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З ініціативи комсомоль
ського бюро на історично
му факультеті
відбулася
зустріч з представниками
обласної організації народ
ного руху України за пере
будову. На розмову
зі
студентами прийшли голо
ва міського культурно-нау
кового
товариства «Рух»,
член координаційної ради
обласної організації
НРУ
Маркіян Чучук та член то
вариства «Рух», доцент ка
федри наукового атеїзму,
етики і естетики Володимир
Шатохін./Обоє вони — де
легати установчого
з’їзду
НРУ, що відбувся нещодав
но у Києві. *
Зустріч проходила у фор
мі жвавого
діалогу,
де
предметом
обговорення
стали гострожиттєві
про
блеми, що хвилюють сьо
годні кожну радянську лю 
дину. На початку розмови
М. Чучук познайомив при
сутніх з тими
питаннями,
які взялося вирішувати
у
місті науково-культурне то
вариство «Рух», дав _ СВОЮ
оцінку суспільно-політичній
обстановці
в
обласному
центрі,
розповів
про ті
основні завдання, які^ста вить перед собою
«Р ух»
та НРУ. Друга частина вис
тупу М . Чучука стосувалася
роботи установчого з’їзду
НРУ. Гість коротко познат
йомив з контингентом де
легатів, що були присутні
на з ’їзді, дав чітку оцінку
його триденної роботи, за
значивши, що результати
його могли бути більш кон
структивними і вагомими,
якби делегатам не _ з а в а -^
жала надмірна емоційність.
Одначе, з ’їзд, на його дум 
ку, зумів провести у своїх
численних
резолюціях
основні ідеї, що стосують
ся політичного та економіч
ного плюралізму, ліквідіації монополії
на
владу,
надання українській
мові
статусу державної, повер
нення національної симво
ліки та інш.

ІН С ТИ ТУТУ

Обличчям до правди
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Раніше ці факти замовчу
валися або говорили про
них, боячись ярликів різних
«ізм ів», пошепки. Вперше
на повний голос про ста
новище національних мов,
про звуження їх вживання
у різних сферах суспільно
го життя заявили, на жаль,
не партійні і радянські пра
цівники. а письменники, зо
крема, Ч. Айтматов, О . А дамович, О . Гончар, Д . Павличко та багато інших. На
сторінках засобів масової
інформації, в теле- і радіо,
передачах почали все час
тіше називатися тривожні
факти: ' у повоєнні роки в
ряді крупних міст України,
таких, як Харків, Донецьк,
Ворошиловград, не залиши
лося жодної, або в кращо
му випадку о дна-дві україн
ські школи.
На певному
етапі цими процесами сла
бо управляли, або не бажа
ли бачити даних проблем
міністерство народної ос
віти, місцеві' Ради народ
них депутатів.
Партійними,
радянськи
ми органами, творчою інте
лігенцією,
громадськістю
критично оцінена ситуація,
що склалася
із українсь
кою, іншими національни
ми
мовами в республіці.
Днями у пресі опублікова
но проект
Закону УРСР
«П р о мови
в Українській
РСР», що активно обгово
рюється і на Прикарпатті,
у тому числі й у трьох ву
зах нашого міста.
Українській мові
надає
ться статус державності. Це

означає розширення її .су
спільних і культурних функ
цій, вирішення необхідних
для цього матеріально-тех
нічних, кадрових, педагогі
чних чи інших питань, за
охочення і допомога у ви
вченні місцевої мови пред
ставниками інших націона
льностей.
Одночасно
Українська
РСР, підкреслюється у про
екті Закону, забезпечує ві
льне користування російсь
кою мовою, як мовою між
національного спілкування
народів Сою зу РСР.
У
статі
25 зазначено, що у
республіці навчання і ви
ховна робота у вузах здій
снюється державною
мо
вою. Разом з тим можуть
створюватися групи з ро
сійською мовою навчання
для громадян інших союз
них республік, а також іно
земних громадян.
Ряд статей проекту,
на
мою думку, потребує д о 
повнень і уточнень.
Так,
стаття 24 допускає звільнен
ня від вивчення державної
мови, а в статті 26 згадую
ться абітурієнти,
що не
атестовані
з української
мови. Було б доцільно чіт
ко обгрунтувати, і не лише
в інструкціях, які, як пока
зує минула практика, часто
можна обходити, ті 'випад
ки, коли це можливо, ви
нести відповідні положен
ня на обговорення
гро
мадськості.
Бажано також
вказати,
якими
критеріями і хто
конкретно визначатиме ме

жі проживання на даній те
риторії національної мен
шості.
Варто подумати і над та
ким питанням. Скажімо, в
ряді національних шкіл, що
є в республіці (угорських,
молдовських,
польських)
учні вивчатимуть
чотири
мови — національну, де р 
жавну, російську та
іно
земну. їм, крім письмово
го твору, можна дозволи
ти при вступі до вузу й ін
ші форми екзамену з ук
раїнської мови, наприклад,
переказ, диктант.
С лід, мабуть, перегляну
ти і строки введення в дію
окремих
статей Закону.
Десять років — надто ба
гато часу для вступу в дію,
як це пропонується, шести
надзвичайно важливих ста
тей.
Немало гострих питань,
які висувалися самим хо
дом розвитку націй і наро
дностей, довгий час у на
шій країні
не знаходили
своєчасного розв’язання. Це
ічеоідко
призводить до
громадської
незадоволе
ності, яка набуває
часом
конфліктного
характеру.
Перебудова, гласність вис
вітлили ці проблеми, йде
активний пошук шляхів їх
вирішення. Проект нового
Закону УРСР
про мови
цьому яскраве свідчення.

якою ми оправдовуємо се
бе, виявиться пустим папір
цем, нездатним захистити
російських інородців
від
навали тієї істинно руської
людини, великораса-шовініста, по суті., негідника і
насильника, яким є типо
вий російський бюрократ.
Немає сумніву, що мізер
ний процент радянських і
радянізованих
робітників
буде тонути в цьому морі
шовіністичної великоруської
шушвалі, як муха у моло
ці.
...Треба запровадити як
найсуворіші правила
від
носно вживання національ
ної мови
в інонаціональ
них республіках, які
вхо
дять до нашого союзу, і
перевірити ці правила осо
бливо ретельно. Немає су
мніву,
що під приводом
єдності залізничної служби,
під приводом єдності фіс
кальної і т. п. у нас. при
сучасному нашому апараті,
проникатиме маса зловжи
вань істинно руського хара
ктеру. ...Тут потрібен буде
детальний кодекс,
який
можуть скласти скільки-не

п’ятикурсниця

музично-педаго

навчання.

За скром-

’ ність, ввічливість, лагідну вдачу поважають її і колегистуденти, і викладачі факультету.

М . ФІГЛЕВСЬКИ Й .
Завідуючий
^кафедрою'
наукового атеїзму, етики
і естетики, кандидат ф і
лософських наук.

Правомірність очевидна
Опублікований у
пресі
проект платформи ЦК КПРС
«Національна політика пар
тії в сучасних умовах» чіт
ко дає нам зрозуміти, що
партія прийшла д о висно
вку про необхідність ради
кальних перетворень у ра
дянській федерації. Пере
думовою міцності її є по
вна добровільність
об’єд
нання республік в одну со
юзну державу, в якій кож
на з них зберігає самостій
ність І бере участь у прий
нятті спільних рішень.
Проте з’явилися
люди,
які розглядають- даний про
ект вже як догмат, істину
в останній інстанції, і, на
голошуючи на добровільно
сті входження в Союз РСР,
«забувають» про наявність
72-ої
статті
Конституції
СРСР: «За кожною союз
ною республікою зберігає
ться право вільного виходу
з СРСР». Саме ця
стаття
була внесена до проекту
Конституції на вимогу Во
лодимира Ілліча Леніна. З
одному з останніх своїх ли
стів Ілліч зазначає: «...«сво
бода
виходу з союзу».

Оксана ТА Ш А К —

гічного факультету, відмінниця

будь успішно тільки націо
нали, які.ж ивуть у
даній
республіці.
Причому .не
слід зарікатися наперед ні
в якому разі від того, щоб
в результаті всієї цієї ро
боти повернутися на нас
тупному з’їзді Рад назад,
тобто залишити союз ра
дянських
соціалістичних
республік тільки у відно
шенні військовому і дипло
матичному, а в усіх інших
відношеннях відновити по
вну самостійність окремих
наркоматів».
Отже, питання про мож
ливість виходу республіки
зі складу СРСР правомірне
не тільки юридично, але й
з точки зору марксистськоленінського вчення, і вирі
шувати це питання, якщо
воно постане, повинне все
населення даної республі
ки шляхом референдуму.
І будь-яке втручання
негромадян цієї
республіки
може розцінюватися
як
відстоювання шовіністичних
позицій.
О . Т О М И Н -ГУ Ц У Л Я К .
С тудент
філологічного
факультету.

Ф ото В. Боб’яка.

Своїми критичними зау
важеннями. щодо роботи
установчого
з ’їзду
НРУ
поділився
з
присутніми'
В. Шатохін. Найбільшим не
доліком в організації НРУ,
на думку виступаючого, є
те, що «рухівці» не змогли
залучити інтелектуальні си
ли суспільства.
Гості відповіли на числен
ні запитання студентів
та
викладачів,
і діалог цей,
як вже говорилося, прохо
див надзвичайно зацікав
лено і полемічно.
Н. АРКАДЬЄВА.

Підсумки третього навчального
Минулого
вівторка
в
актовому
залі
інституту
відбулася підсумкова кон
ференція з питань
участі
студентів у третьому нав
чальному семестрі літа-39.
Із
вступним словом
до
присутніх звернувся ректор
інституту, професор
В. І.
Кононенко, який наголосив,
що участь вузу в експери
менті по включенню
літ
ніх місяців у навчально-ви
ховний процес дала
свої
позитивні результати.
Ро
бота студентів у піонерсь
ких таборах виявилася хо
рошою практичною підпо
рою для майбутніх педа
гогів.
З
повідомленням
про
роботу студентських
педзагонів у піонерських
та
борах виступив завідуючий
кафедрою теорії і методи
ки піонерської та комсо
мольської роботи
Ю. М.
Томин. Активну участь
в
обговоренні підсумків тре
тього навчального семест
ру взяли завідуючий ка
ф едрою педагогіки і пси
хології В. Д. Хрущ, завіду
ючий відділом
культури
облпрофради О . П. Ш еремета, старші піонервожаті

таборів «Зірка» (с. Микуличин) і «Восток» (Москов
ська обл.), студенти істо
ричного факультету Т. Л а р фан
та В. Даниловський,
методист піонерського табору «Пром інь» (м. Яремг
ча), асистент кафедри пе
дагогіки і психології
І. В.
Сулятицький.
З пропози
цією опублікування у газеті
«Радянський педагог» про
екту положення про
сту
дентські педзагони висту
пив
секретар
комітету
комсомолу
інституту
О.
Сангулія.
На проблемах підготовки
студентів до роботи з діть
ми у літній період зупини
лася у своєму виступі на
чальник піонерського табо
ру ім. Ю. Гагаріна (Черні
вецька обл.) Л. В. Павликівська. Вона висловила та
кож подяку тим. хто пра
цював у цьому таборі,
і
оголосила, що кращі наго
роджені грошовими пре
міями. За активну роботу
у таборах, до речі, значна
частина студентів нагород
жена грошовими преміями.
Багато хто відзначений По
чесними грамотами обко
му комсомолу та значками

Центральної ради Всесоюз
ної піонерської організації
за активну роботу з діть
ми. Ці нагороди
вручила
учасникам третього навча
льного
секретар
обкому
комсомолу J1. Бережницька.
Підсумкова конференція
зробила єдиний висновок:
педагогічний загін — кра
ща форма організації пе
дагогічного
колективу
у
піонерському таборі.
Од
нак існує ряд проблем, які
до початку наступного тре
тього семестру варто від
працювати і вирішити. Зо
крема, потрібна чітка сис
тема підготовки студентів
до роботи, до одного зна
менника повинні бути зве
дені принципи комплектації
педзагонів; потребує
чіт
кої системи й підбір ква
ліфікованих методистів
і
визначення їх статусу у та
борі; сковує роботу надмір
на
опіка
контролюючих
органів,
паперотворчість,
регламентація дій тощо —
одним словом, те, що не
гативно позначається
на
роботі педзагонів.

м. СОЯ.
Доцент кафедри ТМПКР.

«рад ян ськи й

В сучасних межах ІваноФранківської області в пе
ріод панування буржуазнопоміщицької Польщі (1919
— 1939 pp.) було створено
два окружні комітети КПЗУ
та К С М З У (у Станіславі і
Коломиї), три повітових ко
мітети, а в 60 населених
пунктах постійно і активно
діяли в умовах підпілля
і
конспірації комуністичні та
комсомольські організації.
Ніколи не зітруться з па
м ’яті поколінь
імена революціонерів-героїв
Сте
пана Мельничука,
Петра
Шеремети, Василя Корбутяка,
Созонта Букатчука,
Михайла Бойчука, А в густина
Євчука, братів Петра. Васи
ля і Дмитра Майданських і
багатьох інших, які своєю
стійкістю і мужністю запа
лювали трудящих до кла
сової політичної боротьби.
У післявоєнні роки на їх
честь, а також на місцях ви
значних подій революційної
{боротьби
Прикарпаття
встановлено близько 50 па
м ’ятників,
меморіальних
дощ ок і пам'ятних знаків,
створено музеї. Чимало їх
в самому Івано-Франківсь
ку. На площі імені А . М іц кевича вперше на Прикар
патті демонстранти підня
ли 13 листопада 1905 року
червоний прапор.
Площа
була місцем постійних полі
тичних виступів робітників,
зокрема маніфестації тру
дящих на підтримку пер
шої російської
революції
1905 рому. Ця подія знай
шла відображення у пам’ятйому знаку, який встанов
лено на
фасаді обласної
дитячої бібліотеки.
Будинок по вулиці Карла
Маркса,
18 в обласному
центрі, як пам’ятку історії,
добре знають і жителі мі
ста, і його гості.
Тут у
1959 р.
на честь 40-річчя
заснування КПЗУ поряд з
пам’ ятною
дошкою Т. Г.
Шевченку, яка встановлена
у 1914 р. з нагоди святку
вання 100-річчя з дня на
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родження Кобзаря,
було
урочисто відкрито пам’ят
ний знак. На мармуровій
пли-rf викарбувані
слова:
«В цьому будинку в лю 
тому 1919 року відбулася
перша конференція Кому
ністичної партії Східної Га
личини, яка поклала поча
ток існуванню К П З У». Цій
важливій події в
історії

революційного руху тр удя
щих західноукраїнських зе
мель сприяв Великий Жов
тень, зростання політичної
свідомості
робітничого
класу і трудового селянст
ва в результаті поширен
ня в маси маркситсько-ленінського вчення.і досвіду
більшовиків Росії та Укра
їни.
Значну допомогу в роз
витку комуністичного руху
в
Галичині^
надавали
РКП(б) і КП(б)У. Основне
організаційне ядро по скли
канню конференції склада
ли комуністи-галичани, зо
крема, уродженець
села
Кінашів Галицького району
Засиль Петрович Сірко та
уродженець села Кукільники цього ж району Карло
Максимович Саврич (Мак
симович), які прибули на
початку 1919 p. v Станіс
лав з Країни РадГ
У ході підготовки
пер
шої конференції КПСГ, що
мала значення з’їзду, Кар
ло Саврич веде активну ко
муністичну діяльність, зо
крема, серед трудового се
лянства. В найближчому до
Станіслава селі Опришівцях
К. Саврич створює першу
на Прикарпатті
сільську
комуністичну групу.
На першій
конференції
галицьких комуністів v Ста
ніславі
було обрано ЦК

Днями біля корпусу на
шого вузу по вул. Шевчен
ка зрубано ще два дере
ва. Кому вони заважали?
Як ми знаємо, за
таке
екологічне варварство _ в
цивілізованих країнах від
дають під суд. Там — це
злочин. А як кваліфікувати
цей вчинок у нас?
На території інституту і
біля нього ще залишилось
кільканадцять дерев. С у дя 
чи з попередніх подій, ми
зрозуміли, що і вони під
загрозою.
І ще. Скверик біля цент
рального входу в вуз з
вул. Пушкіна обгородили.
Але як слід не продумали
проходи у паркані. Тепер,
щоб зайти в інститут, тре
ба йти зайвих сто метрів
по засмерділій вихлопами
вулиці. Одночасно із ого
рожею проклали бетонну
доріжку через газон
до
спортзалу. А ле тепер вона
виявилась непотрібною. Бо
через
нововстановлений
паркан помінялись марш
рути студентів. Зараз Май
бутні педагоги протоптують
стежку поруч...
Ми просимо роз’яснити:
хто відповідає за всі Ці
екологічні
безчинства?
і
які заходи збирається вжи
ти. адміністрація, щоб по
карати винуватців?

м ПО Ч И Н О К , Н. М ЕЛЬ
НИК, М. ІВАСИШ ИН.
Студенти четвертого, п’ я
того курсів фізико-математичного факультету.
Всього 40 підписів.

«соввтсим я ВСДАГО Г» — орган партк и , р и я в -

р а м , врофсоюаиьос < о м ш п
■
гета ЯКСЖУ
Нввио-Фрашю— ного
государсмамаога педагог
----“
С
я
ф
м
я
т
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Га
ного икстктута
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площі у 70-х роках після
тривалих пошуків ветерани
революційного руху знай
шли будинок № 11, в яко
му
23 жовтня 1921 року
було
засновано КСМ ЗУ.
про т о свідчить тепер ме
моріальний знак.
У 1919 р. при ЦК КПСГ з
метою об’єднання розріз
нених молодіжних демокра
тичних організацій та спря
мування їх діяльності було
створено відділ роботи се
ред молоді і тимчасовий
ЩК
Комуністичної спілки
молоді на чолі з секрета
рем Іваном Вантухом, який
підготував скликання кра
йової комсомольської кон
ференції.
Вона відбулася
нелегально у Станіславі 23
жовтня 1921 р. У її роботі
взяли участь делегати ко
муністичних
молодіжних
організацій
Львова. Ста
ніслава, Дрогобича,
Рога
тина, Перемишля, Радехова. На цій конференції, яка
відіграла роль організацій
ного з’їзду, було прийнято
Статут К С М С Г (з 1923 р.
—
КСМ ЗУ)
і резолюцію,
яка вказувала
на основні
завдання комсомолу в під
пільній революційній
бо
ротьбі та мобілізацію всієї
трудящ ої молоді за возз’
єднання з Радянською Укра
їною. К С М СГ стала політи
чною організацією, з чіткою

і М О Л О Д ІЖ Н Е

Хто в ід п о в іс т ь за дерева?

Кілька місяців тому
на
центральному подвір’ї на
шого інституту було зруба
но два розкішних і цілком
здорових ясена. Пояснень
з цього приводу ніхто ні
кому не давав. Тільки хо
дили
по інституту чутки,
що, мовляв, потрібна сту
дентам широка площа. Д ля
чого? А д ля того, щоб бу
ло де зібратись на урочис
ту лінійку чи тому подібне.
Хоча, гадаємо, кілька квад
ратних метрів, що звільни
лись після вирубки істот
ного виграшу в площі не
дали. Це можна було б
зрозуміти і не знищуючи
ці дерева. А ле ініціатори
цієї справи в такі прості
підрахунки
не вдавалися.
Як і не врахували, що в
жаркий день тепер не від
почити
в тіні
крислатих
гігантів. А загазоване по
вітря, що долинає з вулиці,
вже як слід не очистять
зелені легені інституту.'

КПСГ на чолі з секретарем
К. М. Савричем. В ІваноФранківську (вул. Шевчен
ка, 44) зберігся колишній
будинок
гімназії, де
з
1905 р. навчався К. М. Саврич. У 1987 році на ньому
встановлено на честь
ко
муніста художньо-меморіа
льну дошку.
На території Залізничної

програмою класової боро
тьби за соціальне Г націо
нальну визволення.
Трудящ і Прикарпаття д о 
бре знають і шанують та
кож Івана
Миколайовича
Сірка. На будинку № 117
«а » по вул. Пушкіна в Іва
но-Франківську, де остан
ні роки життя, він прожи
вав, встановлено дошку з

У 1967 році
в ІваноФранківську
на початку
вулиці імені Степана М ельничука встановлено пам’я
тник на його честь (нині він
перенесений на вул. Гали
цьку). За пам’ятник
«Н е 
скорений», який встановле
но в обласному центрі у
1968 p., автору, скульпто
ру Петру Кулику присвоє-

Ж И М ПАМ’ ЯТЬ ПРО ГЕРОЇ В

І РЕПЛІКА

Екологічні проблеми ос
таннім часом дуже
заго
стрилися. І не дивно, адже
повсюдно виявляють свої
права хімічні та інші еконебезпечні
підприємства,
горить бензин, нафта
то
що. Як наслідок, хвороби,
потворності у дітей, пони
ження працездатності і т. п.
А ле
по-справжньому
ми
зрозуміли це тільки зараз:
Тепер ми знаємо, що зни
щуючи природу, вкорочує
мо віку собі. Проте, як ви
явилось, не кожен усвідом
лює ці елементарні речі.

19 ВЕРЕСНЯ 1989 р.

пед агог»

барельєфом
і. М . Сірка,
на якій викарбувано:
«В
цьому будинку в квартирі
№ 17 жив з 16. 03. 1973 р.
по 3. 02. 1976 р . Сірко Іван
Миколайович —^ член КЛРС
з 1919 року, учасник гро
мадянської війни,
який
боровся
за встановлення
Радянської влади на захід
ноукраїнських земляк, ко
лишній голова Підгаецького
повітового
комітету
Галревкому, Колишній пе
рший секретар Молдавсь
кого обкому КП|б]У. Тут
він написав свої спогади
про революційну І партій
ну діяльність, які опубліко
вані у видавництві «Карпа
ти » під назвою «Т і неза
бутні роки».
У січні 1924 р. і. М. С ір
ко проводжав у Москві в
останню путь В. І. Леніна.
В спогадах «Через усі лі
та»
він,
делегат И Все
союзного з’їзду Рад, на
писав: «Я був - серед
ти
сяч робітників, селян, сол
дат, які зустрічали на вок
залі траурний поїзд, а по
тім разом з іншими деле
гатами з’їзду ніс почесну
варту біля
труни з тілом
В. І. Леніна.
І згадалися
у ті хвилини тяжкого горя
наші зелені Карпати, галилькі міста і села, які чека
ли визволення з-під пансь
кого гніту...».

Д О З В ІЛ Л Я

Вам І не снилось
І от почалося
нелегке
життя першокурсників му
зично-педагогічного факу
льтету. Все як у відомій
арії «Ф ігаро
тут, Фігаро
там». Встигають майже все.
Наприклад: за п’ять хви
лин перерви
пообідати,
вивчити сольфеджіо і ви
рішити масу проблем. Во

ни вже не бояться, засну
вши на лекції, впасти
з
аудиторної лави, навчились
здалека пізнавати декана
по ході. Тх легко розпізна
ти серед багатьох. П о-перше, вони скрізь співають,
по-друге, їх ясні очі СВІ
ТЯ ТЬСЯ творчою музичною
наснагою і палким
праг

ІД Л Я ВАС, С ТУ Д Е Н ТИ

ненням
вчитися, вчитися,
вчитися...,
А нещодавно в їх житті
відбулася така подія!
Із
«зеленки» вони перетвори
лися на справжніх студен
тів, хоча і кажуть, що це
трапляється тільки
після
першої сесії. А ле
вони
пройшли справжнє бойове,
чи то пак музичне, хрещен
ня.
Почесну
місію посвяти
першокурсників у студен
ти взяли на себе три ве
ликі Магістри. П ід склепін
ням величного залу інсти
тутської їдальні урочисто
лунали
слова
священної
д ля кожного
музпедівця
клятви « О рики-тики-тумба...». Кожен із щасливих
обранців
долі
пережив
хвилюючу мить споживан
ня чарівного еліксиру для
підтримки студентських сил
— манної каші, а також,
як наймолодшим у студент
ській сім’ї, їм
були вру
чені цінні
подарунки на
добру згадку — пустушкй.
Урочистості
завершили
танці, танці, танці...
лісти, дуети, тріо, кварте

Запрошуємо на конкурсі
У цьому
році
клубу
інтернаціональної дружби
Ровенського
державного
педагогічного інституту ви
повнюється 20 років.
У
рамках святкування ювілею
з 12 по 15 жовтня
буде
проходити II міжвузівський
фестиваль
самодіяльної
творчості «Я і гітара». Про
грама цього
фестивалю

передбачається надзвичай
но насиченою. Ц е і екскур
сії по інституту та по місту,
і вечори у студентському
кафе, і тестування «Пізнай
себе»
у
комп’ютерному
класі,
і засідання дискоклубу «Д іа л о г» та багато
інших цікавих заходів.
У конкурсі «Я і гітара»
можуть взяти участь
со

Газета виходить
раз иа тшмдаиь — у вівторок.
Формат — 0,5 друкарського аркуше гавоти « р—
.
АДРЕСА: 284000, м. Іваио-Франиіасьм, ayj
чемна, S3. Те ле ф о н » 96-4-73» 96-4-41.
Заступник редактора Н.

но премію газети «Правда
України»...
Сотні юнаків з Прикар
паття влилися до лав Чер
воної Арм ії і захищали мо
ло ду Країну Рад. Саме на
фронтах громадянської ві
йни гарпувалася мужність
і воля багатьох
молодих
революціонерів — майбут
ніх учасників активної бо
ротьби на західноукраїнсь
ких землях. У рядах Пер
шої кінної армії під ко_мандуванням
С. Будьонного
пройшов
перше бойове
хрещення уродженець се
ла Пукова
Рогатинського
району Петро Шеремета.
Трохи раніше, у 1919 p.,
молодий комуніст з села
П ’ядики Коломийського ра
йону Степан Мельничук га
його
односельчанин
Ан
дрій Баб’як
(письменник
Мирослав Ірчан) привели
до Червоної Арм ії полк га
лицьких стрільців. Так на
шляхах громадянської вій
ни зустрілися майбутні ке
рівники «Червоної дванад
ц я ти ».
Тх було
всього
дванадцять галицьких чер
воних повстанців, які
не
могли миритися з тим, що
західноукраїнські
землі
окуповані панською Поль
щею. Вони перейшли кор
дон під Кудринцями і сту
пили на поневолену землю.
Спочатку партизани при

Б О ДНАРЧУК .

ти, вокальні ансамблі, які
виконують
свої пісні під
акомпанемент
гітари. Ре
пертуар кожного виконав
ця (чи колективу) повинен
складатися не менше, ніж
з трьох пісень різних жан
рів. Переможців конкурсу
чекають цінні призи.
Запрошення на конкурс
надійшло. Комітрт комсо
молу інституту чекає
ва
ших заявок, дорогі стефаниківці!

підтримці селян розправля
лися з поміщика/ і сіл Заліщицького повіту, але не
забаром польські
окупа
ційні власті направили про
ти них карні загони. В не
рівному бою поранені ке
рівники загону Степан М е
льничук і Петро Шеремета
були схоплені жандармами,
і ув’язнені
в Чортківську
політичну тюрму, де в -л и 
стопаді 1922 р. за вироком,
військово^польового
суду
їх розстріляли. На страту
вони йшли, співаючи
«Інг
тернаціонал».
Польські буржуазні
га
зети під час слідства і су
ду прагнули
переконати,
трудящих, що партизани —
звичайні розбійники, а од
на із буржуазних газет по
містила фото м олодої лю
дини в кайданах. Це б^вСтепан Мельничук..
Орган ЦК КПСГ
газетаї
«Наша правда»
писала 2
грудня 1922 року з приводу
страти героїв:
«..М и всі,,
робітники і селяни, клони
мо голови перед ними
t
гордимося ними, і впевне
ні ми, що недалекий той>
ч£с, коли Вашим незамітним могилам поклоняться
мільйони,і
та червоними
прапорами вкриють
сиручортківську землю».
Це були пророчі - слова.
Трудящ і західноукраїнських:
земель святб шанують па
м'ятник керівникам парти
занського
загону,
який
увійшов в історію під наз
вою «Червона дванадцята
ка». Восени 1967 року впе
рше на могилу
приїхала
учні Пуківської седедньої
школи Рогатинського райо
ну — земляки Петра Ше
ремети. На багатолюдному
мітингу виступила
сестра
героя.
Б. ГАВРИЛІВ.
Завідуючий народним му
зеєм освіти Прикарпат
тя.
(Д алі буде).

На знімках — фрагмен
ти святкового вечора на
музично-педагогічному фа
культеті, студенти
якого
щиро дякують за допомо
гу студентському клубу.
Магістр II Лречіпітандог
(Наш спец, кор.).
О ГО Л О Ш Е Н Н Я
Якщо ви бажаєте завжди
бути в гарній фізичній ф б р мі, мати гнучке та струнке
тіло, відчути багатство та
пластику людських рухів і
найголовніше
—
брати
участь у захоплюючих ви
ставах:
Вас запрошує театр пан
томіми «Грань».
Репетиції
проводяться
кожного понеділка, середи
та п ’ятниці, о 19 год. в
приміщенні актового залу.
Запрошуються всі бажа
ючі!

ІваиоїЧіраниім і на оОяввиа друиарив управління у
вправам видавництв І ікмгіграфІТ
облвиконкому.

Твоаж

9000

Зам. 1024.

Знайомтесь: студент другого курсу художньо-гра
фічного факультету Михайло ХРИ СТАН. Хлопець вияв
ляє хороші знання дисциплін, які викладаються, а у
вільний від занять час, як, зрештою, чимало його д р у 
зів, працює у майстерні. Наш фотооб’єктив зафіксував
Михайла саме тут: хлопець виготовляє дерев’яний,
карніз, та робить це не бездушно, а докладає багато
старань і творчості.
Ф ото В. Боб’яка.

Пропонуємо кандидатів
Через два тижні (4. 10.
89) відбудеться звітно-ви
борна конференція
пра
цівників інституту. На
ній
буде повністю переобира
тися весь склад профспіл
кового комітету і обирати
меться голова профкому.
Вже в квітні-травні цього
року
на звітно-виборних
зборах профспілкових Ггруп
і бюро було висунуто кан
дидатів до органів проф
спілкового управління
ву
зу. Ми подаємо їх список.
А ле вказаний перелік ще
не остаточний. Тому про
понуємо доповнювати його
новими кандидатурами.
СПИСОК
кандидатів у члени проф 
кому інституту:
J. І. А. Климишин — про
фесор кафедри фізики.
2. М . А . Рувінський — д о 
цент кафедри фізики.
3. Л . В. Андрущ ук — асис
тент
кафедри
німецької
мови.
4. М. М.
Антонович —
доцент кафедри німецької
мови.
5. .Я. Т. Билиця — доцент
кафедри німецької мови.
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6. І. М. Саранчук — асис
тент кафедри образотвор
чого мистецтва.
7. П. О . Ласійчук — го
ловний лікар профілакто
рію «З до р о в ’я».
8. Г. Г. Чикирис — кон
цертмейстер.
9. М. А .
Єлтищова
—
концертмейстер.
10. Т. О . Деменів — д о 
цент кафедри природничоматематичних дисциплін.
11. О . М . Цівкач — асис
тент кафедри російської та
зарубіжної літератури.
12. С . І. Д удяк — лабо
рант кафедри української
літератури.
13. І. Т. Кочкін — асис
тент
кафедри
загальної
історії.
14. І. Я. Артиш — доцент
кафедри ТМПКР.
15. І. В. Пендзей — стар
ший викладач кафедри за
гальної історії.
16. М . В. Кугутяк — до
цент кафедри історії СРСР
і УРСР.
17. Л . В. Борисевич
—
завкабінетоМ етики і есте
тики.
18. А . В. Рубліков — асис
тент кафедри політекономії.

ЦІКАВЕ

Творчий успіх науковця
Другий розділ має заго
ловок «Революційно-демо
кратична поезія Франції в
українських перекладах
і
критиці», у першому під
розділі якого розглядаєть
ся «Літературна доля
пі
сень П.-Ж . Беранже на У к 
раїні». В. Г. Матвіїшин зве*
■рнув увагу на те, що його
вірші на Україні були по
пулярні у російських пере
кладах В. Курочкіна і на
віть перший
український
переклад появився за його
версією. П ід час навчання
у Київському університеті
М. Лисенко брав участь у
літературно-музичних
ве
чорах, у програму
яких
входили і «вірші Беранже
(в перекладах Курочкіна)».
(Див. М . В. Лисенко у спо
гадах
сучасників. —
К.,
1968). Очевидно, на основі
його російських перекладів
віршів французького авто
ра І. Нечуй-Левицький
у
1871 р. писав, що «Беранже
своїми піснями вніс у ф ран.
ціузьку літературу народ
ний дух». (Зібрання Творів.
— К., 1968.— Т. 10). Доцент
В. Матвіїшин справедливо
відзначив
переклади В.
Самійленка пісень Беранже.
що часто передруковували
ся у різних виданнях. їх ви
соко оцінили М. Зеров і
М. Рильський.
Другий підрозділ
своєї
праці В. Г. Матвіїшин при
святив «Українським інтер
претаціям творів В. Гюго».
Дослідник майже з вичерп
ною повнотою
розповів
про всі спроби познайоми
ти українського читача
з
його творчістю, вказав на
місце французького пись
менника
в українському
літературному житті XIX—
поч. XX ст., особливо під
кресливши роль І. франка і
Лесі Українки у перекла
данні творів В. Гюго та їх
вивченні.
Врешті,
третій ~ розділ
«Французький
критичний
реалізм і українська літе
ратура на межі двох епох»,
складається із трьох
під
розділів.
У першому
з
них «Проза Флобера в пе
рекладацькій та критичній
діяльності І. Франка» В. Ма
твіїшин грунтовно проана
лізував цю сторону багато
гранної діяльності Каменя
ра. Попутно дослідник вка
зав і на роль М. Павлика у

ІНТЕРВ’Ю

Подорож
за о кеа н

В И К ЛА Д А Ч ІВ ІН С ТИ Т У ТУ

Досі доцента В. Г. Матвіїшина студенти знали як ав
тора
підручників францу
зької мови для мед- і пед
інститутів менше — як лі
тературознавця. Поява йо
го монографії «Українськофранцузькі зв’язки XIX —
початку XX ст.».
(Львів:
«Вища школа» при Л Д У ,
1989.'— 166 стор.) розкрила
ще одну його
грань —
вміння розшукати і опра
цювати літературні явища,
з окремих камінців створи! ти
цілісну
літературну
, «мозаїку».
Рецензована праця скла
дається із вступу, трьох ро
зділів, висновків та іменно
го покажчика. У першому
розділі
«З історії сприй
няття французької літера
тури на Україні» В. Г. Матвіїшин вважає, що початок
знайомства
на Україні з
французькою мовою дату
ється 1753 роком, коли її
введено у Києво-Могилянській академії.
А поява
творів французьких
дра
матургів, передусім
Ж.-Б.
Мольєра, на думку дослі
дника. сприяла «вироблен
ню української літератур
ної мови» (мається на ува
зі переклади
В. Самійлемка і Б т а ’М. Грінченків)
і «збагаченню української
драматургії новими тема
ми, ідеями, формами і ху
дожніми засобами». Д о цих
цінних матеріалів
хочемо
додати, що «якась Литвинова переробила Мольєрівського «Лікаря по неволі»
українською мовою», але
царська цензура заборо
нила п’єсу («Культура і по
б ут». — 1926— № 22). В
«Письмах
к издателю»
(1816) Г. Квітка-Основ’яненко називає свого
героя
Фалалея
по-французьки
Фалурденом, що, як дума
ють дослідники, має нага
дувати Журдена із комедії
Мольєра «Міщанин у дво
рянстві». А західноукраїн
ський поет А . Могильницький у вірші «Ученим чле
нам руської Матиці (Ново
го року 1849)» чомусь ви
ступає проти схиляння пе
ред Мольєром і пропонує
не захоплюватися
пере
кладами з Бальзака. А далі
В. Г. Матвіїшин на багатому
матеріалі розкрив
тему
«Французька література в
оцінці Т. Г. Шевченка».
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популяризації
творів
Г
.Флобера, співставив
по
лярно протилежні оцінки І.
Франка
(негативна) і М.
’Павлика (позитивна)
ро
ману «Мадам Боварі». До
речі, у відповідь на анке
ту «Найлучша французька
повість?» (Неділя — 1911
— № № 29— 30) 181 читач
вказав саме на цей твір Г.
Флобера.
У наступному підрозділі
«Спирйняття українськими
читачами творчої спадщини
Еркмана-Шатріана, Жюля і
Едмона Гонкурів, А. Д о д е »
знайомить читача із рецеп
цією творів вказаних авто,
рів на Україні. | тут маємо
багато
цікавих знахідок,
вдумливих і спостережень
Варто нагадати про пере
кладене сумнозвісним язичієм оповідання А . Доде
«Легенда о чоловіці з зо
лотим мозгом». (Галицкая
Русь. — 1892. —
№ 68)
яке з часом ототожнювало
ся з І. Франком. Свою мо
нографію про нього С. Є ф ремов почав із цієї леген
ди. Як і герой
твору А .
Д о де , Каменяр
віддавав
золото свого мозку рідно
му народові, віддавши і на
сильно відірвавши і остан
ній кусок золота разом з
кров’ю, від чого він і за
гинув. Чудова легенда
і
вдало пристосована до і.
Франка.
Третій підрозділ «Е. Золя в перекладах і критиці
на Україні» — це, на жаль,
скорочений виклад канди
датської дисертації доце
нта В. Матвіїшина, що, як
нам здається, варто видати
повністю та окремо.
Як бачимо, праця В. Ма
твіїшина заслуговує на пи
льн у' увагу і добре слово,
бо у ній зібраний
часто
унікальний матеріал, а на
ші незначні
доповнення
показують, з якими тр у д 
нощами зустрівся
дослід
ник при опрацюванні тако
го багатющого і різнома
нітного матеріалу. Можна
тільки пошкодувати, що та
ку цінну монографію
ви
дано аж тиражем 800 при
мірників!

в. полєк.
Доцент
кафедри укра
їнської літератури.

Влітку цього року з гру
пою радянських туристів у
Перу побував
професор
нашого інституту П. С . Ф едорчак. Ми попросили йо
го розповісти
про свої
враження від цієї подоро
жі.
— Петре Степановичу, з
якою метою поїхали наші
туристи в таку далеку кра
їну! Сподіваюсь, не тільки
знайомитись!
— Думаю, головним для
нас був культурний обмін
між двома країнами. І, зви
чайно, зустріч з
нашими
земляками, яких там чима
ло. Адже організовувало
цю
подорож товариство
«Родина», яке, власне, зай
мається
налагодженням,
зв’язків
із вихідцями
з
СРСР.
— Хто з вами їхав!
—
Відповідно до цілей
нашої подорожі групу бу
ло вкомгуїектовано співа
ками, акторами кіно, теат
ру. Приміром, з нами бу
ла народна артистка СРСР
В. Васильєва, 3. Високовський, відомий нам з давньої
телепередачі «Кабачок «13
стільців». Були серед нас і
робітники, і колгоспники.
А у зв’язку з тим,
що
товариство «Родина»
під
тримує контакти з товари
ством «Україна», в групу
було
запрошено
трьох
представників від УРСР. Я
особисто
репрезентував
наших науковців і обласну
організацію «Україна», як
голова правління.
— Як проходили ваші зу
стрічі з земляками!
— У Лімі, столиці Перу,
створено своєрідний клуб
дружби. Він. як і наші това
риства «Родина» та «Украї
на», займається
налагод
женням дружніх зв’язків із
закордоном. Особливий ак
цент у цьому клуб Дробить
ся на зав’язуванні стосун
ків із радянськими грома
дянами. їх дуже цікавить
перша країна
соціалізму.
І це було відчутно хоча б
по тому, що за кільканад
цять днів у Перу нас зап
рошували сюди двічі. Зви
чайно, ми намагались по
казати їм наше мистецтво.
Перед клубівцями і їх го
стями виступали практич
но всі члени нашої делега
ції. І, судячи
з вражень,
наші вистави пройшли успі
шно. Доказом цього
був
переповнений вщерть про
сторий зал клубу. У відпо
відь. господарі
знайомили
нас із своїм фольклором і
традиціями. Д о речі, на ці
зустрічі приходило чимало
наших земляків.
— Хто це!

— В основному, емігра
нти так званої
останньої
хвилі. Це також наші зем
лячки, які повиходили за
між за перуанських грома
дян.
Непросто склалася їх д о 
ля в цій далекій країні. Ве
лика відстань від своїх рі
дних, своєрідні звичаї, ха
рактерні для перуанців, не
могли не відбитися на їх
настроях. Скажімо' колиш
ня киянка
Ганна Лисенко
розповіла мені, що земля
ки, в силу можливості, зу
стрічаються в будинку д р у 
жби, щоб поділитися
ра
дощами. обмінятись пора
дами, чи й просто поспілку
ватися рідною мовою.
З їх розповідей я дізнав
ся про проблеми, які тур
бують наших землячок. Це
складність у навчанні сво
їх дітей українською
чи
російською мовою, оскіль
ки немає спеціальних під
ручників. Турбує й те, що
матеріальне становище не
дозволяє їм хоча б раз в
один-два
роки відвідати
свою Батьківщину.
Крім розмов з колишні
ми співвітчизниками, мені
багато доводилося
висту
пати й перед
корінними
перуанцями. Дуж е цікавля
ться вони нашою перебу
довою.
І
симпатизують
СРСР. Особливо ті, що у
нас вчилися. Газети з Ра
дянського Сою зу сюди по
ступають не завжди регу
лярно, та й із запізненням,
тому
їх цікавить кожне
свіже слово про нашу кра
їну. П ід час націого візи
ту відбувався З’їзд народ
них депутатів СРСР. Навіть
ті короткі
повідомлення
про його суть, сам хід не
вимовно радували жителів
цієї гірської країни., Адже
чимало з них мріє про со
ціалізм на їхній Батьківщи
ні. Вони знають про його
деформації в СРСР. Але в
кінцевому рахунку розумі
ють,
що соціалізм •
— це
гуманний
і притаманний
людській природі лад, і на
ша перебудова ' підтверд
ження тому...
*
— Яке ваше враження від
самої країни!
— Живуть доволі бідно.
Перу вважається серед аме
риканських
країн чи не
найслабшою у всіх відно
шеннях.
як економічних,
так і соціальних. За свід
ченням самого президента
країни, більша частина пе
руанців взагалі
не знає,
що таке благополуччя.
Мені доводилося їздити
по країні, проїжджати че
рез індіанські селища. Вра
ження дуже сумне. Так-сяк
зліплені із глини хатки. На
150— 200 подібних мазанок
2— 3 побілені. Рівень циві
лізації ще з минулого сто
річчя. Нічого
дивуватись,
індіанці в основному пра
цюють на найбільш низькооплачуваних роботах.
І
це при тому, що середній
рівень доходів в країні й
без ^ОГО низький.
Д о речі, подібне стано' вище Є ОДНІЄЮ з
причин
спалахів тероризму в Перу.
Я маю на увазі стосунки
між. так званими білими *,
кольоровими. Річ у тім, що
з розвитком економіки ко
рінне населення, що рані-

же відверто пригноблюва
лось, залишилося на обо
чині ділового життя. Адж е
в нього не було бази для
розвитку. А білі пришельці
мали змогу активно роз
вивати
свої підприємства,
банки тощо. Через те між
двома расамй виникла така
різка майнова
нерівність,
і вже саме багатство тут
асоціюється із білою шкі
рою. Тому, власне, й важ
ко
стверджувати, що
є
причиною тероризму: - ра
сові корені, чи класові.
— Щ о залишилось
від
давньої
цивілізації
цієї
країни! •
— На жаль, тільки руїни.
Хоча раніше- тут цивіліза
ція б уп а ґзначно вйща. ніж
у Європі. Яскравим свід
ченням моїх слів ,є фортеця
Мача Пікча. Ця грандіозна
архітектурна споруда роз
ташована високо в горах;
Вчені ще досі б ’ються над
загадкою її побудови. А д 
же навіть
за допомогою
сучасних технологій дуже
складно звести таку будів
лю в горах.
Вражає в Перу все: ліпні
та вирізані з дерева ф ігу
рки
місцевих
індіанців,
танці, оригінальні
звичаї
тубільних племен. Та й са
ма природа тут надзвичай
но красива. Гірські крає
види чарують око, вабить
тропічна рослинність 4 хи
мерний тваринний свіг.
І все ж, скільки б тут не
було екзотики, вона не мо
же приховати жахливі зли
дні місцевого лю ду.
Які,
крім
всього, загострюють
величезні державні борги.
— Останнє, напевно, се
рйозно позначається
на
розвитку основних соціаль
них програм!
— Я не дуже заглиблю
вався в це питання.
А ле
скажу, що, наприклад, пси
хіатричної допомоги тут не
надають. Божевільні вільно
ходять по вулицях навіть
столиці.
Дещ о детальніше я по
знайомився
з системою
освіти у цій країні. Мені
вдалося побувати у кіль^,
кох школах, де вивчається
російська мова. Розповім
про одну.
Вона приватна
(я не зустрічав тут держав
них закладів освіти).
Д ля
/неї
орелдується двопо
верхове приміщення. Класи
маленькі. Учні сидять
за
простими одномісними па
ртами
Вона вважається
непоганою
школою.
А
трапляється, що діти в по
дібних закладах сидять на
долівці і практично ніяких
навчальних
пристосувань
не мають. Є, звичайно,
і
навчальні заклади
вищо
го гатунку.
— А ле
можна
споді
ватись, що соціальна ситу
ація в країні буде йти на
ліпше!
л
— Думаю, що так. В Пе
ру сильні профспілки. За
час, що ми тут перебу
вали, бачили не одну\ де
монстрацію.
Видно, що
люди борються
за свої
права. Та й, крім того, про
мисловість країни розви
вається доволі швидкими
темпами.
Інтерв’ю взяв
О . О ЛЕК СЮ К .

«рад ян ськи й

В сучасних межах ІваноФранківської області в пе
р іод панування буржуазнопоміщицької Польщі (1919
— 1939 pp.) було створено
два окружні комітети КПЗУ
та К С М З У (у Станіславі і
Коломиї), три повітових ко
мітети, а в 60 населених
пунктах постійно і активно
діяли в умовах підпілля
і
конспірації комуністичні та
комсомольські організації.
Ніколи не зітруться з па
м ’яті поколінь
імена революціонерів-героїв
Сте
пана Мельничука,
Петра
Шеремети, Василя Корбутяка,
Созонта Букатчука,
Михайла Бойчука, А в густина
Євчука, братів Петра, Васи
ля і Дмитра Майданських і
багатьох інших, які своєю
стійкістю і мужністю запа
лювали трудящих до кла
сової політичної боротьби.
У післявоєнні роки на їх
честь, а також на місцях ви
значних подій революційної
{боротьби
Прикарпаття
встановлено близько 50 па
м ’ятників,
меморіальних
дощ ок і пам'ятних знаків,
створено музеї. Чимало їх
в самому Івано-Франківсь
ку. На площі імені А . М іц кевича вперше на Прикар
патті демонстранти підня
ли 13 листопада 1905 року
червоний прапор.
Площа
була місцем постійних полі
тичних виступів робітників,
зокрема маніфестації тру
дящих на підтримку пер
шої російської
революції
1905 рому. Ця подія знай
шла відображення у пам'ят
ному знаку, який встанов
лено на
фасаді обласної
дитячої бібліотеки.
Будинок по вулиці Карла
Маркса,
18 в обласному
центрі, як пам’ятку історії,
добре знають і жителі мі
ста, і його гості.
Тут у
1959 р.
на честь 40-річчя
заснування КПЗУ поряд з
пам’ ятною
дошкою Т. Г.
Шевченку, яка встановлена
у 1914 р. з нагоди святку
вання 100-річчя з дня на

ф

ДО

50-РІЧЧЯ ВО ЗЗ’Є Д Н А Н Н Я З А Х ІД Н О Ї УК РА ЇН И З РА ДЯ Н СЬ КО Ю У К Р А ЇН О Ю

родження Кобзаря,
було
урочисто відкрито пам’ят
ний знак. На мармуровій
пли-rf викарбувані
слова:
«В цьому будинку в лю 
тому 1919 року відбулася
перша конференція Кому
ністичної партії Східної Га
личини, яка поклала поча
ток існуванню К П З У». Цій
важливій події в
історії

революційного руху тр удя
щих західноукраїнських зе
мель сприяв Великий Жов
тень, зростання політичної
свідомості
робітничого
класу і трудового селянст
ва в результаті поширен
ня в маси маркситсько-ленінського вчення.і досвіду
більшовиків Росії та Укра
їни.
Значну допомогу в роз
витку комуністичного руху
в
Галичині^
надавали
РКП(б) і КП(б)У. Основне
організаційне ядро по скли
канню конференції склада
ли комуністи-галичани, зо
крема, уродженець
села
Кімашів Галицького району
Засиль Петрович Сірко та
уродженець села Кукільники цього ж району Карло
Максимович Саврич (Мак
симович), які прибули на
початку 1919 p. v Станіс
лав з Країни РадГ
У ході підготовки
пер
шої конференції КПСГ, що
мала значення з’їзду, Кар
ло Саврич веде активну ко
муністичну діяльність, зо
крема, серед трудового се
лянства. В найближчому до
Станіслава селі Опришівцях
К. Саврич створює першу
на Прикарпатті
сільську
комуністичну групу.
На першій
конференції
галицьких комуністів v Ста
ніславі
було обрано ЦК

Днями біля корпусу на
шого вузу по вул. Шевчен
ка зрубано ще два дере
ва. Кому вони заважали?
Як ми знаємо, за
таке
екологічне варварство _ в
цивілізованих країнах від
дають під суд. Там — це
злочин. А як кваліфікувати
цей вчинок у нас?
На території інституту і
біля нього ще залишилось
кільканадцять дерев. С у д я 
чи з попередніх подій, ми
зрозуміли, що і вони під
загрозою.
І ще. Скверик біля цент
рального входу в вуз з
вул. Пушкіна обгородили.
Але як слід не продумали
проходи у паркані. Тепер,
щоб зайти в інститут, тре
ба йти зайвих сто метрів
по засмерділій вихлопами
вулиці. Одночасно із ого
рожею проклали бетонну
доріжку через газон
до
спортзалу. А ле тепер вона
виявилась непотрібною. Бо
через
нововстановлений
паркан помінялись марш
рути студентів. Зараз Май
бутні педагоги протоптують
стежку поруч...
Ми просимо роз’яснити:
хто відповідає за всі Ці
екологічні
безчинства?
І
які заходи збирається вжи
ти. адміністрація, щоб по
карати винуватців?

м П О Ч И Н О К , Н. М ЕЛЬ
НИК, М. ІВАСИШ ИН.
Студенти четвертого, п’ я
того курсів фізико-математичного факультету.
Всього 40 підписів.

«СОвВТСИМЯ ВЄДАГОГ» — орган пар тію» », ренто
ЛИСКУ
рата. врофсоюаньос
государ сти ч т ого
Мваио-Фраииоавного
В.
І
киш.
Га
його иисш тута

І

площі у 70-х роках після
тривалих пошуків ветерани
революційного руху знай
шли будинок № 11, в яко
му
23 жовтня 1921 року
було
засновано КСМ ЗУ.
про т о свідчить тепер ме
моріальний знак.
У 1919 р. при ЦК КПСГ з
метою об’єднання розріз
нених молодіжних демокра
тичних організацій та спря
мування їх діяльності було
створено відділ роботи се
ред молоді і тимчасовий
ЦК
Комуністичної спілки
молоді на чолі з секрета
рем Іваном Вантухом, який
підготував скликання кра
йової комсомольської кон
ференції.
Вона відбулася
нелегально у Станіславі 23
жовтня 1921 р. У її роботі
взяли участь делегати ко
муністичних
молодіжних
організацій
Львова. Ста
ніслава, Дрогобича,
Рога
тина, Перемишля, Радехова. На цій конференції, яка
відіграла роль організацій
ного з’їзду, було прийнято
Статут К С М С Г (з 1923 р.
—
КСМ ЗУ)
і резолюцію,
яка вказувала
на основні
завдання комсомолу в під
пільній революційній
бо
ротьбі та мобілізацію всієї
трудящ ої молоді за возз’
єднання з Радянською Укра
їною. К С М СГ стала політи
чною організацією, з чіткою

барельєфом
І. М . .Сірка,
на якій викарбувано:
«В
цьому будинку в квартирі
№ 17 жив з 16. 03. 1973 р.
по 3. 02. 1976 р . Сірко Іван
Миколайович — 1 член КЛРС
з 1919 року, учасник гро
мадянської війни,
який
боровся
за встановлення
Радянської влади на захід
ноукраїнських землях, ко
лишній голова Підгаецького
повітового
комітету
Галревкому, Колишній пе
рший секретар Молдавсь
кого обкому КП|б]У. Тут
він написав свої спогади
про революційну І партій
ну діяльність, які опубліко
вані у видавництві «Карпа
ти » під назвою «Т і неза
бутні роки».
У січні 1924 p. І. М. С ір
ко проводжав у Москві в
останню путь В. І. Леніна.
В спогадах «Через усі лі
та»
він,
делегат И Все
союзного з’їзду Рад, на
писав: «Я був - серед
ти
сяч робітників, селян, сол
дат, які зустрічали на вок
залі траурний поїзд, а по
тім разом з іншими деле
гатами з’їзду ніс почесну
варту біля
труни з тілом
В. І. Леніна.
І згадалися
у ті хвилини тяжкого горя
наші зелені Карпати, галилькі міста і села, які чека
ли визволення з-під пансь
кого гніту...».

Вам І не снилось
І от почалося
нелегке
життя першокурсників му
зично-педагогічного факу
льтету. Все як у відомій
арії «Ф ігар о
тут, Фігаро
там». Встигають майже все.
Наприклад: за п’ять хви
лин перерви
пообідати;
вивчити сольфеджіо і ви
рішити масу проблем. Во

ни вже не бояться, засну
вши на лекції, впасти
з
аудиторної лави, навчились
здалека пізнавати декана
по ході. їх легко розпізна
ти серед багатьох. П о-перше, вони скрізь співають,
по-друге, їх ясні очі СВІ
ТЯ ТЬСЯ творчою музичною
наснагою і палким
праг

І Д Л Я ВАС, С ТУ Д Е Н ТИ

но премію газети «Правда
України»...
Сотні юнаків з Прикар
паття влилися до лав Чер
воної Арм ії і захищали мо
л о д у Країну Рад. Саме на
фронтах громадянської ві
йни гарпувалася мужність
і воля багатьох
молодих
революціонерів — майбут
ніх учасників активної бо
ротьби на західноукраїнсь
ких землях. У рядах Пер
шої кінної армії під коман
дуванням
С. Будьонного
пройшов
перше бойове
хрещення уродженець се
ла Пукова
Рогатинського
району
Петро Шеремета.
Трохи раніше, у 1919 p.,
молодий комуніст з села
П ’ядики Коломийського ра
йону Степан Мельничук га
його
односельчанин
Ан
дрій Баб’як
(письменник
Мирослав Ірчан) привели
до Червоної Арм ії полк га
лицьких стрільців. Так на
шляхах громадянської вій
ни зустрілися майбутні ке
рівники «Червоної дванад
ц я ти ».
їх було
всього
дванадцять галицьких чер
воних повстанців, які
не
могли миритися з тим, що
західноукраїнські
землі
окуповані панською Поль
щею. Вони перейшли кор
дон під Кудринцями і сту
пили на поневолену землю.
Спочатку партизани при
ненням
вчитися, вчитися,
вчитися...,
А нещодавно в їх житті
відбулася така подія!
Із
«зеленки» вони перетвори
лися на справжніх студен
тів, хоча і кажуть, що це
трапляється тільки
після
першої сесії. А ле
вони
пройшли справжнє бойове,
чи то пак музичне, хрещен
ня.
Почесну
місію посвяти
першокурсників у студен
ти взяли на себе три ве
ликі Магістри. П ід склепін
ням величного залу інсти
тутської їдальні урочисто
лунали
слова
священної
д ля кожного
музпедівця
клятви « О рики-тики-тумба...». Кожен із щасливих
обранців
долі
пережив
хвилюючу мить споживан
ня чарівного еліксиру для
підтримки студентських сил
— манної каші, а також,
як наймолодшим у студент
ській сім’ї, їм
були вру
чені цінні
подарунки на
добру згадку — пустушкй.
Урочистості
завершили
танці, танці, танці...
лісти, дуети, тріо, кварте

Запрошуємо на конкурс!
У цьому
році
клубу
інтернаціональної дружби
Ровенського
державного
педагогічного інституту ви
повнюється 20 років.
У
рамках святкування ювілею
з 12 по 15 жовтня
буде
проходити II міжвузівський
фестиваль
самодіяльної
творчості «Я і гітара». Про
грама цього
фестивалю

передбачається надзвичай
но насиченою. Ц е і екскур
сії по інституту та по місту,
і вечори у студентському
кафе, і тестування «Пізнай
себе»
у
комп’ютерному
класі,
і засідання дискоклубу «Д іа л о г» та багато
інших цікавих заходів.
У конкурсі «Я і гітара»
можуть взяти участь
со
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У 1967 році
в ІваноФранківську
на початку
вулиці імені Степана М ельничуїха встановлено пам’я
тник на його честь (нині він
перенесений на вул. Гали
цьку). За пам’ятник
«Н е 
скорений», який встановле
но в обласному центрі у
1968 p., автору, скульпто
ру Петру Кулику присвоє-

ПРО ГЕРОЇ В

>М О Л О Д ІЖ Н Е Д О З В ІЛ Л Я

Хто відповість за дерева?

Кілька місяців тому
на
центральному подвір’ї на
шого інституту було зруба
но два розкішних і цілком
здорових ясена. Пояснень
з цього приводу ніхто ні
кому не давав. Тільки хо
дили
по інституту чутки,
що, мовляв, потрібна сту
дентам широка площа. Д ля
чого? А д ля того, щоб бу
ло де зібратись на урочис
ту лінійку чи тому подібне.
Хоча, гадаємо, кілька квад
ратних метрів, що звільни
лись після вирубки істот
ного виграшу в площі не
дали. Це можна було б
зрозуміти і не знищуючи
ці дерева. А ле ініціатори
цієї справи в такі прості
підрахунки
не вдавалися.
Як і не врахували, що в
жаркий день тепер не від
почити
в тіні
крислатих
гігантів. А загазоване по
вітря, що долинає з вулиці,
вже як слід не очистять
зелені легені інституту.'

програмою класової боро
тьби за соціальне Г націо
нальну визволення.
Трудящ і Прикарпаття д о 
бре знають і шанують та
кож Івана
Миколайовича
Сірка. На будинку № 117
«а » по вул. Пушкіна в Іва
но-Франківську, де остан
ні роки життя, він прожи
вав, встановлено дошку з

КПСГ на чолі з секретарем
К. М. Савричем. В ІваноФранківську (вул. Шевчен
ка, 44) зберігся колишній
будинок
гімназії, де
з
1905 р. навчався К. М. Саврич. У 1987 році на ньому
встановлено на честь
ко
муніста художньо-меморіа
льну дошку.
На території Залізничної

ЖИВА ПАМ’ Я Т І

І РЕПЛІКА

Екологічні проблеми ос
таннім часом дуже
заго
стрилися. І не дивно, адже
повсюдно виявляють свої
права хімічні та інші еконебезпечні
підприємства,
горить бензин, нафта
то
що. Як наслідок, хвороби,
потворності у дітей, пони
ження працездатності і т. п.
А ле
по-справжньому
ми
зрозуміли це тільки зараз:
Тепер ми знаємо, що зни
щуючи природу, вкорочує
мо віку собі. Проте, як ви
явилось, не кожен усвідом
лює ці елементарні речі.

19 ВЕРЕСНЯ 1989 р.

пед агог»

щуі

БО ДНАРЧУК.

ти, вокальні ансамблі, які
виконують
свої пісні під
акомпанемент
гітари. Ре
пертуар кожного виконав
ця (чи колективу) повинен
складатися не менше, ніж
з трьох пісень різних жан
рів. Переможців конкурсу
чекають цінні призи.
Запрошення на конкурс
надійшло. Комітрт комсо
молу інституту чекає
ва
ших заявок, дорогі стефаниківці!

підтримці селян розправля
лися з поміщика_ми сіл Заліщицького повіту, але не
забаром польські
о)супат>
ційні власті направили про
ти них карні загони. В не
рівному бою поранені ке
рівники загону Степан М е
льничук і Петро Шеремета
були схоплені жандармами,
і ув’язнені
в Чортківську
політичну тюрму, де в -л и 
стопаді 1922 р. за вироком,
військово^польового
суду
їх розстріляли. На страту
вони йшли, співаючи
«Інг
тернаціонал».
Польські буржуазні
га
зети під час слідства і су
ду прагнули
переконати,
трудящих, що партизани —
звичайні розбійники, а од
на із буржуазних газет по
містила фото м олодої лю
дини в кайданах. Це б^вСтепан Мельничук..
Орган ЦК КПСГ
газетаї
«Наша правда»
писала 2
грудня 1922 року з приводу
страти героїв:
«..М и всі,,
робітники і селяни, клони
мо голови перед ними
t
гордимося ними, і впевне
ні ми, що недалекий той>
чдс, коли Вашим незамітним могилам поклоняться
мільйони^
та червоними
прапорами вкриють
сиручортківську землю».
Це були пророчі - слова.
Трудящ і західноукраїнських:
земель святб шанують па-м’ ятник керівникам парти
занського
загону,
який
увійшов в історію під наз
вою «Червона дванадцята
ка». Восени 1967 року впе
рше на могилу
приїхала
учні Пуківської седедньої
школи Рогатинського райо
ну — земляки Петра Ше
ремети. На багатолюдному
мітингу виступила
се стр »
героя.
Б. ГАВРИЛІВ.
Завідуючий народним му
зеєм освіти Прикарпат
тя.
(Д алі буде).

На знімках — фрагмен
ти святкового вечора на
музично-педагогічному фа
культеті, студенти
якого
щиро дякують за допомо
гу студентському клубу.
Магістр II Пречіпітандо
(Наш спец. кор.|.
О ГО Л О Ш Е Н Н Я
Якщо ви бажаєте завжди;
бути в гарній фізичній ф б р мі, мати гнучке та струнке
тіло, відчути багатство та
пластику людських рухів і
найголовніше
—
брати
участь у захоплюючих ви
ставах:
Вас запрошує театр пан
томіми «Грань».
Репетиції
проводяться
кожного понеділка, середи
та п ’ятниці, о 19 год. в
приміщенні актового залу.
Запрошуються всі бажа
ючі!

ІваиоіЧірвнкім і на оОаачіа друиарив управління у
справам видавництв І поліграфії
облвиконкому.
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