп.шх. машиністи гірпи- 
чотранс.порті’йх машин і механізмів, слюсарів елек
тромонтажників для роботи на ОЕА13. водіїв-авго- 
слюсарів. продавців продовольчих товарів, продавців 
промислових товарів, апаратників брикетних фабрик 
(дівчата), гірничих працівників очисного забою;

зі строком навчання 2 роки — кухарів.
З освітою 8—9 класів (строк навчання 2 роки): 

електромонтерів по молгтжу і ремонту промелектро- 
обладнапня. слюсарів -то ремонту металоконструкція 
і промислового обладнання; токарів по металу; слю- 
сарів-авторе.монтіїиків: слюсарів-інструментальників.

Учням гірничих професій з середньою освітою ви
плачується стипендія у розмірі 37 карбованців; уч
ням із середньою освітою, які навчаються на спеці
альності металістів, продавців та кухарів, виплачує
ться стипендія в розмірі ЗО карбованців.

Учні з восьмирічною освітою знаходяться на пов
ному дер кавному забезпеченні.

Учні всіх спеціальностей нрі; проходженні виробни
чої практики на підприємствах додатково до стипен
дії одержують 33.3 відсотки від заробленої суми.

Відмінники одержують підвищену стипендію на 25 
процентів. "Хорошисти» — па 15 процентів (десяти
класники).

В учи тиші є добре обладнані майстерні, навчальні 
кабінети, лабораторії, база для занять в гуртках ху
дожньої самодіяльності, технічної творчості, спор
тивних секціях Училище має базову вечірню школу, 
де учні можуть набути сере цію освіту Учні з серед
ньою освітою .можуть продовжити навчання на вечір
ньому відділенні індустріального технікуму і філії 
ДнІПООПСТРОВСоКСГО гіппшіого інституту в м. Олек
сандрі?.

Відмінникам надається траво вступати у вузи поза 
конкурсом на вечір-іі і заочні відділення.

Навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж учня.

Хто погребує — забезпечуються гуртожитком.
До заяви па ім’я директора з обраною спеціальніс

тю слід додати: атестат, свідоцтво про освіту, свідо
цтво про народження, характеристику зі школи, 4 фо
токартки (3X4 см). довідку про щеплення.

Прийом докуменів в училище проводиться з 1 бе
резня 1976 рок\

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек
сандрія. пл. Кірова, IS. Телефон 37-4-03.
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ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
Денне відділення

Технологія і комплексна механізація 
підземної розробки родовищ корисних 
копалин. Будівництво підземних споруд 
і шахт. «Маркшейдерська справа. Елек
трифікація і автоматизація гірничих ро
біт. Електропровід і автоматизація про
мислових установок. Гірничі машини і 
комплекси. Промислове і цивільне будів
ництво. Збагачення корисних копалин. 
Геологічна зйомка, пошуки і розвідка 
родовищ корисних копалин Технологія 
машинобудування. металоріжучі верста
ти та інструменти. Прикладна геодезія. 
Документи приймаються .з 20 червня по 
ЗІ липня.

Вечірнє відділення
Технологія і комплексна механізація 

підземної розробки родовищ корисних 
копалин. Технологія і комплексна меха
нізація відкритої розробки родовищ ко
ристі х копа'піп Збагачення корисних 
копалин. Електрифікація і явтоматнчапі-' 
гірничих робіт Елек'ропрнвід і автома
тизація промислових установок Промис
лове і цивільне будівництво Гірничі ма
шини і комплекси Будівництво підзем
них споруд і шахт. Технологія машино
будування. мегалоріжучі верстати та ін
струменти.

Документи приймаються з 20 квітня г:о 
31 липня.

Заочіїо-загальнотехнічніїй факультет:
Розробка родовищ корисних копалин. 

Енергетика. Машинобудування та прила-

добудування. Електронна техніка, елек- 
троприладобудувашія і автоматика. Ра
діотехніка та зв’язок. Будівництво. 
Транспорт. Економіка.

Документи приймаються з 20 квітня по 
31 липня.

. Вступаючі па всі форми навчання та 
на всі-спеціальності складають такі екза
мени- російську або українську мову за 
літературу (письмово). математику 
(письмово та усно), фізику (усно).

Особи, нагороджені по закінченні се
редньої ПІКОIII золотою (срібпою) мс- 
лгллю. або і і. що закінчили середній 
спеціальний учбовий заклад з відзнакою, 
складають екзамен з математики (усію).- 
Якщо екзамен з математики складено з 
оцінкою «відмінно», абітурієнт звільнює
ться віл подальшої здачі вступних екза
менів

Вступаючі до інституту через декілька 
років після закінчення середнього на
вчального закладу, як правило, повинні 
мати стаж практичної роботи не .менше 
6 місяців за кожіпш рік, коли вони 
не навчалися.

Умови прийому надсилаються прий
мальною комісією інституту після одер
жання запитання від абітурієнта.

Іногородні, зараховані на денне відді
лення -.забезпечуються гуртожитком.

Адреса інституту: 324033, м Кривим 
Ріг, Дніпропетровська обл.. вул. Пушкі
на, 37.

Дні проруд пенсы: н іі 
гі(ііііі'і и іі тех ні к ум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННИЙ
І ВЕЧІРНІЙ ВІДДІЛИ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

розробка рудних і не
рудних родовищ корисних 
копалин;

будівництво гірничих 
підприємств;

гірнича електромеха
ніка;

промислове й цивільне 
будівництво

На денне навчання 
приймають юнаків з вось
мирічною освітою, на ве
чірнє — із середньою.

Вступні екзамени з ма
тематики і російської (ук

■?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

раїнської) мови: на денне 
навчання в групи па базі 
восьмирічної школи — з 1 
по 20 серпня, на вечірнє— 
на базі середньої ніколи — 
з І липня по 20 листопада 
1976 року.

Приймання заяв і доку
ментів: па денне навчан
ня — з 1 червня по ЗІ лпп- 
дія. на вечірнє — з 15 черв
ня по 15 листопада.

«молодой КОММУПЛР» - 
орган Киропоградского обкома 

J1KCMV г. Кпрпплгрял.

316050. ГСП. Кіровограді, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45*36, еідділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 12745, Індекс 61197,

Друкарня їм. Г. М. Димнірова 
обласного управління у справах'вплавитив, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 195, Тираж 60 000,

Всіх учнів, зарахованих 
п.з навчання, забезпечують 
гуртожитком і підвите пою 
стипендією
Адреса технікуму: 332226. 

м. Дніпрорудний Запорізь
кої області, проспект Ен
тузіастів, 19.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ
ПРИ ЙОЛІ УЧНІВ 
НА ПЕРШИЙ КУРС 
У 1976 РОЦІ.

Училище Є ВИШИ^Л техніч^ 
ним навчальним зіакладомі 
готує інженерів для роботи 
на суднах і е підприс/лстеах 
морського флоту.

Заклад має такі факуль
тети:

судноводійський — готу«? 
інженерів-судневодіїв зА 
спеціальністю «Судноводін
ня на морських шляхаху. 
Строк навчання — 5 років 
і 6 місяців;

судномеханічний — готує 
інженерів-судномєханіків за 
спеціальністю «Експлуатація 
суднових силових устано
вок». Строк навчання — 
5 років;

електромеханічний — го
тує інженерів-ег’єктромеха- 
ніків за спеціальністю «екс
плуатація суднового елек
троустаткування». Строк на
вчання — 5 рокіз;

автоматики — готує інже- 
нерів-теплоенергетиків за 
спеціальністю «Автоматиза
ція теплоенергетичних про
цесів суднових силових ус
тановок». Строк навчання—• 
5 років;

заочні (в містах Одесі та 
Ізмаїлі) — готують інжене
рів з тих же спеціальностей, 
крім спеціальності «Авто
матизація теплоенергетич
них процесів ССУ». Строк 
навчання — 5 років і 10 мі
сяців.

До училища приймають 
громадян чоловічої статі, 
придатних за станом здо
ров’я до роботи на суднах 
морського флоту.

Зараховані перебувають 
на повному державному за
безпеченні.

На заочне навчання прий
мають осіб, які працюють у 
системі Міністерства мор
ського флоту за відповід
ною чи спорідненою спе
ціальністю.

Правила прийому — за
гальні для вузів країни.

Заяви подавати: на денне 
навчання — з 20 червня по 
31 липня, на заочне — по 
25 серпня.

Вступники складають ек
замени з математики (пись
мово й усно), фізики (усно), 
російської мови і літє-рату- 
ри (твір).

Екзамени проводяться в 
такі строки: на денне на
вчання — з 1 по 20 серпня, 
на заочне — двома потока^- 
ми — з 15 по ЗО травня і з 
25 серпня по 10 Еєресня.

Адреса училища: 270029, 
м. Одеса, пул. Дідріхсо- 
на, 13.

ДИРЕКЦІЯ.

Хнркінське 
технічне 
училище 

йолі графісті^ 
№ 2#

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
УЧНІВ ПО ПІДГОТОВЦІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ: 
складачів машинного на

бору, складачів вручну, дру
карів високого друку, дру
карів плоского друку, палі
турників.

Строк навчання — 2 роки.
В училище приймаються ' 

юнаки і дівчата, які закін
чили середню школу, в гру
пу палітурників — з вось
мирічною освітою.

Гуртожитком училище не 
забезпечує.

За довідками звертатися 
в училище.

Адреса: 310668, м. Хар« 
ків-68, вул. Ак. Павлова, 1. 

ДИРЕКЦІЯ.
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