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Радянський
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

І Н А П Е Р Е Д О Д Н І ЗВ ІТН О -В И БО Р Н О Ї

КОМ СОМ ОЛЬСЬКОЇ

К О Н Ф ЕРЕН ЦІЇ

Щоб підняти активність спілчан
Як уже повідомлялося, 26 жовтня в актовому залі
інституту відбудеться чергова звітно-виборна конфе
ренція комсомольської організації інституту. їй будуть
передувати звіти і вибори у факультетських комсомоль
ських організаціях. Якими ж їм бути! Як їх краще
організувати! Щ о робить комітет комсомолу по під
готовці д о конференції! На ці питання пашим читачам
сьогодні відповідає секретар комітету комсомолу інстиО . С А Н ГУ Л ІЯ .
— Отже, які основні зав' » » ' дания цьогорічної конфе
ренції!
— Якщо говорити корот
ко, ТО завдання викладені
вже у її назві — це звіти
і вибори
нового
складу
комітету комсомолу.
Хоча слід зауважити, що
нам зараз не потрібний
традиційний звіт, як пере
лік Основних
подій,
які
відбулися
в житті нашої
країни за звітний період,
і заходів, проведених
на
їх честь. Нам не потрібний
звіт як набір досягнень і
недоліків в роботі комітету
комсомолу. Нам потрібний
аналіз ситуації, в якій опи
нився комсомол в цілому
і наша організація зокре
ма. Аналіз, зроблений че-

рез

призму ОЦІНКИ ДІЯЛЬ
у звітному
періоді,
аналіз, на основі якого мо
жна скласти програму дій.
Нам потрібен колективний
пошук виходу із кризи, в
якій зараз перебуває ком
сомол.
Не менш важливим є пи
тання виборів нового скла
д у комітету комсомолу. І
тут я підтримую думку се
кретаря
комсомольського
бюро фізико-математичного факультету Івана Кабана,
який у попередньому но
мері газети закликав ком
сомольців «свідомо підій
ти до вирішення цього пи
тання, рекомендувати тих,
хто найбільш активний, хто
дійсно виступає за перемі-

НОСТІ

ни». Без такого підходу не
можливі зміни стану справ
у
нашій
комсомольській
організації. Дещ о комітетом
комсомолу вже зроблено
у цьому напрямку. Зокре
ма, змінено порядок
ви
борів нового складу комі
тету комсомолу. Тепер пра
во обирати членів комітету
комсомолу надано факуль
тетським
звітно-виборним
зборам. Д л я цього визна
чено норму
представни
цтва до
складу комітету
комсомолу від кожної фа
культетської
організації.
Вона становить для ф ілоло
гічного, історичного, педа
гогічного,
фізико-математичного факультетів по два
представники, для худож
ньо-графічного,
музичнопедагогічного,
факультету
іноземних мов, CLU № 23,
співробітників, діловодів і
викладачів інституту — по
одному представнику.
— Чи не означас це обме
ження демократичності ви
борів!
— Ні в якому разі. П оперше, факультету краще
знати, хто може, а хто не
може представляти
його

інтереси у вищому органі
нашої комсомольської ор
ганізації. П о-друге,
якщо
хтось захоче запропонува
ти свою кандидатуру,
чи
когось іншого безпосеред
ньо на конференції, це не
заборонено. Питання
про
введення
кандидата
до
складу комітету комсомо
л у буде вирішуватися де
легатами конференції. Потретє, якщо у когось
ви
никнуть серйозні претензії
до студентів, вибраних
в
комітет комсомолу на фа
культетських зборах,
то
це питання
конференція
також розгляне. Д ля того
і передбачено затверджен
ня рішень зборів /конфе
ренцією.
І ще одна деталь при ви
борах. Секретар комітету
комсомолу, його заступники будуть обиратися
на
конференції.
їх
повинні
знати всі комсомольці
і
обирати
також всі. Крім
того, не обов’язково, щоб
вони
входили
в норму
представництва, визначену
д ля комсомольських орга
нізацій факультетів.
Змінили ми і підхід до

обрання делегатів на звіт
но-виборну
конференцію
міської
комсомольської
організації. Це питання ми
також передали д ля вирі
шення
на факультетських
комсомольських
зборах,
норма представництва
—■
один делегат від 96 членів
ВЛКСМ .
Таким
чином повнова
ження факультетських ком
сомольських
організацій
розширені. Хочеться віри
ти, що це принесе користь
нашій комсомольській орга
нізації.
На закінчення скажу, що
норма представництва
на
інститутську
конференцію
від комсомольських органі
зацій і груп — один деле
гат
від
восьми
членів
ВЛКСМ . А ле поряд з вибо
рами делегатів на
таких
зборах ми рекомендуємо
обговорити
питання
про
роль, місце, функції і зна
чення комсомольської орга
нізації в студентській групі.
Тому що це питання для
нас одне з найболючіших.

залі, причиною є відносно
невисока
підготовка
цих
студентів (поступали ж бо
поза конкурсом). | їх, слід
визнати, майже повна без
карність за скоєні вчинки.
Погодьтеся, далеко не ко
жен із нас наважиться по
карати людину, яка ще зов
сім недавно ходила
під
кулями...
Однак зараз, як судимо
із розмов, настала певна
криза у ставленні до інсти/гутських «афганців». Тільки
не подумайте,
що хтось
збирається заперечувати їх
закони; пільги
і заслуги.
Справа в іншому. Всі, не
залежно від того, ким бу
ли до вузу, мають бути
порядними
студентами.
Однак не кожен, хто вою
вав в НДРА, це розуміє.
Ось і виходить, що пору
шують порядок, навчальну
дисципліну. А це, в свою
чергу, стверджує П. Хмельовський, голова студент
ського профкому, негатив
но впливає на весь мораль
ний клімат студентського
середовища.
Тут слід відзначити, що
присутні студенти дуже се
рйозно поставились до пре
тензій керівництва. Тх вис
новок був майже одностай
ним — порушників-«афганців» карати на рівні з усі
ма. Єдине, де варто було б
зробити скидку, це
при
перездачі заліків та екза
менів
(дати
можливість
трьох спроб). Бо, мовляв,
підготовка у цієї категорії
студентів, в силу об’єктив
них причин, невисока. Тож,

Словом, коли
говорити
про кінцеві результати цієї
бесіди, то остаточної угоди
на співпрацю «афганців» із
керівництвом
інституту
і
активом так і не було ви
роблено.
Однак сподіва
тимемось, що колишні воїни-інтернаціоналісти все ж
стануть надійною підпорою
в роботі по вдосконаленню
навчальної і виховної ро
боти у вузі. Адж е, як слу
шно зауважив ректор В. І.
Кононенко, вони є совістю
нашого суспільства.

(Наш кор.).

1. Як ви вважаєте, чи змо
же студент бути депутатом
і чому!

3. Яким має бути депутат!

4. Яка, на вашу думку, роль
відводиться студентству на
нинішніх виборах!

5. Щ о може зробити в цій
ситуації комсомол!

Крім згаданого, на зуст
річі йшлося про побутові
умови цієї категорії
сту
дентів. Приємно відзначи
ти, що в основному заува
жень у «афганців» до своїх
умов проживання нема. А
кілька дрібних
недоліків,
названих під час розмови,
ближчим часом будуть усу
нуті.

О . О ЛЕКСЮ К .

Велике прохання до всіх
студентів, викладачів, пра
цівників інституту, яким не
байдуже
наше
майбутнє
життя, відповісти на нашу
анкету.
Заповнені анкети
ви можете віддати безпо
середньо в комітет комсом олу інституту
(ауд. 208)
або секретареві бюро фа
культету, на якому навча
єтесь чи працюєте.

2. Щ о змусило б вас відда
ти свій голос за кандидата
в депутати!

мабуть, варто влаштовува
ти для колишніх воїнів-інтернаціоналістів додаткові за
няття. Одйак ця ідея
на
лежної
підтримки у сту
дентів не знайшла.

Ректорат також заплану
вав допомогти хлопцям в
організації їх клубу. Його
буде обладнано
на місці
книжкової крамниці у дворі
нашого вузу. Кошти на ре
монт і вмеблювання будуть
виділені з інститутської ка
си.

Незабаром
відбудуться
вибори до міської і облас
ної Рад народних депутатів.
На сучасному етапі, напев
но, немає важливішого пи
тання. А дж е на лозунг «Вся
влада Радам!» ми подиви
лися вже з інших позицій
і завдання всіх громадян
нашої країни полягає в то
му, щоб обрати дійсно найдостойніших.
Багато
нарікань з боку
студентів викликали беза.льтернативні
вибори народ
них депутатів СРСР В. М .
Ткачука і Т. В. Сидорчук.
Основна причина цього —
в безініціативності
самих
наших студентів, комітету
комсомолу,
які недостат
ньо усвідомили свою роль
у перебудовних процесах,
не провели висунегщя—
тернативних
кандидатур з
числа студентів або викла
дачів нашого інституту.
Д о кінця жовтня 1989 р.
повинні бути затверджені
Закони про вибори народ
них депутатів в Українській
РСР. Ми чекаємо серйозних
змін щодо самого процесу
виборів*. А ле
вже зараз
зрозуміло, що комсомольці
вузу не можуть стояти осто
ронь цих важливих подій.
Ми маємо право висунути
кандидата у народні депу
тати. Д л я
того, щоб цей
процес пройшов
якомога
демократичніше,
з ураху
ванням думки всіх студен
тів, комітет комсомолу про
понує анкету, яка допомо
же нам у цій відповідаль
ній справі.

Розмову записала
Н. ЯСИНСЬКА.

- РОЗМОВА БУЛА ПРИНЦИПОВОЮ
Днями відбулась зустріч
представників
ректорату,
парткому, комітету комсо
м олу і комітету студентсь
кої профспілки з воїнамиінтернаціоналістами. З пер
ших же хвилин зав’язалась
принципова розмова.
Почалося все з простого.
Із 31 студента інститутсь
кого афганського братства
прийшло ледь більше по
ловини. На запитання «чо
му?»
відповіли
просто:
дехто боїться
приходити,
щоб не викликати колектив
ного розбору
негативних
вчинків
окремих
членів
їхньої групи.
Проте,
як
підкреслив
ректор інституту, професор
В. І. Кононенко, ніхто й не
збирався
на цих зборах
когось лаяти. Просто вже
давно
назріла
серйозна,
але водночас щира розмо
ва. І причин
для неї, *на
жаль, аж забагато. Це і по
гані результати з останньої
сесії, поведінка «афганців»
у гуртожитках тощо.
У процесі
обговорення
згаданого виникло природ
не запитання: що робити?
Адж е, без сумніву, зрозу
мілий £ о р г нашого суспіль
ства перед хлопцями. Тому
їм слід робити деякі по
ступки. А ле не на шкоду
навчальному процесу. Пед
інститут готує ж учителів,
а не, вибачте, водовозів.
О сь зараз на столі у рек
тора лежить чотири заяви
на
виключення
чотирьох
«афганців» з інституту. Щ о
ж призвело до цього? С у
дячи зі слів
присутніх у

Готуємося
до виборів

6. Хто може бути кандида
том у народні депутати від
нашого інституту!

Уж е другий рік вчиться - в інституті

колишній воїн-

інтернаціоналіст студент істфаку В. Галамасюк (1-24).
Він користується повагою у
нує

товаришів, сумлінно вико

свої громадські обов’язки.
Ф ото В. Боб’яка.

Анкету підготував
В. Д А Н И Л О В С Ь К И Й .
Заступник секретаря ко
мітету комсомолу інсти
туту.

t

«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ»
т аяж иш яяяаяаяш ш ш ият

Уроки третього
навчального
На організаторів літньо
го відпочинку піонерів
і
школярів установка на оно
влення діяльності піонер
ської організації, надання
їй права самостійного ви
бору
змісту,
структури,
форм і методів роботи, на
кладає велику відповідаль
ність, вимагає рішучої від
мови від стереотипів,
від
усього штучного, шаблон
ного, механічно перенесейого із стін школи в табір
без врахування специфіки
і умов літньої -роботи з
дітьми. І в цьому напрямку
літо-89 стало, на мій по
гляд, переломним у ство
ренні умов , для
творчого
пошуку нових, ефективних
форм роботи, які базують
ся на основі сучасних кри
теріїв оцінки виховної ро
боти в піонерському таборі
у зв'язку
з проведенням
експерименту по включен
ню педінституту на трисеместрову систему навчання.
Приємно, що в ряді піо
нерських
таборів області
склались справжні педаго
гічні колективи, які вміють
працювати з дітьми, намага
ються зрозуміти їх проб
леми і турботи. Це педа
гогічні загони таборів «З ір 
ка» і «Едельвейс», де все
було підпорядковано роз
витку ініціативи і самодіяль
ності дітей.
А ле не можна не сказа
ти j про те, що більшість
піонерських таборів подіб
ні один до одного
і за
формою, і за змістом —
відсутність належної мате
ріальної бази, єдині
ло
зунги, єдине планування —
і форми роботи. На жаль,
ще й досі живе прагнення
примусити всіх дітей
хо
дити маршем.
Не вдаю
чись у з’ясовування, хто в
цьому
винен
більше чи
менше, хочу лише сказати,
що в першу чергу саме
ми, викладачі,
і відпові
дальні за стан виховної ро
боти в піонерських
табо
рах. І щоб її покращити,
треба, насамперед, зроби
ти висновки
із минулого
третього семестру і поду
мати; що ж робити
для
того, щоб ефективність на
шого впливу у піонерських
таборах зростала.
■Отже, висновок перший.
Хороший піонерський
та
бір, який відповідає потре
бам. дітей, починається із
створення
педагогічного
колективу однодумців, не
байдужих до долі піонерсьV кої організації, які вміють
спілкуватися з дітьми. Як
показує практика, такі ко
лективи були створені не
всюди. У зв’язку з цим
формуванню педагогічного
загону слід приділити осо
бливу увагу на табірному
зборі, надавши при цьому
начальнику
табору, стар
шому піонерському вожа
тому можливість самим під
бирати у загін людей, яких
мають єднати і друж ба, і
загальна мета — зробити
літній відпочинок для
д і
тей справжнім святом.
Висновок другий. Лишає
бажати кращого методич
на підготовка членів педзагону, в тому числі й мето
дистів. Нерідко ці загони
працюють
за принципом
«дорослий завжди правий».
Питання
вибору
змісту,
ф орм і методів роботи все
ще лишаються прерогати
вою вожатого, начальника
піонерського табору.
Рі
вень знання теорії і мето
дики піонерської і КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ роботи, як пра
вило, недостатній.
Висновок третій.
Ефек
тивність виховної
роботи
педзагону буде тим вищою,
чим сильнішою матеріаль
на база піонерського табо
ру. І тут не можна не зга
дати наших вожатих,
які

часом на власні гроші куп
ляли
папір,
олівці, щоб
вести
гурток
художньої
творчост" призи, щоб на
городити дітей.
Висновок четвертий. По
гані
справи із довір’ям.
Начальнику табору, вожатим
довіряють більше двохсот
дітей і не бояться. А ось
у те, що вони здатні напи
сати всі папери, — не ві
рять. І доводиться витри
мувати десятки всіляких пе
ревірок і кожен з перевіря
ючих вважає,своїм обов’яз
ком подивитися документа
цію (а не зустрітися з діть
ми!!!).
г
Висновок п’ятий. Д о пи
тання про методистів.
Не
секрет, що багатьом у та
борі ми були не до душі.
Хтось побачив в нас відпо
чиваючих, а звідси і насто
рожене до нас ставлення.
О. І. Мельничук, началь
ник табору «Едельвейс», не
побачив в мені людину, яка
приїхала відпочивати, а по

ТО Ч К А

ЗО Р У

На шпальтах нашої багатотиражки вже не раз підні
малися національні та мовні проблеми, які хвилюють
чи не всіх радянських людей. Сьогодні ми пропонуємо
увазГ читачів ще одну, не зовсім звичну, з нашої точки
зору, публікацію, автор якої відверто висловлює свої
думки з приводу ти* процесів, що відбуваються у на
шому суспільстві, зокрема і в республіці. Сподіваємося,
що ці роздуми, з якими далеко не у всьому можна
погодитися, але *кі викликають симпатію власне тому,
що написані щиро й без боязні, спонукатимуть і сту
дентство, і викладачів, усіх працівників інституту до
дискусії в газеті, до висловлення своїх точок зору.
\

■

-

•

тивно зрозуміли, що одномовлення — це добре, а
інакомовлення ■— це пога
но, стали
висловлюватися
про користь одномовлення,
теоретично обгрунтовувати
переваги монокультури над

кус себе -зі своєю нацією,
турбується про її культуру
— і це природньо. Однак
підносити національні від
мінності в ранг виїДого водорозділу — значить від
ступати від багатьох об’єк
тивних фактів. У суспіль
стві, де процвітає бюрокра
тія, корупція, де за тиж
день здійснюється 42 тися
чі злочинів, де, як снігова
лавина, наростають і під
штовхують одне одного де 
фіцит і спекуляція, — в та
кому суспільстві чужі — це
бюрократія, приховані і яв
ні експлуататори
народу,
насильники і злочинці, які,
до речі, є в різних націо
нальностях.
Усі мови і нації світу рі
вноправні — такими є циві-

Не втратити людину
му люди. Захотіли вони о д 
ного разу спорудити вежу
до неба, щоб порівнятися
з самим богом. Не відтя
гуючи, взялися за будівни
цтво. Швидко росла кам'я
на вежа, поки не помітив
її з неба бог. Не сподо
балася йому затія людей.

Якщо запитати будь-кого, з чого склада
ється студентське життя, то, напевно, у пер
шу чергу у відповідь можна було б почути
одне слово: з навчання. Так-так, у щоден
них лекціях, семінарах, практичних та ла
бораторних заняттях минають будні
тих,
хто обрав собі фах учителя, і навіть, якщо
ти майбутній математик, все одно маєш
досконало знати і «ази» педагогіки, і д и 

бачив однодумця,
поміч
ника. Такою, напевно, і має
бути позиція по відношен
ню до нас. У зв’язку з цим
слід підтримати і студентів
у їх бажанні самим вибира
ти собі методиста.
На мій погляд, є резерви
у підборі і підготовці ме
тодистів. Думаю, що піо
нерський табір «З ірка» мо
же і повинен стати мето
дичним
центром
обміну
досвідом, думками, підго
товки педагогічних
заго
нів. Влітку у мене була
можливість зустрічатися і з
старшими піонервожатими
республіки, в тому числі
нашої області. У нас є не
великий, але гідний корпус
піонерських вожатих-інструкторів, вожатих-методистів,
котрі виявили бажання пра
цювати методистами в піо
нерських
таборах влітку.
Чом би не піти їм назуст
річ?
Висновок шостий. З ме
тою дальшого проведення
експерименту слід, на мій
погляд, створити координа
ційний центр по його ке
рівництву, розробити
до
кумент, в якому обговори
ти функції, права і обов’яз
ки кожного.
Л . ОРБАН.
Кандидат
педагогічних
наук, в. о. доцента кафед
ри ТМПКР.

,

Є у скарбниці людської
культури одна стародавня
легенда; з якбї мені й хо
тілося б розпочати бесіду
про
мову і перебудову.
Колись посеред
пуф елі
стояло місто. І жили в ньо-
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різнокультурою.
О дна з розповсюджува
них новацій у цьому смислі
проголошує:
народ, який
забув свою мову, уже не
народ, а натовп без роду і
племені. Уявіть собі, шано
вні читачі, що виходить?:
Мільйони українців східних

тячу психологію — тоді й. працюватимеш
у школі сміливо, без зайвих непорозумінь.
Заняття у групі математиків четвертого
курсу веде доцент кафедри педагогіки і
психології Олексій Степанович РЕГА. Від
повідає відмінниця навчання Орися ВИС О Ц ЬК А .

І посіяв він між ними різ
ні мови. Стали вони спе
речатися, чия мова краща.
«М оя мова правильніша і
достойніша твоєї», — ска
зав один. «Н і, — відповідав
другий, —
це моя мова
істинна, а твоя — ■ несправ
жня. Говорити ти повинен
моєю,
а інакше ти мені
злий ворог!». Посварилися
люди, зненавиділи один о д 
ного, не захотіли жити в
одному місті і розійшлися
в різні ‘боцч, ставши н|а
довгі часи кочівниками і жи
телями печер. Вітер, і час
знищили недобудовану ве
жу, а пісок засипав колись
квітуче місто.
А що ж сьогодні? Єди
ного і всемогутнього бога
нема — його відмінили де 
кретом. Замість нього за
велися дрібні бюрократич
ні божки.
Народ прагне
перебудувати взаємовідно
сини, стягнути з неба бож
ків.
А ле тільки-но лю ди
взялися за роботу, як ра
птом помітили один в од
ному дещо підозріле:
іншомовність.
Придивилися
ще уважніше і зрозуміли,
що саме в цьому полягає
весь зміст перебудови. Тож
почали розробляти першо
чергові заходи і закони про
мови, щоб врятувати свою,
рідну, від чужої, і колек

Ф ото В. БОБ’ЯКА.

областей республіки роз
мовляють
«суржиком» —
мішаниною української та
російської мов. Так що ж,
ці мільйони рядових тру
дівників шахт,
заводів і
хімкомбінатів уже не на
род? Натовп? Але Як же
цей натовп додумався ор
ганізувати страйки, висуну
ти політичні й чекономічні
вимоги у заповіднику за
стою? Може, зі Львова під
казали?
(Саме у Львові,
якщо вірити *овим вчен
ням, розміщений справжній,
нерозчинений, повноцінний
етнос, а в Донецьку чи За
поріжжі етнос несправжній,
розчинений). Дійсно', тр у
дівники цих регіонів були
поставлені
в такі умови,
що забули мову Шевченка
і франка. А ле перш ніж
назвати
багатомільйонний
народ натовпом,
треба б
спершу подумати і зістави
ти його трудовий внесок у
суспільне життя з особис
тим внеском.
П оділ народу на «своїх»
і «чужих» — ще одне від
криття мономовників. Свої
— це ті, що говорять сво
єю правильною,
істинною
мовою. Чужі — ті, що -гово
рять неправильною, нечис
тою, чужою мовою. Я не
проти
здорового глузду,
будь-яка людина ідентифі-

лізовані норми. Ж одна з
націй, жодна з національних
мов не стоїть вище лю дст
ва, а є її частиною. Самоідентифікація особистості зі
своєю національною куль
турою і мовою — об’єктив
ний процес. І все ж це не
є межею духовного розви
тку особистості, а лише од
на із сходинок прилучен
ня до світової
культури.
Як би не подобалося реп
резентантам одномовлення,
треба прямо сказати, що
усвідомлення особистістю
своєї причетності до лю д
ства — більш високий сту
пінь духовного осмислення
буття і життя в цьому бут
ті. Він логічно витікає із
засвоєння національної ку
льтури. Громадянин св.іту
— не приниження д ля само
визначення людини.
Вихід
за
рамки
національного
світосприйняття
є кроком
вперед, а не назад.
Без
формування
планетарного
мислення і почуття прина
лежності людини до світу
j і лю дства н'е розв'язали
ж одної глобальної пробле
ми.
Громадянин світу —
значить орієнтація особи
стості
на загальнолюдські
ціності. Це знання загальних
принципів адаптації, основ
них видів трудової діяльно
сті, це вільне обрання сфе
ри
докладання
творчих
зусиль. Поняття «залізного
кордону» не буде мати ні
фізичного, ні метафорично
го змісту. Він буде знати
смак винограду під Гамбу
ргом і любити річечку, що
протікає біля його рідного
порогу. Йому належить пе
ребороти глобальні кризи:
екологічну,
енергетичну,
харчову і багато інших.
Мова ні в якому разі не
йде про штучне виведення
якоїсь нової породи радя
нської людини шляхом ути
снення національних куль
тур, витравлювання націо
нальних особливостей або
ж мови. Це вже було. Сталінсько-сусловські експери
менти 'показали всю антигуманність сегрегації ці
лих народів, переслідуван
ня людей через мову, одяг,
пісні. Йдеться про об'єкти
вний і виключно еколюційний процес взаємин наці
ональної і світової культур.
Якщо ж ми докладемо
зусиль, щоб відмежуватися
від цього світового проце
су, закрйємося в кімнаті і
сядемо вести бесіду про
етнос, його повноцінність у
нашій місцевості і неповно
цінність в інших, ми лише
досягнемо певної психології
і кімнатогляду. Ідея чистої
монокультури вже практи
кувалася,^ наприклад, - у .Н і
меччині 30-х років, де всі
розмовляли виключно
не

гохдойчі. Сьогодні важко
повірити, що одномовність
і^ непорочно-чиста
нація
здатні гарантувати хоча б
від якоїсь малої вади. Не
бажаючи помічати й оці
нювати відомі історичні фа
кти, борці за чистоту етно
су пропонують
дивацькі
проекти. Вчитайтеся в деякі
з них: держава в ім’я збе
реження мови повинна на
правляти дітей у школи у
відповідності з нацГональною програмою, а якщо ба
тьки маЬопатріотичні і від
дають своїх дітей не в ту
школу, то до них треба за
стосовувати
силу закону.
Ось ще одна ідея: якщо на
танках привезли якусь мо
ву, то на танках її треба й
вивозити, нема чого цере
монитися і розтягувати пе
рехід на одну мову на тися
чу років. Ще визначення:
сотні тисяч
страйкарів у
М олдавії — російськомов
них трудівників^— є коло
нізаторами, к^трі надумали
страйкувати в своїх коло
ніях. А бо ж такі ф^кти:
на заводі
залізобетонних
виробів готова панель при
відвантаженні
на будову
розвалилася від власної ва
ги. Начальство забігало, до
вечора була створена ко
місія, а активні
учасники
перебудови з цього ж ко
лективу залізобетонників пі
шли на чергове засідання
клубу по врятуванню мови.
А бо ж: уболівальники за
чистоту
етносу протягом
години доводять необхід
ність перепивати вивіску на
магазині, щоб «М я со » було
з апострофом. Вони бачать,
що
всередині
магазину
ідеально порожньо. Однак
свідомо уникають саме ці
єї теми, бо ковбаса та хліб
— прояви бездуховності. Га
даю, що читач сам може
встановити діагноз, оціни
вши такі ідеї та ситуації.
Н ещ одавно
мене запи
тали студенти історичного
ф а к уль те ту: «Як ви ставите
ся д о надання українській
мові статусу держ а вн ої?».
Відповів, що вважаю ц е -п о зитивним м ом ентом , б у д у
голосувати «з а ». О дин з ви
кладачів, тут ж е підм ітив:
ну, звичайно, він Ставиться
д о української, як ще д о
однієї мови. Тобто колега
натякав на недопустим іст
такого бай дуж о го «з а », м о
вляв, треба б д е щ о р е л і
гійніш е відповісти на таке
інтимне запитання. Я і спра
вді вважаю українську мо
ву не ліпш ою і не гірш ою
в ід інших мов світу. Не ві
рю в ш овіністичну теорію
«ста р ш о го бр(ата», в анало
гічні ід е ї про перевагу о д 
нієї мови над інш ою . На
мою дум ку, чим енергійнї-

ше і послідовніш е ми б у 
дем о займатися адм іністра
тивною
русифікацією або
українізацією шкіл та інших
закладів, тим да лі ми б у 
де м о в ід істини.

Немає хороших і поганих
мов. Є хороші і погані лю 
ди. Християнин схиляється
перед образом Христа —
не перед мовою, котрою
він говорив. Не буває мо
ральності української, ро
сійської чи естонської. Во
на є загальнолюдська або її
нел^а. Я — невіруючий. А ле
також схиляюся перед зага
льнолюдськими духовними
цінностями, поважаю нав
колишніх людей, які здатні,
незважаючи на обставини,
залишатися
вірними цим
цінностям. О тож заклифю
читачів, які випадково пір
нули в стихію колективного
прозріння у мові, не загу
бити Л Ю Д И Н У .
В. Ш А ТО Х ІН .
Викладач- кафедри -науко
вого атеїзму, етики і ес

тетики.
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■ Л А Б О РА ТО Р ІЯ

«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ»

Н А В Ч А Л Ь Н О ГО ПР О Ц ЕСУ

Ведемо наукові дослідження
Нещодавно
продовжив
свою роботу проблемний
семінар з питань нової та
новітньої історії країн Азії
та Африки
при
кафедрі
загальної
історії істфаку.
У ньому займаються 26 сту
дентів четвертого та п’ято
го курсів. Керує його ро
ботою професор Ю - І. Патлажан.
Сама назва семінару го
ворить про те, що ми вив
чаємо
проблеми
(історії
афро-азіатських
народів,
які після
другої світової
війни
розірвали
кайдани
колоніалізму і здобули по
літичну незалежність. А те
пер вони борються за еко
номічний та соціальний про
грес своїх країн, розвива
ють дружні відносини
з

Країною Рад, яка, до речі,
з перших днів їхнього на
родження стала їм другом
і союзником.
У цьому навчальному ро
ці вже відбулося три засі
дання семінару. На першо
му ми вирішили організа
ційні питання та затверди
ли план роботи. На др уго 
му наш науковий керівник
запропонував кожному сту
денту тему, порадив
л і
тературу та довідковий ме
тодичний матеріал.
Особливо цікавим
було
останнє засідання. На ньо
му
студентка-випускниця
О . Садрук виступила з по
відомленням про найбіль
ше в історії селянське пов
стання — війну тайпінів у
Китаї, розповіла про друж 

ній нам великий китайський
народ.
Д о речі, О . Садрук пра
цює над цією темою вже
другий рік. Тому зуміла у
своєму
виступі
зробити
глибокий аналіз опрацьо
ваної літератури, ряд серйо
зних висновків.! досить ви
черпно відповісти на
за
питання товаришів.
На прикладі дослідження
О . Садрук мені
хотілося
показати, що участь у семі
нарі дозволяє нам глибше
вивчити історію афро-азіатських народів, дає
нам
перші навики наукової ро
боти,
прищеплює любов
до неї.
О . КО ТЛІН СЬКИ Й.
Студент
IV курсу істо
ричного факультету.

О Б ГО В О Р Ю Є М О П Р О Е К ТИ

Майже як у кіно

С Т А Т У Т І^ В Л К С М

Шукати
раціональне
зерно
Заслуговують уваги, без
перечно^ всі три проекти,
бо ' в кожному з них є ра
ціональні зерна. Зокрема,
всі автори пропонують на
решті відмовитись від мо
нополії комсомолу на мо
ло д ь. Найбільш гнучким, на
мою думку, є п ро ек /О . Бе
ка, який створює найбільше
умов для вільного розвит
ку кожної республіканської
організації. ВЛКСМ у ньо
м у розглядається як спіл
ка спілок, а не монополь
ний
орган
молодіжних
організацій. У цьому про
екті чітко записано,
що
В Л К С М вважає себе рівно
правною молодіжною орга
нізацією
в моло(діжному
русі країни.
Проте є в мене серйоз
н е зауваження до одного
з основних пунктів цього
проекту. Це: «В Л К С М спів
робітничає, будує партнер
ські стосунки з іншими по
літичними організаціями на
основі ідейної єдності плат
ф орм і програм».
Тут
виникає
природнє
запитання: як же слід бу
дувати стосунки між спіл
кою і організаціями, про
грами яких не завжди або
й майже у всіх пунктах не
співпадуть. Який шлях обе
ре комсомол: компромісу
ч и 1конфронтації? Це мене
цікавить, бо ми вже маємо
багато прикладів непоро
зумінь у молодіжному се
редовищі з приводу різних
політичних та інших погля
дів . І знаємо, д о яких нас
лідків призводить н%бажанМетою створення нашого
театру
пантоміми
було
о б ’єднання
однодумців.
Яких саме? Звичайно, перш
за все тих, хто хоче пере
дати свої емоціТ через пла
стику тіла. Не хочу спро
щувати сказаним розумін
ня і призначення
нашого
театру. Адж е пантоміма —
це лише засіб вираження
думки.
Зміст же нашої
«Гр а ні» глибший — поста
новка спектаклів. Тобто не
просто
ряд розз’єднаних
між собою мімічних сце
нок, а цілісна вистава з кон
кретною постановкою і ре
жисурою тощо.
Звісно, аби втілити свої
задуми в життя одного ама
торства мало. Погодьтесь,
дуже важко виділяти
зі
своєї кишені, а особливо,
коли вона студентська (наш
театр, перш за все, сту
дентський), гроші на костю
ми і декорації. А просити
кошти
в організацій, і в
нашого інституту зокрема,
невдячна справа. Ще допо
може рідний вуз з примі

П Р О М А Й Н УВ

•

С ТУД ЕН ТС ЬК И Й

ВЕРЕСЕНЬ

у

СН ІГУР ІВСЬ КО М У

ф о то р еп о р та ж

Нелегко далися ці фотографії нашим
позаштатним фотокорам Івану Тимінському
та Ярославу Мельнику, бо зроблені вони
у «польових» умовах. Уявіть собі, яку ви
нахідливість треба
було проявити, щоб
роздобути під час сільськогосподарських
робіт фотозбільшувач, папір, проявники.
Крім того, цей фоторепортаж витримав
нелегкий поштовий шлях до редакції, дов
жиною майже в місяць. А ле через усі
перепетії ці фотознімки
стали д ля нас
тим більш цінними.

ня і тих, і інших йти на
компроміс.
Постановка цього питан
ня таким чином, як це зро
блено у проекті О . Бека,
може вороже настроїти до
комсомолу тих, чиї погля
ди не співпадають з ідеями
його програми. А з іншого
боку,
може
відновитись
сталінський принцип «Х то не
з нами — той проти нас».
Думаю також, що не слід
квапитися
зі
створенням
спілки молодіжних органі
зацій, як це пропонує сту
дент істфаку Т. Парфан. У
нас уже є комітет у спра
вах молоді при Верховній
Раді СРСР. І ми не можемо
похвалитися великою кіль
кістю молодіжних організа
цій на союзному рівні, які
треба було б об ’єднувати.
Гадаю, зараз треба пра
цювати
над об’єднанням
молоді за інтересами, со
ціальними ознаками тощо.
А тоді вже ці організації
при потребі поставлять ви
могу об’єднатись у спілку.
І. КАБАН,
Студент IV курсу фізмату.

Тепер усі труднющі позаду і ми друкує
мо фотографії з плантацій. Ні, не з тих,
де розігрувалися сцени трагічного кохання
Ізаури, а тих, що на Миколаївщині. Хоча
студентське життя на сільгоспроботах не
менш захоплююче, ніж кіносеріал про ча
рівну рабиню, і теж запам’ятається нашим
студентам надовго, якщо не на все життя.
А що це відповідає істині, можуть підтвер
дити третьокурсниця філологічного факу
льтету Марія Боднар (фото зліва) та Олена
Стегура, її колега з другого курсу (фото
справа). Ці милі дівчата показали
себе
ударкмцями на збиранні помідорів.
- Пам’ятною залишиться осінь-89 для май
бутніх філологів Олени Бикової Та Оксани
Мельник (ф ото вгорі). А також для комі
сара 12-го загону, студента другого курсу
історичного факультету Василя Чупруна,
який в особистому заліку (використовую
чи/ спортивний термін) посів третє місце
за результатами роботи на Миколаївщині
серед членів свого загону. І все ж, вважає
В. Чупрун, вчитися набагато ліпше. Колиш
ній воїн-«афганець» скучив за стінами р ід 

ного вузу, через те ф отооб’єктив нашого
фотокора В. Боб’яка зафіксував його не
на помідорному полі, а на фоні інституту.
А ми, у свою чергу, хочемо подякувати
цим студентам, бо привезли вони !з Снігурівського району не тільки «пом ідорні»
враження, а й трудові мозолі, якими по
праву можуть пишатися.

Пантоміма на госпрозрахунку
щенням. Яке, правда, нам
іноді Доводилось букваль
но відстоювати. Ну, підки
не якусь дещицю міський
комсомол... Д е ж на такій
базі готувати і з часом утри
мувати професіоналів? С л о 
вом, ми тепер вирішили пе
рейти на госпрозрахункові
рейки.
Д ля нас це, зрозуміло, і
додаткова
робота.
Адже
потрібно буде постійно да
вати спектаклі. Але це ті
льки зовнішній бік справи.
Бо за парадом наших сце
нічних дійств стоїть напру
жена щоденна робота акто
рів. Д о речі, про наш твор
чий колектив. Дуже важко
нам з добором акторських
кадрів. Адж е пантоміма —
дуже складний жанр. Посу
діть
самі,
драматичний
актор для висловлення своєї

РА Й О Н І

думки може
використати
і пластику, і міміку, і слово.
Наш же
тільки пантомі
му.
Ну й, крім того, ми
у
своїй справі майже першопрохідці. Адж е наш жанр
мало де популяризується.
Єдиний можливий інформа
ційний засіб, — телебачен
ня — йому теж не приді
ляє уваги (хіба що мім-клоунада). Є ще ряд несприят
ливих факторів. З них наз-.
ву те, що пантоміма доне
давна була, як мовиться, в
глибокому загоні. Щ е кіль
ка років тому цей жанр
сприймався
ледь
як не
буржуазний і псевдокультурний. А значить ні під
ручників, ні серйозних ана
літичних матеріалів по ньо
му не було.
Але, як бачите, труднощі

ці нас не Стримують. Ко
лектив
театру
серйозно
працює, і, як наслідок, вже
почав здобувати свого гля
дача. Помітний вже й пос
туп у творчому рівні
на
ших постановок.
Щ е кілька місяців тому
наші вистави представляли
нічим не зв’язані сценки.
Зараз ми маємо готовий
спектакль, показали
його
тричі ^ студентському клу
бі. І заробили на цьому
.тисячу карбованців. Прав;ца, з них ми не побачили
ні копійки...
Зараз ми готуємо нову
виставу.
Тї робоча назва
«Спогади
про майбутнє».
Вона розповідає про забутінародні слов’янські тради
ції і обряди, нашу історію,
її ми вже сподіваємось по
ставити на, так би мовити,

комерційний потік.
Д о слова скажу і про на
шу комерцію.
І відразу
обумовлюсь. Ми не жене
мось за прибутками. (Та й
де ви бачили, щоб театр
давав такі). Нам необхідно
гроші на декорації та кос
тюми і, зрозуміло, на якусь,
хоч мінімальну компенса
цію роботи акторів. У цій
справі ми
надіємось
на
спонсорів.. А ле судячи
зі
ставлення до театру грошо
витих організацій,
зараз
можемо розраховувати ті
льки на грошові збори віід
спектаклів. Д ля цього ми,
звичайно,
організовуємо
рекламу, намагаємось шу
кати зв’язків з профспіл
ковими і комсомольськими
комітетами місцевих уста
нов. Будемо також
прак
тикувати перед пуском но

Н. ЯСНА.

вого спектаклю попередній
перегляд
вистави перед
представниками
міських
підприємств і організацій.
І на закінчення декілька
слів про наші плани
на
майбутнє... Це, перш за все,
нові спектаклі
і налагод
ження гастролей. Спершу
по Прикарпаттю. Далі
по
республіці. Д о речі,
вже
маємо запрошення у Львів
і Севастополь. А в перспек
тиві поїздки
по Сою зу і,
можливо, й за рубіж. У нас
з приводу останнього вже
була розмова з польськи
ми колегами: зробити обмін
театрами.
У майбутньому наш театр
хотів би розширити жанро
ву палітру своїх виступів.
Було б непогано, якби у нас
появились і ляльки, і стем,
та й, зрештою, навіть тра
диційна драматургія. Тому
ми запрошуємо до нас всіх
бажаючих втілити ці
ідеї
в життя.

ю. косик.
Директор театру «Грань».
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Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка представляє забуті імена співвітчизників
15
бо

знаємо,

що

мов

Ж О В Т Н Я _ М И Н У Л д ^ ^ Р О К ІВ

понесемо
в життя
печать Твоїх палючих слів, що пропекла
до дна нам душі.
1936.

Жовті косатні цвітуть на мокрих луках,
як за днів дитинтсва^ в кучерявій млі.
Вилітають ластівками стріли з лука,
білі стріли літ.
Оси золоті в чарках троянд розквітлих,
мокрі зорі куряться під сизий вечір.
Ще горить твоєї молодості світло,
хоч новий десяток літ береш на плечі.
Слухай: Батьківщина свого сина кличе
найпростішим, неповторним, вічним
словом
У воді відбились зорі і обличчя,
кароокі лю ди і співуча мова.

Д О ІСТОТ З ЗЕЛЕНОЇ ЗОРІ

ШЕВЧЕНКО
Не

пишний монумент із мармуру Ти
залишив по собі,
коли туди відходив, звідкіля немає
вороття.
За бронзу й мідь тривкіше слово —
і як завжди сонце сходить
забуття.
I t*e цвітуть свічок ліле ї молитвами
Не тихне сторож вишні — соловейко
в місяця пожарах,
дівчата не вмовкають, і зозулиним
,
<
весі нні м чарам
все піддане. Земля і на землі закон
зростання й крові.
Зміняивість вічна і трива незмінність
прав і справ.
Країна, що над нею місяць грає, як
і грав,
волошково, пшенично, череш неву
вільхово, вербово.
Не тихне крик чаїний над лиманами,
що в них заснули
вітри завмерлих бур, немов стяги
потоплених човнів,
де сплять сповиті у китайку дні минулі
І море морщить хвилі, наче людські
чола наглий гнів.
Ц е Ти сто літ показував мету і шлях
стовпом вогнистим,
ми виросли у спадщині твоїй, як в сяйві
сонця листя.
У куряві воєн, у мряці буднів час Тебе
не зрушив.
Твоє наймення мов молитву кладемо
на стяг,

ДН Я Н А РО ДЖ ЕННЯ Б О ГД А Н А -ІГО Р Я А Н ТО Н И Ч А

тавро

БАТЬКІВЩИНА

Б. І. А Н ТО Н И Ч .
Ф ото 1928 р. З архіву доцента
кафедри української літератури
А . Ф . Мельничук.

З

Закони «б іосу» однакові для всіх:
народження, страждання й смерть.
Щ о лишиться по мені: попіл слів моїх,
що лишиться по нас: з кісток трава
зросте.
Лисиці, леви, ластівки і люди,
зеленої зорі черва і листя
матерії законам піддані незмінним,
як небо понад нами синє і сріблисте!
Я розумію вас, звірята і рослини,
я чую, як шумлять комети і зростають
трави.
Антонич теж звіря сумне і кучеряве.
18 травня 1935 р.

ВЕСНА
Росте ! Антонич, і росте трава,
І зеленіють кучеряві вільхи^
Ой, нахилися, нахилися тільки,
почуєш найтайніщі з всіх слова.
Дощем квітневим, весно, не тривожі
Хто стовк, мов дзбан скляний,
блакитне небо,
хто сипле листя — кусні скла на тебе?
У решето ловити хочеш дощ?
З всіх найдивніша мова гайова:
в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,
на вільхах місяць розклюють зозулі,
росте /Антонич, і росте трава.

0ИШНІ
Антонич був хрущем і жив колись
на вишнях,
на вишнях тих, що їх оспівував
Шевченко.
Моя країно зоряна, біблійна й пишна,
квГтчаста батьківщино вишні й
соловейка!
Д е вечори з євангелії, де світанки,
де небо сонцем привалило білі села,
цвітуть нахтненні вишні кучеряво й
п’янко,
як за Шевченка, знову, поять пісню
хмелем.
16 квітня 1935 р.

Привітаймо повернення
майстра

Щ об говорити про А н тонича — одного -з найбі
льших
західноукраїнських
поетів першої половини XX
століття, — потрібно переглянут.и ніе одніе видання
— в нашій критичній літе
ратурі згадок про нього не
густо: 5— 6 речень в акаде
мічному виданні
«Історії
української
літератури»
(К., 1974), невеличка стат
тя в «Українській літерату
рній енциклопедії», кілька
статей в періодиці останніх
років. Навіть до «А н тології
української поезії» (1986 р.
видання) Антонич не потра
пив. Чи не виникає Інтри
гуюче запитання: хто ж він,
напівдозволений, напівзаборонений
автор,
перше
(1967 р.) зібрання поезій
якого, й друге ( цього ро
ку) зникло з полиць мага
зинів у лічені дні? Мав би
він вже давно посісти міс
це серед «хрестоматійних»
поетів, та лише зараз його
поезія приходить до широ
кого кола читачів.
У книзі «Наше письмен
ство», яка вийшла 1941 ро
ку в Українському видав
ництві Кракова, українсь
кий поет, прозаїк, драма
тург, перекладач, критик та
історик літератури, профе
сор Краківського універси
тету Богдан Сильвестрович
Лепкий пише: «Велику втра
ту заподіяла
українській
літературі смерть БогданаІгоря
Антонича,
автора
ліричних збірок «Привітання
життя»,
«Три
перстені»,
«Книга Лева»
й лібретто
до опери Антона Рудниц*>кого «Д овбуш », якого не
скінчив. Мав він свій пое
тичний погляд на світ, своє
почуття вірша, своє багат
ство порівнянь. Вглиблюва
вся в питання життя й існу
вання, не затрачаючи при
тім молодечого
темпера
менту.
Любив свою Лемківщину
й був її найкращий пред
ставник в літературі...».
Народився
Богдан-Ігор
Антонич 5 жовтня 1909 ро
ку в сім’ї священика села

Новиці Горлицького повіту
на Лемківщині (нині тери
торія ПНР). У період пер
шої світової війни сім’я А н тоничів жила у Відні, потім
переїхала до Чехословаччини, на Пряшівщину, де Бог
дан-Ігор закінчив Сяноцьку
гімназію.
З 1928 по 1933 рік здобу
вав диплом магістра на фі
лологічному (тодішня наз
ва — філософському) фа
культеті
Львівського уні
верситету.
На цей період
припадає вихід першої збі
рки
«Привітання
життя»
(вид-тво «Д а ж б о г», Львів,
1931). Збірка відзначалась
широкою, для української
поезії доти не знаною те
матикою, вибагливою зву
ковою інструментовкою ві
рша. Вона свідчила про но
ваторський талант Антони
ча. Тоді ж Антонич пра
цював над збіркою релігій
них гімнів «Велика гармо
нія», яку свідомо не опуб
лікував. Поглиблюється кон
флікт у філософських пог
лядах поета. В його твор
чості, яка все більше під
порядковується матеріаліс
тичному світобаченню, з'яв
ляються «земні», навіть со
ціальні мотиви. У 1934 році
Видано другу
книжку —
«Тр и перстені» — найдос
коналіше ліричне творення
Антонича. В центрі її об
раз Лемківщини, казковий
світ молодості поета, який,
одначе, затьмарений ре
альними картинами злиден
ного, поневоленого життя
краю. «Книга Лева» (1936)
— третя, найбільша і ос
тання з прижиттєвих збірок
поета — новий крок у ф і
лософському
осмисленні
буття, у розвитку таланту
поета. Головна тема її —
зв’язок
між людиною і
природою, розкриття «тає
мниці ж иття» в єдності д у 
ховних і матеріальних вия
вів
(«У Л Е », т. 1, ст. 72).

Оформлення «Книги Лева»
здійснював товариш А нто
нича, поет і художник Свя
тослав
Гординський (нар.
1906 року, зараз живе у
Нью -Йорку).
«Три перстені» і «Книга
Лева» були відзначені на
літературних конкурсах
«Страшенно
закохана у
Ваших поезіяхі» — призна
лась Антоничеві Ірина Вільде в листі від
19 лютого
1937 р. Через півроку, 6 ли
пня (1937) 27-річний БогданІгор Антонич помер у Львів
ській лікарні від запалення
легень. Похований на Янівському цвинтарі у Львові.
Збірки «Зелена євангелія»
та «Ротації» — посмертні
видання. Йому не судилось
побачити довгожданий ве
ресень 1939-го, та може й
добре: хто-зна, чи не потра
пив би до числа репресова
них, адже ж не належав до
ж одної з політичних
пар
тій.*
Його твори вийшли
(за
редакцією Святослава Гординського та Богдана Рубчака — уродженця м. Ка
луша) в Нью-Йорку і Вінні
пезі, перекладались англій
ською, польською, чеською
мовами, і лише в нас ім’я
Антонича десятиліттями незаслужено
замовчувалося.
Хоч відомий факт відмови
поета співпрацювати з ре
акційними
угрупованнями
довоєнного Львова, хоча йо
го мелодійна повітична мо
ва не містить ж одної «ан
тирадянщини», тв<9ри Анто
нича десятиліттями\піддавалися негласному табу.
І лише зараз (д о 80-ліття
з дня народження) у видав
ництві «Радянський письмен
ник» вийшло найбільш пов
не зібрання
Антоничевих
поезій. Тож привітаймо повернення майстраї
С. БРЕСЛАВСЬКА.
Студентка II курсу заоч
ного відділення філфаку.

НА Ф О ТО К О Н К У Р С «Р П »

В осіньому
лариу

УН ІВ ЕР СІА ДА -89

Осінь — одна з найчарівніших пір року. І щора
зу вона приходить на зем
лю якоюсь оновленою хо
дою .
Бо не втомлюєшся
дивуватися отим золотис
тим візерункам
кленових
листочків, що тихо вкрива
ють паркові але?, отим 6агрянцям на віттях
чере
шень, лагідним
сонячним
променям, які
віддають
останні крихти тепла усьо
му живому.
Д л я когось осінь — це
година безмірної зажури,
д ля іншого — щедра го
дівниця, золотокоса красу
ня. А ось якою побачив
цьогорічну осінь у місько
му парку студент другого
курсу фізико-математичного факультету Віктор Д О М БРОВСЬКИЙ, який одного
погожого дня вирушив
у
мандрівку з фотоапаратом.
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БО ДНА РЧУК .

На стадіоні інституту наф
ти і газу відбулися старти
І міської Універсіади-89. У
ній брали участь студенти
всіх вузів Прикарпаття. Най
більш масовими були кома
нди з легкої атлетики і бо
ротьби самбо. Переможці
з окремих
видів змагань
нагороджувались пам’ятни
ми медалями, грамотами.
Героєм дня, як мовиться,
стала студентка музичнопедагогічного
факультету
Надія Стромецька.
Вона
завоювала три медалі — з
бігу на 100 метрів, у стриб
ках у довжину і естафет
ному бігу.
Успішно виступив також
Микола
Федорівський
з
педагогічного
факультету.
Він ще раз підтвердив своє
звання
майстра
спорту
СРСР, вигравши забіг
на
3000 метрів. Третім на цій
дистанції був його колега,
теж майбутній педагог по
чаткових класів,
Ярослав
Атаманюк.
Олександр
Біркович
з

історичного факультету в и -грав змагання із гирьового*
спорту і боротьби самбо
у ваговій категорії 90 кг.
Високу майстерність про
демонструвала жіноча і чо
ловіча волейбольні коман
ди нашого вузу. Вони по
сіли перші місця.
З футбольного поля наші:
лицарі шкіряного м’яча у
змаганні з колективом інсти
туту нафти і газу вийшли;
з нічийним рахунком.
П ЛАВ А Н Н Я
У Києві відбулося
зма
гання з плавання в залік
XVII Спартакіади
педаго
гічних вузів України. Кома
нда нашого інституту зай
няла друге
місце, посту
пившись місцевим спорт
сменам — команді Київсь
кого педінституту.
ВЕСЛУВАННЯ
Майстер спорту В. Ка лінчук, виступаючи в м. Херсо
ні на Спартакіаді педвузів;
України, з веслування
н»
байдарках
посів почесне
п’яте місце в особистомузаліку. Д о загальної суми,
у залік нашого вузу
віні
набрав 40 очок.
Спортивну добірку
під
готував
П. НЕСТЕРУК.
Ст.
викладач
кафедри:
фізвиховакня.
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