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•Я К ЖИВЕШ, ФАКУЛЬТЕТ?

І ПЛАНІ,; Г РЕАЛЬНІ КРОКИ1
'Для того, щоб дати хо
ча б побіжну характерис
тику ТО М У. ЧИМ живе наш
факультет, скажу, що тут
недавно відбувся перший
обласний семінар-фестиналь «Урок фізики-88 >,
а перед тим організовува
лися Всесоюзна наукова
конференШя та республі
канський семінар. Такі
форумивже стали у нас
трмвШйними. вони спри
яють обміну думками з
проблем розвитку теоре
тичної і експерименталь
ної фізики, виробленню

Окрім того, кафедри,
очолював! професорами
П. П. Кнричком та Д. М.
Фпеїком мають солідні
наукові _
давно на базі
спільно в
УРСР
«* ». »

kU thhh з проблем «осмЮого матеріалознавст
ва. діє астрономічне то
вариство. очолюване про
фесором L А. Климишиннм. До наукових пошуків
Напучаються ноші вихо
ванці. В гуртках, семіна
рах. проблемних групах
займається значна части
на студентів. Майже 40
з них беруть активну
участь у розробці госпдоговірної тематики. У цьо
му навчальному році, по
суті, йожен другий випус
кний захищатиме диплом
ну роботу.

Та основним, звичайно,
у нашій роботі залишає
ться підготовка майбутніх
учительських кадрів. То
му спрямовуємо на це всі
наші зусилля, надто на
зміцнення матеріальнотехнічної бази, вдоскона
лення навчально-виховного
процесу. Адже оволодін
ня фізико-математичними дисциплінами немож
ливе без сучасних засо
бів унаочнення, без "на
стійного
експеримента
торства. Нині на факульте
ті діє 16 навчальних і 7
наукових лабораторій, чо
тири з яких — комп'юте
рної техніки. Тут студен
та мають можливість зай
матися па 35 персональ
них комп’ютерах.
До речі, з метою запро
вадження і ]

створеної кафедри
Інформатики і матаналізу
Л. С. Возняк. Активно пра
цюють тут також завіду
юча лабораторіями Л, Б.
Боднар,
п’ятикурсники
В. В. Ріпа 1 Н. В. Кульчицька та інші. Немалова
жно й те, що разом із сту
дентами займаються в клу
бі й школярі. Це, власне,
одна з форм зв’язку зі
нижнюю, хоча попри всі
хороші моменти, _ саме у
спілкуванні та співробіт
ництві з нею у нас ще,
вважаю, багато проблем.
І все-таки нас хвилює
питання дальшого розвит
ку навчально-матеріальної

бази, що відповідала б
вимогам перебудови ви
щої ніколи. Є необхідність
суттєвого її "-зміцнення
насамперед для розши
рення технічної творчості
студентів, що, в свою чеіргу, дасть підстави для
(Відкриття на 'факультеті
колективної радіостанції.
Кафедри ставлять перед
собою завдання створити
й обладнати сучасні шкі
льні кабінети з фізики, ма
тематику астрономії, де
можна було б зібрати й
систематизувати передо
вий досвід викладання фізико-математичннх дисци
плін у школах Прикарпат

тя. Він. як нам здається,
мав би стати центром на крема. з фахових дисцип ганізації й контролю за
уково-педагогічних дослід- лін. Адже не секрет, що навчальним і виховним

час, відведений для такої процесами, а також гро
форми навчання, іноді ви. мадських справ переклаВласне з цією — мавок ггпанар^оя па проведення
іг е с=д ам , и в д й б ю цд ь " ш >д « й г тііавп^е«^">инпдг>-н », шин—
ш и и и д ачін
Інституту 3 ці години були зведені в новному це те, що ство
учителями та учнями. Та ранг недоторканих. До рює на Факультеті ділову,
кі контакти, гадаю, дадуть речі, така ж думка про щиру, наповнену благоро
свої результати
через звучала й на останньому дною метою атмосферу, в
якій живе, працює і нав
проблемні факультативи, засіданні ради факульте чається
наш колектив.
ту, яка розглядала саме
гуртки, читання певних питання
розділів шкільної програ організації вдосконалення
В. КЛАНІЧКА.
контролю
ми, запрошення вчителів- .самостійної іроботи.
Декан фізико-матемаметодистів для читання диторія. де відбувалосяАу
тичного факультету.
за
студентам спеціальних ку сідання, була заповнена
рсів. активне наукове спів студентами, які щиро пра ' Персональні комп'юте
робітництво тощо.
гнули взяти найактивнішу ри — у розпорядженні
Всебічний процес де участь в обговоренні важ студентів А Наталія КУмократизації інститутсько ливого для них питання. ЛЬЧИЦЬКА, крім того,
го життя знайшов відоб Залучення майбутніх вчи Що студентка випускного
раження й на нашому фа телів до широкого обго курсу фізмату, ще й інже
культеті. Врахувавши ду ворення і вирішення всіх нер-програміст новоствомку студентів, ми прове назрілих проблем — ха реної кафедри інформати
ли суттєві зміни в навча рактерна риса нашого фа ки і матаналізу.
льних планах, в організа культетського життя. Зо
Фото В. Боб’яка.
ції самостійної роботи, зо крема. чимало питань ор
Уж е є перші хороші результати в навчанні у першо

І БУДНІ СТУДЕНТСЬКО! (ПТІШ

курсників історичного факультету молодих комуністів

Пам’ять, що завжди з нами
Найстрашніше для
лю
дини —т перетворитися
в
людину, котра спить з від
критими очима: дивиться і
не бачить, а якщо й
ба
чить, то не думає про •те,
що бачить. Ц і слова В. О .
Сухомлинського
студенти
нашої групи Завжди пам’я
тають, а тому й прагнуть
дізнатися більше і про на
шу історію, і про людей,
які були свідками чи без
посередніми учасниками її
подій. Тож не дивно, що
д ля свого Ленінського зав
дання наша група обрала

чизняної. Цікаві історичні
документи»
ф отографії,
спогади відшукали
Люба
Вацик, Наталія Нагірна, Га
лина Гресько, А лла Гасюк.
Зокрема, Люба Вацик зна
йшла в рідному селі
За
річчі Надвірнянського ра
йону матеріал про героївковпаківців, після чого ми
всією групою поїхали
на
екскурсію «Слідам и рейду
героїв-ковпаківців»,
відві
дали Ділятин, Заріччя, Яремче.

а після зустрічі з комсо
мольцями різних поколінь,
що проходила в нашому
інституті, дізналися багато
цікавого і про людей, які
щодня поруч з нами. Це
викладачі Антон ІІванович
ІЧорний, Яків Самійлович
Трахтенберг, Мойсей Сер
гійович Ковальов. А зараз
ми відкриваємо для себе
нову сторінку історії ' —
подвиги наших земляків на
багатостраждальній
зем
лі Афганістану.

Впевнені — ці знання, цю
Та дослідження
історії пам'ять треба зберегти, бо
пе
рідного краю — це не тіль саме нам, майбутнім
тему «Велика Вітчизняна ки вивчення, документів, а
дагогам, передавати їх по
очима прикаїрпатиув».
й, насамперед,
спілкуван колінням наступним.
За три роки
студенти ня' з цікавими людьми. На
М. РАДЕЦЬКА,
провели помітну роботу >— приклад, цього -року ми по
зібрано матеріал про ге знайомилися з ветераном
А. БОДНАРЧУК.
роїв, які захищали
наш Великої Вітчизняної війни
Студенти групи ПФ -31.
край в роки Великої Віт Лією Йосипівною Лейнер,

М. Рибалки, А . Оленіна та Б. Волинця. А ще цих жит
тєрадісних юнаків відзначає дружба, яка міцніє з кож
ним днем, бо єднають їх спільні

інтереси, потяг

до

знань і закоханість у майбутній фах.
Ф ото В. Боб’яка.

Потреба
дискусії
Чи є соціальна неспраае- ■С
дливість у нашому суспіль
стві? В чому її коріння? Які
шляхи її .ліквідації? Який
зв'язок
між
соціальною
справедливістю і ціноутво
ренням? Чи
справедлива
смертна кара як вища міра
покарання?
На ці та багато інших, не
менш цікавих питань
не
щодавно «п р о б ута ли дати
відповідь учасники першо
го засідання новоствореного дискусійного клубу, що
діє при кафедрі політеко
номії і яким керує доцент
В. А . Ш індлер.
У цій жвавій, навіть де
що незвичній дискусії взя
ли участь доцент кафедри
історії КІТРС В. Ю . Штерн,
старший викладач кафедри
ф ілософ ії і наукового ко
мунізму В. С . Возняк, сту
денти історичного факуль
тету _М. Бобрис, Р. С адрук,
і. П ’ятничук, Н. Мерущен
ко, Р. Удовенко, О . Кочи—
. наги та інші.
По суті; всіх зацікавила
така форма роботи диску
сійного клубу.. Тому й зро
зуміла необхідність зроби
ти його засідання традицій
ними. Однак потрібно, щоб
виступи учасників
клубу
стали дійовими, тобто всі
слушні думки і пропозиції
варто було б передавати у
відповідні установи дЯя їх
розгляду. Думаю, згодом
так воно й буде. А для
початку добре було б пи
тання, що піднімаються на
засіданнях клубу, виноси
ти на сторінки інститутсь
кої багатотиражки під руб
рикою
«По/ііі'іекономічні
п'ятниці: дискусія триває».

О.

САНГУ

- ??.с,7 пн>||< «Ифвтвря ПО-____

Мовою
танцю
Днями в інституті
від
бувся конкурс
бального
танцю, в
якому
взяли
участь колективи міст Ки
єва,
Дніпродзержинська,
Хмельницького,
Львова,
Чернівців, Тернополя. Роз-зжальну програму
кон
курсу підготував самодіяль
ний народний вокально-ін
струментальний
ансамбль
«Оприш ки».
Великим успіхом у гля
дачів користувалися
вис
тупи нашого інститутського
ансамблю бального танцю
«Л|лея» (керівник О . Б. Ва
силів). Це зовсім молодий
колектив (створений у ве
ресні цього року), але вже
брав участь у кількох рес
публіканських конкурсах, де
зачарував
шанувальників
хореографічного мистецтва
своєю майстерністю, зако
ханістю у гармонію мело
д ії і рухів.
В. РИЗЮК.
Голова студентського клубу*
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р адян ськ и й п ед а го г

Нинішнього навчального року на ф іло 
логічному факультеті д ля студентів чет
вертого курсу
українського
відділення
вперше запроваджено спецкурс «Основи
театрального
і
кіномистецтва».
Його
завдання — ознайомити майбутніх учитеіів-словесникії з, особливостями суміжних
і споріднених з літературою видів худож
ньої творчості, навчити розуміти й оціню
вати виставу чи фільм, а в шкільній прак
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тиці цими важливими засобами формувати
духовну культуру учнів, розвивати в
самостійність мислення і сприйняття.
Обговорення спектаклю обласного му
зично-драматичного театру імені їв- Ф ран
ка «Плаха» — то і е, власне,' однією Із
спроб ф ілологів проникнути в таїни сце
нічного мистецтва, виявити характерні риси
відомого твору Ч. Айтматова в його теат
ральній інтерпретації.
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З ПОЕТИЧНОГО
ЗОШИТА

Вічне
У колисці смерек
народилася пісня народу,
На вершинах Карпат лиш
відлунням тремтіла вона
То співали пуцули.
трембіти лунали над плаєм
І манила до себе
полонинська квітуча весна.
Набирали гуцулки води у
мальовані збанки,
Милувалися знов дивним
світом і плином ріки.
Та й вмивали лице
немовлятам своїм на
світанку.
Щоб джерела краси
полюбити їх Діти змогли.

Я вдячна долі, що

вона
мені
Сплела вінок людського
спілкування
І дарувала відчуття тонкі.
Що випливають із думок
єднаний.
Із ними я, звичайно,
стану інша.
Коли ж любов візьме
мене в полон,
Я проспіваю кожну
зустріч віршем.

— Коли спостерігаєш за
розвитком подій на сцені,
коли серцем і душею спри
ймаєш те, про що говорять
герої, чим живуть
вони,
мимоволі відчуваєш, як по
волі. але невідступно тебе
огортає тривога. А під кінець вистави вона, здаєть
ся, заповнює всього тебе
вщерть.
Єство
крижаніє
від виття вовків. їх скімЛікня — наче біль чиєїсь
роз’ятреної совісті. О рга
нічно співіснує" з цим і му
зика. Вона спонукає зібра
тися, напружитися в готов
ності захистити або кинути
ся на допомогу тим, хто
потребує порятунку
— Д ля сприйняття ф іло
софії вистави немаловажну
роль відіграють сцени зу
стрічей Понтія Пілата (за
служений артист УРСР Ми
кола Гурін) з Ісусом Назарянином (артист Олеіксандр
Герелес): «Щ о примушує
тебе йти на смерть? ІД о ке
рує тобою? — настійливо
добивається відповіді наді
лений безмежною владою
оамовдоволений кат рим
ський прокуратор. І
вже
безапеляційно додає:
—
Ніякого царства справедли
вості бути не може, чуєш?
Скорися!». «М ені вірять ті,
B iB rfilH B U L III. 1
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Мене хвилює сон, що
злим крилом
Накрив усі події
і старання,
Та я не вірю, бо своїм
теплом
Зумів ще вігріти
сподівання.
Прийди, молю, бо серце
іріже біль,
Такий терпкий, як ягоди
ожини.
Зів’ю його в один -крутий
сувій
І почекаю, моше ще
— ’
прилинеш.
Сплетуться сонно руки і
уста.
Позаздрять всі — які ж
бо ми щаслив,!.
Така солодка і така п’янка
Ота хвилина, що колише
мрії.
Галина ІЛЬЄВА.

Дяя
Тарасика
Малесеньке сонечко,
засвііти в віконечко,
бо у хаті хлопчик.
Ніби той горобчик.
Хоче щебетати —
тепла не чувати.
Малесеньке сонечко
стукає в віконечко.
Мати відчинила,
в хату запросила.
А маленький хлопчик
справді, як горобчик,
до сонечка пнеться,
до мами сміється.
Людмила МАЛКОВИЧ.

— Саме в цьому й ф іло
софія вистави. І коли
ми
говоримо про сценічну ко
мпозицію- твору Ч. Айтма
това, то насамперед муси-

го суду.-. Кінець світу мо
же наступити віід ворожнечі
людської і від втрати віри
людської..ь»— У цьому, либонь, най
вища точка сценічного вирі
шення «Плахи».
— Так. Бо й справді, що
примушує Ісуса йти на Го л
гоф у, що штовхає його на
страту? Ці питання не дають
спокою, примушують
не
одмінно знайти відповідь.
— Мені здається, вона в
тому, що кожен з нас, су
щих нині і в майбутньому,
конче мусить хоч раз, але
обов’язково зійти на свою
Голгофу- Так, як зробив це
Авдій Калістратов (артист
Роман Іваницький). Надлом 
лений душевно і приниже
ний фізично, віь* все одно
сильний своєю вірою. На
віть у передсмертних
му
ках, завданих покидькамисадистами, сміло
звучать
його останні слова: «Я ні-

мо говорити пр о її режи
серське вирішення. Як -на
мене,
постановник
спек
таклю Ігор Борис тонко по
єднав у ньому оці дві па
ралельні, дуже схожі (хо
ча вони ніде не пересіка
ються) лінії- Перша зв’яза
на з гострою
суперечкою
Христа і Понтія Пілата про
смисл буття на землі, д р у 
га з Авдієм Калістратовим і
його вічними борііннями за
світле в людині, за її віру
в розум, добро і справед
ливість. Як і Ісус. Авдій йде
в ім’ я ідеї на Голгоф у, сту
пає свідомо
на тернисту
дор огу,
на якій
згодом
відчує всі смертельні муки,
але не зійде з неї...
— І справді, як це важ
ко і непросто — не зради
ти себе, залишитися вірним
своїм ідеям та ідеалам до
кінця. Гадаю, що цей па
фос вистави Івано-Франків
ських митців якнайтонше пе—ізедає (бо л і я . співзвучний

•

нинішні сумніви і пошуки.
— Разом з тим у сценіч
ному творі
прочитується
ще одна немаловажне дум 
ка: д ля того, аби повірити

ТЕАТР

ВІРА. ДОБРО
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

----

в добро і примусити інших
пройнятися цим, необхідно
самому творити його- Так,
зрештою, й робить пастух
комуніст Бостон (народний
артист
республіки
Ю рій
Суржа). Він з тих. хто, не
зважаючи на «іякі перемі
ни, постійно живе за кри
теріями власної совісті, хто
йде попереду в боротьбі
за людину. О сь чому він
завше в тривозі за долю
власного сина, який докон
че мусить продовжити його
справу на землі — справу
Людини. Немовля для Бо
стоне не просто син,
він
власне суть його людської
цуші. його безсмертя.
Та
гине
малий — інайбільш
святе, що було у Бостона,
— від сліпої кулі, випуще
ної ним же. І вмирає з си
ном його жива душа; світ
розпадається на клапті —
червоні, білі, чорні- Не бу
де більше життя і для його
коханої
друж ини Гулюм-

Сторінни м а й б утн ь о ї книги
*

*

. C W itp i u

сила перед духом. Я міг
би врятувати багатьох і на
віть тих, хтв- ще не наро
дився, — відповідає Ісус.
— Щ о ж стосується страш
ного суду, правителю, то
він давно йде над нами».
«Чи не хочеш ти сказати,
що все наше життя •
— стра
шний суд?» — допитується
Понтій На що Назарянин
каже: «Ж иття в такому пек•лі страшніше найстраишішо-

України Жанна Готе’ямська),
яке Співає колискову д и 
тячому відерку, загорнуто
му в траурну хустину.
— Це
зорові
образи
спектаклю, в якому
крім
них чимаяо й інших про
мовистих метафор і симво
лів. Приміром, я звернула
увагу на три барви, що ра
зом з подіями вияскравлюють характери героїв. Чер
воний колір — колір жит
тя і віри, чорний — втрат
і смерті, білий — суму й
печалі. Вочевидь, не випад
ково
підсвічений
черво
ним
світлом
Понтій
Пілат — він увесь в крові
людській, з ніг д о голови.
— Я б ще відзначила
прекрасну пластику вовків
Акбари (артистка Оксана
Іваницька)
і Ташчайнара
(артист'В алерій
Горозов),
«Живу плазму», що її своє
рідно відтворюють артисти
балету.
— Звичайно, є в сЛЄк тл к л і
порівняно з романом «П ла 
ха» й очевидні прорахунку
сюжетно - композиційного
характеру, не, всі лінії тво
ру знайшли своє вдале
сценічне
інтерпретуеаніня
(скажімо, екологічна, соці
альна). Та не вони -визна
чають мистецький рівень
вистави, а, насамперед, лі
нія, яку запропонував сам
театр —
екологію духу
людського. Вона скрізь —
в характерах, епізодах, мі
зансценах, конфлікті. Адже!
'Базарб і (заслужений ар
тист УРСР Валерій С ір у н н и ков)— персонаж бездухов
ний. Віін, як і обер-Кандалов
і його хунта — породжен
ня сталінського періоду.
— Словом, вистава конче
потрібна сучасникам, надто
нам, молодим. Чим більше
таких творів, тим більше
роздумів про наше життя,
про лю дину в ньому.
Розмову студентів Окса
ни Масик, Світлани Луканової та Валентини Ш пильчии записав
-Єґ -

*

*

Волю мій! Моя пекельна
Муко!
Я вірно тебе любила!
Душенько з-під чорних
Не передаш у словах...
підошов!
В далеч розправив крила Як він йшов із Іншою аа
Наш синьоокий птах.
руку!
Не зупиняй! Не треба!
Як він легко і крилато
Хай він собі летить.
йшов!
В синім шматочку неба
Я не вірю. що таке буває,
Ця нещаслива мить.
І не змошу... Хай доводить
Хай його хтось
світ,
підстрелить: Що коли тебе хтось
Синій—примарний птах...
забуває,
Щастя своє розбили
Плакати і квилити не слід...
Світлана БРЕСЛАВСЬКА
Я жартами на вустах.

С. М. П Р О Ц А К У, М О Є М У
лося п ять чоловік одразу.
ВЧИТЕЛЮ , Д Р У ГУ Й
А як вони мчали! Санчата
П О Р А Д Н И К У.
з дерев’яним полоззям й
І " О Р А була висока, крублизько не могли
рівня
* та з виковзаним схи тись з ними.
Цього було
лом- Узимку для нас, діт досить, аби ми дивились на
вори, крім неї, не потріб
Гараіна, як на якогось бож
но було нічого. Увесь свій
ка.
вільний час ми проводили
Своєю владою над нами
тут. На санчатах, на порт той дуже пишався. А для
феликах з книгами, а то й того, аби ще більше підне
просто на ногах мчали ми сти свій авторитет, по чер
вниз, відчуваючи, як від ша
зі звозив нас з гори. Пра
леної швидкості летять ку вда, при цьому був ще один
дись у безодню наші сер
розрахунок:
той, хто з’ї
ця.
жджав з ним, тягнув санки
Верховодив над нами СавгоруА ле яке це мало
нько Гаран — переросток
значення?...
і забіяка. Він був дужчим
О дного л т ііе
Василька
за кожного з нас,
курив Дзвонаревого Гаран ніколи
украдені в батька сигарети
не пускав на санчата. Він
і сперечався навіть з доро забороняв це робити й нам.
слими чоловіками. А ле не
Батьки Гарана жили в' не
тільки за це ми
слухали згоді з
Васильковою ма
його. Ніхто з нас не мав
мою — тихою, хворобли
таких санок, як він. Взагалі
вою
жінкою-вдовою, яка
у той післявоєнний час не прийшла до
нашого села
всі мали санки. Та й які то
відразу ж після війни- Са
б ули санки —
дерев’яні, нько ж вважав: як син, він
полоззя оббите
дротом , повинен робити те, що й
незграбні. І їхали вони д о  батьки. І тому віін плів на
ти, поки був схил. Батько Василька і його маму все,
Гарана працював механіком
іщЬ {попало. Василька він
у міській майстерні і зро інакше й не називав, як
бив синові санки хороші, байстрюком. На його матір
широкі, довгі, з залізним
наговорював, що вона же
полоззям. На них вміщува
брачка і Віідьма, що вона

М- П. Ф іголь. «На карпатських

полонинах»

Фоторепродукція Л . Д р о б ’яка.

— У неї немає грошей,
зла на людей і від того ху
щоб купити, — захищав Ва
да, як
терлиця. Знаючи,
що Василько дуже пережи
силько маму.
— «Немає, немає!» — пе
вав усе це, Гаран і нас при
редражнював його
Гаран.
мушував говорити таке ж.
Невеличкий, з блідим об — Просто вона тебе не лю
личчям і великими, завжди
бить і все. Якщо б люби
самотньо-задуманими сині
Д О П О В І Д А Н Н Я ^ --------------------ми очима, Василько розгу
блено поглядав на нас
і
тільки зрідка з болем го
ворив: «Н і-ні, ви не
зна
єте- Моя мама добра-добра...» І безпомічно замов
кав не знаючи, як довести
нам. що говорить правду.
Г одинами він
одиноко
ла. то й гроші знайшла бстояв на горі,
дивлячись,
О дного
разу
Василько
як Ми веселим~ табунцем
прийшов на гору надзви
стрімко
з’їжджали вниз.
чайно збуджений. Його ве
Іноді губи йог^ кривилися ликі очі світилися щастям.
у тихій усмішці захоплення,
—г А мені ’ мати санчата
і він без усякої інадії про купить, — об ’явив він.
сив хоч раз пустити його на
Звісно, йому ніхто не по
санчата.
вірив.
Санько, зневажливо смі
— Так уже й купить, —
ючись на цю просьбу, го погордливо хмикнув Гаран.
ворив:
— їй он на плечі нема чо
— Бач, чого захотів! Чо
го накинути, а то санчата.-.
му ж мати не
змайструє
— Ось побачите, — обра
тобі санчата?
зився Василько. — Завтра
— Вона не вміє, — зіт вона поїде до міста і купить.
хав Василько— Ну тоді й будеш ка
— Ну, тоді купила б, —
татися. А зараз подивися,
заперечував Гаран. — Але
як ми їдемо, —
відповів
вона скнара, тому й не ку Санько. Він вважав, що Ва
пує.
силько обдурює.

Але яким було наше зди
вування, коли назавтра Ва
силько й справді прийшов
із санчатами! Невеличкі, ле
генькі, з блискучим полоз
зям, з настилом різнокольо
рових дощечок. Від них не*'-'-

І серце крає
можливо
було
відірвати
очей.
Якусь /£ить всі ми занімі
ли в ід захоплення. -Навіть
Санько стояв розгублений
і « е міг приховати заздро
щів
А Василько! Я більше ні
коли не бачив такого ща
сли вого обличчя. Завжди
б ліді його щоки зайнялася
•рум’яцем, радісна усміш
ка не сходила з його губів.
— Ось бачиш, — сказа
він Гарану. — А ти казав,^
що мама мене не любить.
Вона .добра, ліпша від усіх.
Санько промовчав- А л е
через кілька хвилин на йо
го обличчі знову з’явився
вираз байдужості.

РАДЯНСЬКИЙ
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Знайомтесь: нові імена
Іван АНДРУСЯК —
студент філологічного фа
культету — нині перебу
вав в лавах Радянської
Армії. Через рік дорога
приведуть його до рідно
го прикарпатського краю.
Поезія, якою хлопець за
хопився ще зі школи, бу■ла і буде надійним супутннком щирої Іванової ду
ші.

*

ОВЛУР

Вйдно з-за цього
холодного щуру
ТІЛЬКИ пожовклий лист.
<Свисни з Черемошу, брате
Овдуре.
Мушу почути твій свист.
Свисни з Дністра,
Із Дніпра, із Каяли...
Клич мене, друже, клич...
Дві зоренищ прозорі
у п а ли ,

Впали мені до віч...
Військо моє — грізне
слово — розбите...
Мур мені сковує світ.., .
Свисни. Овлуре...

Душа несповита
Лишить на обрії слід.
*

*

*

Надто різні світи
в таємничім світінні осель.
Ми людей поділяєм
за принципом —
бджоли і трутні.
Та чому так подібні
імояоденькі щива'і щавель?
Так до безуму схожі
їстивні гриби і отруйні...

Небагато залишилось
вчитися вихованцям му
зично-педагогічного факу
льтету,
четвертокурсни
кам М. Ребрику і В. Не
ресті. Ще один студентсь
кий семестр, і хлопці пі
дуть у школу розкривати
малюкам прекрасний світ
музики. На думку їхнього
куратора, старшого викла
дача кафедри диригуван
ня О. В. Нечай, вчитель
ський корпус Прикарпаття
в особі юнаків отримає
здібних і закоханих у своє
ремесло педагогів.
На знімку: Мирослав
Ребрик і Віталій Нереста
під час заняття самопід
готовки.
—- Фото В. Боб’яка.

Буйногриві коні білі
закусили вудила.
І душа мов просвітліла,
засвітилась, ожила.
Щнь славетного Мамая,
кінь Івана Бопуна
в мою душу заглядає,
У душі моїй зрина.
Я почув себе щасливим,
але то усе — слова...
Де ж ви, коні?
Тільки гриви
вітер часу розвіва...
*

*

У фіалковім цвіті
на двадцятому літі
ми такі незігріті
між життєвих доріг.
Хто кого запитає
Чого серце бажає?
Поміж рюєм і раєм
тишу сковує сніг.
Дві вершини у горах,
двійко душ непрозорих.
Стоїмо ніе лри зорях —
Під землею немов.
Надто душно і темно,
Надто д у ш і нужденні.
В справах зовсім буденних
заблудилась любов.
* * *
...У тумані
моє серце, у тумані.
Ластівко,
кому під солом’яною
стріхою
лишилось ТВОЄ гніздо?
Сніг розтане,
але що з душею стане?
Струхнявіли верби,
на яких мовчазними
монументами
ще височать лелечі гнізда.
У тумані
моє серце, у тумані...

Темно-сіре небо...
Сірі
будинки... Жовте листя не
деревах.- М ороз і тише. Га
рно, спокійно на душі. Го
лубі штори іна вікнах ауди
торії легко вписуються
в
сірий пейзаж і ініби відпли
вають туди, д е <зустрічаєть
ся небо з горами. Все на
че застигло в чеканні яко
гось дива. Чути тільки го
лос лектора.
А надворі лішов сніг. Л е
гкий. пухнастий. Оці ніжні
білі бдж оли зливаються із
сірим кольором будинків,
з деревами, примороженим
листям, яке ще не встигло
опасти, з травою, землею,
утворюючи дивну гармонію
кольорів осені й зими-

Світлана ІВАХНЮК — Щоб. як'в мріях колись,
другокурсниця
фізикоми руками сплелись,
матем етичного факульте
волею,
ту. Опріч того, що дівчина й в серці зболенім знов
народилась любов
навчається на «відмінно»
долею. Не хочуть уперті слова
1 «добре», обравши собі
моїй підкорятися волі.
майбутній фах вчителя
Я знов заблудилась,
фізики, вона вже другий
я знову у хащах одна.
рік активно займається у
И натхнення немає —
літературній студії «За
набридло без толку
в’язь».
У ПОШУКАХ
блукати.
І змучена Муза заснула,
мабуть, і сама,
Я знову шукаю потрібні
— Скажи мені, доле,
ПРОБУДЖЕННЯ
для рими слова,
чи довго ось так
Благаючи в Музи святого
ще страждати,
Вже набравшись снаги,
натхнення краплину. Ну. де відшукати потрібні
посплітались вітри У теїрнах словесностії
для рими слова?
гривами,
знову блукаю без спину,
З весна молода
Я знову шукаю потрібні
стороною іде,
для рими слова.
нивами.
Відшуміли сніги,
де ще той виноград І хоч заблудилась,
з гронами, та знов не скорилася долі.
З заглиблені в сни,
Здається, що чаша
цілувались дуби
терпіння вже випита
кронами.
мною до дна:

— Подумаєш! Знайшов,
чим тішитись, —
скривив
аін губи. — Все одно мої
санчата ліпші. *
А ле слова його прозву
чали не переконливо. Це
відчули всі.

лядав на нас, на Санька.
— Що, боїшся? — заува
живши його вагання, в 'їд 
ливо запитав Гараін.
— Нічого я не боюся, —
заперечив Василько, та в
його голосі була тривога

покаяння
— О дне, що у твоїх са
нок — це В И Г Л Я Д , — знову
напустивши на себе гордо
витість, сказав він Василь
кові. — Та що з того? От
коли б вони ще й їздили
до б р е — тоді інша річ.
— А .вони й їздять. Та
ще й як! — щасливо відпо
вів Василько.
— А -я! — хмикнув С*ньк » . — Ось мої їздять!
— М о ї теж не гірш е, —
« є здавався Василько.
— Ну, гаразд, — сказав
Гаран- — Якщо так, давай
попробуємо.
Чиї санчата
«аїдуть дальше, ті й ліп
ші!
василько нерішуче пог-

і хвилювання.
— Ну тоді давай, — по
тягнув Санько Василька на
гору. — Спочатку я, ти —
за мною.
На що розраховував Га
ран? Напевно на те, що він Ч
дужчий, що дасть санкам
великий розгін.
Справді,
розгін він узяв великий. А
перед самим спуском від
штовхнувся так, що санки
аж підскочили і шалено по
мчали вниз. Спинилися во
ни тільки за - потічком. Так
далеко Санько не з ’їжджав!
— Тепер давай ти!
'Хоча Василько взяв не
«таїкий великий розпіц, як
Гаран, і не так сильно від
штовхнувся, його
санчата

кулею промчали по схилуВсім нам, хто стояв внизу,
здавалося, що вони летять
у повітрі, не
торкаючись
землі. Ніхто не сумнівався,
що Василько переможе. І
раптом, не доїхавши мет
рів з десять до Санька, Ва
силькові санчата на великій
швидкості
наскочили
на
дерев’яну тріску, перекину
лися, і василько покотився
по вичовганому сн ігу. Він
сильно вдарився, вж скри
вився од болю , але відра
зу ж підхопився, побіг за
саінчатами — чи не полама
лися? Оглядівш и їх, він тро
хи заспокоївся — санки бу
ли цілі.
— Ну що, їздець, чиї сан
чата ліпші? — в’їдливо за
питав -Гаран і зареготав: —
Ха-ха-ха! Дивіться, як він
їде — то на животі, то на
боці!
Сміявся Санько неприро
дно. Роблено. Йому, як і
всім, було зрозуміло, що
тільки .випадковість не дала
Василькові перемогти.
— М ої санчата ліпші. Ко
ли б не трісочка-.., — мо
вив той.
— Коли б, коли б, —

пе

^Ш Р АЗО К

Мелодія природи
1 Лине музика природи...
Перші сніжинки торкаються
шиб на вікнах, тануть і вже
вузькою, теплою
ниткою
розпливаються і вмирають.
Якусь свою, нову мелодію
насилають вони на мою д у luy.
Д ля мене оці
маленькі
пушинки здаються живими.
Це ніжні феї у біли і. плат
тях. з блискучим волоссям
як у Попелюшки. Вони про
кидаються в хмаринці і пу
скаються у свій веселий та

нок в повітрі и на земліГраються з у с ім а .к о го зу
стрічають... І що це таке
напало на білих фей?!
Пролетіла зграя чорних
ворон, а одна сіліа на покЬівлю сусіднього будинку
і клюс горіх, який щойно
сюди принесла, Ось він ви
слизнув з дзьоба і покоти
вся... бона, сердйта, зняла
ся з даху, оглянула землю;
ще раз сіла на іпокірівлю і
стала заглядати у вікна ау
диторії- «Щ о ж там руха
ється?» — мабуть, подума
ла вона, та нічого не поба
чивши, знову розізлилася
і полетіла геть крізь білу
пелену снігу, що наростав...
Світлана ДЯКІВ

Рилами по воді писано.
Чорнило випробуваньВиїжджав на чужій свині.
Дати сові раду.
Багато сліз -т- мало тіла.
Пиляти хвостом.
Дві сторони однієї педалі.
Вийшов бу*им із води).
Микола ПШЕНИШНЯК.

ВУЗЛИКИ Н А П А М ’ЯТЬ
Ухопився руками за голо
ву — ще не значить, що
взявся за розум.
Коли в житті все гладень
ко — легко посковзнутися.
Здібностей не мав, а жив
по потребі.
Зараз багато таких,
що
носяться з писаними
тор
бами.
Олег РЕБРІЙ-

ребив його Гаран. — Трісо
чка тут, ні при^ чому. Прос
то погані санки — і все.
— Неправда, — голос Ва
силька затремтів.
— О т тобі й на, — хми
кнув Санько. — Хіба я не
правду кажу? — звернувся
вій до мене.
Не знаю, що примусило
мене збрехати в той мо
мент. Можливо, те, що Га
ран для мене був богом.
І я не міг піти
всупереч,
боючись втратити його ла
ску. Одним словом, я сте
нув плечима і в тон, Тара
нові випалив:
— Про що мова! Адж е це
не
санчата, а
залізяччя
якесь, та й годі.
— Ось бачиш, — скірикінув підбадьорений Гаран.
— А ще казав: «М оя мети
добра, моя мати
любить
мене». Скнара вона. Пожа
ліла грошей на ліпші.
— Ага, коли б воїна знала,
що вони погані. Вона ж не
знала, — не думаючи уже
ні про що, а тільки, щоб за
хистити маму, зашеречив Ва
силько.
— Знала, знала! — уже
зі злістю кричав Гаран.
Він розумів, що кожен
з нас бачить його нечесну

хитрість і що ВСіІ в душі
хваліять Василькові санчата.
Цього він не міг Йому да
рувати ,і мстив жорстоко.
— Вона знала, що вони
нікудишні, і все одно купи
ла. Бо вона жадібна, вона
відьма і не любить тебе!—
кричав він Василькові
в
обличчя.
Ми теж кепкували з Ва
силька, бо кожен також за
здрив йому.
Василько якийсь час про
бував перечити, щось го
ворити. Та раптом обличчя
його скривилося, підборіддя
дрібно затремтіло. Він по
вернувся, похилив голову
і повільно пішов геть, тяг
нучи за мотузок санчата^..
Напровесні
Василькова
мати померла, а його взя
ли в дитячий будинок.
Відтоді пройшло багато
років. Та я часто пригадую
цей випадок. Перед очи
ма постає постать Василь
ка у великій, до землі, ва
тянці. з опущеною
ГОЛО
В О Ю , з санчатами, які тяг
не він за собою. І тоді не
стерпним болем ріже сер
це запізніле покаяння: чОму не побіг вслід? Чому не
сказав йому правди?
С ТЕ П А Н ХОРОБ.

О П И СК И —

Вимучена

САМ ОПИСКИ.

пдсадка.

ДРУГІ МУЗА
ДМИТРА
СТРАЧУКА 1
Чи не правда, с*мобутщ щ .
майстерно створені осц ці,
гдаедставлені на ваш суд,
щано?ний читачу, екслібри
си? І* автор — студент тре
тього курсу аддо^ньогфік
фічного факультету Дмит
ро Страчу^. Свої роботі» *ін
виконує частішу дед Щ $ щ ,

через те

елемент*

И0«>
Ч.

від|лиск образу тієї лю ди
ни, що їц присвячений ек
слібрис, її світогляду, за
хопленню, внутрішніх переживань. А найголовніше —
в *о*мо**у малюнку відчу
вається лк>бов д о рідного
краю, до його історії й тра
дицій. Ц я глибока ТЄм«! с ц ла основною й в інших за
хопленнях юнака — в рі
зьбі по дереву та живопи
су.
В характері Дмитра при
ваблюють
невтомність
і
творче начало,
готовність
завжди поділитися з коле
гами. друзями своїми знан
нями .особливо з літерату
ри, історії мистецтв, мину
вшини нашої країни- С п іл 
кування з Дмитром — це
обов’ язково збагачення д у 
ховне й душевне.
С. С А Б А Д А Ш .
Студент III курсу худож
ньо-графічного факультету.

Буковина —
рідна мати.

Композиція сДиплом».

Сплетіння поколінь.

ра д я н с ь к и й п едаго г
♦ З
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1929 РОЦІ у Ро антиалкогольну пропаган
На уроках географії має обов’язок захопити
гатині накладом «Со ду. Так. у першому класі вчитель повинен звернути молодь фізичними вправа,
юзу протиалкогольних гу- гімназії при вивченні бу- увагу учнів на площу ви ми та впоїти в неї зами
фтків молоді» під вказа- дови та Фізіології людсь- ноградників в окремих лування до спорту; а що
ною іназвою вийшла бро кого тіла «вчитель має державах, вказати на шко спорт уже з природи ре
шура професора Рогатин- добру нагоду присвятити ду від використання вино чі є смертельним ворогом
ської української гімназії одну — вистачить! — го граду виключно для ви наркотиків. — уточнює
(тепер ірадгосп-технікум) дину на вияснення шкід робництва вина, замість М. Чайковський, — то й
Миколи Чайковськош. По алкоголізму. Вразливі ду того, щоб споживати його тут є безліч нагод до про
штовхом до її написання ші першаків у мить під у природньому стані або тиалкогольного, а й пробув перший український хоплять ці його слова,..» ж у висаяді ізюму. Вчи тинікотинного навчання»'.
У наступних класах на тель може відзначити, що
протиалкогольний курс,
Щоб провести таку мас
що відбувся у лютому уроках хімії «можна теж після введення у США штабну антиалкогольну
1929 ір. у Львові. У ньо одну—дві години лишити т. зв. «сухого закону» роботу, треба зусиль всьо
му взяло участь понад іна алкоголізм разом з ек помітно зросло виробни го вчительского колекти
500
учнів львівських спериментами і поговори цтво ізюму, що принесло ву, а не тільки його ок
шкіл. Використавши праці ти про виріб напитків та власникам виноградників ремих членів. Кожен вчи.
■німецьких, польських !
фірайцуаьких дослідників
цієї пекучої проблеми,
дір М. Чайковськвй пра
вильно стверджує, «що це
питання сьогодні набірало
великої, всесвітньої ваги,
що воно в інших народів рівночасно підкреслити, значно більший прибуток, тель повинен пройти від
повідну перепідготовку,
трактується з великою ува які то великанські суми, ніж виріб вина.
Багатющий матеріал для бо тільки систематична,
гою». Адже ним займаю яку масу енергії та безцін
ться лікарі, педагоги, по ного поживного матеріалу боротьби з алкоголем дає цілеспрямована і всебічна
літики, економісти, бо по витрачувдть люди на ви художня література — робота всіх учителів при
українська і світова, що несе загальну користь.
бачили, які шкоди «при ріб отиуї»
У математика «якраз в також вказує 1 «на трагі Крім антиалкогольної те
носить людському родові
алкогольному питанні мо- чну роль, яку відігравав ми під час вивчення окре
пияцтво».,
те дуже багато прислу алкоголь у житті не одно мих шкільних предметів,
М. Чайковський пише, житися». бо треба пропо го з наших і чужих пись у кожній школі повинен
що «школа дає молоді дві нувати вправи «на такі менників. При цій нагоді Діяти 1 антиалкогольний,
цінності: знання й вихо теми (зразки подані за ні на вчителя літератури ГУРТОК учнів. «Моя доте
вання». а «тому не віль мецькими і французькими спадає обов’язок розвіва перішня практика в роно сьогодні в шкільній методичними посібниками): ти легенду, начебто алко гатинсьній гімназії пока
праці промовчувати ал видатки одиниці й народу гольне подразнення було зує, — признається М.
когольного питання». Ос на напитки, консумпцію потрібне або корисне для Чайковський, — як ко
кільки вчитель повинен (споживання. — В. П.) поетичної чи мистецької рисно впливає такий гур
бути в усьому зразком для поодиноких напитків у рі творчості». М. Чайковсь ток на виховання молоді
своїх учнів, то «молодь зних краях, ощадність че кий вимагав усунення із в протиалкогольному ру
«е сміє бачити свого вчи рез тверезість. РІЗНІ про шкільних
хрестоматій сі».
теля не то п’яним, а на центові обчислення», на будь-яких пияцьких пі
М. Чайковський побіж
віть хоч би тільки з чар приклад: «Різні роди пи сень, бо «слова гарної пі но зупинився також і на
кою в руках», щоб своїм ва мають такий і такий сні також глибоко лиша боротьбі з куріння», що
поганим прикладом не процент алкоголю: скіль ються в пам’яті, отже, мо «нарівні з питтям підковпливати на своїх вихо ки алкоголю
вцпиває жуть заподіяти не одне щув особисте й народне
ванців. Автор вважає, що хтось у 2 літрах.пива?»,.. лихо». Абтор вимагав здоров’я». І тут учителі
вкрай необхідно внести у «Урядовець пропиває що «усунути із таких чудо подають дуже і дуже по
програму
українських дня 2 фр(анки) 20 санти вих «Вечорниць» (до дра ганий приклад. «Молодь
шкіл окремим шкільним мів) вранці 1 стільки ж ми Т. Шевченка «Назар дуже добре знає, — чита
предметом протиалкоголь увечір. а крім того в не Стодоля». — В. П.) пре ємо у брошурі «Алкого
не навчання. А поки це ділю видає в кав’ярні 10 красну пісню «Ой. хто лізм і школа», — як її
станеться, М. Чайковський фр. 50 с.; скільки-протра- п’є...» Не все, що гарне, вчителі ставляться до ні
подав свої рекомендації, чує він безпожиточно (без мусить бути також пожи котинного питання; вона
як можна під час навчан користі. — В. П.) щороку точне».
бачить їхні жовті пальці й
ня окремих шкільних ди і який був би 3%-овий
І.
врешті, уроки фізкучасто мусить нюхати, як
сциплін дійово проводити прибуток від тої суми?» льтури. «Учитель-руховик води наскрізь пересяклі

«АЛКОГОЛІЗІ) І ШКОЛА»

тютюновим димом від сві
жо викуреної папїроски
(в Іншому місці автор до
дав, що «коли учень вві
йде або тільки загляне
до вчительської зали І
з-за диму не може нікого
там побачити». — В. П.).
Та чи не підкошує це їх
нього авторитету? І як то
ді вчителі можуть висту
пати проти куріння моло
ді? А ніхто не заперечить,
що цієї справи не вільно
лишити одвертою, хоч би
з огляду на здоров’я мо
лоді. Тому зі становища
особистої та суспільної
гігієни та в інтересі шко
ли треба вимагати повної
заборони куріння для мо
лоді, а також заборонити
куріння для всіх без ви
їмку в обсягу шкільного
будинку
(підкреслення
наше. — В. П.)»_
Врешті, декілька слів
про М.
Чайковського,
ІКрім брошури «Алкого
лізм і школа», йому нале
жать ще видання «Чарка
горілки — море сліз» і
переклад з чеської праці
Т Г. Масарика «Про ети
ку й алкоголізм», що ви
йшли, як 6-й і 8-й випус
ки «Бібліотеки «Ми моло
ді!» (До 1929 р. їх було
видано десять). Це був
додаток до єдиного укра
їнського Журналу «Ми МО
ЛОДІ!»:, органу антиалко
гольного і протинікотинного руху на Західній Ук
раїні, що видався захода
ми Рогатинської україн
ської гімназії. А Микола
Чайковський (1887 —
1970). син письменника
Андрія
Чайковського
(1857 — 1935), автор
праць з алгебри, теорії
чисел та Історії матема
тики і фізики, один з тво
рців української матема
тичної термінології та бі
бліографії.
В. п о л єк .
І Доцент кафедри укра
їнської літератури.

Н А С ТІЛ Ь Н И Й
ТЕНІС

;
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ГА Н Д Б О Л
Завершився
чемпіонат
міста з гандболу серед жі
ночих команд. Збірна кома
нда нашого інституту вибо
рола др уге місце, посту
пившись з рахунком' 23:20
спортсменкам технікуму фі
зичної культури.

ВО Л ЕЙ Б О Л
Стартували міські
куб
кові змагання з волейболу
серед жіночих команд. Во
ни проводяться за олімпі
йською системою з вибу
ванням тих, хто програв.
У першому поєдинку збі
рна команда нашого інсти
туту перемогла з рахунком
3:0 .спортсменів технікуму
фізкультури і
продовж ує
боротьбу за почесний приз.

КУЛЬОВА

СТРШЬ&А

■\

І Д О З В ІЛ Л Я

У міському
спортивнотехнічному клубі ДТСААФ'
відбулися змагання з ку
льової стрільби в залік пе
ршої обласної спартакіади’
Д Ф С Т профспілок. Особис
ту першість здобули май
стри спорту СРСР студен
тки факультету підготовки-'
вчителів початкових клесівВалентина Цап і Н а та л і»
Онуф рук, спортсменка цьо
го ж факультету
О лена
Стреляна
зайняла
третє:
місце.

Дещо про сміхотворчість
Закінчився півфінал
ін та сміху- І перш за есе. до
ститутського конкурсу «К лу
підбору деяких
завдань
бу веселих і кмітливих», в конкурсу, а саме танцюва
якому змагалися команди льн ого номера і турніру
художньо-графічного і му капітанів. На мою думку,
зично-педагогічного факу мірятись у клубі веселих
майстерністю
льтетів. У цьому суперни і кмітливих
цтві переміг гумор і вина танцю недоречно. Щ о ж до
хідливість студентів
х уд- «п р ю » ватажків команд, то
графу. А ле мені хотілося ні, д ля залу, ні для капі
б поговорити
не про те, танів так і не стало ясно
хто і чому виграв, а вик — з якою метою пропону
ласти деякі міркування з ється змагатися у вигаду
приводу проведення подіб ванні слів із заданого на
них свят сміху в інституті. бору літер, а точніше, як з
цього конкурсу можна ви
Досвід організації таких
тиснути трохи сміху. Тут,
культурно-масових
'захом
мені здається, справа не в
дів, безперечно, в нашому
тямущості учасників свята.
вузі вже є. Тому й не ди
Це, швидше всього, камінь
вно, що звукове і світлове
в город його організаторів,
оформлення
цього свята
яким с л ід би скрупульозніше
відповідало належному рі
складати програму свята.
вню, був хороший конфеА тепер дещ о про безпо
ранс, допоміжний студент
ський персонал
працював середніх гравців КВК. На
не
жваво. Власне, це й дало мій погляд, склалася
коли
змогу успішно виконати всі зрозуміла практика,
дев'ять номерів програми. свої візитки на початку зма
Тут також варто віддати на гань студенти присвячують
не так представленню са
лежне спонсорам КВН
—
працівникам нашого клубу. мих себе, як приниженню
І як головне, слід відзна талантів і достоїнств своїх
на
чити і хорошу сміхотвор суперників. Це щось
чість обох команд. Так що гадує звичаї давніх племен
ніхто, на мою думку,
не і народів облибати лайкою
пожалів витрачених на кви одне одного перед бойо
виськом, аби бути зліши
ток грошей.
ми на ворога. Але, даруй
'Г А ле поряд з тим у ме те, це ж у відсталих і ди
з головних
не, як і в багатьох
моїх ких, а одне
-товаришів, є кілька заува правил «веселого клубу» —
жень до
минулого свя «Перемагає друж ба». Зро

«О О В С ТО К И Н П Е Д А Г О Г » — орган партиома, рентората, ■рофсоюеимх момитетов и
оми
ЛКСМ У
Ивано-Франковского государственного педагоги ческоро и мсти т у та имеми В. Стефанииа. Газета вьіходит
на умрамнеком язьікв.
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У спортивному залі
ін
ституту відбулися змагання
з настільного тенісу в за
лік XXXIX спартакіади се
ред збірних команд факу
льтетів. Перемогу з д о б у л а
тенісисти історичного
фа
культету, на другому мїсцг
спортсмени факультету під
готовки вчителів початко
вих класів, на третьому — факультету іноземних мов.
Після двох видів спарта
кіади
(легкоатлетичногокросу і настільного тенісу^
'попереду спортсмени і с 
торичного факультету.

блене зауваження якоюсь
мірою стосується і більшо
сті підготовлених номерів
факультетських команд. Я
маю на увазі те, що май-бутні^ вчителі беруться кри
тикувати все на світі, за
буваючи сучасне правило
Уллсності: спершу — розі
братися в собі (це, переду
сім, стосується студентів худграфу). Так що варто було
учасникам змагань спряму
вати сатиричне слово в основому на інститутські і фа
культетські проблеми.
З
цього було б значно біль
ше користі.
Дехто вважатиме, що по
дібні звернення гравців до
питань ледь чи не «вселен
ського» масштабу свідчить
про бажання показати, як
кажуть, «європейську еру
дицію ». Моя думка дещо
інша. Переймаючи
досвід
подібних студентських свят
із союзних телетурнірів
«К В Н », майбутні педагоги
просто забували його пе
ресадити на місцевий грунт.
Сказане якоюсь мірою дає
відповідь на запитання гля
дачів минулого турніру «ве
селих і кмітливих»: «Чому
інститутські вечори
КВК
починають потрохи хиріти
і повторюватися?».

У загальнокомандному за
ліку спортсмени інститутуна другом у місці.
П. НЕСТЕРУК.
Викладач кафедри
вижовання.
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Осіннє сонце і щира
посмішка першокласниці
Орисі зараз би найбільше
підняли бойовий дух ма
ленького Бориса, що став
на тернистий шлях пер
шого кохання. Але який
розпач! Перша любов -1
перший гарбуз! Не коясному усміхається таке «щас
тя» в чотири роки.
Фото І. Тимінського.

Я. Ф ІТКО ВСЬКИ Й.
Студент групи Р-54 ф іло 
логічного факультету.
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