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ЄДН АЙ ТЕСЯ!

Високе довір'я
Цілий - р я д
викладачів,
студентів,, працівник^ на
шого інституту названа .кан
дидатами в депутати Рад.
Називаємо тих із ми*, л р о
висунення
не встигли
повідомити *раніше.
Проректора вузу по адмі
ністративно - господарській
частині Б. С. І інищького
колектив АГЧ висунув кан
дидатом і у депутати місь
кої Ради по виборчому ок
ругу № 46.
А пленум міськкому пар
тії назвав кандидатами а
депутати міської Ради сек
ретаря парткому педінсти
туту ^М . М . Яцуру, доцента
кафедри політекономії В. І.
Мойс нко, редактора ба
гатотиражної газети «Радя
нський педагог» І. М. Га
вриловича.
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НА
НАВІТЬ людина,
далека
від студентських клопотів
і
взагалі
інститутського
життя, потрапивши випадко
во у вуз, зрозуміє: у ці
д н і тут діється щось не
буденне. Справді ж бо, йде
зимова сесія, якої чекали,
заради якоТ вчилися весь
семестр майбутні ф ілоло
ги. історики, фізики, іномоаиики.
Саме у розпал екзамена
ційної пори ми з фотоко
респондентом В. Боб’яком
побували на факультетах, в
академічних групах і спро
бували подивитися на се
сію, як то кажуть, зсереди
ни, щоб висвітлити і цікаві
форми приймання екзаме
нів, і деякі проблеми, з
якими стикаються особливо
гостро якраз у цей час і
студенти, і викладачі.
Н А Ф ІЛ О Л О Г ІЧ Н О М У під
ходжу до гурту дівчат-другокурсниш».
Вони активно
розпитують
свою колегу,
Маргариту Ісаєвич, д ля ко
трої екзамен з вікової пси
хології вже позаду, при
чому дівчина не приховує
свого
задоволення
від
одержаної п ’ятірки.
— У кого складаєте? —
запитую.
— У Віктора Петровича
Москальця, — відповідають.
— І як? Не боїтеся? Ба
чу, настрій у всіх вас ба
дьорий .
— У цього викладача іс
пит не викликає страху, —
пояснює Оксана Юрах. —
Бо хоча він і вимагає знан
ня свого предмету, все ж
на екзамені поводиться д у 
же приязно, підбадьорює,
вселяє впевненість, а це ба
гато значить.
— А які оцінки в групі,
чи багато трійок?
— Трохи є7 а в основ
ному добрі й відмінні, —
продовжує дівчина. — Пре
тензій щодо несправедли
в о г о опитування ,не має ні
хто.
— • Помітила, що на дош
ці оголошень біля декана
ту ВИ СИТЬ розпорядження,
про те, що впродовж ек
замену поруч з виклада
чем повинен знаходитися
й : представник студентської
групи. Чи практикується це
у вік?
— і Ні, у нас такого не
має, — відповідають,
------ Чому?
— А це у старости за
питайте.
— І все-таки, чому
ви
відмовляєтесь
від такої,
сказати б, форми студент
ського самоуправління, як
присутність свого предста
вника на екзамені? — зве
ртаюся до старости групи
Р-24 Михайла бича.
— Чесно кажучи, не за
мислювався особливо над
тим, чи погрібно
нам це.
Особисто я завжди сподію<
на ’об ’єктивність ек

Напередодні й під час се
сії і в студентських ауди
торіях, і на шпальтах нашої
газети не раз можна почу
ти думки про те, що систе
ма проведення сесій у нас
ще не досконапа і варто
було б її переглянути. На
приклад, складати матеріал
частинами, виводити екза
менаційні оцінки за резу
льтатами практичних занять
протягом року тощо.
А якої думки про це ви
кладачі? З таким запитан
ням ми звернулися до д о 
цента кафедри української
літератури Володимира Тео-

заменатора, його неуперед
женість. Як то мовиться, ви
кладач завжди правий. І:
боюся, що якби й виникла
якась конфліктна ситуація,
то студентові важко щось
довести викладачеві,
тим
більше, якщо останній не
бажає слухати ніяких пояс
нень.
Екзамен у цій групі набли
жався до кінця, і я виріши
ла заглянути в аудиторію.
Велася
жвава бесіда між
викладачем і студенткою:
кілька запитань, короткі
коментарі
до відповіді,
схвальна, усмішка чи доса
дне розведення руками на
неточну фразу... Віктор Пе
трович, здавалося, сам ні
тився, співпереживав, якщо
той , хто відповідає, гово
рив щось недоречне. І сві
тився радістю, коли блис
куче відповідала, скажімо,
Л ілія Врона.
—
Яке враження справи
ла на вас група, чи задо
волені рівнем знань? — за
питую у викладача кафедри
педагогіки і психології.
— і Рівень
знань, на жаіпь,
не такий, ,як хотілося б, —
говорить відверто
В. П.
Москалець. — - І .якщо д о 
зволите, викладу свій пог
л я д на» те, чому на екза
мені доводиться робити по
блажки.
На моє переко
нанні*, це результат ско
рочення
лекційних занять
з предмету за рахунок са
мостійної' роботи. На І*— 11
курсах цього робити не мо
жна в силу того,, що студе
нти просто ще не готові
д о самостійного
опрацю
вання матеріалу. З вікової
психології ж немає необхі
дних підручників, і тільки
через лекції можна донес
ти д о студентів найбільш
суттєве, потрібне у їх по
дальшій роботі.
А .якщ о
врахувати, що це не профі
люючий предмет для ф і
лологів, то часу на самопід
готовку з психології вони
затрачають не стільки, скі
льки потрібно для оволо
діння матеріалом.
Щ о ж, слушні думки. А

мені стало цікаво, які мі
ркування з цього приводу
у колеги Віктора Петровича
С. Д . Литвин, яка того ж
дня приймала іспит з пси
хології на факультеті іно
земних мов. Поспішила ту
ди. У ,групі А-22 відпові
дав якраз Олександр О хрімчук. І тут я зустріла над
звичайну доброзичливість і
привітність
екзаменатора
д о студента.
— Група показує хороші
знання, чи не так? — запи
тую у викладача.
— Так, і якщо ви помі
тили, то й екзамен прохо
дить у нас у формі неви
мушеної бесіди, . дружньо.
Справа в том у^щ о цю гру
пу, я знаю, вже другий рік:
читаю тут лекції,, веду, семі
нарські, а також самостій
ну роботу. Такий всебічний
контакт дає можливість д о 
бре вивчити кожного сту
дента, орієнтуватися у йо
го знаннях. Думаю, що від
повідно і студенти знають
вимоги екзаменатора. Та
й бачать у ньому швидше
старшого то вариш 4, зн-іж
якогось недоброзичливого
типа, який будь-щ о праг
не «засипати» чи «прова
ли ти ». Те, що ми всббічно
співробітничаємо зі студе
нтами протягом кількох се
местрів, багато важить д ля
майбутніх педагогів. Такй
планування
навчального
процесу тільки на користь.
Єдине, до
чого
хотіло
ся б висловити зауважен
ня, — це те, що варто бу
ло б дещо скоротити роз
рив між теорією і практи
кою, Маю на увазі, що ві
кові психологічні' особли
вості студентам добре було
б вивчати, скажімо, на тре
тьому курсі, коли вони по
троху розпочинають прак
тичну роботу в школі.
О Т ЯК Б А Г А Т О цікавих
проблем може висвітлити
сесія, і це далеко не всі.
На терезах екзаменаційної
пори зважуються знання І
праця
під час семестру,
готовність до вчительської
роботи, вміння мислити Л О 

Г ІЧ Н О , , розсудливо, творчо,
що й визначатиме в сукуп
ності оцінки
у залікових
книжках наших стефаниківців.
Н. АРКА ДЬ СВ А.
На знімках:
* «Й д у
приймати екза
мен у своїй улюбленій гру
пі — 1-42» —
сказав нам
доцент кафедри політеко
номії ' В. А . Ш индлер.
« А нам можна послухати
ваших улюбленців?» — за
питали.
«Будь ласка, заходьте».
П о р уч >, з екзаментсхром,
—
представник академгрули О ле г Жерноклєєв, який
отримав оцінку з . предмету
«автоматом». О б о є . уважно
слухають відповідь „ на бі
лет, яку дає Світлана Прус.
* У коридорах на педа
гогічному фаїкультеті май
же
під
кожною
ауди
торією — групки студен
тів. Третьокурсниці; Вален
тина Цап та Оксана С ту парик (обоє крайні) дають
настанови перед екзаменом
з філософ ії другокурсницям
— : Наталі Андріїв, О лі - Сенюк, М арії Ф едько та Любі
Синоверській.

доровича Полєка. Ось
він відповів:

що

маїти навіть елементарного
поняття? Адж е і те, і д р у 
ге йому доведеться викла
дати дітям і бажано на ви
сокому рівні. А звідки йо
му взятися, цьому високо
му рівню, коли чимало студентів
окрім
підручника
навіть в руках не тримали
ніякої додаткової літератури.
Отож, треба щось роби
ти, а не жалітися на те, ^що
вчитись тяжко. У 1952 році
я складав вступні іспити до
Львівського
університету.
Тх було дев’ять (!). Легко
це? Але нікому і в голову

не приходило плекатися на
труднощі. А нині вступних
іспитів три. Щ о не дозво
—
На іспитах хотілося б
ляє. на мій погляд, зусебіч
масти можливість приділити
І о б 'Є К ТИ В Д р О Ц ІН И ТИ знан
студенту більше уваги, ніж
ня людини.
Та ж історія
ми собі можемо це дозво
ПЄ|ВТ9РЮЄІЬ<У1 і протягом
лити .тепер. Н ехай . студент
усього подальшого навчан
не ходить на всі лекції., але
ня. О т і .виходить, що ,В»азнає, що на іспиті ре буде
слідок поганого контролю
білетів, а буде
серйозна
розмова з викладачем по
за.
єнням знань студен
всьрму (!) пройденому ма
том із стін вузу виходить
теріалу, і триватиме вона
поганий викладач, якого і
грдину й більше, скільки
далі ніхто не контролюва
вимагає ситуація. Це був би
тиме. І вийдуть його учні
оптимальний варіант.
в світ
також
недоуками.
Й де своєрідна
ланцюгова
А щодо виведення екза
реакція, наслідки якої д у 
менаційної оцінки «авто
же тяжмі.
матом», за
результатами
практичних
занять, можу
Тому хочу
сказати сту
сказати: вона не буде о б ’
дентам одне. Вступаючи , до
єктивною. Хоча б уже то
вузу, ви повинні були ус
му, що студент
отримує
оцінки не на кожному за
відомлювати,
що
легше
нятті, не по
кожній темі.
вам не буде. Усвідомте це
Значить, певні - пробіли мо
хоча б зараз і поставтеся
жуть «пройти». Хіба це д о 
відповідальніше
д о своєї
пустимо
у
нашому вузі,
майбутньої місії
Вчителя,
як)ий готує Педагогів?!
«Вихователя, Наставник
То чи можна майбутньо
му викладачеві одну тему,
Інтерв’ю взяла
одного п.исьменника добре
знати, а про
другого не
Н. ЯСИНСЬКА.
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М олодого комуніста Михайла Дехтяра, комсорга гру
пи 1-31, добре знають на історичному факультеті як
сумлінного студента (цю сесію він склав достроково
і все на «відм інно»), | просто як хорошого, чуйного
товариша, д о якого в будь-який момент можна звер
нутися за допомогою чи порадою,
підтримкою. Бо
м ожна-бути впевненим — він завжди відгукнеться.
Напевно, таким і має бути справжній комсомольсь
кий ватажок: прикладом у навчанні, лідером у всіх
починаннях.
На знімку: студент групи 1-31 Михайло Дехтяр:
Ф ото В. Боб'яка.

ДО МОЛОДІ
Як влучно
зауважив на
зборах комуністів інституту
доповідач — член парткому М. М. Соя, образ сту
дента нині значно змінився.
Він виріс із коротких штан
ців, йому не потрібні чужі
конспекти першоджерел, а
потрібні самі перш оджере
............... .
ла.
Ці слова мовлені не про
сто задля барвистої мета
фори. Вони добре переда
ють складність навчання і
виховання сьогоднішнього,
пол іти зова ного, сказати б,
студента. А питання обго
ворювалось дуже важливе
— про підвищення відпо
відальності комуністів вузу
в роботі із студентською
м олоддю .
Вимоги до
цієї роботи
набули нового змісту в час
перебудови. Викладач уже
не може нав’язувати свою
дуїмку
студентові,
діючи
авторитарними
методами,
а повинен уміти перекона
ти його незаперечними ар
гументами, власним прик
ладом і життєвим досвідом.
Він повинен виходити з то
го, що брати участь у по
літичному
процесі
нале
жить самій молоді, без «п е 
рекладачів». З того, що у
юнаків і дівчат є власні спе
цифічні інтереси, і він. викладач, теж має добивати
ся їх задоволення.
Готуючи питання на збо
ри, члени парткому знайо
милися з тим, як партооганізаціТ факультетів пра
цюють з молодцю, яким є
рівень їх взаємодії з ком
сомольськими осередками,
аналізували
ефективність
спільних виховних заходів.
Доповідач і промовці на
водили
приклади пошуку
комуністами
нових форм
виховної
роботи, ШЛЯХІВ
розв’язання
молодіжних
проблем, їх зусиль, спря
мованих на
відродження*
соціальної активності юна
ків і дівчат,
поглиблення
демократизації життя вузу,
розвиток студентського са
моврядування. Так, за ос
танній час наблизилась д о
практичних
справ молоді
діяльність партійних бюро
факультетів
педагогічного
та іноземних мов. Тут те
пер уважніше прислухають
ся до громадсьдої думкистудентів, більше допома
гають первинним м олодіж
ним осередкам, проводять.
Спільні партійно-комсомо
льські збори.
Разом
розв'язують на
болілі д ля студентів проб
леми партійне і комсомоль
ське бюро історичного фа
культету, які очолюють ко
муністи в. 1. Костів і т. Д.
Парфан. Тож відчутна пе
ребудова стилю і методів
комсомольської роботи: бі
льше проявляється самос
тійність молоді у вирішен
ні питань оновлення нав
чально-виховного процесу,
проведенні
комсомольсь
ких зборів, виборів активу.
Діяльність партійних бюро
художньо-графічного,
му
зично-педагогічного та ф ізиіко-математичного факуль
тетів (секретарі О . С . Рега, В. П. Поліщ ук і Л . М.
Шараневич)
здійснюється
в тісному зв’язку з дека
натами,
кафедрами, ком
сомольським та профспіл
ковим активом.
Втім, це тільки
окремі
зрушення. І не на них на
голошували учасники збо
рів, а на упущеннях, чис
ленних проблемах у робо
ті з м олоддю , зокрема в
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гуртожитках.
Тут виховні
заходи часто проходять при
напівпорожньому залі. П о
яснюється це не тільки
і
не стільки поганою органі
зацією аудиторії — просто
за своїм змістом і формою
вони не викликають інте
ресу у юнаків та дівчат.
Малоефективна
робота
викладачів-комуністів у гур
тожитках № 2 і № 5, де
мешкають студенти педфа
ку. Про це знову ж таки
свідчить недавно зафіксо
ваний факт: мешканці 406-ї
кімнати розпивали спиртне
разом з гостями — студен
тами худграфу і філфаку.
А скільки таких фактів ні
де не фіксується? Відвіду
вання викладачами гурто
житків носить епізодичний
характер. Тож чимало з них
мають слабке уявлення про
те, чим живе сьогоднішній
студент за межами вузу,
які проблеми його хвилю
ють. І майже ніхто не пра
цює з тими, що мешкають
на «кутках». Тим часом се
ред студентів це
досить
значний відсоток.
Роль викладача нерідко
зводиться лише до переда
чі знань юнакам і дівчатам.
А ле ж він повинен знати
і характер, погляди моло
дої людини, щоб впливати
на них. Отже, йде ться-пр о
необхідність посилити ува
гу до індивідуальної робо
ти і3 студентами. Ця дум 
ка повторювалась у висту
пах- багатьох промовців.
А бо взяти участь викла•дачіа-ком унісф у .роботі
академічних груп. Вона теж
іще явно недостатня. Тим
часом саме в групі найбі
льше проявляється особи
стість студента, його став
лення до навчання, громад
ських обов'язків. Часто сту
дентська група стає вели
ким дискусійним клубом,
д е відбувається' зіткнення
різних думок, ідей, пози
цій. У цьому середовищі
особливо потрібні порада
-і допомога старшого това
риша. Однак
дуже мало
викладачів-комуністів
пра
цюють академ наставниками
на факультетах
іноземни»мов, художньо-графічному,
.музично-педагогічному, ф ізико-математичному.
Але
про це вкрай рідко ведуть
мову на зборах, засіданнях
партбюро, радах факуль
те те .
Нині в студентському се
редовищі активно обгово
рюється питання про місце
гуманітарний,
суспільних
наук у навчальному проце
сі. І тут, підкреслювалось
на зборах, своє слово по
винні сказати викладачі цих
наук. їм треба
активніше
йти на відкритий діалог із
студентами, не обминаючи
так зваїних «слизьких» тем.
Використовувати для цьо
го можливості дискусійних
клубів, зустрічей за «к р уг
лим столом».
Не секрет, що багато ви
кладачів ще
недостатньо
компетентні в проблемах,
які стають сьогодні пред
метом зацікавленої, гаря
чої полеміки, в тому числі
в студентському середови
щі, і стосуються історії У к 
раїни, національної симво
ліки, мови, культури, тих
суспільно-політичних
про
цесів, що
відбувалися на
західноукраїнських
землях
у 1939— 1953
роках. Або
взяти ситуацію, що склала
ся в останні місяці навко
ло взаємовідносин між пра

вославною і греко-католицькою церквами. Тому не
обхідно активізувати робо
ту як серед студентів, так
.і серед викладачів по ро
з'ясненню
цих
складних
питань, розстановці прави
льних політичних акцентів.
Цим треба предметно зай
нятися
кафедрам історії
СРСР і УРСР і наукового
атеїзму, етики та естетики
(завідуючі комуністи О - Ю.
Карпенко і М. К. Ф іглевський). Серйозну увагу має
приділити цьому й ідеоло
гічний
сектор
парткому,
очолюваний В. П. Москальцем.

те д ії вже існуючих ф о р 
мальних організацій!
Левко: Хоча ми і не є
прямою
альтернативою
ВЛКСМ (серед нас — і ко
муністи,
і
комсомольці),
існування братства якоюсь
мірою змушує
комсомол
конкурувати з нами. А це,
на мою думку, явище по
зитивне. Адж е навіть роб
лячи одну і ту ж справу,
ми змагаємось, кому вона
вдасться ліпше. А це озна
чає, що обидві організації
вдосконалюватимуться.
Втім, при
ряді
схожих
пунктів, у нас є одна сер
йозна розбіжність. Наріж
ним каменем нашої робо
ти ми бачимо національне
відродження і відстоюван
ня загальнолюдських цін
ностей. Комсомол, як від®мо, такого пункту у своїй:
програмі не має.
— Судячи з ваших слів, хо
ча братство й не загрожує
Конституції і порядку, Для

с тр іч і, де ми о б м ін ю є м о сь
дум кам и з ц ього п р и в о ду ,
о с м и с л ю є м о п рава й о б о 
в 'яз к и с ту д е н т ів , їхнє м іс 
ц е в с у с п іл ь н о м у ЖИТТІ.

— Хто може вступити Д О
братства!
О ле г: Будь-який студент,
незалежно
від партійної,
національної приналежності
та віросповідання. Головне,
щоб він визнавав наш ста-''
тут і бажав працювати.
— Як здійснюється керів
ництво організацією!
О ле г: Створено
міську
координаційну раду
сту
дентського
братства. Вона
координує і узгоджує
дії
наших осередків.
— Ваші найближчі плани!
Левко: Важко відповісти
кількома реченнями Адж е
організаційний період ми
пройшли. Тому
вже пора
братись до активного впро
вадження більшості пунк
тів нашої програми. Ц е і
налагодження та підтрим

♦ Д ІА Я Ю ^ З Н Е Ф О Р М А Л А М И

Студентське братство —

Студентське братство на
шого інституту
сформува
лося
відноснонедавно.
О днак в силу певних при
чин остаточного визнання
воно не набуло. Чому? В ід
повідь на це та деякі інші
Сьогодні
невідкладний
запитання, що
стосуються
обов’язок комуністів, ідео
життя і діяльності братст
логічного активу — розгор
ва, ми вирішили одержати
нути
серед
студентської
м олоді, працівників інсти - у його членів Левка Довтуту агітаційно-пропаганди
гана та О лега Синютки, сту
дентів II курсу істфаку.
стську роботу по підтрим
— Чув нарікання, що адмі
ці кандидатів у народні де 
ністрація вузу визнала вас
путати Української РСР
і
лише умовна, бо поки що
місцевих Рад — представ
ніякого сприяння з її боку
ників нашого вузу. Треба,
вашій організації не про
вказувалось на зборах, бу
стежується. М ож е, с у ва
ти готовим д о гострої по
шій програмі, статуті пунк
літичної боротьби за своїх
ти, які суперечать діючій
кандидатів, активно відстоКонституції!
к#вати їх.
О ле г: Ж одного. Нема на
віть таких положень, які б
Ш ирокий спектр мірку
суперечили теперішній офі
вань, критичних зауважень,
пропозицій висловили уча
ційній думці.
Левко:
Приміром, узяти
сники обговорення допові
ді —
декан фізико-матете ж національне
відр о д
матичного факультету В. М.
ження і духовне, політичне
Кланічка. секретар коміте
відродження особи, ф орм у
вання у молоді історичної
ту комсомолу О . Сангулія,
пам’яті й екологічної куль
студент філфаку В. Зітинюк,
тури. Може, ще з півроку
доцент
кафедри філософії
тому не відчувалося в рес
і наукового комунізму В. І.
публіці й
області з боку
Кафарський, ректор інсти
влади активного
сприяння
туту В. І- Кононенко та ін
цим процесамТепер, як
ші. Вони наголошували на
ми знаємо, боротьба з не'
тому, що
викладачам, а
формальними
рухами, „з
особливо комуністам, необ
«інакомислієм» відходить у
хідно бути ближче до сту
минуле,
дента, не боятися йти на
>— Тоді ж у чому справа!
діалог з так званими не
О ле г: Гадаю, річ у тім,
формальними об'єднаннями,
що адміністрація просто не
співробітничати з ними
в
хоче створення в інституті
конструктивних
моментах
формування, яке б у своїх
їх програм. Тому що метод
діях виходило за межі про
заборони, як
правильно
грам вже існуючих струк
зауважувалось, сам по собі
тур — комсомольської ор
нічого не дасть.
ганізації,
студентської
профспілки. Д ля неї це не
Прийнята зборами поста
звично і незручно. Мабуть,
нова націлює партком, пар
не всі ідеї братства їй ім
тійну організацію вузу на
понують.
докорінне оновлення ідей
— А може, справа в ін
но-політичного і морально
шому! Я от прочитав про
го виховання студентів, по
ект вашої програми і бачу,
силення світоглядної спря
що він мало чим відрізнимованості! суспільних дис
ж
циплін, активізацію роботи - ється від позиції того
вузівського комсомолу. То,
викладачів в академічних
може, адміністрація вас до
Групах.
кінця не приймає через те,
І. ІВАНІВ.
що ви лише дублюватиме

ХТО

ВОНИ?

адміністрації
спокою
від
ка зв'язків з українськими
цього не передбачасться.
студентами за межами рес
І все ж в інституті
нафти
публіки, країни. Організа
І газу пішли на повне виз
ція постійного міжвузівсьнання цієї організації.
, кого спілкування, проведен
О ле г: Напевно, там полі
ня лекцій з історії та ку
тична культура вища.
льтури нашого народу.
г
Щ о являє собою стуПоки; що- робимо перші
дентське братство в мас
кроки. Приміром, налаго
штабах Івано-Франківська!
дили деякі контакти зі сту
Левко: Це
організація,
дентами інших вузів. Зда
яка в основному складає
лося нам це тільки завдя
ться із студентів інституту
ки участі в
роботі з’їзду
нафти і газу та педінститу
студентський неформальних;
ту. Слабка активність май
організацій, який відбувся!
бутніх лікарів, думаю, по
в Києві. Тепер
наше сту
яснюється тим, що контин
дентське братство — член
гент студентів там, в ос
Конфедерації студентів У к 
новному, із сімей, де й без
раїни.
перебудови життям цілком
М и також організували
задоволені.
лекції для студентів. П еред
. _
Чим ви займаєтесь!
■ними виступив,
зокрема,
Левко: В основному, як
заступник голови обласного
уже згадувалось, пробле
товариства «М ем оріал» П. і
мами національного відро д
А ревним-.
ження. З цією метою на
Ясна річ, що цього мало.
магаємось
організовувати
Однак нас, думаю, зрозу
зустрічі з відомими лю дь
міти моЖна.
Організація
ми нашого краю, концерти
молода, сприяння нам ні
виконавців українських пі
якого, Фінансова база...
сень.
— Д о речі, про ваші ф і
Ось, приміром, нещодав
нанси. Я,к ви формуєте свій
но разом зі студентським
бюджет!
клубом інституту влаштува
О ле г: Кошти і
майно
ли
концерт
«П риспіву»
братства
утворюються за
(«П риспів»
розшифровує
рахунок членських внесків,
ться як «прикарпатські спі
добровільних пожертвувань,
вці» і є творчим о б ’єднан
прибутків від комерційної
ням, яке складається з уча
діяльності тощо.
сників фестивалю «Червона
Розміри нашого бюджету
рута»).
вказати не маємо повно
Д о речі, на концерт «П ри
важень. Скажу лише, що
співу» ми продавали квит
витрачаються вони перш за
ки по 50 копійок. Хоча мо
все на організацію наших
гли підняти ціну на них зна
заходів. Також планується
чно вище. Та ми не зроби
в майбутньому за їх раху
ли цього, бо організовува
нок фінансувати ремонт і
ли цей захід для студен
реставрацію пам'ятників ку
тів, людей грошима не пе
льтури та історії, проведен
реобтяжених:
А ле й при
ня концертів, виставок то
т*кій вартості вхідних кви
що.
тків ми зробили непоганий
— І останнє. Яким ви ба
збір — зал був переповне
чите майбутнє вашої орга
ний. Однак виручку на по
нізації!
треби братства не взяли, а
О ле г: Думаю, це
буде
передали у ф онд товари
повноправна молодіжна стуства «М ем оріал».
Це теж
..центська організація, яка
наша позиція!
в контексті політичного та
М и також захищаємо пра
організаційного плюралізму
ва студентів. -Прки що, о д 
діятиме в
інтересах Сту
нак, важко назвати конкре
дентства, задоволення його
тну, справу, зроблену нами
суспільних та духовно-націо
в цьому плані. Та користь
нальних запитів.
приносять хоча б наші зу
Розмову вів О . О ЛЕК СЮ К .

«радян ськи й
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...Йшов п’ятий д е н ь за
нять. В одному-з.приміщень
■нОвоствореного учительсь
кого
інституту
зібрались
чотири комуністи.
Дирек
тор інституту >-Ф. І. Плотницький розповів про кілька
місячну підготовку до пер
шого набору,
труднощі з
-кадрами викладачів, із за
безпеченням
навчальною
літературою, обладнанням,
про важкі матеріальні умо’8 И , в яких почали готувати
радянських
вчителів
для
прикарпатських шкіл. Після
150fPI44K> В У З У

муністів
і
комсомольців
вузу випала доля не закін
чувати
навчальний рік
в
аудиторіях, а зі зброєю в
руках йти боронити Бать
ківщину від
фашистської
навали. Крізь фронтові бу
рі повернулися до викла
дацької діяльності комуніс
ти Т. 3. Божко, М . Т. Донченко, І. М. Зуй. У листо
паді 1944 року партійна ор
ганізація інституту віднов
лює свою роботу.
17 січня 1945 року від
булися закриті партійні збо-

р о б оту в комсомольській
організації. На початку но
вого. 1945— 46 навчального
року парторгвнізеція вирі
шила: кожному викладаче
ві визначити строки скла
дання кандидатського міні
муму і підготовки дисерта
цій. Протягом року кому
ністи кілька разів обгово
рювали стан виховної робо
ти,, зокрема в гуртожитку,
а в квітні піддали критиці
практику відриву студентів
на проведення масових за
ходів під час занять, запро-

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

АКТИВНА СИЛА РОЗВИТКУ
З

ІС ТО Р ІЇ

ознайомлення з рішенням
бюро міськкому партії про
створення партійної орга
нізації інституту її секрета
рем одноголосно
обрали
Д . В. Кожему — виклада
ча кафедри основ марксизму-ленінізму.
У складний період кілька
партійців з великою енер
гією взялися
насамперед
за організаційно-політичну
роботу: створення комсо
мольської і профспілкової
організацій, підбір активу
викладачів та студентів, ви
значення
основних форм
роботи в умовах двозмі іного навчання. Було вирі
шено створити
курси по
підготовці до вступу в ін•ститут. Взявся за цю спра
ву секретар партосередку,
'водночас проводячи політи-ко-виховну роботу у колек
ти в і. Перші місяці проле
тіли у турбота» над згурту
ванням студентського ко
лективу, і тут велику роль
д ід і грали
комсомольські
-активісти Тамара Василько
ва і Петро Майденський.
Організовано розпочався
новий 1940— 1941 навчаль
н и й рік. Відбулися урочи
сті збори, присвячені воз
з'єднанню західноукраїнсь
ких земель в єдиній Укра
їнській РСР, на яких Д . В.
Кожема у своєму
виступі
говорив і про творчі за
думи поповненого групою
випускників Київського уні
верситету
викладацького
складу, і про завдання сту
дентів. Однак більшості ко

П А Р ТІЙ Н О Ї
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ри, на яких комуністи об
говорили найневідкладніші
завдання щодо організації
навчального процесу. Сек
ретарем парторганізації
і
делегатом на міську партконференцію було обрано
П. М. Яцківа. В коротких
рядках протоколів зборів,
написаних навіть на обгорт
ковому папері, на
обкла
динках зошитів, відчуваєть
ся напружена
робота 'к о 
лективної думки комуніс
тів над шляхами розв’язан
ня складних проблем, по
в’ язаних із створенням ма
теріально-технічної
бази,
особливо з
поповненням
бібліотеки та обладнанням
аудиторій,
забезпеченням
житлом викладачів і хар
чуванням студентів, прове
денням навчальних занять
у пристосованих приміщен
нях і налагодженням дис
ципліни, доукомплектуван
ням штату викладачів і ор
ганізацією повсякденної ви
ховної роботи...
П о р яд з цими найболю
чішими питаннями все біль
ше уваги приділялось при
йому в ряди партії викла
дачів і студентів, діяльнос
ті комсомольської та проф 
спілкової організацій, роз
поділу партійних доручень
і ролі комуністів 'в агітацій
но-масовій
роботі
серед
населення тощо. У лютому
1945 року вперше на парт
зборах обговорюється о р 
ганізація педагогічної прак
тики, а в квітні — звіт ко
муніста Т. Василькової про

ІН С ТИ ТУ ТУ
понували більше займатись
індивідуальною
виховною
роботою і ухвалили перене
сти центр її в студентські
групи.
Перші звітно-виборні збо
ри в партійній організації
відбулися 25 липня 1946 ро
ку ,на них були присутні '9
членів і 4 кандидати в чле
ни КПРС. Секретарем обра
ли М- Т. Донченка. На про
ведених у жовтні
звітновиборних зборах (на о б лі
ку було вже 20 членів і 5
кандидатів у члени партії)
обрано партбюро в складі
п'ятьох
комуністів.
Вони
одноголосно обрали секре
тарем М. Д . Лизогуба. Під
його керівництвом партбю
ро організовує комуністів
на роботу
серед безпар
тійних, поліпшення ідейно
го виховання студентів
і
т. д. Велику увагу приділя
ли діяльності кафедр су
спільних наук. Так, у люто
му 1947 року комуністи на
зборах обговорили роботу
кафедри основ марксизмуленінізму, критично проана
лізували рівень викладаць
ких лекцій і семінарських
занять: вказували, що во
ни недостатньо
пов’язані
із завданнями ідейного ви
ховання майбутніх учителів,
визнали
слабкою роботу
кабінету суспільних наук.
У цей період партбюро
вводить у практику заслу
ховування на зборах питан
ня про виконання прийня
тих рішень, схвалює ініціа
тиву кафедри
педагогіки

п ед аго г»

^ В О Н І^ А К ІН Ч И т^ А Ш ^ Н С Т И Т ^
Щ о означає хороший
учитель] Ц е на
самперед людина, яка любить Дітей, знахо
дить радість у спілкуванні з ними, знає д у 
шу дитини, ніколи не забуваючи, що й; са~
ма вона родом з дитинства.
Саме такою старається бути випускниця
фізико-математичного 'факультету нашого
інституту, а нині заступник директора
Блюдниківської середньої школи Галицько
го району Леся Яківна Ф ЕДОРНЯК. «У чи 
тель покликаний реалізувати мрії дітей»,
— вважає 'молодий педагог і робить все,
щоб ці слова ставали Дійсністю. Тому шко
лярі з задоволенням йдуть на уроки. Л,. Я.
Федорняк.
Текст підготувала наш позаштатний ко
респондент О , Д ІД И К .

про створення
вечірнього
батьківського
університету
по оволодінню знаннями з
педагогіки.
У 1948— 50 роках партійне
бюро,
секретарями якого
обирались П. М. Федорчук,
І. Н.
Побережний,
В. Й.
Гараць, продовжує органі
зовувати комуністів на ро
боту- серед студентської мо
ло ді, багато займається ви
хованням студентського ак
тиву, організацією шефсь
кої допомоги в с. Угорниках та колгоспі імені Лені
на Снятинського
району,
(С т в о р е н н я м жіночої ради,
яку очолила в січні 1949 р.
Г. М. Орловська, а також
залученням усіх викладачів
до Всесоюзного товариства
по «розповсюдженню полі
тичних і наукових
знань,
первинну організацію яко
го утворено
на початку
49-го. В цьому ж році б у 
ло вирішено випустити пер
ший збірник наукових праць
викладачів
інституту, при
свячений 10-річчю возз’єд
нання Західної України
в
єдиній Українській РСР.
7 вересня 1950 року ко
муністи на зборах обгово
рили свої завдання у зв'я
зку з р організацією учи
тельського інституту у пе

дагогічний, а згодом кри
тично оцінили роботу парт
бюро <в якій ще не стали
головними наукова і нав
чальна спрямованість, а та
кож
підвищення
ідейнотеоретичного рівня викла
дання. У цей період ство
рюється система охоплення
всвс комуністів партійним
і політичним навчанням, 16
викладачів
направляються
на навчання у вечірній уні
верситет
марксизму-ленінізму. Однак партбюро не
встигало
переорієнтовува
тись у нових умовах, зосе
редити сили комуністів на
виконанні нових
завдань.
Новообране
у
листопаді
1950 р. партбюро вирішує
створити дві партгрупи на
факультетах, ставить прин
ципово питання про доуком
плектування
кадрами ка
федри основ
маріссизмуленінізму, про недоліки в
партійному навчанні кому
ністів, у роботі комсомоль
ської організації і про за
міну
секретаря комітету
комсомолу, приимас захо
ди щодо
поліпшення ро
боти профкому і доброві
льних товариств, наукових
студентських гуртків - тощо.
І все ж при звіті цього скла
ду
партбюро
комуністи

'відзначили слабку індиві
дуальну роботу і недостат
ній KQH Tponb за станом ви
ховної
роботи в групах.
На звітно-виборних зборах
було запропоновано дета
льно
проаналізувати зміст
політзанять, створити з ін
ституті студентське науко
ве товариство, заслуховува
ти викладачів про виконан
ня планів наукової роботи.
Подальша діяльність пар
тійної
організації,
копи
секретарями
обирались
П. М. Дениєовець, Г. В. Січкар,
І. І. Червінкіїн-Корольов, В. Й. Гараць, харачтеризується
посиленням
уваги до роботи з кадрами
викладачів, до рівня вик
ладання фахових предм е
тів, педагогічної і методич
ної підготовки
студентів,
організації педпрактики
і
роботи в базовій школі, а
також до
політичного ви
ховання студентів у позанавчальний час шляхом про
ведення теоретичних кон
ференцій та
політзанять,

Золотій О р ді, він виношу
вав плани дальшої бороть
би з полками Бурундая.
Помер князь Данило 725
років тому в Холмі, куди
переніс свою столицю че
рез крамольне
галицьке
боярство. Особливо великі
його заслуги в об'єднанні
Галицько-Волинського кня

зівства, економічному
і
культурному
піднесенні
Прикарпатського краю, ро
звитку ремесел і торгівлі.
З цікавістю довідуємося
з писемних дж ерел
про
смерть і захоронення
ви
датного князя спочатку
в
Холмі, а потім перезахоронення на
Львівському
княжому замку. В Галиць
ко-Волинському
літописі
під 1264 роком записано:
«1264. А король
Данило
впав тоді був у недугу ве
лику, і в ній він і скончав
живоття своє. І поховали
його а.-церкві святої Бого
родиці в Холмі, що її він
сам спорудив». Про даль
шу долю цієї могили Д а 
нила Галицького довідує
мося з «Хроніки
історії
Львова», написаної
відо
мим львівським істориком
XVII століття Бартоломеєм,
Зіморовичем.
Опираючись
на відомі
джерела, які не дійшли до
нашого часу, цей хроніст
писав, що князь Лев, син
Данила, через 18 років, а
точніше у 1282 році, пере
віз тіло покійного
батька
з Холма до Львова і похо
вав його вельми урочисто.
За твердженням Б. Зіморовича,, на цей
похброн
були
запрошені священи
ки з усієї тодішньої Русі,
воїни, бояри і посполитий
лю д, усі шанувальники по
кійного.
У похоронній
процесії
брали участь воїни з опу
щеною до лі зброєю, з пра
порами, трубами. Воїни ве
ли кілька пар коней, нак

ритих вишиваними попона
ми, .і несли прапори
та
зброю, здобуту у ворогів.
Далі йшли священики, че
нці в ризах, співаючи по
хоронних пісень. Булм тут
і плачки, які невпинно го
лосили й били себе в голо
ву п'ястуками, рвали на со
бі волосся, нігтями
роз
дряпували обличчя. Перед
домовиною
найзначніші
достойники несли дві м ітри — княжу
і королівсь
ку.
Історію з
перезахороиенням князя Данила переповів удруге львівський істо
рик Ігнатій
Ходиницький,
додавши, невідомо за яки
ми довідками, що похова
ли князя в , одному
із
львівських замків. Чомусь
про цю дуже цікаву й ва
жливу подію не згадували
п із н ій історики Львова у
своїх розвідках про місто.
Існували перекази,
що
князь Лев перезахоронив
свого батька Данила на Га
лицькому замку і що ніби
то з того часу він мав от
римати прізвище
Галиць
кого. Чи так воно було,
важко судити через брак
дж ерел, але можна при
пустити, що Лев міг перезахоронити Данила
біля
його батька Романа і вза
галі інших галицьких кня
зів з р оду Ростиславовичів.
В. Г
Доктор історичних наук,
«Д анило Галицький». Ф о 
торепродукція скульптури
народного художнику УРСР
В. Н. Борисенка. З колек
ції автора матеріалу.

^^ТО Р И Ж ^Щ Н Н Ь О ^

Д анило
Г а ли ц ь к и й
(Д О

725-РІЧЧЯ СМ ЕРТІ)

У літопис Південно-Захі
д н о ї Русі в XIII столітті сла
ветну сторінку вписав ви
датний князь Галицько-Во
линської землі, визначний
політичний діяч, дипломат
і талановитий полководець
Данило Галицький.
Він був сином відомого
о б ’єднувача
Галицько-Во
линського князівства Рома
на
Мстиславовича,
який
-громив половців, литовців,
змусив до покори великих
б ояр, які намагалися
пе
решкодити зміцненню кня
зівської влади. А ле зі смер
тю Романа у 1205 році по
чалася у Галицько-Волинсь
ком у
князівстві
велика
смута,.
Свавільні
бояри
сприяли угорським
коро
лям \у захопленні Галича і
змусили Романову княгиню
з маленькими синами Да
нилом і Васильком емігру
вати за кордон.
Йшли роки, і Данило ви
ростав. Уже вісімнадцяти
річним прославив себе у
битві з татарами на Калці (1223 рік). А щасливо
повернувшись, за допомо
гою новгородського князя

Мстислава Удатного
тричі
виганяв угорських і поль
ських окупантів з
Галича
(1219, 1221, 1227 роки) і ли
ше внаслідок сорокарічної
боротьби увійшов у Галич
і сів на батьківський трон,
у чому йому сприяли про
сті градські лю ди (1238 р.).
Тоді ж він (до речі, рані
ше від Олександра Невського на чотири роки) роз
громив німецьких хресто
носців, які вторглися на
Русь.
Данило Галицький прос
лавив себе у переможній
битві під Ярославом 1245
року, розгромивши
угорсько-польсЬких агресорів, і
вів нелегку боротьбу з пол
чищами
татаро-монголів,
керованими ханом Батиєм.
Він перший серед тодішніх
руських князів робив спро
би протистояти монгольсь
кій інавалі, а тому зміцню
вав старі стольні
гради
Володимир, Дорогочин, Теребовлю, Галич і будував
нові міста-фортеці
Львів,
Данилів, Холм.
Спираючись на свою бо
йову
військову
дружину,

спільно
із своїм братом
Васильком
відтиснув
та
тарську о р ду Куремси
з
Подніпров’я і робив спро
би вперше в Євроф орга
нізувати коаліцію західних
держав проти Батия. Про
те сили були нерівні, надто
сильні були ще татари. Та
хоча Данило і підкорився

культмасових заходів тощо.
(Д а лі буде).
М . ГОЛЯНИЧ.
Завідуючий кафедрою ф і
лософ ії І наукового ко
мунізму, кандидат ф іло
софських наук.

«р а д я н сь к и й п н д агог »

4

16

С ІЧ Н Я

18Є0

р.

пу. 20 г морозива («П ло м 
б ір ») змішують у міксері,
потім переливають в бокал,,
а зверху кладуть 10 г зби
тих вершків.
Наукова діяльність Крим
ського великою мірою під
порядкована художній тво
рчості, зокрема поезії. Ма
ксим Рильський, маючи на
увазі переклади Кримсь
кого з арабських та персь
ких поетів, а також зробле
ні ним
описи
природи,
життя і звичаїв
народів
Сходу, підкреслював: «Й о 
го наукова діяльність і по
етична творчість органічно
переплітаються».

98 pp. був у науковому від
рядженні в Лівані та Сірії.
З 1918 р оку працював у
Києві і десять років був
незмінним секретарем Все
української Академії Наук
(В У А Н ). Нагороджений ор
деном Трудового Червоно
го Прапора. На жаль, тяж
кі обставини
тодіш нього
життя не минули літнього
й важко хворого вченого
та письменника. Він заги
нув у Кустанаї.

Агатангел Євтнмович Кри
мський (15 січня 1871 р. —
25 січня 1942 р .) — україн
ський . вчений-філолог, схо, дознавець, історик,
пере
кладач та письменник. На
родився у місті Володимирі-Волинському в сім'ї вчи
теля. Закінчив Лазаревсь
кий інститут східних мов у
Москві та історико-філологічний факультет Московсь
кого університету. В 1896—

ЗАСПІВ

ЗИМОЮ

Поезіє! Супутнице моя!
Ти — теплий, животворний
промінь сонця.
Ти — тихий місяць, що
в тюрмі сія
З закуреного, темного
віконця.
Як попадався я в буденний
бруд,
Робила ти одно з великих
чуд:
Ховала все під
фантастичним
флером,
Як під сріблястим, місячним
етером.
В важкі хвилини скорбі та
недуг
Я тихо йшов, куди гляділи
очі,
І слухав, як шумить
.діброва— луг,
А синє море піною клекоче.
Дивився я на низку диких
гір,
Щ Ь їх боки обріс кудлатий
бір;
На скелях, зверху, тріпотіли
хмари....
А х, душ у переймали ніжні
чариї
Було і так: напровесні
колись
Я опинивсь на вільнім,
чистім полі.
А там солодкі пахощі
лились
Із бальзамистих пуп’яхів
тополі.
На сонці плюскавсь
польовий потік...
Я д о травиці, піпачучи,
—
приник,
Ридав од радощів, од
аромата...
А хтось ізрік: «Дивіть на
-***
психопата».
мене голос серця
—
вам за психопатію
здається...
Не стану ж думать, як ви

... Д ля
А

назвете
м ої пісіні, що
виплили із
серцяі
Коли в поета щиро ллється
спів,
Дак що йому ваш сміх або
•WT*

.»•

ф

т

ваш гніві

Не божевілля В ТІМ І
’" ■ ' Не ненормальність!
ІЦ Ь а серця йде, то правда
й ідеальність.
1901.

—

Мамо, голубко! Ішла я
горою, —
Снігу неначе й нема,
Сонце таїм гріє, квітки
розцвітають...
Мамо! Минула зима!
— Доню! Ти, певне, когось
покохала!
В нас-бо і холод, і лють.
Тільки у тебе вже літо на

ЖМИ
и
ОЗРЕЄЦЬ
(З ГЕЙНЕ)
Кожним вечором царівна,
Дивно гарної уроди,
Походжала близ фонтана
Там, де плещуть ясні води.
І щовечір близ фонтана
М олодий стояв невольник
Там, де плещуть ясні
води...
Він марнів, мирнів,
бездольник.
О т як тій колись царівні
Забажалося спитати:
«Як зовуть тебе, молодче?
Хто ти родом? Звідкіля
ти?».
Відказав на те невольник:
«Мохаммедом прозивають.
Я з Євмену, з племя озрів,
Щ о з любові помирають».
1898.

*

всякую

міру

И:

*

*

Мій краю! За тебе прийнять
не лякаюсь
Найгіршого лиха,
Бо всякеє горе, недоля,
скорбота
Тепер мені втіха.
Дурниця всі рани й
душевні, й тілесні,
З нудьгою чи з кров’ю:
Бо знаю я, серце, що всі
мої болі
Погоїть любов’ю.
*
Гарячий

*

шепіт

*
з-поміж
листя,

Із полутьми,
П ід виноградною лозою
С иділи ми.
Лукаво шелестіли пальми;
П 'янів весь сад'.
І я не знав, чй ти солодша,
Чи виноград.
1900.

кохаю
я .щ иро

Далеку царівну.
Любить без надії.. Ховати
- --'t • •
*.
:'
.ЇМ* лиш мрії...
Самісінькі мрії... чи легко?
Не мріти ж —
не жити!
Не кину любити
Царівну далеку.
♦900.

педагога —

*

Жахавсь я любові — гадав,
що кохання
Нам працю спиняє.
А ж бачу я, любко, що й
крихітки правди
У тому немає.
Тебе ж я кохаю, а чую,
що в мене
Подужчали руки;
Щ е більше душа моя лине
д о світла
Знання і науки.

Обняти білявку, стиснути
чорнявку,
Та й так їх кохати — не
дивно!
А я — дак кохаю, кого і
не знаю:
Далеку царівну.
Хто вірний для любки, бо
тиска їй руки
Та полу цілує, — се легко!
все
святе, я й зріти, а буду
Не можу
любити
Царівну далеку.
Бо се — щось високе, бо
се —
щось глибоке:
Любить, хоч не лю блять '
вас рівно, —
Н ад

серці,
цвітуть!

і квіти

*

«Щорічно,
напередодні
Нового , року, кафедра фізвиховання та >* спортивний
клу б ' інституту визначають
Десятку кращих спортсме
нів: За підсумками 1989-го
До десятки
гнайсильнїших
спортсменів увійшли:
Михайло Люклян — майСтврг СНОрту'СРСР із спортивного орієнтування, член
збірної команди Радянсь
кого Союзу (фізмат);
Німа Вінницька — майстер спорту С Р С “ 'з спор
тивного орієнтування, член
збірної
команди України
(педф ак);

*; ,*

*

Щ е недавно так радів я:
«Лю ди !.. Чуйте!.. Я
щасливий!»

Визнано кращими
збірної команди України
(педфак);
Володимир На зарук
>
майстер спорту. СРСР з бо
ротьби самбо, член збірно?
команди України (істфак);
Михайло Путак — майс
тер спорту СРСР із спор
тивного орієнтування, член
ізбірної команди
доласті
(фізмат);

Валентина Цап — майс
тер спорту СР.СР з кульо
вої стрільби, член збірної
команди України( педфак);
Наталія О нуф рук — майстер'ііпорту СРСР з кульовбї стрільби^ член збірної
команди України (педфак);
Микола Федорівський —
майстер спорту
СР СР із
спортивної
ходьби,
член

орган парткома, р е к -,
комитетов и комитета ,
\

я«!»*яї

Там-то
1897

У 1971 році в Києві ви
йшла книжка А . Кримсько
го «Пальмове гілля. Екзоти
чні поезії», яка- одразу ж
стала бестселером. Тому й
пропоную увазі читачів д о 
бірку віршів з цієї книги,
кожен з яких відкриває но
ві й нові естетичні обрії.
О Л Е Г ГУЦ УЛ Я К .
Студент II курсу заочно
го відділу філологічного
факультету, працівник бі
бліотеки педінституту.

А тепер сидю безрадний,
Самотливий, мовчазливий.
Щастя, щастя! Коло тебе
Треба дихати несміло.
Ти —
як пташка: чуєш
голос, —
Зарах пурх! І полетіло!
1903.

ТАРАСОВЕ СВЯТО
НА ЧУЖИНІ

Шановні
друзі! Ви вже*
помітили, що на четвертій
сторінці нашої газети з’я
вилася рубрика д л я моло
д и х . господинь.
Напередодні Нового року
«Господарочка» пропонува
ла тим, хто любить кухова
рити, рецепти до святково
го .новорічного
столу. ' А
тепер, враховуючи, що на. иіим студенткам на каніку
лах
захочеться зайнятися
домашніми
справами, ми
пропонуємо
спробувати,
здивувати
ваших рідних і
друзів оцими напоями.
НАПОЇ

В дальній Кавказчині,
в краї чужому,
Мріється рідная хата:
Свята найбільшого ми
дочекались,
Нашого лю бого свята.
Русь— Україна сьогодні
справляє
Пам’ять своєму пророку.
Ми із чужини так само
возносим
Славу сердечну, глибоку,
Згадуєм сумно за рідну
Вкраїну,
Повну принади землицю,
Повну ланів, і гаїв,

Полуничний' коктейль
50 г охолодженого моло
ка, 20 г полуничного сиро-

Змішують 1 яєчний жов
ток, 3 столові ложки д у ж е
міцної кави, по 1 столовійложці молока і
сметани.
Збивають цю суміш в мік
сері приблизно 30 секунд;
і відразу ж
подають д о
столу.

Коктейль з апельсиновим
соком
Влити в бокал 80' г су хо 
го білого вина-, 10 г соку
цитрини, 70 г апельсиново- "
го, 40 г фруктової води. Д о 
лати льоду.
Подавати коктейлі д о сто
лу так. Верхній край бока
лу натирають лимоном при
близно на ширину пальця
і занурюють в цукор-пісок»
Потім злегка
струшують.
По краю бокала утворює
ться «сніжний» обідок. По
дають з соломинкою. Якщо
зверху кладуть збиті вер
шки, треба подати і ложеч
ку.

.Вітаємо ювіляра!
/

і садочків,
.Повну краси чарівницю.
Згадуєм сумно за рідну
Вкраїну,
Повну злигоднів селянських,
П о в н у . насильства, одчаю
і муки,
Повну лютощів панських.
Нене-голубко! Д о тебе
я лину:
Тут я чужий-чужениця.
Аще забуду тя, Єрусалиме,
Будь же забвенна десниця!
Хай до гортані язик мій
прилипне,
Скоро .тебе позабуду
І в чужині одіб'юся о д
служби
Нашому рідному лю дуі
Батьку Тарасе! Ти чуй
присягання:
М и, українські діти,
Mafrip і бідного меншого
брата
Б ^ е м повіки любити.
Будем боротися,
. їх визволяти
З пазурів сина едомаі
Каже надія: діждемось
напевне
В і л ь н о г о рідного дома.

Рус н Теребушко — май
стер спорту СРСР З ВІЙСЬ
К О В О ГО триборства,
член
збірної, команди
України

(худгряф);

Ольга Покидко — перший
розряд -з легкої атлетики,
член збірної, команди об
ласті (фізмат);
Олександр Біркович
—
кандидат у майстри спорту
СРСР з боротьби
самбо,
член збірної команди обла/•
о. '
\ сті■ (істфак).
готував
П. НЕСТЕРУК,
викладач кафедри фізвиховання.
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Кавовий коктейль

Днями студенти, колеги
по роботі привітали з 60річним ювілеєм викладача
кафедри
образотворчого
'мистецтва, креслення
та
праці
Василя Петровича
бдбіка. Майже рідною д о 
мівкою став д ля нього ін
ститут, бо, працює тут уже
їЩ а д .тридцять років. А д 
же ще у і?49 році він став
студентом Станіславського
учительського інституту, а
після його закінчення пра
цював на .посаді старшого
лаборанта кафедри фізики
і одночасно
продовжував
навчання на
фізико-матеМатнчному , факультеті.
-П ізн іш е Василь Петрович
Бібік тривалий час працю
вав заступником декана ф ізико-математичного факу
льтету, викладачем кафед
ри методики фізики і ТЗН,
підготовчого
відділення,

займався науковою
робо~~
тою. 3 /1985 року і по ни
нішній., день працює вик
ладачем кафедри образо
творчого мистецтва, ,крес
лення та -праці.
-іЗф більш
ніж 35-річний
період^ роботи в нашому
.Інституті , Василь Петрович
зробив чималий внесок у
справу підготовки
вчите
льських кадрів. Про.гйого^
широку ерудицію, спокій
ну вдачу і до б р о ту
частозгадують колишні студен
ти. П р о це знають, усі, ко
го він, навчає і. з ким пра
цює тепер.
' О тож бажаємо
шанов
ному
Василю Петровичуміцного . здоров'’ я,
твор
чої наснаги в роботі, ве
ликого особистого щастяі
Колектив кафедри обра
зотворчого
мистецтва,,
креслення та праці.
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