ЖНИВНИЙ ТЕЛЕТАЙП

зультет г початку жнив у
комсомольсько - молодіж
ного екіпажу Василя Сер-

ЕКІПАЖ

гієнка, у якого досвідче
ний помічник Л. А. Ста

ВІДКРИВ

ніславу«.
Транспортують
збіжжя комсомольці трак
торист Олександр Лисенко
і водій комсомолець Ми
кола Шаховський.

РАХУНОК
Приклади ударної праці
не жнивах показують ком
сомольсько - молодіжні
екіпажі. Так, екіпаж Ана
толія Крошки
протягом
дня підібрав еєлки гороху
на 13 гектарах. Оператив
но

відтранспортували

молочене

комсомольці

тракторист Микола

ра«

і еодій

на

Сидо

Болодил-.ир

Яновський.
41 гектар — такий

ре-

Останніми днями дощі
заважають механізаторам
налагодити чітку безпере
бійну
роботу на
полях.
Але тільки підсихає, зно
ву чути
гуркіт моторів.

Негоді
протиставляються
сумління,
наполегливість,
маневр.

Г. ПАЛЬОК,
заступник заворга по
сільському господар
ству РК ЛКСМ України.
Бобринецький район.

РЕПОРТАЖ

«ЗАПОРОЖЕЦЬ»
З РУК ТАКІ
Бзке втретє Кіровоград родних депутатів,
голова
стає місцем
проведення тиражної комісії
В. П.
рєззиграшу грошово-речо- Пустовий.
еої лотереї
Української
Потім заступник началь
РСР.
ника
відділу
вкладів,
Купивши лотерейний бі держпозик і лотерей УРСР
лет і взе.вши участь у ти головного
управління
ражі, кожен має можли Держтрудощадкас
СРСР,
вість виграти цінну річ.
відповідальний
секретар
Частина коштів (65 про тиражної комісії І. Т. То
центів виручки від
про ковий ознайомив присут
дажу білетів) іде на опла ніх з порядком проведен
ту виграшів. Лише в ми ня тиражу,
представив
нулому році
трудівники членів тиражної комісії.
нашої області
одержали
В її складі серед інших
і: играшів на 8'0 тисяч кар на сцені актового
залу
бованців. Серед них — 5 міського Палацу культури
автомобілів «Жигулі», 7 ав імені Компанійця ми ба
томашин
«Запорожець», чили Р. О. Кащеєву — ра14 мотоциклів та інші цін діомонтажницю цеху № 2
ні речі.
заводу радіовиробів імені
Власниками автомобілів XXVI з'їзду КПРС, деле
«Жигулі» та «Запорожець» гата XXVII з’їзду
КПРС,
стали, наприклад, трудів члена Президії Верховної
ник колгоспу імені
Ча
Ради УРСР, члена бюро
паева Світловодського ра
йону І. М. ААеташоп, учи райкому партії, Л. П. Ко
телька Триліської серед лючу — вчительку міської
школи № 24,
ньої школи Олександрів- середньої
ського району Е. М. Уль- відмінника народної осві
янич, прохідник шахтобу- ти УРСР, секретаря педа
дівельного
управління гогічної ради школи, В. Ф.
№ 2 об’єднання «Олек- Савченка — заслуженого
сендріявугілля»
В.
П. лікаря УРСР, лікаря облас
ради
Осадчий, комбайнер кол ної лікарні, голову
О. П. Ціпогоспу «По шляху Леніна» наставників,
Голованівського
району в'яз — свердлувальницю
С. О- Шуляк та багато ін- механоскладального цеху
іхіих.
N° 2 виробничого об’єд
Трудівники нашої краї- нання по сівалках
«Чер
беручи участь у тира- вона зірка», депутата Вер
допомагають
при ховної Ради УРСР.
множувати наше суспіль
У всіх присутніх — під
не багатство. Кошти від несений настрій. Адже на
реалізації лотерейних бі очах відбувається
цере
летів, повністю надходять монія, під час якої кожен
у місцеві бюджети і ви може стати власником цін
користовуються на
соці ної речі. І все це — в ру
ально-культурні заходи, на ках дітлахів із
дошкіль
будівництво шкіл,
ліка
ного
дитячого
закладу
рень, дитячих дошкільних
«Хлопчиш - Кибальчиш»,
закладів, клубів, бібліотек
що, сповнені серйозності,
тощодопомагають
дорослим.
Тільки за роки XI п'яти Обертається барабан... Зу
річки в бюджет нашої об пиняється... І чотирирічна
ласті від реалізації
гро Тетянка квапливо виймає
шово-речової лотереї на
з нього капсулу з вигра
дійшло 7,6 мільйонів кар
шем. Голова тиражної ко
бованців. Таким чином, ми, місії оголошує: «Автомо
куПуючи лотерейні
біле біль «Запорожець». Серія
ти беремо активну участь 05. Номер ...».
в 'комуністичному
будів
Присутні на тиражі ма
ництві.
ли змогу оглянути всі ре
Про все це розпоеїв на
рчистому відкритті ти- чі, які розігрувалися, тут
же, в Палаці, одержати
республіканської ло
грошові виграші.
тереї
третього
випуску
заступник голоеи
викон
Р. ЛЮБАРСЬКИЙ.
м. Кіровоград.
кому обласної Ради на

Присвятили

29 ЧЕРВНЯ У ПАРКУ ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ ВІДБУЛОСЯ
УРОЧИСТЕ
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ.

святу труд
Як і багато
трудових
комсомольсько - молодіж
них нолективів, вийшли
минулої суботи на комсо
мольсько-молодіжний
суботник, присвячений Дню
радянської молоді, праців
ники районного ремонтнотранспортного
підприєм
ства. Шість чоловік на чо
лі з комсомольським
ва
тажном підприємства Те
тяною Мохур добре пра
цювали на просапці цук
рових бурянів в радгоспі
«Шляхом Леніна». Ще три
чоловіни — Анатолій Майданник. Халіл Досасе і Сер
гій Савенко — обладнува
ли огорожу в райцентрівському яслах-садку № 1.

Ю. КРИМСЬКИЙ,
смт Олександрівн«.

бе крихітку, коли зі тисни
лунають слова:
— Я не хочу, щоб моя
дитина знала, що таке го

«ЯКЩО НЕ я-то ХТО?»
І СЛОВА свого

часу

ники кинулися гасити ра
Чор

обрав формулою всьо діоактивне полум’я
Ц
го життя Микола Остров- нобиля.
ський. Мабуть, саме вовн
спали на думку Олександ
ру Матросову, коли він
зробив крок до ворожої
амбразури. «Якщо не я—
то хто?» — і наш земляк
Герой Радянського Союзу
Валерій Грпнчак здійснив
свій подвиг на афганській
землі. «Якщо не я — то
хто?» — і молоді пожеж

«Якщо не я — то хто?»—
це запитання і стало лейт
мотивом святкової програ
ми «Голос юності», при
свяченої Дню радянської
молоді.
На імпровізованій сцені
студенти Кіровоградсько
го педагогічного інституту
імені О. С. Пушкіна —
учасники агіттеатру «До
рога серця». Схвильовано
звучать слова про те, що
на нашій маленькій пла
неті ніс й досі лунають ви
бухи бомб, снарядів, ще й
досіувмирають від голоду
діт/і, а там, за океаном,
дехто наживається на чу
жому горі.
— Для нас не може бу■ ти чужого лиха. Я пови
нен сказати своє слово
проти війни. Во якщо не
я, то хто?
— Не випадково святко
ву програму ми назвали
«Голос юності». — гово
рить однії з організаторів
святкового вечора М. І.
Барабуля. — Ця
назва
має символізувати бороть
бу радянської молоді за
мир. Адже ідеал
радян
ських юнаків і дівчат —
мир і щастя всіх народів.
Святкували День радян
ської молоді не
тільки
радянські юнаки і дівчата.
Серед тих, хто ’ прийшов
на торжество,
й студентп-іноземпі. У тісному
колі стояли русокоса дів
чина і юпак-афгансць. по-»
руч з ними друзі — бійці
студентського
будзагону
«Горизонт» — росіянин і
кампучієць. Ще минулого
року під час третього тру
дового
семестру
сонце
.зрівняло колір їхньої шкі
ри. А праця здружила. По
руч з ними — жінка, ве
теран Великої Вітчизняної
війни. А ось зовсім юна
мати тримає на руках ма
ленького хлопчика. Вона
МИМОВОЛІ ПІШТІІ'Ч "- то со

лод, війна, сирітство. Я
голосую за мир. І зроблю
для нього все від мене за
лежне!
Після дошу повітря на
поєне пахощами зелені й
трави, пронизане світлом
різнокольорових ліхтарів,
брешіть музикою. її бу
ло дуже багато. ВІЛ «Діатонік»
Кіровоградського
педагогічного
інституту,
«Днско-60» і Бар’єр» .з
Олександрії. ВІЛ «Гарний
настрій» Кіровоградсько
го вппобничого об'єднан
ня «Друкмаш» обрали до
свого репертуару політич
ні пісні, у яких напруже
ним пульсом б’ється «Як
що не я — то хто?».
Особливо гепло зустрі
чали глядачі виступи ді
тей — учасників дитячого
зразкового
хореографіч
ного ансамблю «Струмок»
Палацу
культури імені
Жовтня.
Діти безтурботно тан
цювали на долоні імпро
візованої сцени Вони при
мушували дорослих за
мислитись — що залежить
від кожного з них,* щоб
цей довірливий
дитячий
танок не був перерваний
завиваниям
повітряної
тривоги та
розпачливим
«Я боюся, мамочко!».
«Пока планета еще жи
ва...» — лине знайома піс
ня. А ось із кола глядачів
виходить юнак з гітарою.
Це студент КІСМу Ленін
ський стипендіат Василь
Мігсль Органічно вплела
ся виконувана ним пісня
у загальну канву мітивгукоїшсрту. І Олексій Левандовський. який викопав
пісні самодіяльних авто
рів. примусив хвилювати
ся І молодих людей, і лю
дей старшого віку. Адже
мова в них піснях йшла
про тс, скільки лиха несе
людям війна.
Злітали у небо різноко
льорові ракети, цвілі) ус
мішки, гомоніли збуджені
голоси. Свято закінчува
лося. всі
обмінювалися
враженнями Такий мітпнгконцерт в обласному цент
рі проводився вперше.
А у легкій спортивній
колясочці повертався до
дому сплячий малюк Но
го не збудили’ пі гомін
юрми, пі музика, ні шипін
ня ракет, які висвітлили
небо Мирне небо
Щоб
воно таким було завжди—
заради нього й тпеба жити
О НАРАУШ.
м. Кіровоград

Молоді працівники Кіро
воградського заводу
ра
діовиробів
організували
для учасників свята зма
гання я/’^опих і винахід
ливих
Першою
була
команд» «Архімєди». Але
й переможені — команда
СКБ — одержали за волю
до перемоги нагороду —
торт.
На
знімках:
уго
рі — учасниці
команди
СКБ О
иИБУЛЬЧАК та
О. КОРНІЄНКО; унизу
—
ця ж команда виконує пантоміму-експпомт
«Обід V
їдальні»
Фото В ГРИБА.

«ЗДолодиц комунар»

1

1 липня 1986 року
НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

Глнве вникати в суть справи
Набирає темпів дванад
цята п’ятирічка. Нещодав
но п’ята сесія Верховної
Ради СРСР одинадцятого
скликання затвердила план
нинішньої п’ятирічки. Він
став Законом, в якому вті
лені рішення XXVII з'їзду
партії, Основні
напрями
економічного і соціально
го розвитку країни на два
надцяту п'ятирічку і пер
спективу. Настудив етап
реалізації стратегічних ус
тановок партії, котрі роз
винув червневий (1986 р.)
Пленум ЦК КПРС.
Попереду — грандіозна
робота. Нашу п’ятирічку
нам і виконувати. Першо
черговим завданням для
комсорга є обговорення і
детальне вивчення мате
ріалів останнього Плену
му ЦК КПРС та п’ятої се
сії Верховної Ради СРСР
в первинній організації.
Озброїти спілчан знання
ми, визначити конкретні
завдання, спрямувати зу
силля молоді на повсюдне
втілення в життя планів
партії і народу.
Основа основ — чітка
організація
соціалістич
ного змагання. Позбутися
формалізму, вдихнути в
нього дух справжнього су
перництва, що дасть мож
ливість підвищити продук
тивність праці, повести рі
шучу боротьбу за еконо

мію сировини, підвищен
ня якості продукції, осо
бистої зацікавленості кож
ного окремого виробнич
ника у випуску добротних
товарів.
Особливу увагу у п’яти-

жектора».
Поширювати
досвід передовиків і зав
давати нищівного удару
ледарям, п’яницям, кра
діям...
З 12 по 18 липня у Все
союзному студентському

річному плані приділено
розвитку
агропромисло
вого комплексу. Нині в
усіх районах області три
вають жнива. Слідом за
обмолотом гороху хлібо
роби приступають до ко
совиці пшениці. В умовах
нинішнього літа найголов
нішого значення набуває
чіткий ритм зернозбирання, бережливе ставлення
до вирощеного, хазяйське
збереження
продукції.
Комсомольському активу
слід потурбуватися про
створення таких умов, при
яких неможливими були б
марнотратство,
нехлюй
ство, байдужість.
У цей період має бути
чітко налагоджена робота
«Комсомольського
про

загоні проходитиме тиж
день, присвячений Між
народному рокові миру.
Тиждень
завершиться
днем ударної праці, кош
ти від якого перерахову
ватимуться у фонд будів
ництва меморіалу Пере
моги на Поклонній горі у
Москві.
Ефективність роботи сту
дентських будівельних за
гонів у прямій залежності
від того, як працювати
муть командири і коміса
ри, як вони налагодять
взаємодію з керівниками
підприємств і організацій,
де дислокуються загони,
як чітко діятимуть різно
манітні стимули соціаліс
тичного змагання.

Закінчились екзамени в
школі. У розпалі літня
трудова чверть. Це вели
ка школа ідейного загар
тування. Набуття навиків
практичної роботи на ви
робництві, близьке
зна
йомство з різноманітними
професіями — ось що по
винні забезпечувати тру
дові об'єднання старшо
класників. Комсоргам кла
сів, секретарям
комсо
мольських
організацій
шкіл належить організую
ча роль в плані найбільш
ефективного проведення
трудової чверті.
Останнім часом в об
ласті помітні випадки не
організованого
купання,
що інколи призводить до
сумних наслідків. Учите
лям, інструкторам по спор
ту, керівникам з плавання
слід найповніше викори
стати літній період для
того, щоб' якомога більше
дітей навчилося плавати.
Чітка робота, висока ди
сципліна серед учнів да
дуть змогу досягти найви
щих результатів, позбути
ся нещасних випадків.
Триває обговорення про
екту ЦК КПРС
«Основні
напрями перебудови ви
щої і середньої спеціаль
ної освіти в країні». Доби
вайтесь того, щоб і ваша
думка була
врахована:
пропонуйте, сперечайтесь,
переконуйте. Адже прямо
чи
опосередковано ця
проблема стосується і вас.

У Людмили ЮХНЕЛЬ, що
па знімку, творча професія.
Навряд чи хто стане запере
чувати, що пошиття жіночо
го одягу — це творчість...
Людмила, швачка 5-го роз
ряду, шостий рік працює в
ательє «Люкс» Кіровоград
ської фабрики «Індпошив».
Рішенням бюро обкому
ЛКСМУ групкомсорга пошив
ного цеху жіночого одягу
Л. Юхнель занесено на об
ласну Дошку пошани.
Фото 0. ГРИ5А.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС «ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПЕРЕБУДОВИ
ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНІ»

ВИХОВАННЯ НЕРОЗДІЛЬНІ
Виходячи зі свого педа
гогічного, викладацького
, досвіду (більше п’яти ро
ків працював у місцевому
' педінституті), вааж-зю до
цільним зислозити і свої
думки, поз'язані з обго
воренням
Проекту ЦК
КПРС.
Не секрет, що на філо
логічний факультет вузів
приходять випускники за
гальноосвітніх шкіл. Не
всі ще зони можуть ло
гічно викласти матеріал,
зробити
аргументовані
висновки. Якість знань ба
гатьох учнів ще не в до
статній
мірі
відпозідає
зрослилл вимогам, про що
свідчать письмові роботи
‘і усні відповіді під час
екзаменів.
Недостатня
увага приділяється^ моно
логічній мові учнів. Зміст
творів не завжди відпо
відає обраній темі і плану, а ставлення до них
передається 5а
допомо
гою трафаретних виразів.
Однією ІЗ причин НИЗЬ
КОЇ мовної
грамотності
Завтрашніх абітурієнтів е
те, що, турбуючись
про
рівень і ЯКІСТЬ ПСИХОЛОГОпедагогічної
підготовки
молодих спеціалістів, ми
Мало говоримо про шляхи
зміцнення і вдосконален
ня предметної підготовки,
фкремі
методики
аияйляірться у ВІДРИВІ
від
практики навчання. Звід
си і результати, А між |н-

і

шим, грунтовність знань
в галузі педагогіки і пси
хології не врятує того пе
дагога, який погано знає
езій предмет. І не дивно:
ефективно вирішення зав
дань навчання і виховання
підростаючого
поколін
ня, насамперед, залежить
від педагога, його компе
тентності.
Вже дазно назріла по
треба взести з назчальний курс педвузів курс
методики вихозання. Не
розумно вести мозу про
те, що в дану хвилину пе
дагог навчає, а через
кілька хвилин буде вихо
вувати, бо діяльність його
цілісна. Не можна зводи
ти штучну перепону між
навчанням і вихованням,
бо ж назчання є, насам
перед, одним з найваж
ливіших факторів
вихо
вання, а не лише засобомпередачі молоді набутих
людством знань. Ця дум
ка ззучить дещо пропис
ною, однак, на жаль, вона
поки що не знаходить
місця в підготовці сту
дентів, на є стержневою
а її змісті і методах. Тож,
прийшовши 4 школи на
комплексну
педагогічну
практику, студенти губ
ляться з стосунках з учнями, спрощено розуміють
свою роль як вихователя,
висловлюють думки про
те; що виховання здійс

нюється поза навчальним
процесом, голозним ЧИ
НОМ шляхом проведення
спеціальних
заходів
зі
своїми зихозанцями.
Керівником практики, як
правило, буває методист,
який спрямовує всю ро ■
боту студентів-практикантів, орієнтуючи їх перш за
все на прозедення уроків
з пезного предмета або з
конкретних тем із збере
женням формальних ви
мог методики. Участь ка
федри педагогіки а цей
час залишається недостат
ньою. Фактично, представ
ник її виконує функції не
керівника, а методиста по
організації і проведенню
вихозних заходів. Отже,
він позбавлений можли
вості активно працювати
зі студентами-практикан
тами, якщо врахувати і те,
що викладач від кафедри
педагогіки
прикріплює
ться до групи студентіз
загальною кількістю в 15-*
25 осіб, які проходять
практику з декількох шко
лах. Подібне
станозищ^
веде до того, що під час
практики фактично
віді
рваними один зід одного
стають викладацька І ви
ховна діяльність практи
канта, вивчення учнІ> —
£ід їх вихозання. В^ажак?,
сказане дозволяв стверд«

жузати, що настав час
зробити серйозні зміни з
самій організації педаго
гічної практики. 1 вирі
шення проблеми вбачаю,
по-перше, з досягненні
єдності викладацької і ви
ховної діяльності студентїз-пра«тикантіз. По-дру
ге, слід перетворити пед
практику в школу розвит
ку у студентів педагогіч
ного мислення при усві
домленому використанні
з синтезованому вигляді
всіх псяхолого-педагогічних знань для вирішення
конкретних завдань, які
виникають в процесі ви
кладацької діяльності і позаурочної роботи з уч
нями. •
Слід сказати, що пробле
ма підготовки
молодих
спеціалістів у вищій шко
лі, яка е однією з цент
ральних з обговорювано
му Проекті ЦК КПРС, по
в’язана не лише з удоско
наленням всіх ланок на
вчального процесу. Пе
дагогічні уміння і назич
им, здатність бачити пе
дагогічні протиріччя в на
вчально-виховному
про
цесі можуть бути вироб
лені лише З ХОДІ безперерзної практичної робо
ти студентів з дітьми.
Розробка
ефективних
форм
повсякденного

ІЗ ИШІІЮ «МОЛОДІ»
Вже багато книжок, випущених видавництво^
«ЛІолодь», стали вашими добрими друзями, порадни
ками, помічниками. А полиці книжкових магазинів і
бібліотек вже поповнюються виданнями 1986 року.
читача з маловідомими
У міжвидавначій респуб
фактами його життя. Ви
ліканській
серії «Бути
дання ілюстроване доку,
громадянином»
вийшла
ментальними
фотогра
книжка уславленого меха
фіями.
нізатора країни, бригади
Як пише у передмові>Гі
ра тракторної
бригади
книжки л. Осипенка і
колгоспу імені XX з'їзду
В. Піхулі «Спорт: друзья
КПРС Новоукраїнського
ц недруги»
дворазовий
району
Кіровоградської
олімпійський чемпіон, заобласті, двічі Героя Со
служений майстер спорту
ціалістичної Праці О. В.
СРСР В. Борзов, «почастіГіталова. Ця художньошали намагання зробити
документальна
оповідь
міжнародний спорт і, зо
має промовисту назву —
крема, олімпійський рух
«Наша передова — поле».
об’єктом брудних спеку
Це своєрідні роздуми про
ляцій...
перетворити в
спадкоємність
традицій
один із засобів психоло
хліборобських
поколінь,
гічної війни проти соціа
виховання в труді підро
лізму». Автори художньо,
стаючої зміни, про радість,
публіцистичної
КНИЖКИ,
котру дарує праця хлібо
спортивні журналісти на
роба.
яскравих прикладах роз
Розпочато випуск
ви
кривають реакційну суть
дань, присвячених черго
комерціалізації спорту па
вим XX з’їзду ВЛКСМ і
Заході, викривають ди
XXV з’їзду ЛКСМУ. Ви
скримінацію й експлуата
друкувано історичний на
цію спортсменів у капіта
рис «В. І. Ленін і револю
лістичному світі.
ційне виховання молоді»
У вступі до книжки жур
В. Десятерика, доктора
налістки Лідії Віриної «Суд
історичних наук, лауреата
і честь» Віталій Коротич
премії Ленінського ком
нагадує
кілька простих
сомолу. Книга являє со
істин: «...не можна повно-в^
бою документальну роз
цінно здійснити, реалізуяг
повідь про погляди В. І.
вати власне життя ніяким
Леніна на роль і значен
іншим чином — тільки в
ня молодого покоління в
праці... І ще: на білому
революційній боротьбі та
світі ніколи не припини,
будівництві комуністично
ться боротьба чесних, пра.
го суспільства, па завдан
цьовитих людей проти тих,
ня партії у справі вихо
хто готовий на все заради
вання юнаків і дівчат. Чи
грошей. ...саме в неба
тачеві пропонується бути
жанні прийняти основні
співучасником
пошуку,
принципи, на яких грун
аналітичного розбору до
тується життя наше, і' по.
кументів, фактів, свідчень,
лягає конфлікт.., що за.
в науковому їх осмислен
вершується
правопору
ні, узагальненні. Принцип,
шенням... Невідворотність
покладений в основу до
кари,
приреченість зло
слідження, дав можли
вість зробити популярний
чинця — це реалізується
органами слідства й пра
виклад ленінської концеп
вопорядку, це доведено
ції виховання підростаю
всім ладом нашого жит
чого покоління.
тя». Отже, у книзі худож.
Книга
спогадів
про
ньо-документальних нари
М. Островського «Щастя
сів розповідається про де.
бути бійцем» відтворює
які складні карні справи,
яскравий портрет людини,
що їх розглянули за ос
громадянина,
комуніста.
танній час судові органи
Автор її — П. Новнков,
республіки.
один із найближчих дру
зів М.. Острозського. У
Відділ пропаганди і
книзі використано листи
реклами книги зидаз^
ництза
ЦК ЛКС.*^письменника. Деякі сто
рінки книги знайомлять
«Молодь»,
зв'язку студентів ЗІ ШКО
ЛОЮ сприятиме включен
ню їх в активне шкільне
життя і тоді вони не з'яв
лятимуться В ШКОЛІ ДЛЯ
прозедення
«пасивної»
практики,
а
стануть
справжніми співучасника
ми виховання людини.
Вважаю, що в педаго
гічній науці заслуговує пе
регляду сам підхід до ви
вчення цілісного педаго
гічного процесу, її струк
тура, з якій
забагато
функціоналізму без
до
статнього обліку
потреб
всебічного розвитку дити
ни. Необхідну увагу слід
звернути і на посилення
заталь'нопедагогічяого, ви
ховного аспекту в мето
дичних посібниках, -частина з яких Ігнорує той
факт, що основа основ ви
ховання закладається са
ме на уроці в процесі на
вчання, під впливом ді
яльності 1 особистості пе
дагога-предметника.
І ще одна позиція. На
мій погляд, центральним
розділом
Проекту
ЦК
Кі ІРС про перебудову ви
щої і середньої спеціаль
ної освіти є питання під.
вищення кваліфікації і пе
репідготовки
спеціаліс
тів. Пригадую слова К. Д.
Ушинського про те, що
вчитель залишається вчи
телем до того часу, поки
навчається сам, а коли він
перестає вчитися, то і вчи
тель з ньому помирає.
Сьогодні думки слухачі?
Курсів перепідготовки при
власному Інституті удо
сконалення вчителів мож

на вислухати різні, однак
і вони зводяться нерідко
до того, Що окремі лекції
науковців педінституту пе
ренасичені
теоретичним
матеріалом. А чому, при
міром, не можна зробити
так, щоб вони одночасно
вели прантику з школі,
що допоможе їм, з свою
чергу, викладати матеріал
на основі власного прак
тичного досвіду на новому
науковому різні. При тайому підході
працівник
вузу сам шукатиме шляхи
поліпшення власних знань
для більш повного задово
лення нурсантів у форму
ванні їх професійного рів
ня.
Є і інші проблеми. При
міром, атестуючи дирек
тора школи на право по
дальшої діяльності, ми не
маємо можливості впли
вати на нього так, Л^б
вивчити науковий
ного підготовки. Разом
з тим, Проект ЦК КПРС
спрямовує працівників ви
щої педагогічної школи
на необхідність створен
ня спеціальних служб під
вищення
професійного
різня не лише вчителів, а
й керівників шкіл. Пер
шим кроком у вирішенні
проблем
педагогічного
прискорення може бути
для керівників місцевого
педінституту
вивчення
можливостей
для
від
криття
факультету
по
підвищенню
кваліфікації
і підготовці організаторів
народної
освіти, визна
чивши його центром наукозо-методичної роботи
із слухачами.
А. САРЖЕВСЬ
інспектор відділу по
родної освіти облей«
копкому.
]

«Молодий комунар»
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СТОРІНКА АЛЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ

І^ЙСТЕР
Петро Михайлович Хри^тенко понад 25 років топрийшов до Капітанів«ького
профтехучилища
т'® 0, де працює і нині
майстрові виробничого на
вчання. Училище стало
Для нього тією школою
Життя, що дала йому все
Для
самоудосконалення,
активної творчості. Праіцюіочи, заочно закінчив
будівельний технікум, очо
лив теслярську майстерДіо, де щоденно навчає
своїх вихованців потрібній

ГАРТУЮТЬСЯ

В СМРТІ
В
Олександрійському
середньому
професійнотехнічному училищі № 33
впроваджують
йовіфЬрми фізкультурнооздоровчої і спортивномасової роботи ■ серед уч
нівської молоді. Не ви
падково імена фізкуль
турників, спортсменів на
зивають на районних, об
ласних
та республікан
ських змаганнях. Високих
результатів у спорті доеяс Микола Сзідетськиіі.
ВІн
неодноразово брав
участь у республіканських
змаганнях
з класичної
боротьби, має 1-й спортивний розряд. входить до
команди
Складу _збіриоі
обласної рада «Трудовик
резервів».
___ __ вихованці
Олег
І-Іаші
Мишаткіи та Наташа Би
рюкова зиконали
виконали норматив
1-го розряду З шахи» і за
хитали чесгь нашого ра• області на респубЙопу 4ЦК
Г1-5к- змаганнях у
лікансл-лчУл
Харкові
фізкультурКолектив
лища велику
ників
У'и
?вагу приділяє розвитку
ьтуризму серед молоді. З
туризму с“
допомогою ради колекти
ву фізкультури Відбулись
ТУРИСТИЧНІ ПОХОДИ по МІС;
Ж бойової і трудової
& області.
Стали традиційними в
„ЧИЛ..ШІ ТИЖЙ бігу. ша.
ІІВ спортивних ігор, ку
льової стрільби.
Керівник фізичного ви»ЛЙЯННП А- ф- Демченко
Х п кладач В- м- Стахнік
мають” високу професійну
Майстерність, чималий пе
дагогічний досвід. Вони
ТВОРЧА підходять до проТ
уроків, позакласІйх
°Ргапізації
?амопїдГ0^авКИ У'ЖІВ’
р
к: ДАНИЛОВА.
—

справі. Через його руки
пройшли
сотні юнаків,
яких він навчив любити
свою професію.
Тут, в училищі, Петро
Михайлович
вступив у
члени КПРС, бере активну
участь у громадському
житті: він командир доб
ровільної народної дру
жини.
Двадцять п’ять років
тому учні та викладачі
проводжали Петра Ми
хайловича на дійсну служ
бу в армію. Нещодавно
також з училища він про
воджав свого сина, який
теж трудився тут май
стром.
Сотні листів від своїх

вихованців одержує Пет$о Михайлович, в яких
вони йому дякують за
вчасно сказане добре сло
во, за підтримку в тяжкі
хвилини сумнівів, невдо
волення собою.
Десятки вихованців ста
ли заслуженими людьми,
І П. М. Христенко пишає
ться з цього. Адже яке це
щастя бачити продовжен
ня себе у своїх же учнях!
На малюнку: П. М,
ХРИСТЕНКО показує ви
хованцям, як розмічати
пиломатеріал,
призначе
ний для дверей.
Малюнок і текст
В. ШУЛЬГИ.

У кожного із нас свій
інтереси,
характер, свої
запити, звички, але
всіх
спільний
нас
об’єднує
дім — гуртожиток.
Щоб нам добре жило
ся, створено всі
умови:
чисті і просторі кімнати,

Зазжди людно на за
няттях у клубі «Підліток
і закон», яким керує Л. В.
Котляр. В
невимушеній
обстановці
зона знайо
мить із законами, що ді
ють у нашому суспіль
стві, вказує на ті пдмил-

АДРЕСА ДРУЖБИ
ГУРТОЖИТОК
непогані меблі. А чистоту
і затишок ми підтримуємо
самі. Ремонтуємо
при
міщення теж своїми ру
ками, адже з майбутньо
му ми будівельники, і
зжз зараз
багато що
уміємо робити.
Як працює
гуртожи
житок, як у ньому
зеться, багато з чому
залежить від діяльності
ради гуртожитку. Якраз у
нас
вона
працює не
погано.
Бесіди,
лекції,
зустрічі з цікавими людь
ми, вечори запитань і від
повідай, перегляд
теле
програм — все це на нас
чекає з гуртожитку вве
чері.

ки, яких ми не повинні
повторювати.
А ще в гуртожитку ми
маємо музей, працюють
клуб
інтернаціональної
дружби, бібліотека. Тому
є у нас де прочитати ці
каву книгу, ознайомитись
із свіжою
періодикою,
прочитати листа від своїх
друзів з-за кордону. Все
це нам допомагає краще
вчитися, бути
політично
грамотними.
О. БРИЖАТА,
учениця СПТУ № 2
імені Героя Радян
ського- Союзу О. С.
Єгорова.
м. Кіровоград.

З стор
Нещодавно ми одержа
ли для училища
новий
упорядкований навчальнопобутовий комплекс
на
вулиці імені маршала Коцєва, і тепер своїми си
лами займаємося його ес
тетичним оформленням і
технічним
обладнанням.
Саме
там
провели

В праці
і відпочинку—перші
Комсомольці, радянська Всесоюзний
комсомоль
молодь — активні творці ський суботник,
присвя
радянської
комуністичного
суспіль чений Дню
ства. З ентузіазмом
бе молоді, а під час канікул
руть вони участь у вико розташується табір праці
нанні
народногосподар та відпочинку. В наступ
ського плану стартового ному навчальному році
року XII п’ятирічки.
Ви ми плануємо всю завод
ховуючи у молоді розу ську продукцію випускати
міння героїзму
масової в езоїх навчально-вироб
та щоденної праці, партія ничих майстернях.
і комсомол прагнуть до
В училищі добре нала
того, щоб молодь засто годжена робота по техніч
сувала езої знання і май ній творчості молоді. Нею
стерність у першу чергу охоплено 270 учніз, котрі
там, де проходять пере під керівництвом досвід
дові рубежі багатоплано чених майстрів
виготов
вої роботи партії по якіс ляють зменшені діючі мо
ному перетворенню
со делі сівалок,
верстатів,
ціально-економічного жит різні пристрої,
пам’ятні
тя країни.
знаки і сувеніри. Так гру
Саме з таких позицій пою учніз із гуртка май
підходить до навчання і стра виробничого навчан
виховання майбутніх ро ня М. М. Бондаренка бу
бітників інженерно-педаго ли зроблені зменшена ко
гічний колектив базового пія обеліску Слази виззосереднього
професійно- лителіз м. Кіровограда та
технічного училища № 4. симзолічний приз імені
Наприкінці травня цьо С. М. Кірова, що стана
перехідним для СПТУ міс
го року СПТУ було наго
роджено перехідним Чер та — переможців соцзмагання.
воним прапором обласно
го управління профтехосДо розмови приєднався
віти за перше місце се член комітету комсомолу
ред училищ області у училища, комсорг групи
першому кварталі. Які ж слюсарів - ремонтникіз
спрази передували
цій Дмитро СМАГЛІЙ.
почесній нагороді?
— До роботи і навчан
На це запитання відпо- ня у нас підхід серйоз
віз заступник директора ний. Комсомольці не че
училища з назчально-зи- кають вказівок, вони самі
робничого навчання В. Р. шукають собі спрази —
ШАЛАБ1Н,
організовують зустрічі з
— Передусім, наше го ветеранами .війни та пра
зечори
відпочинку,
ловне Завдання, як базо ці,
революційних
вого навчального
закла конкурси
пі
ду, — виховувати майбут та комсомольських
ню кваліфіковану
робіт сень. За останній час ми
ничу зміну. Тому інженер прозели конкурс профе
майстерності
з
но-педагогічний колектив сійної
училища підтримує
по слюсарної
спрази між
стійні зз’язки з об’єднан першокурсниками учили
ням «Червона зірка»,
а ща та восьмикласниками
учні
щорічно
беруть середніх шкіл Кіровськоучасть у сфері матеріаль го району, зустріч у клу
ного виробництва. Прохо бі веселих і винахідливих
дячи практику майже в на кращі знання за про
усіх цехах заводу, вони фесією між слюсарямивиробляють
щомісячно ремонтниками і
токаря
продукції на загальну су ми. За дорученням рай
му 10—12 тисяч карбован кому комсомолу у вільні
від навчання години доб
ців’.
ровольці копали траншею
У своїх
навчально-ви
робничих майстернях на під телефонну лінію. А
на передостанніх загаль
ші учні виготовляють та
них комсомольських збо
кож різні слюсарно-мон
рах вирішили перераху
тажні інструменти, штам
вати у фонд допомоги
пи, тиски,
вертикальноЧорно
свердлувальний
верстат потерпілим від
бильської аварії заробітки
моделі 21—18 А, викону
за травень місяць у сумі
ють роботи за замовлен
600 карбованців. До нас
нями підприємств міста,
приєдналися майстри і ви
колгоспів та радгоспів об
кладачі училища,
їхній
ласті.
внесок склав 300 карбо
ванців.
Наші справи цим не об
межуються. Попереду ще
літній трудовий семестр.

Л. РОМАНОВ.

На з н і м к у: лауреат
республіканського конкур
су серед агітбригад ко
лектив «Зміна» середньо
го профтехучилища № 4
виступає з програмою «Ми
просимо слова».
Фото 1. ДЕМЧУКА.

ЛІТО.
ПІОНЕРСЬКЕ

НОВІ
ДРУЗІ
«ОЛІМПІЇ»
Нинішнього літа піонери

ські табори «Червоні віт*
рила» та «Сосновий

бір»

гостинно прийняли на літ-

ній відпочинок учнів 250-1
школи м. Києва.

Цікаво і весело відпочи«
вають юні кияни разом зі
своїми новими друзями з
Кіровоградської області»
Конкурси захисту полі
тичного плакату і «Нумо»
дівчата!», спортивні зма
гання, концерти — ось
далеко не повний перелік
заходів, що проходять у
піонерській дружині. А не
щодавно юні ленінці стар
ших загонів радо зустріли
гостей — членів
диско,
клубу «Олімпія», які під
готували тематичну програму «Папки: свастика
на потилиці». Ведучі роз
повіли про зв’язки музичіюї культури, моди з по
літикою, пов'язали це з
конкретними фактами.
У присутніх виникло ба.
гато запитань до організаторів програми, на які.
було дано вичерпні відповіді.
Н. ВАСІНА,

секретар — завідуюча
відділом
учнівської
молоді
Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу.

УЧНІВСЬКИЙ
АВТОБУС
Цього дня ми чекали ще

з квітня. Тоді, на звітновиборних комсомольських

зборах, було вирішено: зі

брати металолом,
вистачило б на

якого

виготов-

лення автобуса і який хо

див

би

за

маршрутом

№ 4 — Олександрія — Ко-

ристівка.
На свято прибули пред
ставники АТГІ-10011 В. Г»
Совенко, В. Я. Шиайдклоц,
секретар райкому комсо
молу Н. Дейнега, батьки.
На мітингу виступила
секретар
парторгапізації
школи Г. Д. Мозгова, яка
сказала, що задумане ком
сомольці виконали.
І тут же спілчани висту
пили з повою ініціативою]
зібрати металолому іще
на 3 автобуси. Пропози
цію охоче підтримали і!
піонери.
І ось кермо нового
ЛиАЗу-677 № 67-94 КДЛ
довірили О. Філіпову та
ІО. Соколу. Юрій Сокол
запевнив присутніх, що
маршрут № 4 стане зраз
ковим, а дружба між ком
сомольсько • молодіжним
екіпажем і . школярами
стане ще міцнішою.
І. ВОРОБЙОВА,
секретар комітету ком» '
сомогіу Користївської
СШ Імені А. П. Гай
дара.
Олександрійський район»

«Молодий1 комунар»
лефільм «Місце зустрічі змі
нити не молена». 1 серія.
22.50 — Новини.

д ЦТ (И програма)

г А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб
мандрівників. 9.40 — А. Ов
сянников. М. Михайлов. «Не
спиться ночами».
Вистава
Калінінського
драматично
го театру. 11.40 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальний
фільм.
J5 до — «Грає Е. Москвітіиа
(арфа)».
Фільм-коицерт.
15.50 — Новини. 15.55 —
Розповідають наші
корес
понденти. 1.6.25 — * lorn .1
чому». Передача для дітей.
16.55 — «Хоровод дружби».
Виступ народних колекти
вів
союзних
республік.
17.40 — Документальний
фільм. 18.00 — Наука і жит
тя. 18.30 — Мультфільм.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Спінае вокальне
тріо Держтелерадіо Грузин
ської РСР. 19.15 — Людина
1 закон. 19.45 — Новини.
19 50 _ Фільм «Кілька днів
я життя І. і. Обломова». Час
тина 1. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Кілька днів з
життя 1. І. Обломова». Час
тина 2. 22.45 — Щоденник
VIII Міжнародного конкур
су ім. ТІ.
Чайковського.
23.30 — Сьогодні у світі.

А УТ

10.00 — «Дисципліна по
ставок: міра
відповідаль
ності і честь підприємства».
11.10 — Наука 1 час. 11.40—
Новілій кіноекрана. 12.55 —
Новини.
16.00 — Новини.
16 10 — «Народний
депу
тат».
16.30 — Телефільм.
17 ЗО — Підсумки телевізій
ної олімпіади з української
літератури. 17.50 — Твере
зість — норма життя. 18.00
— Закон і ми. 18.30 — День
ва днем. (Кіровоград). 18.45
— Телефільм. (Кіровоград).
19 00 __ Актуальна камера.
19.30 — В. Шукшин. «Я
прийшов дати вам волю».
Вистава. 20.50 — На
доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження
ви
стави «Я прийшов дати вам
волю». 22.45 — ВідеорепорTI15K про «Велопробіг МИру-86». 23.05 — Новини.

Иоппии.
Новини.
14.30
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні фільми.
15.30 — Шахова школа.
10.00 — Новини. 16.05 —
Телефільм «Невідомий сол
дат». 2 серія. 17.15 — «.. До
шістнадцяти І старші». 18.00
— Концерт з творів компо
зитора В. Агапкіна. 18.15—
За словом — діло. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Співає
народний
артист
СРСР Є. Серкебаєв. 19.25—
Новини. 19.30 — Фільм «Вам
і не сігцлосп». 21.00 —«Час».
21.40 — На VIII Міжнарод
ному конкурсі ім. П. Чай-

1 липня 1986 року

Хор колгоспу «Росія» Кіровограпського ірайону. (Кіровоград). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Футбол —
хокей. 20.00 — Молодіжна
______
20.45 — На
студія «Гарт».
добраніч, дітиі 21.00—«Час».
21.40 — Художній телефільм
«Місце зустрічі змінити не
можна». 2 серія. 22.55 —
Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.20—
Концерт вокально-хореогра
фічного ансамблю Влади
мирської філармонії «Русь».
0.00 — Рух без небезпеки.
9JJ0 — «Театр юного гляда
ча». Прем'єра телевистави
А ЦТ (II програма)
♦Казковп подорож містера
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Більбо Бегінса. Хоббіта, че
Телефільм «Під дахами Мон
рез дикий край, чорний ліс,
мартра». 1 серія. 9.30 —
за туманні гори, туди й на
Документальний
телефільм.
зад». 10.35 — Шкільна ре
9.50 — Концерт Державного
форма: через два роки.
Документальний
11.05 —
фільм, 11.25 — Фільм —
дітям, «Чепвопі погони». 2
серія. J2.30 — Німецька мова. 13.00 - Здоров'я. 13,45
— Мультфільми. 14.15 —
Музичний кіоск. 14.45 —
«Останні
Сторінки історії,
Но____
залпи війни» . 15.25
Повний. 18.20
впив. 18.00
— Документальний Фільм.
18.30 — Для всіх I для кож
ного. 19.00 — VIII Міжна
родний конкурс ім. П. Чай
ковського. Коїшептпа про
грама 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — VIII Міжнарод
ний конкурс ім. ТІ. Чайков
програ
ського. Концертна
російського
21.55 — На кон академічного
мщ 21.00 — «Час». 2J.40 — . ковсысого.
хору ім, Пятпиць«Під
дахами цертах Раймонда Паулса, народного
Телефільм
кого. 10.40 — Світ рослин.
серія. 22.50 22.55 — Сьогодні у світі.
Монмартра»
11.25 — Фільм — дітям.
— ІІОНГНН
А ут
«Червоні погоїш». З серія.
мова.
16.00 — Новини, 16 10 — 12.30 — Іспанська
Сонячне коло. 16.35 — Не- 13.00 — «Побачення з валь
спокійні серця, 17.00 — Про- сом». ФІльм-концерт. 13.50
грама передач.
17.05 — — Електроніка 1 ми. 14.20 —
Красноярської
♦Телепост на ударній
бу- Програма
студії телебачення. 15.20 —
дові».
17.20
—
Співає
заслуА ЦТ (І програма)
18.00 — Новини.
-.кениЙ артист УРСР М. Гна- Новини.
8.00 — «час». 8.40 — Оче- тюк. 17.30 — Тверезість — 18.20 — Ритмічна гімнасти
видне — неймовірне. 9.40 норма життя. 18.00 — Теле- ка. 18.50 — Документальний
— Фільм — дітям. «Цей не Фільм. (Кіровоград). 18.10— фільм. 19.00 — VIII Міжна
гідник Сидоров». 10.45 — День за днем. (Кіровоград). родний конкурс ім. П. Чай
Усі люблять цирк. 11.20 — 18.25 — «Народні таланти». ковського. Концертна про-

грама. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — VIII Міжнарод
ний конкурс ім. П. Чайков
ського. Концертна програ
ма. 21.00 — «Час». 21 40 —
Телефільм «Під дахами Мон
мартра». 2 серія. 22.50 —
Теніс. Уїмблдонський турпір. 23.30 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час».
8.40 —
Мультфільм. 9.00 — Світ і
молодь. 9.35 — Фільм «Нам А ЦТ (II програма)
і не спилося». 11.05 — «Наш
8 00 — Гімнастика 8.20—
сучасник».
Документальні Телефільм «ПІД Дахами Мон
фільми.
11.35 — Новини. мартра». 2 серія. 9..Ч0 На
14.30 — Новини. 14.45 — уково-популярний
фільм
«Мости Югославії». Кінова «Горіння». 9.50 — Мамина
рне. 15.25 — Російська мо школа.
10.20 — Творчість
ва. 15.55 — Співає молодіж народів світу- 10-50 -- «ди.
ний хор Філадельфії. (США). лекий схід».
Кіноиіурнй.';
16.05 — Новини. 16.10 — 11.00 — Фільм — ДІТЯМ «Сім
Телефільм «Невідомий сол маленьких розповідей про
дат». З серія. 17.20 — «Ер. перше кохання». 12.05 —
мітап:». Живопис
Франції Англійська мова. 12 35 —
XX ст. 17.50 — Мультфільм. «. .До шістнадцяти 1 стар,
18.00 — Урочисте закриття ші». 13.20 — Свято в Турові.
VIII Міжнародного конкур 13 45 — Сільська година.
су ім. П. Чайковського. 14 45 — Програма
Пер:,
Трансляція з Великого залу ської студії
телебачення.
Московської державної кок- 15.40 — Новнви. 17 50 —
серваторії. Під час перерви Новини. 18.00 — Ігри доб
— Сьогодні у світі. 21.00— рої еолі. Плавання. 20.00 —
«Час». 21.40 — Продовжен Вечірня казка. 20.15 — Ігри
ня трансляції закриття VIII доброї полі. Плавання. 2і.(Ю
Міжнародного
конкурсу — «Час». 21.40 — Фільм
ім. П. Чайковського. Під час «Лавка пана Ліня». 23,00 —
перерви — Сьогодні у світі. Теніс. Уїмблдопськ.'й тур.
нір. 23

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Молодіжна студія «Гарт».
11.15 — Художній теле
фільм «Місце зустрічі змі
нити не можна». 1 і 2 серії.
13.35 — Новини. 16.00—Но-

А ЦТ (II програма)
14.20 — Сторінки
історії.
«Операція «Термінал». Про
Берлінську
(-.Потсдамську)
конференцію 17 червня —
2 серпня 1945 р. 15.15 —
18.00 — Новини.
Новини.
18.15 — Ритмічна гімнастиНа запитання
ма. 18.45
відповідає
телеглядачів
В.
Афапасьєв.
академік
. J9..15 — «...До шістнадцяти
-----Вечірня
• 1 старші». 20.00
казка. 20.15 — Міжнародна
панорама. 21.00 — «Час».
артистів
21.40 — Концерт
'
польської естради в КонОстанкіно.
цертиій с-гудії
Повний.
22.50

'А ЦТ (І програма)

8.00 —- «Час». 8.40 — До
ну ментальний
телефільм.
9.00 — Фільм «Кілька днів
в життя І. і. Обломова. 1 і 2
частини. 11.15 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 —
«Людина і природа»^ Доку
ментальні фільми. 15.25 —
Виступ Держ-авного апсамблю пісні, танцю 1 музикн
В’єтнаму. 15.55 — Новини.
16.00 — Телефільм, «Невісерія.
домий солдат». 1
17.10 — У концертному за
лі — школярі. 17.55 — Еко
логічний щоденник. 18.15—
письменників
VIII
з’їзд
Сьогодні у
СРСР. 18.45
світі. 19.00 — Світ і МОЛОДЬ,
народний
19.35 — Співає
артист УРСР В. Зінкевнч.
—
19.55 — Новини. 20.00
...
Програма телебачення ФРН.
21.00 — «Час». 21.40 — На
■VIII Міжнародному конкур
сі ім. П. Чайковського. 21.55
— «Дзеркало спеки». Теат
ральний огляд. 23.15 — Сьо
годні V світі.

’А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
’«Темп»; Телерадіопереклик
в проблем
науково-техніч
ного прогресу. 11.20 — Для
школярів. «Девіз: «Відвага,
мужність, честь». 12.20 —
«Час вирішувати». Діалоги
Українського
телебачення
1 «Робітничої газети» з те
леглядачами. 13.00 — Нови
ни. 13.15'— Атеїстичні діа
логи. 14.00 — На спортивній
телехвіглі. 16.00 — Новини.
16.10 — Концерт фортепіан
ної музики, 16.40 — «Агро
пром: проблеми 1 пошуки».
17.10 — «Інтерклуб». 18.00
— Телефільм. 18.30 — ЗвуЧИТЬ сгаровиина
музика.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Естрадні
мелодії.
20.00 — Лержавтоінспекції
СРСР — _.
,____
50 ____
років._____
(Кіровоград). 20.35 — День за днем.
(Кіровоград).
20.45 — На
добраніч. діти! 21.00 —
«Час» 21,40 — Художній те.

А ЦТ (І програма)
8 40 —
8.00 — «
10
Вища
АБВГДейка.
школа: проблеми
МИ 1!< pe<fc«,ви. 9.40 — ГКошіері.в , кестру симфонічної і ест
радної музики ЦТ і ВР. 10.10
— Людина. Земля Вс<спіт.
10.55 — Образотворче мис
тецтво. Огляд. 11.40
Д.і.-і
всіх і для кожного 12 10—
«Театр ляльок»; Телефільм
про творчість народного ар
тиста СРСР С. В Образцов;'.
Фільм «Свинарка І
13.05
пастух»
14.30
Новини.
14.45 — Фільм-балет «Маснарад». На музику А. Хачатуряна. 15.50 — «Про час і
про себе». Поетична антологія. Анна Ахматова. Иі 10
— У світі тварин 17 10 —
Документальний телефільм.
17.30 — Мультфільми. 18.10
— Фільмі «балада ПРО доб.чесного Ірицаря
Айненго».
19.40 — Новини
19.45 —
«Вас
запрошує Єреван».
Естрадна передача . 21.00 —
«Час».
21.30 — Урочисте
відкриття Ігор доброї волі.
Трансляція з Центрального
стадіону
ім. В. 1. Леніна.
23.30 — Щоденник ігор доб
рої волі. 23.50 - Новини.
▲ УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10 45
— Художній телефільм «Місце зустрічі змінити не МОЛіна». З серія. 12.05 — Кон■2.35
цертннн за.ч «Дщжб.ДьЩ
іука
Новиии. 12.45
і час». 13.15 — МігГиі
MiiT.it Льво
.її 
ва в гостях у прикордонни
ків. 14.15 — Кінопрограма.
14.50 — «Вперед, орлята!».
15.30 — Компас
туриста.
16.00 — «Комп’ютер». На
уково-популярна програма.
16.40 — «Сонячні кларнети», 17.55 — -Скарби музеїв
України».
18.10 —'
Лесков. «Марнотратник».
М. •"
Вистава. 19.00 — Актуальна
камера.
19.35 — Продов
ження вистави «Марнотрат
ник». 20.40 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.30—
Художній телефільм «Місце
зустрічі змінити не мож
на». 4 серія. 22.45 — Світ
поезії. 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)

СВЯТО

СІМ’Ї

Свято радянської сім’ї селище. Сім’ї змагаються,
відбулося недавно в рай чия садиба гарніша. Кра
центрі Устипівка. До цент щими визнані
дворища
ральної площі поспішали Л. М. Блажко. В. Г. Корніжителі
цілими
сім’ями ченка, М. В. Леїценка,
(знімок угорі). Духовий ор В. В. Черпиша, В. 0 Ца
кестр виконував
мелодії ренка та інших.
пісень радянських компо
Сім’ї беруть
активну
зиторів. марші. Сміх, жар участь
в здачі державі
ти були постійними су лишків і сільськогосподар

путниками цього свята.
ської продукції. Тут від
Відкрив його голова ви- значаються
родини М. А.
копкому селищної
Ради
В. Г. Петиса,
народних депутатів Б П. Гончаренка.
Г. І ІНколайчук. В. І. Ко
Легкий.
валенка.
Щороку в селищі утвоПовагою і авторитетом
Рюється більше 20 сімей, серед устпнівців
корис
па 80—90 чоловік збіль- туються трудові династії
жується населення,
спо- Авраменків.
Назаркевпрудясується
не
менше чів, Варешоків. Руденків.
двадцяти житлових будип- Шелсверів та інші. їх ві
ків індивідуального
сек- тали учасники художньої
тору. Красивішим
стає самодіяльності районного
Г--Ж

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

3160S0. мпс.

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛМСМ Украины.
На украинском

вини. 16.10 — Концерт ви.
тячої художньої самодія.і«;
кості. 16.40 — КІНОпрг,Гр£
ма. 17.20 — Резерв 17.30.4
«у майстерні ХУДОЖНИК; »
18.30 — Чемпіонат СР(.р а
футболу: «Жальпріс» (В|ль.
июс) — «Динамо»
(Київ),
Під час перерви — «Деці,
«дЄіІІ, ■
днем». (Кіровоград). 20.15І
2О.]г,Л
Актуальна камера. 20.45 —
На добраніч. дітиІ ЗІ.оо _
«Час».
21 ■•'10.
^їДоа.ній
телефільм «Місце зустрічі
змінити не можна». З сер я
23 00 — Концерт ааслу.цф
ного симфонічного ош<е<;їГ.,.
Українського
теле1СчііІІЯ
і радіо. 23.40 — Ноц^/і

будинку культури. СедвівСЬКОІ'О сільського клубу
та дитячого садка рай
центру (фото в центрі та
внизу праворуч). У койцертиій
програмі
взяв
участь гість — артист Кі
ровоградської фі лармон ії
Петро
ЧОРНОМОРЧЕНКО
(знімок зліва вгорі).
Учасники свята
мали
можливість ознайомитися
з роботами устинівських
вишивальниць,
Особливо
естетичне задоволення ви
кликали роботи Любові
Козоріз, Віри Коваленко.
Нелі Заїки, Ніни ІИелудько та Віри Варенюк. Про
демонстрували своє вмін
ня і юні любителі квітів.
Вони створили кілька композицій букетів під різними девізами. Серед кращнх квітникарів — Світлана БКЧЕНКО та
____
Віта
ПЕНЬИОВА (знімок право
руч угорі).
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вул. Луначарського, 36,
лі,же.
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Обсяг 0,6 друк. ари.

Загальну увагу дорослих
і дітей привернула впставка-продаж кулінарних ви
робів: тортів, тістечок, пе
чива. Кулінарні
таланти
Ольги Нетис. Любові Бу
дяк. Галини - Лихошерст
оцінені
набагато вище,
ніж можливості місцевих
харчовиків. Зоя Горбенко
виготовила цукеркові пів
ники. А найкращим кон
дитером по праву визна
но Олену
ДУБРОВСЬКУ.
Кілька суцвіть тістечкових
троянд вмістилося в ма
ленькому
декоративному
кошику, який Олена три
має в руках (знімок зни
зу зліва).
11а
закінчення свята
свою майстерність у фі
гурному водінні мотоцик
лів показали
дтсаафівці
(знімок унизу).
Тенет і фото
М. САВЕННА.
емт Устинівка.
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8.00 — Гімнастика. 8.20—
«Дивний
світ метеликів».
Науково-популярний фільм.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.15 — Фільм «Лавка па
на Ліня». 10.30 — Рашюва
пошта«
11.00 — Теніс.
Уї*«блдонський турнір. 12 00
— Ігри доброї волі: її«!»6клик. Баскетбол.
(Жінкні.
Сучасне п'ятнборез^ 15.30
— Телефільм «СзаНЬ більша за життя».
серія.
«Осада», 16.25 — Клуб мандпівннків 17.25 — Реклама.
17.30 — Наш сад. 18.00 —
Романси у виконанні народного
артиста
СІ сг
Б. Міпжилкієваі 18.30—Ирн
Баскетбол.
доброї
волі
«Жінки). Марафон- (Жінки).
■—
19.45 — Вечірня казна. 20.00
— Ігри Доброї ВОЛІ. Мара
фон. Фіпіш. Плавання Су
часне п'ятиборство. 21.00
«Час».
21 ЗО — Телефільм
«Перший рейс- 2245 “
Новини.
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