
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р,

Шовоградсьм обласна 
далпет Ія- И-1'- к»їя““с!

XXVII З'ЇЗДУ КПРС — ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

Комсомольці і молодь міста Олександрії стали на 

передз’їздівську трудову вахту, активно включившись 

у соціалістичне змагання за право підписати рапорт 

Ленінського комсомолу XXVII з’їзду партії. Змаган- 
------------------------- і і ,1 4'------------■--------------------------------------- - ----------------  
ня проходить у рамках Всесоюзної естафети комсо

мольських справ «XXVII з’їзду КПРС — гідну зу

стріч!». ч

Добрий приклад подає 
комсомольсько - молодіж
ний колектив робітників 
очисного вибою першої 
дільниці нашої шахти, який 
очолює комуніст Микола 
Іванович Грищенко. За під
сумками змагання «40-річ- 
чю Перемоги — 40 удар
них тижнів!» молодіжний 
виборов першість серед 
бригад шахти і нагород
жений грамотою і пре
мією підприємства.

До дня відкриття XII 
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів у Моск
ві, тобто до другого етапу 
естафети, гірники зобов'я
залися видати на-гора по
над план 10 тисяч тонн ву
гілля. І слово з ділом у 
молодіжного не розходи
ться. Уже зараз на їх по
надплановому рахунку 
12 870 тонн вугілля.

Тон у трудовому супер
ництві задають молоді ко
муністи групкомсорг Ми
кола Слісаренко, Олек
сандр Бодонов, Анатолій 
Щербина, Іван Піронков, 
комсомольці Олександр 
Федан, Олександр Підгор- 
ний та інші.'

Колектив із 43 завзятих 
гірників, у числі яких 23 
молоді комуністи і комсо
мольці, занесений на мі

ську Дошку пошани «Мо
лоді гвардійці п’ятирічки».

Ю. ПАШИН, 
секретар комітету ком
сомолу шахти «Світло- 
нільська».

ініціатива 
в’язальниць

Комсомольсько _ моло
діжний колектив в’язальни
ків схемних джутів скла
дального цеху № 101 на
шого заводу, на чолі якого 
Тетяна Михайлівна Кули
кова, виступив ініціатором 
почину: «XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і студен
тів — 12 ударних тижнів, 
найвищу продуктивність 
праці». Ця ініціатива обго
ворена на комсомольських 
зборах в цехах і дільницях 
підприємства. її одностай
но підтримали всі 40 КМК 
заводу.

Гідну зустріч готує XXVII 
з’їзду КПРС ■ молодіжна 
бригада по складанню ма
логабаритних трансформа
торів цього ж цеху (керів
ник Л. В. Пащенко, груп
комсорг С. Назарець). До 
40-річчя Великої Перемо, 
ги в’язальниці вже вико
нали річний план і зараз 
працюють в рахунок пер
шого року XII п’ятирічки.

О. ШАБАНОВ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
електромеханічн ого 
заводу імені XXV 
з’їзду КПРС. <

Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження орденом Дружби Народів 
швачни швейно-галантерейної фабрики облспоживспілни м. Кіровограда Ольги БАБІЮК 
вийшов у травні 1985 року. І через кілька днів робітниці уже вітали з високою наго
родою свою подругу і наставницю, яку було занесено на обласну Дошку пошани.

П’ятнадцять років тому прийшла на фабрику ученицею. З такими ж великими 
променистими очима, скромна і тендітна. З цікавістю вникала у всі виробничі опера
ції. І ось тепер, за роки роботи на підприємстві, вона повністю освоїла асортимент 
виробів підприємства, а він досить широкий — понад п’ятдесят виробів. До того ж 
ножен потребує знання десятна операцій.

Фото В. ГРИБА.

УРОЖАЙ-85

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РА«.
ЙОН. Комсомолець Сергій 
Царенко восени минулого 
року повернувся у рідну \ 
Могдовку з рядів Радян-\ 
ської Армії. Механізатори/ 
колгоспу імені Свердлова 
радо прийняли юнака в 
свою сім'ю. Правління 
колгоспу доручило йому, 
обслуговування поливної 
установки і не помяли« 
лось у своєму виборі. Ком. 
сомолець досконало вивчив 
установку і зараз високо
продуктивно використовує 
її на поливі озимої пше
ниці, багаторічних трав.

НО ВО М И Р ГОР о дсь- 
КИЙ РАЙОН. Багато 
добрих справ на рахунку 
комсомольської організа
ції автогаража колгоспу 
імені Чкалова, яку очолює 
Микола Тупчієнко. Саме 
тут торік народилася іні
ціатива заготовити силами 
молоді не менше 40 про
центів кормів від загалі»« 
ноколгоспного показника. 
Свого слова молоді вироб
ничники дотримали. І ни
нішнього року вони візь
муть найактивнішу участь 
у заготівлі кормів для гро
мадського тваринництва.

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ
РАЙОН. Разом з батька
ми у ці дні старанно яра«1 
цюють на ланах колгоспу 
імені Леніна н учні Лов., 
городківської середньої 
школи № 2. Згідно з укла-( 
деіці.м між колгоспом і 
школою договором, вони 
зобов'язалися в нинішньо« 
му році виростити своїми 
силами цукрові буряки на 
27 гектарах, а також до« 
глянути 16 гектарів кол
госпного саду. Зараз тут 
кипить напружена робота.

з ї< з

По країні Рад
. і Барельєф із зображенням 

воїна прикрасив гранітну 
колону біля входу до ново
го корпусу виробничого 

і об’єднання «Дніпрошина». 
На цьому місці в серпні 
1941 року при обороні Дні
пропетровська поліг смертю 
хоробрих уродженець Во
ронезької області старший 
лейтенант Іван Паршин. Ком
сомольці об’єднання ство- 

: рили меморіальний куток 
пам’яті героя. Його від
криття стало хвилюючою 
подією для заводчан.

На стендах — матеріали 
багаторічних пошуків, зв’я
заних з ім’ям Івана Перши
на, які спільно вели КОМСО
МОЛЬЦІ «Дніпрошини» і юні 
слідопити середньої школи 
№ 102, іменами інших за
хисників і визволителів міс
та, спогади ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни, що 
працююіь на заводі. Відни
ні тут проходитимуть най
важливіші події в житті мо
лодих шинників — прийом 

до комсомолу, вшанування 
переможців соціалістичного 
змагання.

* * *

Можливість перейти на 
тризмінний графік роботи, 
чітко і ритмічно поставляти 
продукцію суміжникам галь_ 
вано-термічний цех Оде
ського заводу прецизійних 
верстатів дістав завдяки 
створенню комсомольсько- 
/лолодіжної бригади тер
містів. Молоді виробнични
ки на чолі з бригадиром 
Володимиром Невидлов- 
ським причетні до випуску 
багатьох вітчизняних моде
лей верстатів-автоматів. Всю 
продукцію при щозмінному 
виконанні завдань на 120— 
• 40 процентів вони здають 
з першого пред'явлення.

Колектив, нагароджений 
перехідним Червоним пра
пором ЦК ВЛКСМ, успішно 
освоїв виготовлення ГВИНТО
ВИХ передач — основного 
вузла верстатів з числовим 

програмним управлінням. 
Партію цих деталей нової 
модифікації відправлено 
верстатобудівникам Москви, 
Куйбишева, Іваново, Хар
кова.

* * *

Новий курс «Основи ін
форматики і електронно-об. 
числювальної техніки» про
слухали випускники фізико- 
математичного факультету 
Дрогобицького педагогіч
ного інституту. Вони одер
жують направлення в се
редні школи та міжшкільні 
навчалЬнс-виробничі ком
бінати, де організовано 
комп’ютерні класи.

Для студентів складено 
методичні рекомендації що
до застосування мікрокаль
куляторів і мікропроцесор
ної техніки в навчально-ви
ховному процесі, створено 
програми з цього предме
та. Майбутні педагоги зай
маються не тільки у своїх 
лабораторіях і в обчислю
вальному центрі, але й ос
воюють найновіші засоби 
автоматизації на промисло
вих підприємствах.

(РАТАУ).

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕЛІОРАТОРА

...І віддячить поле сторицею
У бригаді поливальників 

їх 19: досвідчених і моло
дих, тих, у кого за плечи
ма вже не одна посушли
ва весна, не одне жарке 
ліго, і тих, хто недавно 
освоївши азп поливальних 
машин, став меліоратором.

На перший погляд, ро
бота у них проста і зви- 
чайна. Але якщо віддава
тись їй сповна, як це роб
лять вони, меліоратори 
колгоспу імені Шевченка, 
то погрібні тут і міцні 
знання, і вміння. Не зразу 
не прийшло до Юрія Тру
пова та Віктора Косолапа.

Гелер вони та ще Ва
силь Ветров втрьох пра
цюють па другому відділ, 
ку колгоспу, поливають 72 
гектари багаторічних трав, 
25 гектарів кормових бу
ряків. Незабаром під по 
лином будуть понад 100 
гектарів кукурудзи на зе
лений корм з підсівом лю
церни.

Усього в колгоспі 584 
гектари поливних земель, 
на яких вирощують бага
торічні трави, кукурудзу 
на зелений корм, овочі, 
кормові буряки. Працюють 
поливальники у дві зміни.

Затяжною і надто по
сушливою була нинішня 
весна (тільки в кінці трав
ня у районі випав справж
ній дощ). І меліораторам 
довелося докласти чимало 
зусиль, щоб тепер буйним 
килимом стелилися лю
церна та еспарцет, рівни
ми рядочками зчіеніля 
картопля, капуста, огірки. 
Це результат їхньої пра
ці — майстра зрошення 
другого класу М. М. Шра 
ма, машиністів насосних 
станцій О. Сту.пінського та 
І. Тпмчепка, поливальнії, 
ків С. Орленка, М. Цапа.

Вміло керують роботою 
бригади поливальників ко
муністи старший гідротех
нік господарства Г. І. Ово 

денно та гідротехнік М. Ф. 
Бондар.

Правління колгоспу і 
партійна організація чима
ло уваги приділяють ро
боті меліораторів, кожно. 
му зрошуваному гектару: 
укладено договори про 
трудове співробітництво 
по ефективному викорис
танню поливних земель з 
райсільгосптехнжою, - рай 
сі.'іьгоспхі.мією. Кірово
градською зрошувальною , 
дільницею в яких перед 
бачена матеріальна відпо
відальність за невиконан
ня пунктів договору, а та 
кож стимулювання за пе
ревиконання виробничої 
програми.

Піші в колгоспі триває 
боротьба за високу відда
чу/ зрошуваного гектара 
Щоб ниви були врожай 
ними.

А. РИБАК.
Колгосп імені Шевченка, 
Новгорсдкі8єький район.



2—3 ст©рг «Молодий комунар» 1 червня 1985 року

ЗДРАСТУЙ, ЛІТО ТРУДОВЕ!
Комсомольська органі

зація нашої школи схва
лила ініціативу учнів Ко- 
мишуватської середньої 
школи Новоукраїнського 
району «XXVII з’їзду 
КПРС — 27 ударних днів».

На загальношкільних 
комсомольських зборах 
хлопці і дівчата вирішили 
відпрацювати 27 - днів у 

колгоспі «Іскра» Олександ- 
рівського району і на під
приємствах м. Кіровограда. 
Члени трудових об’єднань 
старшокласників працю
ватимуть на олієекстрак- 
ційному, молоко-заводах, 
у виробничому об’єднанні 
по сівалках «Червона зір
ка», радгоспі «Зоря».

Комітет комсомолу за

кликав усіх учнів 7—10 
класів проявити максимум 
ініціативи, комсомоль
ського і піонерського за
взяття в наданні відчутної 
допомоги підприємствам 
міста

Трудова вахта, присвя
чена XXVII з’їзду КПРС, 
починається 3 червня.

О. БУГАЙЧУК, 
секретар комітету 
комсомолу СШ № 14.

м. Кіровоград.

ЗАМІСТЬ АНОНСУ

«Як не хочеться з вами розлучатися, дорога наша 
школи № 13 Ларисі Іванівні СОРОЧАН під час свята

вчителько», — кажуть десятикласниці середньої 
останнього дзвінка. Фото В. ГРИБА,

Певно, тобі сьогоднішній 
десятикласнину, іще ніяк 
не віриться, що для тебе 
вже відзвенів останній 

дзвінок. Напруга випускних 
іспитів — і ти доросла, ціл
ком самостійна людина. Що 
робити? Куди податися да
лі? Де і як знайти свій єди
ний і вірний шлях? Такі 
думки не дають тобі спо
кою. Можливо, нинішній 
випуск «Вітрил» тобі де в 
чому допоможе. Приємно 
буде про це дізнатися. І 
хоча вони останні для тебе, 
як школяра, пам’ятай: зу
стрічі з тобою, «Вітрила», 
завжди будуть раді.

«ПРОСИМО ПРИЙНЯТИ в колгосп» —
таку колективну заяву написали 19 цьогорічних десятикласників Доб- 
рівської середньої школи Вільшанського району.

Іще з початку календарного року почали учні вести розмову про те, 
як би зробити так, щоб після закінчення школи не розлучатися. Хтось 
напівжартома сказав: «Давайте залишимося в селі». Сказана фраза не за
лишилася непоміченою. Всі дев’ятнадцятеро погодилися на це без особ
ливих вагань.

І от написана колективна заява про зарахування старшокласників у 
члени колективу господарства імені Димитрова. її в урочистій обстановці 
зачитала на районному зльоті випускників середніх шкіл учениця Добрів- 
ської СШ Тетяна Живицька — одна із тих, чий підпис теж стоїть у заяві 
Правління колгоспу з радістю погодилося прийняти таке поповнення. 
13 хлопців сядуть за керма сільськогосподарської техніки, а 6 дівчат до
глядатимуть телят.

Тільки-но закінчаться випускні екзамени, і молодь прийде на свої ро
бочі місця. т. СТОРОЖУЙ.

27 травня 1985 року виповнилося 70 років Олек

сандру Васильовичу Гіталову — наставнику коііишу- 

ватської учнівської виробничої бригади, знатному хлі

боробу країни.

ЧЕКАЮТЬ
НЕВІДКЛАДНІ

СПРАВИ
Олександр Васильович 

дітей любить особливо. І 
це невід’ємна риса його 
особистості. Він завжди 
прекрасно розумів мо
лодь, підтримував її почи
нання, заохочував дерза. 
ти, вчив на власному при
кладі.

Хочу розповісти про та
кий випадок з нашої спіль
ної роботи.

Якось в лютому, о СЬО
МІЙ ранку подзвонив Гіта- 
лое.

— Вчора до мене при
ходила юна кореспондент
ка. Я призначив їй зустріч 
сьогодні, о 8-й годині ран
ку в правлінні колгоспу. 
Ви зможете прийти?

Близько восьмої ранку 
підходжу до правління 
колгоспу- Майже одночас
но під’їздить і Олександр 
Васильович. Семикласниця 
Наталка Олійник — член 
шкільного гуртка «Юний 
кореспондент» —- запізни
лася хвилин на десять. 
Гіталов чекав спокійно, пе
реглядаючи запитання ан
кети, яку лишила йому На
талка ввечері.

Я висловила занепокоєн
ня її запізненням.

— Та негода ж така, 
мовив бригадир, — оже
ледиця. А дівчині доби
ратися далеко.

А ось і Наташа. Розчер- 
воніла, збуджена, вибачає
ться. Олександр Васильо
вич їй привітно усміхнувся 
і пожартував:

— Ну що, слизьно? Пада
ла? Тепер записуй, розма
жу про своє дитинство... У 
1922 році пішов до шноли. 
Приміщення тоді було ста
ре, тісне, всього на чоти- 
ри_класи. Влітку служив у 
наймах — пас ноні, гуси — 
за харчі. Вже наступного 
літа пас телят за свитку і 
чоботи. А третього літа був 
підпасичем у чередника — 
щомісяця заробляв три 
карбованці.

До праці привчала нас 
мама, і в найми посилала, 
щоб вижили, адже росли 
без батьна. Він все життя 
теж був хліборобом. Коли 
повернувся з громадян
ської війни, односельці ви
брали його головою сіль
ської Ради. Була в батьна 
заповітна мрія — організу
вати комуну. Проте не су
дилось цій мрії здійснитись 
за його життя. Його, слабо
го від ран, скосив тиф. Че
рез все своє життя я про
ніс до нього найглибшу по
вагу І прагнення бути гід
ним його пам’яті.

1927 року 18 господарств 
району створили СОЗ. Да
ли нам трактор. Першими 
трактористами були Кузь
ма Благодатний і Петро 
Загурський. В 1929 році я 
вже працював на транторі 
причіплювачем і вчився в 
Петра Загурсьного. Неза
баром працював уже са
мостійно.

Війна. 1941-й рік... 23 
червня ми були мобілізо-

вані до лав Радянської Ар
мії. А повернувся я 25 
жовтня 1945 року. Пам’я
таю воронезькі степи. Там 
з товаришами ми сто я/Ги 
насмерть. Ворог скаженів. 
Все витримали — голод, хо. 
лод, втрату товаришів, лю
ті атани ворога — вистоя
ли і перемогли. Я пам’я
таю поіменно всіх моїх 
фронтових товаришів і па
м’ять цю святу пронесу 
через усе життя.

Після паузи, яку ми з 
Наталкою боялися пору
шити найменшим пору
хом, сказав:

— Хотів би я, щоб ваше 
покоління було беручкіше 
до праці, мало спрагу на 
роботу, на змагання,

І школярі Комишуватого 
прагнуть бути гідними 
звання юних гіталоаців, яке 
носить колектив учнів
ської виробничої бригади 
школи.

Сьогодні ПОВНИМ ходом 
працює в школі учнів
ський агрегат, юні тварин
ники разом з дорослими 
виробляють продукцію на 
базовій фермі, руками 
юних озеленюється село— 
до 40-річчя Великої Пе
ремоги на алеї Слави за
тріпотіли від вітру малень
кими листочками тендітні 
берізки.

...Закінчилася розмова. 
Ми з Наталкою були у за
хопленні і, звичайно, не 
хотіли розлучатися із цим 
славним трудівником. Але 
що поробиш, на всіх нас 
чекали невідкладні спра
ви, заняття. Впевнена, що 
учениця в деталях розка
зала про своє інтерв’ю з 
Гіталовим друзям. Що ж, 
це теж певна форма проф
орієнтації і обов’язково зі
грає свою роль.

Н. КАЛІНІЧЕНКО, 
керівник учнівської ви
робничої бригади Но-, 
мишуватської серед
ньої школи.

Новоукраїнський район.

ТАКА ВОНА,
СПРАВЖНЯ ДРУЖБА

* * *
Живу я у Світлододську. 

Навчаюся у сьомому кла
сі СШ № 3. У цій школі 
навчаюся всього чотири 
роки. Спочатку було все 
нормально. А потім щось 
зі мною трапилося. Про
пав інтерес до всього, у 
школу, як то було раніше, 
перестало тягнути. Але 
згодом я зрозуміла, що 
так не личить учениці. То
ді я взялася за себе. По
чала брати участь в усіх 
справах класу. Читала ба
гато літератури. Ходила в 
кіно. Після цього до мене 
в класі почали ставитися 
набагато краще. Вибрали 
загоновою вожатою у мо
лодших класах. Це дору
чення мені дуже подо
бається.

Потім я вирішила запи
сатися у СКЮМ (Світло- 
водський клуб юних моря
ків). Там знайшла багато 
друзів.

Я пропоную Ларисі спро
бувати взяти себе в руки. 
Треба брати участь у всіх 
справах класу, школи. Зна
йомству з друзями допо
магають різні гуртки. І я 
вірю, що це їй допоможе 
знайти справжніх друзів.

Щасти тобі, Ларисо!
Олена СЕРГЄЄВА.

м. Світловодськ. 
ф * *

Я постійна читачка газе
ти «Молодий комунар». 
Але найбільше я люблю 
читати «Вітрила». Прочи
тавши замітку «Тепер я од
на» (за 26 лютого), вирі
шила написати листа.

Ларисо! Я можу цілком 
ввійти в твоє становище.

В мене також немає 
справжніх друзів, поміча
ють мене тоді, коли ко
мусь треба дати списати 
завдання. А все сталося 
так тому, що я на комсо
мольських зборах завжди 
кажу правду. Хоч я і за
лишилась одна, але від 
своїх позицій не відсту
паю.

Любов СТЕПАНЕНКО. 
Устинівський район.

* * *
Чи не соромно рвати 

дружні стосунки через та
кі дрібниці? А ти, Ларисо, 
не падай у відчай. Іще 
знайдеш добрих товари
шів, які тебе завжди розу
мітимуть. Побільше читай 
книг. А вчитися ти повин
на. Обов’язково.

Наталка ПИШНА. 
Бобринецький район.

* ♦ ♦
Мої батьки переїхали з 

міста в село, коли я навча. 
лася в другому класі. Важ
ко було звикнути до всьо
го нового, але згодом все 
уладналось. Я знайшла хо
рошу подругу. Ми не мог
ли жити одна без одної. 
Але так тривало лише рік. 
Потім вона зрадила мені, 
почала дружити з іншою 
дівчиною. Це для мене 
була трагедія. Місяць я 
лежала хвора, але ніхто не 
прийшов провідати мене.

Мені було дуже важко. 
Але пересилила себе. По
чала краще вчитися. Я ба
гато працювала над со
бою. І зараз ті, хто забув 
мене, ходять, щоб я пояс
нила теми з деяких пред-

Валарія БІГУН.

«...Я стою на пагорбі і 
згори бачу все моє село. 
Тут я народилася, тут ход
жу в школу. Краснопілка 
хоч і невелика, але дуже 
красива, особливо навес
ні, коли зацвітає колгосп
ний сад, одягають зелене 

Зібрання дере^4- і кущі. Є 
в селі будинок культури, 
дитячий садок, магазини. 
Будуються нові оселі для 
колгоспників. Я дуже люб
лю своє село,, яке рідне 
мені,' моїм барсам, дру
зям...». Це уривок із твору 
«Мос соло» семикласниці 
Краснопілківської восьми
річної школи, що и Мало- 
висківському районі, Світ 
лани Перехрест.

А ось кілька речень із 
гьору-роздуму цієї ж уме-

лася з учителем. Через 
це мою маму викликали 
до школи, але вона не 
змогла прийти — захворі
ла. Наступного дня я ска
зала про це директорові 
школи. Не дослухавши ме
не, він сказав: «Збирай 
книжки і йди додому^. 
Що мені залишалося рЛ) 
бити! Але я зосталася 
заняттях, бо не хотіла хви
лювати маму. Іще через 
день на загальношкільиЦ 
лінійці директор ©гопосИ^ї 
що мене виключають зй 
школи. 

НГ.ТИТТПВ А
ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

ІСТОРІЯ

видумувала там всього... 
Хоча я радий, що вчуся 
вже в Малій Висці. Не 
контактують тут з учите
лями...

Як це розуміти, Сергій 
не розшифровував, ви^но 
було, що до розмов на цю 
тему він не дуже охочий.

Школа у Краснопілці не
велика, всього кілька клас
них кімнат. Небагато й уч
нів. У сьомому, наприклад, 
де Світлана вчиться, їх 
всього шестеро — п’ятеро 
дівчат та один хлопець. 
Ось де, здавалося б, всі 

решті-решт, вона, Світла
на, не буде нічого робити. 
Не хоче — і край.

Через деякий час подіб
на ситуація повторилася, 
але вже на молочнотовар
ній фермі, куди сьомий 
клас прийшов з Михайлом 
Юхимовичем для ознайом
лення із спеціальністю 
тваринника. Поведінка 
Світлани не вписувалася ні 
в які рамки. Довелося вчи
телю розповісти про витів
ки Перехрест класному ке
рівникові М. М. Литвиновій 
і директору В. М. Капіну- 

торські здібності. Через це 
її обрали торік головою 
ради загону, що учениці 
спочатку сподобалося, але 
дуже скоро набридло. Про 
піонерські справи, свої 
обов язки ватажка було 
забуто. Певно, подумають 
читачі, появилися якісь 
нові інтереси. Зоеіім ні. 
Світлану ніби хтосУ підмі
нив. І це зовсім не зв’яза
но із тою суперечкою, про 
яку йшлося у лист^ Авто
ритет її у класі сТ^Чав все 
меншим і бачачи це, вона 
інстинктивно почала пус- 

мом погрожування виклю
чити зі школи, якщо це 
сказано і несерйозно. В 
такий спосіб рідко коли 
кого вдавалося вгамувати, 
а похитнути учительський 
авторитет дуже легко 
прос+6. Зміни в Світлані 
йому характері можна п<^ 
яснйти перехідним віком— 
дуже складним для всіх 
підлітків. І тут педагогам 
треба бути особливо делі
катними, терплячими, обе
режними, уважними. Як 
важливо знайти у виховаі^| 
цеві якусь одну чи кілі/^І 
позитивних рис і розвива
ти їх, щоб вони превалю
вали над негативними. 
Особистий приклад теж в 
даному випадку має ве
лике значення.

Нг> годплялоги б ппикйих

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»

Із тисячі-одна твоя
Перш НІЖ перейти до 

традиційного «запитання— 
відповідь», хочемо новеє- 
ні л вами, друзі-старшо- 
кл*сникн, серйозну і від
верту розмову. Судячи но 
П<А‘ті, котра щодня При- 
хоДмть до «Вітрил», чн не 
найбільше листів з прохан
ням: «Як стати (для при 
кладу), продавцем, кулі, 
паром, вихователькою, 
учителем», «в яких містах 
знаходп ться вибраний 
мною навчальний заклад», 
«чи приймаю іь учитися на 
медсестру після 8 класів»... 

кою «Вибір нрофвсіі>’>|ЙЬ- 
го зробити закид і
гам. Виходить, на уанят- 
тях, виховних годЙАх, де 
йдеться про майбутню 
життєву ск-жину, учнів 
орієнтують зовсім не на ті 
професії, ЯКИМИ і|і
кавлягься. Ось тому, 

/буть, сгаршоклаЛЖі 
Л. Старшенко з Доб]Ч^ 
личківського району не 
знає, як стати вихователь 

,кою дитсадка, а Я. Гарку
ша із Веселівши Бобри 
нецького району сумпіва'-- 
гься, чн приймуть її до 

ки для вступу до вищих і 
середніх спеціальних на
вчальних закладів. Ну, а 
тепер ваші запитання — 
наші відповіді.

Володимир ПРОДАН із 
Ма ловиск івського р а нон у 
хоче вивчитися на бджоля
ра.

Йому як і Валентині 
МАКСИМЕНКО з Ноиго^ 
родківського району (вона 
мріє про фах квітникаря- 
декоратора) радимо всту* 
пити до Дмнтрівеького 
СИТУ № 39 Знам’янгького 
району.

На першу спеціальність 
приймають осіб від 16 ро
ків, строк навчання - І 
рік. На другу ж - дівчат, 
які мають середню освіту, 
Строк навчання теж рік.

Світлаил ЛИ СИНЬКА із



«Ян не хочеться з пани 
школи Мч 13 Ларисі Іванівні

розлучатися, дорога наша вчителько». — кажуть десятикласниці ,-Ж^11,01 
СОРОЧАН під час свята останнього дзвінка. шото в. < гиьа.

__ Та негода ж така, 
мовив бригадир, — оже
ледиця. А дівчині доби- 
ратися далеко. 

гіетра алгурсьною, пед«- 
баром працював уже са
мостійно.

Війна. 1941-й рік... 23 
червня ми були мобілізо-

гг—... — -----..
мишуватської серед* 
иьої школи.

Ноеоукраїнський район. 

шила написати листа.
Ларисо! Я можу цілком, 

ввійти в твоє становище.

НИЛО ТИМИ 3 дилп.і.. •>г*’ЧгГг
метів.

Валерія БІГУН.

«...Я стою на пагорбі і 
згори бачу все мос село. 
Тут я народилася, тут ход
жу и школу. Краснопілка 
хоч і невелика, але дуже 
красива, особливо навес
ні, коли зацвІтаЬ колгосп
ний сад, одятоть зелене 

^вбрання дербі* і кущі. Є 
в селі будинок культури, 
дитячий садок, магазини. 
Будуються нові оселі для 
колгоспників. Я дуже люб
лю свос село, яке рідне 
мені, моїм бакЧ^ам, дру
зям,..». Це урізок із твору 
«Мос село» семикласниці 
Краснопілківської восьми
річної школи, що в Мало- 
висківському районі, Світ
лани Перехрест.

А ось кілька речень із 
твору-роздуму цієї ж уче
ниці на морально-етичну 
тему «Хто для мене с при
кладом в житті і чому».

«...Я маю багато друзів, 
але найближча для мене 
Надя Кузик, з якою вчуся 
в одному класі. Вчиться 
вона непогано. Найбільше 
любить Надя уроки іно
земної мови. І взагалі вчи
ться краще мене. Вона 
ласкава, ввічлива, має доб
ре серце... Скоро ми з На
дею будемо вступати в 
члени ВЛКСМ...».

Погодьтеся, такі рядки 
могла написати дівчинка 
щира, добра, закохана у 
край, де живе, людей, що 
її оточують. Справді, так 
воно і є. Хоча з першого 
знайомства з нею ці риси 
відразу і не помітиш. Вони 
вже потім проступають, 
пізніше, коли трохи біль
ше дізнаєшся про неї, ко
ли поговориш з нею. Тіль
ки не на предмет того 
листа, котрий прислала 
Світлана до редакції. При 
найменшому спогаді про 
нього дівчинка починає 
плакати.

«Дорогі «Вітрила»! Пи
шу вам вперше. Розповім 
одну історію, яка трапила
ся зі мною в школі. На 
одному уроці я поспереча. 

лася з учителем. Через 
це мою маму викликали 
до школи, але вона не 
змогла прийти —• захворі
ла. Наступного дня я ска
зала про це директорові 
школи. Не дослухавши ме
не, він сказав: «Збирай 
книжки і йди додому^. 
Що мені залишалося р. 
бити! Але я зосталася 
заняттях, бо не хотіла хви
лювати маму. Іще через 
день на загальношкіль^ 
лінійці директор оголоси^ 
що мене виключають зі 
школи.

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

НЕТИПОВА ІСТОРІЯ
Якось (я все ж таки про

довжувала відвідувати уро
ки) зустрілася у коридорі 
з учителем праці Михай
лом Юхимовичем Шевце
вим, привіталася. А він 
навіть не подивився в мій 
бік. Можливо, я була не
права, не послухавши йо
го тоді (адже суперечна 
виникла саме на уроці Ми
хайла Юхимовича). Але 
яким приклад показує він 
учням’».

Хіба можна було бай
дуже чита.ти ці рядки! І 
як заочно можна щось 
припускати без зустрічі 
із авторкою листа, її вчи
телями, рідними?

...Краснопілка мені ви
далася саме такою, якою 
описала її Світлана у 
своєму творі. Дорогу до 
школи показали кілька 
хлопців, які вчилися у 
райцентрівській десяти
річці (у самій Краснопілці 
школа восьмирічна). Роз
говорилися. Виявилося, се
ред них — брат Світла
ни — Сергій.

— Ви, мабуть, з газе
ти? — запитав він. — По 
сестриному листу? Та хо
дить вона в школу. Пона

видумувала там всього... 
Хоча я радий, що вчуся 
вже в Малій Висці. Не 
контактують тут з учите
лями...

Як це розуміти, Сергій 
не розшифровував, видно 
було, що до розмов на цю 
тему він не дуже охочий.

Школа у Краснопілці не
велика, всього кілька клас
них кімнат. Небагато й уч
нів. У сьомому, наприклад, 
де Світлана вчиться, їх 
всього шестеро — п'ятеро 
дівчат та один хлопець. 
Ось де, здавалося б, всі 

умови для того, щоб і 
вчителі, і учні та їхні бать
ки жили дружно, добро
зичливо. Одначе, на жаль, 
якась із «сторін» свого 
часу не зуміла або й не 
захотіла прислухатись чи 
поступитись іншій. І тоді, 
мабуть, все і почалося. 
Тепер же учні і батьки на
строєні не зовсім позитив
но до педагогів. Ні, кате
горичні висновки в даній 
ситуації ніяк не можна 
робити, бо це явище 
масове. Але «чорна кіш
ка» дорогу все ж таки пе
ребігла... До цього мо
менту ми ще повернемо
ся, а поки що розберемо
ся, яка причина Світлани- 
них сліз.

...Був урок праці. Вчи. 
тсль М. Ю. Шевцов запро
понував семикласникам 
виконати якусь нескладну, 
вже знайому учням робо
ту. За завдання взялися 
без ентузіазму, але спо
кійно, без зайвих розмов. 
Всі, крім учениці Пере
хрест. Вона на "підвищених 
тонах взялася доводити 
вже літньому вчителеві, 
що це вони робили сто ра
зів, що це нецікаво і в 

решті-решт, вона, Світла
на, не буде нічого робити. 
Не хоче — і край.

Через деякий час подіб
на ситуація повторилася, 
але вже на молочнотовар
ній фермі, куди сьомий 
клас прийшов з Михайлом 
Юхимовичем для ознайом
лення . із спеціальністю 
твариН<Ика. Поведінка 
Світлани не вписувалася ні 
6 які рамки. Довелося вчи
телю РОЗПОВІСТИ Про витів
ки Перехрест класному ке
рівникові М. М. Литвиновій 
і директору В. М. Капіну- 

су. Тоді і відбулася сер
йозна розмова Василя 
Микитовича із невгамов
ною ученицею. її попро
сили прийти наступного 
дня з мамою. І про виклю
чення зі школи сказали, 
але, так, несерйозно, щоб 
трохи втихомирити неслух
няну. З поведінкою у 
Світлани і справді було 
неладно. Майже на кожно
му уроці її записували у 
зошит порушників ди
сципліни. Н. І. Шпак, вихо
вателька групи продовже
ного дня, розповідає, що 
дівчина могла дозволити 
собі без дозволу ходити 
по класу, пересідати з міс
ця на місце, зі своєю по
дружкою Надеіо Кузик (це 
про неї писалося в учнів
ському творі) лускати на
сіння, читати художню лі
тературу під час занять.

— У класі із Світланою, 
крім Наді, ніхто не може 
знайти спільну мову, — 
каже Люда Рублевська. — 
Вона звикла всіма керува
ти, давати всім завдання, а 
сама щось робити не хоче.

Так, Світлана у ■ товари
шів здобула авторитет. Во
на і справді має організа-

торські здібності. Через це 
її обрали торік головою 
ради загону, що учениці 
спочатку сподобалося, але 
дуже скоро набридло. Про 
піонерські справи, свої 
обов язки ватажка було 
забуто. Певно, подумають 
читачі, появились якісь 
нові інтереси. ні.
Світлану ніби хтосо підмі
нив. І це зовсім не зв’яза
но із тою суперечкою, про 
яку йшлося у листі; Авто
ритет її у класі ст^ав все 
меншим і бачачи це, вона 
інстинктивно почала пус

кати в хід «недозволен!» 
прийоми, — на підвище* 
йому тоні розмовляти зі 
старшими і ровесниками, 
різко обривати всіх, хто 
пробував ставити ї' «на 
місце». Пощади не було 
нікому, крім, звісно, по
други Наді Кузик. І Миш
ко Мочарно, єдиний 
хлопець у класі, каже:

— Із Перехрест краще 
не зв’язуватися. Всеодно 
нічого не доведеш...

У школі вчителі поміча
ли такі метаморфози із 
ученицею. Мотря Микитів
на, класний керівник, не 
раз пробувала знайти під
тримку з боку батьків, щоб 
вплинути на дівчинку. Але 
безрезультатно.

— Придираються до моєї 
дитини і все тут, — кате
горично заявляє мати. — 
Чимось Світланка їм (тоб
то вчителям — авт.) не по. 
добається. Оце нехай до
вчиться рік і віддам доку
менти у Маловисківську 
школу.

Давайте ж спробуємо 
розставити крапки над 
«і».

— Погодьтеся,- не на
звеш педагогічним прийо

мом погрожування виклю
чити зі школи, якщо це 
сказано і несерйозно. В 
такий спосіб рідко коли 
кого вдавалося вгамувати, 
а похитнути учительський 
авторитет дуже легко і 
просіф. Зміни в Світлан^к 
йому характері можна 
яснйти перехідним віком— 
дуже складним для всіх 
підлітків. І тут педагогам 
треба бути особливо делі
катними, терплячими, обе
режними, уважними. Як^ 
важливо знайти у вихова^^ 
цеві якусь одну чи кілья^^ 
позитивних рис і розвива
ти їх, щоб вони превалю
вали над негативними. 
Особистий приклад теж в 
даному випадку має ве
лике значення.

Не траплялося б прикрих 
Інцидентів у Краснопілків. 
ській восьмирічці, аби тут 
про це постійно пам’ята
ли, Можливо, в цьому і 
криється причина конфлік
ту між батьками І вчите
лями. Так, доброзичливих 
зв язків школа з деякими 
батьками не має. Кроки на 
потепління обстановки уже 
робляться. Наприклад, на 
молочнотоварній фермі 
відділку місцевого кол
госпу періодично вивішує
ться стінгазета «Голос 
школи» (до речі, тут тру
диться Татяна Кирилівна 
Перехрест).

Тобі ж, Світлано, раджу 
спробувати подивитися на 
себе збоку. Погодься: са
ма собі не сподобаєшся. 
Ти ж хороша дівчинка, все 
вмієш зробити. Як захо
чеш, всього /ложеш до
сягти. Учитель пропрацю
вав у школі 23 роки, а ти 
грубиш йому, заважаєш 
проводити заняття. У будь- 
якому випадку ти повинна 
ставитися до нього, та й 
до інших педагогів, ша
нобливо, чемно. Бо це 
твої учителі. Це ті люди, 
які вчать тебе життю.

т. КУДРЯ.
Маловисківський район.

КОНСУЛЬТПУНКГ «ВІТРИЛ»

Із тисячі-одна твоя
ІІеріш ніЛ перейти до 

традиційного «запитання— 
відповідь», хочемо новеє- 
іи^' вами, друзістаршо- 
класними, серйозну і від
верту розмову. Судячи 110 
пошті, котра щодня при 
ХОДІТЬ до «Вітрил», чи не 
найбільше листів з прохан
ням: «Як стати (для при
кладу),. продавцем, кулі, 
наром, вихователькою, 
учителем», «в яких містах 
знаходиться вибраний 
мною навчальний заклад», 
«чи приймають учитися на 
медсестру після 8 класів»... 
Що ж, питання такого 
плану вважаємо цілком 
слушними і на них ми зав
жди готові відповісти, а 
ще порадити, чимось до
помогти. І приємно відзна
чаємо, що таких листів — 
більшість. Але, що і як від
повісти восьмикласницям 
з Онуфріївського району 
Ларисі К. і Людмилі Ш., 
які пишуть: «Ми дуже хо
чемо стати журналістами, 
але як не дивно, не маємо 
ні найменшого уявлення 
про цю професію. А тому 
просимо розказати доклад
ніше про журналістику і 
вказати адреси навчальних 
закладів, де готують таких 
фахівців. І ще, туди прий
мають після 8 чи 10 кла
сів?»

Справді, дивний лист, 
точніше його адресанти, бо 
собі ніяк не уявляємо, як 
можна вибирати професію 
без «найменшого уявлен
ня» про неї? Отут би вчас
но підійти класному керів
никові, особливо вчителям- 
філологам, які, певна річ, 
можуть і повинні зорієнту" 
вати дівчат хоча б на те, 
що на журналістів аж ніяк 
не вчаться після 8 класів.

А взагалі, аналізуючи 
кореспонденцію з познач. 

кою «Вибір професії»^^* 
ТО зробити 98КИД і пе’ЯЛ- 
гам. Виходить, но^занят- 
тях, виховних годинах, де 
йдеться про майбутню 
життєву стежину, учнів 
орієнтують зовсім не на ті 
професії, якими воои ці
кавляться. Ось ТоМ Л, 
буть. старшокл'а«^« 

'Л. Старшенко з ДобДИ’ 
личківського району не 
знає, як стати вихователь

кою дитсадка, а Л. Гарку
ша із. Веселівки Бобри- 
нецького району сумнівам 
ться, чи приймуть її до 
Чернігівського юридично
го технікуму, бо хвилює 
дівчину те, що' з початку 
нового навчального року у 
восьмому класі не було 
жодного заняття з фран
цузької мови, а в згадано
му навчальному закладі 
треба ж вивчати іноземну 
мову.

Якими тільки спеціаль
ностями не цікавляться 
школярі.

Чимало надходить лис
тів, в яких ставлять запи
тання, на які без підготов
ки не відповісти. Ось, на
приклад, читачка із Ком- 
паніївського району хоче 
дізнатися, на якій мові ве
деться викладання у Хар
ківському юридичному ін
ституті і який порядок при
йому на заочне відділення 
вузу. Розкажуть про все 
це у самому інституті, як
що тули звернутися хоча 
б у письмовій формі.

І наостанок. Шановні 
старшокласники і всі чи
тачі «Вітрил»! Уважніше 
читайте «Консультпункт». 
Адже про одні і ті ж про
фесії ми повідомляємо чи 
не щоразу. Вашим добрим 
помічником повинна стати 
різна додаткова літерату
ра, в першу чергу довідни. 

ки для вступу до вищих і 
середніх спеціальних по
вчальних закладів. Ну, а 
тепер наші запитання 
наші відповіді.

Володимир ПРОДАН із 
Ма ловискі ве ького р а нону 
хоче вивчитися на бджоля
ра.

Йому як і Валентині 
МАКСИМЕНКО з Ношо| 
родківського району (вона 
мріє про фах квітникаря* 
декоратора) радимо всту4 
пити до Дмитрівського 
СПТУ № 39 Знам’ямського 
району.

На першу спеціальність 
приймають осіб від 16 ро
ків, строк навчання — 1 
рік. На другу ж — дівчат, 
які мають середню освіту, 
строк навчання теж рік.

Світлана ЛИСИЦЬКА із 
Копенкуватого Новоар- 
хангельського району за
питує, як стати провідни
ком пасажирського заліз
ничного транспорту.

Вступай до Знам’янсько- 
го СПТУ № 12.

Про спеціальність астро
нома запитує С. БЛАЖЕ- 
НОВА із Світловодська, а 
її земляк Д. БАРАНЕЦЬ 
захоплюється археологією.

Приміром, у Київському 
державному університеті 
імені Т. Г. Шевченка на іс
торичному факультеті го
тують археологів, а на фі
зичному факультеті цього 
ж навчального закладу — 
астрономів.

Ніні ВАРИЧ з Олександ
рійського району подобає
ться професія продавця.

Кіровоградський техні
кум радянської торгівлі го
тує спеціалістів обраного 
тобою, Ніно, фаху.Ж *

Морським офіцером хо
че стати Володимир НА
УМОВ із Добровеличків- 
ського району.

Виші військово-морські 
училища подібного профі
лю є в Ленінграді, Сева
стополі, Калінінграді, Ба
ку-

ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ НА ОДИН ФІЛЬМ

РИТИ ЛЮДИНУ
Мосфільмівська стрічка 

; «Лідер» розрахована, на
самперед. на завтрашніх 
випускників школи. Однак 
не залишить вона байду. 
ЖИМИ всіх тих, хто любить 
думати, аналізувати, порів
нювати.

Запам'ятовується не тіль
ки дев’ятикласник Борис 
Шесгаков (актор О. Вол- 
:ов). а й інші герої філь

му. хоч і відведена їм,так 
би довити, допоміжна роль. 
Приваблива ; правдива 
Катерина Токмань. * яка 
рає комсорга Таню. А ось 
їдений керівник 9 «Б» Ні

на Петрівна V виконанні 
’олодої артистки Валенти

ни Карєкої належить до 
и іих, хто «серце віддає, лі. 
Й > я**» г» •

Роль літнього, збагаче
ного життєвим досвідом 

• ечптеля літератури Сан 
Тптля-1 майстерно

ЗД
КК

й'

виконує Анатолій Опритов. 
Це йому належить думка 
про те, що «навчати треба 
всіх, але не можна навча
ти всіх однаково», яка ви
ходить за межі сказаного 
Ніні Петрівні, бо ж спів
звучність з ідеями шкіль
ної реформи в даному ви
падку — очевидна.

1 все ж головним персо
нажем є Борис — людина 
неординарна і принципова. 
Своїй улюбленій справі 
ладен присвятити своє 
життя вже сьогодні, в шко
лі, не марнуючи даремно 
часу.

Віддаючи належне піл- 
літкм, його працьовитості, 
настирливості, . інтелекту, 
зупинимося й на тих рисах 
характеру, які так не при
крашають його як людину. 
1 чим далі, вдивляєшся в 
розгортання кіносюжету, 
тим більше впадає в очі

відсутність душевного теп
ла та доброти в ставленні 
до подібних до себе, терп
лячості, то врешті-решт 
робить Бориса незручним 
для колективу і сім’ї. І вза. 
галі, який може бути кон
такт з класом, в якому на 
його думку, зібралися учні 
з примітивною свідомістю? 
Байдужий він і до двієчни
ка Чекіна, який вже вкотре 
на комсомольських зборах 
дає обіцянку виправитися 
бо ж своїх клопотів виста
чає. Юний «супермен» і 
уявити не в змозі розко
шування на хвилї прожи
того в пустощах життя, 
марнування часу на друж
бу та перше почуття з бо. 
ку однокласниці...

Просто розумієш, що 
так жити не можна, як не 
може бути людина без 
товаришів, друзів. Інакше 
будеш роботом, мислячою

машиною, холодним без
душним механізмом. І так 
не хотілося б, щоб ним 
став саме Борис — зразок 
людини наступного століт
тя саме у вмінні організу
вати свою гірашо.

Розумієш авторів стріч
ки в тому, що формування 
юної особистості не закін
чуються лише інтелекту
альним вихованням і саме 
це вони ставили за мсту 
своєї праці. Однак, на 
мою думку, в цікавому за. 
галом фільмі стався пев
ний прорахунок: надто 
швидко «перебудовується» 
ІПестаков. Для нього ви
стачило лише однієї від
вертої бесіди з ним клас
ного керівника.

Після серії домашніх та 
шкільних пригод, солодку
вато-повчальних спогадів 
Ніни Петрівни, яка дала 
Борису притулок після

втечі з дому, він починає 
розуміти важливість і цін
ність людських стосунків, 
усвідомлює, що далі жити 
так неможливо.

Тож уже в наступних 
епізодах бачимо ми юнака 
комунікабельним, зацікав, 
леним інтересами класу. 
Все це правильно, але у 
стрічці подано дещо спро
щено, якщо не ілюстра
тивно.

І все ж фільм закінчує
ться на високій мажорнім 
ноті. ІЇІестаков бере ак
тивну участь у великому 
спортивному святі, від 
якого ше вчора відмовляв
ся. Головний конфлікт ви
рішується. І вже немає на 
екрані «супермена» з 9 «Б» 
і його однокласників «з 
примітивною свідомістю», 
замість них. з’являються 
інші хлопці та дівчата, які 
впевнено наближаються до 
стежини, що виведе їх на 
широку життєву дорогу.

А. СДРЖЕВСЬКИЙ, 
педагог.

ВАРТОЗАМИСЛИТИСЬ
Володіння чотирма мо

вами, ведення складного 
наукового дослідження, 
бездоганне знання етно
графії та археології... Ви, 
напевне, вже настроїлись 
почути розповідь про ЯКО
ГОСЬ вченого. Ні, герой но
вого фільму кіностудії 
імені Горького «Лідер» і 
моєї оповіді Борис Шеста
ков — звичайний школяр, 
учень дев’ятого класу се
редньої школи. А втім, чи 
звичайний? Деякі з моїх 
знайомих вважають, що 
Борис особа фантастична, 
нереальна. Інша точка зо
ру — він людина надмір
но талановита. Я — проти, 
й готова посперечатися.

Отже, в 9 «Б» він но
венький. Перше враження 
однокласників про Бориса

— дивак: будь-яку вільну 
хвилину витрачає на ви
вчення книг, схем, карт з 
історії. Розшифроека пи
сьменності древньої циві
лізації тольтеків — ось 
мета, яку ставить перед 
собою Борис, для досяг
нення якої готовий сидіти 
ночами за книгами, пра
цювати в будь-яких умо
вах.

Чотири роки напруженої 
праці, звичайно, дали свої 
наслідки: гіпотеза Бориса 
вразила спеціалістів, його 
наукові розробки надру
кував журнал.

Мені хотілося б зупини
тись на темі розкриття 
творчого потенціалу шко
ляра.

Борис Шестаков зовсім 
не геніальний. Краплина

природної обдарованості, 
цілеспрямованість та пра- 
ця; до сьомого поту — ось 
причина його успіху. І те, 
чого досяг вій, здатним до
сягнути кожен. Адже що 
таке, наприклад, пам’ять? 
Кажучи суто науковою мо
вою, це зміна складних 
контактів між нервовими 
клітинами сінапсами. Одна 
нервова клітина може ма
ти кілька тисяч сінапсів, а 
таких клітин у кожного з 
нас кілька мільярдів. Тому 
можливості запасу інфор
мації людським мозком 
практично безмежні. Чо
му б не використати цю 
біологічну можливість Й 
почати розвивати пам’ять 
якомога раніше, не від
кладаючи справи в довгий 
ящик! Зробити це допомо
жуть спеціальні «тренаже
ри пам'яті» (деякі з них 
описані в книзі В. Пекелі- 
са «Твої можливості, люди- 
наї») і, звичайно, наполег
ливість та праця. Здавало
ся б, це так просто...

Чому ж люди, подібні 
Борису Шестакову, усе ще

поки залишаються фено
менами у шкільному се
редовищі? Замислитися 
над цим питанням надто 
важливо якраз зараз, під 
час впровадження в життя 
шкільної реформи.

Уявимо на мить, що у 
шкільному розкладі з’яви
лись такі предмети, як роз. 
виток уваги та пам’яті або, 
може, удосконалення себе 
чи якісь інші. Чую запере
чення: ці людські якості 
виховуються щодня, в про
цесі вивчення будь-якого 
предмету. Згодна. Але як
що виділити їх в окрему 
дисципліну, наскільки
швидшим стане результат! 
Крім того, кожний учень 
в повній мірі усвідомить«! 
у великій значущості роз
витку своїх здібностей. То
ді й вивчення комп’ютер
них систем та інших 
складних дисциплін буде 
набагато полегшено.

А значить — над цим 
варто замислитись.

Оксана САНЖАРА, 
/ учениця 9 класу СШ 

№ 19 м. Кіровограда.
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ЩОРАЗУ, коли виступа
ють учні центру есте

тичного виховання, який 
створено у Вільшанці на 
базі школи мистецтв, кон
цертний зал цього на
вчального закладу пере
повнений. Щирий інтерес 
юних і дорослих вільшан- 
ців викликає свято мис
тецтв.

...Присутні з нетерпінням 
чекають початку. «Хлоп- 
чпш-Кнбальчпш» А. Бай
дара, якого ставлять діти

рсографії, театрально-сце- 
нічноГо й образотворчого 
мистецтва.

Заняття організовані у 
вигляді активного дозвілля 
школярів за рахунок часу 
груп подовженого дня. Те
пер усі початкові класи, 
від нульового по третій 
включно — всього більше 
340 учнів—навчаються за 
певного системою. Треба 
сказати, діти на наших за
няттях не сидять за пар-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

Камертон
творчої
майстерності

«Вечір українських воде
вілей» зібрав на закриття 
сезону Кіровоградського 
обласного музично-драма
тичного театру імені М. Л. 
Кропивницького багатьох 
любителів мистецтва.

Не часто театри звертаю
ться останнім часом до цьо
го складного «легкого» 
жанру, який ще К. С. Ста- 
піславськпп назвав камер
тоном творчої майстерності 
актора. Камертон? Так. Ад
же саме у водевілі 
ряються здатність 
імпровізувати, його 
тнчиі і музичні дані.

Українські водевілі при 
всій своїй грайливості є но
сіями мудрої моралі, дуже 
сучасної і точної.

У водевілях «Москаль— 
чарівник» І. Котляревського 
та «Бой-жіпка» Г. Квіткп- 
Оспов’яненка, поставлених 
на кіровоградській сцені ре
жисером О. С. 
до вершини кута 
ться жінка, її 
чистота, життєва 
Через жарт та яскраве, на
віть в якійсь мірі балаганне 
видовисько, режисер спро
бував підійти до болючих 
місць нашого повсякдення. 
Як ми ставимося один до 
одного, як кожен з нас бо
реться один за одного — ці 
питання у грайливій формі 
були подані глядачам зі 
сцени. Чому у грайливій? 
Тому, що водевіль — це гра, 
у якій кожний з глядачів 
може знайти саме 
його цікавить. Він 
впізнає себе, свої 
Тобто дивиться на себе не- 
паче у дзеркало. А сміх, ве. 
селпіі народний гумор ще 
підсилюють враження. То
му все гарне видається ще 
кращим, а погане — ще гір
шим і висміюється.

Творці вистави спробува
ли повернути театру теат
ральність, яскравість фарб, 

■загостреність ситуацій, ім
провізацію.

В унісон з акторськими та 
режисерською роботами

переві- 
актора 
драма-

Натяжним, 
п ідноси- 

моральна 
стійкість.

те, що 
нерідко 
вчинки.

звучить у виставі робота 
художника - постановника
O. Радіонова. Для оформ
лення вистави Олексій при
їхав у Кіровоград з Уралу. 
Вперше саме тут він зіткпув. 
ся з українською культурою 
так близько. Проте це не 
стало наперешкоді до твор
чого успіху. Художник тон
ко відчув сам дух україн
ського народного побуту-. 
Більш того, у сненографіч- 
ному вирішенні вистави він 
передав народний колорит, 
який, переломлюючись крізь 
призму творчого погляду 
сценографіста, набуває са. 
мостійності і стає у виставі 
дійовою особою. Тут є все і 
від вертепу, і від примітиву 
народного живопису. Кожна 
деталь у оформленні виста
ви добиралася дуже ре
тельно і є багатофункціо
нальною. Завдяки цьому 
точно відтворюється сам 
образ українського 
А це вже виходить 
межі вистави.

Жоден водевіль 
диться без музики, 
виставі кроппвничан 
сутня не тільки музика, як 
фон, а й самі музиканти, 
які беруть участь у дії. 
Вдруге виходять вони із 
своєї оркестрової ями разом 
з акторами на сцену.

, Перший їхній вихід був у 
виставі «Гра па клавесині», 

. де оркестр виконував фуик- 
, цію контрдії у системі ос

новного конфлікту, проти
ставляючи чистоту і підне
сеність тому негідному та 
дріб’язковому, що ховається 
у душах героїв п'єси.

У водевілях кропивничан 
оркестр звуками інструмен
тів реагує на дію, допомагає 
героям, заважає, захищає, 
навіть створює певні ситуа
ції. Музику до «Вечора ук
раїнських водсвілсй» напи
сав донецький композитор 
Євген Кулаков. Крім музич
них -номерів, передбачених 
авторами водевілей, до ви
стави включені і додаткові. 
Так, скажімо, дуже 
прозвучав музичний 
написаний на слова 
ни Куралсх.

У виставі зайняті 
жені артисти УРСР В. Дро
нова та І. Кравцов, актори
P. Приступа, П. Онищенко, 

. О. Кобилянська, В. Фомен
ко, В. Бабич та В. Лїіцп-

. меііко.
Театральний сезон завер

шився. Проте тисячі гляда
чів Кіровоградської області 
побувають па «Вечорі укра
їнського водевілю», з яким 
кропивничани вже виїхали 
до них у свою чергову гаст
рольну поїздку.

О. ОЛЕКС АНДРОВА.

БЛЩ-КОНКУРС
«СИМВОЛІЧНА
ЗБІРНА»

Навчання—
тільки

театру. 
навіть за

не обхо-
Але у 

при-

доречно 
пролог, 
Світла.

заслу-

МУЗИЧНІ КУРЙОЗИ

СВІЙ СВОГО...
Італійському компози

тору і диригенту Сальсрі, 
як відомо, приписують 
убивство великого Моцар
та. Та власті італійського 
міста Леньяго ніяк не по
годжуються з цим і вирі-

шили реабілітувати ім’я 
свого земляка Сальєрі. 
Місцеві театр, готель і ву
лиця вже носять його ім’я, 
а згодом планується спо
рудити і пам’ятник маест
ро.

18 червня кіровоградці 
відзначатимуть 50-річчя 
футбольної команди «Зір
ка». За півстоліття в її 
складі грало чимало грав, 
ців, які залишили помітний 
слід в історії футболу на
шого міста. Згадаємо іме
на деяких з них.

Цс воротарі — А. Несте
ренко, І. Барамба, Л. Ков
тун, О. Jонов, М. Музпчук. 
Запам’яталась любителям 
футболу й гра захисників 
—С. Берсговського, 10. Го
рожанина, А. Мітенка, 
В. Зайцева, А. Кравченка, 
В. Дащенка, О. Смиченка,
A. Хропова, В. Хропова, 
М. Порошина. Уміло орга
нізовували атаки і активно 
допомагали обороні півза
хисники Л. Шевчишпн, 
10. Калашников, В. Суч
ков. 10. Касьонкіи, А. Товт,
B. Веремеев, М. Латиш, 
В. Самофалов, А. Карпюк. 
«Зірка» мала цілу плеяду 
відмінних нападаючих. Це 
— Б. Петров, Ф. Філій, 
Вік. Третяков, Вад. Третя- 
ков, С. Катков, А. Тагідін, 
В. Поркуян, С. Євссєнко, 
В. Квасов, О. Кацман, 
10. Сприкут, М. Корольов, 
В. Ступак, О. Алексеев.

«Молодий комунар» за. 
прошує любителів футбо
лу, фахівців та ветеранів 
спорту взяти участь у бліц- 
конкурсі, завданням якого 
є складення символічної 
збірної команди «Зірка» 
за період 1935—1985 років.

Для цього кожному ба
жаючому необхідно назва
ти 11 кращих, на його 
думку, футболістів (незва
жаючи на роки їх виступів 
у команді) за схемою 
1+44-2-1-4. Збірна коман
да буде складена з грав
ців, які наберуть найбіль
шу кількість голосів. Вка
жіть також, кого б ви хо
тіли бачити капітаном 
символічної збірної. Учас
ників конкурсу, які зумі
ють правильно назвати 
склад цієї команди, буде 
нагороджено пам’ятними 
призами газети. Призи бу
дуть вручені 18 червня в 
перерві матчу «Зірка» — 
«Маяк».

Свої варіанти збірної 
надсилайте на адресу ре
дакції нашої газети з по
міткою «Збірна «Зірки». 
Термін надсилання лис
тів — до 10 червня 1985 
року.

Чекаємо ваших листів, 
шановні любителі футболу!

цього разу — цс драма
тургічно пов’язаний син
тез усіх видів художньої 
творчості, включених у 
комплекс естетичного ви
ховання. До сценічної дії 
вистави введено хоровий 
і сольний спів, і гру на 
ритмічних музичних ін
струментах, і хореографіч
ні картини у супроводі 
фортепіано.

Третьокласники вільно 
почувають себе в усіх жан
рах, їхня гра приваблює 
не тільки захопленістю, а 
й неабиякою, визнаною й 
дорослими, акторською 
майстерністю.

Привертає увагу вихо
вана в дітях емоційність, 
відчуття ритму, пластич
ність рухів. Індивідуаль
ність кожного — і разом з 
тим висока організованість 
колективних дій. Все це — 
результат зусиль колекти
ву викладачів, спрямова
них на розвиток худож
нього мислення у дітей. У 
декого, правда, може ви
никнути запитання: що за 
талановиті діти і що це за 
така спецшкола, яку нази
вають центром естетично
го виховання? А тим ча
сом на сцені — звичайні 
учні звичайної середньої 
школи. У центрі естетич
ного виховання навчаю
ться не вибрані, а всі, хто 
має бажання. 1 бажаючих 
не бракує.

ПОРУЧ із загальноосвіт
ньою школою у Віль

шанці побудували типову 
дитячу музичну школу. За
безпечили її інструмента
ми, укомплектували кад
рами спеціалістів. З 1980— 
1981 навчального року на 
базі музшколи розпочався 
експеримент у загальноес- 
тетпчному вихованні. Рі
шенням бюро райкому 
Компартії України і рай
виконкому створили гро
мадську раду з естетично
го виховання, до складу 
якої увійшли представни
ки культури і народної ос
віти, партійні і комсомоль
ські працівники. Затверди
ли положення про центр 
естетичного виховання ді
тей. Всі учні перших кла
сів (а їх у середній школі 
три) почали навчатися по 
дві години на тиждень з 
кожного предмета естетич
ного циклу — музики, хо-

няття у центрі за суміс
ництвом проводили викла
дачі нашої ж дитячої шко
ли мистецтв Ніна Труба- 
нова, Олена Степаненко, 
Світлана Пащенко, Ната
лія Джамілашвілі.

Піші Міністерство куль
тури УРСР дало згоду на 
перетворення дитячої му
зичної НІКОЛИ В школу мне. 
тецтв. Міністерство освіти 
республіки ДОПОМОГЛ-^кр. 
грамами для нанчпііі.^р^. 
пер після навчання в цент-%^ 
рі естетичного виховання 
діти мають змогу продов
жувати його за жанрами в

1 ЧЕРВНЯ — 
МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
 ДІТЕЙ

радссты
тами, нічого не записують 
і не одержують домашніх 
завдань. Переважна біль
шість занять проходить у 
формі гри. Учні охоче бе
руть участь у творчому 
процесі, багато рухаються. 
Виховання здійснюється 
згідно навчального плану, 
затвердженого управлін
ням культури облвиконко
му на основі діючих на
вчальних програм з музи
ки Дмитра Кабалевського, 
живопису (Б. Йєменський), 
з хореографії — за про
грамою підготовчої групи 
відповідного училища — 
у третіх класах, а в пер
ших і других — за програ
мою Євгенії Руднєвої для 
хореографічних гуртків 
шкіл. З театрально-сценіч
ного мистецтва програми 
розробляли самі працівни
ки центру, використовуючи 
книги ІО. Рубіна, Т. Завад- 
ської, Н. Шевельова. За-

школі мистецтв.
Та на цьому наш колек

тив не зупиняється. Багато 
робиться для того, щоб 
пізнавати світ прекрасного 
могли не тільки учні се- 
редньої школи райцентру, 
але й діти із сільських 
шкіл. Недавно відкри^к 
наприклад, філіал иеі.аН 
естетичного виховання у 
Котовській восьмирічці. Ту
ди систематично виїздять 
проводити заняття наші 
викладачі.

Цс, звичайно, поки що 
знову експеримент. Але він 
триватиме лоти, доки дос
від і методика викладання 
предметів естетичного ви
ховання . стануть звичай- . 
ними і необхідними в усіх 
школах району; 1

6. ІВАНОВ, 
директор Вільшанської 
школи мистецтв і шко
ли естетичного вмхо- 
вання школярів.

Коментар завідуючої кафедри філософії та науко
вого комунізму Кіровоградського державного педа
гогічного інституту, кандидата філософських наук до
цента И. О. Толмачовой
Одним з найважливіших 

завдань, із вирішенням 
яких пов’язане удоскона
лення розвинутого соціа
лізму, є формування все
бічно і гармонійно розви
неної особи. Мова тут іде, 
перш за все, про підрос. 
таюче покоління.

Якими вони будуть, наші 
діти: чи здоровими фізич
но й морально? Які мати
муть ідеали, смаки? Яки
ми помислами будуть ке
руватися у своїх вчинках? 
Відповіді на ці та інші пи
тання у значній мірі дава
ти усім нам — і особливо 
причетним до справи вихо
вання із службового обо
в’язку.

Наша партія, уряд в «Ос
новних напрямах реформи 
загальноосвітньої та про
фесійної школи» поставили 
конкретні завдання, із вп-

рішенням яких прискори
ться процес формування 
нового типу особи. Багато 
в цій великій справі зале
жить від того, наскільки 
ініціативно, творчо до ви
рішення най важливіших 
Проблем виховання підхо
дять па місцях. Досвід 
Вільшанської школи мис
тецтв заслуговує уважного 
вивчення, а те краще, цін

не, ІЦО є у ньому — повсюд
ного поширення.

Насамперед в цьому дос
віді приваблює те, то за
лучення дітей до прекрас
ного проходить у формі 
гри, в активному творчому 
процесі, де навчання — 
тільки радість, задоволен
ня. Вчи іслі знайшли фор
му, щоб поставити мис
тецтво на службу вихован
ню. Мистецтво ж, як відо
мо, — одіїн-з кращих ви
хователів.

Фото о. мірошниченка. Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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