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в номері:
Експрес-інтерв’ю з деле
гатом Всесоюзного студент
ського ф орум у О. Ж ерноклєевим (с. 1).

О Р ГА Н

Р

Партійний комітет
про
роботу з молодими кому
ністами (с. 1).

ПАРНОМ У,

‘А ТУ ,

П Р О Ф С П ІЛ К О В И Х І О Н Я Н Ц
Т А К О Я К ГП ГТ Л К С Х У
ІВ А Н О -Ф Р А Н К ІВ С Ь К О Г О
Д Я РЖ А ВЯ О ГО

ШЕДАГОГТОГОГО І а

Актуальне інтерв’ю: жит
тєва
позиція
професора
І. А . климишина (с. 2).
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У ПАРТКОИІ
ІНСТИТУТУ
Минулого тижня відбуло
ся чергове засідання пар
тійного комітету інституту.
Партком затвердив рішен
н я первинної
організації
фізико-математичного фа
культету
про прийом
у
партію студента IV курсу
І. Кабана. Розглянуто
пи
тання про роботу партбюро філологічного та істо
ричного факультетів з мо
лодими комуністами.
Партком відзначив, що
прослідковується
нерівно
мірність у розподілі
пар
тійних доручень між моло
дими
комуністами, недо
статньо молоді члени пар
тії представлені у вибор
них
комсомольських
та
профспілкових органах, ни
зька активність партгрупи
як одного цілого. Це сто
сується обох факультетів.
Серйозно ставляться до
виконання партійних дор у
чень С . Звягіна, І. Соляр,
Р. Садрук (члени партбюро
гсторичного
факультету),
Т. Парфан — секретар ко
мсомольського бюро
фа
культету, а у комітеті ком
сомолу інституту
працює
О . Жерноклеєв. Однак ком
сомольські групи факуль
тету очолює лише два ко
муністи; 14 членів і канди
датів у члени КПРС не ма
ють доручень або ж мали
тимчасові і символічні до
ручення. Турбує те. що сім
першокурсників-комуністів,
не мають ніяких доручень.
Роботу з молодими кому
ністами на істфаці прово
дить професор Ю . І. Патлажан, причому робить це
у формі індивідуальної спі
вбесіди, що дає
позитив
ні наслідки. Бесіди зі студентами-комуністами
на
істфаиі свідчать піро те, що
позиція партійних студент
ських груп у вирішенні сту
дентських проблем не ви
значена; це стосується пи
тань зміни Статуту КПРС,
ролі комуністів і їх відпо
відальності в процесі
пе
ребудови тощо.
Партійне бюро філфаку
працює з молодими кому
ністами,
використовуючи
традиційні методи: у груд
ні 1988 р. партійні
збори
слухали питання про робо
ту студентської партгрупи,
у вересні ц. р. 1
— на засі
данні
партбюро
— звіт
партгрупорга
У. Гладкої.
Кандидату в члени
КПРС
Ґ. Грещук був продовже
ний
кандидатський стаж,
проте вона і далі пропус
кає заняття і тому партбю
ро ставить
питання
про
неможливість перебування
студентки у статусі кандидата. За неуспішність
ви
ключена з інституту
член

КПРС С . Дамашевич, однак
з партобліку
ще не зня
лася.

У цілому робота з мологдими комуністами вимагає
серйозної перебудови. Не
обхідно підвищити відпові
дальність комуністів — пер
ших керівників в цьому пла
ні, назріла необхідність за
лучати студентів-комуністів
до роботи методологічних
семінарів кафедр і до пар
тійно-політичного навчання.
Партійний комітет прий
няв розгорнуту постанову,
спрямовану на посилення
організаційної
роботи
у
студентських
партгрупах,
підвищення
відповідаль
ності усіх комуністів-викла*
да ч ів за індивідуальну ро
боту
з1! студентами-комуністами, ширше ' практику
вання звітів молодих кому
ністів. Особливу увагу не
обхідно звернути на онов
лення змісту і форм ідей
но-виховної роботи, актив
но впливати на усі суспіль
но-політичні тенденції, які
формуються на факульте
тах. Рекомендовано партбю
ро факультетів обговорити
дане питання на своїх за
сіданнях або партійних збо
рах.
)
На засіданні
парткому
розглядалося також питан
ня про хід виконанню по
станови
парткому
«П р о
участь викладачів, кафедр
суспільних наук в ідейновиховній роботі зі студен
тами на факультетах». За
слухавши та обговоривши
інформацію по цьому пи
танню члена парткому В. К.
Сельського, партійний
ко
мітет констатував, що
рі
шення парткому в основно
му
виконується. •\5днак,
рекомендовано викладачам
названих кафедр посилити
роботу зі студентством за
місцем проживання, кому
ністам кафедр переглянути
з принципових позицій свої
доручення, а партгрупоргам встановити чіткий конт
роль за їх виконанням. Д о
кінця навчального року на
мічено
розробити комп
лексний
цілеспрямований
план ідейно-виховної
ро
боти в гнституті.
Окрім того, партійний ко
мітет
розглянув
питання
про участь колективу вузу
у підготовці до проведення
виборів у республіканську
та місцеві Ради народних
депутатів, заслухав інфор
мацію комуніста В. К. Боднарчука про результати пе
ревірки стану ідейно-вихов
ної роботи у студентсько
му гуртожитку № 5. По цих
питаннях прийнято відповід
ні рішення.
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Вже закінчився Всесоюз
ний студентський
форум.
Повернулись
на навчання
його делегати — представ
ники вузів
нашого міста.
Ми зустрілись з одним із
них, студентом історичного
факультету О . Ж ЕРНО КЛЄЄВИМ.
— О лег, які перші вра
ження від Ф орум у!
— Дуж е багато говориль
ні. І, якщо бути трохи обра
зним, слід би назвати його
мітингом.
— Чому»
— Ми мали повноважен
ня тільки розглядати
сту
дентські проблеми. А пра
ва законодавчої ініціативи,
тим паче законотворчості,
нам не дали.
— Виходить, дні роботи
Форум у, кошти, витрачені
на нього, даремні!
— Ні, звичайно. Студен
ти всього Радянського Со
юзу нарешті змогли зібра
тись і Поговорити на всю
країну про те. що їх тур
бує.
— І, як ми знаємо, на
віть побалакати із лідерами
держави...
— Так, але я не задово
лений деякими моментами
цієї розмови. Маю на ува
зі запитання до М . С . Гор
бачова і М. І. Рижкова.
Якісь вони були згладжені.
Та й відповіді на них,
в
принципі, вже були відомі
з попередніх
розмов на

I НАШ І

Запрошуємо до розмови
про роль комсомольської
групи |с. 21.
■■
Бережіть книги (с. 3),
Як відпочивають студен
ти! (с. 4J.

КОМ СОМ ОЛЬСЬКІ

«Це більше нагадувало мітинг»
ших керівників з пресою і
телебаченням, їх виступів
у газетах тощо.
— Гадаю, подібні запи
тання все ж задавала мо
лодь!
— Так, але мені здаєть
ся, вони фільтрувались
у
секретаріаті форуму. Куди,
до речі, усі запитання постуИали тільки у письмовій
форм і.
— Є ще якісь зауваження
д о проведення Ф орум у!
— їх може бути безліч.
Причепитись можна, зреш
тою, до будь-чого. А ле є
речі, які все ж треба про
думувати до деталей.
На
приклад, організація. При
міром, було закріплено у
регламенті право кожного
з будь-якого процедурного
/питання
виступати безліч
разів. Доходило
до того,
що пункт рішення вже за
тверджено, а лю ди далі ви
ходили
до мікрофону і
обговорювали...
Забирали
цим тільки час, бо ж питан
ня більшістю голосів було
вирішено.
— Щось, напевно, їх осо
бливо хвилювало. Була, на
приклад, нагальна потреба
показати людям свою по

зицію. І зробити
це не
зважаючи ні на що.
— Такі, звичайно, були,
А ле до мікрофону виходи
ли й інші. Ті, яким хотілося
похизуватися перед телека
мерою. І, гадаю, для цього
існувала ще одна причина.
Був задум на Форумі ство
рити студентську організа
цію із керівним органом,
зрозуміло, в столиці. А щоб
потрапити у керівники, тре
ба було
показати себе з
трибуни. Словом,
були
кар'єристи. А зупинити
і
тих і других головуючий не
міг.
— Д о речі, чому не було
створено Всесоюзну органі
зацію студентів!
— Ф орум
вирішив, що
ще не час.
- — ^ И у , і останнє.
Який
вкл^д внесла івано-франківська делегація і
роботу
цього
своєрідного моло
діж ного з’їзд у !
— Мені
важко про це
говорити. Нас було тільки
п ’ятеро з півтори тисячі
делегатів. Та й разом
ми
були тільки на пленарних
засіданнях. А далі розходи
лись по секціях.
Я, наприклад, працював
у дискусійному центрі «С т у -

АКТИВІСТИ

ЗУСТРІЧ .
З КОЛИШНІМ!
ВОЇНАМИ
Днями відбулась зустріч
'представників
ректорату,
парткому, комітету комсо
м олу і студентської проф
спілки інституту зі студен
тами, звільненими у запас
із лав Радянської Армії.
Перед присутніми висту
пив ректор інституту, про
фесор В. І. Кононенко. Він
розповів колишнім воїнам
про позитивні зміни,
які
{стались за останні кілька
років у нашому вузі. Зупи
нився також і на проблемах,
які стоять перед викладаць
ким і студентським колек
тивом
вузу,
відповів « а
запитання студентів.

Еріку С У Б О ТУ знають не лише на факультеті підготов
ки вчителів початкових класів. Вона діяльна, енергійна
людина, яка встигає добре вчитися і активно працювати
у складі комітету комсомолу інституту.
Ф ото В. Боб’яка.

Перед хлопцями виступи
ли також
проректор
по
навчальній роботі доцент
Б. В. Василишин, голова ко
мітету студентської проф
спілки П- Хмельовський
і
заступник секретаря комі
тету комсомолу вузу В. Д а ниловський. Вони теж від
повіли на запитання
при
сутніх.

(Наш кор.|.

дентство
і суспільно-полі
тичні проблеми». Д о речі,
наша секція займалась під
готовкою політичної декла
рації Форум у. Так що мо
жу сміливо казати, що брав
участь у її розробці.
Інтерв’ю ВЗЯВ

О. ОЛЕКСЮК.

5МЮМІТЕТМ<ОМСОМОЛУ

ПРО СПРАВИ
ГУРТОЖНТСЬКІ
На одному з останніх за
сідань комітету комсомолу
розглядалося питання про
стан справ у
гуртожитку
№ 5. Учасники засідання з
тривогою і стурбованістю
говорили про те, що у цьо
му помешканні почастішали
випадки хуліганства, недо
тримання правил розпоряд
ку проживання,
зокрема,
порушення пропускного ре
жиму, а також випадки роз
пивання спиртного, що при
зводить до плачевних нас
лідків. у більшості кімнат
— безпорядок і антисанітарія.
Обговоривши стан справ
у цьому гуртожитку, члени
комітету комсомолу винес
ли рішення, у якому ситуа
ція, що склалася у цьому
помешканні, визнана критич
ною. І це значною мірою
результат того, що комітет
комсомолу
самоусунувся
від вирішення гуртожитських проблем. Ухвалено під
тримувати рішення студради про виселення з гурто
житку студентів, що пору
шили правила проживання
і відстоювати це рішення
перед ректоратом і парткомом інституту. 3 а СКОЄН
НЯ хуліганських
вчинків і
порушення морально-етич
них норм поведінки
май
бутніми вчителями клопо
тати перед ректоратом про
виключення їх з числа сту
дентів. Зобов’язано членів
<новостеореного оператив
ного комсомольського за
гону дружинників встанови
ти постійне чергування в
гуртожитку № 5 для під
тримання порядку. Виріше
но розробити графік відві
дування гуртожитку у ве
чірні години членами
ко
мітету комсомолу у складі
рейдових бригад (один раз
на тиждень). Студраді гур
тожитку
рекомендовано
розглянути питання про ви
конання обов’язків старос
тою п’ятого поверху.
На
загальну дум ку учасників
засідання,
питання гуртожитського життя необхідно
тримати постійно у полі зо
ру комітету комсомолу 'та
студентського профкому.

2

радянський

^ {Т У А Л Ь Н ^ Н Т Е Р В Ч О (
Ім’я професора І. А . Климишина добре відоме в на
уковому світі. В активі дослідника-астронома понад
100 друкованих праць, в тому числі 24 монографії, що
мають практичну цінність для
всіх, хто займається
наукою про Всесвіт. Одначе Іван Антонович ще й лю 
дина чіткої громадянської позиції, палкий
поборник
правди й справедливості і, зрозуміло, що ті багато
гранні перебудовчі процеси, що відбуваються у нашій
країні, знаходять живий відгук у його душі. І не просто
відгук — Іван Антонович намагається проводити в на
ше буденне життя принципи добропорядності, чесності,
гуманності як щ одо окремої людини, так і суспільства
в цілому.
— Іване Антоновичу, ми
вже звикли д о того, що
політичну ситуацію в краї
ні оцінюють Л Ю Д И , які С ТО 
Я ТЬ при владі.
А ле пого
дьмося, що кожен тверезо
мислячий громадянин
та
кож має свою думку з цьо
го приводу. А яка вона у
вас! Як ви оцінюєте обста
новку!
— Деякі думки з цього
приводу в мене справді є.
Спробую ними поділитися.
Попереджую тільки, що я
не спеціаліст у цій галузі,
однак цікавлюся періоди
кою, офіційними джерела
ми інформації. Як на мене,
(втішного, на жаль, мало.
Візьмемо
промисловість.
А дж е ж спостерігаємо тут
повальне
марнотратство
ресурсів (знаємо що вер
стати наші у чотири рази
важчі за японські, що елек
трики на кілограм корис
ної продукції
витрачаємо
у чотири рази більше, ніж
японці; невиправдано вели

Я думаю, вже достатньо
було сказано про кризу в
комсомолі, занепад
цієї
організації у всіх сферах
її діяльності. Говорено бу
ло доволі і про байдужість
спілчан до ВЛКСМ , неспро
можність спілки вирішити
іноді елементарні речі то
що. Словом, криза. Тому
пора від слів переходити
д о діла. А от в чому по лягатиме це діло для ком
сомольців? Це ми вирішили
спитатись у людей, ще не
позначених бюрократични
ми звичками, не скованих
стереотипами спілчанської
роботи,
—
новообраних
секретарів
комсомольсь
ких бюро нашого інститу
ту.
Це
Олена Стреля на
(педфак), Ігор Федів (худи
граф) і секретар
комсо
мольського бюро І курсу
ф ілф аку
Віталій ПеревізПитання до них: «Яка за
раз склалась на факульте
ті ситуація у комсомольсь
кому житті?».
0 . Стреляна: — Помір
куйте самі. Обирали мене
з
чотирьох
кандидатур.
Обговорення претендентів,
я б сказала,
було доволі
бурхливе. Так що вже , з
цього робила висновок —
б у ду оточена не байдужи
ми до справ спілки людьми.
Хоча обумовлюсь,
дещо
в активності моїх товари
шів йде просто від їхнього
дівочого
завзяття.
Адж е
наш факультет майже пов
ністю жіночий.

лі. На мою думку,
вона
явно занепадає;
за пові
домленнями газет, ми вже
опинилися у світі десь ча
50-му місці! Бо хіба
так,
з таким навантаженням по
винні працювати професо
ри, доценти; вони ж бо не
мають часу, фізичної мож
ливості займатися науковою
діяльністю. Скажу про се
бе: я 22 відпустки провів
не у відпочинку, а за напи
санням книг. Чи від хоро
шого життя?
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губців. Бо що ж залишимо
Д . Павличка.
нащадкам?
— На лацкані вашого під
—
Іване Антоновичу,
у жака цікавий значок...
Москві у цей час напруже
— ...Тисячоліття хрещен
но працює Верховна Рада,
ня Русі. Хай він вас не ди
яка прагне силою законів
вує, бо упродовж багатьох
змінити ситуацію. Незаба
років ставлення моє до ре
ром завирує у передвибор
лігії залишається однознач
ній боротьбі до верховної
ним. Я вважаю, що людина
Ради УРСР та місцевих Рад
повинна бути пройнята д у 
наша республіка. Якби вам
ховністю, високими ідеала
доручили представляти інте
ми, керуватися
у житті і
реси трудівників
нашого
кожному
вчинку певними
міста у верховному органі
імперативами (згадаймо хо
влади України, чи відчувача б Канта та його катего
ричний імператив), повинна
мати віру, бо без неї зона
— живий труп. І обов’язко
во всі мусять бути рівними
перед Законом в однаковій
мірі:
православні, грекокатолики, мусульмани, ате
єте у собі сили зрушити з
їсти.
місця те, що роками зане
Переконаний, що у кож
падало!
—
Спокуса надзвичайно ній сущій на землі лю ди
ні, в глибинах душі, живе
велика. Якщо помріяти, то
чітке
усвідомлення того,
я хотів би бодай півгодини
що таке добро і що таке
побувати на республікансь
зло. Треба лише кожному
кій трибуні, щоб своїм сло
зрозуміти, що фронт отої
вом захистити від бюрокра
боротьби, яка невпинно ве
тичного безглуздя як того
деться у світі, проходить
ж селянина чи робітника,
через душ у кожного з нас.
професора, так і навколиш
І тому раніше, ніж виправ
ній світ в цілому, наше чу
ляти чужі помилки й недо
дове поки що Прикарпаття.
ліки, слід
кожному з нас
Признаюся, що дуже ре
заглянути у своє нутро — ■
тельно слідкував за вибо
«а як воно там?».
рами народних
депутатів
— Ваше життєве кредо!
СРСР. Мені імпонує перед
— Боюся,
що не б уду
виборна платформа нашо
оригінальним, але якщо ви
го земляка С. Пушика і д у 
словити його коротко.
то
же шкодую, що він не став
хочу сказати
словами О .
'депутатом. Цілком погод
Солженіцина «жить не по
жуюся з усіма положення
лжи».
ми програми народного де
Інтерв’ю записала
путата від нашої
області
Н. АРКАДЬЄВА.

ПРИСЛУХАТИСЯ ДО СВОЄЇ ДУШІ
кі відходи з виробництва і
т. д.)л А сільське господар
ство? З діда-прадіда я хлі
бороб і знаю не з чиїхось
слів, як потрібна селянину
земля. Дайте йому 50 гек
тарів, тракторець і він на
годує через два роки нас
з вами. Так ні — парламен
тарії довго дискутують на
рахунок приватної власнос
ті. а виграшу у справі нема.
Ц е, так би мовити, ба
зис. А
що ж надбудова?
Наші ідеологи значною мі
рою
не відмовилися від
заскорублих штампів і сте
реотипів, а газетні та жур
нальні полоси
.навперебій
захлинаються від сенсацій
них звісток про іноплане
тян,
екстрасенсів
і таке
інше. Подивимося, зокрема,
і на те, що нам ближче, —
на стан справ у вищій шко

наведення
елементарного
порядку
в організаційній
справі. Маю на увазі спла
ту внесків, облік К О М С О М О 
Л ЬЦ ІВ. Наприклад, у нас на
факультеті випадків неспла
ти вистачає. А ле
це ще
півбіди. Є кілька колишніх
армійців, які не стали
на
комсомольський облік піс
ля звільнення в запас. Д о 
велось поставити питання,
щоб вони взагалі виходили
з комсомолу.
Думав,
із

І ЗАПРОШ УЄМ О
ДО

РО ЗМ О ВИ

Шукати
В И Х ІД
задоволенням
погодяться.
Бо ж менше мороки мати
муть. Та й порядки зараз
такі, що цей крок майже
не вплине на їхнє майбут
нє. Однак ні, хлопці вирі
шили стати на облік.
Бо,
вважають, вийти із спілки
— означає втратити право
у вирішенні питань моло
діжного життя на факуль
теті. 1

О лена: А у мене, таких
проблем не виникає.
Го
ловне, вважаю, діло роби
ли
і нічого
особливого
придумувати не треба. Це
ж одна з бід і причин втра
ти авторитету комсомолу —
перестали
робити
діло.
В.
Перевізник: — Якщо
Єдине, що мене турбує, так
брати за критерій
актив
це те, що
факультетські
ності
рівень
проведення
звітно-виборної конферен
комсомольці залюбки зай
ції, то свідомість філфаків7
маються організацією кон
ських комсомольців
неви
цертів, вечорів. А от
чи
сока. На секретаря
мене
мось серйознішим... Ми ж
обирали одного. Проголо
бо не тільки
організація
сували споро, без зайвих
громадська, а й політична.
затримок.
Віталій: — Ось тут, влас
не, й заковика. Ми маємо
займатися перш за все по
літичною роботою. Думаю,
—
І що тоді треба роби такий приклад вже маємо
— спілчани істфаку.
Во;ни
ти!
займаються політичним, д у Ігор: Гадаю, перше,
за
духовним вихованням своїх
що треба братися, це
за
членів. Аналізують, крити
1. ФеДів: — Зрештою, і
в мене на факультеті
те
саме...

п едагог»

І ще одне, надзвичайно
болюче дл-я мене питання
— це екологія. Неоднора
зово з приводу екологічних
проблем я вже писав на
віть у республіканські
га
зети, виступав на числен
них засіданнях. Однак поки
що ці намагання, як ме іі
здається, не знаходять під
тримки
ані
«знизу», ані
«зверху». Це свідчення на
шої низької загальної куль
тури, пасивності і це треба
якомога швидше переборю
вати, бо дуже скоро ми
можемо стати свідками ф і
зичного
виродження
на
ших дітей і внуків. Беручи
до уваги «щ едрість», з якою
ми розтринькуємо природні
ресурси, щоразу перекону
юся, що наше суспільство
— це суспільство
марно
тратців, а отже — і само

кують, пропонують.
Сло
вом, іде живе і по-справж
ньому повноцінне молодіж
не життя.

О

БУТИ ЧИ НЕ
БУТИ ДНД?
Однією з повсякденних
справ студентства є чергу
вання у добровільній на
родній дружині. Д о цього
часу навколо питання про
Д Н Д поламано чимало спи
сів і стріл, але усе це —
«закулісні» бесіди.
Гадає
мо, настав час студентам
шляхом опитування
вирі
шити:
чи
потрібна
нам
Д Н Д ! І відповідно до того,
прийняти радикальне
рі
шення.
А покц студенти дума
тимуть, прес-центр при ко
мітеті комсомолу подає до
вашої уваги цікаву додаткову інформацію: при ко
мітеті комсомолу створю
ється оперативний комсо
мольський загін дружинни
ків
(О К З Д ).
Командир і
організатор
цього загону
студент
художньо-графіч
ного факультету Тарас Ца
пів.
Загін
займатиметься
підтримуванням порядку в
інституті' та
студентських
гуртожитках. Усіх, хто ба
жатиме взяти участь у ро
боті цього
загону, запро
шуємо у комітет комсомо
лу. Чекаємо ваших заявок
і пропозицій.
О . Ш ИНКАРУК.
Керівник прес-центру при
комітеті комсомолу.

СТУД Е Н ТС Ь К І

БУ0Н

Епітетів II порівнянь щ одо 1студентських
буднів на сторінках нашої газети було вже
, чимало. І все-таки у кожного, хто навча
ється у нашому інституті, вони свої, оці
студентські будні. Скажімо, д ля третьо
курсника художньо-графічного факультету
Григоріія Мороза вони не можуть бути
визначені лише навчанням. Хлопцеві завж
ди цікаво попрацювати над виготовленням
якоїсь речі з дерева. Ось і зараз ф ото
об’єктив застав його за
виготовленням
декоративної решітки.

Хоча, знаю, і у них
не
без проблем. Ряд комсо
мольців
вважають
себе
членами спілки формаль
но,
є й частина
просто
байдужих, а іноді й опози
ційно настроєних.
Справа
в тому, що ще не знайдено
конкретних шляхів для пе
ребудови комсомолу, його
низових ланок. Ми стоїмо
на перепутті, я б сказав,
остаточно так і не визна
чившись.

А для другокурсників історичного факу
льтету не вистачає занять, і тому вони на
перерві жваво обговорюють матеріал, який
щойно прослухали на лекціії, сперечають
ся, шукають істину/ На ф ото Ольга Гевко,
О ле г Галійчук та Л ілія Івасик.

І особливо нам заважає
баласт тих, хто думає і діє
зовсім не так, як записано
в Статуті. А вийти з орга
нізації ці юнаки і дівчата
бояться.
Нічого
не маю
проти таких. Це їх право
інакше
мислити
і діяти.
А ле, погодьтесь, їхня по
зиція
додатково
вносить
путанку у справу.

Ф ото В. Боб’яка.

Ігор: — Гадаю, через те
й варто якомога
швидше
поставити питання про віль
ний вихід із ВЛКСМ . Уже
не раз говорилося: «Хай
нас буде тисячі, а не міль
йони, але зате організація
буде по-справжньому бо
йова, ленінська. Зрештою, на цій
фразі
хотілося б і закінчити. І
запропонувати комсомоль
цям інституту продовжити
цю дискусію. Можливо від
верта розмова на сторінках
«Радянського педагога» до
поможе у пошуках шляхів
д ля перебудови комсомолу.
Ближчим часом почнеться
висунення кандидатів у де 
путати до Верховної Ради
УРСР і місцевих Рад. Се
ред них будуть і комсо
мольці. І, гадаємо, одним
з перших пунктів
їхньої
програми стане перебудова
у Спілці. Сподіваємось, що
серед претендентів у депу
тати будуть І К О М С О М О Л Ь Ц І
нашого вузу,
і, думаємо,
власне їм слід першими
продовжити цю розмову,
внести у неї елементи гост
роти і полеміки.
Розмову записав
О . О ЛЕ К С Ю К .

Прикарпатський путівник
«В
історії Прикарпаття
важливе місце займає ве
ресень 1939 року, коли За
хідна Україна возз’єднала
ся з Радянською Україною
у складі Сою зу РСР. Цій
історичній події передува
ли десятиріччя боротьби за
соціальне
і
національне
визволення, яка значно по
силилася під впливом
Ве
ликої Жовтневої
соціаліс
тичної
революції.
Сотні,
тисячі борців віддавали свої
£или, а часто і життя
аа
визволення трудящих.
У післявоєнні роки на їх
честь, а також на місцях
визначних революційних по

.дій встановлено
близько
50 пам’ятників, меморіаль
них дощок і пам’ятних зна
ків, створено м узеї».
Так починається путівник
«історико-революційні
па
м’ятники Прикарпаття», що
вийшов нещодавно з дру<у
в нашому обласному цент
рі. Автором його є дирек
тор народного музею осві
ти Прикарпаття нашого пе
дагогічного інституту,
до
цент Б. М. Гаврилів.
У путівнику, окрім довід
кового краєзнавчого мате
ріалу, представлено близько
двох десятків фотографій,
на яких зображені історич

ні 'М іс ц я краю, пов язані з
визвольною боротьбою,
а
також пам’ятники, меморі
альні дошки, встановлені за
часів Радянської влади
на
Прикарпатті на честь
на
родних героїв. Путівник по
дає також
карту області,
на якій
позначені
місця
активної діяльності
членів
КПЗУ до 1939 року, ті на
селені
пункти,
де діяли
окружкоми
та ' повіткоми
КПЗУ. Нове видання пред
ставляє цінність для
всіх, >
хто цікавиться краєзнавст
вом.
О . Д ІД И К .

«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ»
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До проекту Закону про захист прав дітей в GPGP
Щ ороку Всесвітній дитя
чий ф онд (Ю Н ІС Е Ф ) про
водить аналіз умов прожи
вання дітей у різних краї
нах
світу.
Минулорічне
обстеження по згаданому
питанню у 134 країнах сві
ту показало, що СРСР сто
їть на 39 місці по смерт
ності дітей. Цей факт при
мусив відповідальні орга
ни терміново
виправляти
становище.
Основним
з
перших кроків д о цього є
підготовка проекту Закону
про захист прав дитини, а
також підготовка майбут
ньої
доповіді
Верховній
Раді СРСР «Становище ді
тей в Радянському Сою зі».
Концепції вказаних
доку
ментів були опубліковані в
газеті Радянського дитячо1го ф онду
імені
Леніна
«С ім ’я» (№ 35). Через брак
газетної площі ми не мо
жемо їх опублікувати пов
ністю. Тому
пропонуємо
вашій
увазі найголовніші
положення.
Восени цьогорічна Гене
ральна Асамблея О О Н по
винна переглянути і прий
няти надзвичайно -ажливий
документ — Конвенцію про
права дитини.
У червні 1988 року прав
ління Радянського дитячого
ф о н ду імені Леніна звер
нулося в Президію Верхов
ної Ради СРСР і Раду М і
ністрів СРСР
із пропози
цією не тільки підтримати
проект названої Конвенції
О О Н . а й розробити проект
Закону СРСР про лрава ди

♦ О Б ГО В О Р Ю Є М О

тини. При цьому Дитячий
ф он д виходив із того, що
вирішення багатьох
проб
лем дитинства залежить від
проведення правильної со
ціальної політики держави.
А захист
прав найбеззахиснішої частини
суспільCTB3t — дітей — може ре
ально здійснюватися
при
наявності спеціального ви
щого правового акту. Є ба
гато речей, які нам конче
потрібну але вони м ож уть'
почекати. Дитина ждати не
може! Дитині не можна постійно говорити: «завтра»,
адже її ім’я «сьогодні».
Звернення Дитячого фон
д у підтримали М З С СРСР,
Державний комітет
СРСР
по народній
освіті, Міні
стерство юстиції СРСР, Ра
ди Міністрів ряду респуб
лік.
Тепер настав час безпо
середніх дій по розробці
іпроекту
Закону. Інститут
дитинства Академії педаго
гічних наук СРСР і прав
ління Радянського дитячого
ф онду
імен; В. І. Леніна
розробили варіант концеп
туального підходу до ство
рення проекту такого за
кону. Це лише начерки для
подальш ої роботи спеціа
лістів (педагогів, політоло
гів,
юристів,
соціологів,
економістів).
Ми запрошуємо батьків
і матерів, бабусь і дідусів,
самих дітей, а також вихо
вателів і вчителів, учених
до співавторства в роботі
над проектом Закону. Всі

ПРОЕКТИ ЗА К О Н ІВ

ваші,пропозиції будуть взя
ті до уваги.
Щ о ж пропонують авто
ри проекту?
Ось основні
розділи:
Право
на життя, вижи
вання і здоров’я дитини.
Право
на ім’я і грома
дянство.
Інтересам дитини — пер
шочергову увагу.
Відповідальність родичів
за виховання
і здоровий
розвиток дитини.
Права і свободи дитини
(особисте життя, честь, ре
путація, свобода думки і
совісті).
Питання планування сім’ї,
особливе становище багато
дітної сім’ї.
Матеріальна допомога та
інші пільги сім’ям, що ма
ють дітей;
Особливий захист дітей,
які не мають батьків. Діти
в прийомних сім’ях.
Право дитини на безплат
не медичне обслуговування.
іДіти-інваліди,
особлива
увага суспільства і сім’ї до
дітей-інвалідів'.
Соціальне забезпечення
дітей, право на нормальний
рівень життя.
Право
на
відпочинок,
участь в культурному житті.
Право на працю і захист
від' економічної експлуата
ції.
Захист від наркотичних і
психологічних засобів, алко
голізму.
Відповідальність осіб
за
втягнення 'дітей у злочинні

дії і порушення суспільно
го порядку.
Захист ' від сексуальної
експлуатації,
відповідаль
ність осіб за викрадення і
торгівлю дітьми.
Захист дітей
у період
'Збройних конфліктів.
Особлива увага до дітей
в районах стихійних
бід,
аварій ,у місцях екологіч
но небезпечних.
Поводження
із дитиною
в разі
порушення кримі
нального законодавства.
Право дітей на участь в
громадських
об’єднаннях,
організаціях,
клубах, асо
ціаціях.
Громадські організації на
захисті прав дітей.
1 Державні, урядові орга
ни
у справах' дитинства,
охорони і захисту прав ді
тей.
Звісно, вказані статті —
це лише
запропонований
для розробки варіант. Пи
тання в тому, чи охопив він
весь
спектр
необхідних
прав дитини і норм захис
ту цих прав? Надіємось на
Вашу допомогу,
шановні,
викладачі j студенти.
Свої пропозиції просимо
надсилати на адресу прав
ління обласного
дитячого
ф онду
імені
Леніна
за
адресою
м.
Івано-Фран
ківськ, вул. Радянська, 36.
П УБ Л ІК А Ц ІЮ
П ІД Г О Т У 
В А Л О ПРАВЛІННЯ О Б Л А 
С Н О Г О ВІДДІЛЕН Н Я Д И 
ТЯ Ч О ГО Ф О Н Д У ІМЕНІ
Л Е Н ІН А .

УРСР

На засіданні політичного клубу
Днями відбулось засідан
ня клубу «Політекономічні
п ’ятниці». На ньому розгля
дався
проект «Загальних'
принципів економічної са
мостійності
Української
РСР».
(сьома
редакція).
'.Члени клубу в цілому пози
тивно оцінили
зазначений
документ, звернувши увагу
на важливість і прогресив
ність таких положень, як:
державний
" суверенітет
України грунтується на вла
сності народу республіки;
територія УРСР не може
бути використана без
її
■згоди; планування еконо
міки стає координуючим, .
^рекомендаційним і стиму
люючим. Всі статистичні да - *
ні з усіх сфер розвитку
суспільства мають бути до
ступні всім жителям УРСР,
а підприємства, діяльність
яких спрямована на забез
печення соціально-культур
ної сфери, звільняються від
оподаткування. Якщо ж го
ворити
в загальному, _ то
проект прогресивний qepui
за все тим, що еконоДічне
регулювання
ставить
яч
один з основних принципів
•самостійності республіки.
Водночас наш клуб
ви
словив 18 пропозицій щодо
внесення змін у проект «За
гальних принципів економіч
н ої самостійності Українсь
кої РСР» (сьому редакцію).
С е р е д них найважливішими
ми вважаємо у пункті 1.2.
толож ення
про розвиток
соціальної сфери як пріорїтетної, а в пункті 2,4 ви
значення, що в Українській

О

РСР поряд з кооперативноколгоспною власністю існу
ють (а не можуть існувати,
як записано в проекті) різ
ні форми земельної влас
ності і господарювання. По
трібно повернути ленінське
розуміння
соціалізму, як
ла ду «цивілізованих коопе
раторів», розвивати
різні
форми кооперативного ру
ху. а не акцентувати основ
ну увагу на колгоспи, як це
робиться
у
зазначеному
лроекті.
Важливо, на наш погляд,
у пункті 8.3 відзначити, що
використання робочої
си
ли, яка вивільняється в ре
зультаті реорганізації і тех
нічного вдосконалення ви
робництва, регулюється не
лише державним соціаль
ним страхуванням і систе
мою
перепідготовки, а й
соціальними гарантіями — допомогами по безробіттю.
У пункті 10.3 слід уточнити
і питання розвитку атомної
енергетики, яка має здійс
нюватися під
контролем
громадськості
Української
РСР не лише регулярно, як
це говориться у пункті 12.8,
але й необхідно об’єктивно
інформувати про стан нав
колишнього середовища.
Ось такі основні заува
ження. Ц і та інші пропози
ції по вдосконаленню про
екту були надіслані члена
ми клубу «Політекономічні
п’ятниці» в Економічну ра
д у республіки у м. Київ.
І. РАЙКІВСЬКИЙ.
Студент
IV курсу істо
ричного факультету.

ВІСТІ З ВУЗІВ УК РА ЇН И

РОЗМОВА ЗА
СТОЛОМ »

«КРУГЛИМ

!

Для
студентів
перших
курсів відбулася розмова
за «круглим столом »
на
тем у «50-річчя возз’єднан
ня Західної України з Укра
їнською РСР: історія, t до
сягнення, проблеми».
Пе
р е д нами виступили завіду

ючий кафедрою
марксизму-ленінізму доцент С . М.
Чапуга, доцент П. А . Корольов,
старший
викладач
А . Л . Ясінський, співробіт
ник кафедри |. Я. Любінець,
старший бібліотекар читаль
ного залу Є. П. Федчишина.
М и почули різнопланові
оцінки акту
возз’єднання,
але основною була думка

Завжди ввічлива і привітна працівниця читального
залу студентської бібліотеки Лю дм ила
СПІР ІНА.
Ф ото В. Боб’яка.

про
те,
що здійснилася
давня мрія східних і захід
них українців жити у спіль
ному домі. Звернута увага
на нез’ясовані питання, на
приклад, особливості і тр уд 
нощі соціально-економічних
перетворень у перші роки
Радянської влади, хід На
родних Зборів.
Студенти поставили
чи
мало запитань про сучасне
суспільно-політичне
життя
країни, хід перебудови, на
які
відповіли
викладачі.
Старші товариші запропо
нували
нам дізнатися у
своїх селах, звідки родом,
чи нема там депутатів На
родних Зборів, встановити
їх прізвища.
Цікаво було б у
такій
формі зустрічатися і з ви

кладачами

інших кафедр.

м. ГОЛОД.
Староста
І курсу ліку
вального факультету Іва
но-Франківського медін
ституту.
П А М ’Я ТА ТИ М Е М О
ЗАВЖ ДИ
Уже третій рік МИ живе
м о ' на гостинній українсь
кій землі. А ле як би тепло
до нас не ставились викла
дачі вузу, наші українські
та російські друзі, все ж
віддаленість рідної дом ізіки,
спільність
інтересів
о б ’єднує студентів із Узбе
кистану в дружні, згурто
вані колективи. Таким ко
лективом і став за час на
вчання наш третій курс.

Напевно ніхто так добре
не знає рівня вихованості й
свідомості наших студентів,
як працівники
бібліотеки.
Людина береться за клям
ку дверей, відчиняє
їх,
і ти вже передчуваєш, як
вона підійде, як звернеть
ся — чемно попросить, чи
нахабно чвиркне щось
у
вічі.
. У
людей,
далеких від
інститутського життя, три
мається образ студента, як
людини перш за все пере
дової в усіх відношеннях,
серйозної
(здобування
знань — нелегкий тр у д —

А
«виноси» книг із за
лів без дозволу
бібліоте
каря?! Часом одноекземплярні видання студент ви
несе, і шукай вітра в полі
— не повертає
протягом
місяця. Наведу факти: 21
червня
ц. р.
працівники
читального залу (загально
го) склали список тих, хто
виніс книги і протягом тиж
ня не повернув їх. 32 прі
звища (!), серед яких М .
Остапів, М. Юрійчук, В. Чибрик, А . Матковська, В.
Братчук з історичного фа
культету, В. Тимофій,
П.
Глущенко
з
факультету

Поважаймо
потребує саме таких якос
тей), інтелігентної — нав
чається ж у вищому учбо
вому закладі,
культурної,
обдарованої...
(згадаймо
західноукраїнське студент
ство часів !. Франка, сту
дентів 30-х— 50-х років, сві
домих того, що вони покли
кані нести в народ не тіль
ки освіту, знання, а й куль
туру...).
На жаль, все. тече,
зміню^тьс*.»

все

Низький рівень освіти і
культури (а ці поняття, без
перечно,
взаємозв’язані),
нашого «середнього» сту
дента засіяло наше суспіль
ство:
низькокваліфіковані
«виховательські кадри» ди
тячих садків, шкільні «спе
ціалісти»,
про інтелігент
ність яких варто було б
замислитись, напівправда в
пресі, «показуха», гонитва
за показниками
чинопоклонство, пустопорожні гас
ла й заклики — про це не
раз говорилось і говорить
ся на сторінках преси.
Сучасні студенти (у своїй
більшості) далекі не тільки
від «носіїв освіти і культу
ри», далекі взагалі від лю
дей свідомих, буває, що й
від людей
цивілізованих.
О сь в загальний читальний
зал заходить щось незграб
не, розкошлане. Не приві
тавшись (в холодні дні, бу
ває, що й не знявши шапку),
недбало, ігноруючи прави
ла елементарної ввічливос
ті, замовляє книги,
тоді,
грюкнувши дверима, захо
дить в зал і як .мінімум дві
години заважає іншим чита
ти: перегукується з прияте
лями, ходить, жує, вовту
зиться на стільці. Дехто з
читачів не витримує, вихо
дить із залу, або просить
нас: «Допоможіть, неможли
во займатись...». Та на зау
важення бібліотекаря
ли
ше в кращому випадку по
рушник затихне (хвилин на
п’ять), а в гіршому — зву
чить безглуздий регіт...
А в рамки якої моралі
втиснути крадіжку книг із
виставок, коли із 30-ти ви
ставлених книг залишається
7-8-9!

Різноманітні
захоплення
у студентів. Багато з них
бер4 участь у художній са
модіяльності. Нуріддін Н уралієв, наприклад, з пер
шого року навчання
тан
цює в ансамблі «Д ебю т»,
а Насіба Ергашева і Ніша-4
Каюмов — учасники націо
нального
фолькларного
ансамблю. Хлопці нашого
курсу із задоволенням чер
гують в опердружині по
охороні громадського
по
рядку.
Чимало студентів вміло
поєднує громадсько-корис
ну роботу із добрими по
казниками в навчанні. Так,
уже згадуваний Н. Нуралієв
вчиться найкраще з
усіх
третьокурсників. Ненабагато
відстають від . нього Уктам

іноземних мов, Г. Зла, У.
Зобків. Г. Щаслива, А . Верхола, Я. Симчич, Л. Вирста,
М.
Павлів, Г. Меленюк,
І. Дмитренко з філфаку;
І. Кабан. її. Ткачук, А . Заторська, Л . Яців, О. Васьків
з фізико-математичного....
Втім, вчинок студента мо
жна зрозуміти — книг на
абонементі навчальної
та
наукової літератури не ви
стачає для всіх. А ле ж як
вистачить, коли більше 600
боржників4 абонементу за
тримують, як мінімум, 1500
книг(І). і які б заходи
не
вживались
працівниками
бібліотеки, вони все одно
івиявляються малоефектив
ними.
Чи згадаймо
виривання
сторінок із найбільш вико
ристовуваних видань... Лінь
ки студентові
конспекту
вати, ось він і згрібає в
жменю з десять листків і
видирає «з м ’ясом». І що
ти .бібліотекарю, зробиш!
Цербером стоятимеш?! Пе
реглядатимеш п’ятисотсторінкову книжку?!
Кожну?!
Не вистачить
ні часу, ні
сил...
Якби зібрати всі вирвані
книжкові сторінки лише із
ф он ду загального читально
го залу, вийшов би багато
томних нашої/ганьби. Три
маєш в руках
понівечену
книгу видання 1988 року,
по якій ще вчитись наступ
ним поколінням студентів,
і хочеться крикнути: «Л ю 
ди!
Схаменіться! Вам же
через п'ять років дітей на
ших виховувати! Чому ви
їх навчите?! Як виховаєте?!».
По-моєму, рівень культу
ри людини, рівень інтелі
гентності визначається став
ленням д о книги. А дж е кни
ги — не тільки
джерела
знань, джерела
мудрості,
вони інтелектуальна
спад
щина, що дісталась нам від
попередніх поколінь.
То ж поважаймо
книги!
Поважаймо людей, що їх .
написали, людей, котрі створю ю ть^книги!
Поважаймо
всіх, хто трудиться, хто нас
оточує, і себе...
С. БРЕСЛАВСЬКА.

Хідиров, Ірода Ахмедова,
Хадиче / Ревожева,
Ю суф
Махмудов та інші.
Найкраще об’єднують спі
льні справи. Ніколи не за
будуться нам поїздки до
Умані, де побачили знаме
ниту Софіївку, а також до
Павлиської школи, яку про
славив
видатний , педагог
В. О . Сухомлинський.
Уж§ зараз можемо з
впевненістю сказати,
що
інститутські друзі, куди б
вони не
потрапили після
вузу, завжди зустрічатиму
ться
тут і згадуватимуть
незабутні студентські роки.
Бахри Х АК ІМ О В,
Фахріддін КАРІМ ОВ,
студенти III курсу Кіро
воградського педінститу
ту.
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ЯКИМ БУТИ СТУДЕНТСЬКОМУ ДОЗВІЛЛЮ?
Нещодавно на зустріч до
студентів третього
курсу
історичного факультету за
вітав директор Будинку ку
льтури «Студентський» В. В.
Ризюк. Мова йшла про ге,
як організовується дозвіл
ля студентів нашого вузу.
І тут В. В. Ризюк, мабуть,
вірячи в дитячу
наївність
^майбутніх вчителів, пообі
цяв розробку документації
на будівництво залу
для
проведення вечорів відпо
чинку, дискотек у підваль
ному приміщенні бібліоте
ки. Однак студентів
цим
не дуже втішив, бо усі ми
добре знаємо
українську
приказку «Обіцянка-цяцянка, а дурневі — радість».
Бо добре пам’ятаємо
ще
о дн у обіцянку, якій
уже
скоро мине рік. а саме
організацію
проведення
турніру між студентами та
і

викладачами у клубі весе
лих та кмітливих. КВК на
був тоді такої великої по
пулярності
серед молоді
нашого вузу та й інших за
кладів міста, що студенти
були впевнені: для прове
дення такої зустрічі
візь
мемо в аренду зал філар
монії або ж і драмтеатру.
Але це лише мрії...
На запитання наших сту
дентів «Як буде проводи
тися святкування Міжнарод
ного дня студента?» дирек
тор Будинку культури від
повів: «Д е там Т. Парфан?..
У гуртожитку № 5 має бу
ти дискотека;
а студенти
педфаку будуть святкувати
50-річчя
факультету».
З
цієї відповіді, думаю, зро
зуміло, як ставиться Буди
н ок' культури до організа
ції дозвілля студентів. Тим
більше, що ця відповідь

директора пролунала саме
17 листопада, у Міжнарод
ний день студентів.
Гадаю, вже давно настав
час перейти
від
слів та
обіцянок щодо організації
дозвілля вузівської молоді
до конкретних справ. Адже
поки що усе на нулі. Впев
нений, що усі з задоволен
ням прочитали б, скажімо,
оголошення про те, іЬ(о на
такому-то факультеті прово
диться дискотека, а на іншо
му — вечір-зустріч з ціка
вою людиною, на третьому
— вікторина або змагання.
Головне тут полягає в то
му. щоб студент мав вибір.
Щ об представники одного
факультету
запрошували
своїх колег з іншого, а то й
з медичного
чи інституту
нафти і газу.
Як правильно організува
ти, спланувати, від
кого

*

рядком
*

гнеться...
(з пісні)
Іаасик Телесик
грається в Купідона
Івасик Телесик
майструє лук з коромисла
І цілить в серця
променем
...вже гуси летять
Іване
зніміть пов’язку

Мій Каїне,
коханий брате КаТне,
не муч мене...
Рятуй!
...убий мене.
На камені,
скипіла кров на камені...
А що, як справді
серце кам’яне?..

О . БИРКОВИЧ.
*

Студент III курсу історич
ного факультету.

*

*

блискавка
, бризнула
брилі
в бриль
оглянувся:
голову думка прострелила
навиліт

Винести можна навіть вішалки

і

*

...коромисло

просити допомоги,
пови
нен задуматися
в першу
чергу
Будинок
культури
«Студентський». Цим
по
винні зацікавитися й
сту
дентський профком, комі
тет комсомолу, ректорат.
Адж е ж і позанавчальний
час — це наше, студентсь
ке життя, яке треба якось
організовувати. А поки що
ми таких намагань не помі
чаємо. Про те, як вирішува
тимуться питання, ми хо
тіли б прочитати в інститут
ській багатотиражці. Причо
му просимо розповісти про
це працівників Будйнку ку
льтури, а також членів ко
мітету комсомолу та сту
дентського профкому. І го
ловне. щоб усі плани втіли
лися в життя.

Г________________ j__

•у мене з роздягальні вкра-'
Уже
не перший рік у
ли 40 карбованців, а дваспортивній роздягальні, де
три дні перед тим у сту
залишають свій одяг сту
дента з сусіднього факуль
денти, йдучи ха заняття з
тету пропало 70 карбован
ф ізкультури, пропадають чи
ців. Д ля тих, хто вчиться,
гроші, чи речі.
Викладачі
це, погодьтеся, чимала су
радять забирати
з собою
ма. І такі випадки непоо
все, що маєш цінне. А ку
динокії .
д и його подіти? Хіба
що
Студенти між собою іно
у кеди, щоб бігав, а воно
ді гірко жартують: винес
гризло, зате тебе зігрівати з спортивної роздягаль
тиме думка,
що злодієзі
ні можна
навіть вішалки.
не дістанеться.
,
Така ситуація не може не
І все ж таки, чому ніхто
насторожувати. Невже
це
не несз відповідальності за
,нєвир/ішувана
проблема?
наш одяг? А дж е ж роздя
Знаємо, що в інших інсти
гальня — не смітник, звід
тутських гардеробах є лю
ки нічого винести. А навіть
навпаки, винести звідти м о- . ди, які відповідають за
одяг, слідкують за тим, щоб
жна багато чого. А проте
поміж рядами з пальтами
претензій за речі та гроші,
не ходили підозрілі люди.
що пропадають, нема
до
То ж невже не можна та
кого пред’явити. І нікого
ким чином зробити
і в
ме хвилює те, що, скажімо,

п о ети ч н и ^

спортивній роздягальні? Че
рез
таку
непродуманість
студент витрачає
немало
нервів, бо зайві переживан
ня нікому не на користь.
Ця ж непродуманість
по
роджує і злодійство серед
білого дня. Гадаю, що вар
то було б для переодяган
ня виділитй окреме місце
для кожного факультету. І
обов’язково хтось мусить
нести відповідальність
за
речі, які ми залишаємо тут.
Зрештою,
навіть той же
вахтер, який сидить
при
вході до спортивного залу
міг
би
виконувати таку
функцію..
О . Б О Р О Д А ТИ Й .
Студент д р уго го курсу
художньо-графічного фа
культету.

/ ІЄ

*

*

На білий біль свій обіприся.
Опора болю •*— де вона?
Мабуть, тобі нелегко смисл
шукати в слові «дивина».

* Д В А ВІКНА У СВІТ
*

ЧАРІВНІСТЬ

ПОРАДА

*

М ЕНІ Ц ІК А В О

ФОТОВЕРНІСАЖ

А
Д Р УЗ І

* К У ТО Ч О К
КІВСЬКА

«*

і .............................

Видала мати дочку заміж.
через місяць питає:
— Ну. доню, як ставиться

*

*

Образ образи на обрій
обличчя
льодом ліг.
Я переконував:
льодом не личить,
ліпше —
сміх.
Сміхом — не снігом,
сип — не засиплеш.
Сум —
ще мить.
Льодом — як глодом:
тільки приспи л и ш -----защемить.
Буде щеміти,
буде колоти.
А скажіть,
чим розтопити,
чим розколоти *
л ід душ??..
*

вітер —
коваль
камінь сонця розжарив
І поклав на л ід хмар:
хай охолоне
смієшся?
а ти ж питався
звідкіля дощ

— Дядьку Петре! Я обро
бив картоплю хлорофосом,
а через годину пішов дощ.
Як ви вважаєте,
загинуть
жуки чи ні?
— Як тобі сказати, Мико
ло... Поздихати вони, зви
чайно, не поздихають, але
того здоров’я, що мали,
вже не будуть мати.

*

Мабуть, своїм колючим
дивом,
тернистим видивом своїм
ти почуваєшся щасливим
у нещасливім світі цім.
Бо щастя — настрій.
Горе ж настом
на душу ляже — розтопи.
І легше посковзнутись,
впасти
ніж говорить собі: терпи.
Бо важче до думок
прикластись,
ніж до зневіри чи вина.
Бо спробуй відшукати
щастя
в терпкому слові «дивина».

*

*

На війні, як на війні.
У житті, як у житті.
Та подумалось мені:
Це слова не зовсім ті;
Хтось промовив
більш прості
(Сум у голосі бринів):
На війні — як у житті,
У житті — як на війні.
І. А НДРУСЯ К.
Студент III курсу ф ілф аку, член ліітстуді? «З а
в’ язь».

до тебе чоловік?
— Прекрасно, мамо. Щ о тільки з.ахочу. Vie він і ви
конує.
— Значить, мало хочеш!
НЕ З Н А Є ДРОБІВ
Дружина напучує чоло
віка: ’
— Гості нехай випивають
по цілій склянці, а ти пий
по половині.
— С еред
гостей є гр а імотніші,
знизав плечима
чоловік, — то нехай собі И
(ДІЛЯ ТЬ.

ІВ А Н О -Ф Р А Н 

Шановний читачу, споді
ваємося, що наш фотовернісаж дасть можливість вам
хоча б на хвильку забути
■цЬденні турботи I бодай
подумки посидіти на лавочціі поруч з маленькими
друзями, потішитися немов
ляті, яке з піврічного віку
тягнеться д о духовного сві
ту, а чи спонукатиме
вас
здійснити прогулянку
на
шим
Чарівним
містом...
Якщо так, то творці
цих
фотографій
—
студенти
Іван Тимінський '{ V курс
ф ілфаку), Віктор Дом бровський (II курс фізмату), наш
дебютант — другокурсник
історичного
факультету
Левко Довган (його робо
та — «Куточок Івано-Фран
ківська») та фотолаборант
Володимир Боб’ як —
до
сягни своєї мети.

• M U 1 1 M H I ИДДГОІ** — ■ 4 # н н
т и . PW H
p m , ярофсоюаиьш номитвтов н ш и птвте
ЯШ Ш Г
Маамо-Фраи новского
гм ударспм м иогр ч я в к іги ч —
його инстмтут» нмеми В. С т е ф и и * . Гам*■ ш л т ш т

Г а м м вимнись а ц м р м м чтмиеиь — у ptarawMt.

> »«IH Ф р « іч іІ«

Зам. 1032.
чвнма. Щ. Т ч ч ф а и ч

И -4 -7 Ц

W 4 4 I.
а . Іч ііо Фр

Т. а. о. редактора

Н. БО ДНА РЧУК .

tm oem

ЯОООЦ

