Присвячено Жовтню
З нагоди 72-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції в актово
му залі відбулися урочис
ті збори колективу інсти
туту. Вступним словом
їх
'відкрив член
партійного
комітету, завідуючий
ка«федрою
наукових основ
управління школою Б. М .
Ступарик. Він надав слово
для доповіді доценту ка
федри філософії і науко
вого соціалізму В. }. Кафарському.
Із святковим! привітанням
до усіх присутніх звернувся
ректор
інституту, доктор
філологічних наук профе
сор В. І. Кононенко.
Вігі
вручив
почесций
значок
«Відмінник «народної осві
ти» учительці експеримен
тальної
школи-лабораторії
№ 23 Т. В. Перевозовій, а
також Почесні грамоти гру
пі викладачів та працівни
ків вузу за сумлінну пра
цю, активність у громадсь
ко-політичному житті.
Ве
ликій групі товаришів згід
но із святковим наказом,
який зачитав голова проф 
кому інституту Ф . Ф . Костишин, оголошено подяки,
частина працівників
наго
роджена грошовими
пре
міями.
Піїсля
зборів кращими
силами художньої самоді
яльності інституту був да
ний святковий концерт.
(Наш кор.).

ОРГАН ПАРТКОМУ,
РЕКТОРАТУ,
ПРОФСПІЛКОВИХ ЕОМ М І И
ТА КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ШСПГГУТУ
ІМЕНІ В. СТЕФАННКА
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У парткомі інституту
.'Іьського активу. Якщо у
стів у роботі комсомольсь
На черговому засіданні
неділю
студенти
носили
кої організації і ^кільки з
партійного комітету обго
жовто-блакитні прапори, то
їх числа були обрані деле
ворювалося питання
про
які
ж це комсомольці.
гатами на конференцію?
роботу комуністів, що пра
розібратися
з
О.
Сангулія: — Більшість Пропоную
цюють у виборних органах
«афганців» не є активістами
кожним,/хто ніс ці прапори.
комсомольської організації
у нашій комсомольській о>рБ. В. Василишин, прорек
інституту, по підготовці і
ганІзації. На конференції
тор по навчальній роботі:
проведенню звітів і виборів.
— Якщо говорити про зві
було не більше п’яти про
З інформацією по
цьому
тно-виборну конференцію,
центів від їх кількості.
питанню виступив секретар
На засіданні парткому ви
то вважаю, що вона пройш
комітету комсомолу інсти
ступило чимало бажаючих,
ла слабо і в першу чергу
туту О . Сангулія. Його вис
більшість з них вносили кон
тому, що слабким був звіт
туп, як, зрештою, і сам хід
кретні пропозиції. Ось де
секретаря. Думаю, що за
звітно-виборної
комсомо
які з них.
політизацією
ми упустили
льської конференції, викли
А. і. Чорний: — Ми вийш
навчальну роботу.
кав численні запитання та
ли за рамки того питання,
П. С. Федорчак, прорек
гостру дискусію серед чле
яке поставлено на засіданні.
тор по науковій роботі: j —
нів парткому і запрошених
Однак це й закономірно.
Я пропоную допомогти сту- *
на засідання, яку варто ви
Бо проблеми комсомолу в
дентам розібратися в ба
нести на газетну площу.
машій країні надзвичайно
гатьох питаннях. Д ля иього
Ю . М. Головчанський, Ін
болючі
на
сучасному
етапі.
треба підняти активність ко
структор обкому КП Укра
П ропонуй заслухати членів
муністів.
їни: — Яку допомогу надав
КПРС — студентів на пар
Б. М. Ступарик, завідую
партком у підготовці і про
тійних зборах, розширених
чий кгфедрою
наукових
веденні комсомольської зві
засіданнях партійних бюро.
основ управління школою,
тно-виборної конференції?
На історичному факультеті
член парткому: — Комуні
О . Сангулія: — В. І. Ко
треба розгорнути індивіду
стам, які працюють в ком
ноненко і М. М. Яцура до
альну
роботу
зі
студентами.
сомолі, треба посилити пепомогли залучити до кон
М . М. Соя: — Мова йде
дагогізацію комсомольської
ференції викладачів, студен
про оновлення ВЛКСМ . Ко
роботи. Знаючи, якою ми
тів. Всі, до кого ми зверта
мсомольська організація іс
хочемо бачити спілку, тре
лися у парткомі, допомага
торичного факуліГгету йде
ба все для цього робити,
ла
попереду інших, тому тре
і в першу чергу посилити
В. і. Кононенко, ректор
ба підтримати цікаві справи
самоврядування.
інституту, член парткому:
комсомольського
бюро
фа
Отож
при обговоренні
— Як ви оцінюєте хід сту
культету і комітету комсо
першого і основного питан
дентської конференції? І ще
молу інституту.
ня розмова не обмежилася
одне У мене побував бать
Ф . Ф . Костииіин, голова
тільки роллю молодих ко
ко студента з історичного
профкому:
— Необхідно
муністів у підготовці і про
факультету, Який схвильо
вдосконалювати стиль пар
веденні звітно-виборної ко
ваний тим, що на історич
тійного керівництва комсо
мсомольської конференції.
ному ведеться пряма про
молом. Пропоную заслуха
Виразно проходила думка
паганда за масовий
вихід
ти на партзборах питання
про необхідність співпраці
з комсомолу. Щ о ви мо
про роботу комуністів з
партійної і комсомольської
жете пояснити?
молоддю , організувати по
організацій, про роль ком
0 . Сангулія: — Я знаю
стійно діючий дискусійний
сомолу у всій роботі пед
про один виступ студента
семінар
комсомольського
вузу, а також про роль мо
істфаку Ігоря Чижа на. ф і
активу.
лодих комуністів в діяльно
лологічному
факультеті з
В. І. Костів, секретар пар
сті
інститутської
спілки.
пропагандою про вихід з
тійного бюро істфаку: —
Партком прийняв відповідну
комсомолу. Після конфере
На мою
думку,
комсо
постанову, у якій визнав за
нції ми взяли курс (на іс
мольська організація
до
необхідне партійним бюро
торичному
факультет і) на
пускає
ряд серйозних по
факультетів поліпшити інди
перегляд
причетності до
милок. Перша — вип’ячувідуальну роботу з м олоди
членства в комсомолі.
вання всього негативного;
ми комуністами, особливо
Щ одо першрго запитання,
друга — працюють дієво
гими, які є членами вибор
то я вважаю, що розмова
тільки три сектори; третя
них комсомольських орга
на конференції була гос
— комсомольські бюро не
нів. Вирішено у грудні ц. р.
трою, часто переходила в
займаються
педзагонами,
провести
загальноінститут
емоції, але була вона д у 
художньою самодіяльністю,
ські партійні збори з поря
же потрібною. Думаю, що
дозвіллям та іншими питан
дком денним: «П ро роботу
треба провести спільні пар
нями
навчально-виховного
комуністів зі студентською
тійно-комсомольські збори.
м олоддю », рекомендовано
А.
І. Чорний, доцент ка процесу.
Т. Парфан, секретар копартбюро факультетів про
ф едри історії КПРС, член
сомольського бюро істфа
вести такі збори на факуль
парткому: — Чи є у вас
ку: — Вважаю, що людина
тетах. На засіданні партвідомості про те, як оці
має право вийти S комсо \кому обговорити
питання
нюють роботу конференції
молу добровільно і тільки
«П р о роботу партбюро ф і
члени КПРС, партійні бюро?
тоді комсомол буде бойо
лологічного та історичного
О . Сангулія: — Я до відпо
вим авангардом.
Головна
факультетів
з молодими
віді не готовий.
наша мета —
політизація
комуністами». Організувати
1. Лаврів, студентка ф іло
і провести у листопаді кру
роботи.
логічного факультету: — В
глий стіл «Партія,- комсо
Ю . М. Головчанський: —
порядку довідки:
ніякої
мол, профспілки». Продов-,
Зараз
молодь
виносить
пропаганди за вихід з чле
жити практику проведення
ідею створення студентсь
нів ВЛК СМ Чиж на ф ілоло
кого братства. Ваша тактика
зустрічей членів парткому і
гічному не проводив.
М . М . Соя, доцент кафед
щ одо цієї організації?
ректорату з молодими ко
Т. Парфан: — Вважаю,
ри ТМПКР, член парткому:
муністами, комсомольським
і профспілковим активом.
що ця організація
буде
— Чи узагальнював комітет
Дублювати існуючі'. 'Хоча,
комсомолу результати ан
На засіданні
партійного
кети про роль і функції спі
якщо вона буде задовількомітету заслухано ряд ін
няти молодь, ми її підтри
ших питань. Зокрема, вирі
лки, яка була надрукована
муємо.
в' газеті «Радянський педа
шено з нагоди 72-ї річниці
В.
П. Поліщук, секретар Великого Жовтня нагороди
гог»?
партійного бюро музпеду:
О . Сангулія: — Відпові
ти грошовими преміями з
— Думаю, що на це питан
дей на анкету зовсім нема.
партійної каси С . В. Дом М . М . Яцура, секретар
' бровського та В. П. Полі
ня треба дивитися глибше
парткому інституту: — Яка
щука ,як кращих секретарів
і вирішити,
хто є членом
участь воїнів-інтернаціоналіВЛКСМ , яка роль комсомоІрарторганізаЦій.

рлю ди

Н А Ш О ГО

ВУЗУ

Відзнака за працю
Напередодні 72-ї річниці
Великого Жовтня ректору
нашого інституту, докторо
ві філологічних наук, про
фесорові В. І. Кононенку
присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч Мауки І
техніки 'УРСР».
Колектив вузу щиро ві
тає В. І. Кононенка з цією
високою відзнакою, бажає
йому міцного здоров’я, на
снаги і нових ^творчих здо
бутків,
які
множитимуть
скарбницю науки.
За плечима ветерана Ве
ликої
Вітчизняної і, війни
Григорія Кузьмича Потоцького майже 40-літній стаж
роботи у вищій школі. Пі
сля закінчення
Харківсь
кого державного універси
тету спочатку працював учи
телем історії в о д н ій з Хар
ківських шкіл. Закінчивши
ВПШ при ЦК КПРС, пра
цював на партійній роботі,
потім директором
Коло
мийського
учительського
інституту.
Кандидат історичних на
ук, відмінник народної ос
віти, Григорій Куз|»мич Про
тягом 20 років, очолював
койектив кафедри марксизму-ленінізму нашого
ін
ституту. Г, К. Потоцький і
нині веде активну науково-

д осгідну
роботу. В його
ізорчому доробку близько
ста публікацій. Серед них
і ряд монографій, зокрема,
«Назустріч м рії»,
«Історія
Івано-Франківської обласної
партійної організації» та ін.
За успііхи у підготовці учи
тельських кадрів,
активну
участь у розвитку освіти І
культури
на Прикарпатті
Г. К. Потоцький нагородже
ний орденом
Жовтневої
Революції.
Зараз доцент
кафедри
ф ілософ ії і наукового со
ціалізму викладає курс на
укового соціалізму, керує
науковою роботою студен;
тіів історичного факультету.
На знімку: Г. К .П О ТО Ц Ь КИЙ.
Ф ото В. Боб’ яка.

НА ЗАСІДАННІ РАДИ
Нещодавно відбулося чер
гове засідання вченої ради
інституту. На ньому розгля
дався ряд важливих питань
з інститутського життя. Зо
крема, «П ро стан і заходи
по дальшому удосконален
ню діяльності факультету
перепідготовки і підвищен
ня кваліфікації організато
рів народної освіти у від
повідності до вимог Пос
танови ЦК КПРС і
Ради
Міністрів СРСР від
6.02
1988 р. «П р о перебудову
системи підвищення квалі
фікації і перепідготовки ке
рівних працівників і спеці
алістів народного господар
ства». Доповідач — декан
факультету перепідготовки
вчительських кадрів доцент
II Я. Гришай.
Другою на засіданні об
говорювалася
проблема
студентського
самоуправ

ління в інституті. По цьому
питанню виступили секре
тар комітету комсомолу ін
ституту
О.
Сангулія
і
П. Хмельовський,
голову
'студентського профкому.
«П р о підсумки стажуван
ня (1985— 1989 pp.) викла
дачів інституту у ведучих
навчальних закладах і зав
дання кафедр по підвищен
ню його ефективності» до
повідав присутнім прорек
тор по навчальній частині
професор П. С. Федорчак.
Також на засіданні роз
глядались питання конкур
су на заміщення посад про
фесорсько - викладацького
складу й інші, менш знач
ні, питання (про затверд
ження
рекомендацій
на
депонування р яду
науко
вих статей працівників ін
ституту, тем дисертацій то
що).

Заслужені оплески
У рамках
традиційного
огляду-конкурсу факультет
ських колективів художньої
самодіяльності студенти та
викладачі мали змогу не
щодавно познайомитися із
самодіяльними
талантами
фізико-математичного ' та
історичного
факультетів.
Програми обох колективів
були художньо насиченими,
різноманітними за жанро
вою палітрою. У концерті
фізматівців були присутні
і гумор, і пантоміма, і ху
дожнє читання, і сольний
спів. З нетерпінням чекала
публіка виходу на сцену во
кально - інструментального
ансамблю «Контакт». Своєю
програмою, підготовленою
в українському національ
ному стилі, ансамбль дуже
сподобався глядачам.
Композиційно
заверше
ною, насиченою
багатьма
жанрами, а також неабия
ким митецьким виконанням
відзначалася
, концертна
програма історичного фа
культету, яку Студенти під
готували під девізом «Без
тебе нема Батькіщини, моя
Україно свята». Духом Ш евченкового слова, народної
української пісні, запально
го гуцульського танцю про
йняті були виступи учасни
ків.
А на завершення —
фрагмент українських ве
чорниць з веселими пере
співами хлопців та дівчат,
смачною сваркою баби Палажки
та баби Параски,
неодмінними героями гу
мористичних оповідок.
Зал недноразово апло
дував щиро і висловлював
своє захоплення прекрасни
ми номерами, вдячність за
чудово організований кон
церт,. від якого кожен гля
дач одержав задоволення.
Н. А РКА ДЬ Є ВА .

«рад ян ськ и й

п ед а го г »
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Відродити авторитет комсомолу

П о д ії політичного життя
ЗА М А ТЕ Р ІА Л А М И ЗВ ІТН О -В И Б О Р Н О Ї К О Н Ф Е Р ЕН Ц ІЇ К О М С О М О Л Ь С Ь К О Ї О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЇ ІН С ТИ ТУТУ
країни, зазначалося у звітній
них зборах інституту.
То
для комсомольської орга
доповіді секретаря коміте
чилися в парткомі розмо
нізації інституту одним
з
Як ми уже повідомляли, 27 жовтня відбулася звітноту комсомолу О . Сангулії,
ви з приводу зустрічі з де
головних напрямків
робо
виборна конференція комсомольсько; організації на
вплинули не тільки на си
легатами Установчого з’їзду
ти вважався
і вважається
шого інституту. Із звітною доповіддю виступив секре
туацію у нашому суспіль
НРУ.
тар комітету комсомолу Олександр Сангулія. В обго
сприяння підготовці
висо
стві, але й на стан справ
Багато розмов ведеться
кокваліфікованих спеціаліс
воренні доповіді виступили О . Котлінський — студент
у комсомолі: все більшого
і з приводу діяльності нотів. А ле при вирішенні цьо
IV курсу 'історичного факультету, О . Рошкевиц — сту
поширення набирають про
востворених
громадських
го питання настав час по
дент II курсу фізико-маїематичного факультету, секре
цеси демократизації,
про
об’єднань. В цьому напрям
ламати ще один стереотип,
тар комсомольського бюро, Ю . І. Патлажан — профе
кидаються від сну байду
ку ми за
підтримку всіх
згідно якого всі, хто пога
сор кафедри загальної історії, П. С. Федорчак — про
жості та інертності комсо
здорових
починань,
які
но вчиться,
мають
бути
ректор по науковій роботі, професор, А . Гончаренко
мольці, вони прагнуть пов
сприяють перебудові і оно
покарані по комсомольській
— студент III курсу історичного факультету, Т. Глянцев
ніше реалізувати своТ інте
вленню суспільства, і проти
лінії, а комсорг факультету
— студент II курсу історичного, заступник секретаря
реси. Політизація
суспіль
тих, що ведуть до усклад
чи групи —
нести персо
комсомольського бюро, О . Тарнавська —
секретар
ства здійснюється на фоні
нення.
комсомольського бюро факультету іноземних
мов,
нальну відповідальність
за
кризи економіки, що підси
(Основними
завданнями
Г. Добровольська — студентка V курсу фізико-матеуспішність своїх
комсомо
люється кризою в ідеоло
комітету комсомолу за звіт
матичного факультету, О . Шинкарук — студент II курсу
льців.
Головне
завдання
гії. Йде серйозна боротьба
ний період були розширен
Історичного факультету,
член
комітету комсомолу,
комсомольської
організадвох таборів: прихильників
ня самостійності факультет
П. Хмельовський — голова студентського профкому,
, ції — це забезпечення опти
дальшого розвитку
пере
ських комсомольських орга
Л . Голендар — секретар комсомольської організації
мальних умов для одержан
будови (демократичного) і
нізацій, підтримка їх ініціа
бібліотеки, Т. Парфан — студент III курсу істфаку,
ня знань. Зробити це мож
тих, хто так чи інакше не
тив тощо.
Ми намагалися
секретар комсомольського бюро, В. І. Кононенко —
на через розвиток студент
зацікавлений в цьому (кон
менше зважати на вказівки
ректор 'інституту, професор.
ського самоврядування, Насервативного). Це стосуєть
зверху і зі сторони, а ро
Звітно-виборна комсомольська конференція прийня
початку звітного
періоду
ся і комсомолу, в якому
бити те, що, на наш пог
ла постанову, спрямовану на вдосконалення спілчан
основну р о ль відводили натакож проходить ломка сте
ляд, хвилює молодь.
Як
ської роботи, орієнтацію її на Дієві, потрібні молоді
вчально-виховній комісії ко
реотипів, що насаджували
нам це вдалося, судіть са
справи. Конференція обрала делегатів на мЗську та
мітету комсомолу (відпові
ся десятками
років.
Нас
мі. Пріоритетними напрям
'обласну звітно-виборні
комсомольські конференції,
дальна О . Коновалова), а
переконували,
що комсо
ками нашої
роботи були
а також обрала новий склад комітету комсомолу вузу.
також новоствореній
раді
мол *— єдина масова гро
підвищення політичної
ку
відмінників. На жаль, вони
мадсько-політична
органі
льтури, вивчення громадсь
зація, яка охоплює' всі інте
кої думки, розвиток само
реси молоді, несе відпові
врядування, організація д о 
дальність
за
все, що її
звілля студентів, створення
оточує. З комсомольця ро
умов для економічної
д і
били ідола, який мав бути
яльності і фінансової
не
Ілорально стійким, ідейно
залежності комсомольської
переконаним,
політично
організації,
вдосконалення
грамотним, всебічно розви
її організаційної структури,
нутим... Перебування у ком
наведення порядку у внут
сомолі
використовувалося
ріспілковій дисципліні.
як гарантія для вступу
в
Дещ о
про
підвищення
партію, вуз. Саме членство
політичної
культури.
Ми
у комсомолі було своєрід
вбачаємо у цьому напрям
ним засобом впливу на мо
ку одне з головних завдань
лодих
людей, що мали
комсомольської організації
власну думку: раз комсо
інституту.
Ми підтримали
молець — можна викликати
думку студентства про не
в партком, комітет комсо
обхідність зміни
існуючої
молу, в разі чого — при
системи
їх
політичного
грозити виключенням.
інформування, допомагали
’Робота
комсомольських
організувати
політклуби.
органів нагадувала роботу
Хочу в цьому плані відзна
механізмів
на холостому
чити комсомольське бюро
ходу. Такий комсомол вже . історичного
факультету,
віджив своє. Та це не зна
, На знімку: йде реєстрація делегатів перед
конференцією.
яке задавало тон в роботі,
чить, що молоді не потріб
їх приклад — яскраве свід
на організація.
Потрібна!
не виправдали наших спо
ту. Причини цього і в за
кого активу. Багато в чому
чення того, як багато зна
дівань. І сьогодні основний
Тому
ми виступаємо
за
,нас сковує вказівка на по
вантаженості членів фрак
чить вЛасна ініціатива. Во
створення нового комсомо
акцент ми робимо на
ДІ-<
годжування усіх анкет со
ції, і у відсутності контролю
на особливо потрібна тепер,
яльності студентської групи
лу, який дійсно висловлює
та підтримки з боку
сту
ціологічної лабораторії. Ще
коли настав час розгорнути
інтереси молоді, ^снує для
у вченій раді інституту (го
дентства, у відсутності по
одне болюче місце — роз
роботу по висуненню канди
м олоді, має своє політичне
лова —
І. Чиж).
ложення
про студентську
виток самоврядування.
датів у місцеві Ради народ
обличчя, гнучку
організа
Своє головне завдання,
групу,
розрізненість
дій
Дещ о про активність члених депутатів. Перший, крок
ційну структуру, об'єднує
органів студентства.
продовжив доповідач,
ми
• нів комітету комсомолу. До
у цьому
напрямку
вже
тих, хто хоче працювати і
бачимо в тому, щоб сприя
Ще одна
наша турбота
них є ряд серйозних заува
зроблено. Маю
на увазі
*ірацює в організації. Цьо
— це створення умов для
ти становленню майбутньо
жень: не відвідують
сту
анкету в газеті
«Радянсь
го
ми
можемо
досягти
економічної діяльності сту
го вчителя як особистості,
дентські групи, не працю
кий педагог» (№ 32). Ось
'конкретними
справами.
дентів. Можливості для то
як людини, якій не байду
ють з активом факультетів,
деякі ^висновки з неї:
Сподіватися «а вільний ви
жі проблеми нашого сус
го, щоб заробити гроші, е.
не ходять на засідання ко
— більшість стефаниківхід з комсомолу, як вирі
пільства. З цією метою ми
Худграф може взяти на се
мітету комсомолу. Так, член
ців вважає, що студент мо
шення всіх наших проблем,
бе оформительські роботи,
пропонуємо створити у ву
комітету
комсомолу
О.
же брати участь у вирішен
б уло б неправильно.
Ви
музпед — навчання грі на
зі
справжнє
студентське
Дзвін від квітня до цього
ні політичних проблем;
йдуть ті, хто щось робив,
музичних інструментах, іносамоврядування, а не рек
часу жодного разу не була
— запропоновано перші
иіось пропонував, а ті, хто
мовники — інтенсивне вив
торське
чи
викладацьке.
на засіданні, О . Коновало
кандидатури у народні де 
відсиджувався, і далі
бу
чення іноземних мов, фіз
Чимало проблем у роботі
ва — тільки один раз, а за
путати.'
дуть відсиджуватися. Зараз
мат — ліквідацію комп’ю
студентської фракції у вче
цей час було п’ять засідань.
Проблема з проблем —
потоібно боротися за лю 
терної неграмотності,
під
ній раді
інституту:
мало
Викликає серйозну тривогу
інформованість
студентів
дей ініціативних, перекону
готовку
навчальних
про
студентів знають про її д і
і робота секретарів комсо
про життя
вузу
і життя
вати їх і позбавлятися тих,
яльність, вона не склалася
грам тощо.
мольського бюро ф ілоло
спілки. Ми відмовилися від
які
своєю
бездіяльністю
Основна сфера діяльності
як колектив, ще й досі не
гічного та художньо-графіч
«Комсомольського прожек
•винесла жодного питання
студентства, основний обо
порушенням
Д И С Ц И П Л ІН И
ного факультетів, яка
пу
тора», замість нього створе
в’язок — навчання.
Тому
на засідання ради інститу
розвалюють організацію.
щена на самоплив.
но шрес-центр. В інформу
Д ля відродження автори
Кілька слів
про роботу
ванні молоді
про роботу
тету комсомолу
потрібно
К ІД у «М еридіан». За
три
комітету
комсомолу нам
відродити його організацій
роки його існування зробле
дуже допомагає інститутсь
ПОСТАНОВА
ну самостійність у стосун
но чимало цікавих і корис
ка багатотиражка. Як ви,
ЗВ ІТН О -В И БО Р Н О Ї К О М С О М О Л Ь С Ь К О Ї КО Н Ф ЕРЕН Ц ІЇ
ках з партійними органами
них справ. Це і відродж ен
напевно, помітили, значно
і з адміністрацією. Не мон<ня фестивалю
інтернаціо
зросла кількість статей про
само
1. Роботу комітету комвсебічна допомога
на сказати, що
партійний
нальної дружби, поїздки в
справи молоді.
О т тільки
діяльним об ’єднанням сту
сомолу за звітнии
період
Комітет нашого вузу сис
інші вузи, на конференції.
дописувачі, на жаль, одні
рр.ажати задовільною.
дентів;
тематично втручається у_наВ цьому
велика "Заслуггі
й ті ж. І в цьому напрямку
2. Повноваження коміте
д ) розширення самовря
ші справи, але
елементи
президента клубу Р. Винник
необхідно продовжити ро
ту
комсомолу
вважати
дування, в тому числі
як
надмірної опіки, перестра
цької та її активу.
Нещо
боту новообраному складу
засобу тісного згуртування
складеними.
ховки
ще мають
місце.
давно були проведені ре
комітету комсомолу.
Вив
3, Основними напрямка
студентського колективу;
Численні погодження
дій,
організаційні збори КІДу.
чення громадської
думки
ми роботи комсомольської
е) вдосконалення органі
нагадування про їх наслід
Клуб став добровільним са
без цього неможливе. Ве
організації інституту вважа
зації дозвілля, в тому чис
ки забирають багато часу
модіяльним
об’єднанням
лику роль тут відіграє
і
ти:
/
лі розширення
зв’язків з
І нервів.
Згадаймо лише
молоді, яке підтримує плат
центр вивчення громадської
а) підвищення політичної
вузами, туристичні поїздки
кампанію по виборах у на
форму партії, визнає полі
думки, який був створений
І т. п.
культури майбутнього вчи
родні депутати, коли ком
у квітні минулого року. За
4.
Комітету комсомолу натичне керівництво комсомо
теля;
сомольське бюро історич
лу, має свою емблему, зна
цей час проведено анкету
основі вивчення громадсь
б ) створення при коміте
ного факультету виступило
чок і сприяє зміцненню сту
вання першокурсників, стар
кої думки та критичних зау
ті комсомолу лабораторії
з пропозицією не голосу
ших піонервожатих, вивче
дентської дружби.
передового
педагогічного
важень, висловлених в ході
вати за товариша Ткачука,
но проблеми комсомольців
звітів та виборів, розроби
досвіду на базі СШ № 23;
Одним з напрямків
ро
обгрунтувавши своє рішен
СШ № 23.
Напередодні
в) поліпшення матеріаль
ти конкретні заходи діяль
боти
комітету комсомолу,
ня. Говорили і про пору
конференції запропоновано
ності.
ного становища через орга
продовжив доповідач, має
шення закону, і про лінію
анкету по визначенню ролі,
нізацію індивідуальної тру
5.
Комітету комсомолу бути Підготовка комсомоль
Партії, і про все інше. А
місця і функцій комсомоль
боротися за максимальну
дової діяльності студентів
ців до вступу в партію, а
проведення анкетування з
ської організації студентсь
соціальну захищеність *сту
у вільний від навчання час,
також
поповнення
своїх
приводу вільного виходу з
кої групи.
дента. Д л я цього при ко
а також шляхом розвитку
рядів. Треба попрацювати і
комсомолу викликало сті
Є у комітету комсомолу
мітеті комсомолу створити
економічної- діяльності ком
над ліквідацією недоліків
льки
емоцій, що
навіть
V проблеми. Найперша —
сомолу;
комісію по соціальній
за
у структурі комсомольської
обговорювалося на партій
це проблема комсомольсьхищеності студента.
г) розширення роботи і
організації, на наш погляд,

надто громіздкої. І в цьо
му напрямку
вже
дещо
зроблено. Ми відмовилися
від тих секторів, які, на
наш погляд, існували ф ор
мально. Зараз основними
секторами комітету комсо
молу є:
— сектор розвитку саморрядування,
— ідейно-виховної робо
ти,,
Щ
— організаційний,
— вивчення громадської
думки,
.— економічний,
— дозвілля та відпочин
ку молоді,
— обліку членів ВЛКСМ
і фінансів,
— роботи з комсомоль
ською
організацією
СІХІ
№ 23.
В’ іо д і
звітно-виборної
кампанії студенти пропону
вали також:
— сектор роботи із са
модіяльними об’єднаннями
молоді,
— роботи з комсомоль
ською організацією викла
дачів, співробітників і д іло 
водів.,
—
сприяння
розвитку
дружби та- обміну студен
тами інших вузів.
Серйозним недоліком
в
роботі нашої комсомоль
ської організації є відсут
ність продуманої
системи
навчання
комсомольського
активу.
Крім
проведення
епізодичних нарад з при
воду
окремих
кампаній
фактично нічого не роби
лося. А це поле діяльності
заступника секретаря
по
оргроботі
Т.
Петрової.
Однак було б надто прос
то звинувачувати ' її одну.
Причина бездіяльності акти
ву у його, як це не П ара
доксально, пасивності, бай
дужості, у небажанні знати
проблеми рядових спілчан.
О тож треба
повернутися
обличчям до організації і
тільки разом, спільними зу
силлями творити у ній пе
ребудову.

Н О ВО О Б Р А Н И Й С К Л А Д
К О М ІТЕ ТУ К О М С О М О Л У
ІН С ТИ ТУ ТУ
1. Сангулія Олександр —
секретар комітету К О М С О М О 
ЛУ-2. Даниловськии- о
Вадим,
студент III курсу істфаку
— заступник секретаря ко
мітету комсомолу.
3. Ворошилова Валентина
— заступник секретаря ко
мітету комсомолу^
4. Загребельна -Віктор’ я,
секретар-друкарка
СШ
№ 23.
5. Жерноклєєв О лег, сту
дент IV курсу істфаку.
6. Ф едів Оксана, студент
ка II!
курсу
факультету
*підготовки вчителів почат
кового навчання.
7. Шинкарук Олександр,
студент II курсу істфаку.
8. Страшна Оксана, сту
дентка II курсу факультету
іноземних мов.
9. Рошкевич Олександр,
студент II курсу фізмату.
10. Мороз Василь,
сту
дент І курсу філфаку.
11. Чуйко Віктор, студе н т
II курсу факультету підго
товки вчителів початкового
навчання.
12. Кабан Іван,
студент
IV курсу фізмату.
13. Курильова
Світлана,
студентка
III
курсу музіпеду, '
14. Цап|в Тарас, студент
НІ курсу худграфу.
15. Гладка Тетяна.
сту
дентка IV курсу філфаку.
16. Рязанцева Олена, сту
дентка і курсу факультету
підготовки вчителів почат
кових класів.
,
17. Субота Еріка, студент
ка III курсу факультету під
готовки вчителів початково'го навчання.
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їх серця належать дітям
ВИПОВНЮ ЄТЬСЯ ЗО Р О 
КІВ Ф А К У Л Ь ТЕ ТУ
П ІД Г О 
ТОВ КИ ВЧИТЕЛІВ П О Ч А Т 
К О В О Г О НАВЧАННЯ.

Наша країна перша у сві
т і започаткувала підготовку
класоводів з вищою осві
тою. У числі цих піонерівентузіастів був і наш інсти
тут.
Перший набір становив
50 студентів стаціонару, то-

лютеки.
Цікавим і повчальним був.
проведений на факультеті
в 70-х роках, експеримент
по підготовці вчителів по
чаткових класів
широкого
профілю — з додатковою
спеціальністю музика, обра
зотворче мистецтво.
З першого року свого іс
нування і протягом
усіх
наступних факультет незмін
но тримає ухил на підгото
вку вчителя для малокомплектної сільської школи.
У розв'язанні цього над-

яку очолив доцент В. К.
Сельський.
Потреби малокомплектної
сільскої школи висунули не
обхідність звернутися
до
підготовки вчителів почат
кових класів широкого про
філю.
У 1984 році було
здійснено набір (50 чоловік)
на додаткову спеціальність
— муЗика, організовано се
кцію музики з методикою
її викладання, що в 1985
році
стала однойменною
кафедрою,
якою завідує
заслужений працівник куль-

Педагогічний: роки становлення
бто дві академічні групи,
які тимчасово входили до
складу 'історико-філологіч, його факультету.
З січня
1961 року факультет підго
товки вчителів
початкових
класів почав функціонува
ти як самостійний підрозділ
вузу. Першим його дека
ном став викладач В. Т.
Воробйов. Згодом деканат
у різні роки очолювали д о 
центи В. І. Пащенко, П. А.
.Корольов, Д. І. Юхнович,
М . Ю . Голянич, А. І. Чорний,
Науково-методичним цен
тром новосгтв<*реного фа
культету стала кафедра пе
дагогіки і методики почат
кового навчання, яку очоли
ла
кандидат педагогічних
наук П. Ф . Якуніна. Багато
було зроблено для станов
лення кафедри викладачами
інституту. Особливо тут вар
то відзначити ученицю Н.
,Крупської доцента
3. С.
Уж гіну, яка майже двадцять
п’ять років трудилась на
факультеті, з них десять за
відувала кафедрою.
Д о ля факультету завжди
залежала від тих соціально-політичних процесів, які
відбувалися
в історії на
шого суспільства.
Період
хрущовської відлиги й ін
тенсивних пошукових рефо
рмацій вселив
здоровий
імпульс і в роботу факуль
тету. Зростала кількість сту
дентів та викладачів. Набір
здійснюється не тільки на
стаціонар, але й на заоч
ний відділ, перший випуск
якого (74 чоловіка) відбув
ся у 1965 році.
Впевненішою ставала по
шуково - експериментальна
й науково-дослідна робота.
Видання з липня 1969 року
щомісячного педагогіко-мето ди ч но го
журналу М О
УР СР .«Початкова школа»
відкрило
можливості для
публікації на його сторін
ках результатів досліджень
наших викладачів* Встано
вились і надалі стали тради
ційними тісні
зв'язки ка
федри з школами міста і
області, працівниками кабі
нету початкового навчання
обласного ІПКВ, Коломий
ським педучилищем. Зокре
ма, пам’ ятним залишився
експеримент у школах Ка
луша й Калуського району
по впровадженню
нових
навчальних
планів,
про
грам і підручників у почат
кових класах, у здійсненні
«к о го викладачі та студен
ти факультету взяли якнай
активнішу участь. У цьому
руслі варто згадати й ту
плідну роботу, яка велась у
віддаленій
гірській Красницькій
початковій школі
Верховинського району. Д о
речі, нове приміщення ці
єї школи було збудоване
силами нашого
інституту.
Студенти не тільки споруди
ли сам будинок школи, але
й під керівництвом викла
дачів -оснастили її належ
ною
навчально-матеріаль
ною базою, обладнали для
дітей спортивний
майдан
чик, упорядкували шкільне
подвір’я, збагатили книж
ковий ф онд шкільної біб-

звичайно важливого зав
дання величезну роль ві
діграє засноване в 1968 роцї при факультеті навчаль
но-дослідне поле інституту,
фундатором
і незмінним
;<іерівником якого протя1го>м останніх 20 років і а>х
до останньої хвилини сво'о
життя був відомий вченийселекціонер, кандидат сіль
ськогосподарських
наук
3. Ю . Павлик. Завдяки йо
го старанням на десятигектарній площі
колишнього
приміського пустиря виріс
мальовничий куточок при
роди, який став державним
заповідником садово-парко
вого мистецтва республіка
нського значення.
Загалом за тридцять ро
ків було здійснено 27 ви
пусків стаціонару і 25 ви
пусків заочного відділу. За
цей час на факультеті під
готовлено майже
7 тисяч
вчителів початкових класів
з вищою освітою, які пра
цюють на різних посадах у
школах нашої республіки
та за її межами. За сумлін
ну багаторічну працю на
ниві народної освіти чотири
наші випускники (А . А . Бурдейна, О . П. Лелюк, О . Д,
Басараб,
К. М. Савіцька)
одержали високе звання за
служеного
вчителя УРСР,
майже 200 чоловік стали
старшими вчителями і ме
тодистами, і понад дві ти
сячі нагороджені значками
відмінника народної освіти
й грамотами М Н О УРСР.
Однак пройдений
шлях
факультету складається не
з одних тільки перемог. В
умовах розгулу волюнтари
зму, наступу командно-бюрократичної олігархії і за
стою здійснювати розш и
рення навчальної бази було
надзвичайно важко. Замість
того, щоб шукати вихід із
становища, знайшлись неві
гласи, які почали твердити,
ніби факультети підготовки
вчителів початкових класів
неперспективні,
оскільки
себе не оправдали, ставши
невдалою копією педучи
лища.
За розпоряджен
ням «зверху» їх почали по
всій країні спішно закрива
ти. Існування нашого фа
культету опинилося під за
грозою. Та завдяки енер
гійним діям тодішнього рек
тора, професора О . A. ycj
тенка він був
врятований
від розформування.
Фундаментом професій
ного формування майбутніх
педагогів стало органічне
поєднання
вивчення наук
психолого - педагогічного,
філологічного, природничоматематичного ,й культур
но-мистецьких
циклів.
У
зв’язку з цим визріла необ
хідність відповідно змінити
й організаційну
структуру
факультету. Понад 20 років
факультет був однокафедральний.
У 1981 році _ зі
складу кафедри педагогіки
і методики початкового на
вчання була відділена сек
ція природничо-математичних дисциплін початкового
навчання і на її базі засно
вана однойменна кафедра,

тури УРСР
доцент М. Ю .
Сливоцький.
Курс партії на перебудо
ву роботи школи розгорнув
нову сторінку в житті факу
льтету. Плани наборів нев
пинно росли, а разом з
ними й число випускників.

На знімках: вгорі — за
няття з .першокурсниками
веде ветеран факультету,
доцент кафедри математи
чних і природничих
наук
Валентина Павлівна
Копчак; Лю да Яців, Іра Стадник, Оксана Федів, Олена
Стріляна та Інна Хрущанська не тільки добре вча
ться, а й ведуть
активну
громадську роботу; занят
тя з першим курсом дошкі
льного відділення веде д о 
цент кафедри педагогіки f
методики початкового нав
чання Луція Іллівна Батюк.
Фото В. Боб’яка.

Нині він став одним з най
більших і за своєю величи
ною зайняв друге місце в
іституті (після філологічно
го факультету), Зросла йо
го популярність серед М О 
Л О Д І , що помітно збільшило
конкурс абітурієнтів.
М. СТЕЛЬМ АХО ВИЧ,
Декан педіагогічного фа
культету, професор.

ХЛОПЦІ
НА ПЕДФАЦІ
Педагогічний
факультет,
на жаль, в основному жі
ночий. Цей фактор, знає
мо, якокзсь мірою, завжди
свідчив про непопулярність
професії. Однак, якщо по
рівняти кількість
хлопців
зараз і раніше, можна ска
зати — фах вчителя почат
кових класів набуває прес
тижності. В чому, напевно,
заслуга не тільки міністер
ських заходів (підвищення
зарплати, певні пільги то
що), а й зусиль викладаць
кого колективу факультету.

ництві. А починати це, на
мою думку, треба з почат
кових класів. Адж е десяти
класники починаються
із
першокласників, а не нав
паки.
Чому я, хлопець, обрав
цю, на думку
невігласів,
жіночу професію? Все
з
тих же міркувань — поліп-і
шити виховний ефект, від
дачу вчительської роботи.
J не обов’язково мені для
цього робити якісь педаго
гічні відкриття. Достатньо
вже хоча б своїм вибором
показати: школа — це
і
чоловіча справа,- Адж е д і
ти у жіночому педколекти8І отримують якоюсь ‘ мі
рою таке ж неповноцінне
виховання, як у неповних
сім’ях із матері і дитини.

У СПІВПРАЦІ
ЗІ школою

У цьому році почала пра
цювати школа-лабораторія
№ 23 нашого інституту; У
Сформуванні її викладацьНого
колективу,
підборі
вчителів початкових класів
взяли безпосередню участь
завідуючі кафедрами педа
гогічного ф’акультету.
Як не як, школа експе
риментальна, базова
для
інституту. Тому відбір був
особливо суворий. Завдяки
-цьому
вдалось підібрати
досвідчених
і по-справж
ньому творчих людей. Та
І все ж таки, чому посту
ким можна сміливо дові
Олександр і
Марінчик
пають на факультет хлопці?
рити роботу зі студентами,
1ППД-19):
Адж е, крім вище сказано
приміром,
лабораторні
і
го, просто прийнято, що з
—
Мною при поступанні практичні заняття з україн
маленькими возяться жін
керували дещо інші моти
ської мови. Зараз їх ве
ки. Щ об відповісти на це.
ви. Я вчусь у групі педаго
дуть для студенті.в учителі
ми не вибирали когось осо
гіки і психології дошкіль
О . І. Новицька та О . і. Шовбливого . Задали свої
пиняти. Власне там, де й хокопляс. П ід контролем ку
раторів другокурсники, які
проходять
безвідривну
практику в групах продов
женого дня, допомагають в
організації самопідготовки
учнів, проведенні виховних
заходів з молодшими шко
лярами.
Дещо ширше коло діяль
ності у школі для старшо
курсників.
При написанні
курсових і дипломних робіт
вони відвідують
у школілабораторії уроки в почат
кових
класах,
проводять
анкетування, спостереження
за роботою учнів під
час
уроків. А ле й тут їм завж
ди прийде
на допомогу
досвід старших наставників.
Зараз викладачі кафедр
Педагогічного
факультету
разом з учителями школи
приступили до дослідження
теми: «Формування загаль
но-навчальних
навичок
і
умінь молодших школярів
у процесі навчання». В рус
лі цієї роботи працівники
кафедри природничих
та
математичних дисциплін до
центи В. П. Копчак та Т. О.
Д ем ’янів проводять
для
учнів третіх класів факуль
татив
з поглибленим вив
ченням математики.
Окрім того,
викладачі
цієї кафедри разом зі сту
дентами IV курсу готують
математичний ракрк « У світ
лі цікавих чисел». Він бу
де своєрідним уроком -підсумком по вивченню учня
ми перших класів теми «Н у 
мерація чисел
в межах
десятка».
Колектив нашого
факу
льтету, як і ‘ всі підрозділи
вузу, веде підготовку, до
літньої трудової практики
учнів 6-х— 8-х класів. Вони
будуть проходити її на ба
зі інститутського де ндр оло
гічного парку
«Д р уж б а ».
А поки що педфаківці ве
дуть серію занять д ля д і
тей молодш ого шкільного
віку на тему «Поняття про
{обертання
землі навколо
осі і рух її навколо Сон
ця». Ця тема викладається
у факультетському кабінеті
землезнавства і краєзнав
ства. Наочність і приладдя,
зосереджені тут, без сум 
ніву, сприяють
засвоєнню
дітьми предмету.
Однак,
вважаю, слід таку базу ство
рювати
безпосередньо
у
школі. І, гадаю, одним
з
кроків до цього є об ла д
Уаіння першим
хлопцям,
тів, щоб вивчати психоло
нання доцентами кафедри
яких зустріли на педфаці.
музики з методикою її ви
гію, зокрема дитини. Бо ж
Анатолій Середюк (П Ф М саме з неї починається за
кладання В. Ф . Орловим
гальна [П С И Х О Л О Г ІЯ людини.
і М . В.і Вовком
кабінетів
-15»!
—
Початкову школу ми Цим, до речі, хотів би за
музики
для
початкових
«закинули». Цього виснов
класів.
,
йматись і в майбутньому.
ку я
дійшов,
обираючи
Щ одо школи, то, звича
С . ДО М БРОВСЬКИЙ.
конкретну спеціалізацію у
йно, якби не відчував по
За чуючий кафедрою пе
професії вчителя. Пояснен
тягу до педагогічної робо
ням мого вибору є бажан
дагогіки і методики п о 
ти, то вг Цей вуз ніколи б
ня щось поліпшити у шкіль
чаткового навчання.
не пішов.

♦ Л ІТЕ Р А ТУ Р Н А

С Т У Д ІЯ

«З А В ’ЯЗЬ» ПРЕДСТАВЛЯЄ

Завжди з довір’ям став»
люся д о тих .хлопців, які
відслужили арміію. Гадаю,
що цей «університет» дуже
помітно «переробив» сту
дента й м олодого
поета
Івана Андрусяка. Щ е
зо
два— три роки тому
Іван
видавався мені трошки пи
хатим гуцуликом із
села
Вербівця Косівського р іо
ну. Це було помітно, ко
ли він стояв поруч з Ва
силем Морозом., який за
плечима вже ,мав те, що
треба було ще здолати А ндрусякові. Вони обидва пи

ВІРШІ

сали вірші; Василь Мороз
— краще, Іван — гіірше.
Та ось Іван Андрусяк пі
сля служби в Армії
по
вернувся в рідні стіни ін
ституту імені Василя Стефаника, знову прийшов на
студію, приніс поезії, по
чав їх читати., І я втішився,
що не помилився в цьому
юнаковіі.
Ми побачили, як хлопець
змінився на краще. І пові
рили, що з нього «щось
б уде », якщо працюватиме
вперто й наполегливо. Зро
зуміло, що не все гладко

ІВ АНА

' іпіде

іопадає д о д о лу
іто есе — ти
•калино.

А Н Д Р УС Я К А

в його рядках, але не в
цьому суть. Тішиться серце,
коли справжні поетичні р я
дки б’ють новизною по йо
го струнах. Ця добірка, з
якою Іван Андрусяк,
сту
дент III курсу філологічно
го факультету, йде до чи
тача, з надією говорить про
м олодого поета. Хай сте
литься йому довга й неле
гка дорога!

'Дівчинко з виразними
. очима,
ггополієш світлом,
наче вітром.
sTиша в твоїм серці
.
не гірчила,
не навчила ще тебе
не вірити.
І тремтиш ти свічкою

тополі
ніби
серед плину.
І сміється перекотиболем
білокрилий легіт тополиний.

іСеред

практичність
і скаже; лишіть.

Піш ла

ТОПОЛЬКА

Степан ПУШ ИК.
Член Спілки письменни
ків СРСР, керівник
літ
студії «Зав’язь».

у

поля,

у практичність.
Не слухай. Не кайся.
Не думай про вітер,
бо зловиш туман.
А вірші — це казка.
А вірші — це калька
стократ пережитих,
прожитих оман.
А

вірші — то мрія.
А мрія —
лйш вітер.
І ловленням вітру
здається життя.
А вітер ловити —
це значить горіти.
Це значить — згоріти.
Це — доля. Затям.

«...А вірші—це калька стократ пережитих, прожитих оман»
НІМЕ КІНО

і

Д л я думок не вистачає
ко ли сь
ТВОЄ ім’ я
л е р е б р и н іл о на м оїх вустах
( встигло застигнути
/брунькою В серці,
а нині:
^господи!
весна це чи не весна —
\крйжини світла
кануть в м оїх очах
\брунавіють вуста
\призабутим іменем.

слів.
Думка глибша за слова
і звуки.
Та Христос тому ішов
на муки,
Щ о словами Думку
оповів.
Україно, та невже Тобі
від Христа великодня
чекати
і святої, мови віщий
б іль

у

глибинах

серця
тамувати?!
Трем тливі п о гля ди краплин
світлію ть п е р е д ліхтарям и.
П о ж о вк ли х стін
хо ло дн и й камінь.
Пож овклий сивий часоплин.

ВІДКРИТА ВЕЧЕРЯ
Не шийте це вино —
це кров моєї крові,
а тіло цих хлібин —
^
як манна із небес.
Перехрестіть хрести,
вклонившись не Христові,
а тому, хто з хреста
нехрещеним воскрес.

І тиша б р о ди ть п ід дощ ем
у центрі гам ірного міста.
С ередньовічний, первовісний
народж ує незвичний щем.
І озивається мені в цім
д о щ у і ліхтарів лю стерці
не шум машин
на Бельведерській —
/бриніння брички
по бруківці.

Дванадцять моїх дум,
мої смутні надії,
Із вами йшов на бій,
із вами йшов на глум,
та тільки знаю я —
покіль когут запіє
три рази, кожен з вас
зречеться моїх дум.
Невже мої думки —
. безплідна смоківниця,
котра не родить дух,
а спричиняє смог,
і ні один пілат післати
не згодиться
не на голгоф у їх,
так хоч би на острог
вас, дванадцяти,
до правди не готових,
тому нема іуд,
що нічого продать.
Хоч тіло цих хлібин —
не божа благодать,
та пийте це вино —
це кров моєї крові.

*

*

Капає темінь
«сумнівом:
і
де ми?
Господь чи демон?
'Зло чи зело?
Л(зрший —
до другого.
Вперше — V
д о друга.
Перша
чи друга
куля в ЧОЛОі..
Ц е вже у генах —
києм в рамена.
Тільки знамена —
жовта блакить.
Хвйща —
як фантом,
Куля —
гарантом.
Хвиля —
і натовп
в тишу біжить...

*

і

Налякай захололу душу,
щоб боліла вона не дуже,
Сонце —
глянь! —
тобі спалить ружу.
Очі мружиш?
...чи душ у мружиш?

Із

*

*

*

*

*

і

іікону з душі, як з олова,
ліпити не поспішим,
|<оли паморочить голову
горіховий запах душі.
б о серце душі
і
не втіхою
(пізнаємо ми до дна.
Бо суть — не листок
горіховий,
а мозок його зерна.

Чому так старечо
влягає на плечі
>шясь недоречна
1і згорблена тінь?
\ ізвідки цей вечір,
Іцо серцю перечить,
Заводить приречено
‘ Ігінь на плетінь?
І ‘-звідки ця тиша,
що холодом дише?
І голос, — скотившись
!з якої гори? ---писклявий, як миша,
мене не залишить
з чуттям невсевишнім
народження гри?

>
'Ніби чорні круки,
■в рукавицях руки.
На снігу хрусткому
кроки хрускотять.

\

М ене залихоманили тумани.
Полатана лататтям
чорна твань
м ене д о себе манить,
манить, манить.
!

Я почну з аз-буки.
■Та охриплі звуки
'із чийого серця
круками летять.
$Че мовчи. Не треба,
в крапелинці неба
крапелинка тиші
зморщилась, тремтить.
\'
Виженемо крука.
На прощання —т руку.
На снігу хрусткому
‘Тиша хрускотить.

ВКРАЇНОЧКА

ні

тобі

б одай

М НОЯМТСМі

Ммно-Фраико««кого
гмударстмииоИ» м#
мого йисгмтута ммоня В. І т і фі иииі. Гі
ма у н р и іииои

жм

би

грому грам,
бодай би грами грунту
під ногами.
І ворон,' непроворний
чорний франт,
над головою літає кругами.
Іф ізь

дуМіу тиша
переходить вбрід,
і тихо так,
аж тиша душ у губить.
Туман туману затуманив
світ.
Чому туманно так?
...Вона тебе не любить.
1
*

*

*

п. с.

коли жовкне перше листя
...бо все — то ловлення
але ще немає осені
вітру
коли пізнім вечором
Еклезіаст.
достигають ранні яблука
і при заході сонця
Ще слухай — це тиша,
■палахкотять
яка не затихне.
спокусливими очима
Не слухай — усе це лйш
питається мене яблуня
справді слова.
чому я такий сумний
' Питається вітер натомлено:
а калина мене питається
ти — хто?
чому я надто веселий
І час пропливає.
а то все очі
І вічність сплива.
недвозначно
, невизначеного кольору
І вітер спливає,
щось середнє
бо ловленням вітру
м іж ВІДТІНКОМ
£ спроба порушити
прихованої печалі
тишу душі.
і цвітом абсолютної цноти
Бо все те, чому
то все —
погляд
неможливо не вірити,
що шукає моїх очей
бо й та, у котру
в знайшовши
• неможливо не вірити,

іВ ббЧС ІВ НІ ИЦ А ГВ Гі — щ г»и карти.W .

рІТ® , ІірОфСОЮ МиХ KOMNTtTOB

Та

в душі на вустах
скам’яніння печать.
Д о зневіри дорбга
проторена.
Тільки тіні, в «яких ані сміх,
ні печаль,
мерехтять, як невмілі
актори.
Тільки

тіні,

в яких незворушні думки
і турботи
'як

малі

яких незворуш нені,
дітлахи,

як смішні дітваки,
приросли до бездушності
душами.
Ця

страшна

дивина
із екрана вікна
мені в серці душі —
чи то стук, чи ні...
Бо всі ролі для мене
ти грала одна.
В цьому світі —
кіно неозвученім.

Усе — туман,
туман і лихомань.

ЕТЮД ПРОЩАННЯ
*

Буйнопері слова
розлетілись давно —
не слова, а лише словенята.
Та в твоєму вікні,
як в німому кіно,
крик душі я силкуюсь
піймати.

ЗУСТРІЧ
з иолодиии
ТАЛАНТАМИ
1 У рамках М іж народної
художньої виставки «Ім п р е за-89» у нашому місті від
булося кілька зустрічей згрупою молодих українсь
ких поетів, що пишуть
У
стилі авангарду.
С туде н т
педінституту також
мали
змогу зустрітися з членами
поетичних груп
«БуБаБу»
та «Пропала грамота». Пе
ршу з hViх
‘представляли
молодий львівський
поет
Віктор Неборак; ровенчанин Олександр Ірванець та
неш земляк Ю рій А н д р у хович. Студентство щири
ми оплесками вітало їх са
мобутню творчість, а
та—
кош вірші учасників групи
«Пропала грамота», а саме
Семена Либоня
та Ю рі*
Позаяка. Приємне вражен
ня справив молодий поет з
Дніпропетровська Володи
мир Цибулько.
Учасниками цієї зустрічі
були також члени новоствореної
івано-франківської
Групи «П риспів» («Прикар
патські співці») — Володи
мир Кіндратишин та
Ста
ніслав Щербатих, які ста
ли
лауреатами
першого
фестивалю української ес
традної пісні «Червона ру
та». Д о
речі, в багатьох
трудових колективах міста,
зокрема, і в колективі ін
ституту нафти 1 газу про
йшли зустрічі з нашими мі
сцевими учасниками фести
валю «Червона рута». Хо
тілося б, щоб така зустріч
відбулася і в стінах нашо
го вузу.
І. СУЛЯТИЦЬКИЙ.
Викладач психології.

У

ЗМ А ГА Н Н Я Х

З ДЗЮ ДО
Це здалось тобі сном.
що думки холодив:
я по жовтій листві
посйвілий і босий,
увіходив ув осінь,
такйй молодий,
а тобі ще, мабуть,
і не снилася осінь.
Між осінніх до|Ьіг
і туман — не туман,
тільки марево жовте,
слизьке, непрозоре.
Ти не знаєш про це —
половецький твій стан
не приймає дорогу,
котра не при зорях.
У твоєму степу
зеленить ковила
б(лий вітер
в твоєму волоссі спинився.
Ти живеш у теплі.
Ти... не знаєш тепла.
Тобі дощ бездоріжний
ніколи не снився.
Ти не знаєш байдужості '
вулиць і площ,
вайлування собак
на нічних перегонах.
Важко плакати в дощ.
Легко плакати в дощ,
коли сльози прісні,
а дощини солоні.
Ти ще віриш
у вічнозеленість душі,
.на мою ж уже листя
лягає осіннє.
Шепотять в половецькім
•
степу
Ти послухай, про що.
М ож е ,. справді, про іній.,

Ін>ив Ф р ш ш Л ш

Завершується X VII Спар
такіада педагогічних
вузі»
України, залишилося про
вести змагання з настільно
го тенісу і боротьби сам
бо (юнаки) і тоді визнача
ться переможці та призе
ри й командному заліку. А
на сьогоднішній день у трі
йку призерів входять
ко
манди Київського, Херсон
ського, Ровенського і нашо
го педагогічних вузів.
Нещодавіно в Кам’янецьПодільському
відбулися
змагання з жіночого дзю до.
Вперше в історії
нашого
інституту виступили в цих
змаганнях на особисту пе
ршість і наші
студентки.
Вони продемонстрували ви
соку спортивну
майстер
ність^ Найбільшого успіху
досягла Людмила М едведН£> (філологічний факуль
тет)
у ваговій
категорії
66 кг, зайнявши п’яте місце
і сьоме місце в абсолютній
категорії. Десятку сильні
ших замкнули наші вихо
ванки Ольга Яремчук (ф іл фак) — 9 місце та О лек
сандра Горінецька
(ф із
мат) —
10 місце (обидві
виступали у ваговій катего
рії 56 кг). Інститутові вони
принесли 132 залікових оч
ки. Готували
спортсменок
до змагань тренери І. М атійчук та Л. Саварин.
спориші.
П. НЕСТЕРУК.
Старший викладач кафе
дри фізвиховання.
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