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Випус'кає:мо в cBЇ'/}t цю IШIlU'ЦJ з же1nОЮ у /npUBaJ/;UlnU е1nа
lHt заСllувШН/JUl й розвurnuу П ерUlОЇ J'1{раї'uсьuої Висоиої П 0-
Jtіlnехuічuої Ш иолu иа чужuuі. 

П еРUНtЙ lnОЖ ОХО'UJl/JОб період іс,uуваuuл У ираїисьиої Го

сnодарсьио:і Аuадежй 6 Ч. О. Р. (1922-1935 р. р.). 

ДРУlUЙ 1nОЖ охоnJtює період ісuувШIlUЯ Уl{раїUСЬUОlО Тех
hi"l'1{;O-РОс'nоJарсьuоlО TncJUul1tyrny в Ч. О. Р. (1932-1945 р. р.) 
і (J Баварії (1945-1952 р. р.). 

А б с о Д І) в () 1lШ U J' г А 1п а J 7 'Г Г І. 



ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРІЛОГО TOДlJ' 

Kии~a ця з' явл/(яиnься в свіln за;ходом, 1tрацею іі 'h~ОIlИnО.~t 
осіб, які в 'Часі 1922-1935 р. р. иалежалu до СUJ~аду Ш1(ОЛU, 

ЩО иосuла - вже історu'Чн,е иuиі - ім'я: УКРАІНОЬКА 
ГООПОДАРОЬКА АКАДЕМІЯ В ЧЕХО-ОЛОВАЦЬКІй 
РЕОПУБЛІЦІ. То:му KUU'ta 'Ця' бувuut види:мим вuразо,м вдя'Ч
nости й ",ордости lnих, якuх доля зв' JlЗf1,Jtа з єдuною 'Ino'to ро
ду иаціоиальиою УСlnаиовою, є nередовсі:м 01.:mо.и сrt.Jtо,'Чеl-И-МI· 

60p'ty своїй любій Аlта М ater та вuuоиаlИlJl:М ;J;О'Ч "laonu'nu 
обов' ЯЗ1f,У, що uo'to ",ідиа О-nадкоє,мnuця ві'lnОЇ "ttllJlf11ll11 Jru,єво
Мо~uляио-Мазеnuисьuої Акаде:мії ХУІІ - ХУІІІ СJJlоліnu) -
па своїх виховаиців безnосередиьо nОlutала. Вільnо aJJJlf,(( Іnи, 
~цo за іишuх обставu'n обов'язок той nриродньо 'nmJl,upuflCJl б 
иа ціАе cycni.JtbcmBO, і колu m,ак ще ие стал,ося, то. иа те 

є ба'tато nрu'Чuи, про які тут з'tадувШlnU бу.іtо б nе иа :місці. 
Отже, 1f,uu'ta ЦЯ, nоиадто, д.Jtя всіх земляків '1tU НМ) в Бать
ківщuиі, 'ЧU поза Батьuівщuиою сущu:х, .;l-taf; БУlnU nрuzадкою 
і nоклuко:м. 

Віримо, що з'tадкою і сnоиуuою БJjде ця к/нлt'Ut і для '1/Д_ 

сів nотоМиих. 

3а'Чuиателям же і lnвор'l1;ЯМ першої вnовіln'nій добі Н а
ц·іоиа.Jtьиої По.Jtітехиікu УкраїиСЬ1ШЇ, JlU і lnи:м зnuх} 'Чuї 

о'Чі цієї 1f,uu'tu вжеие nоба"lать, .хаіі. Knu/ta ця буде -uenuu,l.
-ним, a.Jte mpuBa.JtuM Пам' ятиuком. 

Vivat Acadeтia! 

На 'Чужuиі, в лunиі 1959 р. 



Aftel" the 1920 truce at Riga between Poland and Soviet Union 
thousands of soldiers of the Агmу of the Ukrainian Na,tional Re
риыlс wеге confined to Polish detention camps. 

Conditions іп the camps, difficult as they were, could поt stif1e 
the prisoners' рuгsuіt of cultural life. As а result of the efforts of 
the active еlеmепt among the Агту officers and теп who had Ьееп 
lea'ders іп ри'ы1сc and church life, as well as educat'ors, there arose 
various groups devoted to the education and arts. These were thea
ters, short study courses, and finally, іп June 1921, а university. 
Tlhis was formed іп сатр Lanzut with ап enrol1ment of 523 stu
dents. The гectol' was Ргоfеssог W. Віdпоw. 

11 S'oon Ьесаmе evident, however, that Poland did not foster ап 
atmosp'here conducive to cultural creativity. ТЬе fault lау таіпlу іп 
the lack of even the most rudimen'tary facilities; сатр con'ditions 
were miserable Ьу апу standards. 

Оп the other hand, the Czechoslovakian gоvегптепt, under 
their first president Thomas Garrigue Masaryk, а n'0ted phi1osopher 
and humanitarian, started а widespread movement to aid young 
students from [огmег Russian territory, whose education had Ьееп 
interrupted Ьу the reyolution. From thiscame the idea carryi'ng the 
Ukгаіпіап cultural center ovel" to Czechoslovakia where the condi
tions were most favorable. 

Іп іЬе process of realizing these plans the Ukrainian Academy 
ot' Technology was established. UAT іп Czechoslovakia was organiz
ed under auspices of the Ukrainian Committee іп Prague, headed Ьу 
а well known. political leader Mykyta Shapoval. А separate commit
tee was elected [ог the purpose of directing t'his effort consisted 
of: М. Shapoval, О. Myciuk, М. Kosiura, В. Martos, В. Matiushen
ko, V. Starosolsky and S. Goldelman. This committee drafted the 
constitution and t'he ргоgгат of the proposed academy and submЇ't
ted it to the Czechoslovakian Government [ог approval. Оп Мау 16th, 
1922 the Czechos10vakian Ministry of Agriculture together with the 
l\1inistry of Fогеіgп Affairs approved the constї:tution and program. 
The [огтаl existen.ce of the Ukrainian Academy of Te'chnology is 
dated [гот this time. 

The Czechoslovakian Ministry of Agriculture supervised the 
educational таttегs at the school. However, the school was іп need 
of lab,oratory faci1ities and general supplies. Неl'е the Ministry of 
Foreign Affairs саmе to its aid, not опlу Ьу supporting the Acade-

7 



ту, but also Ьу giving scholarships to those emigrant students, who 
could not receive aid from апу other sources. The Ministry of Agri
cu1ture assumed compIete suррогt of the schooI.beginning Janu
агу 1 st, 1928. 

The first огgапіzаtіопаІ meeting af the Асаdешу FacuIty 
Соuп,сіІ t'ook рlасе оп Аргі1 28th, 1922 and ап there the first ad
тїпіstгаtіоп was eIected, consisting of: Professor Ivan Shovheniv 
- Rector, Professor Borys 'Ivanycky - Prorector and Professor 
Irodion Sheremetynsky - Sесгеtагу to the FacuIty Соипсі1. 

The Academy was Iocated іп а littIe resort town Podebrady, 
about 39 miles from Prague. The огіgіпаІ three уеаг educationaI 
course was extended to а faul' уеаг course l(hydrauHcs 4112 years). 
With the acceptance of the new рІап the structure of the Academy , 
appeared as f,o 11 ows : 

Heading the schooI was the Faculty Соинсil which met аппиаl
lу for eIection of administrative offices. AIso at these yearIy mee't
ings facu1ty appointments were approved. 

The Academy offered three courses of study: 
(1) AgricuIture and Forestry, 
(2) Engineering: а) chemicaI, 

Ь) civil апd hydrauIics, 
(3) ECOHOmics: а) banking and trade, 

Ь) consuIar sегvісе and f oreign trade, 
с) mипісіраІ and state government, 
d) sta tistics, 
е) co-operative. 

The faculty staff consisted of 126 persons: 35 ргоfеssогs, 19 
assistant-professors, 23 Iecturers and 23 instructors - аН of \vhom 
were Ukrainians, pIus 26 CzechosIovakian professors. 

А great deal of attention was paid to the writing and publish
ing of new textbooks for students. As а resuIt of the ,heIp given Ьу 
the Academy, 229 'books were published іп the first ten years of its 
most prodиootive existence. The subject division гап as follows: 

S u Ь j е с t No. of quires 
(1) Economics, law and socioIogy ........ 803.9 
(2) Chemistry and technoIogy ............ 299.4 
(3) Construction and surveying ............ 225.1 
(4) Science and mathematics .............. 207.5 
(5) AgricuIture and zooIogy .............. 198.0 
(6) HydrauHcs and irrigation .............. 132.5 
(7) Forestry .............................. 125.2 
(8) Reference books ...................... 137.6 
(9) Others .... оо.......................... 19.8 

Works of individuaI professors were published collectiveHy іп 
voIumes entitIed "Proceedings of the UAT". Of these, three voIumes 
were published. 
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The fallawing educatianal facilities existed іп the Academy: 

І. The Academy Library, cantaining 30,000 baoks; 
11. Labora'tories and Working Rooms: 

1. Agriculture 
2. Bacteriology and Batany 
3. Entomology an'd Zoology 
4. Zoatechnolagy 
5. Physialogy and Ana:tomy of 

animals 
6. Soil testing 
7. Agrachemis,t'l"Y 
8. Farming machinery 
9. Dairy praducts 

10. Fats 
11. Farestry, general and special 
1'2. Forest preservation апd 

hunting 
13. Forest estimation 
14. F'arest exploitation 
15. Forest disposition 
16. Mechanical properties af 

timber 
17. Organic chemistry 
18. P'hysical chemistry 
19. Chemical qualitative 

analysis 
20. Chemical quantitative 

analysis 
21. Сhешісаl preparation 

ІП. Farms: 

22. Chemical technalogy 
23. Technical micalogy 
24. Сhешї'саl fermentation 
25. Chemical technical analysis 
26. Sugar podu,ction 
27. Electrical engineering 
28. Mechanical engineering 
29. Leatiher manufacturing 
30. Cons,truction 
31. Surveying 
32. Fluid mechanics 
33. Application of hydropower 
34. Reclamation 
35. Grap.hk statЇ'cs 
36. Drafting 
37. Meteorology 
38. Gealogy and mineralogy-
39. Ecanamics 
40. Business arganization 
41. Ассоuпtіпg 
42. Statistics 
43. Agricultural econamics and 

statistics 
44. Мипісіраl government 
45. Со-орегаііоп 
46. Sсіепсе of com'modities 

1. Аgгісultuгаl 2. Апітаl and Dairy production 

The majority af classes and lаЬагаtагіеs were held іп ап old 
Czechoslovakian castle of King George Podebradsky (ХУ century). 
The building wasthree stories high and сапtаіпеd about forty large 
rooms and three auditoriums. Іп additian, the city allowed the use 
af t-he largest city auditoriums for lecture purposes. 

The Academy graduated 125 agrї'cuHurists, 92 farestry experts, 
58 chemical engineers, 117 hydraulic engineers, 167 economists, mak
ing total of 559 persons. 

Social life іп the Academy flаuгіshеd. The student gоvегптепt 
was іп charge af the student bank and the student cafeteria. Есо
nomics maJors wеге especially in:terested іп these tw,o fields and us
ed them as laboratory supplements for their courses. 

Social life was furthel" fastered Ьу the great пиm'Ьег of clubs 
formed. Та пате апlу а few professianal groups such as "The Agri-
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cultural Society", "Society of Hydraulic Engineers", "Chemists So
ciety", etc. Also su'ch organizations as "Folk Dance Society", 11 Art 
Society", sports clubs, УМСА, were very successful. 

Another еXlатрlе of the Academy's activities was the тапу риЬ
lications being issued, such as: "Young Agriculturist", "Economist", 
"ТЬе Ukrainian Life", "Our Group", "Book 'Кпоwlеdgе" and the 
satirical magazines "Podebradka" and 11 Aeneas". 

Іп spite of the relatively short existence of the Academy, it re
ceived approval from тапу nations. 11 was considered to Ье оп the 
same academic level with тапу Czechoslovakian, German and Polish 
universities. Students wishing to continue their education іп апу of 
the above mentioned schools had по difficulty іп having their pre
vious studies ассrеdИеd. ТЬе graduates of the Academy enjoyed the 
same privi1eges as did graduates from German, Slovakian and Polisrh 
schools. ТЬе Polish 'Ministry of Religion and риыіc Educa,tion 
recognized the Academy as ап accredited foreign educational insti
tution. This meant that the students of t'he Academy, who other
wise would Ье sU'bject to draft, had ап extension until their studies 
were completed. 

Оп the 1st of January, 1936 the e'xistence of the Academy was 
terminated Ьу the Czech'osJovakian government. ТЬе reason for this 
was said to Ье the government's attempt to reduce t'he country's 
expenditures. Non official sources, however, state that the termina
tion was due to political reasons. 

ТЬе Ukrainian Academy of Technology is t'he sole ехатрlе of 
а higher politechnical institution, organized іп а foreign country Ьу 
emigres. 
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СТРУКТУРА АКАДЕМП 

Генеза. Дві обставини були основою й передумовою повстан
ня в 1922 році в Чехословаччині Подєбрадської Української Полі
техніки під назвою Українська Гооподарська Академія і пізнішо
го її розвитку: 

1. Значне скупчення на ем.іrращії українських висококваліфіко
ваних технічних сил, ЩО обрали участь в державні,м будівництві 
при Уряді УНР, та велика кількість студійної молоді в складі во
яків Армії УНР, інтернованої в польських таборах. 

2. Велика гуманітарно-культурна акція Чехословацької влади 
в напрямі lПідтримки еміrрації з колишньої Росії після революцій
них подій 1917-1920 р. р., в тому числі й української. Чехословаць
ка Республіка, очолювана Президентом Т. r. Масариком, не тіль· 
ки широко віідкрила для цієї еМ'іrрацЇіЇ двері на в'ї'зд, але й під
тримувала матеріяльно свої-ми субсидіями наукові й видавничі 
eMirpaHTcbKi інституції, утримувала школи та забезпечувала сти
пендіями студіюючу молодь. 

Наявність цих двох обставин поруч із виявленням приватної 
та громадської активности з боку нашої еміrрації вирішили спра
ву повстання Української Господарської Академії в Подебрадах. 

Засади. Творці Української Господарської Академії, ЩО в біль
шості були й будівничими української державности 1917-1920 р. р., 
в своїх задумах щодо утворення Високої Технічної Школи та ви
значення її характеру і завдань виходили з таких заложень: 

1. Піднесення до'бробуту українського народу, що його су
спільна і ГОіСІподаlР1ська Іміць залежить у .веЛИlкlіlЙ Імірі Івід маІСО1ВОГО 
поширення технічно-господарських знань і опанування ним сучас
ної модерної техніки в усіх галузях суспільно-господарського 
життя. 

2. Суспільно-господарський розвиток українського народу за
лежить, головним чином, від забезпечення кваліфікованими, твор
чо-ініціятивними, технічно-фаховими кадрами. 

3. Українські технічно-господарські кадри мають бути вихо
вані в українських національних, технічно-гооподарських школах, 
поді.бних до шкіл кожного культурного народу. 

4. Система українського технічно-господарського шкільництва 
має бути завершена Українською Національною Політехнікою, бо 
тільки вона зможе дати студентові не тільки абстрактний техніч
НИlЙ ,вишкіл, але KOIН'Kpe-ГHe l'ехніlЧ'не іЗIНаНJНЯ, ОРIГWН1іч'Но зв'Я'зане 3 
потребами рідного краю та добробутом свого народу. І поки по-
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діlбно'ї технічної школи на українських землях немає, 11 завдання 
виконуватиме Українська Господарська Академія по,за межами 
Батьківщини. 

Виходячи з таких заложень, фундатори Академії відкрили на
ціональну високу школу, що мала своїм завданням підготовити 
для України вчених arpoHOMiB, лісівників, мірників, меліораторів, 
гідротехніків, технологів, економістів, кооператорів і статистиків. 
Це Ів,се Івиразно було 'зформульонано Ів арти~ул'Ї 1 'статуту АКalде
мії (з р. 1925) в такій формі: 

"Українська Господарська Академія в Чехословаччині є при
ватна Висока Школа, яка має своїм завданням підготовляти своїх 
слухачів (студентів) до самостійної господарської та технічної 
праці, дослідної, творчої, проєктної, організаційної, виконавчої та 
адміністративної у всіх галузях arpoHoMiї, лісівництва, технології, 
межової оправи, гідротехніки, економіки, статистики такоопера
ції. Академія має 'підпирати науковими дослідами та мистеЦЬ1КОЮ 
працею розвиток наук та умінь і дбати ,про технііЧНИЙ, сільсь'ко
господарсь'Кий та \Промисловий по·ступ україНСblКОТО народу та 
цілого людства". 

Повстання Академії та її дальший розвиток. Ініціятива засну
вання української високої технічно-господарської школи на eMirpa
ції належить Українському Громадсько-му Комітетові в Празі, на 
чолі якого був видатний громадський й політичний діяч, колиш
ній міністер Пошт та Телеграфів і кол. міністер Хліборобства 
У. Н. Р. Микита Юхимович Шаповал. Загальними Зборами цього 
Комітету дня 17 січня 1922 була обрана спеціяльна Організаційна 
Комісія (М. Шаповал, Б. Матюшенко, о. Мицюк, В. Старосоль
ський, М. КОСІОра, Б. Мартос і с. Гольдель'ма,н), на яку було по-. 
кладено: 

1. Подбати про допомогу українським вченим і культурним 
силам на Україні. 

2. Подбати про врятування українських вчених та культурних 
сил на еміrрації шляхом використання для культурно-просвітьної 
праці і готування української молодої інтеліrенції на вчених спе
ціялістів у господарських та технічних галузях. 

Ця Комісія на'в'я'зала листовний зв'язок з Управою Всеукраїн
ської Спілки Сільсько-Господарських Техніків, що під ТО'Й час пе
рelбувалаl Іна eJMirpaoцiї Ів Поль'щі. Вчені 'сили, /що ІК)ШЧИЛИІОЯ КОЛО 
цієї Спілки, охо'че відгукнулися на заклик :Комісії, а потім части
на їх, коли справа заснування Академії стала на реальний rpYHT, 
прибула до Чехословаччини і взялась за організацію нової школи. 
3 їrї осередку вийшла перша президія Академії (Ректор проф. 
І. Шовгенів, Проректор проф. Б. Іваницький та Секретар Проф. Ра
.ДИ Проф. І. Шереметинський) та декани - АrронО'мічно-Лісового 
і l'нженерlНОІГО Фаlкультетів. 

28 кві-гня 1922 р. відбулася перша Професорська Рада Акаде
мії (в Празі). З цього дня почала Академія своє існування, але 
формально статут Академії був затверджений лише 16 травня то
го ж року. Ось ІВ .перекладі зміст декрету Міні:стеРІства: 

14 



MЇHkTep'cТlBo Хлі1боро6СТ1в.а Чехосло.вацької Реопубліки. 

ч. 35.168-'Іа/1922 В Празі, дня 16 травня 1922 
Справа: Українська Господарська Академія - заснування. 

До ч. 821 з дня 19. IV. 1922 
Додаток: 1 

До Українського Громадського Комітету в Празі 

На Ваше прохання з дня 19 квітня 1922 під 'Ч. 821 Міністер· 
ство Хліборо'бства дозволяє на підставі закону з дня 9 квітня 1920 
ч. 281 3'б. з. і р., яким впорядковується справа сільсько-господар
ського шкільництва і догляд над ним, заснування Іприватної Укра
ЇНСЬ'КОЇ ГОlопощаР1СЬІКОЇ АlкаДelмі'ї, Я1К інституцUї з ПОДlіlбною органі'за
ці'єю, яку мала колишня Господарська Академія в Таборі. 

Предложений статут схвалюється, але завжди і послідовно на
лежить уживати точної назви школи: "Українська Гооподарська 
Академія" і всі артикули статуту, в яких згадується, що ця Ака
деміяє приватною високою фаховою школою, належить розумі
ти, що мова йде про приватний сільсько-господарський інститут 
з IВИ'СО:КОШl}{1ільною оргаlні1зацією; а sираі3, ;ЩО 'вона 'ділитыоя на фа
культети, належить розуміти, що має три відділи. 

Ця високошкільна організація виявляється у способі керуван
ня школою lі У форм'і lВи,клад~в та 'Ї'опиті'в. 

Міністерство приймає до відома, 'ЩО тимчасовим осідком Укра
Їнської IГосподарської Академії мають Ібути Подєбради. Що ж тор
кається приєднання цієї 'школи до Високої Аrрономі'чної Школи 
в Брні, зазначається, що в цьому випадкові можна було б гово
рити про льокальни'Й зв'язок обох високих шкіл, бо якесь орга
нічне 'ополучення було би чер'ез р'іж:ну органіl3а-цію обох згаданиос 
шкіл ледве чи до переведення. 

Міністерство Хліборобства признає значення такого закладу й 
охоче піде йому назустріч в справах, які належать до його компе
тенції. Ріжні кер"ї'вні \Правила, 'ЗО1\рема ЇIСПИТОlві ,і т. п. іВИ1ма.гають в 
кожному окремому випадкові дальшого затвердження Міністер
ства ХJIЇ1боробства. 

За Міністра Хліборобства: r ерстенкорн. 
Вже від 3 травня 1922 до ПОДЄ1брад - невеликого купелевого 

міста, Вlї',щдале:ного Bilд П.раIГИ 50 'КЛІМ. (1-11/2 'ГОЩ. 'Їізди по зал'~зни'Ці), 
почали приїздити перші 'професори. Перед тим намічалося для 
о'сід'КУ А\кащеrмі'ї 'кіЛЬіка ~іIНШИХ :мїlcт В ЧехИ Ій на IМораві: Табор, 
Рудниця, .Брно, Хрудим і інш. Особливо великі шанси мало Брно. 
Проєктувалося умістити Академію при тамошній Високій ArpoHo
мічнійШколі. Формально це можна було полагодити аж восени. З 
ЦЇ'ЄЇ .причини, як ТИlМч'асо,вий о'С'ідOlК 'дЛ'Я А'кадемії обр'ано Подєlбра
ди, де була чеська середня с.-г. школа, яка в початках допомага
ла Академії випозичення'М для викладів своїх приміщень, лябора
торій та пристроїв. Коли ж пізніше думка про Брно була залише
на, робились поважні заходи до перенесення Академії до Табора, 
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головне із за кращих його клімати'чних умов. Але добре сполу
чення з Прагою та прихильне ставлення подебрадського чеського 
ГРОlМа~ЯНlCТ1ва, я~е Нalвіть ІВИРЩЦИЛО делеrацію" ДО МіНі,стерс11ВЗ в 
проханням залишити Академію в Подєбрадах, остаточно перева
жили й Академія залишилась в Подєбрадах. 

ЯК було згадано, ініціяторО'м по,кликання Академії до життя, 
був Укра-їнський 'Громадсь'кий Комітет в ПраІзі. його прероrативи 
та права були визначені в предложеному цим Комітетом на за
твердження статуті Академії. На rpYHTi толкування цих прав і обо
в'язків прийшло до колізії між Професорською Радою Академії 
і Управою Укр. rpOM. Комітету. Дня 28 серпня 1923 р. Міністер
ство Закордонних справ повідомило Ректорат про усамостійнення 
A:кaдelМi1 : 

М'ін!ї'Стер\ст.во ЗаIКОРДQ1НlНИ'Х аПРaJВ чеооо'слQlва:цыоїї Реоп,)"бліки. 

ч. 85.594/1923 - 3 сеюція 1.1. В Празі, дня 28 серпня 1923 

До Ректорату Української Господарської Академії 
в Подєбрадах. 

Міністерство Закордонних справ вирішило, щоб Українська 
Господарська Академія в Под€lбрадах, фінансово-господарські 
справи якої :були досі полагоджувані Українським Громадським 
Комітетом, була від 1 вересня 1923 р. усамостійнена. 

За Міністра: Др Штрер. 

Отже від 1 вересня 1923 Академія в усіх справах ЗНОСИJlа-ся з 
вищою владою безпосередньо. 

Згідно з Іпершим статутом, виробленим Українським Громад
ським Комітетом, Академія була школою з трирічним курсом на
вчання. З розвитком школи пляни ЇЇ навчання не могли вкластися 
у вузькі рамки цього статуту і тому Ректорат Академії звернувся 
до влади Чехословацької Республіки з проханням про перетворен
ня Академії в школу з чотирирічним курсом навчання. Вища вла
да Ч. С. Республіки поставилася до цього прохання прихильно і 
Міністерство Закордонних справ надіслало Ректоратові таке по
відо-млення: 

МіНlпстерство Закордонних 'оправ ЧехословаЦblКОЇ Респ)"бліки. 

ч. 176.531/1924/1:1 В Празі, дня 11 листопада 1924 

Справа: Подєбради, Українська Господарська Академія. 

Чотирирічний плян навчання. 

До Української Господарської Академії в Подєбрадах. 

Міністерство Закордонних справ повідомляє, що в згоді з Мі
ністер'ство-м Хліборобства, не заперечує, щоб Академія, починаю
чи академічним роком 1924/1925, була перетворена в чотирирічний 
,заклад з чотирирічним пляном навчання, надісланим йому Акаде
мією за ч. 2824. 

За Міністра: Завазал. 
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у зв'язку з цим виникла \потреба з'мінити статут, який р. 1922 
затвердило Міністерство Хліборобства, а саме - в тому напрямі. 
щоб цей статут відповідав новим програмам і плянам навчання. 
Такий новий статут Професорська Рада Академії ухвалила 23 трав
ня 1925 р., а Мlі'ніlСте:рст:во Хліборобс'Г'ва і М1іНЇ'стерстlВО ЗаIКОР~ОН
них справ прийняли його до відома. Цим новим статутом Акаде
мія і керувалася до 'своєї ліквідації 1935 р. 

З прийняттям цього статуту в Академії остаточно закріплено 
CTalН rнО'Р'мально'ї европе'йсы�о'її ІВИ'СО'КОЇ ШіКОЛИ: 'ЗЮ.1,ість фшхових від
ділів прийнято назву факультетів, а6сольвентам по закінченні Ака
демії уділювався титул інженера відповідного фаху. 

Нові пляни й програми навчання складені були за взірцями 
аналогічних західньо-европейських шкіл. При цьому уважалося 
опеціяльно на українські потреби. ,Цікаво, що Кооперативний Від
Д'іл Аlкадемії !буш IВlЗ1а1галі першим у 'світі ВИlСО1КОШIКЇ'ЛЬНИ;М коо:пера
тивним закладом. 

Наведені актові документи творили основні норми Академії, 
як школи. Всі інші реrуляміни, правила, правильники і т. п. були 
вироблені на підставі і в розвиток цих документів. 

Факультети. Відповідно до своїх завдань Академія поділялася 
на три факультеи: 1) Аrрономічно-Лісовий з відділами - а) Arpo
номічним та 6) Лісовим, 2) Інженерний з відділами - а) Гідро
технічним, 6) Межовим (не був урухомлений) та в) ХеміlКО-Теос
нологічним і 3) Економічно-Кооперативний з відділами- а) Еко
номічним, б) Кооперативним і в) Статистичним. Економічний Від
діл в ІС!ВОЮ чергу IподілЯlВСЯ на п1і\дlв.ідlдіши: Ба/НКОВИЙ, КОНСУЛЬСЬІКОЇ 
служби та торговельної аrентури за кордоном, Місцевого самовря
дування та Промисловий. 

Окремі факультети мали такі катедри: 

Аrрономічно-Л ісови й Факультет 

1. Ботаніки та бактеріології: ботаніка, лісова ботаніка, фітопато
.710Iгі!я, бактеріологі,язшгальна і 'опеціяльна, Іс. ІГ. 6аlктеріОЛО1гія. 

2. Мінералогії та геології: мінералогія і кристалографія, геологія 
з петрографією .. 
3. Метеорології і кліматологн: метеорологія, кліматологія. 

4. Зоології: зоологія, ентомологія, зоологія лісова, рибівництво. 
5. ГpYHT03Ha~CTBa: rрунтознавство. 
б. Загального хліборобства: загальне ХЛ'Їlборобство, ,у\гноєння, ее
Jlеlкція іс. Г. рослИ'н, ,СОРТОЗlНаВСllВО, с. Г. доовідна опраlва, енциклопе
дія сільськ. господарства. 

7. Спеціяльного хліборобства: луківництво та БОJІОтознавство, ,спе
ціЮІьне хліборо'бство, садівництво, городництво, пасічництво. 

8. Геодезії: геодезія, креслення пляні в та шкіцування. 

9. Загального скотарства: анатомія С. г. тварин, фізіологія С. Г. 
тварин, зоотехнія Iз'агаJIblна, гі:Гіієна С. Г. 'Лварин, веТlеРИlНаріlЯ. 
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10. Спеціяльного скотарства: З00теХІНі,я апеціlЯІЛьна, !Молочарство, 
дрібні галузі скотарства. 

11. С. г. машинознавства: с. г. IМа:ШИНОl3на'ВСl1ВО, 'МaJШИНО'3наВСl1ВО з 
статтями з прикладної механіки та електротехніки. 

12. с. г. економії та громадської arpoHoMiї: 'с. ,г. еКОІНОІмія, С. г. 'Полі
тика, с. г. статистика та господарська географія, громадська arpo
номія, с. г. законодавство, збут продуктів сільськ. господарства, 
с. г. коо\перація, с. г. бухгальтерія. 

13. ЛісОВО-інженерної справи та будівництва: О'СНО'ВИ статики бу
дівельних конструкцій та мости, загальне будівництво, лісове інже
нерне будівництво, закріплення диких потоків. 

14. Загального лісівництва: деНJДРОЛО1гі'Я і анатомі'н дерева, Л'ЇlcOlві 
за:ЙМИ1ща, загальне лісівництво, лісівництво І та 11 (ДЛЯ асрономів). 
15. Спеціяльного лісівництва: спеціяльне лісівництво (лісовирощен
ня в ліСОIВОЮ естетикою), лїісOlва 'доаві,дна ,оправа, lое:мііНар. 

16. Лісової таксації: лісова таксація (дендрометрія), оцінка лісу та 
JIi!cOlВa статика. 

17. Лісовлаштування: лісовлаштування, лісокерув2.ННЯ, лісова полі
тика і лісова статистика, креслення лісових плянів та прикладна 
геодезія в лісівництві. 

18. Лісокористування: лісокористування, механічна технологія де
рева, хемічна технологія дерева, лісовий торг і промисловість. 

19. Охорони лісу: охорона лісу, ловецтво. 

Крім того провадилися виклади і вправи з таких Іпредметів: 

Основи вищої математики, нарисна геометрія, фізика, хемія 
неорганічна, хемія органічна, хемія аналітична, аrрохемія, с.г. тех
нологія, біохемія, гігієна та санітарія, енциклопедія с. г. меліора
ції, меліорація землі, лісове законодавство, лісове рахівництво, с. г. 
будівництво, народнє господарство, кооперація} право публічне, 
право приватне, німецька мова, чеська мова, історія У~раїни та 
історія української літератури. 

На виклади з цих Іпредметі'в зatпрошувано лекторський персо
нал з інших факультетів. 

Інженерний Факультет 

1. Фізики: фізика технічна, основи електротехніки, метеорологія. 
Q. Математики: аналітична геометрія, диференціяльне рахування, 
інтеrраЛЬІНе ра~У'ва'Ння, нарисна ,гео'М,етр-іIЯ, математи'ка Н, О'СНQlВИ 'ви
щої математики. 

3. Теоретичної та прикладної механіки: теоретична механіка, при
кладна механіка, опір матеріялів. 

4. Машинознавство: 'котли, руші'ї, під'ємники, деталі машин. 

5. Будівельної механіки: графостатика, будівельна механіка, залі
зобетон. 
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6. Будівництва та архіте){тури: БУДЇ/вНИЦllВО, о.пал та lВоотиляція, 
основи та фундаменти, с. г. будівництво, складання кошторису, ма
лювання. 

7. Меліорації: меліорація І та П, енциклопедія меліорації. 

8. Гідравлі){и: гі)дравліка, гід!рологія. 

9. Гідротехніl){И: гідротехніка І, 11 та ІІІ, використання водної енер
rії, енцикло'педія гідротехніки (для хемі'ко-технол.). 

10. Водно-санітарної техні){и: водоводи, водостоки, бальнеотехніка. 
11. Механічної технології: технологія будівельних матеріялів, тех
нологія зернових продуктів, сушка. 

12. Шляхів: еіНЦИ'КЛОlПедїlя за'лізнИіЧНОІГО діла, ;доро'ги, будова мо
стів, тунелі. 

] 3. Геодезії: геодезія нижча, геодезія вища, основи геодезії (для 
хеміко-технол.) . 
14. Неорганічної хемії: хемія неорганічна, основи хемії (для гід
ротехн.). 

15. Органічної хемії: хемія органічна. 
16. Фізичної xeMf.Ї: хемія фізична, електрохемія. 
17. Аналітичної хемії: аналітична хемія (кваліт.), аналітична хемія 
(квант.) . 
] 8. Хемічної технології: хемічна технологія неорганічних продук
тів, хемічна технологія дерева, технологія води, техно-хемічна ана
ліза, технологія тоВ'щів, технологія нафти, оброблення шкіри, тех
нологія палива. 

] 9. Ферментаційної хемічної технології: ферментаційна хемічна тех
нологія, технічна мікологія. 

20. Вуглегідратів: ЦYKpaBap'cтIВO, ЦУЮРОlва;РСblка анашіlЗ1а, технологія 
крохмалю. 

Крім того 'Провадилися виклади й вправи з таких предметів: 

Креслення, мінералогія і кристалографія, геологія з петрогра
фією, ботаніка, енциклопедія с. г. гідрогеології, метеорологія,. 
rрунтознавство, основи лісівництва, статистика, с. г. економія, са
нітарія та гігієна, законознавство, рахівництво, політична еконо
мія, чеська мова, українська мова, нова мова, організація підпри
ємства. 

На виклади з цих предметів запрошувалися професори з ін
ших факультетів або окремо. 

Економічно-Кооперативний Факультет 

1. Народнього господарства: історія господарського побуту, тео
рія політичної економії, історія соціЯЛЬНО-lполітичних доктрин, гро
ш,і і банки, кредит, ,ГОlСпо;даРСblка 'КОН'ЮIНКТ)'lра. 

2. Теорії статистики: теорія ,статистики, історія статистики, орга
нізація центральних і місцевих органів державної статистики, де
мологія, історія і методологія земської статистики, оціночна ста-
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тистика, асекураційна статистика, математична статистика, курс ви
щої аналізи, теорія правдоподі'бности. 

3. Господарської статистики: промислова стати.стика, статистика 
зовнішнього торгу, статистика транспорту, кооперативна статисти
ка, с. г. статистика. 

4. Соціяльної статистики: IстаТИСТИ1ка ,праці, rCтати'стика нароД'ньої 
освіти, бюджетова статистика, комунальна статистика. 

5. Економічної географії: економічна географія України, економіч
на Ігеог;рафія авіТОІва, за.га.тшна і реж'іонаЛblНа, еКОНОІмічна геогра
фія Чехословаччини, світовий ринок (в зв'язку з зовнішньою тор
гівлею України). 

6. Економічної політики: еконо'мія й ,політика промислово сти, між
народня торговельна політика, с. 'Г. економія і аІрарна політика, 
економія транспорту, експедиція залізнодорожна й 'морська, хлібна 
тор'гі'вля, Іміжнародні ТОР1го\веЛblні дого'вори,заліlЗНОlДорожна 'Полі
тика, ІЙ тарифна справа. 

7. Соціяльної поліrrики: соціяльна політика, охорона праці, біржі 
праці. 

8. Фінансової науки: фінансова наука, митна справа (організація 
митних органів, техніка, право). 

9. Рахівництва: загальне рахівництво, TOprOBeJIЬHe рахі.вництво,КО
мерцj\йна ар иггмет и'к а" до~аl'.КОIВИЙ кур:с торгов. рахіlв:ницт:ва, банко
ве рахівlНИЦТIВО, бал,яlНСИ, IПОЛ1іТИII..J'На ари"ГМ'етИ'ка, фінанеОІВі обра'Х;ун
ки (контокоренти, 'калькуляція цін, Іпаритети, арбітраж), муніци
пальне рахівництво, фабричне рахівнИ'цтво, калькуляція в проми
словім підприємстві, аналіза балянсів. 

10. Приватної економії: 'приватна економія, організація й техніка 
торгівлі, біржі й операції з цінними паперами, торговельна коре
спонденція - українська, кореспонденція в чужій мові, організація 
за'вніш'Ньаlга торгу, арганізація банко.вото піДПРИЄIМ'сТ'ва, техніка 
банкової 'опраfВИ, :КОlНтраля 6аН'кіIВ, банко'ве рахіIВНИ.ц"Лво, банкова 
·кареспа'НlДенЦ'Ї'я, оргаlНіlзація фабричного пі'д'приемrСl'ва, організація 
ПРОіМИIСЛО,ВОГО підJПРИЄ:МС11ва, івешИ'кі ,модерIrі прО'мИ'словаіст,і, тарго,
нелынa преса, даражна СПРaJва, асекураціlйна IQпр@ва, ,стенографі'я. 

11. Соціології: соціалагія ('ВКЛЮЧНО' теарія нації). 

12. Державного й міжнароднього права: загальна наука права, по
літичне права, .міжнароднє \право, дадатковий курс міжнараднього 
права, практика кансульської служби, промиславе право. 

13. Адміністративного права: адміністративне право. 
14. Приватного права: цивільне права й працес, торгавельне права 
з век,слевим і чековим, дадаткавийкурс торгов. пра,ва (порівню
ючи з европеЙСblКИ/МИ державами - морське, банкаве, транопар
тове та конкурсо'ве), договір 'праці і калекти.вні умави. 

15. Історії кооперації: істарія кааперації, кооперативне право, іста
рія української кааперації, міжнарадні каоперативні організації, 
кооперація Чехословаччини, кооперативна література. 
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16. Теорії кооперації: теорія кооперації, ревізія, організація та ве
дення зборів, кооперація й :політика. 

17. Споживчої кооперацИ: споживча кооперація, с. г. електрична 
кооперація, .методика рахівництва споживчих товариств, будівель
на кооперація, товариства гуртових операцій. 

18. Кооперації продуцентів: кооперативний 'кредит, коо'ператив
ний збут продуктів сільського господарства, кооперативне поста
чання машин і сировини, молочарські спілки, с. г. кооперація, про
дукційна кооперація, рахівництво продукційної кооперації, асеку
раційна кооперація, кооперативні банки. 

19. Місцевого самоврядування: історія місцевого самоврядування, 
місцеве господарство, фінанси, додатковий курс місцевого само
врядування (внутрішня організація, дрібна земельна одиниця та 
інш.), міська земельна політика, медична справа та санітарія, орга
нізація шкільної і просвітньої справи, міське будівництво, муніци
пальні підприємства. 

20. Суспільної гігі€ни та санітарії: ,соціяльна ,гігієна, про'Мислова 
гігієна. 

Крім того провадилися виклади і вправи з таких предметів: 

ОСНОІВИ ХеІМIЇЇ, фіJЗИlка, вступ ,ДО вищої ruналіlЗИ, TOIBap03lНaBCT.BO 
'в 'ЗfВ'ЯЗ1КУ в хе:мічною теХНОЛOlгією, товаРOlЗ1наВС11ВО Ів Зів'Яlзку з ме;х'а
нічною технологією, товарознавство головних пред.метів україн
ського експорту та імпорту, водне господарство, енциклопедія сіль
,СЬ'КОГО ГОlСпо:даtpIСТ1ва, IПРО'МИ'СЛОlві 'сирО'вини, .маШИНОІЗ1На'ВСllВО, с. г. 
машинознавство, фа'бричні будови, енциклопедія будівництва, укра
Їнська мова, чеська мова, чужі мови (німецька, французька та ан
глійська), історія України, НQвітня історія, креслення, еоперанто. 

На виклади з цих предметів запрошувано ле'ктор'СЬКИЙ персо
нал 3 ,інших фаJкультетіJВ 'а60 OIКlP'elMO. 

Устрій Академії. В опрatвах органі'зації ~а!ВЧaJННЯ Alкадемі'Я була 
підпорядкована Шкільному Відділові Міністерства Хліборобства. 
Але школа також потрі6увала для свого існування матеріяльних 
засобів. Тут прийшло Академії на допомогу Міністерство Закор
донних справ, взявши на своє утримання не тільки школу, але та
кож призначивши стипендії тим її студентам-еміірантам, що не 
могли мати нізвідки допомоги. Тим самим в справах адміністра
тивних та господарських Академія була інституцією, підлеглою Мі
ністерству Закордонних справ. Частину коштів на придбання учбо
'Них приладі,в для Академії дало також Мін Ї'сте р'СТВ О Хліtбо ро6ІСТlВа. 
Ні1д 1 січня 1928 р. АІкаЩelмія lПерейшл'а до КОІмпетенці,ї Міністер
'CТlBa ХЛJіlб ор 06сТ!ва, НоК 'в спра:вах наIВlчаIJlЬНИХ, таlК і ІВ aдм-iJнi'CТp'a
тивно -го'сподаР'СЬ1КИ!Х. 

На підставі статуту зверхнім органом, якому належало загаль
не керівництво спра'ва'Ми Академії, !була Профе,сорська Рада Ака
демії. Президія Професорської Ради складалася з Ректора, Прорек
гора та Секретаря Професорської Ради. 
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,Справами поодиноких факультетів керували Професорські Ра
ди цих факультетів, президія яких складалася з Декана, Продека
на та Секретаря. 

До складу Професорської Ради Академії входили з правом рі
шального голосу всі професори Академії та доценти, ЩО керува
ли катедрами, а також від інших доцентів по одному представни
кові від кожного факультету. Всі інші осоlби лекторського персо
налу Академії користувалися на зібраннях Рад.и правом дорадqо
го голосу. 

До складу Професорських Рад поодиноких факультетів входи
ли з правом рішального голосу всі професори та доценти дотич
ного Факультету, а також один представник від лекторів Факуль
тету. Іншим особам лекторського персоналу право рішального го
лосу належало тільки в справах, ЩО торкалися дисциплін, які до
тична о'соба викладала. У всіх інших справах вони користувались 
правом дорадчого голосу. 

Виконавчим органом Професорської Ради Академії був IСенат, 
до складу якого входило 6 осіб - Ректор, Проректор, Секретар 
Проф. Ради та Декани факультетів. Головою Сенату був Ректор, 
.а його заступав Проректор. До компетенції Сенату належали всі 
справи адміністративного та фінансово-господарського характеру. 

На чолі Академії стояв Ректор. Він репрезентував Академію, 
Дlбав про пер.еведення в життя постанов Проф. Ради, Сенату та ін
ших загально академічних органів. Він також дбав про успішний 
хід академічного життя. Ректора заступав у випадку потреби Про
ректор. 

'Фондами, призначеними для приділення 'стипендій студентам 
Академії, відала Фінансово-,Господарська Комісія під головуван
ням Ректора Академії, якого міг заСТ)l1пати Проректор. До складу 
Комісії входили: представники Міністерства Закордонних спр·ав і 
Мі'ністерства . Хліборобства ЧСР, !представники факультетів (по 
одному ,ві'д ,ко\жного) та IПіре:дстаIВНИКИ від 'c-гуден"ГС'гва. 

Контрольним органом діяльности установ Академії була Реві
зійна Комісія, ЩО безпосередньо підлягала Професорській РаД1 
Академії. Ревізійна Комісія складалася з трьох членів, ЩО поміж 
се6е обірали голову та секретаря. 

Ректор, Проректор, Декани, Продекани, Секретарі Рад та Ре
візійна Комісія О'бірались на один рік, при чому вибори перево
дились перед початком літніх ферій, 30 'Червня, а вступали до ви
конання своїх оlбов'нзків вони З початком академічного року (І-го 
жовтня). 

Ректор, Проректор, IСекрет,ар Проф. Ради та Ревізійна Комісія 
обірались Проф. Радою Академії, а Декани, Продекани та Секре
тарі факультетів 06іралися факультетськими Радами. та затверджу
валися Проф. Радою Академіії. 

Порядок навчання в Академії. Курс навчання в Академії три
вав чотири роки (на Гідротехнічному Відділі - 4lj2), Кожний ака
демі,чниlЙ рік складався з двох семестрів: зимового (з 1 вересня 

22 



до 1 березня) та літнього (з 1 березня до 1 вересня). Виклади по
чиналися щорічно 1 жовтня й закінчувалися 30 червня. 

Після переслухання перших 'Чотирьох семестрів та виконання 
всіх належних практичних вправ студенти складали перед окремою 
факультетською комісі,єю перший півкурсовий іспит, а після про
слухання повного курсу та виконання всіх практичних вправ, що 
вимагали ся плянами навчання, складали перед комісією другий пів
курсовий іспит. Після кожного іспиту студент одержував установ
лені посвідчення з зазначенням його успіхів. 

Студенти, що склали обидва півкур,сові іспити та виконали 
дипломний проєкт (на Інженерному Факультеті) або написали дип
ломну працю (на двох інших Факультетах), допускалися до дип
ломного іспиту, який складався: 

а) для Аrрономічного Відділу з розгляду та оцінки диплом
ної праці та усних іспитів з трьох предметів: спеціяльного хлібо
робства, спеціяльної зоотехнії та с. г. економії. 

б) для Лісового Відділу з розгляду та оцінки дипломної пра
ці та усних іспитів з п'яти предметів: загального і спеціяльного 
лісівництва, лісовла.штування, охорони лісу, лісокористування, лі
сового інженерного будівництва. 

в) для Хеміко-Технологічного Відділу з ЛЯlбораторної праці та 
оборони дипломного проєкту і ля60раторної праці. 

г) для Гідротехнічного Відділу з оборони дипломного про'€кту. 

і) для всіх Відділів Економічно-,Кооперативного Факультету з 
оборони дипломної праці. 

Всі дипломні іспити складалися при спеціяльних комісіях, об
раних факультетськими Професорськими Радами. 

Після успішного складення дипломного іспиту студенти діста
вали диплом та титул і н Ж е нер а з додатком назви фаху (інже
нер-аіроном, інженер-лісівник, інженер-технолог, інженер-гідротех
нік, інженер-економіст). Студенти Економічного Відділу одержу
вали IкріlМ ТОІго овіlДОЦ1'ша 'про аакінчення -дотичного Підвіщділу. 

Особи, іЩО дістали титул інженера в Академії або в іншій від
повідній спеціяльній школі, могли бути допущені до складення 
при Академ:ії іспиту та оборони дисертації на титул док l' О Р а 
дотичної галузі знання. 
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ОСНОВНІ ПЛЯНИ НАВЧАННЯ 

з аl1верджені MiIНЇic-гepcТlBOIM Закордонних ,оправ в згоді з Міні
стерством Хліборобства розпорядко'м з дня 11 листо'пада 1924 

за ч. 176.531. 

І. Агрономічно-Лісовий Факультет 

Відділ АгрономічниЙ. 

н а 'з в апр е дме т і в 

(т * п *) 

1. Основи вищої математики 
2. Фізика 
З. Мінералогія та кристалогр. 

4. ГеолосіlЯ та петрографія 
5. Метеорологія з кліматолог. 
6. Хемія неорганічна 

7. Хемія аналітична (якісна 

аналіза) 

8. Хемія аналітична (кільк. 

аналіза) 

9. Хемія ортанічна 
10. Ботаніка 
11. Фітопаrrологія 
12. Бактеріологія с. r. 
13. Зоологія 
14. Анатомія с. г. тварин 

15. Ф~зіологія с. г. тварин 

16. Ентомологія 
17. rрунтознавство 
18. Геодезія 
19. Народнє господарство 
20. Право публічне 
21. !ПраВ0 приватне 
22. Німецька мова 
23. Чеська мова 
24. Пгієна та санітарія1 ) 

25. Загальне хлі:боробство2 ) 

26. Угноєння грунтів 
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Семестри 

11 ІІІ ІУ V УІ УІІ УІІІ 

кількість викладо'вих годин тижнево 

т п т п т п т п т п т п т п т п 

32--------------
2121------------
22-------------
-- 31------------
---- 2111--------
4-2-------------

110------------

- - - - 1 10 - - - - - - - - - -
---- 4 2-------·---
4444-----------
---- 2 1 2 1--------
---- 2 2 1 1--------

2 1 2 2------------
42--------------
---- 2 1 2 1--------
- - --- 2 2 1 1 - - - - - - - -. 
---- 2 1 2 1--------

2 2 2 3 1 3--------
2-3-------------
-- 3--------------
----3-----------
2-2-2-2---------
2-2------------
-- 2--------------
-------- 4 24 6----
----4-----------



НаЗ~Q предметів 

27. Спеціяльне хліборобство3) 
28. Лукі'вництво та 60ЛОТОЗН. 
29. Зоотехнія зarальна 
30. Зоогігієна 
31. Зоотехніяспеціяльна 
32. Молочарство 
33. Дрі6:ні галузі скотарства 
34. Ветеринарія 
35. Alrрохемія5 ) 

3б: СіЛbJСЬК. господ. економія 

З7. 'ГРOtмЗДtСbJка аrР<JIНОІмія 

З8. С. г. законознавство 

39. Сі,'ІЬСЬК. господ. політика 
40. С. г. статИ!стика та с. г. 

,географія 

41. Збут продуктів с. г. 

42. Селеlщія с. г. рослин 

43. 'Сортознавство 
44. С. г. досвідна справа 

45. С. г. машинознавст.во 
46. Лісівництво І 

47. ЛісівнИ!цтво 11 
48. С. г. бу дівниц'І1ВО 
49. С. г. технологія І 

50. С. г. технолоrія 11 
51. СадівниЦ1. та городництво 
52. Е:нциклоп. с. г. меліорації 

53. Рибівництво 
54. С г. кооперація 
55. С. г. IБУXlГ3ільте'рія 

Разом 

Сем ест р и 

и НІ lV V УІ УІІ VIII 

кількість викладО'вих годин тижнево 

т п т п т п т п т п т п т п т п 

------------- 4 2 4 5 
-------- 2121----
----4-4--4------
-------- :3-------
-------....:.. 4- 484- 3-
------ 2 2 2 22 2----
------ 2 1--------
-------- 41------
------ 2 б- 4------
------------ 4 2 4-
------------2-22 
------------2---
--------------2-

----------2-2---
------------3---
---------- 2 2 2 2--
---------- 11----
--------------22 
------ 2- 2 2 2 2----
-------- 32------
---------- 21----
--------3--3-3--
---------- 41----
------------ 21--
-------- 1- 21----
---------- 2- 1 2--
------ 2-1--------
------- 2- 2-------
--------------22 

27 12 28 20 32 23 28 20 30 18 29 28 2б 12 19 11 

Крім прослухання предметів, зазначених в пляні, та складення 
іспитів з них, необхідно було скласти іспити або предложити по
свідку про складення іспитів з української мови та українськоі 
історії. 

т * - теоретичні виклади, п * - практичні вправи. 
1) 'КОЛЬQ!квіюм. 2) З цього числа 4 години в'прав на го'сподарстві. ~) з Ц',(l' 

числа 3 години впраов на господарстві. 4) З цього ЧJ1сла 4 години вправ на \1 
ЛQlчній фермі. 5) До вправ з аrрохем~ї віднесено на ІУ сем. аналізу г нт:в· 
YnHoeHb, а на V сем. аналізу кормів. 



Відділ Лісовий. 

Назва предметів 

1 . .основи ВИЩОЇ математики 
2. Нарисна геометрія 
3. Фізика 
4. Мнерало:гіlЯ rra 'lфИlCТалоrр. 
5. Геологія та петрографія 
6. Метеорологія з кліматолог. 
7. Хемія неорганічна 
8 . .оснО'ви анал. хемЇ'Ї (я,кісна 

аналіза) 

9. ,основи аналіт.хемії (кіль-
кісна аналіза) 

10. Хемія органічна 

11. Ботаніка 
12. Ботаніка лісова 

13. Дендрологія та анатомія 
дерева 

14. Фітопатологія ліс. (ботан. 

частина) 

15. Бактеріологія загаЛьна й 

Сем ес,Т р и 

II III ІУ V УІ УІІ УІІІ 

кількість викладО'вих годин тижнево 

т п т п т п т п т п тп т п т п 

4141------------
34--------------
2 1 2 1------------
22-------------
-- 31------------
---- 2 1 1 1--------
4---------------

-- 1 4------------

---- 1 4----------
----4-----------
3232-----------
---- 2 2 1 2--------

3 2 3 3--------

---- 2 22--------

спеціяльна - - - - 2 2 1 1 - - - - - - - -
16. Зоологія 
17. Зоологія лісова 
18. Ентомоло'гія 
19. rрунтознавств'О 
20. Біохемія 
21. Геодезія 
22. Народнє господарство 
23. Німецька мова 
24. Чеська мова 
25. Гігієна та 'санітарія1 ) 

26. Лісові займи!ща 
27. Загальне лісівництво 
28. Спеціяльне лісівництво 

(лісовирощення з лісовою 

е'стетикою) 

29 . .охорона лісу 
30. Ловецтво 
31. Лісова таксація (дендро-

2122------------
---- 22----------
---- 2 2----------
---- 2 1 2 1--------
------ 4 4--------

2 24 4 4 4--------
2-3-------------
2-2-2-2---------
2-2-------------

2-------------
----2-2---------
------3---------

- - - - - - - 2 4 4 3 4 - - - -
- - - - - - - - 3 2 3 3 - - - -
- - - - - - - - 2 1 2 1 - - - -

метрія) - - - - - - 2 3 2 3 - - - - - -
32. Креслення пляні в та прик-

ладна геоде'зія в лісівниц. - - - - - - - - - - 1 3 2 2 - -

26 



Назва предметів 

33. Лісовлаштування 
34. Оцінка лісу та ліс. статика 
35. Лісокористування 
36. Механічна технол. дерева 
37. Хемічна технологія дерева 
38. Основи статики будівель-

них .КОІНістрytюцnЙ та мости 

39. Загальне бу дів'Ництво 
40. Лї-сове інжен. будівництво 
41. Закріплення диких потоків 
42. Машинознавство з стаття

ІМИЗ прикл<!ДlНОЇ ,механ~ки 

та еле'J('тротехніIКИ 

43. Лісокерування 
44. Лkо'ва ТО'ріГіJВ.mя та 'про

Ім Иlсло'в Юсть 

45. Лісова політика та лісова 
статистика 

46. Лісова досвідл:а справа 
47. Меліорація землі 
48. Право публічне 
49. Право приватне 
50. Лісове законознав'ство 
51. Лісове рахівництво 
52. Енциклопедія сіЛЬіСЬКorго 

господарства 

53. СадівниЦlВО, городн. й па
січництво1 ) 

54. Рибівництво 
55. Кооперація1 ) 

56. Семінар з лісівництва 

Разом 

Сем ест р и 

11 ІІІ N V УІ УІІ VIII 

кількість викладо'Вих годин тижнево 

т п т n т n т п т п т n т п т n 

----------3343--
------------2-22 
-------- 2 2 2 2----
---------- 3 2----
---------- 2 2----

--------44------
--------3--2-2--
------------4544 
------------1212 

------ 2- 2 2 2 2----
2---

2---

- - - - - - - - - - - - -- - 2-
--------------1-
----------2--2--
--3-------------
----3-----------
------------3---
--------------11 

------------ 31--

---------- 22----
--------------21 
------2-2-------
-------------4-4 

26 11 29 13 33 21 31 23 24 18 25 26 23 21 13 14 

Крім іПро'слухання IПредметї:в, заз'Начених ІВ пл'яні, та 'складення 

іспитів з них, необхідно скласти іспити або 'предложити відповід

ну посвідку про складення іспитів з укра,їнської мови та україн

ськоі історії. 

1) Кольоквіюм. 

27 



Інженерний Факультет 

Відділ Гідротехнічний. 

Назва п.редметів 

1. Мінералагія та кристала

графія 

2. Математика І: 

Аналітична геаметрія 

Диференція.lьне раху ван. 

IHTerpaJlbHe рахування 

3. Фізика технічна 
4. Українська мава 
5. Чеська мова 
6. Нава мава 
7. Креслення 
8. Теаретична механіка 
9. Прикладна механіка 

10. Оснави електратехніки 
11. Машиназнавства (катли) 

(рушії) 

(під'ємники) 

12. Палітична еканамія 

13. Рахівництва 
14. Заканазнавства (спец.) 

15. Санітарія та Ігігієна 
16. Складання ,каштарису 
17. Ботаніка (неа'бав'язк.) 

18. Нарисна ,геаметрія 
19. Малювання 
20. Основихемії 
21. Аналітична хемія 
22. Техналогія будівельних 

матеріялів 

23. Геалагіяз петраграфією 
24. Геадезія нижча 
25. Енциклопедія сільск. га·с-

падарс'Гва 

26. Опір матеріялів 

27. Графостатика 
28. Будівництва 
29. Гідравліка 
30. Математика И 
31. Технола.гія вади 

28 

Семе,стри 

11 ІІІ V УІ УІІ VIII 

кількість викладО'вих гадин тижнева 

т п т п т п т п т п т п т п т п 

22--------------

3 2 3 2------------
32--------------

32------------
3232------------
2-1-------------
2-2-------------
3-3-2-2--------
-2-5-5----------
--3-4-----------
------4---------
---:-- 2- 1 2--------
------3---------
--------1-2-2---
----------1-----
----------3-----
----------2-----
------------2---
------------2---
-------------2--
- -'(4)(2)- - - - - - - - - - --
3232------------
-2-2------------
·1- - - -- --- - - - - - --

1 6------------

3-2-----------
3 1------------
2 4 24 2 4--------

2------------
---- 4 2----------
---- 4 2 2 1--------
---- 323 З 33- 3----
---- 2 23 4--------
---- 3 2----------
----2--6--------



Назва предметів 

32. Гідрогеологія 
33. Метеороло'гія 
34. Меліорація І 

11 
35. Гідрологія 
36. Деталі машин 
З7. r'РУНТОЗllавс,тво 
З8. ПРОЕктування 

З9. Гідротехніка І 

40. Водо,води 

11 
ІН 

41. Будівельна механіка 
42. Опал та вентиляція 
43. Дороги 
44. Залізобетон 
45. Водостоки 
46. Використання BOДHo~i 

ене-Р'rії 
47. Основи та фундаменти 
48. с.-,г. ,будівництво 

49. Енциклопедія залізнично

го діла 

50. Бальнеотех'ніка 
51. 'Будова мості!в 
52. Тунелі 
53. Геоде'зія вища 
54. Основи лісівництва 
55. Статистика 
56. С.-'г. економія 

57. Дипломний 'ПРОЕКТ 

Разом 

Сем ест fJ и 

11 ІІІ ІУ V УІ УІІ VIII 

кількість викладо'Вих годин тижнево 

т п т п т п т п т п т п т п т п 

2 1----------
----2-----------
------4-33------
---------- 3 2 2 3--
------2--2------
------2---------
------- 2---------·· 
-------4-4------
--------4--4----
---------- 4- 46--
--------------28 
-------- 2 3------
-------- 3224----
--------2-------
--------4--4----
-------- 3 2 2 3----
---------- 2 3----

3226--
3-- 4--
22----

3---
2 3-
З - 2 8 
3 -- 3 

------------2--4 
--------------2-
-----'--------- 2-
--------------2-

25 14 32 26 34 20 зо 24 25 19 29 27 27 24 10 2З 
(4)(2) 

29 



Відділ Хеміно-Технологічний. 

Назва предметів 

1. Мінералогія та криста

.л:orрафія 

2. ~МаТематика І: 

Аналітична геометрія 

ДИlференціЯЛЬоне рахув. 

lнте,rральне рахування 

3. Фізика технічна 
4. Українська 'Мова 
5. Чесь'ка мова 
6. :Нова мова 

7. Креслення 
8. Ботаніка 
9. Теоретична механіка 

10. Прикладна механіка 

11. Основи електротехніки 
12. Машино!знавство (котли) 

(рушії) 

13. 1Il0літична економія 
14. !Рахівництво 
15. Законо'знавство (спец.) 

16. Санітарія та гігієна 

17. Складання кошторису 
18. Нарисна геометрія 
19. Неорганічна хемія 
20. Малювання (нео·бов'язк.) 

21. Органічна хемія 
22. Енциклопедія ,сільськ. 

господарства 

23. Графостатика 
24 . .основи 'геодезії 

25. Фізична хем.ія 

26. Аналітична хемія 
(кваліт.) 

27. IБуді·вництво 
28. Опір ~Іатеріялів 

та деталі машин 

29. Енциклопедія гідро
техніки 

30. Аналітична хемія 
(!(Івант.) 

30 

Семе'стри 

11 1Il ІУ УІ УІІ VIII 

кількість ВИlкладо'Вих годин тижнево 

т п т п т n т n т п т п т п т п 

22--------------

3 2 3 2--------------
32--------------

32------------
3232------------
2- 1-------------
2-2-------------
3-3-2-2---------

- 2- 5- 5-----------
-- 4 2------------
--3-4-----------
------4---------
---- 2- 1 2--------
------3---------
-------- 1- 2- 2----

----------3-----
----------2-----
------------2---
------------2---
-------------2--
34--------------
6--6------------

- (2) - (2) - - - - - - - - - - - --

6 - - 10 - 6 - - - - - - - -

4-------------
3 2------------
22------------

4-----------

2 16 - - - - - - - - - -
24 2 4--------

32----------

---- 3 2----------

.,..- - - - - - 2 30 2 18 - - - - - -



Назва предметів 

31. Хемї.чна техноло,гія 
неорганіч. прод. 

32. Цукрова-рство 
33. Цукроварська аналіза 
34. !Механічна технологія: 

І (буд. мат.) 

11 (зерн. прод.) 

ІІІ (сушка) 

35. rПрО'€кт:v~ання 
36. Технологія палива 
37. Фе рм ентац. ХeJМі'Ч1На 

теХНО<Jюгія 

38. Техн~чна мікологія 
39. Технологія ,юрохмалю 
40. Технологія води 
41. ХеМЇ'Ч'Юl технологія 

дерева 

42. Технологія товщів 
43. Техно-хе,мічна аналіза 
44. Технологія нафти 
45. Оброблення шкіри 
46. Електрохемія (необов.) 
47. Органі:зація підприем:ств 
48. СпеціЯlЛьна ллбораторія 
49. Дипломний про€кт 

Разом 

Сем ест р и 

11 ІІІ IV у УІ УІІ VIII 

кількість викладо'вих годин тижнево 

т п т n т n т п т п т п т п т п 

------5---------
------- 4- 4-------
- - - - - - - - 1 12 - - - - - -

------3---------
------------3---
----------2-----
-------5-5-5-5--

4-------

4 - 3 - - 12 --
2 - - 12 - - --
1-------
2-------

--------3-------
---------- 2- 26--
---------- 2818--
------------4---
------------ 3 4--
- - - - - - - - - - - - (2) - - -
------------ 21--
- - - - - - - - - - - - - - - 12 

27 14 37 23 22 39 26 47 24 35 16 25 21 38 - 12 
(2) (2) (2) 
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Економічно-Кооперативний Факультет 

Предмети спільні для відділів - Економічного, Кооперативного та Статистичного. 

Назва предметів 

1. Історія господарського 
побуту 

2. Теорія політичної 
е,кономії 

3. Статистика: 
1) заг. теорія 
2) історія 

3) демолоrія 
4. Історія соціяльно-політ. 

думок 

5. БКО'НОlМіЧ'l:1а географія: 

а) України 

Іб) Світова заг. ірежіон. 

в) Чехословаччини 

6. Теоріil кооперації 
7. Історія кооперації 
8. Економія й політика 

.промисловости 

9. Фінансова наука 
10. загалынe рах~вництво 
11. Торговельне рахівництво 
12. Вправи 'з рахівництва 

13. illриватна економія 
14. Соціяль'На політика 

15. Охорона праці 
16. Соціологія (вкл. теорія 

нації) 

17. Новітня історія 

18. І'сторія У:країни 

19. Загальна нау.ка права 

20. Політичне право 
21. Адміністративне право 

22. Цивільне 'право й проrце'с 
23. Торг. право з векселе-

вим і чеков. 

24. Міжнароднє право 
25. Гроші і банки 

26. Міжнародня торговельна 
політика 

32 

Сем ест р и 

11 ІІІ ІУ У УІ УІІ VIII 

кількість ВИlкладО'вих годин тижнево 

т п т п т Л т п т п т Л т п т n 

3 - - - - - - - -- - - - - - - -

2-3-----------

32------------
2---------------
22--------------

----------2-2---

-- 22------------
---- 2 23---------
----------1-----
2- 11------------
-- 2 2-----------

----4--2--------
----3-3---------
-- 22------------
---- 2 2----------
-----3-3--------
------ 2121------
------2---------
----------2-2---

--------2-2-2---
2-2-------------
2-2-------------
2-1-------------

2-2-----------
2-3-----------
2-3-----------

----.,------2-2-----
----------2-----
--------2-2-----

2 1 1-----



Назва предметів 

27. Місцеве самоврядування 
(історія, господарство і 

фінанси) 

28. с.-г. економія і мра'Р'на 

політика 

29. Товарознавство 
(з хем. технол.) 

30. Соціяльна гігієна 

31. 'Комерційна аритметика 
32. Основи хемії 

33. Фізика 
34. Водне rосподарство 
35. Вступ до вищої аналізи 
3б. Енциклопедія 'сільськ. 

господар'ства 

37. У,країнська мова 
38. Чеська мова 
39. Чужа мова (нім., франц. 

або англ.) 

40. Стенографія (необов'яз

ково) 

41. Семінар: 
а) народн. господарства 

б) фінансів 
в) соціології 

Разом 

Сем ест р и 

II ІІІ ТУ v УІ УІІ VIII 

кількість вwкладо'вих годин тижнево 

т п т п т n т п т п т п т п т n 

----2-2-2-------

32------

------ 2- 2--------
--3-------------

2 1--------------
4---------------
2- 11------------
----------_-2---
3---------------

----------2-----
2-1-------------
2-2-------------

3- 3- 3- 3- 3- 3- 2---

-4-4------------

--------- 2- 2- 2- 2 
--------- 2- 2- 2- 2 
--------- 2- 2- 2- 2 

33 7 33 13 29 7 17 б 20 8 21 б 10 б- 6 

Відділ Економічний: IQпetЦіяльні предмети для ПЇд'відділу БанКОlВо-Комерці'ЙНого. 

Назва предметів 

1. Організація й техніка торrі'Влі 

2. Біржі L операції 'з цінними паперами 

3. Торго,вельна кореспонденція: 

s 

а) українсь:ка 

б) на чужій мові 

4. Органі:зація зовніошнього торгу 

Сем ест р и 

IV У УІ УІІ VIII 

виклаДОВИ1( годин тижнево 

т п т п т п т п т п 

21-----
---- 21----

-----2----
-------2-2 
------ 21--

33 



Назва предметів 

5. Кредит 
6. Органі'з-ація ·баНlКОВОІГО піДПРИ€МіСтва 
7. Texlнj'Ka -ба:нко:во~ С\ПравИ' 

8. АсекураlЦійна справа 
9. Контроля банків 
ю. ,Баююва IКОРeJОПQlНДeJНці,я 

11. Рахів,ництво торговельне (ДОД. курс) 

банкове 

балянси 

12. Фінан,сова (політична) ариrrметика 

13. !Господарська кон'юнктура 
14. Додатк. курс торг. права (порівн. з европ. 

державами - морське, банко

ве, транспортове та конкурсове) 

15. Товарознавство ГОЛОВН. предметів укр. 
е,кспорту 

16. Торговельна преіса 
17. Хліlбна торговля 
18. Економія транспорту 
19. Експедиція \Залі'зно'Дорожна та морська 
20. Фінансові обрахунки (контокоренти, 

,каЛЬ'КУЛЯlЦія цін, паритети, арбітраж) 

21. Семінар п'риватньої економі·ї 
22. 'Світовий ринок (в зв'нз,ку З зовнішньою 

ТО'ріГ,Їlвлею УК'ра'їни 

Разом 

Сем ест р и 

IV V УІ УІІ VIII 

кільКІСТЬ годин тижнево 

т n т п т п т п т n 

2-
------ 2 2--
------1-12 
--------2-
--------1-
---------1 
-------- 1 1 
------- 2 4-
-------- 1 
-------- 4 1 
------2---

2- 1-

------ 2 4- 4 
-------- 1 1 
---- 21----
3---------

1-

---- 2- 22--
-------2-2 

2---

3 - 2 6 4 15 15 19 15 

Відділ Економічний: спеціяльні предмети для Підвідділу Консуль'ської Служби 

та Торго~ельної Агентури за кордоном. 

На.зва предметів 

1. Економія транспорту 
2. Організаціязовн~шнього торгу 
3. Митна {:Jправа (О'р'Гalні'защіlЯ ІМИ11lШХ о PГalНilВ , 

техніка, право) 
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Сем ест р и 

v УІ УІІ VIII 

кількість годин тижне·во 

т п т п т n т п т п 

3--------:----
------ 2 1 

------2 



На~зва предметів 

4. Додатковий курс ТОl)Г. права (порівнююче 
торг. право ,головн. торг. країн - морське, 

'чекове і ве.кселеве). 

5. Міжнародні торговельні договори 
6. Статистика зовнішньо'го торгу 
7. Додатковий курс міжнароднього права 
8. Хлі,бна торгівля 

9. Заліз,нодорожна політика і тариф. справа 

10. Товарознавство голо,вн. предметі;в укр. 
еК'CJПОРТУ 

11. Експедиція заJІізнодорожна й морська 
12. Торговельна преса 
13. Практика консуль'сько"і ,служби 
14. Господарська кон'юнктура 
15. Промислова статистика 
16. Семінар прикладної економії 
17. Світовий ринок (в зв'язку 'з зовнішньою 

ТОр'Гr~влею України) 

18. Додаткові години чужих мов 

Разом 

Семестри 

IV v УІ УІІ VIII 

кіль'кість годин тижнево 

т п т п т п т п т п 

------2-2-
---- 21----
------1---
------2---
---- 21----
----2-----

------ 2 4- 4 
-------- 1 

1 
1 

------2---
------2---
-------3-3 

------2---
-----2-2--

3--- 6 41711 59 

Відділ Економічний: спеціяльні предмети для Підвідділу Місцево,го Само'вря
дування. 

На'Зва предметів 

1. Хлі'бна торгі'вля 
2. Оціночна статистика 
3. Історія і !методологія 'земської статистики 

4. Додатковий 'курс місцевого саМОВРЯд'уван
ня (внутрішня організація місцевого 'Само

в'рядування, дрібна ::sемельна одиниця та 

інш.). 

5. Міська земельна ПО.1Jітика 

6. Медична справа та санітарія 
7. Організація шкільної і просвітної справи 

8. Муніципальні підприємства 

9. Міське бу ді'вництво 
10 .. Біржі праці 

Сем ест р и 

IV ". VI УІІ VIII 

кількість годин тижнево 

т п т п т Л т п т n 

21----
22----
2-----

------2 21 
--------1-
------2---
--------2-
------2-2-
--------2-
------ 1 
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Назва предметів 

11. Сільсько-господарсь,ка 'статистика 
12. Органtзація сільського господарства 
13. Комунальна статистика 
14. Асекураційна справа 
15. Організація фарричного підприємства 
16. Муніципальне рахівництво 
17. Економія транспорту 
18. Дорожна справа 
19. Семінар місцевого самоврядування 

Разом 

Сем ест р и 

IV У УІ УІІ VIII 

кільКІСТЬ годин тижне,во 

т n т 'п т n т п т n 

2---
------2---
------2---
--------2-
------ 21--
-------- 2 1 
3--------
--------2-
-------2-2 

3 - - - 6 3 15 5 15 4 

Відділ Економічний: спеціяльні предмети Підвідділу ПРОМІ-!СЛОВОГО. 

Сем ест р и 

На'зва предметів IV У v1 УІІ VIII 

кількість годин тиЖ'не,во 

т п т п т п т п т п 

1. Економія транспорту 3---------
2 . .організація промислового підприємства ------ 21--
3. Калькуляція в промисловому піДПРИЄМС'І'ві -------- 1 1 
4. Великі модерні промисло'Вості --------2-
5. ,Біржі праці -------- 1 1 
6. договір пра:ці і колективні умови --------2-
7. IПромислове право ------2---
8. Промислові сировини --------34 
9. Товарознавство в зв'язку з механ. технол. ------2---

10. Машинознавство --------3-
11. Фабричні -будови ------2---
12. Фабричне рахівнИlЦТВО ------ 2 2--
13. IБалянси -------- 1 1 
14. Промислова статистика ------2---
15. Митна 'Справа ------2---
16. Господарська кон'юнктура ------2---
17. Промислова гігієна ------2---
18. Експедиція заліз.нодорожна і морська --------1-
19. Семінар прикладної економії або -----~-3--

20. Семінар приватної еко'номії 2 - 2 

3 - - - - - 18 8 14 9 
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Відділ Кооперативний: спеціяльні предмети. 

Назва предметів 

1. Спожив'ча коопе'рація 
2 . .кооперативний кредит 
3. 'Кооперат.З'бут ·c.-іГ. проду.ктів 

4. Хлібна ТОРГЇ'вля 
5. Кооперат. постач. машин і сировини 

6. !Молочарські спілки 
7. с.-г. електрична кооперація 

8. Методика рахівнИ1Ц. споживчих 

то'вариств 

9. Методика 'рахівниц. кредитових 
товариств 

10. Сільсько-господарська кооперація 
11. IПродуwційна коопе'рація 

12. Рахівництво ПРОДlуwційної кооперації 
13. Асе,кураційна кооперація 
14. Ревізія 
15. Організація та ведення :зборів 
1~ Кооперативне право 

17. kторія української кооперації 
18. Міжнарод:ня :кооперат. о'рганіза:ція 

19. !Кооперація Чехословаччини 
20. Будівельна кооперація 
21. СіЛЬСЬКО-lгосподарська статистика 

22. Органі'зація сільського ,го'сподарства 

23. IКооперативні банки (техн. ібанк. 

справи) 

24. С-г. машинознавство 
25. Енциклопедія будівництва 
26. іКооперативна статистика (необо

в'я·зк.) 

27. C-r. кооперація 
28. Кооперативний семінар 
29. ,Кооперативна література 
30. Товариство ту,ртових операцій 
32. ·Кооперація й політика 

Рекомендовані курси: 

32. Коре,апонде:НJція україн. та rчужо!мо,вна 
33. БаНJкове рахівництво 
34. Аналіза балянсів 
35. Вправи по то,варозн. укр. експорту 

Семестри 

1lI ІУ V УІ УІІ VIII 

кількість годин тижнево 

т n т п т п т п т n т п 

3-- 1- 2- 2----
2121- 2- 2----
----3-------
------ 21----
----------1-
------1-----
----------1-

-- 21--------

1------
----------2-
--------1---
---- 1------
----------1-
------ 21- 3--
------1-----
-------- 21--
----------1-
----------2-
--------1---
--2---------
--------2---
--------2---

------ 2 2----
----------2-
----------2-

----------2-
----------2-
---------3-3 
----------1-
--------2---
----------1-

-------2-2-2 
-------- 2 4--
----------11 
-------- 2 4- 4 

----------------------------------------
Разом 5 6 3 5 6 8 10 14 17 19 10 
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Відділ Статистичний: спеціяльні предмети. 

На'зва предметів 

1. Сільсько-'господарсь,ка статистика 
2. Органі'зація сільськ. 'господарства 
З. Промислова 'Статистика 

4. Історія й методоло,гія зем'ськ. статистики 
5. Статистика праці 
б. Статистиказовн. і внутрішн. торгу 

7. Економія транспорту 
8. Статистика транrспорту 
9. Органі'зація централЬ}~их і місцевих 

органі'в державної статистики 

10. Статистика народньої освіти 
11. Бюджетна статистика 
12. Оціночна статистика 
ІЗ. Комунальна 'статистика 
14. IКооперативна статистика 
15. Асекураційна патистика 
16. Теорія правдоподіlбности 
17 .. Курс вищої аналізи 
18. Математична статистика 

19 . .Біржі праці 
20. Асекураційна справа 
21. Статистичний семінар 
22. Го'Сподарська кон'юнкт,ура 

Разом 

Сем ест р и 

N У' УІ УІІ VIII 

кількість годин тижнево 

т п т п т п т п т п 

2-------
------2---
------2---
----2-----
--2-------
------1---
З---------

2---

1---
2--
З---

---- 2 2----
--------2-
--------2-
--------2-
------2---
-- 21------

2 1 
-------- 1 1 
--------2-
-------2-2 
--------2-

З - 6 1 4 2 15 2 13 4 

ПЕДАГОГІЧНИй ПЕРСОНАЛ 

Педагогічний персонал Академії складали: професори, доцен
ти, лектори, асистенти та інші помічні науК'ові та технічні сили. 

Кваліфікування Іпедагогічного персоналу відбувалось на nід
'ставі ІПОРЯДК'У, іСНУЮЧОТ0 'В Iзахід'Ньо-европейських високих школах. 
За ціли/й час існування Акаде'Мії 'В Ї'Ї складі рахувало/СіЯ сталото Іпер
соналу: професорів - 35, доцентів - 19, лекторі'в - 23, а'систен
тів - 23. 

Крім ТОІГО в Академії ви'кладало 26 осіб (професорів че:ськИ'х ви
СОКИХ шкіл та фахівців ІЗ царини тих наук, що входили в tП'рограму. 

Протягом свого існування Академія Імала 126 викладачів. По 
національности : українців 97 Сз них зі Схід. України - 81, Кубані 

8, Захід. У,країни - 8), росіянин - 1, жидів - 2, чехів - 26. 
При Академії існував теж інститут наукових стИ'пендіяті'в. 
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СПИСОК ОСІБ, ЩО ВИКЛАДАЛИ В АКАДЕМІЇ 

ПРОФЕСОРИ: 

1. Андрієвський Петро (1880) - біолог-6актеріолог, член РУП, 
IПра!Цювarв у Mo~к:вi й XapKOIB.i; на еlм'Ї'rраці'ї пр,офесор Аіка
демії та УВУ, провадив до,слідну роботу у Франц. Судані, 
з'годо-м професор Бар'шав. Університету та Львівської 
Ветеринарної Академії. 

2. Бич Лука (1875-1944) -- правник, мі'ський голова БаIКУ, 1917-20 
р. р. член Кубанських Рад, перший ПреIМ'ЄР Ку6ан. Крає
во/го Уря:ду, голо'Ва За'конода\Вчої Ращи й дrелеrат на Па
ривыкy :мирову конференцію. Помер і ПОХОlваний ІВ Празі. 

3. Біднов Василь (1874-1935) - історик церкви, освітний і гро
,мадсь'киlЙ діяч; 'з 1910 вИ'кладаlВ ІВ каrгериlно'сла'всыкйй Ду
ховній Семінарії, досл'іджував українську старовину й 
керуваlВ "ПРОlсвітою". 06раний доцентом Киї,в. Духов. 
А!}{ащ,еМlії і Харків. УН'Ї1вер,ситету, ал'е ;владою не ;допуще
ний до викладів, 1918-19'20 обраний професором Ка
м'ян.-Под. Державного Універ'ситету; 1922-28 професор 
Ака;демії в Под,є6радаlХ', від 1928 р. професор LcTOpiї Цер
"юви у Варшав. УнііВер,сит'еті. А'втор близнко 70 наукоlВИХ 
праць з історії Церюви, ОlCJвіти на Уіюраїні та Запоріжжя. 
ПaJМер ~ lПоасОlВаний у Варшаві. 

4. Білецький Леонід (1882-1955) - історик літератури; доцент 
Кам'ян.-Под. Державного Університету, Іпрофесор Ака
демії в Подєбрадах і Укр. Педаг. Інституту в Празі. По
мер і похований у Вінніпеrу ІВ Канаді. 

5. Бородаєвський Сергій (1870-1942) - до 1917 року Директор 
Департаменту Міністерства торгу й промисловости В 
Петербурзі; від 1917 р. брав участь у створенні укр. цен
тральних КООlперативних установ, ,голова Всеукр. Союзу 
Виробничих КООіпер'ативі'в - "Трущсоюз", Тов'ариш Мі
ністра торту й промисловости В уряді Гетьмана П. Ско
ропадсько'го, в 1919 р. викладав в Міжнар. Академії d 

Брюtrселі, 1921-22 р. викладав 'у Парижі - Ів Сорбоні. 
Від 1923 р. доцент, пізніше професор історії кооперації 
та ,креДИТОIВОЇ кооперації Академії в Подєбрадах. По
мер і похований в Празі. 

6. Вікул Микола (1887-1928) - хемік,; асистент Кам'ян.-Под. Дер
жавно'Го Університету, доцент, пізніше професор неор
ган. хемії Академії Ів Подєбрадах. По-мер і похований в 
Празі. 
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7. Вілінсь:кий Олександер (1872-1928) - інженер-механік, доцент 
Київ. ПОЛ1іт. Інституту; Директор Департаменту профе
СЇ!йно'Ї ОlQвіти М-іва 'Освіти УНР; Генера.7!ЬНИЙ Консул у 
Женеві, !Bi~ 1923 р. доцент, а Hilд 1925 р. ,профеlСОР ма
ШИНОіЗЮljБlсТ\ва Аlкадем!ії в Подебрадах. Помер і IПОХОlваний 
в Подє6радах:. 

8. Гольдельман Соломон (1885) - економіст; асистент Комерц. 
Інституту в Києві; член У'кр. Центральної Ради, керував 
ДeJпартаlментом ринку праці та законодавчим в Генеральн. 
СекретаРІіІяті IПраці, То'варИ'ш Мі!Н'ЇіСтра народно·го ГQiСПО
даРСТІва і То.вариш МіНЇістра Праці 'за ДиректорИ; Івід 1922 
рОIКУ доцент і lIIіЗlніlше П'Рофесор еКQlНОlмі'Ч'ної Іполітики ІВ 
AIKaдelМliї. 

9. ГорбачеlВСЬКИЙ Іван (1854-1942) - визначний укр. хемік, член 
ВУАН, НТШ, кол. іпрофе:со'Р .медичнО'ї хемЇ'Ї і ректор Чесь
КОіГО' КаРЛОІВОІГО Універсиrгету Ів Пр а:зі" 'Член А\встрійсь'кої 
Палати Панів, в 1917 австрійський Міністер здоров'я. 
Bilд 1922 р. професор органічної '~eMiї Ів Аlкадемії. Бага
то' наукоlВИХ !праць з фіізіоло'гі'Чно'ї 'хемії. ПО1ме\р і 'похо
ваний в IПР'ruз'Ї. 

10. Грабина Леонід (1885) - lінженер-геодет, доцент, Iпі'знї'ше про
фе,сор геодезії в Академії. 

11. Добриловський Ми'кола (1888) - економіст; доцент, пізніше 
професор фінансової науки в Академіі. 

12. Ейосельман Оттон (1854-1943) - до'ктор 'Міжнароднього права, 
кол. професор росі'Й'сь'кого і українського університе
тів в КИЄlВі', ТОlВариш Міністра Закордонних справ У·НР, 
Від 1922 р. професор адміністративного та міжнарод
НЬО1ГО права в Академії. Помер і ПОХО'ваний в Празі. 

13. Іванис Василь (1888) - інженер-технолог, Міністер торгу і 
ПРОМИ1СЛО.во'сти IKy6aнrCblKOIГO У:рящ:у, піЗ'ні'ше Преlм'єр-М,і
ні,стер то'го ж уряду та 'в. о. Кубансь'кого Війсь!кового 
Отамана, доцент, пізніше професор хемі'Ч'ної техноло·гії 
в Академії. 

14. ІваНИЦЬіКИЙ Борис (1878-1953) - вчений лі'сівник, організа
тор і Іголова Лісової Спілки, Директор Лісового Депар
та'менту, пі''3ніше Міністер Хліборобства УНР; ле,ктор 
лісівництва Кам'ян.-Под. Державного Університету; про
фесор Л1ісівництва та дендрології і Ректор Академії; пер
шиlЙ голава УНРади (1948 - 1982). Помер і похований 
в Дітройті (США). 

15. (Комарецький СеРlгій (1881-1952) - 'Природни!к-х:емік, про
фесор хемії та природознавс'Гва в середніх ш'колах Ка
териносл.ава. Голова Укр. Чер\воно'го Хреста; доцент, 
пізніше профе'сор аналітичної хемії в Академії. Помер 
у Німеччині, IПОlхований на цвинтарі Гаар, коло Мюнхену. 

16. КОСІОра Микола (1869-1940) - вчений Лl'Сl'ВНИК; від 1922 р. 
доцент, пізніше професор лісової та'ксації, ліСО1влашту-
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вання та лісокористування в АкадеМlії. Помер і похова
ний ІВ Под'€'брадах. 

17. Лащенко Ростислав (1878-1929~ - правник; професор цивіль
ното права в Академії. По'мер і похований в Подєбрадах. 

18. Лисянський Борис (1892-1952) - фі'зик, доцент, пізніше про
фесор фізики в Академії. Помер і похаваний в Парижі. 

19. МаРТОIС Борис (1883) - Ікооператор, член Р;УП (медІО), Ге
неральний Секретар 3еlмельних ЮПрЗlВ Центр. Ради, голо
<Ва !ВсеУ1КР. Коопер. К-ТУ, MiIНЇoCTe'P фінаноіlВ та Прем'єр
Міні'стер УНР, доцент, :пі'Зніше IП!рофеlСОР теорії КООіпера
ції і IОПОЖИВЧОЇ 'КоопераlЦЇ'ЇВ Аlкаде:міі 

20. Матюшенко Борис (1883-194'2) - лі'кар, член РУП (УСДРП), 
Міністер Здоров'я УНР, член української делегації на 
Миро'ву конференцію в Парижі, від 1922 Р. професор со
ціяльної гігієни в Академії. Помер і похований в Празі. 

21. Мацієвич Кость (187"5-1944) - 'вчений arpoHooм, Міністер За
корд. Спра'в УНР, аімбаса'дор У:НР ІВ Б'У'ка'Реlшті, lВіІД 1923 
р. професор с.-г. еконо'мії та громадської arpoHoMЇЇ в 
А'Кадемії. Помер і похо'ваний в Празі. 

22. Мицюк Олександер (1875-1943) - правник, економіст, Мі
HkTep Внугрі,шні'х Справ У,НР, 'від 1922 'Р. IпрофеСО1Р 'полі
тичної економії в Академії. Помер і похований ІВ Празі. 

23. Рейхінштейн Давид - фізико-хемік, 'Кол. а'систент проф. А. 
Айнштайна, в Академії викладав фізичну та органічну 
хемію. 

24. Садовський Валентин (1886-1947) - правник, економіст, Ге
неральний Секретар судових справ Центр. Ради, Міністер 
Праці УНР, від 1925 р. доцент, пізніше професор соці
яльної політики :в Академії. По'мер ув'язнений Совєтами. 

25. Славінськи'Й 'Ма'Ксим (1868-1945) - публіцист, реда'Ктор "Укр. 
Вєстніка" ,в Петербурзі, толова Укр. Місії в Празі, про
фесор новіrnьої історії в А'кадемії. Помер ув'язнений 
Совєтами. 

26. СтаРОСОЛЬСЬіКИЙ Володимир (1878-1942) - правник, член РУП 
(УСДАП), 'Член Уікр. Націон. Ради ЗУНР і Боєвої УlПра
ІВИ, член Уікр. ВіlЙСЬК Ко,мітету у лыоІві,' Тпвариш Міні
стра За:корд. Справ УНР, 'Профе'сор КаIМ'ЯН.-ПОД. Держ. 
Університету. Від 1922 р. 'професор державного права в 
АкаДе1міі ПОlмер на ЗaJсланні ІВ СолоВка.,'С. 

27. Тимошенко Володимир (1885) - економіст, 1914-15 учасник 
експедиції економічного досліду Туркестану, радник де
леrації У1НР іВ ПaJриж1і, \від 1922 р. ДОЦБНТ, Iпі'Зlніше про
фесор Бкономічної ,географії в А'кадеМ1ії. Нині емерит. 
професор СтеНфОРД1СblКОГО Університету ІВ Пало Альто, 
Каліфорнія. 

28. Тимо'шенко Сергій (1881-1950) - інженер-архітект, член РУП 
(УСДРП), Губерніяльний Комісар ХаРіківщини за Ц. Р., 
Міністер шляхів УНР, профе'сор будівництва і Ректор 
Академії. Помер і 'Похований вПало Альто, Каліфорнія. 
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29. Фролов Леонід (1879-1944) - інженер-теХНОЛО1Г, Директор Де
партаменту посередніх податюів і цукрО'вих справ УНР, 
!Віщ 1922 доцент, пі3ІНіше IПрофetсор ЦУI<!РOtварства 'в Alка
демії. ПOtвернУ'ВСЯ в 194,1 р. як вчений дор'адник ЦУЮРOlВої 
промисловости' 'в Уікраїну і там помер. 

30. Чередіїв Володимир (1885) - вчений arpoHoM, Подільський 
Гytберн. ArpoHoM і професор Технічної Школи в Кам'
янці-Под., Директор Департаменту М-ва Хліборобства 
УНР. Від 1922 р. доцент і пізнііше професор ботаніки і 
хліборо'бства в Академії. 

31. Шадлун Микола (1883) - інженер-гірник, професор Гірни
чого Інституту в Петербурзі, Міністер Народного Госпо
дарства УНР, професор УнівеР1ситету в Люlблянах (Ю,го
славія), від 1922 р. професор геології, :мінералогії та 
,кристалог,рафії ІВ ЛJка1демії. 

32. Шереметинсь'кий Іродіон (1873-1937) - вчений arpoHoM та 
ветеринаРНИ1Й ліlкар, доцент Каlм'янець-ПО'д. Державного 
Уніlверситету, Диреюор Департаменту :Скотарства та Не
теРИН8.ірії М-Іва Хлі:боро6Сl1ва УНР, IвіlД 1922 р. :профе'Сор 
'зоотехнії :в Академії. Помер і 'похований в Севлюші, За
lКаріпаттн. 

33. Шиндлер Каміл - 'професор Киівського Політехнічного Інсти
туту (ДО революції), професор С.-Т. 'машинознавства в 
Академії. 

34. ШОlвгенів Іван (1874-1943) - інженер шляхів, 1911-1918 до
цент Політехнічного Інституту в Петер'бурзі, 1918-1920 
профе,сор Політехнічного Інституту в Києві і голова 
Мел,іораці'Йної Секції Академії іНаук, від 19'22 Р. профе
сор гідравлі'ки, гідрології і Ігідротехніки та перший Рек
тор АкщдемЇtЇ. ПOtмер і 'похО'ваний в Данціrу. 

35. Щербина Федір (1849-1941) - стаТИСТИ1К, історик, посол від 
Кylбані до Другої Держ. дУіми, член../кореспондент РОІС. 
ЛJкадемії HaYlK та член НТШ. Від 1922' р. mрофесор ста
тистики 'В Академії. Помер і ПОХОlваний Ів Празі. 

ДОЦЕНТИ: 

1. Бочко.вськиЙ Ольrерд ІПlПоліт (1884-1940) - соціоло:г, секре
тар ДИ'пл. Місії в Празі, від 1924 р. доцент соціолотії 
в Академії. Помер і похо!ваний в Празі. 

2. ВукіlВ Петро - інженер-механік, лектор англійської мови, піз
ніше доцент машинознавства та технології палива в Ака
демії. 

3. 'ГОJГіцинсЬ'кий Євген (1878-1932) - член РУП(УСДРП), посол 
УНР в Естонії, доцент ферментаційної хемічної техно
ЛОlгії в А'кадемії. Помер і похований в Подє6радах. 

4. ДомаНИЦЬ1КИЙ ВіlКТОр (1893) - ІПРИРОДІНИК, соціолог, аlсистент 
Кооперативного Відділу Інституту Народ. Господар,ства 
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в Києві. Від 1924 р. лектор, пізніше доцент селекції РОС
лин, сортознаlвства та досвідної справи; професор соці
ологИ в УВУ. 

5. ЗаЙlцев Микола (1894) -- інженер-хемік, лектор, а від 1933 
доцент технології то'Вщів в Академії. 

6. IКо6ерськиІЙ Карло (1890-1939) - правник, еКОНОМЇ1СТ, лектор, 
П1іlзнїш'е доцент органі'зації 'П'і!)JJПРИ1ЄМlСТ8 ,в Аlк'адемії, ре
даlКТОР журналу ,,'КОQ.п'ераТИ!Вlна Реап у;бл іlка" . ТаєVlIНИЧО 
зник при переході Сану, правдоподібно застрілений Со
вєтами. 

7. Коваленко Ол'еiJ<.сандер (1875) - інженер-технолог, разом з 
Д. АНТОНОlви~ем, ю. КолаРДОIМ, л. IМацієвичeJМ та М. Ру
СОВИІМ був ООНОІВОІПОЛО;ЖНИКОІМ РУП, rнженер-ме:ханіIК Чор
номорської Фльоти, учасник повстання на рос. кружля
кові "Потьомкин", вчитель математики та фізики ро
сіЙIСЬ1К. cep'eДlHЬO,Ї школи ІВ Парижі, редаlКТОР двотижневи
ка "Ukraine" в Льозанні, Директор Департаменту мор
ської оовіти за Центр. Ращи, Іперший Ісекретар Дилл. МісИ 
в Парижі. Від 1922 р. лектор, пізніше до\цент теоретич
ної та прикладної механіки ІВ Академії. 

8. Королів Василь '(1879-1942) - ветеринарний лі'кар, укр. пись
менник І(псевдонім В. Старий), співробітник "Ради" та 
багатьох укр. ча'сописів, Директор В-ва "Час", редактор 
часопису ,,'Книгар", лектор, ~пізніше доцент анаТОМlії та 
фізіології с.-г. т'Варин і ветеринарії в AKa~eMiї. Помер 
і похований в Празі. 

9. Кучеренко Василь (1892) - інженер-хемїк, лектор, пізніше 
доцент органі'чної хемії в Аlкадемії. 

10. Мазепа Ісак (1884-1952) - ПРИРОДНИК, IПра'вник, 'Міністер Вну
тріlшніlХ Оправ і Прем'єр-Міlніlс-гер УНР, лектор, Iпізні1ше 
доцент луківництва та болотознавства в Аlкадемії. Відо
ма його історія укр. революції, 'ЩО вийшла ІВ трьох ТО
мах, та !праця ,,!Підстави нашого відродження", що по
дає погляд на минуле і перспективи на майбутнє. По
'мер і Іпохований 'в АВісбурзі, Німеччина. 

11. Михайловський .олександер (1882-1932) - інже.нер-технолог, 
член РУіП, доцент механічної технології та 'графостати
ки 'В АlкащеlМії. ПО1мер та ПОХOlвани!й -в Подебрадах. 

12. Моралевич Яків - 'економіст, 'головний 6УХігальтер М-ва Тор
гівлі та Промисловости у,НР, Директор Фінансового Де
партаменту того ж'М-ва, директор Загального Департа
менту М-ва Нар. Господарства УНР. Від 1922 р. лектор, 
пізніше доцент рахівництва Ів Академії. 

13. 'Осауленко КОІСТЬ (1897) - інженер-а,іРОНОIМ, асис-гetнт, лектор, 
доцент ІС.-г. і лісо/вого буді:ВНИЦ1іва. 

14. Петрів Олекса (1887) - інженер-будівельник, лектор, пізніше 
доцент С.-Т. і лісового \будівництва. 
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15. Романовський lСвято'слав - математик, лектор, пізніше ДО,
цент математики в АкадеlМШ. 

16. Русов Юрій (1895) - зооло'Г, лектор, пізніше доцент зооло
гії та еНТО'МОЛОlгії !в А'кадемії. Нині професор Універси
тету в Монтреалі, Канада. 

17. СОІКОВИЧ Євген ((1884-1946) - інженеРШЛЯlхі'в, Міністер Шля
хів УНР, українсь:кий Консул в Льозанні,від 1922 р. до
цент 'меліорації та залt3ничного діла в AKa!ДelМї'i. Помер 
ІВ Пост дaJМi, ІВ НЇмеччині. 

18. ЧеJYНЯlВС~КИЙ Арсен (1889-1944) - природник, Імінералог, lJIід
полковник і голова Шкільної Управи ВійСЬ'КОВ. М-ва 
УНР, !Від 1922 р. доцент геології, мінералогії та метео
рології в Академії. Помер і похований ІВ Празі. 

19. ШраlМченко ЛеонтіlЙ (1877-1954) - праIВНИlК, 'статистик, Това
риш Міністра Народ. Го,сподаРіства і Держав. Секретар 
УНР. !Від 1922 р. ДОіЦент теорії 'статистики в Аlкадемії. 
ПOlмер і ПОХОlваний 'В ШВа!йцаріі 

ЛЕКТОРИ: 

1. БезкроlВНИЙ Куз~ма (1876-1937) - ,економіст, чл'ен РУП, член 
всіх Ку6ан. Рад і Міністер Внутрішніх Справ Куб ан. Уря
ду. А,систент, Іпізніше шжтор ТОРГОlвельно'го рахівництtва 
в Академії. Помер і похований 'в Празі. 

2. !БезпаJl1КО Осип (1881-1950) - славіст, член Нац~ональної Ра
ди Буковини і ЗУНР, член ТРУДО:ВQlГО Коніресу, MjHkTep 
праці УіНР, лектор Німецької МО'ВИ 'В Академії. Помер на 
засланні в Туркестані. 

3. ДЯ1КОІНенко Володимир -- Л'е'КТОР математики Ів А,ка'Демії. 

4. Димінський Роман (1898-1949) - інженер-економіст, лектор 
економії промисловости в Академії. Помер і похованиїl 
в Реrенс6урзі (!Баварія). 

5. Івасюк Іван (1879-1933) - кооператор, голова кооперат. бан
іКУ ",Центро,соЮlЗ" на КУ'бані, ,Мі'НЇ'стер Фінансів Кубан. Уря
ду, від 1922 р. лектор 'кооперативного рахівництва в Ака
демії. Помер і похований в Подє6радах. 

6. КУЛИ1К llВЗJН (1897) - іlНжеlНер-!буді,вельник, лектор будО\ви ІМО
стів та доріг в А'кадемії. 

7. Левиць,кий Михайло - правник, завідувач бібліотеки Акаде
мії і лектор стенографії. За.гинувв 1939 р. в час виз'воль
них змагань Карпат.сь,кої України. 

8. Левиць'кий Модест (1866-1932) - лі'кар, філолог, письмен
ник. Від 1922 р. лектор українсЬ'кої мови в Академії. По
'Мер і похований в Луцнку на Волині. 

9. Мако Сергі'й (1884-1957) - мистець-маляр, професор У'кр. 
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Студії 'ПЛЯСТИЧНОГО мистецтва в Празі, лектор малюван
ня в Академії. Помер і похований у Франції. 



10. МелblНИК ВаЛ1еріян (1888) - ,вчений arp0rНoIM, Л1ектор культури 
С. г. рослин та еНЦИ:К,ЛОlпедії с. г. 'в А,каде;міі 

11. Мельник йосип 0861-1949) - вчений аІіроно'М, лектор садіlВ
НИlЦтва та ГОРОДНИЦТ1ва в Аlкадеlмії. Помер і .похований 'в 
Асунсіоні, Па;раrlваЙ. 

12. ІПРИХОДЬІКО Ві,ктор (1886) - правник, голова Подільськ. Гу
берн. Земства. Від 192'2 р. лектор місцевого самовряду
вання в Академії. 

13. Русова Софія (1856-1940) - .педа1ГО1Г і грам. діячка. Від 1922 р. 
лектор француз. мови в Академії. Померла і похО'вана в 
Празі. 

14. IСає'вич Микола (1885-1942) - інж.-о/lJІIСШНИ1К, лектор ловецтва 
та, охорони лkу ;в Аlкаде:мії. ПО1мер Ів Галичині. 

15. Сапіцький Ві'ктор (1889-1942) - правник, 'кооператор, дирек
тор Кредито'вої канцелярії М-ва фінансіlВ УНР, лектор 
апоlЖИlВЧОЇ 'КООlпеРalЦї:і Ів А'каде:мії. ПО1мер і похований ІВ 
Подє6РЩДalХ;. 

16. Сидоренко Григорій (1874-1925) - інженер шляхів, член Центр. 
Ра'ди, Мі:ніlстер Пошт УНР, 'ГОЛ0Іва делеrації ~HP на Ми
ровіlЙ Іконференці:ї в Парижі, посол УНР у Відні. Бібліо
текар і лектор 'креслення в А'кадемії. Помер і похований 
ІВ Празі. 

17. слаlвінсы�амаріlяя (1878-1958) - лектор ФраНЦУІЗЬ1КОЇ МОІВИ в 
Академії. Померла і похована 'в Празі. 

18. Труба 'Іван (1878) - інженер шля:хіrв, Коміlсар HapOДHЬO~ Оові
ти на Катеринославщині і автор шкільної хрестоматії 
"Стежка до дому". Лектор деталів машин і міцности ма
теріялів в Академії. 

19. Тур'кало !Володимир - математик, вчитель Томсь'кої Дух. Се
мінарії, лектор математики в Академії. Помер в 1922 р. 
і похований в Празі. 

20. Усенко Данило (1886) - інженер-аrроном, лектор с. 'Г. зако
нознаlвства в Академії. 

21. фільц Кость - інженер-аrроном, асистент проф. Ю. Сто класи, 
лектор arpoxeMiї 'в Академії. 

22. Шиянів Григорій (1874-1955) - правник, за укр. влади - ге
неральний суддя, опkля сенатор. Управитель канцелярії 
і лектор за'конознавства в Академії. Помер і похований n 
ПОД€lбрадах. 

АСИСТЕНТИ: 

1. Білий Гнат при катедрі гідротехніки 
2. Биковсь'кий Лев 
3. ВолодимиріlВ Сергій 

" економіlЧНОЇ географії 
" економічної політики 
" фінансової науки 4. Гловінсь'кий Євген 
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5. Денисенко Григорій 
6. 6реміїв Михайло 
7. КОЛJ1баїв Сергій 
8. Кущинський Антін 
9. ЛукашевсЬ'кий Володимир 

10. Матвієнко-Сікар !Степан 
1 І. Мерклінг Олександер 
12. Міткович Михайло 

13. Михайлюк Кость 
14. Ні!ще'Менко Корній 
15. ОстровеРШБНКО Іван 
16. Питель Олександер 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

стати стики 

с. г. машинознавства 

лkівниц'Гва 
теорії 'коопераціі 
ботаніки 
лі,сівництва 
зоології 
лісового інженерного 

будівництва 
зоотехнії 

17. Подоляк Кость " 

економічної географії 
лісовлаштування 
місцевого самоврядування 
лісовлаштування 
статистики 18. Приходько Євген " 

19. Прохода Василь " лісівництва 
20. Рейтер Володимир " фізичної хемії 
21. Сочинський Михайло " зоотехн'ії 
22. Терпило Пилип " лісівництва 
23. Топачевський Михайло " хеміlЧНОЇ технології 

Професорські стипендіяти для підготовки до наукової 

й педагогі,чної чинности: 

1. Зибенко Олександер при 'катедрі ботаніки 
2. Малаш'ко Микола " кооперації продуцентів 
3. Мартинів Олександер " математики 
4. Микуляк Теодор " теорії кооперації 
5. Мо'сендз Леонид " хеміlЧНОЇ технолотії 
6. Нянчур Гордій " економічної географії 
7. Решетникі,в-Решетняк Яків "ферментаційної хемічної 

технологіі 
8. Сахно Василь " місцевого саМОlврядування 
9. IСухоручко-Хословсь'кий Борис" 'соціології 

10. Храпко Микола " приватної економії 

Професори Чеських Високих Шкіл та чеські фахівці, що викладали 

в Академїї на правах лекторів. 

І. Д-р 

2. Д-р 
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Байєр АВГУ1СТ - в АкадеМІЇ викладав - промислові 
сировини. 

інж. Граський Ян Володимир, професор гідрології та 'Вод
но-санітарної техніки Політехніки в Празі, голова А'кц. 
СJПішки - "ВУ'ГЛбкИ'слотні лаlЗlНі та джерела" купелеІВОГО 
міста Подєбрад, член багатьох визначних чеських ТОІва
риств, почесний громадянин м. Подєlбрад та баlгатьох ін
ших чесь'ких 'міІСТ. В А'кадемїї викладЗ.ІВ 'BOДHO-lcaHїrгapн:y 
техні'ку (ОЧИlсТtні аПОРУДИ,ВОДОIПОістача.ння та бальнеотех
ніIКУ). 



3. Інж. rессль ВОЛОДИlмир - Л1ектор ПоліТе'Х'ніIКИ ІВ Празі при ка
тедрі rрунтознавства проф. Копецько'Го. В Академії ви
кладав rрунТознаlВСТВО. 

4. Інж. Грдлічка - механічна технологія дерева. 

5. Д-р Гулка Антонін, 1892, професор і'сторії кооперації та ко
ОlПератИ\вного ,пршва :на АІроно'м. Ф-ті Політехніки в Пра
зі, Директор Центрального Об"єднання Господарсь'ких 
Кооператив в Празі. В Академії викладав - Кооперація 
в чер. 

6. Дусль Карель, 1884, професор математики Політехніки і Ви
СО'КОЇ ТОР'ГОВ. Школи В ПРа'зі. В А:кадемії викл'щд.аIВ ін
теrральне рахування. 

7. Д-р Єджі'к Теодор, 1889, професор гідрології, реrуляції річок 
та основ водного будівництва і водного 'Господарства 
Політехніки в Празі, технічний радник Земського Уряду 
в Празі. В Академії Івикладав - Використання водної 
енерІії. 

8. Інж. Зика, інженер санітарних підприємств м. Праги. В А'каде
міlї ви'кла'да)в 'каlНаліlзацію. 

9. Інж. Кайслер Войтех, 1870, професор лісового транспорту та 
огороження бистрин Політехніки в Празі, один з найкра
щих знавців лісового господарства в Чехословаччині. В 
А)ксщеlМіlї вИ'клада/в закріlПлеНlНЯ ДИІКИХ потокі,в та огоро
ження бистрин. 

10. Д-р Кашпарек Теодор - лікар і ветеринарний лікар, профе
сор зоотехнії і патології с. г. 'Гварин Політехніки в Пра
зі, один з плодовитіших науковців (Іпонад 1 ОО науко'вих 
праць і численні публі'кації) та організаторів. Був чле
ном посоль,ства чеської влади при Чеській Армії в Си:бі
ру, а піlСЛЯ IПОlВстання ЧеIХО1СЛ. Ре1спуlбліки - оюновопо
ложником Високої Ветеринарної ШІКОЛИ \в Брні. В А,каде-

. м'ії ІВИlклада;в дрібні галу:зі 'Скот'арства. 
11. Д-р інж. Кецлі,к Томаш, 1883, доцент будівельного і машино

вого устаткування газолостачалень на Політехніці 'в Пра
зі. Мав велике власне будівельне підприємство в Празі 
і був головним редактором фаХОВ()ІГО журналу "Газ і во
да". Збудував першу штучну ковзанку в Празі. В Аlка
деlмі:ї 'ВИlКлаДа!В rшзоnо'стачанн,я. 

12 .Інж. Клір - керівник відділу Електрівень в Празі. Б Акаде'Міl 
викладав - Муніципальні електричні Iпідприємс'Гва. 

13. КраТОXlвіль Роберт, директор Міської школи 'в Подє6радах. В 
Академії викладав чеlСЬКУ мову. 

14. Д-р інж. Кука'Ч Рудольф, 1889, професор буді,вництва Політех
ні'ки 'в Празі, в р. р. 1924/25, 1930/31 Декан Ф-ту архі
тектури й будівництва, 1932/33 - Ректор Політехні'ки іВ 
Празі. В Академії ·,викладав - Будівельну механіку, За
лізобетон і Будову мостів. 
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15. Малек - Асекурація . 
16. Мошелес Юлія, лектор іВисокої Школи Політ. Студій в. Празі. 

В Академії викладала - Економічну географію Чехосло
ваччини. 

17. Інж. Нехле6а Алоk, професор Політехніки в Празі, лісовий 
радник. В А'кадемії викладав - Охорону лісу. 

18. 'Інж. Перrлер Франтішек, інженер Міських електричних підпри
ємств в Празі. В Академії викладав - Міські електричні 
піДПРИЄМС'flва. 

19. Інж. Сніжек,керівник відділу водопостачання м. Праги. В Ака
демії викладав - Водопостачання. 

20. Д-р Стокласа Юлій, 1857-1936, один з видатніших чеських вче
них світо'вої слави, професор Політехнї'ки 'в Празі. Ро'з
винув ІШИРОКУ наукову діяльність в аrрохемії та в біоло
гії, 'В запровадженні та удосконалення чесы�оїї с. 'Г. до
свідної справи, В організації 'високошкільних с. г. студій. 
Був основником Аrрономічного Ф-ту Празь'кої Політех
ніки і його першим Деканом. В 1912 р. був Ректором 
Політехніки в Празі. Був також одним із основополож
ників haYKOlbo-до,свідної інституції - Чесько-Словацька 
А'кадемія Хліборобства. В Академії викладав - arpoxe
мію та нові ідеї в аrрономії. 

21. Стрнад Еміль - генеральний секретар Центрального Союзу 
продукційних товариств в Празі. В Академії викладав -
Продукційну кооперацію. 

22. Інж. Харват Ярослав, професор 'С. Г. ш'коли Ів Подє6радах. В 
Академії 'викладав пасічництво. 

23. Інж. Цkарж РУ'берт, професор фaJХО'ВОЇ гарбаtp'сы�оїї lllколи 
(обро'блення шкіри) в Градці Кральове. ІВ А'кадемії ви
кладав !гарlбаРIС1'1ВО. 

24. Д-р Чехрак Циріл, доцент народо-господарських теорій Карло
воІго Університету та Висо,кої Торговельної Школи в Пра
зі, 'мінkтерсы�иІй се:кретар Держ. ,Статистичного Уряду в 
Празі ІВ Академії викладав ст,атистику торгівлі та цін. 

25. Д-р інж. Шевчик Вілібальд, 1890, професор лісовлаштування, 
оцінки лісу, дендрометрії та лісової політики, Декан 
ArpOH. Ф-ту (1933-35) ПолітеXJніlКИ ІВ ПРaJзlі. В Аlкадемії 
ви,клад'ЗlВ лісокерУ'ваIННЯ, оцінк,у лkу та лkовлаштуванн'Я. 

26. Шпічка Франтішек, 1894, доцент Високої Торговельної Школи 
в Празі. Директор Чеського Промислового і Господар
ського Банку, Дире,ктор Р~візійно!го ІСОЮЗУ Чехословаць
ких банкіlВ ІВ ПРaJзі. В А\кадемії Iви'клаДaJВ - організація 
баlнкі\в, 1'1еІХ'ніка Ібанкової ,справи, 6іржі і тор'гівля цінни
ми ПaJперами, контроля Ібаlнкі\в. 
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ПРОФЕСОР ІВАН ШОВГЕНІВ 

Іван, син Опанаса, Шовгенів народився ДНЯ 25 вересня 1874 р. 
в українській родині, 'В селі Камянці, Купянського повіту на Харе 
ківщині. 

Про батьків ЙОІГО відомо мало. Найбіль,ш правдоподібно були 
це селяни-хлібороби. Р. 1893 Іван Шовгенів закінчив з відзначен
ням реальну школу в Ізюмі, після чого вписався на високі студії 
до Інституту Шляхів У Петербурзі. 

Р. 1899 Iзаlкі:нчИlВ т'аIКОЖ іІЗ вitдзначеннЯlМ цю у:привілеЙО1вану 
в 6. Росії школу, з дипло'мом інженера шляхів. 

Від 1899 до 1910 р. працював, а згодом керував ріжними гіДе 
ротехні'ЧIНИ1МИ робота/ми на lсудо,плавних ріках МОСКОІвщини -
Волзі, Оці та Москві. При 'кінці займав уже посаду державного 
інопектора СУIДОlПлавства. Від Іса,мого /початку ювоєї технічно,ї праці 
Іван Шовгенів виявляв себе не тіль'ки як здібний інженер, але та
кож, як теоретик-знавець своєї ділянки. Наслідком ЦЬОГО ПОЯВИ е 

лися перші його друковані праці в царині теорії і практики ВОДе 
НО'ГО ГО'СПОД~РС11ва: вы�правительньІяя ра/БОТЬІ на Н группе nере'ка
ТОВ р. ВОЛ'ГИ, С.-Петербург 1901, та Наблюдения над ручьеlМ, мее 
~У'ЩИIМ наIНОСЬІ, С.-Петербур:г 1901. 

Нотувати спостереження з 'практично:ї діяльности, робити 
ВИlСНОIВКИ іЗ опраЦЬOlваlНОГО lматеріялу таВ'Яlзати це Із теор'і,єю пред
метуста'є неlвrдл}"Чною частиною кожного етапу :праці 'інженера 
Івана Шовгенова пратягом цілого життя. Найліпше це ілюструють 
назви його праць. 

Р. 1910 виїздить на державний кошт на дальші дворічні сту
дії до Німеччини. По повороті з Німеччини до 1918 р. працю€ в 
царині меліорації. Зпочатку був керманичем меліораційних ДОСе 

Л1іlдів у Туркестані lН'а ріці Сир Дар'ї, а потіlМ 'кі,71ька років інспек
ТОрОIМ 'меліорації та ізаIСТУ'ПНИ:КОIМ директора !МеліораційlНОГО віДе 
ділу ,міністерства Хліборобства і Державних маєтків у ПетеРlбурзі. 
Одноча'сно, 6удучи доценТОIМ :петер6урзької політехніlКИ, викладаlВ 
водні і IводнотосподаР1ські діСЦИlПліни та. ГОЛОlвував у Комісі1, що 
оцінювала дипломні праці абсольвентів. В міжчасі (1913) їздив 
на державний кошт до \Сполучених Штатів Америки, де студіював 
ведення ,меліораціlЙНИХ, лереваlЖНО іриrаціlЙНИХ, робіт. 

На ц-ій високій державній по'саді у ПетеРlбурзі застає його 
революція 1917 року та відновлення Української Державности. 

Іван Шовгенів негайно переїздить до Києва та обійма€ при 
y'KpaїIн1cыомуy тодіlШНЬОМУ уряді 'керіIВНИ'Ц'Т1ВО водни/ми РОlБО'Г(lIМИ. 
ВЇ<дтощі (1918) аж до 1920 р., не ПQiкла~аючи 'Р'}'ІК, BeecTOpOHH€ 
організу€ водне господарство Ук:раїни, викладаючи одночасно 
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як прафесар на IКИ'Їlвсь,кій ПаЛ1іrr'е'XJніці, працюючи у Меліорацій
ніlЙ СеlКЦії при Всеукра:Ї'НСЬікіIЙ Аlкадемії Наук та беручи БЛИIЗЬКУ 
уча'сть у держаlвна-ар,гані1за1ціійних Іпрацях Y\K'P'aї~CЬKaгa УрЯ'ду .. І 
так дО' а'станку, аіЖ будучи 'вже МінїІсТРOlМ У:країНСblкаї Наращньаї 
Республіки, апиняється разам із рештками У,країнськаї Армії на 
еміrрацП в Паль'щі. Але й тут невсипучий арганізатар навітньаї 
технічнаї Уll{раїни не пер'естаlЄ працювати в цьому lНаlПРЯlмі. Разом 
з іншими інженерами та техніками р. 1922 виІздить да Чехасла
ваччини, де стає галавним арганізатараlМ Українськаї Гаспадар
ськаї Академії 'в Падєбрадах. ЯК перши'й Ректар Академії в ка
ра11кіlМ чаlсі З:YlміIВ :ЗГУ1рТytвати Іпанад 120 О'сіlб ІВИ1са'ка'Шrкільнага 
педагогічнага персаналу, який пратяга'м наступних де'сяти літ 
виш'калив 559 українських інженерів, не тільки дабрих знав
ців свага фаху, але й сві~амих грамадян із всеукраі!нським світа
ГJllя~а\м. ПО' IПрИ те !був він \опра'вЖ!ніIМ баТЬікО!м-опі,куном CTy~eIНT
ськаї YKpaїIНCblKaї Імалоді, ,ща ЇЇ Ібіль,ше тисячі перекатила'ся через 
Академію. 

На пратязі перших п'ятьах раків велетенських зусиль над 
аргаНЇrзацією ці'єї !першої УкраїIНСЬ'КО'Ї Високаї Політехні,чної Ul\Ka
JІИ, будучи Ї'Ї Ректаром (,з а1ДІНарічнаю перерваю) та Іви'кладаючи 
кілька предметів з царини \ваДінага Іга сп одаРСl'ва, Іпрафесар Іван 
ШаВ1генів знайшав час написати низку підручників та наукавих 
развідак. В тай же час викладав, як прафесар-гість, на чесь,кій 
Палітехніці у Празі. 

Р. 1928 наслідкам ступневаї ліквідації А,кадемії виІздить да 
Паль'щі, де працює якийсь час у 'прива'Гній меліораційнііЙ фірмі. 
Р. 1929 Пальсь,кий Уряд закликав йага да праці в Міністер'стві 
Хліlбара6ства, де 'він 'працює 'да 1939 р., ЯlК іrнСП('lктар 'меліараціlЙ
них праць і праектів. 

3мушений як ,еміІрант працювати для шма'Г'ка хліба в паль
ській державній устанаві - не занедбує проф. Іван Шавгенів 
своїх українських грамадських абав'язків. Він бере активну участь 
у працях Українська га Наукавага Інституту у Варшаві, де права
дить семінарійними працями маладих сПіврабітників Інституту 
та агалашує низку развідак, статтей та книжак зріжних ділянак 
ваДна1га га'сподарства. 

З ви6у1хаlМ Другаї Овітаlваї ВіlЙНИ Іпрафelсар зна'ву ві'ДЖИIВ, Іс'па
діваючись мажливастей віддати свій дасвід і знання на разбудаву 
українськага ваднага гаспадарства. Пратягам раків 1940 - 1942 
пажвавлює участь у працях зрефармаванага Українськага Нау
кавога Інституту у Варшаві, друкуючи кіль,ка развідак на тему 
українськага ваднага гас:nадарства. Такаж !бере активну участь 
у діяльнасті Саюзу Українсь'ких Інженерів і Техніків у Варшаві, 
як пачесний Галава Саюзу. 

Але неrативне ставлення німецькаї влади, немаладий вже вік 
та тя;ж,ка недуга, каТ1ра щараз та більше давалася в знаки, не да
вали прафесараві змаги здійснити йага світлі думки відпавід
ними практични'Ми, арганізаційними спасобами. .однак, не зва
жаючи на тяжкі матеріяльні абставини та все більш:е підупадаю.'Чи 
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на l3~oPOtB'Ї, lНін 'все ж бере учаlСТЬ від 1941 р. У НОІво'заСН01ВaJНОІМУ 
УкраїНСЬ1КОМУ Чорноморсько<Му Інституті, деякий час головуючи 
в ньому і О'ГОіЛОШУЮЧИ друком Іпраці з ПОНТО31наВіС1'1ва, та 'CTa€ на 
чолі "Видавничої Комісії Публічних Робіт", що видала низку 
праць з ріжних ділянок техніки. Та матеріяльні злидні дошкуляли 
щораз то більше. Підупадаючи на силах та не маючи змоги за
робляти на життя, професор був змушений користати із суспіль
'НОЇ допомоги. його діяльна шляхотна та незалежна натура не 
могла погодитися з таким станом речей. Не бачучи іншого виходу, 
приймає він запропоновану по'саду в науковому відділі Централь
ного ГосподаРСЬКОІГО Уряду (Reichswasserwirtschaftstelle) в Дан
ціІУ і виїздить туди З початком 1942 р. Знав, що ]іде на тяжку 
працю, що клімат у ДанціІУ для нього невідповідний, але він 
хотів по давньому бути матеріяль!Но незалежною людиною, не 
їсти лас,кавого громадського хліба, хотів здаля пере'бути лиху 
годину, Іщоlб 'В слушний час зно'ву 'стати до Іпраці ДЛ'Я доlбра УІК
раїни. Зрештою <мав запевнення сумлінного та прихильного шефа 
й дуже цікаву для себе, як спеціяліста високого рівня у водних 
справах, дослідчу працю над проєкто'М реrуляції ріки Вісли та 
її ДО[1ливіIВ. 

Працюючи Ів ДанціІУ, 'професор !Не іперерива\в 3Ів'Я\зК'ііВ з ба
гатьма українськими урядовими, громадськими й науковими уста
новами та особами, з нкими співпрацював чи керував Їхніми 
працЯlМИ, надсилаючи ріж.ного рО'да Iвка1зіВ'ки й матеріяли. Наприк
лад, брав активну 'У'часть Ів IпраЦіНХ Комітету овяткуван;ня 20-літ
нього ювілею У,країнської Господарської Академії та надіслав 
свою наукову розвідку - "Меліоративний 50-літній плян в Італії 
та його Іздійснення" (lвисушенН'я понтіійісыихx БЗIГНИН Іпід РИІМОМ 
і 6УДОІва на цих тоеренЗJХ П"ЯТЬО'Х нових MkT) для вміlЩООНЯ В про
єктованому Ювілейному 3бірникові*). 

Суворе '.піДlСОННЯ, IНalпружена понад силу lпраця та тяжкі Уімо'ви 
життя ,включно З недоїданням руйнували і без того некріпке 
здоров'я професора. До того ж восени 1942 р. він сильно просту
ДИВlСЯ і Івід того чаlСУ ще біЛЬ1ш,е занедужаlВ. 

Від 8 січня 1943 працюваlВ уж:е /Не Ів бюрі, але у себе дома. 
Вільні від урядової праці та приступів недуги легенів хвилини 
присвячував обдумуванню та с,кладанню свого, як він звик гово
рити, заповіту майбутнім поколінням уюраїнських інженерів. З 
ціlЄЮ Іметою Л10РЯIДIКУlвав та ДОІПО1внюваlВ деЯtкісво'і 'Статті з царини 
водного господарства, що були роскидані по ріжних видавниц
твах, щоб скласти з них з6ірну працю, що була б за підручник 
для молодих інженерів при виконуванні гідротехнічних робіт. 

Загалом на протязі 1901 - 1943 р. р. професор інженер Іван 
І11Q1вгеніIВ О'ГОЛОIСИВ ДРУКОІМ біля 50 6іЛЬІШИІХ IПраць та 'К'і'ЛЬ1каде-сят 
статтей зріжних 'гаlJlу,зіlВ 'ВОДНО/ГО гоюпо'Дарс'Гва українсЬtкою, (МОС
ковською, чесь'кою, польською та німецькою мовами. Окрім того, 
кілька праць залишилося в рукописах. 

*) Німецька окупаційна влада в Чехії не дала дозволу на друк цього Збір
ника і він не побачив світу. 
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Крім того взявся до складання звітної записки про органі
зацію "Української Морсь'кої Академії, яко високого навчального 
закла:ду в Сelва/сто!полі". ЦЮ ВИ1СОКУ YiKpaїIНCblKY МР:РСblКУ Ш(колу 
ЛРО,€lктyrвав він (склаІСТИ ІЗ трьох факультетіІВ: І -- теоретиЧtНО-IГОіС
подарського, И - суднобудівельного та ІН - портового. Завдан
ням її мало бути виховання кадрів українських морських інженерів. 
В цю останню працю хотів він втілити довголітній досвід знавця 
водних справ України, організатора та педагога. При ній застала 
його смерть. 

ПОlМер професор Іван Ш()(ВгеніlВ 13 ,квіТtНЯ 1943 р. У ДаtНціrу, 
там і похований 
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13. Механічна подібність 'в 'гідротехніці, Под'єбради, 1927 
14. Пдравліка підземних вод, Прага, 1929 
15. 'Норми при Іпроєктуванні осушення земель 'відкритими каналами д:ренажни-

'ми рурaJМИ, Варшава, 1930 
16. Про€кту,вання ступнів на меліораційних ровах, Ль~ві~в, 1931 
17. До питання 'Про !ВИКОРИІСтання 'вітру при меліО'рацііі земель, tIl()lдебради, 1931 
18. Водне господарство в басейні р. Дніпра на Укра'іні, Варшава, 1936 
19. Повені на У,кр аїн і і способи бороть'би '3 ними, Варшава, 1936 
20. Silniki wietrzne, Warszawa, 1932 

21. О гасіопаlпуm ргоfііЛu wal6w ochronnych, Warszawa, 1935 

22. Przyczynek do obliczania pr~dko§ci і przeplywu w6d gruntowych, Wa.rsza

Wa, 1929 
23. Przyczynek do ustalenia katastrofalnych przeplyw6w oraz odpowiednich ро

ziom6w zwti\erdciadla v:ody w potokach, Warszawa, 1936 

24. О przekroju poprzecznym wa16w ochronnych "\vzdluz §redniej і dolnej Wisly, 

Warszawa" 1936 
25. Energetyczne. znaczenIЇe wiatr6w w Polsce, Warszawa, 1936 

26. О sposobach wyznaczenia splywu wysokych w6d letnlich, Warszawa, 1937 
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27. О mіпіmаlпуm ргоrnіепіи luk6w па rzekac.h niezeglowych, Warszawa, 1938 

28. Silniki wietrzne, Warszawa, 1937 

29. Organizacja rob6t meljoracyjnych w Czechoslowacji, Warszawa, 1938 

30. Ueber d,ie Izolinien der mHtleren jahrlichen Abflussmengen іп Gebieten del' 

Flusse: Warthe, Wekhsel Memel und Pregel, Warschau, 1940 (mit der Karte) 

ЗІ. ЕнергетИ'чні ресу'р'си на українських зеlМl.'ІЯ'Х в Европі, Варшава, 1940 
З2. Водне го,сподарство на У'країнських землях в Европі, Варшава, 1941 
33. Оргаrнізація ІВ OДIН ого' IГОlоподарс'Тва в УОСР, Польщі, Чехословаччині, Іта'.1ІЇЇ та 

НilмеЧЧИlНі, Варш31Щ 1941 
З4. Організація комуніка:ції в Україні, Варшава, 1941 
З5. Вища технічна освіта в Україні та потре1ба закладення Україн.сь'кої ГОlсподар

ської Акадеlмїів Генеральній Губернії, Варшава, 1941 
З6. Чорне \Море. Гідрографї1Ч1НИ'Й нарис Чорното моря та йо:го басейну, Варша-

ва, 1941 
З7. Загальний плян праці Українсь,кого ЧОРНОМОРСblКО.го ІнституТІУ, Варшава, 1941 
38.- Схема ОРГ<JIнізації водного господарства в IУкраїні, Прага, 1941 
З9. Докладна запиока в справі організації Міністерства Пу,блічних Робіт У,кра

'іни, Прага, 1942 
40. Меліоративний 50-літній плян в Італії та ,йото здійснення (.висушення Пон

тійських багнин під Римом), Прага, 1942 

••• 

ПРОФЕСОР БОРИС ІВАНИЦЬКИй 

(Автобіографія) 

1. Рід. Народився 8.1'1'1, 1878 У м. -Сумах на Харківщині. У'кра
-їнець. Православної віри. Батько (Георгій Федорович Іваницький) 
- arPOlHo'M-праlК'ТИК 'ПОХОДИІВ з дрібної шляхетської ро~ини з с. 
Самотоївки, Охтирсько'Го по,віту (Харківщина), де дід мав неве
ликий Імаєточок. ді:д - офі:u:ер ІМИТНО'Ї 'Сторожі на аlвстрійськііМ 
кордоні; бабка, зда€ться, білорусинка. Дядьки: Михайло - жан
дармський полковник, Іван - політичний засланець, потім уря
довець в Харкові; Олексій - "опрощений дворянин" жонатий 
з :сіЛЬ1СblКОЮ дівчиною. Баты�оo іпрацював я'к управитель то у 
великих, то у малих маєтках. Мати - українізована полька з 
родини орендаря шансы�ихx маєткіlВ (Полтавщина) Людмила В'ар
ЦИ1зіlвна, уродж. КоваЛЬ1ська. Являла Ісобою ПРИlклад вира'зної 
польської не тіль,ки денаціоналізації, але й "декатолізації" ; лю
била православну церкву, ніколи не бувала в 'костьолі, залишилась, 
проте, до смерти формально римо-католичкою. Брат Яків помер, 
будучи ІВ останній 'КЛ'Яісі гіlМНaJзії (\сухоти). Сеlстра Маруоя закін
чила жі,ночу гімназію з золотою 'медалею (у СУlмах), \вийшла 
заміж за дорожного майстра, що за 60льшевиків склав інженер
сь'кий іспит. Батьки flО'ВJмирали. ДОЛ'Я сестри не'відома. 
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2. Нижча й середня освіта. Вчився спочатку дома (від ма
тері); живучи в селі, ходив рі'к до народної школи; потім вступив 
до реальної школи в Сумах, яку закінчив в р. 1~96. У реальній 
Ш1колі, IкріlМ наук, заЙімаlВСЯ 'СаlМоосвітою, Іперечита'в ма'Й~е всіх 
роlсі!йісы�ихклаlси!кіIв,' Ібаlгато nерекла'дIНИХ, Іпо'чинаючи від Діtюкен
са та інш. 

3. Вища освіта й студентські роки. Я не мав міркувань прак
тичного характеру при виборі фаху і вагався при вИ'борі високоі 
школи. Остаточно віддав перевагу Лісовому Інституту в Петер
бурзі. На це ВПЛИІНУ'В уроджений чи 'може IВИХО'ВаІ!ИЙ життя\м нахил 
до деякого усамотнення, надання переваги 'спілкуванню з приро
дою rп·еред IпереlбуваннЯ'м 'в людському товаристві. Мо·є рішення 
було стільки твердим, ЩО я вирішив залишитися без жадної резер
ви на випадо,к невдачного іспитового конкурсу до Лісового Ін
ституту і не ка нди.цУ'Ва!Вще й ІДО інших Ш1кіл, Я'к то робили ІМОЇ 
товариші. 

У Лісовому Інституті студіював з дуже доБРИ1М УОПЇІХО'М в р. р. 
1897-1901, закінчивши його ів 1902 р. з титулом "вченого лісівни
'ка" ("лkо:вода"). 

В IстуденТСblкі роки, пильно заЙlМаючись самоосвітою (при
родознавство, логіка, психологія, соціологія, економі,ка, історія), 
я захопився також громадсько-політичними справами (спочатку 
в обсязі студентського життя). Приймав участь у конспіративній 
студе'НТіСblКЇIЙ організації, побудоваІНій п'ЯТКalМИ, ЩО, 'Не будучи 
ЧИіСленною, lJ{ерувала студеНТіСЬІКИ1М ЖИТ1'1ям; брав учаlСТЬ у у,заlба
стоВ'ках" в роках 1899 - 1901 та в демонстраціях, відсижував 
по аре!ш,-а'х ІВ ,,.Крестах" (пі'втора ІмісяlЦЯ) та Ів "Лересильній в'яв
ниці", звідки попав під "гласний надзор" до Полтави (1901 р. 
на BetHi). ДРУКУВalВ ПРОIКЛЯlмаці,ї - ICtпочаТIКУ студеНl'сь'кі на геlК
тографі, пізніше для робітників (с. д.) на типографськім вже го
товім наборі, ручниlМ 'Clпо'собом і віДВОIЗИВ Ї:х 'КУ'ДИ слід. Очевидно 
перечитував й немало неле(альної літератУ1РИ (історичної й пу
бліцистичної). Приймав участь у самоосвітнім гуртку, де читали 
Ен('ель'са, Каутського, а хто ІподужаІВ, то і "Капітал" Маркса. Від 
Ліс. Інституту був представником до неле(ального "Червоного 
хреста". Був інструктором В однім політично-самоо'світнім гурт
ку кур,сИ'сток-фельдшерок. 

У Петербурзі я став "українцем". Низка при'чин спричинилася 
до того. Політично-\суспільні ідеї та РУ'ХИ IміtЖ проlблемами ви
сували й про:блему національну. Земляцькі вечір'ки з українсь
кими піснями і танцями, участь в українському хорі, туга по 
те.плі'ЙсоН'ЯtшніЙ У,кр аїн і у вогкіlМ: непривітніlМ Петербурзі сере;д 
чужо-народного оrгочення, а головне, те, ЩОСЬ ірраціональне, 
ЩО було виявом крови і духа цілої НИ3'КИ минулих :поколінь, 
)"ее наlВ'ертало до YKpaїlНeГBa. Б'іlД!бувала'ся ",переоціIНlка цінностей", 
наближалася пер'ша революція (1905). 

До мого рішучого формального навернення до українства 
спричинився "артільний батько" М. Левитський. Він брав участь 
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у диспутах марксистів з народниками у Вільно-Економічнім Т -ві 
і був госте'м студентів-укра'їнців наШОІГО Інституту. Він звів !Мене 
ЗСТ'Уденткою-'Медичкою Оль'Гою ПетріlВНОЮ І{о;сач, а потім я 
позна!ЙОIМИВСЯ з члензl:.VІИ 'загалын-студБнтІсь'коїї У'К'Р. Громади та 
став представником від українців Лісового Інституту в ній. Там 
я зустрівся з Шеметом, Павленко'м, Мазуренком, Трубою, Хрін
никовим, Фроловим, Тимошенком Сергієм, Скрипником, Поповою 
(ІМатушевською), Сахаровим та інш. 

До Петербургу потрапила lПерша відозва україIНСЬ;КОЇ соцін
лі-стичної партії. Пізніш'е, в КИЄlві" я стаlВ її ЧЛБНО.м. 

Перебуваючи в Полтаві під "гласним надзором", я познайо
мИ'ВСя з мkцеlВИIМИ ')1Jкраїн!цяIМИ і зіблИlЗИВСЯЗ НИМИ (СИ1МОН Петлю
ра, fIонятенко, Марія Кучерявенко - Іпотіtм МаРТОСОІва, Коханов
СЬКИЙ, Русо;ві, Мащі,Є'вич, ЗаЛИ1ВalЙКО та інші). У IЗВ'язку ІЗ "Тол
стовскою демонстрацією" в міському театрі, разом з іншими 
висланими був арештований, посидівши в "арештанських ротах" 
коло двох тижнів, без дальших наслідків. 

Тут познайомився з курсисткою "Бестужевських" вищих кур
сів У Петербурзі Надією Савич, що потім стала моєю дружиною. 

На 'весні 1902 р. виї'ХalВ 'До Петербургу, дk:таlВ ,пра'Во побуту 
д.7Jя СЮІадаlННЯ ДИПЛОIМНО'ГО' kпиту (за Iпосередництво'М 'Директора 
Лісового Інституту Е. Керна) та склав з дуже добрим успіхом 
цей іспит. 

Відразу ж після цього виїхав на приватну лісову практику 
для таксаційних праць у північні московські праліси, де пробув 
ціле літо (IКОСГРОIМСЬ1ка Ігубернія, Ветлужськи,й ПOlвіrr). Тут я В'пер
ше пі<знав недоторканий (культурою ІПРИРОДНИЙ лk з його багна
ми, непрохі~нkтю та веЛИ1кошро\сторністю. 

4. Одруження. Моя дружина, Наді'я ОлеК1сандр'іlвна Са'вич 
(24. IV. 1878 - 22. І. 1945), по'ходила 13 'старого ко'заlЦько-стар
шинсь'кого роду Савичів. ЇЇ батько був високоосвіченою люди
ною~ великим бібліофілом і писы!elнlниIкоІмM У'країнсЬіКИlМ \(!пи'сав під 
ІІсевдонімо'м Тара1сенко). Будучи 'Членом Окружного Юуду, маlВ ба
гатости'ків з людыии і lПисаlВ 'сатири ,на своіх знайомих; ці сатири 
в РУКО'ІІИісах ширилИlСЬ ПOlміж ,місЦе/ВОЮ інтеліrенці€ю. Знав ~e
кілька мов і скупчував у своїй великій бібліотеці найріжніші 
твори, будучи постійним клієнтом книгарні Ідзиковсько'го в Києві. 
Мені так і не по'щастило побачити його, бо скоро після мого 
одруження (1903) він не'оподіlвано ПОlмер. Він не БУ'В практичним 
господарем і його Ma€TOK (коло 500 гект.) було продано за борги. 

Моя дружина уна слідувала від батька літературні нахили і 
здібності, високу інтеліrенцію й вихованість та ідеалістичне від
но,шення до людей. Дуже цікавилася життям села й Нalроднім 
побутом, Ізбирала (!заПИ'С)l1вала) наро\днї пі'оні. Була людиною 
ЧИСТОІГО серця, жвава й привітна, викликала у -багатьох людей 
Іциtpkть і добре ,стаВJІення своїм IсердеЧНИIМ 'віднош-ООІНЯІМ .. Прості 
люtди о:соблИ'во любили ЇЇ. У мойоlМ'У житті була щирим другом 
і 'порадницею, а в своіій хаті я пишався нею перед людьми. Уї 
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несподівана смерть після чотирьох з половиною місяців хвороби, 
спричинена нервовим вичерпанням, тяж,кий удар для мене на 
схилі моїх літ. . 

її літературні праці у прозі й віршах не були друковані, але 
багато з них заслуго.ВУЮТЬ того. 

Маю від неї сина Бориса (народж. 23. ІХ. 1907), що абсоль
вував Українську Господарську Академію в Подєlбрадах з ти
тулом інженера rхемїКО-Тelхнолога. ДоІбрий теореТИIК і IпраlКТИ1К 
фотограф (написав "Курс фотографії", вид: УТГІ), знавець авта 
й шофер, з замилування mexahi'K-lпрактик. Жонатий в Іриною Ти
меч'ко (нар. 22. УІ. 191Q'). 

5. Фахова праця адмінстративно-господарська. Від 1902 до 
1917, Сеібто протягом 15 літ я Іпрацював у державних лісах ко
ли'шн. Росії на посадах помічника лісничого й лісничого (що в 
ЗахідніlЙ Европі відповідає посадам лісничого і надлісничого ). 
За цей час я змінив аж 5 лісництв (надлісництв). Це не було добре 
3 погля'дУ приватно-господарсь'кого, але було корисно з погляду 
фахового, бо я пізнав при цих змінах ріжні лісові об'єкти. Я 
працюваlВ ,голо:вно на Київщині, в її пі'внічніlЙ частині, в лkниц
твах: КолеНЦeJвськіlМ, ТрипіЛЬ1сь'кіIМ, Петрі'В'ськіlМ (коло Меrжигі'р'я) 
й Святошинськім (під самим Києвом). Коло 2-х років був також 
на правдивім Поліссю - у Вядотупичсь'кім лісництві на Грод
ненщині. 

З погляду лісотехнічного головні мої осяги тут полягали у 
великім лісокультурнім досвіді. Крім заліснення чергових зрубів, 
наlЙпоказнішою Пlрацею було заліснення великого (коло 200 га) 
пустиrpя ІВ сосновіlМ бору IКоленцевсь:кого лїlcНИЦТ1ва на Радо,ми
сльщині, що повстав після пошкодження лісу сосновою прядкою 
(Dendrolinus ріпі). Цей величезний зруб, виснажений ще сіль
сько-господарським користуванням, довго не піддавався заліснен
ню. Застосовуючи дуже раннє весняне садження в борозни, зроб
лені ДВО)ПОЛИЧКОІВИ1М плугом, я по:ступово за1сarди:в Імайже У'весь 
цей пустир. НищеlННЯ ТРа/БИСТОЇ рослинности та зЗ'глиlблене сад
ження в борозни в ШИРОІКИІМ ~HO'M 'опринли 'ЯlК Л'UПШО1МУ заlбelЗlпечен
ню коріння вогкістю, так і усуненню травистого конкурента. Го
ловним чинником росту культури, ЩО тут був у мінімумі, була 
BOIn~kTb rp'YHTY. Тому на!Й'ГОЛOlвнішою причиною ус;пі'ху дих КУЛЬ
тур треба Вlвruжати дуже paHH€ садження, поки на1сичений ЗИІМО,ВОЮ 
вогкістю rрунт не встиг пересохнути. У цьому лісництві я пізнав 
практично й докладно ІВСЮ техніку ліlСОІВИХ РОIЗ1садникі!в та ІКУЛЬТУР 
наших головних лісових пород - сосни й дуба. 

Моя праця в ці роки не обмежилася тільки довіреними мені 
лісництвами. Виконуючи доручення Лісоохоронного Комітету, я 
огл\янув не !Мало лі'сових ІМ аєгк іlВ , досліджуючи на'слідки недоз
волених рубанок та розкорчувань лісу і перебіг природнього лі
СОIJIОlНовлення у ІвиlбірнИ1Х1 ліса'х. До'водило:оя таlКОЖ ваймати'ся 
перевіркою приватних плянів господарства, поміром і таксацією 
,;'lї'ci'B, ІДо'сліджеННЯІМ росту Істовбурї'в (ІПРИ ~ВИГОТ()ІвлеНlні е'капонатіlВ 
для вистави), геодезійними працями та інш. 
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П'ятнадцятилітня практика-праця в лісі - дали мені не тільки 
тверді ОIСНОВИ дО !ІІі/знання лkу, але й ПОР'Ї'Днили мене з ним; я став 
не тільки ро'зуміrrи, але ІЙ 'ві~Ч1)11вати 'Його, ОХOlплюючи його іIСТОТУ, 
його цілість відразу, якось без логічного розумування, без аналі
зи деталів. 

Моя !грolмадсы}{-політичнаa чиннїlCть на полі YlКраїнства була 
неможлива. Б очах місцевої 'поліційної влади викликала підозрін
ня !вже :'МОІЯ укра:іінська МОlва, неlбеіз!пЄ'Ч'на ДJIlЯ держаВНОІГО УРН
довця. Коли Я був близь'КО Києва (в Боярськім лісництві), то 
працюва'в для У'кр. Соціял. Партії ('з Бо'гданом Ярошевським), 
даючи матеріяли для "Доброї Новини". У Радо'мисльщині по
пробував було підкинути на дорозі одну проклямацію УСП. Через 
деякий час мій сусід - сільски'Й жид розповів мені, що у нього 
зупинився становий пристав і в якійсь розмові назвав мене со
ціялістом. А в Трипільському лісництві за виписування "Ради" 
наказано було мені звільнити свідомого українця-об'rзника (на 
прізвище Дорошенко), а пізніше мене було Іпереведено з цього 
лісництва наче '6 то з розпорядження Лісового Департаменту. Річ 
в тому, що в межах цього лісництва жив "на дачі" докладчик 
по кошторису Лісового Департаменту, член Державної Думи, 
ВЩОІМИЙ чорносотенець Саlвенко, Із ЯlКИIМ я не IВСТ3ІНОВИВ "ві'дпо'від
них" Івідносин. І !Мене було переведено іза "ма1зепинство", .як !Від
верто заЯ'ВИIВ началын'кK КИ€lво-ПощіЛЬ1СЬ1КОГО Уіправлі'Ні'-Я. 

У році 1907 київсыкa Просвіта видала мою першу працю 
"Як ЗlБУТИ1СЯ \ЯріlВ і ni:cKilB". Це була вз аlГ ал і перша (!) Іпраця на 
украї\Нсь/кій tМOIBi, 3 лkrвництва. Другою 6YiJIa БРО'шура М. Шапо
вала "Про ліс", а третьою - О. Мицюка "ПіСІ<И на Полтавщині 
та їх закріплення". В цей же час я на1писав був популярну "Істо
рію України" і перед3.іВ її на відповідну редакцію через Модеста 
Пилиповича Левицького. Не знаю - чи вона надавалася для ук
раїНСЬКОIГО популярного видавництва, бо при якімсь трусі вона 
пропала. 

В цей чаlС я належ'3'В '.дО Киї'ВСbJКОГО Лісового Товариства, ·що 
віщ6}'!ваlЛО свої ваісіданняз фахови:ми докладаlМи, IВИ~alвало 'звідом
лення про них і влаШТОІВУ'вало ек,с'кур-сії наукового хараІктеру, в 
ЯІКИХ і Я 6ршв УЧ3lСТЬ. 

6. Організаційна праця в ро«" революції 1917-1920. Від по
чатlК'У революціlї я одійшов з Іпраці Ів СВЯТОШИНСЬ,КОІму ЛЇlсництві, 
зрештою і формально передавши його іншій особі, і зайнявся 
трьома Сіпраlвами: 1) Організацією і провадженням спочатку лі
СОВОІГО відділу при Генеральнім Секретаріяті, а пізніше Лісового 
Департаменту при Міністерстві Земельних Справ, 2) Організаці
єю Іпрофесійної Всеукраїнської Лісової Спілки, 3) Від імені КиЇ'в
сько-ї Продо/Вольчої У[JраІВИ браlВ учаlСТЬ у "роз'ЯlсненнЯlХ" ІНа мі'с
цяос ПОРЯд'ку за~оволення лkо:м мїlcце.вих потреб. 

Почну в о'станнього. Сво'ї Іподорожі по КиїIВ'ЩИНЇ Я робив РalЗОМ 
3 "солдацыкІм депутатом". Bi~BiДYBalB НО'ВОIПOlвсталі місцеві ко
мітети, буваlВ на зборах, на цукроварнях, у лісничих та інш. і 
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старався унормувати потре6и на споживання палива зберегти 
ліси від зайвого Ниlщення. Складав відозви. 

Коли повста'в Генеральний СеК'Ретарі'я~ (191 ї), то я зайнявся 
склаДeJlfIН'ЯlМ 06іжникііВ, складав Івідповіді на запитання 13 місць та 
інше. Ті Па/пери, оскільки пам'ятаю, Іпі~писував 'Споча'f\КУ Б. Мар
тас. Брruв участь у З'jjздах при reHepaJ.IblHOIMY Секретарі'Яті в лісо
ІВИХ справаіХ, даюlчи фахо\ві роз'яснення. 

При 'Створенні міністерств (HapO~HiIX) оргаlНЇ'зува!в ЛЇ!сОВИЙ Де
партамент разом з М. Шаповалом та О. Макаренком. (Відчува
ючи незадоволення М. Шаповала зробленою мені тоді про'пози
ці,єю 'ста'Ти на чолі ЛkО'вого Департаменту яlк единоличlНИЙ дире\к
тор, я запропонував тріумвірат: я, Ш. і М.; пізніше жаЛУВaJВ). 

По reTыaHcKuMM перевороті бyrв звільнений і IПРaJцюваtВ у лісо
вому відділі Союз-,банку ,В Києві. 

У зв'язку з загальною проблемою організації життя Само
стійної Украrни, я на початку революції поставив со:бі завдання 
вияснити лісові ресурси та характери лісів, як також основні тен
денції і лісополітичні проблеми лісової господарки України. До 
цього часу України не було, а були лише окремі "Малоросійські 
губернії" Ве'л. Росії, отже ніхто не IГО'ВОРИlВ про УІкраї1НСЬКИ!Й лk 
у цілому. Для популярізації цієї ідеї українського лісу я взявся 
виясняти насамперед лісові ресурси України. На основі даних пе
репису населення в 'губерніях та Іповітах я зладИlВ мапу 'україн
ського розселення і в межах української території обчислив (на 
підставі відомостей Лісового Департаменту Росії) площі лісів 
України з розподілом по губерніях. 

На IпочаllКУ революцИ українці-лk'ники -створили Крайове Лі
сове Товариство, куди входили: О. Макаренко, М. Шаповал, К. 
Павлюк, О. Мицюк, я та ще дехто. Товариство органї'зyrвало в 
IОеві пер'ший ЛkовИlЙ З'іізд та окликано на нього лkнИlЧИХ, ІВ пере
важній 6ілыlоІстии росі,яlН. І о'сь 'здивовані колеrИ-РОlсіяни з допо
віді на З'їзді дізнаються, що (вони працювали для українського 
лісу, а не для одного з лісогосподарських об"єктів Великої Росії. 
Цій ідеї українського лісу я присвятив себе з того часу. Усі мої 
головні 'праці стосуються власне цієї про'блеми. 

Організаційні моменти вимагали також усамостійнення і об'
єднання всього лісового персоналу України. Організову€ться де
кі,лька 'з'ЇlздіIВ. На одних 06го'ворюється !питання ІПОТОЧНОЇ лісової 
політики в зв'язку з революційним настроєм населення, на дру
гих стверджy€ться Всеукраїнська Лісова Спілка. У тих і других 
беруть участь не тіль'ки лісничі, але й лісова сторожа, що дава
ла УІкраїнсь,к'У Іперевагу на 'з'їздах. Покійний О. МаІкаренко ро:з
робив 'статут ВсеУІкраїнської ЛkОIВОЇ Спілки, ми lокликали Лісо
вий З!uзд, де було ІПРИЙНЯТО статут та створено Спілку, що Ї'Ї го
ЛО'ВОЮ було обраlНа мене. 

Після повалення гетьманату і відходу HiMЦ~B я повертаюсь 
до Лісового Департаменту, як його Директор, приймаю участь 
в РОіЗр06леІНні лїrcОВО'ГО закону та rЗНОIВ починаю організаційне 'ВПО
рядкування лісової справи на Україні. 
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Далі ,сліду€ бальшеВИЦЬ1КИЙ настYlП, евакуація да Вінниці, 
Кам'янця й Тарнава. Я виканую абав'нзки Тавариша Міністра 
3емеЛЬНИІХ i(lпра;в,залишаючись ДирetктараlМ ЛііС()lвага Дешарта
менту. Перебуваючи в Кам'янці-Падільськім, я стаю лектарам лі
сіВНИЦТlва в Українському Кам'янець-Падільськаму Університеті 
на Сільська-1Гаспадарськаму Факультеті, фактична викануючи 
сваї абав'язки в р. р. 1919 - 1920. 

7. Тарнівський період. Організація 'Спілки Співробітників усіх 
Міністерств: я увійшав да складу Управи як галава; да членів 
належали: Тенянка, пак. Євген Іваненка, Мисик, прізвище ще 
аднога члена не пам'ятаю. Завдання - прафесіЙні. 

У KOIMki(ї па раізра6ленню Іпрогра\ми наlвчаНlНЯ Київської Сіль
сько-Господарської Академії (при Міністерстві Земельних Справ 
з даручення Міністра Є. Архипенка) брав уча,сть як галава ЇЇ (да 
членіlВ належали: ШеремеТИНСЬ1КИ'Й, МИХClJЙЛОВlСЬ1КИЙ, Хижняк, інших 
не Іпам'ятаю). IБула розраблена IПрОЄКТ на дetкіль'ка фа'культеті,в: 
Arp ан а\М'і'чнИlЙ , ЛіIСOlВИЙ, Межовий, ВетеринарниlЙ, МеліаративниЙ. 

Заргані'завана Спілку Техніків Сільськага Гаспадарства, ща 
мала за~вданням - развитак науки, техніки й шкільництва тех
нічнагО' та прафесійні інтереlСИ членів. Ця спіл'ка брала участь 
вразрабленні Іправкту арганізаці1 й пляну Д!ва-чи-трирічнаї Сіль
ська-'Гасподарськаї Шкали, !ща була викаристана при улажен
ні :пл'Яну У'країifl'СЬКаї [аіспадарської АІкаIДе1М'ЇЇ в Пад€брадах. Бу
дучи га,7Jаваю Спіл,ки, я для ІВИЯlOнення маЖЛИlвостetй пра:ці члені!в 
Спілки ІВ Чехії звернувся да галави Грамадськага Камітету М. 
Шапавала, дадаючи списак членів Спілки (здається, кала 30 
а1сіб). Виникла /Сіпра!ва ІПРО' 'стваренІНЯ ш'кали, ща для неї аснавні 
кадри вже були наче -6 забезпечені Спілкаю. При астатачнаму 
складанні пляну арганізації Академії, первісний праєкт в нарадах 
при Грамадськаму Камітеті була разширена введенням навих 
відділів. 

У Тарна ві була розраблена пр'аЕКТ ще аднаї шкали для 
відкриття ЇЇ в майбутньаму при паверненні в Україну. Да мене 
звернувся п. Микала Масл'ав (в імені українськаї кааперації) з 
прапазиціlЄЮ скликати камісію під 'Маї'М галавування'М ДЛЯ раз
раблення пра€кту Вінницькага Технікуму. Таку Камісію була 
складена '3 рііЖНИ'Х фахі'вців, ща працювали в міністерствах УНР, 
і вана .разрабила дакладні проєкти такага Технікуму з декіль
кама відділами. 

В українській гімназії в Тарна ві ("Єдина Шкала") я викла
д'аю Iприрада\ЗfНаlвства, 'матемаТИ1{У й кре1СЛення (1921-1922). В цей 
же 'ча'с 'Лишу развідку "Ліса!Ва' га'опадарка у"К'раіни", ща друкуєть
ся Ів БканамічнаlМУ 36ір\ни/ку (1922). 

8. Подєбрадський період. Викликаний разам із І. ШОІвгена
вим, І.Шере,метинським, Л. Фралавим, В. Чередіївим, О. МихаІЙ
ланським та іншими да Грамадськага Камітету в Празі, вхаджу 
в склад першаї Прафесарськаї Ради У'країнська1 Гасп'адарськаї 
Академії і в засіданні, скликанім Організаційним КамітетаіМ Гра-
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мадського Комітету 22 квітня 1922, приймаю участь в оформлені 
першої Професорської Ради. До її складу ВХ10ДЯТЬ: проф. ШОІВ
генів, проф. ЩеР'бина, проф. Старосольсь,ки'Й, проф. Матюшенко, 
проф. Мицюк, доц. Шереметинський та лект. Іваницький. Профе
сорська Рада надає мені і І. Шереметинському кваліфікацію про
фесорів і \ви6ирає першу Іпрезидію: ректор Шо~вге'Нв, проректор 
Іваницький, секретар ШереметИнськиЙ. 

З ЦЬО'ГО починається моя праця в Академії, 'що тривала від 
22. IV. 1922 до кінця 1935 р. 

Як професор я іВикладаю: лісовирощення і дендрологію, а 
пізні'ше також лісову політику й частину охорони лісу. За цей 
же час я за,ймаю по виборах посади: проректора 1922, 1923 і 
1924 р. р., декан Аrрономічно-Лісового Факультету 1926 - 1927 
і ректора 1925, 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34 
і 1934-35. 

Будучи ректором, останні РО'КИ займаю також становище 
Директора УТГІ та голови СІПУГА (Спілка Професорів УІГА). 

За цей час пишу низ'ку публікацій та підручників (гляди 
далі). 

Приймаю участь у лісових та загальнонаукових з'їздах, до
повідях, роблю багато екскурсій в ліси ЧСР і друкую свої вра
ження з подоро*ів ("По лісах ЧехословацlУКОЇ Республіки, 1927). 

ВИГОЛОШУЮІ доповіді': 1) Ів ГОlсіІодаРСЬ1кі,мОб'єднанні Слов'ян
ського С/хо;ду на тему: ,,6КОНОlміка лїlcо'вого 'господарства Ів Укр'а
їні", 2) на ,пеРШ'ЇIМ УкраїнськіlМ HaYKO'BilМ З'~зді 13 Празі іНа тему: 
"Лісопридатність України", 3) на другіlМ У:країНСblкіlМ НауковііМ 
З'ї!зді - "Десятилітня чинність Y'KpaїНlCblKOЇ еміІрації на Іполі лісо
вої науки rй освіти", 4) для:студентів лісі'вникі;в 'в ПодЄ'брадах і в 
Праl3і в ріж'Ний час. 

Приймаю участь в організації "Українсь'кої Наукової Ассо
ціяції в Празі" і стаю її першим головою (1932 - 1935). 

9. ПОЛЬСЬКИЙ період. У жовтні 1935 р. залишаю Подєбради і 
виїжджаю до Польщі - у Галичину. 

ЯК у'Читель працюю в Державному Рільничому Ліцеї в Чер
ниці з у.країнською мовою навчання, викладаючи ботані'ку, 30-
оло'гію, математику, мірництво і лісівниц~во (1935 - 1939). 

По зайнятті f'аличини большевиками - то !безробітний, то 
на ріжних посадах у ,Кра:кові й Люблині (1939-1941). 

Референт по загосподарюванню невжитків у Хл;і!боробській 
Палаті у Львові (15. ІХ. 1941 - 31. І. 1942). 

Науковий референт в Лісовім Досліднім Інституті у Львові 
1. ІіІ. 1942 - I.1Х. 1942. 

Професор лісОВИРОlщення та лісової 'політики, викладаю істо
рію лісу, лі'СОівирощення 'На Сході на Лkо~вих ФаХО1ВИХ .кур'саIХ у 
Ль'вові 1. ІХ. 1942 - 1. УНІ. 1944. 

У той же 'Час !вчитель лЇ'сіВНИЦ'Dва у Державній Технічній Фа
ховій Ш:колі у Ль'вові .з у~раїнсь'кою IвИ'кладо~вою 'МОіВОЮ l.>IV. 1942 
- 31. НІ 1944. 
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У цей ча'с з доручення Hauptabteilung Forsten - Krakau скла
даю ро!звідку: "ПроlблеlМа заіХИОНИХ лісі'в та IзахисниlХі залі'онень у 
Галичині" (50 ,сторіно,к 'машино:во,го ДРУІКУ); істудіЮю "Природні 
о'онови й 1стан лі1сіВНИіЦ'flва в Галичині", пишу РОlзві.Щку і' РОіблю !Про 
це публічну доповідь; у Янівськім досвіднім лісництві ('коло 
Львова) закладаю пробні площі для дослідження ,врожайности 
на1сінн'Я 'со'сни ІЙ ДУ1ба та !подаю до ДРУ1ку до "Wald und Holz" у 
КраКОlві звідомлення ІПРО перші на'слідки до'сліджень Іпід заголов
KOIМ: "ОпостереіЖе'НJНЯ 'нащ ОВО'ЧУ'ваНН'ЯIМ ду!ба у надліlсництві Янів 
коло Л ЬJB о;в а" ; ДЛіЯ студентів лісі'ВНИlкі\в роблю ВИlклади з лісової 
україніlКИ. 

10. Ще одна еміrрація. Лkові Фахові 'Курси 'зо лыоіваa були 
еваlК)'lйовані в кінці березня до 3аlкопанО!го, звідти до Криниці. 
3 Криниці в серпні 1944 я був відтранспортований до Словаччини 
- м. Голіч, з Голіча вивезений в переходовий задротований ла
гер DurC'hgangslager Strasshof Niederdonau з'віщтw до Guntrums
dorf-Gemeinschaftlager в РОЗІпорядження Forst и. Holzwirtschaft
amt f. den Wehrwirtschaf,tbezirk ХУИ Wien, зрештою до Праги 
(VІИ. 1944 - IV. 1945), звідти до Баlварії: ПJrятліlJIr, Реrенсбурr. 

Від червня 1945 працюю як професор УТГІ в Реrенсбурзі. 

11. Моі літературні праці. Головні з них присвячені лісові -
його Іприроді, історії, колонізаційній ролі, клі'матичному іЙ гос
подарсь'кому значенню, ліСОКУollЬТУРНИМ прикметам та теНДенціям 
господарсь'Кого розrвитку й особливостям техні'ки л;ісовирощення. 
Основні праці: "Ліси й лісове господарство УІ{раїни" (коло 20 
аркушів) 'становлять історичний переlГЛЯД життя українсь'Кого лісу 
і ЙОІГО tВlсе6ічно'го 'значення в ріжні періоди наlШОЇ і'сторі'ї від ;дав
ніших часіrв дО 'СОВЄТСЬ'КИХ п'ятирічок. І особливі природні умови 
лісо,вих займищ, і с'Клад та форми українських лісів, і народно
ГОClподар,ське та кліматичне значення ~x, і осо\бливості лісівничої 
техніки та основні завдання і тенденції українського лісіВНИЦТ1Ва 
- цілий цей 'Комплекс моментів дозволяє нам 'Уважати україн
ське Ліісі'Вництво як ціл-комсвоєрідне, відмінне ві:д лісівництва 
інших 'країв, Я'К наше національно-українсь'ке. Воно є не тільки 
Y'~paїHCЬKe тому, ,що українсь'кий ліс відогравав немалу ролю в 
історії українського народу, не тільки тому, що воно роз'вива
лось на українській території, і не тіль'ки тому, що В своїх 'зав
даннях і т'ендеlНціях 'Воно йшло за народно-господарськими по
требами України, але й тому, що в своїй <культурній техніці наше 
ліоівництво набрало ,своєрідних (україНСЬіКИХ) прикмет та осо
бливосте'Й. Такі висновки випливають з дослідження історії лісу 
й розвитку україНСЬ'КОIГО лісіrвництва. 

Це є основні проблеми моїх досліджень, що я став займа
ти'ся НИМИ з перед 25 років. Названа праця є перша, що поста
Била []р06Л'elМУ YIKpaїIНCЬKOIГO лісу \в ilcТОРИtчній і 'національній пер
спеКТИВlі. Умови 'й час праці не дали можливости поставлену те
му докладно РОЗІВИНУТИ й з'я-сувати. Вона вимагає багатьох до
повнень ї, ма'буть, корективів. Але це можна зробити тільки дома. 
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До цієї теми відносяться такі мої друковані праці: 

1. ЛilcОПРОIМИiCJIовіlСТЬ на Y~pa~Н1i. Ки"fв 1917/1918. 
2. Ліси України. БісНИіК Міністерства 3е'мельних Оправ. 1919. 
3. Лісова тосподар'ка України. Економічний Збірни.К, т. І. Киів-Тар-

нів, 1922. 
4. Lesy а lesni hospodarstvi v Ukrajine. "Ceskoslovensky les", 1924. 

5. Обезлkнення України. "Триз},!б", Париж 1927. 
6. Руйнація лісової господЗ!р.ки в Україні. Там же 1927. 
7. Основні типи лісових формацій та лісових займищ на території, за

селеній у,країнським народом. Записrки УГА, ПО'д€<6ради 1927. 
8. Die Entwaldung der Ukraine. Ze.itschr. f. Fогst-tшd Jagdwesen, :Вег

Ііп, 1928. 
9. Zvlasnosti а dnesni stav lesnillO hospodarstvi v Ukrajine. Vestnik ее-

skoslovenske Akademie Zemedelske, Praha 1932. 

10. П'ятирічка і ліси України. "Тризуб", Париж 1933. 
11. Головні стадії роз'витку лісового господарства на Украіні, Львів 1934. 
12. Лїоси і лісове господарство в Україні, два томи. Варшава 1936 і 1939. 
13. ГOI([1oдaplcьrкa і IКОЛОlНізаіЦійнарол'Я лісу на ПРЗlвобережжі і Подніпров'ю 

ІВ XVI-XV~J в. в. HaY~{OIBi 3anИlаки У1іП, Ре rеНіобУР'І', 1948. 

3 інших друко,ваних праць ГОЛОlвніші: 
1. По лісах Чехословаць,кої Республіки. с.-ІГ. Збірник, Подебр.ади 1927. 
2. До питання про вплив с'мітистих трав на лісові ~льтури. Записки 

УГА, Подєбради 1929. 
3. ГЛИlбина садження сіянців сосни, ялини й дуба. За'Писки УГА, ПОД€

бради 1931. 
4. Основні завдання при обробленні лісового rpYHTY. "У:кр. Інженер", 

Подєбради 1931. 
5. Загальні і льокаЛbJні завдання сучасного лісО'вирощування. Львів 1934. 
6. Впливи ча,су садження чи ПОІГОДИ на РОЗВИТО,І{ лісових культур. 

Льві,в 1934. 

Крім то,го, я розробив ба'гато гасел та ок'ремі статті в УlКра
Їнській 3а'гальні'Й ЕнЦИКЛО1Педії та пода'в декілька \Полулярних ста
тейо'к до календаря "СіЛЬіСЬКОГО Господаря" у Jlьвові. 

Написав таlКОЖ де'Кіль'ка підручників, виданих скриптами. З 
них ,головні: 1) Курс .1!ісівництва І, 11 і ІІІ част. Подєбради 1922 - 23; 
2) Дендролотія ч. И, Голонасінні, Подєбради 1924; 3) Тепер роз
почав друк ДендрО\lIогії, її загальної частИlНИ та ClпеціЯЛblНОЇ ч. І. 
-- Листяні породи*). 

ПереклаlВ з нїМе"ЦЬ,КО!ГО: Наука про лkОіві займища (Standorf, 
Bti'ehler-Walbau), Подєбради 1925 та ріжні таблиці до визначення 
лісових порід. 

12. Участь у наукових товариствах. Y~-IaICTЬ у Наукових То-
вариствах в нкості члена: 
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а) Українсь'ка Наукова Ассоціяцїя в Празі 
б) Уlкраїнський Науковий Інститут у Варшаві 
в) Могилянсько-Мазепинсь'ка Академія 
г) Наукове Товариство імени Шевченка, Львів, (Ма

темаТИ'ЧНО-ПРИРОДОПИС'НО-ЛЇ1карська Секція. 

13. У. 1947 Б. Іваницький. 

*) Див. далі список наYlКО:ВИХ праць проф. Б. LВЗlЮIІЦblКorо. ПРИМ. ред. 



Як помічено в орЮJіналі проф. Б. lваниць,кого, він свою· 
автобіографію написав 13 травня 1947, правдоподібно підводячи 
підсумки сво'єї діяльности З нагоди близь'кого свого семидесяти
ліття. До неї належить додати З1гадку про ІЙого чинність після 
цієї дати, а саме: 

В 194ї р. був обраний Професорською Радою УТГІ Ре/кторо-м 
і від листопаду 1947 перебрав ведення Інституту, Я'кий очолював 
до 1952 року. В признання його великих заслуг на полі лісової 
науки, за жертовну працю для YKpaїrнCЬ'KOTO Народу та за довго
літню працю для УГА - УТГІ Професорсь'ка Рада УТГІ уділила 
йому гiДHЇrCTЬ доктора ·honoris causa. 

Від самого заснування Уlкраїнсь,кої Національної Ради в ли
пні 1948 року lі дО CBO€Ї 'смерти 'БУ1в її головою. 

В лютому 1952 прибув ІЗ Ніlмеччини до ЗДА і IЛkл;якіль;катиш:
невО'Ї ЗyJПИIНІКИ у родини Зайцевих Ів Нюарку, Ню Джерсі, від'ї-хав 
до сина інж. Бориса Іваницько,го в Детройт, де IПРОЖи.в до CIBO€Ї 
омерти. ПОIМ'ер 4 'ювітня 1953 р. о 11 'год. ,ночі і поховани/Й /На цвин
тарі EBeprpiH в Детройті. 

Ред. 
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ПРОФЕСОР СЕРГІй ТИМОШЕНКО 

Сергій Тимошенко народився 23 січня (старого стилю) 1881 
року в селі Базилівці на Чернігівщині. Батько його - Прокіп Ти
мошенко !був 'ЗЄlмлеміро'м. Реальну школу 'скінчив у Ромнах на Пол
тавщині. Дитячі й юнацькі роки, про'ведені на Гетьманщині (де 
всупереч офіційній тоді формулі Ва.луєва, що "БИrкаI}{ОЙ У/краИНЬІ 
нет, не IБЬІЛО и 6ьІТЬ не Іможет", цілий побут 6УІВ власне тілЬ'ки у.кра
ЇНСЬКИЙ і нінкий інший) не могли не надхнути обдарованого юна
ка захо:пленням цим рідним, ба'гатим 'красою по6утом. Потім на
ука ОБ Інституті цивільних інженерів у Петербурзі. Перебування у 
столиці російської імперії дало добру нагоду до поріlВНЯ.ння укра
Їнських форм життя з росіЙсь'кими. Це остаточно зорієнтувало мо
лодого студента і вже під час студій він бере чинну участь в укра
ЇНСЬ:КОМУ організованому житті, належачи до У'країнської Громади 
у Петербурзі. Під час студентської демонстрації ЙОТО було поби
то прикладом рушниці і потоптано кіНЬІМИ російської поліції, то
ді ледве лікарі урятували його життя. По закінченні Інституту в 
1906 р. о'селюється Сергі'Й Тимошенко спочатку II Ковлі на Воли
ні, а пізніше в КИЄlві. 

Молодий інженер поставив собі революці'йне на ті часи зав
дання - відновити українсь'кий стиль в архітектурі. Пильно ви
вчаючи пам'ятки старо-українського будівниц'Гва та народне бу
дівниц-гво, Сер,гій Тимошенко у творчому процесі переТОlПлював 
цей матеріял та стосував до своєї практики і таким чином кожна 
запроЄ'ктована ним БУДQlва відріжнялась своєрідною красою та 
з'вертала на себе увагу особ,7JИВИМ допасованням до українського 
краєвиду. Особливо прекрасні є церкви поlбудовані за проєктами 
Сергія Тимошенка. СТРУНКИМИ куполами в стилі Козацького ба
рокко вони Івикликають враження захоплюючої легкости. Ціл'ко
Бита протилежність до обов'язкових тоді в У'країні московських 
церковних бань, що Їх С. Тимошенко нази'вав з'гірдливо "цибуля
ми", Я'кі своїм ТЯlгарем да.вили не лише церкву, аЛЕ:, здавалося, при
гніlчували і все довкілля. 

В Києві працював ,Сергій Тимошенко до 1909 року. В тім ро
ці переїхав до Харко'ва, де одержав працю Головного АрхітЄ'ктг 
Управління Північно-Донецької Залізниці. В передхаркінському пе
ріоді Ібули виконані таlкі замітніші :БУ'ДОIВИ: Залізнична АіМ1булято
рія та ГИlмнаlзія Пирогова Ів Ковлі і ;мешкальні будинки ЮркеJвича 
та ЛаврентіїІва в Києві. Девять літ іпращі Ів ХаРКQlві були 'Чи не 
на'ЙбіЛI>Ш продуктивними. Запроє'ктовано й вибудувано всі будин
ки вже згаданої Північно-Донець'кої Залізниці включно з будин
ками Дирекції у Харкові; виконано проєкти на всі ахітЄ'ктурні бу
дови для залізниці Федорівка-С'каДО'ВСЬ1К та проєкти для залізниці 
Гришино-Рівне. Кр,ім урядової роботи Сергій Тимошенко розви
нув широ'ку приватну практику. Були виконані знані в Харкові 
стилеві будинки Полова та Бойка; 'запроЄ'кто'ва:но й вибущувано 
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кіль'ка електрівень у Донецькому Басейні; виконано три ПРО€КТИ 
міст-садів до 10.000 меш'канціlВ на Харківщині. В цім же часі був 
виконаний Іпроект шпиталю для міста Казані, щq на -конкур-сі був 
на'городже:ни'Й Іпершою премією. В цьому ж часі одержав с. Тимо
шенко на ріжних архітектурних конК'урсах в У'країні і Росії до 1 О 
інших на!город. 

У ХаР'КОВі Сергій Тимошенко брЗ'в участь у наці'онально-гро
мадській роботі. Він був членом Українського Товариства імени 
Гр. Квітки-Основ'яненка та членом засновником, а пізніше голо
вою Художньо-Архітектурното ТоварИ'с'Гва, де брав участь у !Мис
тецьких виставках. По лютневій революції 1917 року на Першому 
Національному З'ЇЗді Хар'кінщини ЙОГО було обрано на голову На
ціональної Ради Харківщини, ,восени то'го ж ро'ку 'На Губерніяльно
го Комісара Харківщини. Цей обов'язок він ПО<RНИТЬ дО весни 1918 
РО'КУ, коли виїжджає до Києва просити допомоги для загрожених 
з боку М-оск'ви кордонів Х\арківщини. З цієї подорожі Сергій Ти
мошенко до Харкова вже не повернувся. Часи були вирі:шальні. 
При реОРГЗlніізацїJЇ Урящу Українсь\кої Народньої р.еОПylбліки йото 
було IПО'кли,кано на стаНО'ВИ1ще -Міністра ШЛ-Я\XlіIВ. 

Разом із Ар'Мією та Урядом У,країнсь'кої Народньої Республіки 
пройшов Сергій Тимошенко геройський шлях Визвольних Змагань 
аж до о'станнього бою під Базаром у Другім Зимовім Поході, 
учасником якого він був. На1городжений ~peCTOM Симона Петлю
ри. Від 1921 до 1924 року жив У Львові. За цей ПЕріод він виконав 
проекти цер'ков на Знесінні та Клепарові у Львові, у Мразниці ко
ло БорислЗ'ва та в Броніках на Волині та перепроєктував уже під
час будови церкву на Левандівці у Львові. Тако*< виконав де'кіль
ка варіннтів проє'кту монастиря Студиті'в у Зар'ваниці, проєкт пе
ребудови Націона.пьного Музею у Львові, проєкт найбільшого у 
Львові готел'Ю при вулиці Потоць'кого, проєкт комплексу будин
ків для маєтку Підгірського на Волині та перебудова садиби Теп
лиця при 'вулиці Потоцького у Ль'вові. 

З початком 1924 року Сергій Тимошенк-о разом із дружиною 
й дітьми виїжджає до Чехословаччини. його запрошено було ви
кладати архітектуру та сільсько-гооподарсЬ'ке будівницт-во в Укра
Їнській Господар'ськіlЙ Академіі в Под€брадах. Леюції його відзна
чалися зразковою програм.о'вістю, але разом із тим мали в собі 
знам'я якогось особливо теплого (найбільше підходить тут слово 
- 6атькіIВСЬ-КОГО) \ві~ношеНlНЯ до 'студенті·в. Це ('зрештою ЗІвичайне 
в Українській Господарсь'кій А'кадемії) товариське відношення між 
професором і студентами особливо виявлялося під час практич
них впра'в, при про'вірках та -коректуванні студен'гсы�ихx про€-ктіIВ. 
Професор любив гарно і старанно виконані праці та всемірно по
магав студентам, щоб навчити Їх техні'ки ефектовного оформлен
ня рисунків. Тим, хто виявляв здібності, уділяв дуже багато ча,су 
і тому години практичних вправ затягувалися дуже до пізна, да
леко поза визначений час. На теоретичних годинах з будівництва 
та технології будівельних матеріялів професор С. Тимошенко по
давЗlВ таlКУ си.;'1у прикладів із -сво'єЇ ба'гатої і ціlкавої Іпра'ктики, що 
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те.орія переставала бути сухою. Загалом проф. С. Тимошенко був 
ЛЮДИІНОЮ lСуц'ільною,СИЛЬНОЮ і, СКаізати 6, вроджено IвіrЙськовою. І 
не ДИВНО, що користувався він щирою пошаною з боку студентів, 
переважно теж вояків, недавніх товаришів зброї професора. 

Під час викладів спеціяльну увагу звертав на особливі умови 
праці інженера в Україні; на ріжниці та недо,статки в поріlвня'Н'ні з 
ЗахідlНЬОЮ Европою та на опосоrби Я'к зарадити в тому ЧИ іншому 
випадку, бо він готовив інженерів для відбудови українського гос
подарсгва. Вірив, що й сам він ще працюватиме на Бать'ківщині. 
І хоч ЯК був переобтяжений обов'язками професора та ще до то
го адміністративними додатками (Ібув обраний деканом Інженер
ного Факультету, а потім - Ректором А'кадемії на рі'к 1927/28 і 
1928/29) він ще знаХОДИIВ час, щоrб і 'всебе вдома ІЩОДНЯ допізна 
працювати над ПРОЕктами типових церков, музеїв, народних до
мів, шкіл. Це все для майбутньої відбудови України. В цей час 
ЛРОЄ,КТУЄ теж літІНИСЬКО'ВУ будову в 4ерчі, БУ'ДИНОК ПасіЧIНИ'ка ІВ 
Празі, народні доми в Галичині й інше. 

1930 року виїхав Сергій Тимошенко до Луць'ка на Волині, де 
жив до вибуху Польсько-Німець'кої війни 1939 р. Він далі працює 
над своїми улюбленими проєктами, що можуть придатися для від
будови. І так повстають зразкові про'єкти для хуторів, шпихліріlВ, 
переховалень овочів та інші. Деякі з цих проєктів були я'к зраз
кові розіслані польсь'ким міністер'ством рільництва до всіх воєвід·· 
ських урядів, а проєкти шпихлірів та переховалень овочів видала 
Волинська Хліборorбська Палата окремою книжкою з текстом ін
женера Кула~о'всь'кого. Крім тО!го було поrбудовано понад сорок 
мешкальних будинкіlВ в Луцьку, Крем'янці, Дубні, великий меш
кальний будинок та декілька інших будов у маєтку С. Тищенка на 
Волині, відновлено в українсь'кому стилі Братську церкву в Луць
ку та побудовано інші церкви на Волині. 

Під час ПРОlжwвання в Луцьку Сергій Тимоше.нко був обраний 
від Волині на посла до Сейму, а пізніш,е на сенатора. ТаJ{l()Ж був 
він радним ЛуцЬ'кої Міської Ради та діяльним членом ЛУЦЬ'КО'го 
Церковного Братст,ва та Товариства Лесі у.країнки, що утримува
ло ЛУЦЬ'КУ Українську Гімназію. 

Будинки та церюви, ПOlбудовані за про'єктами Сергія Тимошен
ка, є всюди, де живуть більші скупчення українців: на Великій 
Україні, в Галичині, на Волині, в Канаді (Ванку,вер, Едмонтон, Са
скатун, Торонто), в Параf'ваю. Всього виконано більше як 400 ріж
них будов та комплексів будов. Ви'конано багато пам'ятників, між 
Я'кими й надгробну плиту на могилі Головного Отамана Симона 
Петлюри в Парижі. 

Та ще біль'ше 'fJворчих задумів залишилося невиконаними. Ба
гато проєктів було загублено, а то й знищено під час революції 
та останньої війни. Працьовитість Сергія Тимошенка була поди
ВУ'гідна і ВИlконав він, бе:з іП'ересади, ТИЮЯlчі архітектурнИ'х ·ПРОЕкті'В. 
і кожен із них натаврований його великою дбайливістю й хистом. 
Тут до речі буде згадати, що у Сергія Тимошенка не було ріжни-
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ці між великою й малою темою. Найдрібніші речі опрацьовані ду
же дбайливо й старанно. Наприклад у Подєбрадах рівночасно з 
проєктами великих будов, про які вже з'гадувано, він проє'кту€ в 
українському стилі ВУ.'Іики для пасіки "Товариства Українських 
Пасічників при У. г. А." І цю працю траКТУіЄ дуже поважно. Тому 
майбутня збірка праць Сергія Тимошенка буде невичерпним дже
релом українських мотивів у бу ді,вництві, що довго живитиме 
творчість українських архітектів та інженерів. 

Хоч коротко треба згадати ще про одну ділянку, що нею все 
життя дуже ціlка'ВИ1ВСЯ Сергій Тимошенко, а Ісаме, ,мистецтво. Як 
було вже згащаlНО, бytв 'він ОСНО'ВНИКО'М У'країНСЬ1КОГО Художньо-Ар
хітектурного Товариства в Хар'кові. Він же був одним із заснов
ників першої Українсь'КОЇ Високої Архітектурної школи - Україн
сько/го Архітектурного Інституту в Києві. При його близь'кій учас
ті засновано Гурток Діячів Українського Мистецт,ва у Львові, за
ступником голови ЯК'ОГО він був та брав участь у 3-х виставах, та 
Студію ПлаСТИILІНО-ГО Мистецтва у Празі. Та'кож був він членом 
Мистецько,го Товариства "Спо'кій" у Варшаві. 

Ро'ки 1940-1946 довелося змарнувати. Ось що писав про ці ро
ки Сергій Тимошенко до одного з своїх приятелів у листі з Аме
рики 3 датою "Новий Рік 1948": ... "ЦЯ друга ві'йна була дуже 
тяжка, бо прийшлось у 1939 .році тікати з Луцька і покинуть все ... 
Стра!шна зима 40 ро,ку у Варшаві, потім три роки в Люблині, а 
за тим самий страшний рік у мойому житті 1943 'в ЛуЩЬ'КУ ... Опіс
ля ми вже як осінній лист по котились по вітру: Перемишль, Львів, 
Далмація, Загреб, Грац, Більськ, Прага, Карльс6ад і в 1945 році 
пішJКИ лриплентались до Гайдель6ерrу, де .просиділи рік і 'Вже ду
мали, що не видостанемося на поверхню". 

Р. 1946 прибув Сергій Тим,ошенко до Сполучених Держав Аме
рики. Відбув на запрошення канадійсь'ких українців подорож по 
Канаді, де прочитав вісім рефератів про стан української справи 
по війні та про життя українських скитальців у Німеччині. Осів
ши вПало Альто (університетсь'ке місто в Каліфорнії), працював 
як архітект. Хоч уже не міг працювати Та'К інтенсивно, як перед 
ТНІм, все ж ·ВИlконав проєкти чотирьо!х цер,ко,в для 'Канади, багато 
надгробних пам'ятників, проєкти літнисЬ'кових будинк,ів У Калі
форнії. Останньою працею Сергія Тимошенка був проєкт церкви 
дл'Я Буе'Но'с А1йрес в Арrентинї-. Цього ПРО'ЄІКТУ йому 'вже не суди
лося докінчити. 

Помер Сергій Тимошенко 6 липня 1950 р. вПало Альто в Ка
ліфорнії і там похований. 
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Інженер-Аrроном Лев БЕЗРУЧКО 

МИКИТА ШАПОВАЛ 

Одним із головних ініціяторів заснування Української Госпо
дарсь'кої Академії в Чехословацькій Республіці бу.в Голова Укра
Їнсько'го гpoMaдcыогоo Комітету у Празі Микита, ІСИН ЮХИ1ма, Ша
повал. Походив він із незаможної селянської родини, що мала де
в'ятеро дітей. Народи8'СЯ 8 червня 1882 р. в селі Срі6лянці коло 
Бахмуту на КатеринослаВlщині (звідціля літературний псевдонї'м 
"срі6лянсыкІй'') •. Бать:ко його шрацював в копальнЯ'х, а ,мати похо
дила Із 'козацького роду. На 16-IМУ році життя Микита Шаповал 'за
кінчив ДВОХ'КЛЯ-СОВУ ШІКОЛУ в еС. Каlмишytватці, а 1900 р. з 'ві,LJJзнarчен
НЯІМ НОІВОlглytXlі:всь:ку лісо;ву ШІКОЛУ. Чотири роки працюваlВ як лісо
вод, а р. 1904 Івступає до івіЙlСЬtкової ШКОЛИ Ів Чугуєві на Харків
щині й 'закінчує її 1906 р. Був tПриді,лений, яlк підJПОРУЧИК, до ІЗ-го 
пішого Біло~зерсь,кого ПОЛІКУ, що 'стояв У Ломжі. Від 1901 р. да
тytється йо'го участь у революці'Й'но:му русі. 'Ось Я'К Іпише 'про це 
-сам М. ШatпО'ва;JI: 

"В час виходу «Украьнської Хати»*) я мав 26 літ, скінчив лі
сову школу (1900) і військову Чytгуївську (1906) разом з Андрієм 
Товкачевським. З 1901 рО'КУ став на революційний rpYHT, як YKpa~ 
Їнський соціяліст-революціонер. ОрганізуваlВ гуртоксоціялістів-ре
волюціонерів. 1906 року був заарештований за революційну пр'о
паrанду у війську і сидів 1906-1907 р. р. у Варшавській Цитаделі. 
Був під воєнним судом за приналежність до Воєнно-Революційно
го Союзу. 1908 р'оку пережив кілька трусів, вті'к до Києва, де з 
Павлом о. Богацьким організу.вав "Українсь'ку Хату". Ще р. 1906 
в Києві був Микола Бвшан (з Галичини), з яким установлено 
спільнkть IПOlгл'ядів на ,завдання українсь.кого 'відродження й рево
люціЙНОіГО руху ... Весною 1910 р. написала до мене листа о. Ко
бил'Я'нсь:ка, вітаючи наш напрЯlМ, яlк той, про який вО'на думала все 
своє СІвідоме життя. Це була велика моральна підтриМ'ка". 

З цього витягу З статті М. Шаповала "Доба Хатянства" (Пра
га, 1926), її автор представляєть,ся нам, як український соціялkт
революціонер, як політичний в'язень та організатор і редактор 
журналу "Українсь'ка Хата". 

ЯК кваліфікований лkовод, М. Шапо:вал кілька років (від січ
ня 1911 р.) мав посаду лісничого в маєтках Терещенка на Черні
гіlвщИ<ні,. За свої чотири доповіді на "всероlсійlсы�о'муy 'с. г. з'їз.ді 
в Києві" (1914) бj'lВ запрошений в члени Лісового Наукового То
варисТ!ва. Ті його допо-віді були надруковані в VII томі "Тру дов 
С'езда". Після Івибуху Першої C'biTOIBO-Ї Війни (1914) М. Шаповал, 
перебуваючи на службі лісо'вода, час від часу Їі3ДИТЬ до Петер1бур-

*) Журнал «У,краї<Нська Хата», заснований та редаrований М. Шаповалом 
разом з визначним українським діячем та письменником п. о. Багацьким в р. р. 
1909-1914 в Києві. 
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іу й Москви, де на.л:агоджує ВІВ'ЯЗКИ з поодинокими у,країнсы�и-
ми діячами та з нелеrальними українськими організаціями. Крім 
того, на СНОЇ Івласні кошти видавав і редаіував ~урнал "Шлях". 

В то,му самому періоді CBO€Ї широ.кої ді'яльности, М. Шапо
вал був віДQiМИЙ також як поет і критик під псевдонімом М. Сріб
лянськиЙ. Після І-ої Світової війни М. Шаповал залиша€ свою 
професійну службу лісовода, кидається у ІВИР національно-'виз
вольних змагань українсько!го народу й стає одним з активніших 
і чільних ді'ячів. Виступа€ на чолі Всеукраїнської Лісової !(Іпілки, 
організує Лісовий Департамент, стає заступнико'М Голови Киів
ської Земської Управи, реда(ує (перше число "Вістей Української 
Центральної Ради" (19 березня 1917 р.), разом з проф. М. Грушев
ським, В. Винниченком і С. Єфремовим о,працьовує де,клярацію 
Центра,;1ЬНОЇ Ради до Російського Тимчасового Уряду, приймає 
участь у ,складанні Уніlверсалі;в Центральної Ради тає Міністром 
Пошт і Телеграфів. За правління ,геть'мана П. Скоропад-ського стає 
одним з головних організаторів (а пізніше і головою) Національ
ного 'Союзу. В уряді Директорії У. Н. Р. М. Шапо;вал був на ста
новищі Міністра Земельних Оправ, ОІпрацюваlВ земельний заIКОН, 
приймав ближчу участь в Трудовім КОНіресі (січень 1919). Але 
скоро після цього через непогодження з політичною лінією Ди
ректорії виходить із складу Уряду і виїздить опо'чатку до Гали
чини (ЛЮТИЙ-Іквітень 1919), потім до Будапешту, а звідти переїз
дить на стало до Праги, де розвиваlЄ велику культурно-освітню, 
допомогову, громадську, політичну, видавнИ'чу та наукову ді
яльність. 

Після Ризької угоди Польщі з С. С. ІС. Р . .1.есятки тисяч во
яків Армії У. Н. Р. !були інтерновані в та!борах у Поль'щі. 'Гре6а 
зазначити, що вже в тих таборах, завдяки праці активніших стар
шин Армії У. Н. Р., а також громадсь'ких і церковних діячів та 
науко;вціIВ, були органіЗОІвані ріlжні 'культурно-освітні установи, то
вариства, теа-nри, кур'си, школи включно до заснування в червні 
1921 р. Народнього Університету в Ланцуті, до якого на початку 
вписало,ся 523 Істудентів (Ректором IБУIВ 'світл. 'пам. 'проф. Василь 
Біднов). Та умовиии життя Ів таlборах, брак найпотрuбніших 'за
собів та інші не,сприятливі обставини показали, ІЩО Польща !Не € 

властивим тереном для культУІРНОЇ творчості еміІрації. І сталося 
так, що одним з ініціяторів 'створення культурно-освітньо,го осе
редку на еміІрації став М. Шаповал, 'що вже пере'бував у Празі. 
його особисто знав ще з України тодішній Іперший Президент Че
хословацької Республіки, великий гуманіст професор Т. r. Маса
рик. Че,ський Уряд вирішив давати стипендії 'Молоді з теренів ко
..'ІИ'шньої Російської Імперії. Довідавшись про це, 'М. Шаповал і 
його найближчиlЙ співробітник Н. ГРИlгоріїв почали вживати захо
дів, щоб українським 'студентам стилендії було уділювано окремо. 
І це Їм вдало,ся осягнути завдяки .пРИХИЛЬНОМУ відношенню до 
українців заступника Міністра Закордонних справ Ч. С. Р. Д-ра 
В. rіР1СИ, IЯlКИЙ шер'е:д війною 'був лї'кареlМ Кирилівської ліtкарні Ів 
Києві. При кінці 1920 р. з ініціятиви М. Шаповnла було створено 
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у Празі Українсь'КИІЙ Громадський Комітет, голово'Ю НІКОГО його 
було обрано, а пізніш (1921 р.) - Че·сько-У,країнськиЙ Комітет 
і для ДОПОМОГИ українським студентам, який очолив як голова 
чесь'Кий професор я. Бідло, а ЙОІГО заступником став Н. Григоріїв. 

Ідея заснування У'країнської Ви.сокої СіЛЬСЬКО-IГосподаРСЬКОl 
Ш.коли дуже захопила М. I1Іаповала і він нав'язав стосунки з кра
ЩИlМИ наУКО'ВИІМИ силами україН'СЬіКОЇ емісрації в Тарнові, звідки 
спровадив основне ядро педаго.гічного й адмінстративного персо
налу Академії. Він писав меморандуми, виробляв проєкти стату
тів, програмів і т. П., ходив по міністерствах, ЗДОlбуваючи кошти 
та поборюючиворожі ІВПЛИВИ, дба:в .про 'помешкання, YCTaTK)lIBaH

ня і т. д. ЙОГО 'щоденник з р. р. 1922-1923 рябіє від записів про 
Академію. Будучи сам непересі'чною людиною '3 Івеликим розма
хом діяння, він хотів, щоб і нова україНСЬ'ка школа, ЇІЇ професор
ський персонал і студентство були високого рівня, великих ося
'гі'в. Тому не дивно, що він встрявав в кожну дрібницю підготов
чої організаційної праці'" осо6ЛИІВО в ти.х ВИlпадках, 'коли вона, на 
йо,го думку, відtбочувала від ЙОГО пляну. На цьому срунті і при
йшло у ньо·го до розбіжностей з органами Академії, відсе:паруван
ня Академії від Комітету. 

По Іпри те .'БІСе ж :значення М. ШaJпо;вала Ів ПОКЛИКЗJН'ні AIKa~e
мії до життя дуже велике. Хоч відкриття Академії було культур
ним почином, та все ж це була також політична акція і для її пе
ренедення було потрібно співдії двох партнерів: чесь·кого - за
ступле~ого Міністерством Закордонних справ 'в особах Д-р Е. Бе
І!еша іД-ра В. rірси та українського -- заступленого У'країнським 
Громадським Комітетом в Празі в особах .М. Шаповала і Н. Гри
горіїва. Тут М. Шаповал виявив хист добро,го дипло'мата й зруч
ного політика. IНе будь цього, хто знає, чи Академія була б на
родилась. 

За ініціятивою М. Шаповала, як голови У'країнського Громад
сько.го Комітету, повстали в Ч. с. Р., окрі,м У'юраї'нської Господар
ської Академії, ще такі школи 'й заклади: У'країіНСІ>КИЙ Високий 
Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова 'В Празі, у,країнські Ма
туральні Курси в :Подєбрадах, які перенесено до Праги і перетво
рено в Реальну Гімназію, а також Матуральні Кур'си в йозефові, 
У.країнсь'ка Студія ПластиЧ'ного Мистецтва в Празі (1923), ріжні 
фахові 'кур,си, Український Громадський Видавничий ,фонд, У,кра
Їнсь,кий Музей-Архів, Українсь'киІЙ Соціологічний IІнститут .в Пра
'зі й при ньому Український Робітничий Університет (школа заоч
НОІГО, кореспонденційного навчанН'я). Українсько'МУ Робітничому 
Університетові ,М. Шаповал надавав велике і ,спеціяльне значення, 
а засновано ІЙОГО після великої організаційної подорожі М. Ша
повала до Америки (1927). 

З під пера іМ. Шаповала, як соціолога, вийшли в світ такі йо
·ГО твори: "Бміrрація ІЙ Україна", "БОЛЬішевиз'М й Уюраїна", "Укра
Їнсь.ка Соціологія", "Місто й село", "Уюраїна та слов'яни", "Світо
гляд М. Драгоманова", "РеволюційниlЙ соціялізм на Україні", "Ве
лика революція й українська визвольна програма", "Земельна 
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справа в Галичині", "Шлях визволення", "Наші завдання", "Націо
нальна справа в Европі", "Суспільство" й інші публікації та по
одино,кі 'cTarrTi, з яких не мало було надруковано в 'че'сы�ій,' ні
мецькій, французь,кї:й і англійській мовах. Належно оцінюючи на
YKOibo-'соціологічlНУ працю М. Шаlповала, загальні 131бори Наукової 
Ради У.країнсь'Кого Соціоло,гічного Інституту в Празі, на підставі 
фахових доповідей проф. С. Шелухина й проф. л. Білець'кого, 
уділили йому (8 ,квітня 1929) гідність доктора соціології honoris 
causa. 

Микита Шаповал помер 25 лютого 1932 р. в 'м. Ржевницях ко
ло Пра,ги цілко'М несподівано, повний енергії і плянів, як завжди 
запальний та ініціятивниЙ. 

Зі смертю його зійшов зі сцени гарячий патріот, людина ве
ликого Оlбдаровання й темпераменту, суспільний діяч і природже
ний трибун люду, ІЩО не давав суопіль,ству ані засипати, ані С'по
чивати на лаврах. Але було 6 помилкою не підкреслити, що в осо
бі М. Шаповала наша література ВТlратила колишньо'го поета, не
пересічного ,критика-публіциста (М. Срі6лянський) та одного з 
організаторів літературно,го життя. І близька колись йому й ним 
почасти органіізо'вана "Уікраї:нська Хата" (1909-1914) і редаf'Оlвана 
(фактично) ним празька "Нова Україна" (1922-1928) залишають
ся поважними етапами історії нашої літератури й культури. 

Ню йорк, 1954. 

.. .. 
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УЧБОВО-ДОПОМОГОВІ УСТАНОВИ АКАДЕМІЇ 

При Академії, крім Фундаментальної Бі6,lіотеки (Див. статтю інж. Л. Би· 

ковського), існували слідуючі У'станови: 

Кабінети. 

1. Ботаніки та бактеріології 
2. Будівництва 
3. Використання водної енергії 

4. ГеодезЮї 
5. ГеологИ та мінералогії 
6. Гідротехніки 
7. Графостатики 
8. Ентомології та зоолоrїї 
9. Зоотехнії загальної і спеціяльної 

10. Кре,слен:ня (4 креслярні) 

11. КоопераlЦШ 
12. Лісової таксації 
13. Лісовлаштування 
14. Лісокористу.вання 
15. ЛkіВНИlЦтва загального і спеціяль

ного та деНДРОЛО['ії 

16. Машинознавства 

17. Меліорації 
18. Метеорології 
19. !Механічної технолоrії дере,ва 
20. Місцевого самоврядування 
21. Народньото господарства 
22. Охорони лісу та ловецтва 
23. Приватного господарства 
24. Рахі,ВНИlЦтва 
25. Статистики 
26. С. г. економії та статистики 

27. С. іГ. 'МаШИНОІзнав,ства 

28. Товарознавства 
29. ФіtЗики 
30. фізіолоrії та анатомії тварин 
31. Фізичної хе'мії 
32. Хемічної техноло['Ш 
33. ХЛіборобства загального та спеці

яльного 

Лябораторії. 

1. rрунтознав'ства 
2. Аrрохе.мії 
3. Аналіт. Хelмі,ї (mKЇtCHa аналіза) 

4. ('кі'Лblкісна aJНалі'за) 

5. Хемічної препараторії 
6. Технічної мікології 
7. Цукроварства 

1. ГОClIюдарська s до,свідним полем 

8. Ферментаційної хем. теХНОЛОГll 
9. Технічно-хемJч,ної аналізи 

10. Оброблення шкіри 
11. Органічної хе1tfЇ1 
12. Фізико-електротех'нічна 
13. Молочарська 
14. Товщів 

Ферми. 

2. Мо.lочарська з відді.lОМ дрібних 

С. Г. тварин 

Інші установи. 

1. Лісовий розсадник 4. ТеР~lї'нологіч'На Комісія 

2. Метеорологічна станція 5. НавчаЛЬ'ШІ'Й споживчий кооператив 
3. Тракторний rараж 6. Навчальний кредитовий кооператив 
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Семінари. 

1. Політичної економії проф. Олександра Мицюка 
2. Фінансової науки проф. Миколи Добриловського 
3. Місцевого самоврядування проф. л. 'Бича 
4. Соціології доц. о. І. Бочков.ського 

5 . .приваТНОГОГОС'подарства під керівництвом доц. я. Морадевича та лектора 

Р. Димінського 

б. Статистики ntA ,керівництвом проф. Ф. Щербини та доц. Л. Шрамченка 
7. Прикладної економії під керівництвом проф. В. Тимошенка та проф. С. Голь

Д,ельмана 

8. Коооерації під керівництвом проф. С. Борода€в.ськото тс. проф. Б. Мартоса 

9. Сполучені семінари: "Української економі:ки" під керівництвом доц. В. Са

довського та "ькономічної географії й Світового господарства" 'l1іід керів

ництвом проф. В. Тимошенка 

10. Сільсько-господарської еконо'мії проф. К. Мацієвича 

11. Загального і спеціяльного лісівництва проф. Б. Іваницького 

12. Лісокористування проф. М. Косюри 
13. Загальної ;ПРОДУIКlЦії рослин пі'Д :кеР~В!-ІИіЦТВО:М щюф. В. Чередієва та ДOIц. 

В. Ломаницького 

••• 

Асистент інж. л. БИКОВСЬКИй 

БІБЛІОТЕКА АКАДЕМІЇ 

ДО ДQiпомі'Чно-учбови'Х 'закладі'в Академії треба зачислити у 
першу чергу бібліотеку, 'що обслуговувала потреби не тільки про
фе1сорііВ та студентів, але й ЇХ'ні'х РО:ДИ'Н. Кожна з тощ,ішніх кіль
кадесяти академічних установ та організацій - КaJбінети(наприкл. 
Народнього Господарства, Кооперації і інш.), лнбораторії, семіна
ри, ріlжні то'ваРИСТlва (наприкл. Аrрономічне Т -во, Т -ВО Коопера
торів та інш.), Істудентські організації (НЗlприкл. Громада Студен
тів та інш.) !Посідала 'свою Ібіль'шу чи меншу \Підручну бібліотеку. 
Співпрацюючи 'між собою і виконуючи свої завдання, ці бібліо
теки були доповненннми, а почасти й філіЯlМИ Фундаментальної 
(центральної) бібліотеки Академії. 

Фундаментальна бібліотека на протЯ'зі свого і,снування пере
ходила ті ж життєві колії, що ІЙ сама її властителька - Академія. 
Вона !була задумана й заснована зараз Іже у перших місяцях існу
'вання Академії і роЗ/почала свою чинність від осени 1922 р. 

Персонал бібліотеки складався на початку з тимчасово керу
ючо:го доцента В. Чередіева та сп'івр06ітни;ка 'СТУд. л. Бико!всько
'го. Першим сталим бібліотека'рем був лектор Ї'нж. Григорій Сидо
ренко. По його ,смерти, після переборення початкових організацій-
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них труднощів, завіlдувачем 6і'блїотеки стаlВ доц. І. Мазепа. За час 
його 'керування поповнення Фундаментальної 6і'бліотеки прибра
ло організованих форм. За цим доглядала оюрема Бібліотечна Ко
мkія Іпіщ ГОЛ'ОВYlванням доц. В. Череді€'ва, що Ctкладалася з пред
ставни'ків поодиноких Факультетів. З :поширення'М бібліотеки та 
,її функцій зріс і технічний персонал. В ДОlбу розквіту бібліотеки 
він нар·ахов.ував ·крі!м завідувача ще три особи: лектор Михайло 
Левитський (по'мі'чник завідувача), ген. Михайло Омелянович-Пав
л'енко та студент Оле~сандер Питель (спіlвробітни'Ки). 

Після рерИf'нації у 1928 р. 'з посади завідувача доц. І. Мазепи 
його фун~ції перебрав лектор М. ЛевитськиlЙ (згинув у з'бройній 
сутичці з маДЯРа!МИ на Заlка'Р'патті Ів 1939 р.). 

Бібліотека ,знаходилася в голо,вні'й 6удіlвлі Академії іВ Подє
брадах - в історичному замку короля Юрія з Под€'брад. Тут Бо
на містилася в трьох просторих світлицях, що були колись 'Спаль
:нею австрійської цісареви Марії Тере\зії, я,кій пізні'ш той замок на
лежав. У першій ·світлиці Ібула уладжена читальня з кртаЛОігами 
(алфави'Гним йсистематичнИ'м, за міжнародньою десятковою біб
ліографі'чною клнсифікаціIЄЮ), в другій - була ро\бітня для пер
'соналу, Ів третій - 'Книгосховище. 

Книго~бір Фундаментальної Бібліотеки УГА складався 'голов
ним 'ЧИНОМ з книжок почасти :ку,плених (з бюджету Академії), по
части подарованих ріжнИ'ми установами та особами. Тут слід зга
дати, ІЩО пер·ші КНИЖ'КИ до бібліотеки поступили від інціятора 
У,Г А - У'юраїН1СblКОТО грolмадсы�огоo Комітету в Празі, а особою, 
що спри'Чинила,ся до Їх придбання, був професор Олександер 
Миrцюк. 

Темп 'зросту числа книжок і характеРКНИГОЗ1бору визначився 
Бже 'В перших п'яти ро'ках діяльности А'кадемії. А саме: 

На 1. І. 1923 було в книгозбірні 1.258 назв у 1.991 томах 
" 1. І. 1924 " " 3.697 " " 5.782 " 
" 1. І. 1925 " " 6.920 " " 10.368 " 
" 1. І. 1926 " " 10.036 " " 15.954 " 
" 1. І. 1927 " " 11.884 " " 19.954 " 
" 1. 'І. 1928 " " 13.821 " " 24.750 " 

З цього числа було 'КНИ'ЖО'К (назв) на 1 сі'чня 192'7 за мовами: 
Уюраїнсь'кою мовою 2.376 або 20 0/0 
Чесь'КОЮ " 1.188 " 1 О 0/0 
Німецькою " 2.736 " 23 % 
Французькою " 832 " 7% 
Англійською " 1.069 " 9% 
Росі.йською " 3.564 " 30% 
Польською " 60 " 0,5 % 
іншими " 59 " 0,5 % 

Разом 11.884 або 100 % 
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За змістом книжки поділялися так: 

1. Соціяльно-економічні 5.940 назв або 50% 
2. Аrрономічні 1.782 " р 15 % 
3. lнженерні 1.663 " " 14 % 
4. То'Чні науки 1.554 " " 13 % 
5. Історія та географія 475 " " 4% 
6. Красне пись'менство 235 " " 2% 
7. Філологія 119 " " 1% 
8. Інші галузі знання 116 " " 1 % 

РаіЗОМ 11.884 назв 100 % 

При бібліотеці Функціонytвала вище з:г а'дан а читальня. Для 
неї, 'як також для потреб ка,бінетів та се,мінарів, від 1922 року пе-
редплачувалося 139 часописів, які за змістом й мовами ПОД1Ляли-
ся так: 

Кількісrrь часописів в мовах 

Укр. Че'сь'к. Нім. Франц. А\нгл. Рос. Інші Разом 

Ч-'СИ зага.1ЬНОІГО зміст'У 16 3 1 2 7 1 30 
природознавчі 3 7 2 12 
е'конО'мічно-коопер. 9 20 6 4 7 46 

" аrро:но'мічно-лісов. 14 9 1 24 
інженеРНі 1 10 11 4 1 27 

Раз-ом 17 36 50 13 6 14 3 139 

Незалежно від згаданого книгозбору при Фунд. Бібліотеці 
Акаде,мії були Іще слідуючі два відділи: 

1) Відділ підручників, \бо 10 примірників кожного видання 
Академії ІЙ Видавничого Т -ва при УГА по,ступало в бібліотеку, а 
також 6 примірни.ків всіх "скриптів" (лекціIЙ, переписаних лише на 
писальніlЙ машині). 

2) Відділ дипломних праць. В цьому відділі зберігались всі 
ориrінальні дипло'мні праці а!бсольвентів УГА. 

Книжки" з огляду .на замкнутий характер ді'яльности бібліоте
ки, що обслуговувала виключно професорів й слухачів Академії, 
видавано було переважно до дому. Загалом за час з 1922 по 
1935 р. бібліотека обслуговувала біля 130 осіб педагогічного пер
соналу і IПОlнад 1.000слухачіIВ, що перейш-ли за той ча/с через 
школу. Про кількість випозичених книжок віДOlмо-стей, на жаль, 
не маємо. 

З огляду на потреби родин членів персоналу й студентства 
при Фунд. !бібліотеці Академії,зовсі'М Orкремо, була заlсно'Вана 
"Бібліотека Т -ва Абонентів ',Книгозбірні УГА". Кни.гоз\бір ЇЇ скла
дався з красного пись-менства і літературних часописів. 

Після ліквідації Академії з днем 31 грудня 1935 Фундаменталь
на біlбл-і'ОТе'ка ЇЇ, щО 'складал'ася на той 'Час вже з 18.000 наіЗ'В у 
30.000 томах, БУ.7Jа передана до бібл"їотеки Чехословацької Хлібо-
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робської Академії в Празі в депозит. Тому на всіх переданих ту
ди книжках при Їх інвентаризації в Празі додавалася до чергово
го числа літера "у" (українська). В цій установі .книгоз'бір Фун
дalМeHT. бібліотеки УГА правщоподібlно перебуває й до нині. 

Поза тим, після ліквідації Академії, в тимчасовому посіданні 
її спадкоємця - Українського Технічно-Господарського Інститу
ту в Подєtбрадах (УТГІ) - зали'шилИіСЯ \Іде ріжні СЛОІВНИКИ й до
відники, я,к ось: РосійськиlЙ Енциклопедичний СЛОІВНИК БРОікгауза
Ефрона, Рос. Агрономічний Словник, всі термінологічні словники 
Всеукраїнсь,кої А'кадемії Наук у Києві, СЛОВНИКИ чесь'кі, німецькі 
та інші та деякі дублети :книжок. Разом з іншими книжками (що 
б.Ули закуплені чи подаровані пізніше) це створило нову бібліо
теку, що існувала під назвою - ,,1Бібліотека УТГІ". Доля цієї бі1б
ліоте'КИ, ,що нараховувала вже 6.000 томів, сумна. Чесь,кі книжки 
в переходовий час, до :приходу Червоної Армії, було розграбова
но. Совіти, як воєнну здобич, забрали <сО1бі з цієї бібліотеки всі 
видання УГА-УТГІ, дипломні праці а6сольвентів, видання емігрант
ські і деякі видання лы�іlвськіi . (в першу 'Чергу Заг. УКР. Енцикло
педію). Решту книгозбору на,казали знищити. Заходами Подє-брад
сь'ко.го Музею вдало<Ся частину книжок Івід знищення врятувати і 
іВони були приєднані до I}{'НИ1го:з60РУ Музею. Решта була раЗО1М в 
складом видань УТГ'І або спалена або віддана на (переробку на 
папір. Та'к Ібула знищена, наприклад, оригінальна праця проф. 
І. Мазепи - "Кар:патські Полонини" , яка була надрукована перед 
самим приходом Червоної Армії і загинула, не побачиВtшисвіту. 

Джерела: 

1. Особисті спогади автора цього нарису. 
2. Л. БИilЮВСЬКиlй - Докладна lЗапИ'ска про органі:зацію бі'бліоте,ки при Укр. 

Гос,подарськ~й Акаде,мії в чер. Див. "Укра,їнське Книrго'знав С'ТВ о", Ч. 3, Подєбра
дИ 19Q2, стор. 20-25. 

3. Л. Бико'Вський - Біrб_lіотека Укр. \Госп. Аlкаде'міії в чар 'в 1922 році. Див. 
,,3а[JИ!СКИ УкраїН'СЬ1КОЇ Акаде'М. Громади", ПО.rtєбради 1923, (:І), стор. 15. 

4. Л. Бико'в'Сь'Кwй - Кабінет Народнього \ГоС'подарства YftA в чер. По
дєбради, 1925, 80-8'2 стор. 

5. "Біlбліотека У'ГА на 1927-й рік". Див. ,,3апи'ски Укр. Г'О'СП. Академії в 
чер", flодє6ради, 19'27, том І, стор. 392-393. 

6. Л. БиіКО'ВСЬ!КИ'Й - Бі6ліоrrека Української Господарської А'кадемїі в чер, 
(1922-1947) ВіООаден-іКасте.'ІЬ, 1947, стор. 5-7. 

7. С. НаріжнИlЙ - Україн.ська еміrрація. ТОМ І, Прага, 1942, стор. 161. 

ВИДАВНИЧА ЧИННІСТЬ 

в процесі розгортання сво,єї діяльности Академії довелося 
звернути також не 'Малу увагу на організацію видавництва фахо
вої літератури. Причиною, 'що Академія :мусіла енергійно взятися 
до видавничої 'чинности, 6ул~ 'специфічні обставини, в яких дове-
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лося розвиватися цій школі. Передовсім в час заснування Акаде
мїі українські підручники з технічних та економічних дисциплін 
були веЛИ'КОЮI рідкістю. Приймаючи це під увагх, керівні органи 
Академії, при запрошенні викладачіВ-УJ<lраїнців, одною із перед
умов їх педагогічної діяльности 'ставили - НaJписання ук:раїнсь'кою 
мовою :підручника з того предмету, який малося викладати. Ака
демії довело'сь подбати про видання виготовлених підручників. 

Піонерами у виданні підручників Академії були самі студенти. 
Як тільки розпочались виклади в Академії, то ,вже в кінці червня 
1922 року зорганізувався при А'кадемії видавничий ,гурток студен
тів, Я'КИЙ почав друкувати лекції літографським способом. Не 
пройшло й місяця, як склад гуртка, що спо,чатку 'мав лише три 
члени (ініціЯ'тор студ. Оксен Ільниць'кий), ,поповнився до 14 осіб 
і існував під назвою "IСтудентськИ1Й Видавничий Гурток". З огля
ду на те, що в дальшій дінльності гуртка 'стали брати учаlСТЬ і 
професори, він на своїх з'60рах 27 липня 1922 року приймає на
зву "Видавниче Товариство при У'країнсь.кіЙ Господар,ській Ака
демій в Ч. С. Р." і зачинає організоване 'життя зі своїм затвер
джени'м Сенатом Академії статутом, Управою і наперед продума
ним плЯ'ном діяльности. Це То'ваРИСl1ВО, lCуt6сі1діlЙоване А'кадемією, 
видало біля 75% всієї ,підручникової літератури. Товариство ма
ло також свою книгарню, в якій продавало власні видання, а та
кож і юнижки ві Льво'ва, Праги, Берліна, Відня і інших IMЇtcT осід
ку українських видавництв. Обов'язкові приМ'іtpникикожного ви
дання надсилалося до НТШ у Львові, Української Академії Наук 
у Києві, Чеського Бібліографічного Інституту в Празі та інших 
установ. Пізніше Академія цілком ,перебрала всі справи цього Ви
давництва і продовжувала його під своєю фір~ІОЮ. 

Взагалі ж 'самою Академі'€ю та за ії допомогою видано про
тя'гом де,сяти рокіlВ її найбільш жвавої діlЯЛЬНОСТИ (1922-1932) -
229 наl3в книжок, що склало 2.149 нормальнИ'х друкованих арку
шів тексту. 

За фаховими галузями ці видання роз'поділяють.ся так (в кіль-
кості норма'ЛЬНИ1Х ДрУ'кованих аркушів): 

1. Економі.ка, право та соціологія 
2. Хемія та т'ехнологїя .. 
3. БУ'діIВНИЦllВО та мір'НИЦТВО 
4. Природничо-математичні науки 
5. АrрономіlЯ та зоотеХlнія .. 
6. Гідротех'ні,ка та меліорація 
7. ЛkіlВНИЦТВО .. 
8. НаУ'кові Зfбірники 
9. Інші 

803,9 
299,4 
225,1 
207,5 
198,0 
132,5 
125,2 
137,6 

19,8 
Самі видання, завдЯ'ки специфічним умовам, в ЯКИХ існувала 

Академія, випущено переважно ліТОlграфським друком в кількости 
50-150 примірників, а Іпі\дручники дрі6НИ1Х фахових дисциплін на
/Віть у вигляді СКРИlптіIВ, Іпереписаних 'в ,кіЛЬ'КОIСТИ 6-8 Іпримірників 
на писальній 'машині. 
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СПИСОК ГОЛОВНІШИХ ВИДАНЬ *) 

ВИДАННЯ "ВИДАВНИЧОГО ТОВАРИСТВА" 

ПРИ УКРАVНСЬЮIіІ ГОСПОДАРСЬКІЙ АКАДЕМІУ 

1. Доц. О. Михайловський. Мате.матика, 1922 
2. Доц. В. Чередіїв. IБотаніка. Вступ. 30Ш. 1 та 2-й, стор. 22, 1922 
3. І/Іого ж Ботаніка. /Клітина та її складники. 30Ш. 3-й, стор. 33, 1922 
4. І/Іого ж Боrrа'Ніка. Рослинні тканини. Внутрішня будова органів рос-

лин. 30Ш. 4-й та 5-й, стор. 37, 1922 
5. Проф. І. Шовгенів. Водяне господарство 'На Україні. CTOP~ 12, 1922 
6. Лlроф. Б. Іваницький. Ліс і біолосічні ти'пи деревних пород. Стор. 17, 1922 
7. Проф. :Мо Шадлун. Кристалографія. Стор. 51, рис. 21, 1922 
8. Лект. €. Іваненко. Курс геометрії. Планіметрія. Стор. 200, рис. 235, 1922 
9. Доц. Є. СОКОВИЧ. Курс нарисної геометріГі. Стор. 11 і 464, рис. 401. 

10. 'Б. І. ТaJблиці до 'виз'НачеНIН!Я де'ре'в'нистих росли," по ластях. Стор. 40, 1922 
11. Ле~т. Б. Л",ся'НськиЙ. Курс лекцій по фізиці Ч. І. Механііка. Стор. 108, рис. 181 
12. Проф. І. ШОI8'генів. Аналітична геометрія на площі. Стор. 3 і 190, рис. 100 
13. Проф. Б. IваниIЦЬ,КИЙ. Курс лісівницт,ва Ч. І. Вступ. Стор. 60, 1922 
14. Проф. І. Шере:метинськиЙ. 3агаль.не скотарство ч. І. Розведення сільсько

rосподарських твар",н. Стор. 156, мал. 11. 
15. Проф. ФИЛИiJlОВИЧ (lПереlклад з німе'цької мови проф. С. Гольдельмаlна). На-

родньо-господарська політи/ка. Стор. 13, 1922 
16. Доц. В. Тимошенко. Вступ до вчен'ня про світовий ринок. ОТОр. 69 
17. Доц. А. ЧеРНЯВ'СЬіКИЙ. Мінералогія ч. И (спеціяльна). Стор. 148, мал. 74, 1923 
18. іІ.оц. Л. Грабина. Нижча геодезія. ІВСТУП. Стор. 37, рис. 12, 1922 
19. Проф. О. Мицюк. Історія політичної економії т. І. Стор. 254, 1922-1923 
20. Проф. Ф. Щеplбина. Статистика. Історія статистики та статистичних установ. 

Стор. 133, Ш23 
21. Проф. Б. Іваниць,киЙ. Курс лісі'ВlНицтва. Стор. 75, 1922 
22. Лект. Л. Іваненко. Короткий курс тригонометрії. Стор. 420, 2 таБJl. 3 рис. 

23. Orуд. О. Юце'ра. ПідкарпаТСblКа Y'KpaїlНa. Стор. 16. 
24. Лект. іс. Русова. ,Кур,с французької мови. Стор. 349 і 9, 1923 
25. Студ. ;В. Рейтер. іКлюч до визначення мінералів за допомогою люто вальної 

рурки. Стор. 85, 1922 
26. ПРОФ. Б. l,ваницькиЙ. Таблиці до в",значення важніших дерев та чагарникш 

у безлистному стані. Стор. 15, 1922 
27. Доц. В. Чередіїв. Ботаніка. Анатомія рослин. Стор. 92, 192'2 
28. Доц. С. КомарецькиЙ. Конспект по аналітичній хемН ч. И. Якісна аналіза. 

Стор. 286 
29. Доц. Б. Лисянський. іКУРС лекцій по фізиці Ч. И. Теорія х,вилястого руху. 

Акустика. Оптика. Стор. 119, рис. 213, 1923 

*) Список видань, що подано в цьому розділі, не можна вважати вичерп
ним, бо й ті джере,'1а, на підставі яких його складено, не були по.вні. Більш менш 
повний список був складений сеікретарем У1\П О. Козловським з нагоди видан
ня історії Уі[ А в 1942 р. Від німецької окупа:ційної влади Чехії дозволу на ви
дання ці'єї історії не було одержано і машинопис її разом зі списком видань тре
ба вважати страченим. 
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30. ЛеIКТ. О. ВіліIНСЬКИЙ. Нарисна геометрія. 
31. Лект. М. Ле'вицькиЙ. Конспект теорії письменства. Стор. 61, 1923 
32. Доц. Л. Грабина. Нижча геодезія Ч. І. Стор. V + 457, мал. та РИІС. 296, 1923 
33. Лект. О. Коваленко. Курс диференціяльного рахун:ку ч: П. Приложення )l.и-

ференщіяльного рахунку. Стор. 209, рис. 28, 1923 
34. Доц. Б. Тимошенко. Вчення про світове господарство. Стор. 402 і 16, 1923 
35. Доц. Б. Мартос. Теорія кооперації 'Ч. І. Стор. 246 іІІ, 1924 
36. Доц. С Jольдельман. ЕКQlномія ПРОМИСЛОВОСТИ. Стор. 364 і VШ, 1924 
37. Доц. Л. Фролов. Хемічна технологія продуктів сільського ,господарства з 

альбомом малюнків. Стор. 317, мал. 19, 1923 
38. Конспект по морфології рослин (Записки студентів Аrрономічно-Лісового 

Фа~ультету за ле1кціlЯМИ проф. В. Чередіє,ва 1922-1923). Стор. 80, мал. 55, 1923 

39. Матеріяли термінологічної комісії при С. Г. інженерному відділі (Словник 

російсько-український). Стор. 35, 1923 

40. Доц. Л. Фроло'в. Хемічна технологія води (з альбомом малюнків). Стор. 

30(ЦУ -15, мал. 42, 1923 
41. В. Королів-Старий . .пов'СТання органічно'го життя на землі. Стор. 102, 1924 
42. Др. Herepc (переклад 3 нім. ,мови Б. І.). Таблиці до визначення насіння 

сходів важніших хвояних і листовних дерев. Стор. 15 
43. Проф. В. СТ<l/PОСОЛЬСЬЮllЙ. Держава 'й поліТИЧlне право 'Ч. І. Стор. Х + 599, 

1925 
44, Лект. Б. Лисянський. Курс лекцій по фізиці Ч. ІІІ. Наука про тепло. Стор. 

104, мал. 97, 1923 
45. Проф. І. ШО'ВlГNlів. Гідра'влііка Ч. І. Гїдрав.lіка. Стор. ХХУІ + 90, рис. 80, 1923 
46. Проф. М. Шадлун. Мінералогія 'Ч. І. Стор. У-197, Та!бл. Х, мал. 26, 1923 
47. Лект. С. Романовський. Repetitorium до iHTerpa,lbHroo рахування. Стор. 174 

48. Проф. Б. ІванwцькиЙ. Курс лісівництва Ч. ІІІ. ЛісовироЩtННЯ. Стор. 387, мал. 
72. 1923 

49. Проф. О. Мицюк. ,kторія lПолітичної економі,ї, т. Ш. Стор. 136 + ІУ, 1923 

50. Б. ЛИClЯ,НСЬІКИ'Й. Еле'ме'Нти те,рмодинамї1КИ. СТ'Ор. 133, ма.l. 40, 1923 
51. Проф. Добровле'Н'ський (переклад з російської). Урочні норми лісокультур-

!Ни.х робіт та лі'СOlКУЛЬТУріні заДа!чі. Стор. 97 + 5, рис. 10, 1923 
52. Асист. І. Білий. Гідравліка і гідростатика. Задачі. Стор. 54, рис. 41 
53. Доц. В. Королів. Тваринний ор'ганізм. Стор. 83, 1923 
54. Ю. Р. Таблиці до ВИЗlнаЧ,eJНН:Я 'Ж'У1КЬВ по роду. Сто'р. 33 + 111, 1923 
55. Доц. В. Чередїів. Фізіологія РОСJIlШ Ч. І. Стор. 368 з малюнками, 1924 
56. Проф. С. Бор OД3!€B,C ыкlй.. l'Cторі:якооперації. Сто'р. 658 + ІХ, 1924 
57. Доц. В. КОРОЛЇ'в. Записки по фізіології тварин. Стор. 256 
58. Доц. О. Коваленко. Курс аналітичної геометрії в просторі. Стор. 374, рис. 79 

'59. Доц. Л. Би'ч. MkoЦetBa самоуправа (Lсторія 'Са!МОУПРaJВИ) 'Ч. І. Стор. 471 + НІ, 
1924 

60. Доц. О. Коваленко. Теоретична механіка. Стор. 764, рис. 145, 1924 
61. Доц. М. Добри:лоВlСЬКИ'Й. КОРОТlЮ1lЙ ,курс фі'НaJНСQlВОЇ на}'1КИ ІІІ. І. Стор. 255, 1924 
62. Доц. Ю. Русов. Конспект по зоології. Систематика. Стор. 141 з малюнками. 

63. Лект. Я. Моралевич. 'Комерційна аритметика. Загальна частина.. Стор. 327, 
1924 

64. Лект. С. Романовський. Вступ до аналізи й диференціяльного раху'вання. 

Стор. ІУ + 220 
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65. Доц. В. Королів-Старий. Конспект по загальній зоології (Органологія). 

Стор. 119 
66. Проф. І. ШереlмеТИНІСЬ/КИЙ. Скотарство ч. 'ч. LI і НІ. Сто·р. 517 + Хіі'" мал. 62 
67. Проф. В. Отаросольський. Держава й політичне право ч. 11. Стор. 464 
68. Студ. І. Гнойовий. Записки по геології (під редакцією доц. А. Черня'всько

го). Стор. И + 180 з :мапою 'природніх районів Украіїни, ма.l. 115, 1924 
69. Доц. Б. Лисянський. Курс лекцій по фізиці ч. ІУ. Електростатика, електро-

;кінети.ка, іНаУ1ка \Про ІМ аП:lеПIIЗ'М. Стор. И + 129, рис. 534 
70. Доц. Л. 'ГоРа!бина. НИlЖча геодезі,я ч. П. Стор. 1432 + ХУ, !Мал. 817, 1925 
71. Доц. С. коIм3Jре:цыкІй •. Alналітич'на хемїя. я,кіmа аналіза. Стор. 445 в 2 табл. 
72. Доц. М. Ко.сюра. Лісівництво ч. 11. Основи лісової таксації, лісовлаштування 

та оцінки лkу. Стор. 225, рис. 29, 1924 
73. Проф. Хайєс (Пере,кладз німещької мови і доповнення Б. Матюшенка). Ко

РОТ1КИ'Й ІКУ'РС СQlціяльної r,ilгїєни. Стор. 222 + 11 
74. ю. Р. Порадник до З1бирання і консервування зоологічних та ентомологіч

них коле,кці'Й. Стор. 61, мал. 20 
75. Лект. І. Івасюк. Рахівництво кредитових кооперативів. Стор. 91 
76. Доц. В. ,королів-Старий. Записки по фізіології ,господарських тварин ч. 11. 

Стар. 186 + У, 1924 
77. Др Яр. Форманек. Короткий нарис неорганіq;ної хемії (Перекла'Д з ,чеського 

студ. л. Мосенд:за, під редакцією доц. М. Вікула). Стор. 330, рис. 30, 1924 
78. Доц. ю. Русов. Ентомологія. Стор. 176, мал. 42 
79. Проф. о. Мицюк. ArpapHa політика (1880-1925), том І. Стор. 478 
80. Лект. І. Труба. Опір матеріялів ч. І. Міцні,сть та елас,тичність матеріялів. 

Стор. 262, мал. 177, 1924 
81. Доц. С. Тимошенко. Буді'вельні матеріяли, їх властиво·сті, досліди та виго-

товленНЯ. Стор. 236 + ІУ, рис. 19, 1924 
82. Доц. є. Соко'вич. Меліорація ч. ~. Стор. ТУ + 760, табл. Х:Ш, ,мал. 418, 1925 
83. Проф. Р. ЛащеНIКО. Цивільне !ПраВ0. Стор. ХХ + 158 + N, 1925 
84. Доц. л. Фролов. Цукроварство. Стор. 618 
85. Асист. о. іМ.еркл~нr. ВИlзнаlЧНИК 'метеликів, ос та мух. Стор. 40 + 194, мал. 12 
86. Проф. Ф. Щербина. Основи світової статистики сільсько-господарської. 

Стар. ІУ + 284 + ІУ 
87. Лект. Я. Моралевич. Фінансові обрахунки ч. І і 11. Контокоренти і кальку-

ЛЯlЦіIЯ. Стор. 234 + 16 + 3, 1924 
88. Ле'кт. я. МораJІевич. Курс загально'ГО раХ)'lнкознавства. Стор. 390, 1925 
89. Доц. М. До6РИJЮВIСblКИЙ.КОРОТIКИ'Й ІКУРС фіна'нсо'вої Інауки ч. п. Стор. 255 + 5 
90. Лект. І. Івасюк. Рахівництво коопер,аТИВ1НИХ товариств. Стор. 72, 1924 
91. Лек:т. Б. Мельник. Культура польових рослин (іКонспект). Стор. 120, 1924 
9;2. Доц. М. Вікул. Початки ,кількісного хеміrчного аналізу. Стор. 126, 1924 
93. Доц. о. Коваленко. Курс прикладної механіки. 
94. Ле'кт. С. РоіМ ЗіН О в'с blКИ'Й. Repetitorium до інтеrрального рахув3ІН'НЯ п. Дифе-

ре'Нціяльні рівняння. Стор. 103, 1924 
95. Проф. І. Шовгенів. Курс гідротехніки. Стор. 213 
96. Доц. С. Гольдельман. Міжнародня господарська політика. Вип. І. Стор. 256 
97. Проф. ,Б. !\ВЗlниць;киЙ. Дендроло'гія (наука ІПРО лі,саві по'роди). Част. 11 (спе

цїяльна). Вип. І. Го.ТlОнасі'Ньо'ві. Стор. 117, мал. 37 
98. Студ. о. Мартині.в. Елементи вищої математики. Стор. 173 з рис., 1924 
199. МатеріЯ,lИ терміНОЛQlгічної 'комісії при с. r. ilнж. Відділі. ВНlП. 11. Стор. 62 
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100. Доц. Б. Лисянський. Курс лекцій по фізиці. Електродинаміка. Стор. 200, мал. 
348, 1925 

101. Лект. С. РоманОВСbllШЙ. Вступ до ана.lізи й дИ'фереП~іЯЛЬНого рахування. 
Друге видання. Стор. 246 з РИС., 1925 

102. Лект. В. Мельник. Записки по зага.іlЬНОМУ хліlборобству. Стор. 178-ІУ. 

103. Доц. Л. Бич. Місцева самоуправа ч. Н. 

104. Ле,кт. П. Вуків. ТеХНО,10гія палива. Стор. 562 
105. Лект. К. КоберськиЙ. Приватна економія. Економія піДПРИЄ'мства (загальна). 

Стор. 493, діяграм 17, мал. 41 
106. Проф. . Фролов. Наука про крам. Стор. 552, мал. 138, 1925 
107. Проф. С. Борода€lВ!СЬКИ'Й. Теоrp.і'Я 'й праlктwка 'кооператив'ного кредиту. Стор. 

367 + ХІІ[ 
108. Лект. В. ,ІваНИІС. Хеlмічна теХНО'ЛOlгія дерева. Стор. 388. 
109. Доц. Є. СОКОІвич. Залі'ЗlНична !ПоліТИlка Ч. 1. (загальна). Сто·р. 216 + 5, 1925 
110. Доц. М. Косюра. Урочні норми лісових робіт. Стор. 74, 1924 
111. Проф. Л. Фроло-в. Атлас малюнків до курсу цукроварства. Стор. 128, мал. 298 

112. Проф. О. ВіліlНlСЬІКИlЙ . .кУРС іНарисної геоме'трії, ВИД3JННЯ П. Стор. 232 + ІУ 
113. Лект. І. Івас.юк. Банкова справа. 

114. Др Антон Бюлер. Наука про лісові заЙМИlЩа. З Hi~1eЦЬ·KOЇ мови переклав 

проф. Б. ІваНИІЦЬ:КИЙ. Стор. 480, 1925 
115. Доц. В. Королів-Старий .. Компендіум з анатомії тварин. Стор. 20, 1925 
116. Проф. О. Мицюк. ArpapHa політика ч. 11. 
117. Проф. О. Вілінськи'Й. Розрахунок парових котлі'в. Стор. 70, рис. 9 
118. Проф. О. ВілінськиЙ. Атлас до курсу нарисної ,гeO~leTpiї. Стор. 91 
119. Леll{'Т. С. роІм3'но'в!сыий •. Ле,юції Іпо іlнтеrраЛbJНОМУ рахуванню. Стор. Х + 177, 

рис. 44 
120. Студ. В. РelЙт,ер. Конспект фізичної хе'мії. Стор. И + 119, рис. 11 
121. Студ. О. Питель. КОНіспект по торговельно'му праву. Стор. 260 + ХІ 
122. Доц. іБ. Лисянсь,киЙ. Основи електротехніки ч. І. Стор. 213, 1926 
123. Проф. І. Шовrенів. Сільсь,ко-'гоС'подарська гідротехніка. Стор. 249 
124. Асист. П. ТеРіПИЛО. Контроля товарів. Стор. 376 
125. Ле;кт. М. Зайців. Конспект в технології товщів. Стор. 190 
126. Проф. Л. Фролов. Цукроварс'тво ч. 11. ЦУКРО'варський аналіз. Стор. 278, 1926 
127. Проф. І. Шо'в'Генів. Гідравлі,ка ч. 11 (Гідродинамика). Стор. 500, 1927 
128. Асист. С. Матвієнко-Сікар. Лісова фіТ0-соціологія. Стор. 204, 1927 
129. Доц. С. романовс·ыкй.. Інт,еrрали П. Стор. 184, 1926 
130. ЛеIКТ. В. ~ВaJНИ'С. Teixho-хеміlЧ1на аналіза ч. 'І. Стор. 374 
131. ПРОГlРaJМИ: 'ПО неорганічніій хемН, демології, політич'ній економії, теорії ко

операції, економічній географії У/країни та інш. 

ВИДАННЯ АІ<АДЕМІІ 

(звичайним друком) 

1. Записки YKpa~HCЬKOЇ Господарсь.кої А,кадемії в Ч. С. Р. т. І. Стор. 409, 1927 
2. ЗапиС'ки ,УКРаІЇНСЬКОЇ Господарської Академії в Ч. С. Р. т. Н, Вип. І, Факуль

тет Економіч'Но-Коо,перативниЙ. Стор. 146, 1929 
3. Запис'ки Української Господарської Академії в Ч. С. Р. т. Н, Вип. 2, Факуль

тет Інженерний. Стор. 191, 1929 
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4. Записки У,кра"і.нсь'кої Господарської Академії в Ч. С. Р. т. 11, Вип. 3, Фа,куль
тет Агрономічно-ЛісовиЙ. Стор. 195, 1929 

5. Записки Української Господарської Академії в Ч. С. Р. т. ІІІ, Вип. І, Факуль

тет Бкономічно-Кооперат"вниЙ. Стор. 216, 1931 
6. Записки У,країнсько'ї Господарської Академії в Ч. С. Р. т. ІН, Вип. 2, Факуль 

тет Інженерний. Стор. 90, 1931 
7. Записки Українсько,ї Го,сподарсь'кої Академії в Ч. С. Р. т. 1\11, Вип. 3, Факуль

тет Агрономічно-ЛісовиЙ. Стор. 144 
8. Доц. О. І. Боч,ковськиЙ. Т. r. Масарик, націона.1ьна проблема та українське 

питання. Подєбради, 1930, стор. 244 
9. Українська Господарська Академія в Ч. С. Р. (інформац. брошура). Стор. 64, 

1928 
10. UkrajinsktL HospodtLrska AkadelII1d~ v С. Б. R. Sukromy 1istav s vysokoskolskou 

organisaci' (1922-1926). Бі. 22 

11. Ukrajinska Hospodarska Akadem,ie v Ceskoslovenske герuЬИсе. Program, sta

поуу а prav'idla. 8t. 40, 1931 

12. Проф. С. БородаєвськиЙ. L'Enseignement Бuрегіеuг Cooperatif а l' Academie 
Pol)ntechnique Ukrainienne en Tchecoslovaquie. 

ВИДАННЯ АКАДЕМІЇ 

(Скрипти) 

1. Шпіт'гоф Артур. Кри/зи (переклад з ні,м. мови студ. О. Пителя). 259 стор. 
2. Доц. М. Д06риловськиЙ. Митна справа. Стор. 183 
3. Проф. О. ЕЙхельман. ПРО'МИСJюве право. Стор. 110 
4. Проф. ІСтип. п. Терпило. TO·BapO'31f1aBCТlBO. Стор. 460. 
5. Лект. Малек. Асекураціlйна оправа ч. І ('чеськ. мовою). 

6. Лект. інж. Пергле,р. Організація еле'ктричних підприємств (чеськ. мовою), 

34 стор. 
8. Лект. інж. Сніже'к. Водопостачання ('чеськ. мовою). 

9. Лект. інж. Клір. Розрахунок залізних конструкцій. Стор. 135 

10. Проф. О. Мицюк. Витяг з політичної е'кономії проф. Косінського по с. г. е.ко

номїі. Стор. 83 
11. Лект. Г. Шиянів. Конспективний курс права приватного. Стор. 177 
12. Віпрад А. К. Система федеральних фармерських кредитів (переклад з англ. 

мови студента Т. Микуля,ка). Стор. 78 
13. Доц. В. Садовсь,КИ1Й. Охорона праці й соціяльне забезпечення. Стор. 325 

14. Студ. О. Питель. Конспект морського та торговельного права. Стор. 152 
15. Ге'ррик, Т. Мирон. Огляд організації кредиту по всіх країнах (;nере.клад 3 

ан,гл. мови CTYIД. Т. Микуляка. Стор. 243 
16. Студ. П. Штепа. Курс сільсько-господарського рахівництва. Стор. 100 
17. Проф. В. Шев'чик. Оцінювання лісу (чеськ. мовою). Стор. 116 

18. Кальмес. Організація фабрики (пере'клад з нім. мови студ. В. Окіса). Стор. 226 
19. Ле.кт. Р. Димі,нськиЙ. Гроші і банки. Стор. 364 
20. Проф. Б. Мартос. Кооперативна ревізія. Стор. 169 
21. Проф. С. Борода€всь!КиЙ. Кооперативний збут. Стор. 213 
22. Проф. І. Шереметинський. Спеціяльна зоотехнія ч. І. Велика рогата худоба. 

Стор. 320, 1927 (літограф.) 
23. Лект. І. Івасюк. Кооперативне постачання машин ісиропини, 1927. 
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24. Лект. І. Івасюк. Рах.ЇlВIНИЦТВО виро6ниІЧИХ кооперати:ві'в ч. І і 11. Стор. 178 + 73, 
1927 

25. Доц. Ю. Русов. РІ~бівницт:во ч. І. Стор. 96 + XV1I, 1927 (лJ'ТОІграф.) 
26. Лісо-технічний словник (Лісової Термінологічної KOMkiї при Аrрономі:чно

Лісовому Факультеті У;країнсь,кої Господарсько.ї Академії в Ч. С. Р.) Німець

Ko-уllфаііясыкій.. Стор. 137 + 2, 1928 (ліТОlГраф.) 

27. РосіЙісь.ко-Украї:нсь'киЙ сільсько-'господарський словник (проєкт). Стор. 63, 
1927 (ліТОГРaJф.) 

28. Доц. М. КОСІОра. Лісокористування. 

ВИДАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АКАДЕМІІ 

1. Доц. Б. Лисянський. Осно'ви еле,ктротехніlКИ ч. П. Стор. 390, 1927 (літог-раф.) 

2. Доц. С. ро,мalнов1сы�и'й.. МатеlМа.тична ~таТИістика (~онапеIКТ). Стор. 110 + 2, 1928 
(ліТОlГраф. ) 

3. ПрОф. І. шереlметинсык'й.. Gпеці'яльназооте,ХНЇ1Я ч. І й Н. Стор. 312 + 2 + 4 і 
263 + УНІ, 1927 (ліТОlГраф.) 

ВИДАННЯ КАБІНЕТУ ПРИВАТНОГО ГОСПОДАРСТВА 
(СКРИПТИ) 

1. Ю. Гї'ріШ. ОptГанізація торг;і'влі (,переклад з :ніIМ. 'МО'ВИ З скороченням та Д,опов

ненням доц. К. Коберського). Стор. 127, 1926 
2. Ю. Гірш. Ортані'зація зовнішньої торговлі (переклад з нім. мови з скорочен

ням та доповненням доц. К. КобеРСЬіКОГО). Стор. 70, 1926 
3. Є. Бастіян. В банковій дирекції (ДИСПУІТ про фінансува.!-ІНЯ промислового під

приємства). Переклад з нім. мови CTYIД. Т. МикулЯ'ка. Стор. 78, 1925 
4. Техніка торгівлі товара,ми. З6ірникматеріЯJІів для практичних вправ. Впоряд

кував доц. К. К06ерськиЙ. Стор. 150, 1926 
5. Матеріяли по організації фабрики. Збірник впорядкував доц. К. К()Іберський, 

1926 
6. ЗбіРІШК craT'Yri'B і реrу:ля:мі'нів ріж'них фОРМ ,піД'П'РИЄ'М1С"'І1В. SПОРЯДJК'У'вав доц. 

К. Ко·берськи'Й, 1927 
Ї. Г. ПеЙсер. Промисло'ва ,каЛblкуляція. Пере.клав з нім. мови студ. В. Окіс під ре

дакцією доц. К. Коберського, 1927 
8. Студ. Л. Биковський. Че'ськоморавська Коль,бен, Акц. Т -·во. Випуск І праць 

семінару приватно'Ї економії при УIГА. З передмовою доц. К. Коберсь,кого, 1926 
(літограф.) 

9. Лект. Р. Димінський. Напрями пово€нної доби в кредитуванні торгівлі (стн

пендіятська праця проф. стипендіянта ПРИ катедрі приваТliОЇ е,коно.міки). Стор. 

200 + 11, 1927 

ВИдАННЯ КАБІНЕТУ НАРОДНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
(літографовані) 

1. Студ. Г. Няньчур. Постачання буряками цукрової про·мислО'вости В ДанП. Стор. 
61, 1925 

2. Студ. В. Сахно. Ar·papHa політика радянської влади. Стор. 50, 1925 
3. Студ. М. Юцера. Земельні відносини в Східній Галичині. Стор. 58, 1925 
4. Студ. Л. БиковсЬіКИЙ. Кабінет Народнього господарства УГА. Стор. 22, 1925 
5. Господарські нариси. Збірник під редакці'ЄЮ проф. В. Тимошенка та проф. 

С. Гольдельмана. 
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ВИДАННЯ СПІЛКИ ГІДРОТЕХНІКІВ ТА МЕЛІОРАТОРІВ при У. Г. А. 
(літографовані) 

1. Проф. І. Шовгенів. Криві пї<:щору та зниження. Стор. 36, 1927 
2. ЛеJКТ. І. КУЛИК. Будова до'рі'г. Стор. 377, 1927 
3. Проф. Р. Кукач. Залізобето'Н у ВО'ДНОМУ будіlВЮЩllві. 

ВИДАННЯ СТУДЕНТІВ ГІДРОТЕХНІКІВ 

1. Проф. І. Шовгені'в. Гідрологія. Стор. 278, 1924 

ВИДАННЯ ТОВАРИСТВА КООПЕРАТОРІВ 

1. "Кооперативний Альманах" ч. 1. Стор. 70, 1924 
2. ч. 2. Стор. 142, 1925 
3. ч. 3. Стор. 208, 1927 
4. "Кооперативний Огляд" ч. 1. Стор. 24, 1926 
5. ч. 2. Стор. 16, 1926 
6. ч. 3. Стор. 32, 1926 

ВИДАННЯ АrPОНОМIЧНОГО ТОВАРИСТВА при У. г. А. 

1. Збірни.к с. г. науки й агрономії ч. 1 
2. ч. 2 
3. "Молодий Агроном" (неперіодичний агрономічний збір'Ник с. г. науки та агро

номії). Ви'П. І, стор. 160, 1928 
4. "Молодий Агроном", Вип. 11. 
5. "Молодий Агроном", Бип. ш. 

ВИДАННЯ ТОВАРИСТВА УКРАУНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ 

Неперіодичний збірник. Вийшло 3 числа. 

ВИДАННЯ БІБЛІОЛОГІЧНОГО ГУРТКА при У. г. А. 

"У;країнське КНИігознав-ство". Орган гуртка БЬБліологів при У. г. А. Стор. 32, 1922. 
Вийшло два числа. 

Навіть поминаю'Чи ті чисельні, виготовлені в А'кадемії, пytблі
кації, JЩО видані без її участи, треба признати, що А'кадемія лише 
самими своїми виданнями свого часу спричинилася до помітного 
збогачення української технічної літератури, давши україНСЬ1КО'МУ 
ЧИlТачеві цілу рітносторонньо Jзлож'ену фахову .бібліотеку . 

.... 
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СТУДЕНТСТВО АКАДЕМП 

ТА ГРОМАДСЬКО-ТОВАРИСЬКЕ ЖИТТЯ 

Студентами Академії були громадяни украї.нсь'ких земель 3 за
кінченою середньою освітою (матурою ). Оклад студентства пред
ставляв цілу Соборну Україну (Східня Україна, Західня Україна, 
Б)'іКО'ВИlНа, За'каРlПаття, Зелений Клин, К)l1бань). Також стущентами 
А'кадемії були: 11 білорус1в, 1 чех, 1 чеРlкес, 1 донець, 1 болга
рин, 2 москалі. 

'Нових слухачів до Академії приймано 6 разів. Разом було 
ПРИ1ЙНЯТО 786 осіб. НаЙlбільше слухачів А'кадеМ1Ямала в акад. р. 
1926/27 - 613 осіб. 

Щоб уможливити вступ до Академії і тим українськи.м eMir
рантам, які не вспіли на Україні закінчити середньої освіти, при 
Академії було ,ще 1922 р. зорганізовано Матуральні курси за прог
рамою! реальних 'шкіл. Зверхній догл'яд над цими 'курсами нале
жав Мі.ністер,ству Освіти ч. ,С. Р. Ці кур,си закінчило 127 осіб. Піз
ніше, коли 'КУР'СИ 'виконали своє завдання і перестали функціону
вати, при Академії відбувалися час від часу з участю представни
ка Міністерства Освіти матуральні іспити. Матурантів-екстернів бу
ло 85 осіб, так що число осіб, ЩО одержали ,матуру при Академії 
в Под'єlбрадах осягнуло 21'2. Велику ,підтримку для цих курсів ви
нвив Культурно-Освітній Відділ Украї.нсь'кого ,І1ромадського Комі
тету в ПраІзі на чолі з референто'м цього Відділу І. с. Паливодою. 

Перші 'ЧОТИРИ роки до Академії вступали майже виключно 
еміrранти. Уряд Чехословацької Республіки прийшов їм на допо
могу, llрщділююlЧИ IпереважніlЙ \біЛЬШО1сті 13 НИ:}{І, стипоодії. Почина
ючи з акад. р. 1926/27 Уряд припинИ'в асигнування ,грошей на но
ні стипендії. В той же час на студії до Академії почали прибува
ти абітурієнти українських ш'кіл з Західніх у.країнських Земель. З 
огляду на те, \ЩО не всі нові 'Слухачі мали змогу вчитись на влас
ні кошти, Ібула організована збірка коштів серед y~paїHCЬKOГO тро
мадянства. На зібрані в Галичині через Т -во "Сільський ГОСlПодар" 
кошти вдалося призначити деяку 'кількість стипендій. Професори, 
СЛУЖlбовці та студенти-стипендіяти перевели 'самооподаткування і 
на зібрані в такий спосіб кошти, технічний розподіл яких пере
брав на Сббе Благоді'ЙнийКомітет, приділювали менші допомоти 
незаможним студентам. 

Взагалі ж для влаштування матеріяльної допомоги студентам 
Академії - при ній існували дві офіційні установи: Комітет До
помоги Студентам та Благоді'Й'ниЙКомітет. 
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Комітет Допомоги Студентам (заснований 23 червня 1922) 
технічно 'вів справу 'матеріяльного за6езпеченнястудентів та до
ПОМОІГОВОЇ акції в межах кошторисів, ухвалених фінансово-Гос:по
дар<:ь'кою Комісією Академії. Він же відав забезпеченням студен
тів одягом, ·справами медичної допомоги, допомоги студентським 
родина.м,. уділенням 'студентам позик і т. п. Так наПlриклаід, нїд 
початку існування і до 1 липня 1927 Комітет видав: 1) позичок 
?06.485 кор. ч., 2) на медичну ДО'ПО1МОГУ 94.683 к. Ч., 3) на одяг 
865.242 к ч., 4) на направу одягу - 75.965 к. Ч. і на 5) різні до
помоги 200.047 к. 'Ч. Крім ТОІГО під час нового прийняття студент
ства Комітет, маючи в свойому розпорядженні необхідний інвен
тар, улаштував для тих ·студентів, які на разі не мали постійного 
помешкання, гуртожиток. Комітет був складений з представників 
професури та студент'ства Академії. 

Б~1агоді'ЙнИlЙ Комітет мав своїм завданням організацію допо
моги переважно студентам, ІЩО не 'мали засобів для існування та 
сту ді'Й. Кошти Комітет здобував шляхом збирання пожертв. Він 
же розподіляв ті суми, ЩО здобувалися для підтримки незабезпе
чених Істуденті(в шляхом ,саМООlПодаТКYlван'Ня л,екторlСЬКОГО JЙ адмі
ністраТИВНОIГО ПЄlрсоналу та студентів-,сти;пе.ндіятів. В склад Комі
тету входили представники 'Професури, ·слуЖбовців та студентів 
Академії. 

Для подання медичної допомоги персоналу та студентам Ака
демії існувала амбуляторія, якою завідував лікар (спершу Модест 
ЛеВИЦЬЮ:IIЙ, потім Д-р Олександер llлітас, якого підчас ферій за
ступала Д-р Тетяна Приходь'ко). ~pilM того періодично наїздили 
з Праги лікарі-Сlпеціялісти (українці). 

Загально-студентською організацією була Академічна Грома
да, іпізніше повстала Гіромада Студентів УГА . .обидві студентські 
громади входили в склад IЦентрального Союзу Українського Сту
дентства (Цесус). Організації ці ставили собі за завдання нада
ти СТУ'деН1Х:Ь,КОIМУ життю організо'ваних форм, піДНОIСИТИ інтелек
тузльrниlЙ рівень ClВО,ГО членства та дбати про його матеріяльне 
забезпечення. 

Для здіlЙсненнясвоїх завдань студентсь'кі громади мали такі 
допомогові організації: 1) бібліотеки з читальнями, де студенти 
мали можливість читати періодичну українську та світову пресу, 
грати в 'шахи і т. П., 2) СПОРТОВИЙ клюб, 3) струнну оркестру, 4) 
гурток бандуристів, 5) Драматичне Т-во, яке деякий час працю
вало при участі таких видатних сил, як Загаров, Морсь'ка, Сова
чова та Базилевич. (За час свото іQнування Т-во дало 27 вистав), 
6) організація С'кавтів, 7) академічний хор, 8) Бюро для підшу
кання праці абсольвентам. 

Спожи,вче Т-ВО "Україна", засновано в серпні 1922 р. при 77 
членах з па!Йовим капітало'М 2.400 кор. чеськ. В 1926 р. Т -во ма
ло 360 членів з капіталами: паlЙОВИМ - 32.000 'К. Ч., резервовим 
18.000 'ко 'Ч. і іншими фондами до 1.000к. Ч. То!ваРИСТI80 прова" 
дило такі підприємства: а) їдальню, б) буфет та в) споживчу 
крамницю. 
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ПізнЇ:ше деякий час існувала ще одна кооперативна їдальня 
"Відродження" . 

КріlМ Т -ва "Україна" та Відродження" було ще 'Т -во "Наша Ха
та" та "Союз жінок ХРИСТИЯНО'К", які також ма.тlИ свої їдальні та 
буфети. 

Ощадн.о-Пооичкове Т-ВО "Єдність" засновано в травні 1923 р. 
з числом 80 членів та пайовим капіталом 1.500 'ко ч. У вересні 
1926 р. число членів Т-ва нараховувало 215 осіб, основний капітал 
18.745, резервовий 1.434, а сума вкладів 4.085 кор. чеськ. Позики 
уділювалися на термін 6 місяців в сумі до 300 к. ч. - для фізич
них членів і до 1.000 к. ч. для товариств. 

Т -ВО Українських Кооператорів, що перетворилась з Т -ва по 
Р03lповсюджеННЮКОOlперативних знань, заснованого 25 вересня 
1922. Т -во мало свою бібліотеку, читальню, видавало свій орган 
"Кооперативний Огляд" та видало три збірники "КоопераТИ1ВНО
го АльмаНaJХУ". 

Аrрономічне Товариство,ЩО ставило своїм завданням плека
ти та поширювати аrрономічні знання. Членами Т -ва були пере
важно студенти. Т -во видало три випуски неперіодичного органу 
"Молодий ArpoHoM" та два збірники с. г. науки й arpoHoMiї. 

Видавництво "Кооперативний Фонд ім. Василя Доманицько
го",що об'€днувало до 50 членів, переважно студентів, і ставило 
своїм завданнЯ'м видавати книжки з 'кооперації, arpoHoMiї та на
роднього господарства взагалі і українського зокрема. Т -во ви
дало 4 книжки та 2 портрети українських кооператорів. 

Товариство Пасі.чників засновано 22 січня 1924 з метою об'
€днувати пзс'іч'Никіlв-,студенті,в, Я'к ріlВНО ж і тих, що ці'кавляrrы�яя 
пасічницькою Clправою. Т -во мало власну паСЇ'ку та давало свої 
екс.понати на виставки в травні 1924 р. в Академії та в серпні 1924 р. 
на Че-СЬКО-IСловацьку виставку в Шлезькій OCТlpaBi, де одержало 
похвальний диплом і 300 к. 'ч. нагороди. 

Бібліологічний Гурток, засно)ваний в 1922 р. з Іметою сприяти 
розвиткові української бібліології, як науки і прикладного знан
ня. Видавав під реда'кці€ю студ. л. Биковського неперіодичний ор
ган "Українське Книгознавство" та бібліотеку "Уюраї.нського Біб
ліографічного Мікроба", що випустила 3 публікації. 

Спілка Гідротехніків та Меліораторів заснована 22 липня 1926 
року. При цій Спілці працювали .[~уртки: а) для складення гідро
техні'чного оправочника, 6) гідротехнічної мапи України та в) тер
мінологічний. 

Кіш Українських Пластунів ім. Орлика заснований 5 серпня 
1922 р. Кіш мав 45 членів, які ,поділялись на три курені і мав на 
меті підготовляти майбутніх інструкторів Пласту на українсь'ких 
теренах. 

Гурток пле'кання народнього танку, який провадив далі шко
ду національно,го танку, заложену в Подє6радах відомим артистом 
В. Авраменком. 
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Далі існували й діяли такі організації: 

1) фахові - Товариство Українських Економістів, Спілка 
У країнських Лісівників, Хеміко -Технол Qtгічни'Й гурто к, 

2) територіяльні - ,Студентська Громада i~. І. Франка (гали
чани, 'буковинці, карпато-українці), Кубансь'ке Земляцтво, Т-во Ку
банців ім. Отамана Якова Кухаренка, Білоруська громада, Гурток 
студентів з Північно-Західніх Земель України (волиняки, поліщу
ки, ХОЛМ'Ща'ки), 

3) спортові - "Сокіл", "Січ", УкраїнськиlЙ Високошкільний 
Клюб "Дніпро". 

4) релігійні - Українська Православна Парафія, 'ЩО вважала 
се1бе часткою УАПЦ на У'країні, а в порядку церковному підляга
ла чехові Архиєпископові Саватію Празькому, щирому прихиль
никові нашого відродження і нашої Церкви. Першим настоятелем 
парафії 6ув о. Григорій Мельник. Парафія мала всі необхідні для 
Богослуження речі: ризи, посуд, книжки і т. д. Ще існував Від
діл Українського Євангельського Об'єднання, заснований 14 верес
ня 1925. Також при Академії була Українсь'ка Академічна УМСА. 

5) Інші Товариства - Т-во для студіювання економічного та 
суспільного життя на Західніх Українських ЗеМJІЯХ, Т -во письмен
ників і поетів "Культ", Гурток аматорів української штуки, Гур
ток українських шахистів, Товариство абонентів бібліотеки Ака
демії (з,асноване з метою поповнення для ужитку української ко
лонії в Подєбрадах фахової біlбліотеки Академії творами красно
го письменства), Товариство бувших вонків Армії УНР, Селян
ська Спілка і окремі гуртки прихильників майже всіх головніших 
українських політичних течій. 

Джерельна література: 

1) Програма вИ'Кладів на Украї'нські'й Господарській Акаде'мії у 3ИlМов'()му сем. 
акад. р. 1925/26, ;Под€бради, 1925, стор. 22. 

2) У,країН'сь:ка ГО'СІПодарська Академія в ЧСР, видання канцелярії УГА, По
де6ради, 1926, стор. 18. 

3) .yKpaїHcыкa ГосtПодарсь:ка Академія в Ч. С. Р. (,БРОШУІра в чеській мові), 
Подєбради, 1926, стор. 23. 

4) Українська Господарська Академія в ЧехословаіЦЬ'Кій РеС'публіці, Подєб
ради, 1928, стор. 64. 

5) Y'KpaїНlCЬKa ГО'сподарська Академія в ЧеХО'СЛОЗlць,кій Ре'С!публіці - Програ
'ми, Статут і Правила ('8 че'сь,кіlй .мові), По.LtЄ'бради, 1931, стор. 40. 

6) Проф. М. Добриловськи'Й. Фахово-літературна чинніс'l'Ь Українсь:кої Го
оподарсы�оїї Академї'Ї, Подє6lради, 1932, стор. 12. 

7) Свято Под€6рад.ської АкадемГі (десятиліття) 16. У. 1932. Подєбради 1932, 
стор. 32. 

8) Укра:Ї1нська Господарська А'кадемія, Праіга-rПодебради, 1932, стор. 40. 
9) с. НаріЖНИ1Й .. УкраїIН'ська еміграція ('стор. 137-171 - "Україн'ська Господар

сь,ка А'кадемія 'в Чехііі (Подєбради) та ііі наступник УкраrнсЬЮі1й Технічно-Госло
дарсыийй Інститут позао'Ч'ноrо навчання"), Прага, 1942. 

10) Л. Биковсьюl'Й. Кабіне'l'народнього господарства та е'К<УНОrМічні семінари 
УГА, ПОд'ебради, 1926, стор. 44. 

11) Омелян Юцера. Екон<Умічно-КооперативнИІЙ Факультет УГА. Подє6ради, 
1926, стор. 39. 
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СПИСОК 
абсольвентів, ЩО протягом існування УГ А (1922-1935) закінчили 

повний курс й одержали титул і н Ж е нер а. 

(В СПИСКУ зазначено прізвище й ім'я, дата й мі'оце народження та рік за:кін
чеН'ІіЯ yrA). 

Аrрономічиий Відділ 3 титулом інженера-аrронома: 

·1. АНТОНЕЦЬ Іван (28 червня 1907, ст. Попутна, Кубань), 1932 
2. БАЗИЛElВИЧ lПетро (20 ЖОВТ,НЯ 1894, COKaJIb, Галичина), 1928 
3. БАТЮТА ОЛeJl{lсій (17 6ерезня 1900, с.КлаД'ківка, ЧернЇіГ.), 19'27 
4. БЕЗРУч,ко ЛеlВКО (18 червня 1897, хут. Новохотськнй, Катериносл.), 1927 
5. Б,ІЛОУС Микола (24 грудня 1899, Більманка, Катериносл.), 1927 
6. БІЛОУС Тихон (14 червня 1894, Ладижин, Поділля), 1929 

.7. БОГ<АТИРЬОВ !МИікола (27 IКвіl1Н'Я 1900, 'СТ. ЬваніВІСь'ка, Ку1б3JНЬ), 1928 
8. 'БОй!КО Ананій (16 грудня 1888, КаГОРШilцька Слобода, Київщ.), 1930 
9. БОНlдА!Р!УIК Петро (15 серпня 190З, Жидичин, іВОЛИ!НЬ), 19З2 

10. БОРОВИКІВ Олександер (8 листопада 1898, Каменка, КИЇВІЩ.), 1927 
11. ВlA:КУЛОВСЬКИй ВЇ'ктор (6 ЛЮТОГО 1895, ,вел. Загоров,ка, Черніг.), 1927 
12. ВВАГУН КУЗblма (ЗІ жовтня 1896, Саксагань, Катеринославщ.), 1928 
13. ГЮРИЛЕНКО Михайло (8 листопада 1894, БрагИ!нці, Полтав.), 1928 

.14. ЛАйТОПН Данило (зо ГРУДН'Я 1901, 'ст. ВОЗІнесенська, КYlбань), 19З1 

15. Г АЛЯІН Павло (15 січня 1896, ТeJПЛЇI8tка, Полтавщина), 1929 
16. ЛНАТОВСЬКИй Антон (18 'січня 1899, Кам'янець Под.), 1927 
17. roй,ДИЧ Микола (18 квіТ1Ня 1891, КОlШарівці, ПРЯlші'Вlщина), 1928 
18. ГОНЧА\Р ОЛeJюсан.де'Р (7 червня 1894, Валки, Харкіlвщи:на), 1928 
19. rОНЧАРЕНКО 'Юрій (4 СFЧНЯ 1894, Петрівка, Харкі'ВlЩlГна), 1930 

-20. ГОНЧ.А!Р!lli Олександер (8 листопада 1901, 'ст. Кавказь,ка, Кубань), 1928 
21. ГОРДІ6НКО Га:врило (6кві'тня 1902, ЗапоріЖ!~я, Катерино'сл.), 1928 
22. ЛУ/НЬКО Данило (10 ГРУДНЯ 1894, Запсілля, Полтавщина), 1929 

.23. дJМИ1іРБНКО Павло (2 ЛЮТОІГО 1906, ст. Попутна, 'КУ;бань), 19З2 

24. ДОВНАР-ЛЕВИЦЬКА Катерина (21 листопада 190З, Винниця, Поділля), 1929 
25. ДУЧИМ~НСЬІМ. ОК'сана (8 ЛИ!П'Н!Я 1908, КО'РИ1'ники, Галичина), 1932 
26. ДYlБРІВНИй Па'вло (14 січня 1894, СИНlюв)ка, Че'Р'нkі'вщина), 1928 
27. ДЯЧЕНКО Ми-кола (29 грудня 1894, Боднарів, Галичина), 1932 
28. ЖУ,РЖА Ілыоo (20 липня 1891, Ревуцьке, Херсонщина), 1928 
29. ЗАДОРОЖНІИ Кость (21 травня 1887, Шпикі'в, Поділля), 1928 
ЗО. 3Айцm Микола (25 листопада 1901, Стародyrб, Чернігі'в.), 19З2 
31. ЗАЛЕВСЬКИй Болеслав (20 вересня 1897, 'Бар, Поділля), 1928 
32. 3Е1РК,АЛЬ Сава (11 сіlЧНЯ 1896, Хмелів, Полтавщина), 1928 
3З. ЗИБЕНКО Ол·екса1ндер (12 лИ'стопада 189З, Маторське, КатерИ!но'сл.), 1927 
34. 3LБРОВА Ірина (27 липня 1910, Луцьк, ВОЛИ!НЬ), 19З2 

35. 3ІМНИЦЬКИй Михз'йло (19 вересня 1892, Липці, Харківщина), 1932 

90 



36. LВAHEНКO Микола (2 грудня 1897, Вертїівка, Чернігівщина), 1927 
37. ІЛЬНИЦЬКИй Авксентій (15 сіЧJН,я 1889, ВИНlНИЦЯ, Поділля), 1927 
38. КАЛЕНСЬ,кий І1ань,ко (27 липня 1896, ГОРОДИІЩе, ПолтавlЩ.), 1929 
39. КАЛИНОВИЧ Іван (27 'Гравня 1893, Кременчук, ПОЛТ:1вщина), 1927 
40. КAlПЛИСТИй Макар (18 сі'чня 1896, Майор,ське, Херсонщина), 1928 
41. кдпля АнатоліІй (3 квітня 1899, КИJCіЛLВ, Хе.рсо:нщина), 1933 

.42. ,КАІПУСТЯН ,Георгій (25 листопада 1896, ст. Новоіванів,ська, Кубань), 1928 
43. КlAJ>AlБУТ Микола (24 гру д'ня 1899, СлаВІГОРОД, ХаркіВЩИlна), 1927 
44. КAlРДИНАЛ Максим (26 сеlР:ПНЯ 1901, Копе'стири'н, ПО..1.ілля), 1932 
45. КА<РЕЛЬ Юл~й (28 ,березня 1901, Куклени, Че'хи), 1927 
46. КАТБРИНЧАК Олеюсандер (15 траlВlНЯ 1903, Ко'пестирин, [10діллlЯ), 1930 
47. КЛИМАЧ ЮріlЙ (23 квітня 1896, Піски, ПолтаВlЩина), 1932 
48. КЛИМЕНКО Григорій (20 грудня 1894, Го'голї'в, Чернігів.), 1928 
49. КОНСТАНТИНІВ Юрій (1 ЛИ'С'топада 1888, Чердакли, КатериН'О'сл.), 1927 
50. КОРОГОДА Юрій (30 'квітня 1900, Глодоси, ХерсоН'щина), 1930 
51. КОСТЮЧЕіНКО O,le'Kca (20 лютого 1892, Харкі'в), 1928 
52. КОШrEЛЬ Оле'ксандер (18 травня 1899, Запор~жжя, Катериносл.), 1928 
53. к,Р,АtOНОКIУТСЬКИЙ Ти'мофій (21 лютого 1901, У1спенів,ка, Катериносл.), 1927 
54. ~РИНСЬіКИЙ Пилип (1 лИ'стопада 1899, Кам'янеЦЬ-lПОД.), 1929 
55. КRУІПЕЛЬ,НИUЬКИй Бо:гдан (18 чеРіВНЯ 1906, СтаНИlславів, ГаличИ'на), 1932 
56. к,УЗНЕЦІIВ Іван (25 ГРУДНЯ 1899, Борисівка, ХаркіВlЩина), 1927 
57. ЛИСЕНКО Павло (15 січня 1894, Слобода Стрільців'ка, Харківщина), 1929 
58. ЛИСЕНКО Фе'дір (16 лютого 1889, ПідлИ!пне, Че'Р'нігівщИ!на), 1929 
59. ЛОМАUbJКИй Олеюсандер (2 серпня 1896, Бар, Поділля), 1927 
60. МАНЬК']ВСЬіКИй ВОЛОДИ!МИ!Р (8 червня 1897, Жито'мир, Волинь), 1929 
61. МО~ОЗ Федір «4 бе'резня 1895, Войнівка, Херсонщина), 1928 

.62. JIElПОКУіПНИй Петро (29 червня 1898, ст. Анастасіев'ська, Кубань), 1928 
63. НБCf1ЕРБНКО Яків (23 бере'ЗНЯ 1901, Рудня, ЧерніГtв!щwна), 1927 
64. НЕЧАй Оле.ксандер (22 травня 1883, Чечельник, Поділл'я), 1927 
65. НИЩИй Микита (3 'Квітня 1900, Жидачів, Волинь), 1932 

.66. НІ,КОЛАеБ ВОЛОДИ1МИР (4 ,серпня 1899, Іст. I:линJсыа,' КУlбаJНЬ), 1930 
67. ОВЧАРЕНКО Сергій (4 червня 1897, Кате'ринів.ка, Полтавщина), 1932 
68. ОЛІйНИК МИ'кола (5 ,сер'пня 1900, Солооківці, Поділля), 1927 

.69. ОМЕЛЬЧЕНКО lВіктор (13 Іквітня 1891, ст. I'ВalНіIВlСь,ка, ·Кlytбань), 1927 
70. ОМЕЛЬЧУК Неоніла (20 К'віПlЯ 1909, Звіро'в, Волинь), 1932 
71. ОПАДЧИй КО'С'ТЬ (20 ГРУДІНЯ 1903, Харбін, Зелений К.1ІИН) , 1929 
72. ОРЕЛ Андрій (29 листопада 1897, ГреНИlвці, Полтавщина), 1927 
73. ОСНА Ч Дмитро (2 чер.вня 1901, 'Гrре.бухів, ЧернігіВlЩина), 1932 
74. ПAJВЛИІКІІВ-ПДВЛИUІИН Ла'зар (20 ЛИСТOfПада 1898, ДЖУ.1'инка, .поділля), 1929 
75. ПАЛI8НКО О.lбк·сандра (23 квітня 1897, Лубні, flОЛТЗlВщина), 1928 
76. ПАНЧЕНКО Яків (3 січня 1895, ПорохіВ'ка, ПолтаВlщина), 1928 

.-77. ПАЩБНКО l,вЗlН (28 б ере'з НlЯ 1903, ст. Бwокорбна, КУ1ба:нь), 1930 
78. ПИРОГОВА Натал;ка (3 серпня 1903, Ковель, Волинь), 1927 
79. ПОМА3АНIJВ O,'1e~К'caIHдep (16 lоереІЗ,Н'Я 1898, 'хут. ЛавР,ЇJВlка, Харківщина), 1927 
80. ПРИХОДЬКО Пе''Гро (16 грудня 1896, За'поріжжя, Катерино'славщина), 1929 
81. ПРУДЬКО Па'Н'теле'Ймон (26 ЛИlПНЯ 1893, Плешк<rні, ПОЛТЗlвщина), 1927 
82. ПУСТОВД,Р ГриторіlЙ (4 бере'зня 1889, Лебедин, Харківщина), 1927 
83. РАДЗІЄВСЬКИй Сте:пан (26 квітня 1896, Романівка, ПодіЛЛЯ), 1927 
84. РЕйТЕР O,'1eJНa (24 травня 1897, КatМ'янець-Ulод.), 1928 
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85. РИБАК Леонтій (21 липня 1899, ПіДJІЇсне, Поділля), 1929 
86. PO~'\tlAHEHKO AHT~H (23 вересня 1890, Піне'зеВИlЦі, Київщина), 1931 
87. РОМАНБНКО Єміліян (5 серпня 1890, Ізмаїл, Б3Ісарабі'я), .1931 
88. РНБОЮJНЬ Омелян (18 липня 1900, Танське, Київщина), 1929 
89. GАНКБВИЧ дмитро (1 червня 1897, Малі Крушлинці, ПодіЛ,lЯ), 1929 
90. CAlВЧУ.К Федір (4 бе'резня 1897, Білопілля, Харківщина), 1928 
91. СЕРДЮК Данило (9 грудня 1898, Бреу:сів.ка, По,павщнна), 1927 
92. СИНІЛЬНИК Миха'ЙЛО (21 листопада 1897, Під;гірці, Київщина), 1932 
93. СІМЯ-НИК Сергій (11 вере'сня 1897, КобеЛЯIЮI, Пожавщина), 1932 
94. СКВИРЧИНСЬКА .клавдія (4 черs'НlЯ 1902, КаМ'Яlнець-Под.), 1928 
95. ОКРИПНИЧЕНКО Федір (6 червня 1895, Коди!мохи, Катеринославщина), 1929 

• 96. СЛИВА Спи,ридон (25 ГРУДНЯ 1902, 'ст. СтаРОНИІЖнеСТelбл,пВ:СЬІКа, Кубань), 1930 
97. СОЛОНИНКО ПИЛИІП (14 rрудня 1891, Х!мель'ннк, ПоділлІя), 1927 
98. СОЧИН:СЬ,КИй Михайло (20 травня 1892, Мала КYlже.lї'В.ка, Поділля), 1927 
99. СТАХШ Ольга (31 ЛИІПНЯ 1908, Перемишль, Галичина), 1932 

100. СУХОСТAlВСblКИй Володимир (15 серпня 1898, Будки, Поділля), 1929 
.101. СЬОМАК Севастян (20 грудня 1885, СТ. Пашківська, К)"бань), 1929 

102. ТАНЦЮРА я.ків (5 жовтня 1890, Кра'сногорка, Полтавщина), 1930 
103. ТАрнагРОJl!СЬ'КИй Олександер (22 жовтня 1884, Ониткі1liці, Поділля), 1927 
104. ТАТАРІВ Ле()lНИД (15 іК'ві.тн'я 1895, Чwгирин, Ки~вщина), 1931 
105. ТОМАШЕВСЬКИй Євген (10 грудня 1896, Сенча, Полтавщина), 1931 
106. ТОМАШЕВСЬІКА Оксана (5 лютого 1900, Пе''DР()lград), 1928 
107. ТОП:ДЛІВ Микола (1 .бере'3'НЯ 1898, IflHaгr і ВІка, ,Кате'ринославщина), 1930 

-108. ТРОЦБНКО Оле~сандер (27 лютого 1902, ст. Безскорбна, Ку,бань), 1930 
109. УСЕНКО Данило (15 грудня 1886, Городище, Київщина), 1927 
110. ФЕДОРІВ Максим (21 квітня 1900, Черня'хів, Київщина), 1929 
111. ХОМИЧЕIВСЬ-КИй Григорі'Й (10 січня 1896, ГОЛOlби, Волинь), 1930 

'112. ЧЕРIВОНИй Григор!й (30 січня 1903, ст. Дондуковська, К)"бань), 1930 
8113. ЧЕР!НИШ Михайло (18 грудня 1893, Кате,ринодар, Кубань), 1928 

114. ЧЕРНИШЕ'НКО Вячеслав (2 серпня 1893, :Восківці, Поділля:), 1927 
115. Ш'АПОВАЛ Антоніна ,( 12 жовтня 1893, ~рушїJВIка, ХерсонщИ!На), 1927 
116. ШАРГУН Степан (18 липня 1897, 3алезто'Чівка, Поділля), 1928 
117. ШВЕЦЬ-КОЦУЛВВСЬКИй ЄВіМе'н (18 lВереюня 1897, р'іменці, Поділля), 1929 
118. ШErВЧЕНіКО Володимир (15 ЛИ'lТНЯ 1897, Писочин, Харкі.вщина), 1930 
119. ШЕВЧЕНКО Панас (16 січня 1894, Воранівка, КИЇВlщина), 1929 
120. ШИЛО Іван (17 червня 1896, Слобода Котельва, Харківщина), 1930 

8121. ШТЕПА Па'Вло (29 серпня 1897, ст. HOBO-дМИ'Dрі'іів<:ька, КУ'бань), 1927 
.122. ШТОВХд:НЬ Федір (6 березня 1898, ст. Поповичівська, КYlбань), 1930 

123. ЯРЕ'МЕН~О Іван (2 ЛИПНЯ 1900, Ждани, Полтавщина), 1931 
124. ЯРЕМЕНКО Оле,КСCllндер (21 грудня 1899, Но гаlЙ'сЬ.К, Таврі'Я), 1928 
125. ЯРИНА АндріlЙ (27 листопада 1889, Білоусівка, Полтавщина), 1932. 

Лісовий Відділ 3 титулом інженера-лісівника: 

1. А,БРАМОВИЧ Василь (14 ,квітня 1898, БОігусла'В, Київщина), 1927 
2. Бд,БІН Олександер (3 липня 1894, .Ба:зелівка, ЧернkіВlЩина), 1927 
3. БЕЗЛЮДА Степан (27 грудня 1899, Требухів, Че.рніlгівщина), 1933 
4. Б.JЛАХ:LВ Віталій (26 травня 1897, Катеринослав), 1927 
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5. ЩЛОДУ!Б Сава (12 травнlЯ 1888, Мала Саштанів:ка, КИ~ВЩИіна). 1929 
6. БОНДАРЕНКО Федір (7 лютоrо 1896, НОісач і'в , Киіївщина), 1930 
7. БУНЬОIВСЬ,кий МИКО.1а (4 грудня 1894, Стани:славівсь-ке, ПодіЛ.1Я), 1929 
8. ,БУРАК Ю,рій (7 квітІНЯ 1900, Броносо'в, Біло'рYlСЬ), 1933 
9. БУРЯН1В Григорій (4 листопада 1899, Осинове, Харкі'вщина), 1929 

10. В:АЛЬЧЕНКО ВОЛОДИlМир (1 лиlПНIЯ 1894, КлаДlкіlвка, Че'ptНігівщина), 1928 
11. вАсы�шсь:ки1йй Стах (7 листопада 1895, КУНИlче, Поділля), 1927 
12. ВЕРБА Дмитро (27 кві'Гня 1902, Канів, Київщина), 1931 
13. ВИНОГРАДНИК Василь (13 квітня 1892, Кулачин, Галичина), 1929 
14. ВИТВИЦЬКИй ВолоДИ'мир (12 жовтня 1897, Кам"янець-<Под.), 1927 
15. rАНРИЛЕЦЬ Василь (1 січня 1895, Шоки, Полтавщина), 1930 
16. ГА&РИЛІБ-:БУЯІР Миха'Йло (15 чер'вня 1897, СолодкіВІці, Поділля), 1927 
17. ГАДЗЯUЬКИй Миrкола (2 травня 1897, Жмеринка, Поділля), 1928 
18. ГАйДАй Олеік'Сандер (12 серпня 1896, Жито'мир, ВО.1ИНЬ), 1929 
19. ГАРЯЧИй Павло (13 сі'чня 1893, Буда-ІГОРOlбівська, Київщина), 1929 
20. ГОJIОаок Анатоль (18 вересня 1904, Русино~Бере.С'Те'чко, Волинь), 1932 
21. ГРИІГОРЧУК Ів,а'Н (2 верес.ня 1897, Гнидава, Волинь), 1930 
22. ГРУША Григоріій (30 пере'сня 1899, Олек'сандрія, Херсонщина), 1927 
2З. ІГУДИЛІВ Іларіон (13 rрудня 1894, Крива Руда, Полта.вщина), 1928 
24. ГУЩА Микола (1 гр~дня 1895, Баришполь, Полтавщина), 1929 
25. ДОБРОГОРСЬКИй Микола (21 березня 1900, Ляти:чів, ПодіЛЛЯ), 1927 
26. ДОВБНЯ МетодіЙ (20 червня 1897, ХУТ. Арсе'нівка, Поділля), 1927 
27. ДlМИТРШ3 Євген (12 гру дня 1900, Чугуїв, Ха'рківщина), 1927 
28. ДУНІЧЕВСЬ'КИй Олександер (13 березня 1891, Писаревка, Харківщина), 1930 
29. евТУШЕНКО Ми,}{ола (7 лютого 1894, Новгород Волим'ський, Волинь), 1928 
30. ЄnЬНИIНВ Михайло (1 вересня 1897, Новоукраїнка, Херсонщина), 1932 
ЗІ. ЖЛУДІКИН Оле'кса (1 JIlЮТО'ГО 1896, КИ'ЇВ) , 1928 
32. ЗАКОШWй Михайло (11 ли'пня 1900, Лаврів, Волинь), 1932 
3З. ЗАПОРОЖЕUЬ Петро (26 серпня 1895, Ладижин, Поділл,я), 1929 
З4. ЗБАРИЧУ'К Іван (10 лlfстопада 1896, Біла Це,рква, Ки'fвщИ'на), 1927 
35. ЗОЗУЛЯ Ларго (7 червня 1903, Стружки, Поділля), 1930 
36. ІВАНТИШИН Ярослав (27 липня 1903, Озеряяи, Галич Иlн а) , 1929 
37. ІГНАТЕНКО Дмиrrро (25 жовтня 1895, Корнилівка, ПолтаВlщина), 1928 

838. йОРЖ Теодосі'Й (4 лютого 1898, ст. Новодерев'яН!<івська, Кубань), 1928 
39. КА,Г'УКАЛО ГіРИlГорuй (17 листопада 1899, НОВО!ЗИ1бків, ЧерніІгівщина), 1927 
40. КАРТАШВОСЬКИй Анатоліlй (20 .1lfстопада 1897, Полтава), 1927 
41. КОIВЕРДИНСЬКИrй Петро (24 серпня 1900, Лемиринці, Поділля), 1927 
42. КОЛУБАЇВ Сер;гій (22 .:IlШНЯ 1896, Но'ва Ушиця, Поділля), 1927 
43. КОНДЗБРОВСЬКИй Яків (25 'вере:сня 1892, Полтава), 1928 
44. КУЛЬЧИЦЬКИй Володислав (9 грудня 1902, Кам'янець-Jl'од.), 1929 
45~ К,УIНИЦЬ[{Ий Ілько (17 дипня 1898, КорчіВІці, Буко'вина), 1929 
46. КУРИЛЕНКО Василь (25 травня 1903, Короп, Че'рніrrівщина), 1932 
47. l\iУ,ШЕЛІВ йосИ'п (25 грудня 1899, Липовець, Київ:щина), 1931 
48. ЛАВРИНОВИЧ Борис (2 травня 1892, Троки, Ві.1енщина), 1927 
49. ЛБВИЦЬКИй Іван (20 травня 1894, Камінне, Галичина), 1927 
50. лЕщиlнсы�ийй Федір (6 .1ЮТОТО 1897, Морганівка, Киї'вщина), 1928 
51. ЛОМАЦЬ:КИй М3]{lСИlМ (11 серпня 1896, Бар, ПО'діЛJrЯ), 1928 
52. ЛЮБИ:НСЬКИй Те-одо'сій (19 вере'сня 1896, Кам'янець-Под.), 1928 
53. МАІКАРВНКО Павло (4 листопада 1892, Глухів, Чернігівщина), 1928 
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54. МАЛИК Микола (9 травня 1897, Білики, Полтавщина), 1928 
55. MAMOHnВ Володимир (12 ли/пня 1893, Харків), 1928 
56. МА~ВНШ-ТРіУОЕЛЬНИЦЬКИй Микола (3 травня 1895, Камін,ка, Поді,'ІЛЯ), 1928 
57'. МАТlIЄШИН Юрій (25 серпня 1900, Тура Мала, Галичина), 1927 
58. МЕТЕЛЬСЬКИй Методій (6 квітня 1898, Громи, Київщина), 1928 
59. МИЛЕ НКО Петро (18 травня 1897, Полтава), 1930 
60. МИРОШІНИК Василь (28 ЛЮТОГО 1898, LClKЇBIЦi, ПолтаВlЩина), 1930 
61. МІl1КОВИЧ Михalйло (23 жовтня 1888, Павлоград, Кате.ринославщина, 1927 
62. МІРОШНИЧЕНКО Володимир (22 вересня 1892, Черкаси, КИ·l'ВіЩина), 1927 
63. МУРА;ШКО Василь (6 березня 1894, Вересо'ч, Чернігівщина), 1927 
64. НАУІМЕНКО ЄВlген (18 лютого 1897, Харків), 1929 
65. НБСТЕРЕНКО ПЗ'нас (1 травня 1894, Бориси, ПолтаВlщина), 1929 
66. ПАіВЛІНСЬКИй Серігіlй (6 вересеня 1899, НовоміН'сь'к, Варшава), 1927 
67. ПЛЮЩ Михайло (22 листопада 1899, Єлисавет, Херсонщина), 1932 
68. ПОДОJlЯК Константин (19 вересня 1890, Про'скурів, Поділля), 1927 
69. ПОКРОВСЬКИй ГРИІГ0рій (8 червня 1895, ОРЛИlювка, Чернігівщина), 1928 

-70. ПРОХОJIА Ба<:иль (25 >груД'ня 1890, ст. ПавлLВlсь:ка, Ку.бань), 1927 
71. ПlРОДАНЧУIК Пилип (11 жовтня 1898, Че1рче, Поділля), 1932 
72. РИБЧИНСЬІКИЙ Олександер (20 листопада 1894, Білопілля, Київщина), 1927 
73. Р,УДЕНКО Іван (24 серпня 1895, ЗеленЬіКИ, Київщина), 1928 
74. CAC-ТІСОВСЬКИй Юрrй (20 липня 1897, Харків), 1927 
75. СКУ'БІ1Й Гордій (26 липня 1898, МалиІй Кобеля'Чок, Полтавщина), 1928 
76. СТЕЛЬМ:А,ШЕНКО Іван (27 січня 1899, Яроповичі, КИ1ївщина), 1932 
77. СТЕФАНОВИЧ ВОЛОДИ1МИР (1 о(f'РThН'Я 1904, Ж ерд.я , Поділля), 1932 

.. 78. ТЕЛІГА Михаlйло (8 грудня 1900, ст. Ахтирсь;ка, КУ'бань), 1929 
79. ТКАЧЕНКО Василь (1 сrчН'я 1905, Вовчанськ, Харківщина), 1932 
80. ТУЗІВ МИlк'Ола (10 'Гравня 1898, Чернігів), 1932 
81. ФЕДЧЕНКО ЮріlЙ (1 жовтня 1894, Кома.РОIВ, Поділ~'l'Я), 1929 
82. ЧЕКАРJВ Петро (5 \:ерпня 1901, ГРОСУ,10'В, Херсонщина), 1929 
83. ЧЕРНИЦЬКИй Дени'с (19 кнітня 1895, Сербанівка, ПодіЛЛЯ), 1928 
84. ЧЕРНІЦИН ЛеOlНИД (29 березня 1898, ТатарИІНО, ВороніЖ'чина), 1927 
85. ЧБPlН~IВСЬКИй Захар (18 грудня 1896, ФУlрпалівка, Поділля), 1928 
86. ЧИРIСЬКИй Олександер (12 грудня 1896, Кам'янещь-Поділь'сь,кий), 1928 
87. ШАРБАУ ОлеКlсандер (22 сЇ'чня 1898, Кам'янець-illодільський), 1930 

.88. ШКЕДА йосип (3 лиС'Т'Опада 1900, ст. ЛизаветиН'ська, К~nбань), 1929 
89. ЩЕРБИНА Іван (5 серпня 1884, Чернkів), 1933 
90. ЯІКИМЧУІК Іван (24 люто'го 1897, Горопаї, Волинь), 1930 
91. ЯЦЕНКО Володимир (11 листопада 1903, Храпочи, Ки.ївщина), 1930 
92. ЯUЕНІКО Петро (21 люто'го 18905, Н. СИ1роватка, Харківщина), 1927 

Хеміl{О-Технологічний Відділ 3 титулом інженера-технолога: 

1. БИЛІНСЬКИй Антін (17 січня 1897, Мо'зар, Полі'сся), 1927 
2. БОЖОК Григорій (4 серпня 1890, ХЛQпкове, ЧернkіВlЩllна), 1931 
3. БОй'КО Оле'ксандер (15 вере'сня 1895, Київ), 1930 
4. Б,У;РАЧИНСЬКИй Василь (3 січня 1899, Жолоби, Поділля), 1932 
5. БУіЦАВ Іван (23 вересня 1896, Носівка, Чернkівщина), 1934 
6. В:ІЛЬЧИ/К Микола (17 ЛИlстопада 1901, Кам'янець-Под.), 1931 
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7. ГАДЗЯЦЬ,КА Лідія (14 ЛЮТОГQ 1897, Жмеринка, Поділ.'lЯ), 1929 
8. Г А€IВИй Федір (18 лютого 1898, Степанівка, Чернігівщина), 1927 
9. ГАйКІВСЬКИй Петро (13 січня 1897, Кречуново, Поділля), 1930 

10. ГЕРАСИМОВИЧ Ярослав (1 лиlПНIЯ 1898, БіЛЯіВці, Галичина), 1932 
11. ДІДКОВІСЬКИй ВсеВО,10Д (22Кlвітня 1899, Ярус, Поділля), 1929 
12. ДОВJГОПОЛ Дмитро (22 .1и'стопада 1898, Федїівка, Полта'вщИ'на), 1930 
13. ЗАВО:РИЦЬКИй Панас (5 липня 1894, Нова Басань, ЧерніГівщина), 1927 
14. ЗАКОМОРНИй Микола (21 лисrrопада 1901, Ясеновате, КатеРИНОС.1.), 1929 
15. ЗУ,БЧЕIНiКО Данил'О (10 гру дня 1899, ПалянИ'ченці, Київщина), 1929 
16. ІВАНИЦЬКИй Борис (24 липня 1907, Бояр.ка, Ки'і'вщина), 1930 
17. ШАХНЕНКО Петро(24 лютого 1895, Одеса), 1934 
18. КИРИЛЕНКО Мирон (2 серп'Ня 1900, Сидорі, КИЇВlЩина), 1931 
19. КЛЕКОЦЬІКИЙ Демян (23 жовтня 1896, Гусене, ХО,lІмщина), 1927 
20. КОВАЛЕНКО Ва:силь (30 грудня 1899, Корпилівка, Полтавщина), 1932 
21. КОЗАК О.1е'ксандер (19 березеня 1895, Київ), 1928 
22. КОЗИРСЬКИИ ПаВ,10 (15 січня 1896, Тальне, КИЇВЩИН<J), 1930 
23. КОЛУМІБЕТ Тихон (16 січня 1898, ГореІничі, Київщина), 1932 
24. КОРІПУН Леонид (2 січня 1901, ДаНИ:ІОва Бал~ка, Поділля), 1927 
25. КОШ!МАН Нау'М (1 грудня 1895, Юшкови1й Pitr, Київщина), 1930 
26. КУКШИН Іларіон (19 жовтня 1896, Переволочна, Полтавщина), 19З1 
27. КУЧЕРЕНКО Василь (1 січня 1892, Пля'хова, Ки'~вщина), 1927 
28. КУЧЕРЯВИй АтанззїЙ (1 травня 1901, Викнини, Поділля), 1930 
29. ЛАIТlЧИНСЬ,КИй Микола (2 листопада 1898, Житомир, Волинь), 1927 
зо. ЛЕЩЕНКО Петро (26 червня 1899, Василі'Вlка, Та:в'рія), 1927 
ЗІ. ЛОКШИНСЬ!КИй Олек,сандер (З вере'сеня 1900, Kpe'~IeHHe, Харківщина), 1927 
32. MAKOlllКO Іван (29 серпня 1894, Бере'жанка, Поділля), 1929 
3З. МАЛЬЦЕВ Віктор (1 жов1'НЯ 1894, Ч YIГ уїв, Харківщина), 1928 
З4. М.AJРТИfПВ Олександер (ІЗ лwстопада 1896, СТРИІЖе'в.Юl, Поділля), 1927 
35. МАРТЬЯНШ Олекса (2 жовrrня 1894, OCTP()lГO)КICЬK, Вороніж;чина), 1928 
3б. МАРЧЕНКО Анд.рі'Й (6 липня 1900, Баришпіль, Полтавщина), 1927 
:37. МАРЧЕНКО Іван (2 ГРlУдНЯ 1893, Стульнівка, Таврія), 1927 
З8. МАТУШЕіВСЬКА (IБЕ3ПАЛlКО) СофіlЯ (5 береLЗIНЯ 1905, Шипинці, 

Буковина), 1929 
39. МОСБНДЗ Леонид (20 вересня 1897, Могилі'в, Поділля), 1928 
40. МЯЛОВСЬКИй Гав.рило (22 липня 1892, хут. Мялов,ських, Полтавщина), 1931 
41. НЕДІЛЬКіО ОлеlК'сандер (12 ли'Стопада 1898, Полтава), 1928 
42. ОНИЩЕНКО Федір (10 листопада 1894, Нові Санджари, Полтавщина), 1929 
43. ОСТАХІВ АндріlЙ (18 травня 1902, Київ), 1929 
44. ПАЛІЄНКО МИКО,1а (ЗО січня 1896. Бесідка, Київщина), 1927 
45. ПЕЛЕХАТЮК Микола (2 тра.вня 1892, Жердя, Поділля), 1928 
46. ПОНОМАРЕНКО Андрій (30 листопада 1896, Ждани, IlолтавtЩина), 19З2 

47. ПОТАШНИК Роман-Лев (29 червня 1897, Рогатин, Галичина), 1927 
48. прокопович МихаlЙЛО (9 .1истопада 1890, ОЛ~Г()lпіль, Поділля), 1928 
49. РЕйТЕР Володимир (8 березня 1900, Полrrава), 1927 
50. РЕШЕТНИКllВ-РЕШЕТНЯК Нків (2З березня 1896, Марчихина Буда, 

Чернilrівщина), 1927 
51. РJ1.М;БАIКОВСЬКИЙ Ми.КО.1а (19 квітня 1898, Великі БудиtЩа, 

Полтавщина), 1928 
52. СЕЛЕШ.ко Михайло (4 листопада 1901, Витвиця, Галичина), 1927 
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5З. С1NІОНОВИЧ Володимир (15 липня 1900, Чернівці, Буковина), 1929 
54. СОЗОНПВ Се'Мен (20 липня 1898, Лагери, Харківщина), 1927 
55. ТІКАЧЕНКО Іван (17 люіня 189З, РУНОВlЩина, ПолтаВIЩИНq), 19З1 

-56. ТРОЯН Дмитро (25 жовтня 1900, ст. Катеринівська, Кубань), 19З1 

57. ТРУіБНИй Олександер (15 травня 1900, МОП1JIі!в, Поділля), 1929 
58. ЯКОВЕНКО Ераст (22 жовтня 1898, Новгород-Волинський, Волинь), 1927 

Гідротехнічний Відділ 3 титулом інженера-гідротехніка: 

1. АЛМАЗОВ Олекса (6 січня 1886, Херсон), 19ЗО 

2. АНТИПІВ Олекса (7 жовтня 1895, Куп'янсь,к, Харківщина), 1928 
з. АФАНАСЕНКО Радіон (10 листопада 1892, Ра(Й'город, ки·rвщина), 1928 
4. БАКЕВИЧ-ЩУКОВСЬКИй Дмитро (11 лютого 1895, Садко'Вичі, 

Чернkівщина), 1928 
5. БАЛАНО Олекса (16 бере'зня 1897, Золотоноша, Полтавщина), 19З2 

.6. БАРИЛКО Олекса (5 травня 1892, ст. Іванів'сь'ка, Кубань), 1928 
7. БЛАПТКО Ярослав (ІЗ бе1резня 1908, Теребовля, Галичина), 19З3 
8. БЛУДИМКО Іван (3 травня 1897, Глухів, Чернігівщина), 1928 

,9. БІЛlJ.АИ ФеОДОlСій (19 липня 1898, ст. Іванівська, Ку,баrНЬ), 1929 
10. БОйКО Микола (6 rрудня 1906, Умань, Київщина), 1932 
11. БОйКО Раlїса (5 вересня 190З, Умань, КИfвщина), 19З2 

12. ,БОРТІКБВИЧ алеюсандер (5 ЛИlCТОІпада 1898, M€iНlCbiK, Білорусь), 1929 
ІЗ. Б,УТВИЛОВИЧ ОлеК1сандер (20 чер'ВНЯ 1896, Ба.па, Поділля), 1929 
14. ВдJСИЛБВСЬ)КИіЙ Микола (17 квітня 1895, Білоrrолля, Харківщина), 1929 
15. ВАСИЛЕНJКО Василь (зо грудня 1896, Сенча, ПOJпаSllщна), 1927 
16. ВАРАІВИН Олександер (8 вересня 1899, БОГОЛlюбівка, Кате1РИ.носл.), 1927 
17. :ВАЩЕНКО Петро (14 червня 1896, Ко'белЯlКИ, По.павщи'На), 1928 
18. ВЕРИГА Петро (28 серпня 1900, Стецева, Галичина), 1929 
19. IВІ'НЦВPlСЬКИй Олек'Сандер (ЗІ липня 1898, Китай-lГОРОД, Поділля), 1928 

.20. ВОВКОДАВ Миха'Йло (21 квітня 1900, ІСт. Андрі:ЮВСblка, КУ'бань), 1928 
21. ІГAJВРИЛЮК Михаlйло (1 жовтня 1896, Опарипси, Волинь), 19З2 
22. \ГЕIЙ3Е Іван (15 серпня 189-5, Красно'сілка, Киrвщина), 1927 
2З. 'ГЛУIВiКlШСЬКИй АНДlрій (12 квітня 1894, Сміла, Київщина), 1927 
24. Г.НОЙOlВий Іван (14 лютого 1889, хут. ГНОІйо'вих, Полтавщина), 1927 
25. rіОЛИК Василь (26 Л'ЮТО'ГО 1894, Хотинь, Харківщина), 1929 
26. ГОЛОВКО Дмитро (ІЗ жовтня 1897, Рокитно, Київщина), 1927 
27. ГОРДІЄНКО Панас (22 серпня 1896, Куцров.ка, Чер.нkівщина), 1929 
28. ГУДEtМЧУIК Дмитро (20 вересня 1908, КучкаріВ'ка, Волинь), 193З 
29. ГУІРИН дмитро (26 жовтня 1889, Лавриківці, По.павщнна), 19ЗО 

, зо. ДОДУРА Ів3ІН (24 че'р'В'НЯ 190З, -ст. ПоповwчіВ1СЬіКа, Ку1бань), 19З2 

ЗІ. ДУДАРВЦЬ Михайло (21 листопада 1899, Ставище, Київщина), 19З2 

З2. егунюв Кость (11 листопада 1881, Диканька, ПОJIТаВlщина), 1928 
ЗЗ. ЗArВ'ЯЛІВ Лев (25 листопада 1898, Кам'янець-Под.), 1927 
ЗЗ. ЗІНЧВНКО Яlкі-в (7 жовтня 1892, Кетрисанівка, Херсонщина), 19ЗО 
35. ЗОЗУЛЯ Левко (18 березня 1901, Стружки, Поділля), 19ЗО 

З6. JВАСИШИН Іван (18 вересня 189З, Яришів, Поділля), 1929 
З7. lВАСИШИН Захар (5 вересня 1895, Чорне, ПодіJ1ЛЯ), 19ЗО 

З8. lЛЯШЕНКО Макар (1 січня 1898, Плиски, Черніlгівщwна), 19З2 
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39. КАНДИСКАЛ~В Петро (27 черв'ня 1898, Сенча, По,ттавщина), 1927 
40. КАРМАН Олекса (17 березня 1894, Тадьне, Киї,вщина), 1929 
41. КАТБРИНИЧ Іван (2 грудня 1899, Погоріле, ПодіJ1J1Я), 1929 
42. КИРИЛЮК ДаНИJ10 (11 грудня 1895, Рівне, Во,шнь), 1931 
43. ІКИРИЧЕНКО МихаЙJ10 (20 вере'сня 1894, Ічня, Чернігіпщина), 1932 

.,44. КИРИЧЕНКО МихаЙJ10 (3 листопада 1896, ст. Мінгре,1Ь'сь.ка, Кубань), 1928 
45. КJP,ІЧОК МИКОJ1а (6 червня 1898, Бе'Зпальче, Пошавщина), 1929 
46'. ,КОМАНІВ МИКОJ1а (24 грудня 1897, Hobo-КоН'стантинів, Поділля), 1929 
47. КОСАР СеР'гій (2 'СЇ'чня 1895, Єлисавет, Хе'рсонщина) , 1927 

.,48. КОСТЕНКО Миха!йJ10 (5 J1исто'пада 1899, ст. Старове,1ИLJків:ська, Кубань), 1928 
49. КОСТЕЧУК ВJ1З'С (11 лютого 1896, Пятигори, Ки\ївщина), 1931 
50. КОСТЕЧУК Корній (19 травня 1902, ПЯТИігори, Київщина), 1931 
51. КОСТІВ Іван (12 J1истопада 1~98, ст. J-lовоніко.lьська, дов), 1930 
52. КОТЛНРІВ Іван (17 бере'ЗНЯ 1902, Старод~"б, Чернkівщина), 1927 
53. іКОТОРОВИЧ Антін (1 СЇ'чн'я 1904, Гостинне, ХО,l'Мlщина), 1932 
54. К'РА8ВСЬ,КИй Григорій (5 січня, 1897, Бар, ПодіЛJ1Я), 1929 
55'. КУJIЬЧИЦІУКИй-Г'У,БЯК Осип (28 квітня 1895, Балиня, Галичина), 1927 
56. ЛЕВИЦЬКИй Віктор (14 липня 1893, Київ), 1927 
57. ЛЕВИЦЬКИй ЄВlГен (10 вересня 1907, ГJ1ещава, Галичина), 1932 
58. ЛІНЕВИЧ Кость (10 лютого 1890, Оратів, Київщина), 1929 
59. ЛllСОВСЬКИй Дмитро (7 веРБСНЯ 1908, Хотешов, Волинь), 1933 

~69. МАЙ1ГУІР Константин (2 березня 1893, ст. Шку,ринська, КУ'бань), 1929 
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61. МАЛАНЮК ЄВlген (20 січня 1897, Но'воарханге,1ЬСЬК, Херсонщина), 1928 
62. МАІАКОВ Іван (13 ,1исто,пада 1895, Опішня, Полтавщина), 1931 
63. МАТУШЕВСЬІКИЙ Юрі'Й (9 травня 1905, Харків), 1928 
64. МЕЛЬНИК Юрій (26 т'раВIНЯ 1896, Табурище, ХеРСОНlщина), 1929 
65. МИКОЛАЄНКО Оде'ксандер (23 J1истопада 1894, Київ), 1929 
66. МИХАйЛЕНКО СергНі (2 вetресня 1895, Ромен, Полтавщина), 1927 
67. МИХАЙЛІВ Валеріян (6 серпня 1910, Пошава), 1932 
68 . .мОЛОДО>КОНЕНКО ОлеК'сіlй (5 жовнтя 1899, Лі'оки, Полтавщина), 1927 
69. мамОТ Сергій (23 вереіСНЯ 1895, Кропивна, Чернігівщина), 1927 
70. МОРДВИНІВ Володимир (16 червня 1889, Бере,зова Лука, Полта'вщина), 1927 
71. ОНИll<iIЄНКО Євсе'Й (22 че'р.вня 1898, Сновськ, ЧернiJгівщива), 1930 
72. оm~РОВСblКИй Віктор (25 квітня 1892, Кам'янеЦЬ-lПодіJ1Ь1СЬКИ'Й), 1929 
73. іГ1tAЛІИ-СИдJОРЯНСblКИй МИХaJЙ,10 (6 листопада 1895, БіJ1а Церква, 

КИlївщина), 1932 
74'. іГІАРХОМВНКО Гриторій (24 травня 1895, Радомишль, Київщина), 1928 
75. ПАСІЧНИК ВОJ10ДИ!МИР (31 грудня 1896, Київ), 1929 
76. ПБКАtPЧУIК Іван (8 травня 1894, Брацлав, ПодіJ1J1Я), 1929 
77. іГІ:ЕРВАК МихаlЙ.lО (17 нере,сня 1897, Піски, Полтавщина), 1932 
78. ПЕТРЕНКО Петро (27 чер'ВНЯ 1897, Винниця, Подішrя), 1929 
79. IflЕl'РИК Пилип (9 січня 1900, Павлівка, Поді.мя), 1929 
80. ПОЛЯКІіВ Аlндрій (30 г.рудня 1897, Куп'янськ, Харківщина), 1929 
81. ПОШУІК МихаЙJ10 (19 лютого 1898, Куча, Поділля), 1931 
82. ·РАДЧЕНКО Григорій (4 серпня 1894, СпаСblке, Черніlгівщина), 1929 
83. PEY1I~B КОСТЬ (3 жовтня 1896, Харків), 1928 
84. РОМАНЧЕНКО Миха'ЙЛО (21 січня 1893, Сахновка, Чернігівщина), 1929 
85. РОСОМАХА ДаНИJ10 (4 'квітня 1887, Га.1lЩЯ, Чернігівщина), 1928 
86. САВЕНКО ДаВИJ10 (11 грудня 1897, Ломаки, Полтавщина), 1929 
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87. САВИЦЬКИй Леонид (8 серпня 1896, Харків), 1931 
88. СИДОРЕНКО Іван (27 червня 1892, Журав'ка, Ки'rВlЩинг), 1927 
89. СИМОН Федір (2'1 травня 1895, МеД1ЖИIб.Мж, Поділля), 1928 
90. СІМЯ-НЦШ Валентин (24 квітня 1899, Велики:й Бурлу'к, Харківщина), 1929 
91. ClМЯНUІВ Оле'кса (9 березня 1893, ВелиКІ~Й Бурлук, ХаРКівщина), 1928 
92. GІПКО Микола (7 травня 1890, Борзна, ЧерніlгіВlЩина), 1929 
9З. СКРЯБІН Михайло (27 вересня 1900, Бі.lа Це'рква, Киtвщwна), 1927 
94. СОКОВИЧ Леонид (21 жовтня 1901, Харциск, ХаРКЇівщина), 1927 
95. СОМЧИНСЬ:КИй ОлеК1са.ндер (12 грудня 1900, Кове,lЬ, Волинь), 1927 
96. СПИРИДОНІВ Вшюдимир (1 липня 1895, Петерібург), 1928 
97. СТЕЖКа Валентин (30 січня 1904, Київ), 19З2 

98. СТОПКЕБИЧ Дмитро (21 ЖО'В'тня 1897, Великий Бобрик, Поді.1ЛЯ), 1928 
99. ТАЛЬКОВСЬ,КИй Володимир (6 сі'чня 1891, Ви.1ЬНО), 1927 

,100. ТКАЧЕНКО Пав.l0 (1З січня 1895, ст. НономишастовСЬ'ка, Кубань), 1929 
101. ТУНИК Борис (2З лИ!пня 1896, Кате'РИНОС.1ав), 1927 
102. У!МАНЕЦЬ Лев (18 ЛЮТОІГ0 1901, Гре'чківка, Київщина), 1927 

-103. ФЕДОРІВ Микола (2березН'я 1895, ст. Дондуківська, Кубань), 1928 
104. ФЕДОР1В Микола (19 травня 1908, Крив,е, Галичина), 19ЗЗ 

105. ФЕЩЕнко-чапIlВСЬКИЙ Микола (28 листопада 1899, Вчора'Йше, 
Київщина), 1927 

106. ЦИБУЛЯJ< Дмитро (26 .11l'стопада 1895, Ялонець, Поділля), 1929 
107. ЧЕРНОВ Іван (29 серпН'я 1901, Ново·спасівка, Катеринославщина), 19ЗЗ 

108. ЧОРНОРАй Володимир (9 .'1ипня 1895, Бі.l0j~сівка, Полтавщи'На), 19З2 

109. ЧЕРНЯSСЬ,КИй Єв,ген (7 квітня 1894, БеРДlJlчі'в, Ки"й~щина), 1928 
110. ЧЕРНЯХІВСЬ-КИй Семен (1 вере'сня 1898, Коното,п, ЧерніГівщина), 19З2 
111. ШОХ Петро (29 черв'Ня 1899, хут. Взд;вИ!ж, ЧеРНЇlГі'ВЩliна), 1929 
112,. ЮРЧЕНКОВИЧ Семен (4 січн'я 1894, Ковель, Волинь), 1929 
ІІЗ. Я\КЕРСОН Сем'ен (зо ЛИСТОІпада 1897, Вwнниця, Поділля), 1927 
114'. ЯНОВСЬ-КИй Гаврило (25 вересня 1897, Красна Лука, Полтавщина), 1928 
115. ЯРЕМЕНКО Антон (17 грудня 1899, ВіЛЬХОВИlЙ Ріг, Харківщина), 1930 

.116. ЯАМОЛЕН:КО Петро (8 червня 1885, ст. Полта:всь:ка, Кубань), 1929 
117. ЯРОШЕВСЬ'КИй Олександер (25 лилня 1887, ПРИЛУlка. Полтавщина), 1931 

Економічно-Кооперативний Факультет 3 титулом 
інженера-економіста: 

1. АБРАМЧИК Микола (6 серпня 1903, Си-че'Ви<ч, Білорусь), 1929 
2. АНТОНОіВИЧ Петро «29 червН'я 1901, Нцькошvчі, Бере.стеIЙщина), 19З2 

З. АФАНАСJ!ЄБСЬКИй Василь (зо грудня 1897, Погиричі, Чернігівщина), 1927 
4. БАз.ІЛіЕ!ВСЬ!КИЙ Ми'кола (8 6чня 1893, Київ), 1927 
5. БАйЛЮК Ієроним (27 липня 1897, Скала, Га.lичина), 19З2 

6. БАЛАІБАН Яків (2З вересня 1898, ПIІ:сарі.в'ка, Поді.1ЛЯ), 1931 
7. БАРАНОВСЬКИй Петро (22 сер'пня 1888, Балаклея, Київщина), 1931 
8. БАРЦАЛ ЙОСИП (22 ЖО'Вl'ня 1894, ПИІСа'РіВlка, Київщина), 1927 
9. БАТЬ О.lек'са (12 липня 1897, Кре'м'янеIЦЬ, Волинь), 1929 

10. БЕЗРУЧКО СофііЯ (18 вере,сня 1895, Бр аlЦЛав, Поділля), 1927 
·11. БВРЕЖНИй Константин (1 липня 1890, Катеринодар, l<jlбань), 1931 

12. БИ БІК Василь (23 серпня 1894, Гудими, По.lтавщина), 1928 
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13. БИК Юліян' (28 квітня 1910, Яворів, Галичина), 1931 
14. БИКООСЬКИй ЛеВIКО (10 квітня 1895, ВільхИ'вець, Київщина), 1927 
15. БІЛ1НСЬКА (IБАЛAJБ,Ай) Наталка (19 серпня 1894, Ічня, ЧернtГівщина), 1930 
16. БОБІIНСЬ,КИй Борис (22 rрудlН'Я 1896, іБОРКDВ, Поділл'я), 1927 
17. БОКІТЬКО Борис (4 жовтня 1898, Миргород, Полтавщина), 1929 
18. БОНДАРЧУК Левко (17 червня 1892, Київ), 1927 
19. БОРИС Володимир (9 листопада 1906, Яворів, Га,lИчипа), 1931 
20. БОРОДАи.ко Корнило (23 береlзня 1897, Вулька, Галичина), 19З1 

21. БУТОВСЬКИй Микола (1 квітня 1894, 3агаЛЬrці, Ки·Ї'вщина), 1927 
22. ВИГil-fAНlСЬКИй Пе,тро (11 липня 190З, ЯгольнИіЦЯ, Галичина), 19З2 

2З. Вll'ГВ'ІіЦЬ~КИй Володимир (24 червня 1896, ПЯТИігірна, Київщина), 1928 
24. ВОЛКОВСЬКИй Діонисій (6 травня 1896, ОЛЬrгопіль, Поді.1.1Я), 1927 
25. ВОЛОДИМИРІІВ Сергій (29 ГРУ,Д'НЯ 1895, ~ociBKa, ЧернігіВlЩина), 1927 
26. ВОЛОСЕНКО ,lри:на (7 іГ'Р'YlДН'Я 1907, Ль'вів), 19З2 

27. ВОРОНКЕіВИЧ Атанасі'й (18 {:і'чня 1891, Сорокошич, ЧернkіВrЩина), 1929 
28. ГАйДОВСЬіКИй-IПОТАіПОВИЧ Оле'ксандер (зо листопада 1901, 

Полтава), 1927 
29. ГАЛУ:ШКО дмитРО (24 жовтня 1899, Гнидинці, Полтавщина), 19'27 
зо. IlAЛУШКО (ЗіА,ХАРЧЕНКО) ,Марї!я (29 лишня 1897, Киіів), 1928 
ЗІ. ГЛАДІй Анд'роник (10 вере1СН'я 1895, Березів, Галичина), 1927 
32. ГЛОIВЕНСЬКИй Єв'ге'і (1 лИ'сто;пада 1894, РУМIЦЇ'в, КИіїrвщина), 1927 
3З. ГіНАТЧЕНКО Ганна (4 Т,равня 1897, Довжик, Чернвгі'вщина), 1927 
З4. ~OP1HEHKO Григорі'Й (2З січня 1891, Пироги, Полтавщина), 1927 
35. ГРАБИНА !МИlкола (2 квітня 1896, ПРИЛУ'ка, ПолтаIВrЩи'иа), 1927 
36. ГіРИШКО ГРИІГорiJй (5 грудня 1893, Кau\1"ЯНиlй: Брод, ВОJ:iИНЬ), 1927 
37. ДЕНИСЕНКО Григорі1й (23 сі.чня 1893, Оміле, Полтавщина), 1927 
38. ДИUllКАIНТ Іван (24 люто.го 1908, ЛНТОВИЖ, Волинь), 19З2 

39. Д3НБЕНКО Яків (6 ЖОВl1НЯ 1892, Матяші'вка, Полтавщина), 19З2 
40. ДОБJРОВОЛЬСЬКИй Валерій (2З грудня 1889, КиТв), 1930 
41. Д;ОВГ АЛЬ Спиридон (ЗІ ЖОІВ'ГНЯ 1896, Носї'вка, Че-рнkівщина), 1930 
42. ДОЛЬНИЦЬКИй Сте:пан (20 береі3Н'Я 1889, С-кваря'ва, Галичина), 1929 

... 43. ДОНЕЦЖИй Володимир (24 липня 1895, ст. АндрНвська, Кytбань), 1928 
44. ДОНЧЕНКО Павло (l<О'беляки, ПолтаВlЩина), 1927 
45. ДРИКАЛОВИЧ Володимир (15 липня 1903, Головятино, КИЇВlЩина), 1933 
46. J]poчиIiсыlАA Зоя (26 лютого 1901, Проскурів, Поділля), 1930 
47. ЕРАСТІВ Павло (15 грудня 1895, РУМlЦів, КИії,вщина), 19ЗО 

48. ЄФРЕМЕНКО ГРИігоріЙ (24 [ІРУ дня 1898, Старі Жиравичі, Білорусь), 1929 
49. ЄВТУХІВ Оле:ксанде'р (15 люто,го 1898, Кам'янець-lГІодільський), 1929 
50. ЖИХОВИЧ Ол'е~сандер (1 січня 1900, Бобру1ЙСЬrК, Білорусь), 1927 
51. ЗА3lМКО Володимир (14 травня 1885, Бобровиця, Чернirrів:щина), 1928 
52. ЗАХАРЧЕНКО Микола (27 с,ерпня 1893, Ки·Ї'в), 19З1 . 
53. ЗОГОЛЬ Василь (9 травня 1891, Полтава), 1928 
54. ІЛЛІЧ !БорИlС ,(20 ве'ре'Сня 1899, Ямпіль, Поділля), 1927 

~55. КАМИШАН Серг~й (12 вере'сня 189З, СТ. Старотитарівська, Ку.бань), 1928 
56. КАРДАСЕВИЧ Бориrс (29 липня 1899, Мандриrшівка, Поділля), 1928 
57. кАplпинсы�ийй Роман (1З березня 1904, Островець, Галичина), 19З2 
58. КАСЯНЕНКО Матвіlй (23 грудня 1891, Ставище, Киї!вщи'На), 1929 
59. КІСТЬ Андрій (17 травня 1891, Сквира, Київщина), 1927 
60. K~UEPA Олександер (5 лютого 1900, ЗагіР'Я, Галичина), 1927 
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61. К1ЦЕРА Омелян (19 серпня 1892, Бережани, Галичина), 1927 
61. КIJЦБРА Ю.ті'Я (23 (IІЮВl1Н1Я 1898, іКиши'НіIВ, Ба'саРaJбilя), 1927 
63. КLU.ИЛА Константин (3 черв'ня 1909, МЛИНlки-ШкіJIьнико'ці, Гаш~чина), 1932 
64. КМЕТА Архип (2 лютого 1891, Ічня, Чернkї-ВlЩина), 1928 
65. КМЕТА. Евстолї'я (22 ЛИСТОlПада 1901, РаХіни-lПольО'ві, Поді.lЛ'Я), 1930 
66. !КОЗИЦЬКИй Василь (7 травня 1904, Хишевичі, ГаЛИJчина), 1932 
67. КОЗЛОВСЬКА Марія (16 береlЗНЯ 1900, kаківщі, Поділля), 1930 
68. КОНОНБН'КО Харитя (18 жовтня 1900, Миколаївка, ПолтаВlЩина), 1930 
69. КОНОНОВА Єв:генія (13 грудня 1898, Рі'вне, Волинь), 1929 
70. КОРБЕЛЕЦЬ,КИй О.lександер (6 квітня 1899, Чернігів), 1929 
71. КОРНІЛОВИЧ Євген (15 лютого 1898, ВеликИlЙ Окит, Волинь), 1927 
72. КОРОТИНСЬ,КИй Оле'ксандер (9 червня 1896, Руда, Поділля), 1927 
73. КОСТАИВ Леонид (6 .тютого 1888, Петербург), 1928 
74. !КОСТЕНКО Вал·е·нтин (11 лютого 1898, Ве'села Гора, Катерино·сл.), 1927 
75. КОСПВ Петро (12 лиП'ня 1900, Ста'рий Гвіздець, Галичина), 1928 
76. КОТИК Остап (10 .1ЮТОГО 1898, Бурштин, Га.lичина), 1931 
77. кривошиrн Максим (22 листопада 1892, ЛОХВИЦЯ, ПQлтавщина), 1928 
78. КІРИШТОф Яків (20 жовтня 1900, Меденці, Волинь), 1927 
79. КУ ЛЬЧИЦЬІКИЙ Євген (4 квітня 1900, Вільховець, Поділля), 1927 
80. ·КУіЦЕВИЧ Петро (22 грудня 1904, Клевань, Волинь), 1931 
81. КУШНІРЕНКО МИlКола (13 листопада 1906, Мельня, Чернігівщина), 1931 
82. КУ,ЩИНlCЬКИй Антон (1 JIЮТОГО 1897, Ло'Х'ВИIЦЯ, По.павщина), 1927 
83. ,КуЩИrНСЬКА Зіна (21 квітня 1901, Кременчук, Полтавщина), 1929 
84. ЛАВРИК ВО,10ДИМИР (28 березня 1897, Ковно, Литва), 1928 
85. ЛЕЩИНСЬКИй Михаlйло (23 сер'пня 1904, КОімарно, Га.lичина), 1932 
87. ЛItlЕВИЧ IГаЛИlна (10 ЛЮТОІГО 1890, Оратів, Киї:вщина), 1930 
88. ЛШИЦЬКИй дмитрО' (21 лютого 1892, СЛОіб. ава.това Лучка, 

Харківщина), 1928 
89 .• ШНИЦЬКА Марія (22 червня 1902, Кам"янець-Подільсь'кий), 1929 
90. JlІТВИЦЬКИй Микола (13 травня 1888, Жерденівка, Ilоді.'lЛЯ), 1928 

_91. ЛОШЕНКО Григорій (26 травня 1901, ст. Вареникова, Кj'1бань), 1930 
92. М,АКАРСЬКА (ШІУЛЬЦ) Оль.rа (13 траВІНЯ 1903, КОІвель, (Волинь), 1933 
93. :МАЛАШКО Микола (5 гру д.ня 1893, МаріЯІНІка, КатеРИНОСJIaJВЩИ1на), 1927 
94. МАЛЬ'КО Демя,н 28 жовтня 1898, Ка.'lИновка, ВилеНJЩина), 1930 
95. МАЛЬЦЕВА Надія (2 .1ЮТОіГО 1896, Чугу,ї.в, Харківщина), 1928 
96. МАРУЩА,К дмитро (23 жов'ТНЯ 1908, Говилів Малий, Галичина), 1932 
97. МАРЧЕНКО Ганна (10 'че'Р'ВНЯ 1899, БіРОВ'ка, КатеРИ1но.СЛaJвщи'на), 1927 
98. МАТЮШЕНКО Михаійло (22 ЛЮТОГО 1902, Київ), 1927 
99. МАЦУ ЛА Гаврило (26 ГРУДІНЯ 1904, Яворів, Галичина), 1931 

100. МЕйНЕ !Ігор (29 верс'сня 1892, ху!. СадІКИ, Дон), 1932 
101. МИКУЛЯК Теодор (22 СЇ'чня 1894, Солотвина, Галичина), 1927 
102. МИХА.ЙЛЮ'К дмитро (12 жовтня 1897, Бучачки, Галичина), 1929 
103. м.оЙ·GІЯХА АндріІй (14 жовтня 1887, Лі:пляве, Полтавщина), 1931 
104.НЕДОЛЯ-rНО3ДРАіНЬ Висаріон (6 чер.ВНЯ 1894, Петракінка, 

КатеринослаВіЩина), 1928 
105. НIiЦКЕВИЧ МИКОJІа (4 серпня 1906, Тучин, Волинь), 1932 
106. НilЩЕМВНКО КорніlЙ (13 вересня 1893, Пабережка, Київщина), 1930 
107. tiЯНЧ~'іР Гордій (4 січня 1884, МаJIИНКИ, Волинь), 1927 
108. ОВСІйіКО Микола (22 квітня 1900, Сміле, Полтавщина), 1934 
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109. ОРУН Петро (30 траня 1889, сл. Золота, Галичина), 1929 
110. ПАВЛІВ ОлеК'сандер (29 серпня 1904, Двинськ), 1929 

-111. ПАНАСЕНКО Лавро (2 вере'СНЯ 1895, Базар, ВОЛИlНЬ), 1928 
.112. П!А;НИЦЯ Степан (15 грудня 1902, Катеринодар, КУ1бань), 1929 
ІІЗ. ПАНЧІ::НКО Петро (24 серпня 1892, Бердянськ, Тав'рія). 1927 
114. ПAlПЕНКО дмитро (18 вересня 1895, Мала Білозірка, Таврія), 1927 
115. ПAlПОРОТНИй Михайло (14 ли'сто'пада 1892, Бахмач, Чернігівщина), 1929 
116. iIlАСГУХ Іван (20 лютото 1896, Хишевичі, ТаЛИlчина), 19З2 
117. iIlЕТРАШllliСЬКИй Де'мян (1 листопада 1886, Михайлівці, Поділля), 1928 
118. iIlЕТРШСblКИй Данило (15 грудня 1889, КалмИlЦЬ, ПолтarВЩИlна), 1929 
119. ПЕТРОВА Тамара (18 квітня 1895, ЖИТОІМИР, Волинь), 19З2 
120. tПИРОПВ Юрій (22 {;ерпн'я 1900, Ковель, Волинь), 1928 
121. flИТЕЛЬ ОлеК'сандер (26 вересня 1892, РО'зваж, Галичина), 1927 
122. ПРИБИТЮВСЬ:КИй Петро (5 травня 1894, Нетри:бці, Галичина), 1927 
12З. ПРОКОПІВ Іван (6 січня 1903, Рунгури, Гали'чина), 1929 
124. РЕВЕНКО Микита (8 травня 1896, Вотика, Черні1гіВіЩина), 1927 
125. РЕВЕНКО Надія (12 'fIравня 1902, Остро.г, Волинь), 19З1 

126. РЖБ,ВУЦЬКИй Віктор (5 жовтня 1901, Овруч, Волинь), 1927 
127. РОЗНАТОВСЬКИй Микола (1 грудня 1889, Глухів, Чернігівщина), 1928 
128. РОМАН Іван (4 жовтня 1898, Підліаки, Галичина), 19ЗО 
129'. РОМАНЮК Леонид (10 бере,зня 1898, Нова Ушиця, Поділля), 19ЗО 
130. РУДЕНКО Юрко (12 серпня 1899, Окниця, БЗ'сарarбія), 1928 

-ІЗІ. РЯДНИНА Іван (зо липня 1898, ст. До;тжанська, Куlбань), 1928 
lЗ2. СА,КАЛО АнJ.РМЙ (18 серпня 1894, Петрів'ка, Полтавщина), 1927 
lЗЗ. САХНО Василь (зо червня 1887, Решетилівка, Полтавщина), 1927 
134. СЕМЕНІВ Василь (зо СFЧНЯ 1879, Кінські Роздори, Катеринославщина), 1921 
lЗ5. оерИJК Константин (28 грудня 1906, Милостів, Волинь), 19З2 
136. С1КОРА Петро (24 серпня 1884, Біла Церква, КИlfВЩИlна), 1927 
lЗ7. CЬМAHЦIВ ГРИІГоріlй (15 червня 1895, Gмолянова, Харківщина), 1927 
138. СІНКО Наталя (30 се'р1ПНЯ 1897, .ковель, ВОЛИlнь), 1929 
139. СЛОНСЬКИй Іван-Антін (1 травня 1902, Деля,ва, Галичина), 19З2 
140. ООВЕНКО Ва'силь (29 липня 1888, СаК'сагань, Катеринославщина), 1927 
141. сапруІНОВИЧ Олександер (2З се'рпня 1899, Турійськ, Волинь), 19З2 
142.IООХИНСЬКА Лідія (20 березня 1900, Моги.lів, Поділля), 1928 
14З. !ОПОЛЯ'К Антон (9 червня 1894, Підліски, Га.lичина), 19ЗО 
144. СТАтникаВА Ганна (17 березня 1896, Подорожжа, Поділля), 1927 
145 .GУ1вчинсь:кий Микола (8 вере'сня 1891, Біликівці, Поді,тшя), 1927 
146. ЩІ:БОРСЬКА (ДРОЧИНСЬКА) Марина (26 ЛИlПНЯ 1896, Кам'янець-

Подільсь'кий), 19ЗО 

147.IОЦШОРСЬКИЙ Ми,кола (28 березня 1897, Житомир), 1929 
148. ТAJРtAСЮК Микола (25 грудня 1907, Сельце, Волинь), 19З2 

149. ТРИЛЬОВСЬКИй Василь (15 серlПНIЯ 1903, КОЛОМИІЯ, ГаЛИЧИІНа), 1931 
• 150. ФЕДОРШ Сергій (1З січня 1891, СТ. Рощеватська, Кубань), 1927 
.. 151. ФЕСЕНКО Борис (З травня 1895, ст. с.гювянська, Ку.бань), 1927 

152. ФИЛИПЧАК Ярослав (З червня 1905, Долина, Га.lJИчнна), 1932 
153. Х.А!БЕР Василь (16 червня 1889, Тростянець, ГаЛИlчина), 1927 
154. ХИМОЧіКА Сергій (6 жовтня 1895, Миргород, Полтавщина), 1928 
155. ХОДАРКЕВИЧ Павло (16 березня 1896, Турець, БідорУ'СЬ), 1927 
156. ХОЛОДНИй Іван (1 січня 1891, ДуБИІнці, Чернітївщина), 1930 
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157. XJІ>.AlПКО Микола (7 )(Вітня 1892, ГаВРИJIівка, Полтавщина), 1927 
.158. ЧОРНИй Григорій (12 березня 1901, ст. Довжанська, КУбань), 1928 

159. чу,БЕ:НіКО Олександер (4 серпня 1896, Радомишль, КИЇ'В'l1I.ина), 1928 
160. ЧУБЕНКО Лисавета (25 Ківїmя 1900, Оде'са), 1929 
161. ШАБЕЛЬСЬКИй Іван (27 травня 1897, Оде'са), 1929 
162. Ш'КЛЯР Василь (25 ЛІЮТОГО 1887, Сеня'Вка, ЧернiJгівщипа), 1928 
163. ШМАТКО ІвЗlН (30 'серпня 1884, Савинці, Полтавщина), 1929 

.164. ШТАНЬКО Микола (2 грудня 1899, ст. Ана'стасїівська, КУ'бань), 1928 
165. ШУВАЛОВА-ЛИПОВЕЦЬКА О.lепа (25 листопада 1903, ПеТР()lград), 1931 
166. ШУЛЬЦ Оле'ксандер (21 жовтня 1895, Ковель, ВОJIИНЬ), 1929 
167. ЯРОСЕВИЧ Іван (17 травня 1904, Долина, ГаJIИ'чина), 1935 

.... 

Проф. Б. МАРТОС 

3АСНОВАННЯ УКРАїНСЬКОї ГОСПОДАРСЬКОї 

АКАДЕМІї 

Вступ. 

В ,кінці 1919 РО'КУ Уряд УНР lПіслав мене за 'Кордон в ос06-
.7JИВИМИ доручеННЯ1МИ й уповноваженнями. Коли я відвідав Дипло
матичну Місію УНР в Празі, то голова її М. Славінський звернув 
мою увагу на те, що до Праги приїхало кілька десятків наших мо
лодих людей, які записалися на празькі висо'кі школи, але не за
безпечені матеріяльно і тому дуже бідують. Місія допо'магає ім 
за рахунок свого бюджету, але кошти, передбачені в ньому на до
помогу українським громадянам, дуже Ma.1Ji. Хоч ця справа нале
жала до компетенції Міністра Освіти, але я на свою від,повідаль
ність асиrнував зараз же кошти на 40 стипендій для студентів ви
соких шкіл в Чехословаччині, знаючи, що Міністер Освіти П. Хо
лодний не буде IПрОТИ того :протестувати, бо Івсі 'Ми нено !бачили, 
як терпіла українська справа через недостачу людей з фаховою 
освітою, коли на відповідальні державні пости доводилося при
значати людей національно чужих, а часом навіть приховано во
рожих. Таким чином у Чехословаччині українські студенти одер
жували стипендії вже з кінцем 1919 року. 

На прохання М. СлавіНСЬКQiГО я СЮІаВ офіці,йну візиту Мініст
рові Фінансів ЧСР, щоб подЯ'кувати йому за доброзичливу вимі
ну старих австрійських грошей на чесь'кі (наша Місія пропустила 
чомусь термін виміни). Міністер Фінансів К. 30HTar прийняв мене 
надзвичайно добре: призначив побачення на піС.1JЯУРЯДОВУ годину; 
хоч Я мав з собою перекладчика (ЧJlена Місії Драгомирецького)) 
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але він просив мене говорити українською мовою, бо, мовляв, сло
в'янин СJюв'янина мусить розуміти. Наша розмова не обмежила
ся моєю подЯ'кою, а перейшла на тодішню політичну ситуацію та 
на МЗJйбутні політичні та господарсь'кі стосунки між Україною та 
Чехословаччиною, так що затягнулася на півтори години. "Пане 
l\l\iHicTpe, - сказав між іншим К. 30HTar, - ми повинні мати за 
всяку ціну спільний кордон". А я, віт,аючи цю думку, зазначив, 
,ЩО чехи повинні допомогти .нам у нашіlЙ бороть'бі. Зонтаr на те 
відповів, що Чехословацька Рес'пу6ліка - ще молода й дуже сла
ба, щоб дати нам велику допомогу, але зробить те, що в її си
лах. "От наприклад, -- говорив він, - ви можете посилати своїх 
молодих людей в Чехію на студії". На те я зазначив, що в чесь
ких школах вже студіює кількадесят українців та що я призначив 
для них 40 стипендій, а в разі потреби призначу біль,ше. "Але, 
- додав я, - можливо, що наша Держава через якийсь час вже 
не матиме змоги виплачувати ці стипендії". На це Зонтаr дав ме
ні обіцянку, що зробить все для того, щоб наші молоді люди 
змогли закінчити студії. Свою подяку за це я висловив так, що 
бачу в цій обіцянці Міністра неписану У'мову між нами. Про все 
це я розповів голові нашої Дипломатичної Місії. Справді, коли 
наша Міс'Їя вже не 'Мала змоги виплачувати стипендії, то було за
сновано Y~paїHCbKY Студентську Поміч, що одержувала реrулярну 
допомогу від чесь'КО'ГО Уряду. 

В травні 1920 р. я видав значні одноразові студійні допомоги 
кільком українцям у Відні, в тому числі Ю. Русову, що дало йо
му ЗМОГУ зробити ДОіК1'Іорат при Віденськім Університеті; пrзніше 
він був доцентом УГА. 

Зустрівшись у Відні з К. Безкро·вним (пізніше лектор УГА), 
ми довго розмовляли і прийшли до висновку, що завданням часу 
є організація студійної допомоги нашій молоді на широку скалю. 
А приїхавши в Берлін, я 3 послом УНР в Берліні М. Поршем С'кла
ли меморандум до Уряду Ні'ме'Ч'Чини про організацію Німецько
Українського Комітету; кошти цього Комітету мали складатись 
з відсотків на ті 900 з чимсь м,ільЙоні.в марок, що належали УНР 
і лежали в німецько'му Державному Банкові, але які німець'КИЙ 
Уряд з3!бльокував "до стабілізації відносин на території України". 
Разом з М. Поршем ми були у Міністра Закордонних справ, по
дали йому цей меморандум і довго говорили з ним про конеч
ність розв'язати цю справу позитивно, хоч би в інтересах німець
кого державного престижу. На жаль, наші старання не дали по
зитивного висліду. 

В один з моїх приїздів до ПраlГИ (р. 1920) українсь'кі студен
ти звернулись до мене з проханням прочитати їм лекцію про ко
операцію. ТОІМУ, коли я звільнився від обов'яз'ків Міністра (чер
вень 1920 р.), то вирішив організувати в Празі Кооперативні кур
си для наших студеНТІів, надіючись одержати на це матеріяльну 
підтримку від чеського Уряду. 

Одпочинувши й підлікувавшись (анемія від перевтоми), я на
саМіперед відбув студійну подорож (Берлін, Дрезден, Ляйпціr, Ре-



reHc6ypr, Мюнхен, Га:\1rбурr), ознайомивоя ТЗ<~f з працею ріжнома
нітних кооперативних організацій, зокрема з організацією КО'опе
ратИ'вних шкіл і курС'ів, та зібрав цінні матеріяли з.теорії та прак
тики кооперації. Потім разом з М. Поршем (видатний український 
правник-економіст) я склав програму вечірніх Кооперативних. кур
сів. Літом 1921 року я був уже в Празі. Почувши про невідрад
ний стан кооперації на Закарпаттю через недостачу інтелектуаль
них сил, я поїхав до Ужгороду з метою організувати там Коопе
ративні курси. Але мої пере,говори з тамо'шніlМИ діячами (А. Во
лошин, М. Бращайко та інш.) не приве.1JИ ні до чого. 

Підготовча праця. 

Повернувшись до Праги, я зайшов до Українського Громад
сь'кого Комітету, де головою був відомий громадський діяч Ми
кита Шаповал, а членом Управи О"lександер Мицюк, о'6оє мої дав
ні знаіЙомі, спіроlбітники по Генера.;lЬНОМУ Секретаріятові Земель
них справ (р. 1917) і КО.l1еrи по Кабінету Міністрів В. Чеховсько
го (1918-19 р. р.). М. Шаповал, довідавшись від мене про намір 
органіl3увати Кооперативні курси, як людина веЛИ1КОЇ ініціятиви~ 
зараз же зор'іЄНТУ'вався і заIПРОПОНУ1ваIВ :мені ОР1ганіlзувати ці курси 
при Українсь'кім Громадськім Комітеті, 06іцяючи добути для них 
КОіШТИ. Хоч УІКР. Гром. Комітет був тоді ДУ'Ж'е 6і\дний (lмі!сЯlЧНИ'Й 
бюджет 20.000 кор. чеськ.), але він цілком слушно с.подівався на 
підтримку чеського Уряду. Я дав згоду і зараз же був прийнятий 
в члени Комітету, а О. Мицюк передав мені керо·вництво Коопе
ративним відділом Комітету. Було прийнято мій П,,1JЯН і програму 
курсів. 

За допомогою чеських соцїял-демократів (Астер і Янек) мені 
ПQlщастило здобути для курсів дуже добру залю в одній із празь
ких шкіл. Я оголосив запис слухачів і першИ'м записався Сава Зер
каль (пізніше слухач УГА). Міністерство Закордонних справ по
годилося дати на курси, я'кщо не помиляюся, 20.000 кор. чеськ. мі
сячно, головно на оплату праці викладачів. Викладачами було на .. 
мічено опріч мене (кооперація), О. Мицюка (народнє господар
ство), В. Старосольського (право); треба було знайти ще двох
трьох. В скорому часі мали розпочатися виклади. 

В той час М. Шаповал листувався з головою Спідки Україн
сь'ких Техніків Сільського Господарства Б. Ю. lваНИЦЬКИ1М, що жив 
тоді в Тарнові, як директор Департаменту Міністерства Земельних 
справ УНР. Він просив М. Шаповала допомогти українським лісів
никам та arpoHOMaM, що були в польських таборах, переїхати до 
Чехословаччини і підшукати собі ,працю. Управа Комітету дору
чила мені розробити ПРОЕКТ у цій справі. Я нічого і.ншого не міг 
придумати, як звернутись до чеСЬКОіГО Уряду з проханням примі
стити їх, як фахівців на Закарпатті. Коли ЖМ. Шаповал, як Го
.'Іова Комітету, звернувся з таки'м проханням до Д-ра В. Гір'СИ, що 
керував Міністер,ством Закордонних справ ЧСР, заСТУ1паючи Д-ра 
Е. Бенеша, який мусів раз у раз їздити за кордон на ріжні між-
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наРОДІНі конференції, то Д-р В. Гір'са сказав, що в нього нема 
надії на згоду відповідних Міністерств, а запропонував поширити 
лрограму Кооперативних курсі.в в такий спосіlб, що6 дати працю 
бі'ль'шій ,кіЛНКО'сті /Викладачів і 1ll0радив 'В!зяти за зразок програІМУ 
"Русского Института Сельского Хозя'Й-ства и Кооперации", що був 
недавно заснований в Празі. 

В цей час Чехословаччина широко розвивала акцію допомо
ги eiMirpaHTaM з колишньої Росії, в ТО'МУ числі Й українцям: Уряд 
дав дозвіл на переїзд Українсько,го Вільного Університету з Від
ня до Праги і взяв його на своє утримання, багато українців одер
жали візи до Чехословаччини за допомогою У'кр. Гр ом. КОМ1тету 
і помимо нього. До Праги приїхали Б. Матюшенко, В. Старосоль
СЬ'кий, М. Галаган, с. Го'льделнман та інші. ІВони 'В'СТ)71ПИЛИ Ів члени 
УГК 13 УМОІВОЮ, :щоб було зроблено перевибори У1прави Комітету. 
3а'гальні Збори членів Комітету в січні 1922 р. обрали нову Упра
ву в складі: голова - М. Шаповал, заступник - Б. МаТЮІшенко, 
член Управи - Н. Григоріїв, кандидат в члени Управи - Б. Мар
тос. Секретарем було призначено С. Гольдельмана. 

Міністер В. Гірса був дуже задоволений з цього переформу
вання і збільшив допомогу Комітетові. Взагалі слід підкреслити 
ту уважність і прихильність, з якими Д-р. В. Гірса ставився до 
у]{раїнсь'ких культурних справ. Він жив довший час у КИЕві, пра
цюючи лікарем в одному з київських ш:питалів, мав знайомих се· 
ре!д української інтеліrенції. Він сам просив IlІа'С :говорити З НИМ 
по українськи і ча'сто відповідав нам українсы}{юю мовою, хоч і 
не чистою. 

З ОГЛ1ЯДУ на ДО'брозичливе ставлення Міністра, було рішено 
[JостаlВИТИ оправу ширше й загалынi Збори УІГК обрали для цьо
го ОрганІзаційну Комісію: голова - М. Шаповал, члени - Б. Ма
тюшеН'ко, В. Старосольський, Б. Мартос, О. Мицюк, М. КОСІОра і 
с. Гольдельман. На пропозицію М. Шаповала технічним секрета
рем (без права rоласу) було призначено М. Галагана. Комісія не
,гайно приступила до праці. 

Д-р В. Гір,са 'піДГОТОIВИІВ для нас а\вдієнцію у Президента Т. Ма
сарика. ОР1ганізаційна Комісія виділила для цього окрему делеrа
цію в складі: М. Шаповал, В. Старосольський, О. Мицюк і Б. Ма
тюшенко. Президент Т. Масарик прийняв делеrацію (25. 11. 1922) 
дуже доброзичливо. До того в денкій мірі прислужився приятель 
українців інж. Яромір Нечас,що був тоді особистим секретареlМ 
Президента (пізніше член парл\яменту і Міністер ЧСР). Він добре 
володііВ українсь,кою ІМОВОЮ, був обізнанИlЙ в україНСblКИХ спра
вах, переклав дещо з Шевченка на чеську мову і інформував Пре
зидента в дуже прихильно му для нас дусі. 

Тепер 'в на!дії на підтрИ'мку Д-ра В. Гірси й Превидента Т. Ма
сарика ми вирі,шили притягти Я'к наlЙбіvlьше фахового персоналу 
і організувати високу школу з трьома факультетами: Економічно
Ко'олеративним, Аrроном'ічно-Лісовим та МеЖО1ВИМ. На пораду Д-ра 
Гірси М. Шаповал відвідав Міністерство Хліборобства. Міністром 
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Хліборобства бу/в тоді IСтанєк, що також прихилМlО поставився 
до нашої справи, а у Відділі сільсько-господарського шкільниц
тва праЦЮ1вали Д-р Е. Райх і 'Проф. Ф. Чва'Нчара. ПРlПереджені Мі
ністром Д-р Гірсою, !вони доброlЗИ'ЧЛИ'ВО ПРИЙНЯЛИ М. ШаlПовала, 
обіцяли всяку підтриМ'ку і порадили ознайомитися з підлеглою їм 
С. Г. АкадеМ1і,єю в Таборі. Ця школа, хоч і мала трьохрічний курс 
і не вважалаоя високою школою, але мала ВИСОКОlшкільну oplГaHi
зацію і програму високих шкіл та випускала цілком добре підго
товлених аІрономів. Урядовці Міністерства Хліборобства вислови
JІИ побажання, щоб програма й організація нашої школи була 
пристосована по можливості до програми й організації Та,борськоі 
А.кадемії. М. Шаповал поїхав у Таlбор, де познайомився з поста
новкою справи та зондував, чи не можна було б примістити В Та
борі і нашу школу та 'користатися лябораторіями та багатими 
збірками цієї школи. Але щодо цього виявилися значні труднощі 
з огляду на малі приміІцення цієї школи, розрахованої на невели
ку кількість слухачів. 

Програми для Українського С'ільсько-Господарського Інститу
ту (такої назви школи первісно було ужито) Організаційна Комі
сі'Я виробила вже в середині березня: М. Шаповал та М. КОСІОра 
- для Аrрономічно-Лісового Відділу й Межового, а С. Гольдель
ман і Б. Мартос для Економічно-Кооперативного. Тепер треба бу
ло Їх переробити, пристосувавши до програми Та\борської Акаде
мії. В ці програми ми ввели ряд дисциплін, які вважали потрібни
ми для наших слухачів з огляду на особливості господарства 
України. Ос06ливо широ'Ко було намічено кооперацію, що грала 
та'ку велику ролю в добу Іперед революцією іза нашої держав
ности. До того ж наш'аш'Кола повстала з почаТ'КОIВОГО наміру від
крити Кооперативні курси, то ж не дивно, що в організаційному 
пляні був намі'чений Кооперативний Відділ. 

Взагалі ж програма Таборської Академії відповідала нашим 
інтенціям підготовити фаховців для відбудови господарства Укра
j"ни. Сама назва нам дуже подобалася, бо в'язалзся з історичною 
традицією Київсь'кої Академії Петра Мо'гили. Те, ІЩО Таборська 
Академія не була формально визнаною високою школою, теж го
дилося нам з погляду тактичного. Річ в тіlМ, що закони Чехосло
вацької Республіки вимагали постанови паРЛЯlменту для заснуван
ня нової високої школи. Надії добитися такої постанови майже не 
було, бо в чесь'кому парляменті були б проти .нас не тільки кому
ністи, а й народно-демократична партія (К. Крамаржа) та й вели
ка частина Аірарної (А. Швегли) й народньо-соціялістичної (В. 
Клофача). В найліпшому випадку справа затягнулася б на кілька 
місяців, а нам ходило про те, щоб перевести все як наЙШВИд'че. 
Ми тішили себе тоді надією, що за які два роки повернемось на 
Батькі,вщину. М. Шаповал навіть настоював, щоб трьохрічну про
граму Та60РСЬКОЇ АIКЩДбмії 'Вмістити в 'ДІва роки. CaJM будучи лю
диною непересічною і дуже здібною, він переоцінював сили на
ших майбутніх студентів. Кінець кінцем було прийнято три роки 
навчання. 
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Організаційна Комісія працювала дуже інтенсивно. Ми нама
галися все закінчити як найшвидче, щоб першого травня вже мож
на було зробити урочисте відкриття школи. А треба було ЗРО'би
ти багато: ОІпріч точних програм навчання треба було виготови
ти ко,шторис ШКОЛИ, ріжні правила тощо. Праця провадилась ко
лективно: проєкти, приготовлені окремими її членами, докладно 
і всебічно оБГ01ВОРЮJналися в IПЛelнумі, ВНО,СИЛИ'СЯ додатки і по
правки, відшліфОВУ'валИ'ся ФОРМУ,,1Jювання і т. д. Щодо запрошен
ня лекторського персоналу, то на мою про.позицію Організаційна 
Комісія постановила запрошувати лише тих осііб, що викладають 
або вже викладали у високих школах. 

!Нарешті все rOTOIBe, 'здане в Міністерство, вже Міністер Д-р 
Рірса підписав асиrновку на перший місяць (70.000 кор. чеськ.) 1 

М. Шаповал пішов до консула Завазала одержувати гроші, aJle 
той не видав, а сказав, щоб М. Шааовал раніше пішов до Мініст
ра. Виявилося, що Д-р В. Гірса одержа'в лист від колишньо,го Мі
ністра Хлі1боробства проф. Брдліка, в якому ТОЙ повідомляв, що 
У нь'ого -були два студенти українці і просили його не допустити 
до відкриття запро€'ктованої Української Господарської Академії, 
щоб так уникнути дискредитації української і чеської науки, бо 
У'країнськи'Й Громадсь'кий Комітет, МОВЛ1ЯВ, не має до р'оспоряди
мости наукових сил, сам М. Шаповал не має високої освіти і 
хоче закликати професорами людей без належних кваліфікацій. 
"Опраlвщі, - писаlВ Брдлік, - серед заlПрошених осіб є знайомі 
мені молоді люди, яких я ще недавно -бачив на шкі'ль'НіlЙ лавці в 
своїй а вдито.рії". Річ у 'Гім, щО М. Шаповал по СВОЇ'Й експа'Нсив
ності вже дав якісь обіцянки деяким особам, що недавно закінчи
ли чеську Політехніку в Пра'зі. Далі проф. Брдлік писав, що від 
тих же студентів чув наче 6 то незабаром має відбутися віче укра
Їнсь'кого . студентства, що має винести резолюцію протеста проти 
відкриття Української Господарської Академії. М. Шаповал вер
нувся з Міністерства пригнічений і доповів все це Організаційній 
Комісії. Через знаоймих студентів ми довідалися, що, саравді, се
ред українського студентства ведеться завзята аrітаrція проти Ака
демії, Комітету і Органі,зацііЙної Комісії. Між іншим не оlбtМИIНУЛИ 
й мене, розпускаючи брехень'ку, буці'м то я не тіль'ки не закінчив 
високої школи, а й у середній не був і лише виходив нижчу за
лізничну школу і працював ремонтним робітником на залізниці. 
Довідалися також ми, ІЩО проєктується скликання протестаційно
го віча, Я'КЩО не аомиляюся, на 28 березня 1922. 

Орг'ані:заціlйна КОlмkія де",1еrYlвала ;мене й М. Галагана на це 
студентсь'ке віче, щоб при потре!бі виступити з поясненнями. Ат
мосфера на вічу була дуже напружена, але дискусії провадилися 
в повні'м порядку. Кілька промовців доводило, що ніякої укра:ін
ської ш'коли не потрібно, 60 можна студіювати 'В чеських, ~'каlзува
ли й на те, що серед членів Комітету мало професорів і т. п. Але 
виступали промовці і з протилежними поглядами. Я й М. Галаган 
виступили з поясненнЯ'ми, що Організаційна Комісія виписує про
фесорів з польських таборів, вказували на велике національне зна-
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чення запроєктованої школи, зганьбили тих студентів, що ходили 
до проф. Брдліка та спростували ті брехні, що були пущені се
ред студент'С'rва. Я висміяв тут ні,кчемну брех'е'НЬКУ, що ро'Зпуска
ли про мене, і пояснив, що ніколи не був в залізничній школі, 
ані не працював на залізниці, а що за,юінчив клясичну гімназію й 
університет, на що маю на еміірації свідків. Найбільше враження 
зробила наша заява, що в протоколах Організаційної Комісії за
писано постанову запрошувати лише тих осіб до професорсько
го складу школи, які вже викладали у високих школах. Після кіль
кагодинних дебатів віче кінець кінцем прийняло запропоновану на
ми резолюцію, якою вітало організацію Академії і дякувало Уря
дові 4СР за допомогу в цій важливій культурній справі. Цю резо
люцію було послано в Міністерство Закордонних справ. М. Шапо
вал ві,щвідаlВ також mроф. 'Брдліка і да\В йо\му віщпоВ'іщні 1П0я~снення. 

Через кілька день після цього М. Шаповал одержав перші 
70.000 кор. чеськ. для Академії (на квітень місяць 1922 р.). Тепер 
можна було вже запросити .професорів і послати Їм гроші на пе
реїзд до Праги, а також дозвіл на вЇ'зу. Організаційна Коміоія ух,ва
лила запросити професорів Українського Вільного Університету в 
Пра!зі - Д-р IВОЛОДИ1мира СтаРОСОЛЬ1СЬКОІГО й Федора Щербину, Бо
риса Матюш,енка та Олександра Мицюка, а з Тарнова (Польща) 
викликати професора Івана Шо,вге'Нова, доцента Іродіона Шереме
тинського та лектора Бориса Іваницького. КОЖНИ1Й був запроше
ний з тією юваліфікацією, нку він мав у дотичній високій школі. 

Повстання Української Господарської Академії. 

В середині квітня прийшла з Міністерства вимога спішно 
представити статут Академії замість статуту Інституту. М. Шапо
вал Н!а'швидко оклав його. ОргаlнізаціlЙ'на Комісія не мала часу ані 
переглянути його як СЛ1ід і дня 19 квітня цей статут було подано 
в Міністерство на затвердження. 

В кінці квітня прибули з Тарнова І. Шовгенів, Б. Іваниць'Кий 
та І. Шереметинський і 28 квітня 1922 відбулися установчі збори 
Ilрофесорської Ради УГА в складі семи згаданих осіб, запроше
них Організаційною Комісією. Повстала формальна трудність: у 
нашвидко вироrбленому М. Шаповалом статуті стояло, що Акаде
мі'Я р03lПО1чинає овою 'Чинність, як тільки зlбереТЬ1СЯ сім профе'со
рів. Тут слово "професорів" було вжито в ширшому значенню за
мість "викладачів". Але Професорська Рада вважала, що це сло
во треба розуміти формально, тож виходило, що не можна при
ступити до праці. Вихід із становища було знайдено той, що Про
фесорська Рада визнала професорами всіх сім своїх учасників бе'з 
огляду на те, яку кваіліфікацію вони мали перед тим. 

На цьому першому засіданні було обрано Ректором І. Шов
генова, Проректором - Б. Іваницького, Секретарем Професор
ської Ради - І. Шереметинського. За кілька днів відбулося уро
чисте спільне засідання Професорської Ради, Організаційної Комі-
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сії й Управи Укра'їнського Громадського Комітету. П о в ста л а 
Укр аїн с ь к а Гос под а р с ь к а А к а дем і я. 

На на,стуlПНИ:Х засіданнях Професор'ської РаIДИ, ЩО відбували
ся 'в tПРИlмї:щенні УІГК 'В Праізі, було поширено пС<да1го'гічни!Й скл'ад 
Академії запрошенням НОВИХ осіб. Кожний кандидат представляв 
свіlЙ ЖИТТЕ!ПИС і опИ'сок наук,о'вих праць, а РБКТОР передаваlВ його 
С'праву на реферат тому чи іншому членові Професорської Ради 
відповідно до фаху і той ,представляlВ писаний рефеР\аТ на розгляд 
і вирішення Професорської Ради. Всі такі справи вирішувалися 
та€МНИIМ голосованням. Так були обрані доцентами - Л. Шрам
ченко, М. Косюра, С. Гольдель'Ман, В. Тимошенко, Б. Мартос, 
Л. Фролов, О. Михайловський, М. Вікул, С. КомареЦЬКИ11, В. Ко
ролів, А. Чернявський, С. Бородаєвський, В. Чередіїв, Ю. Русов, 
Є. Соко,вич, Л. Грабина, а лекторами - В. Туркало, В. М,ельник, 
й. Мельник, Б. Лисянський. Здебільшого це БУ,ilИ урядовці ВИ'ЩО
го paHry з M~HkTepcTB УНР. При запрошенні абсолютно не звер
талося уваги на політичні погляди чи партійну приналежність кан
дидатів: тут були соціялісти, були ліберали, були монархисти .. 
геть'манці, а були 11 'безпартійні. Не було тільки комуністів. При 
'Ви1борі ікatндидатазверталось увагу на освіту, пра'КТИіЧНИЙ ,ст'а'ж та 
природні здібності. 

З початку на чолі Академії сто'яла Президія (Ректор, Прорек
тор та Секретар Професорської Ради). Коли ж склад професури 
поповнився, то було обрано з'гідно з статутом Сенат в складі: Рек
тор І. Шовгенів, Пр'оректор - Б. Іваницький, Секретар Професор
сь'кої Ради - Б. Мартос, декани трьох Факультетів: Еконо'мічно
Коперативного - О. Мицюк, Аrрономічно-ЛіС01ВОГО - І. Шерем.е
ТИНСЬКИІЙ та Інженерного - Л. Фроло:в. Канцелярію АКЩП:elмії вів 
К. Коlберський, ЩО пізніше ,склав докторат, 6У'В обраний лектором, 
а потім га6ілітований доцентом на Екон.-Кооп. Факультеті. Він 
же Ібув секретарем Сенату. По'Мі'ЧНИКОIМ у НЬОГО Й ІСе'К'ретарем сту
дентських справ був О. Козловський, а друкаР'ЩЮ{ОIМ Ф. Карпенко. 

В Празі в той час було дуже важко знайти не то ЩО помеш
кання, а навіть кімнату, тому було вирішено при:містити Академію 
деlСЬ на провінції так, ,щоб 'можна було розташувати Я'К саму шко
лу, так і професорські родини та студентів. На пропозицію М. Ша
повалавибір упав на невеличке КУ[1елеве місто Под€бради неда
,і[еко ві'Д Праги. Тут був досить веЛИКИ1'Й готель "У Короля Юрія" 
і в ньому було приміщено канцелярію, кабінет Ректора, деканати 
й бі6ліотеlКУ, а 'В залі ресторану ероблено а\Вдиторію. В цьому ж 
готелі стали мешкати деякі професори й студенти, інші знайшли 
собі помешкання в чеських родинах. Жили дуже скромно: часто 
ціла родина містилася в одній кімнаті. Річ в тому, що Міністер
ство асиrну.вало щомісячну дотацію, не визначаючи норм оплати 
праці, а ми самі, складаючи КОіШТОРИС, визначили СО1бі мінімальну 
пла,тню, ІЩОlб можна було взяти до Академії біль'ше людей. Тому 
професорам, а ос06ливо доцентам й лекторам доводилося жити 
дуже економно. Професор одержу.Віatв 1.800, 'Доцент 1.500, ле,ктор 

109 



1.200 корон місячно. Жонаті одержували ще до того 200 кор. ро
динного додатку на дружину і 125 кор. на дитину. 

16 травня 192:2 року Міні'стерство Хлі60робстваt що ма.Т(о окре
мий Департамент с. г. шкільництва, в порозумінні з Міністерством 
3аКОlРДОННИХ справ затвердило статут УГА, як приватної ТРЬОХ
рі'чної ШКОЛИ звисокошкільною організ,ацією й програмами нав
чання і внес.то Академію в реєстр підлеглих йому шкіл. Професор
ська Рада Академії ухвалила дату 16 травня вважати початком фор
мального існування Ака'демі,ї і днем феріяльним, вільним від нав
чання. Подія - надзвича'Йна, нечувана в історії: ні численна ро
сійська еміrрація перед першою Світовою війною, ні заможня -
польська високої школи не створили. А це була вже друга YKpa~iH
ська висока школа на еміrраці:ї. Скі,,'!ьки треба було для того іні
ціятиви, рішучости if енерrїі! На травень Міністерство видало вже 
140.000 кор.: 70.000 на саму школу і 70.000 - на стипендії студентів. 

ЯК тільки оголосили прийом студентів, почали надходити п:ро
хання з ріжних місць Чехословаччини, а ще більше з Польщі, Ру
мунії, ЮГОСЛ1а'вії, Болгарії й Австрії. 

·Скоро набралось ,понад 600 прохань. [Було створено окрему 
Комісію для роз'гляду прохань, сталИІМ секретарем якої був О. Ко'3-
ЛО'ВСЬ'КИЙ. На ПРОПОlзицію Проректора проф. Іваницькото ,Комісія 
постановила керуватися такими засада'ми: а) кандидат повинен ма
ти документи про середню освіту, перевагу давати ТИІМ, хто вже 
був у високій школі і не приймати тих, хто вже має високу осві
ту, щоб доцільно використати стипендії б) приймати осіб нежо
натих, не старше 32 літ, як виключення приймати жонатих у тім 
·випадку, як'що чоловік і жінка можуть бути прийняті в студенти 
Академії; в) давати перевагу особам, що їх моральне й національ
не оlбличчя було відомо членам Комісії, особливу перевагу було 
дано воякам Армії УНР. Пізніше Міністерство Зuкордонних справ 
збільшило кількість стипенді'й до 200. Поступово були з'більшу
вані й асиrнування на утримання школи. Коли ж з'ясу.валося, що 
в Чехословаччині перебуває чимало ук,раїнців з неповною серед
ньою освітою, то доцентові С. Комарецькому було доручено орга
нізувати при Академії Матуральні курси. Міністерство призначило 
для слухачів цих курсів ще 100 стипенді!Й.ПриЙнятИlМ студентам 
Міні'стерство Закордонних справ по,силало дозвіл на візу для в'їз
ду до чер. Так зростала українська колонія в Подє6радах. 

Для примі,щення лри6увших було організовано тимчасовий ін
тернат. Моя ,покійна дружина Марія Юрінна організувала майстер
ню для пошиття 'білизни для студентів; шили дружини професо
рів, а дружина подє6радського лікаря Вондровіца дала беЗ'платно 
дві кімнати у свО'му будинку - для приміщення майстерні. З огля
ду на те, ЩО, студенти при6ували не зразу, а поступово, в той час, 
як гроші для студентів Міністерство видало на ввесь травень, то 
З'lявилася деяка економія і з неї було утворено спеціяльний фонд 
для ДОIПОіМОТИ студентам в особливих випадках. 

Кубанський Козачий Комітет і Білоруська Громада звернули
ся до Ректорату У,ГА в Jпро'ханнЯlМ, 'щоб !було іПРИЙНЯТО кілька КУ-
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банців й біло:русів і представили списки своїх кандидатів. Ректо
рат пішов їм назустріч і було прийнято кілька кубанців і білору
сів, що мали середню освіту. Пізніше Міністерство приділило для 
них окремі стипендії. Було прийнято також двох жидів - україн
ських громадян, а з них ОДИН був старшиною Армії УІНР (С. Якер
сон). Було прийнято одного донського козака (1. КостіlI), ЩО був 
також в складі частин Армії УНР, й одного черкеса (Г. Бекух). 
На жаль, приїх'а'ли не всі прийняті студенти, а деякі, хоч і приїха
ли, то вступили до інших ,ш:кіл, Н(lIприклад, на Медичний Факуль-
1'ет. На призначені їм стипендії було прийнято інших кандидатів. 
Це затягнуло ПРИЙО'М студентів. 

Поки з'їздилися студенти було переведено дуже велику орга
ні.заціЙну працю: треба було в рямцях уже вироlбленого кошто
рису перевести розподіл кредитів між окремими катедрами, скла
сти р'еrулямін, що доповнював би короткий ,статут, виробити ріж
ні правила, в ті'м числі і ДЛ1Я студентів, підшукати приміщення для 
авдиторій, кабінетів, ляlбораторій, для КНИГОЗ1бірні і нале'жно Їх 
устаткувати. Для переведення всієї цієї дрібязкової роботи було 
СТ1ворено о'кремі 'КОІМісії. ПРИІгадую, 'що я був членом п'ятьох та
ких ·коміJсі'Й. ,Особливо багато До'велося !ПOlпрацювати IПроф. І. Шов
генову Тіа проф. Б. ІваницькОІМУ. ,Між іНШИ1М останніlЙ вироБИIВ до
кладний про·єкт Реrуляміну УГА і про,єкти багатьох правил, а 
І. ШовгенОІВУ, Я'к Ректор.ові, доводилося часто їздити до Пра'ги в 
рі!жни'х справах. 

На Межовий Відділ записалося так мало студентів, що від 
нього довелось відмовитись, за те було органі'зсвано з ініціятиви 
ШовгеНОlВа, Фролова й КомарецькОІГО - Інженерний Факультет з 
двюма Відділами: Гідротехнічним та Хеміко-Технологічним. Земле
мірство ж було введено не тільки на Інженерному Ф-ті, а 'й на 
обох Відділа'Х Аrрономічно-ЛісО'вого. Навіть дехто зі студентів 
Екон. Кооп. Ф-ту т"акож вивчив мірництво. Пізні'ше не один аlбсО'ль
вент УГА працював, як землемір. 

Перші кроки. 

22 червня 1922 року вже почалися виклади. Ко'жний член пе
даГOlгічногО' персоналу, чи то професор, чи доцент або лектор ви
голосив свою вступну лекцію урочисто в присутності біль.шости 
професури й студентства ,всіх факультетів. 

Перед кожним викладачем стояло завдання не тільки готува
тись до лекці'Й, викладати та провадити практичні вправи, а й 
УДОlсконаЛЮіватися самому, знайомитися з но'вітньою европейською 
літературою 'в СВОЄІМУ фаху, щО' з'явилася з,а час вііЙни і після неї. 
Кожний ВИК.1адач мусів представити Деканатові докладну програ
му свого курсу. До диспозиції нашої професури були багаті празь
кі книгозбірні. Крім то'го зараз же було ПРИСТУПЛ1ено до органі
зації вл,а'сної книгозбірні, для чог,о на ко'жну катедру було визна
чено потрібні ~редити. Першим сталим бібліотекарем був інж. Гри
горій Сидоренко, колишніlЙ голова Дипломатичної Місії УНР в 

111 



Парижі, а потім посол УНР у Відні. На жаль, не довго пробув 
він на цій посаді, його вже то,чила смертельна хор06а. Після йо
го смерти бібліотеку пер~брав І. Мазепа, колищній прем'єр-мі
ністер УНР. 

Української наукової літератури тоді, можна сказати, не бу
ло зовсім. Навіть науково-попул,ярних книжок було дуже мало, 
бо Ж російська цензура такого роду літератури Б українській мо
ві не пропускала. А студентам треба було дати підручники. Тому 
КОЖ'НИЙ (викладач МYlсів 'скласти підручник зі ОВОГО lJ{ypcy, а це ,ви
магал'о великої й уважної праці. За правилами про підвищення 
кваліфікації членів лекторського персоналу таке підвищення бу
ло обумовлено написаннЯіМ ориrінального підручника та наукових 
праць. На протнзі першого Ж року було написано чимало підруч
ників на всіх трьох факультетах. 

Не мало праці було по,кладено й на організацію учбових ка
бінеті:в, ляlбораторі'й, креслярень, зраlЗ'КQlВОЇ молочної ферми і т. п. 
Все це була невсипуща праця, професори, доценти й лектори пра
цювали з великим захопленням. Не забуваймо, шо кредити на все 
це були дуже 06межені, доводилося добре ПОД.YJмати над кож
'НИМ ПРИСТРОЄМ п'ерш, ніж його купити, 'ЩОlб У:Іаштувати все як 
найдоцільніше. Пригадую соlбі, як ми дивувалися, оглядаючи фі
зичний кабінет, ст,норений лектором Б. Лисянським (пізніше до
цент ,а потім і професор). Чимало пристроїв він маlЙстерно зро
бив СВОЇМИ руками або за допомогою студентів, майже з нічого. 

Взагалі не можна не Іпризнати, ,ЩО уко-мплектування .профе
сорського персо'Налу було переведено вдало і послужило на ко
ристь україНСЬ1кій науці. 

Ще СЛІД згадати одну трудність - терміноло'гію. Через від
сутність наукової літератури українською мовою бракувало бага
то термінів, довелось Їх виробляти. Щоб с.КООРДИНYlвати цю rважли
ву роботу, на КОЖНОМУ Факультеті було створено термінологічну 
комісію, а пізніше загальну Термінологічну Комісію з участю знав
ців укра,їнсь'кої мови Модеста Левицького, Валерії O'Kohop-Віvтін
ської і під головуванням відомого українського дінча - Євгена 
Чикаленка. СекретареlМ Комісії був довший час асистент М. Єрем.іїв. 

В ТОІЙ час чехи ,в своїй більшості були завзятими русофілами. 
Почуваючи сталу загрозу з боку ні.мецької стихії, що оточувала 
Їх з трьох сторін, вони всі свої надії покладали на поміч з боку 
"великої, могутньої слов'янської Росії". Тому прагнення українців 
до створення власної держави бу.т[И Ї,м не зрО'зумілі Більше того, 
вони не хотіли визнати навіть культурної й етнографічної окре
мішности українського народу. На цім (рунті між українськими 
професорами й студента.ми з одного боку та подєбрадськм грома
дянством - з другого - могли виникнути зайві непорозуміння. 
Щоб уникнути їх, Сенат доручив мені організувати ряд публічних 
лекцій чеською моною, освітлюючи місцевому громадянству укра
Їнські проблеми. Як що я с'Правився з цим завданням успішно, то 
тільки дякуючи допомозі доц. о. Бочковського. Будучи с.екрета
рем Місії УНР, живучи в Празі багато років і досконало володі-
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ЮіЧИ чеською мовою, він мав широкі знайомст,ва серед чеських лі
тератів і політичних діячів. Він сам прочитав декілька лекцій чесь
кою мовою, а також помjIг мені запросити кількох видних чесь
ких літератів. Відбувся цілий ряд цікавих Іпублічних IВИ1кладів. Особ
ливий вплив на чеських слухачів мали зтадки про те, як ідеоло
ги чеського визвольного руху від Гавлічка ... Боровського й дО Т. 
Масарика У своїх творах і поліlТИЧНИХ виступах виявляли велик,е 
зацікавлення уік,раїнсы�имM визвольним рухо,м і зрозуміння його. 
Проф. Т. Ма,сарик навіть ВИСТУlПа'Б в австрійському парляменті, пі:д
тримуючи домагання українців-'галичан. 

Спочатку родини професорів і студентів обідали в ресторані 
готелю "У Короля Юрія". Господар погодився дещо знизити ціну 
на обіди з огляду на велику кількість столовників. Але й це було 
для нас дорого, о·соблио для студентів. ТОІМУ жонаті почали ва
рити в своїх помешканнях, хоч це було дуже незручно. Я вніс до 
Сенату проє.кт організації двох кооператив: 1) Споживчого Това
риства, що мало б провадити їдальню і невели~у крамницю та 
2) Кредитового, що мало б давати позики -студентам в разі пеку
чої потреби. Тому що студенти не в стані були внести відразу 
свої паї в належному розмірі длlя організа:ці:ї тих кооперативів, я 
просив Сенат видати позичково з студентського допомогового 
фонду 10.000 кор. ДЛ'Я Опоживчого ТОІварис"ва і 20.000 кор. - для 
Кр·едитового. Сенат доручив мені організувати кооперативну їдаль
ню, .одначе відмовив видати потрі1бну позику. З огляду на те, що 
становище було досить поважне, я організував Спож. Т-во "У,кра
Їна". На внесені паї Управа Т-ва змогла найняти лише маленьку 
комір'ЧИНУ і спору,дити там крамничку. Я звернувся дО М. Шапо
вала і Укр. Гром. Комітет видав Товариству позику 10.000 кор. 
Управа кооперати.ву винайняла у пані Коштялової дві кімнати 3 

кухнею, де і повстала їдальня. Хоч на'ш кооператиВ' був дуже ма
ленькиlЙ і не був формально зареєстрований, проте на моє про
хання Чеське Т -во Гуртових Закупів (Прага) почало посилати на
ШО1МУ кооперативу всякий потрібний крам по гуртових цінах, як 
продавало великим кооперативам. Справа пішла дуже добре: 
їдальня давала за 5 кор. такий самий обід, за який в ре.сторанї 
треба було заплатити 7 кор. Пізніш,е було з,аведеноще й деш'е
вий обід за 3.50 кор. ( без м'яса або з половинною порцією м'я
са). Великою вигодою було й те, що їдальня почала готувати 
українські страви: борщ, г.речану кашу, вареники, голубці і т. п. 
Не бу.ло ні 'горіл-ки, ні пива, що також сприЯ'ло зменшенню витрат 
на харчі. За те можна було дістати ШКЛ1ЯНl{У чаю чи молока за 
дуже дешеву ціну. Згодом було заведено й дешеві вечері. Студен
ти - члени Управи й роздатчики за свою працю мали безплатні 
харчі. Змінювалися вони кожні чотири мі'СЯlці і 'Б цей с:по'сіб чле
ни Уlпр'аlВИ відбували і практичні вправи з коо:перації. Як їдальня, 
так і крамниця розвивалися дуже успішно. 

Кредитове Т -во повстало значно пізніше, коди приїхав доцент 
(Іпізніше професор) С. Бородаєвсь'кий, колишній Товариш Мініст
ра Народнього господарства в гетьманському Уря.,ді. Воно повста-
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ла виключна, як учбавиіЙ кааператив для практи'чних вправ з кре
дито,ваї кО'аперації. Керував ним л,ектар І. В. Івасюк, калишні1й Мі
ністер Фінансів Кубані. 

У декага з студентів були діти. Батька й мати мусіли йти на 
:виклади, а дитину !Ні на каlга була пакинути. Моя дружина арга
нізувала для цих дітей захаранак. Пізніше да Подє6рад була пе
реведена з Прати дитячий ПРИТУ.1Jак, арганізаваний М. Шапава
ла,м. Гала'ваЮI Притул:кавага КОІмітету була с. Ф. Русава. Таді за
харанак була ліlквідавана, 60' студенти магли віддавати сваїх ді
теlЙ да цьага притулку. 

СТУ'деНТIСТlва з сва'га боку вИ'нвила ЧИlмалу арганізаційну ініці
ятиВJy. Насамперед була артаніза;вана АкадеМ'ічну (Студент,ську) 
грамаду при УГА, а при ній :па~Вlстав цілий рящ біль,ших аlба мен
ших таварИ'сТlВ й гурткіlВ. Організована дабрий студентський хар, 
арке!Стру мандалиністі:в, а \Пізніше й драlматИ'чний гуртак. 

Не малий у,спіх мала гі.мнастичне Т-ВО' "Саікіл". Вана ввійшла 
в близь,кі стасунки з чеським "Сокалам" в Падєбрадах і той да
звалив йаму викариставувати гімнастичну залю ("Сакалавню") за 
всіма п.риладами. Галовою українсько'Го "Сокола" був асист. М. 
Єреміїв., що ще з У,країни (з 1905 р.) був членом сокільсь:ких то
вариств і технічно стояв нарівні з кращими чесь'кими гімнастами. 

Повстала також Т-во Письменників Й Поетів. В його склад 
входили дехто з профе,сорів та членів їх родин і студенти, в тім 
числі О'Конор Вілї'нсь'ка, Модест ЛеIВИЦЬ,КИ'Й, є. Маланюк, л. Мо
сендз, Ю. Дараган, М. Чирський, М. ЄремПв та інш. Лектор Мо
дест Левиць,кий організував п'О'чаткову Ш1КОЛУ дЛЯ дітей 7-9 літ. 
Студент І. Ко стін відкрив школу модерних танців, а знаний балет
м'айстер Василь Авраменко праїздом через Чехословаччину на кіль
ка місяців спинився в Подєбрадах і провів Ш,КОЛУ українських тан
ків, що мала серед студент,ства надзвИ'ча\йний успіх. 

Та'к поступово утворювався в ПОДЄ1брадах визначний україн
СЬКИЙ культурний осередок: студенти акуратно відвідували .1Іекцїї 
та практичні вправи, а па при то відбувалися ПУ1блічні ле:кції, кон
церти, забави, загальні збори ріжних організацій та гуртків. Ви
ходили мі,сячники, з6і'рники, альманахи і ,навіть, газета ("Укр. 
Життя"), а пі:зніШіе "Записки УіГ А" з науковими працями профе
сорів. Коли приїздив з Праги україНСЬКИ1Й свнщеник і відправляв 
Службу Божу в однім з місцевих костелів, або коли був похорон, 
тО' співав ,студеНТСblКИЙ хор, а пізніше під кінець відправи інколи 
діти з притул.ку надзвичанйо добре співали молитву за Украііну. 

Для видання підручників студенти з уча,стю декого з профе
сури організували КООlперативне "Видавниче Т-во при УГА", щО 
малО' також свою крамничку, де продавало свої й чужі видання. 
Кали Ректор І. Шовгенів і я, як сеІкретар Проф. Ради, повезли Й 
покаізали MilНЇlcTpogi Д-р В. Гір,сі перші підручники, то він був при
ємна здивований і ска,зав, що шкода видавати підручники літо
графічна, треба видавати Їх дру:ком. Я зауважив, що на це по
трібно великі кошти, а Д-р Гірса 'Відпо!Ві!В: ,,.На таке діло КОШТИ 
знаЙдуть'ся". Тоді я знову зау:ваЖИ1В, що це 'Мають бути .мільЙо-
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ни, а Д-р Гір,са ска/з3'В - "Я так і розумію" - і просив скласти 
список книг, готових для видання друком. Довідавшись про це, 
М. Шаповал висунув проЄІКТ утворення З3'гально-українсь'кого ви
давництва. Почалиоя наради, вироблення статуту тощо. Тим ча
сом М. Шаповал швидко організував "Український Громадський 
Видавничий Фонд" при Комітеті без участи AKaД~Miї (взяло участь 
лише декілька членів персоналу УГА) і одержав з Міністерства 
кредит в один мільйон іКОр., що пізні'ше був З1більшениЙ. Акаде
мія вже не змогла одержати з Міністерства кредитів на видавниц
тво, щоб не .Утворювати конку,ренці,ї, не вносити розбиття і т. д. 
Це викликало велике огірчення серед професорського персоналу 
УГА і було чи не останньою причиною, що приве.ТІа до повного 
відокремл,ення Академії від УЛК. 

Тим часом закінчувався рік і настала доба іспитів. Більшість 
студентів склала Їх з добрим успіхом, а деякі дуже добре. Під 
кінець шкільно'Го ро'ку (192'2-23) Академія влаштувал,а виставу: в 
кабінетах і лябо.раторіlЯХ було розкладено на столах і розвішено 
на стінах праці професури й студентів: пристрої, колекції, моделі, 
діяг.рами, схе,ми, підручники, реферати, вправи з креслення, малю
ВalННЯ, фОТОІграфії Івикладів й пра'ктичних впраlВ і т. п. Перед очи
ма відвідувача вставала вся чинність Академії. Виставу відвідало 
'ба'гато мешканців міста Подєбрад, 'були й приїжджі з Праги, R 
тім числі дехто з чеських професорів, наприклад Ректор Празь
кого Університету. Наші професори, а також дехто з студентів, 
давали пояснення. І тепер, як жива, з'явлнється у мене перед о'Чи
ма постать студ. Л. БИ1КОВСЬКОГО, що З вказівкою в руці бігає з 
однієї кі:мнати в ДРУТУ та з запалом пояснює відвідувачам схеми 
та діЯ!грами EKOHOIМ. Кооп. Ф-ту. Пізніше Академія зо с'во1іми е~опо
натами виступала на виставах поза Подебрадами і одержала кіль
ка відзначень: 1) ПочеснИlЙ ДИlплом Міністерства Хліборобства за 
Шlкільні експонати на виставці в Празі (1924), 2) Похвальний 
диплом хліборобсы�:оїї Єдноти В ЧСР за експонати з лісівництва 
(1924), 3) Диплом відзначення Чехословацької Хліборобської Ра
ди за праці студентів на виставці в Празі (1923), 4) Диплом Цент
рального Союзу Бджолярів за виставлені Шlкільні приладдя на ви
стаlвці Ів Шлetзьк. Остра/ві (1924), 5) Велику державну бронзову ме
даль 'за експонати ш,коли на господарськіlЙ виставці в Празі (1926) 
й інші. 

Першу виставу Академії в Подєбрадах приїхали оглянути й 
урядовці з Міністерств: консул Завазал з Міністерства Закорд. 
справ і іПРОф. Чванчара з Міністерства Хліборобства. Проводячи 
Їх по кімнатах, зайнятих Економічно-Ко оп. Факультетом і пояс
нюючи Їм педагогі'чне значення експонатів, я бачив, з Я'кою уваж
ністю вони розглядали все, і ЛО1мітив, що вистава зробила на них 
враження. Потім проф. Б. Іваницький повів нас на невеличкий, за
орендований ним клаптик землі, де він розвів розсадник лісових 
пород. Цей розсадник також зробив на всіх гарне враження. Ко
ли верталися з розсаднику, я помітив, що Завазал і Чванчара 
йдуть самі. ЯК член Президії я поспішив Їх догнати і саме в ту 
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хвилину, як я порівнЯ'вся З ними, Завазал казав до Чванча.ри: "Ко
ли ми давали гро'ші на цю Ш1КОЛУ, то дума.7JИ, що викидаємо їх 
без всякої 'користи, а тепер я бачу, 'ЩО ці гроші 'не пропали да
РОІМ". Справді, за рік бул,о ЗРОlбл,ено дуже багато, особливо, ко
ли взяти під увагу обмеженість ко'штів, що на них було створе
но фактично 5 факультетів. Після ве'чері відбувся в найбільшій 
залі міста Подєбрад ("Заложні") концерт, на нкому, крім студент
сь'кого .хору, між іншИІМ, з великим успіхом БИ'СТУПИ'В приїжджий з 
Прати бандурист 6мець. Пі'зніше в Под€6радах повстала невели
ка школ,а бандуристів, а студ. М. Романченко почав виробляти 
бандури. 

Десь у травні 1923 р. місто Подє\бради відвідав Президент ЧСР 
Т. r. Масарик. Місто приймало Президента з великою урочисті
стю, до того ж і день видався дуже гарний: теплий, соняшниЙ. 
Саме місто прикраси.7JОСЯ квітами й прапорами! вздовж вулиць 
стали рядами ш\коли, гімнастичні товариства, ремісничі, культурні 
й політичні організації, жінки й дівчата в барвистих національ
них у6раннях. Пр'езидент обходив всі органrзації і Сікрізь вітали 
його покликом - "Наздар" і короткими промовами. Академія сто
яла перед готелем "У Короля Юрія": спереду професура, ззаду в 
кілька рядів - студенти. Коли Президент підійшов до нас, то 
Президія Академії (І. Шовгенів, Б. Іваницький і я) виступила впе
ред. Староста міста представив нас Президен'Гові, а Ректор проф. 
1. Шовгенів звернувся до нього з короткою промовою. Він дяку
вав Президентові від імени школи за допомогу, а при тім в де
лікатній формі зазначив, що ми всі хотіли 6, іц06 ця допомога 
продовжувалася так довго, поки А'кадеlмія не виконає свого зав
дання. На це Президент відповів так (в перекладі з чеської мо
ви): "Сердечно днкую Вам, панове! Я дуже до:бре поінформова
ний про вашу ШІКОЛУ, недавно одержав про це дані. Дуже радиіЙ, 
що ви знаіЙшли у нас не батьківщину - ЇЇ, розуміється, не може
те тут знайти - але в братньому народові доброто сусіда, яким 
можете бути задоволені. Самі ви кажете, що є задоволені й щас
.чиві. Я радий, що при тому лихові, Я'ке піткало Росію і вашу Укра
їну, ми тепер наші слов'янські програми, які мади ще перед вій
ною, можемо здійснювати на практиці. Слов'янська програма не 
За'гинула і не загине. Хочемо, щоб ми сьогодні були, так би мо
вити, пр'актичні,ші, як раніш, і щоб ті ідеали, біль·ш менш alбст
раКТІні - бо за Австрії вони інакшими не могли бути, тепер освід
чили дією. Оскілнки це 'буде залежати від мене, я з радістю бу
ду вас і ваших студентів піДТРИ1муватИ". 

Відділення Академії від Українського Громадського Комітету. 

В статуті А!кадемії було зазначено, що вона засновується при 
Комітеті, для ЧОТ0 створюється Адміністративно-Гос'подарську Ко
місію, до якої входить Президія Академії й Управа Комітету. Че
рез цю Ко,місію мали переходити всі суми одержані для Аlкадемії 
від Міністерства. 
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З одного 60'КУ цИМ підносилося значення Комітету в очах 
українського громадянства і чеських урядових чинників, а з дру
·гого - малося на ува'зі всю громадську й культурну чинність укра
інської еlміrрації в ЧеХОСЛО'ва'Ччині зосередити біля Громадського 
Комітету. На жаль, це не сталося. 

М. Ю. Шаповал приїrздив до А\кадемії, йото зустрічали з по
шаною. На засіданнях Сенату і Професорської Ради Академії він 
був почесним гостем з правом дорадчого голосу. Але потроху по
чали виникати непорозуміння на тім rpYHTi, що Управа Комітету. 
а особливо її голова, брали на себе розв'язування оправ, що на
лежали до КОМ1Петенції органів Академії. Кінець кінцем Професор
ська Рада постаНОВИ."'Іа зернутися до Міністерства ЗакордоНlНИХ 
спріаlВ :.3 проханням трактунати Академію, як самостіrйну установу, 
і ПРИ'3начені для неї кошти пересилати їй безпосередьно. 

Міністерство на це по'годилося і на підставі декрету з дня 28 
серпня 1923 року Українська Господарська Академія, починаючи 
від І-го жовтня 1923 р., була відділена від У,країНСЬ1КОГО Громад
ського Комітету і надалі підл·ягала безпосередньо двом Міністер
ствам: Міністерству Хліборобства - в справах шкільно-навчаль
них, і Міністерству Закордонних справ - в с:правах адміністра
тивно-гоС'подарсь'ких. 

.. .. 
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Проф. Олександер КОВАЛЕНКО 

31 СПОГАДІВ *) 

Первісна назва Факультету - Сільсько-Господарський Інже
нерний - пізні'ше була :З1мінена на Інженерний. Тр,еlба привнати, 
цю назву не 'зовсім влучною не тільки тому, 'ЩО є занадто загаль
ною і не визначує, до якого саме фаху цей фз,'І<ультет .ма'є підго
товлювати своїх а6сольвентів, аще й тому, що наводить на дум
ку ні6ито З трьох факультетів він єдиний має давати титул інже
нера. Дій,сно, 'при заснуванні Академії такі інтенції ,були, бо інші 
фа'культети за 'лрикладом КОЛИШlНіх ана,,'lогічних російських закла
дів, мали давати титули - вчених аІронО'мів, вчених лkіВНИlків та 
вчених економістів. Згодом переважила ду.мка, що всі три факуль
тети видаватимуть дипломи інженерів, ІЩО й було закріплено в но
воприйнятому rПрофесорською Радою Академії статуті. Первісний 

*) А'вто,р с'посаді'в Оле'К1санде'р МихЗlЙЛО:ВИ'Ч КовалeJНКО - один із наЙlстар
ших e'M'irrрант і:в, бо своє еlміrраціlйне життя почЗlВ ще пЇJсля перших революцій
НИХ 'лодій 'В РосіІ 1905 р. НаРОДИJВIСЯ 28 ЛИІП'Н'Я 1875 р. 18 РО'Мні на ПолтаВIЩИlНі, 
та:м же СlКіlНЧИВ РеалЬІНУ lliIколу і Irюї'хав до Харкова, де, 'ПО окладенні КОНЮУРС
ІШХ ї'спитіlВ, В1СТУІІШВ до ТеХНОЛОlГі'чнОІГО LНlСТИТУТУ. У ДрУ'ГОIМУ році СВОІГО ІІе'ре6у
'вання в Ха,ріКОІві стЗlВ члено'М заoCJнова'ної саме тоді Дмшром Анто'но'Вичем (пізні
ше профеlСОР і РеllПОР уву в ПРЗlзі) y,KpaїНlCЬ>KO'Ї студеlнтсы�юїї іГРОІмади. В 1900 
році ра'зо'М в членаlМИ Y~p. Студ. Громади д. АНТОІНовичем, Юрієм КоллардоІМ, 
Лев'ком МaJцієвwчеlМ та МИХЗlЙлQtм Русовим був ОІОНО'ВОПО'ЛОЖНИКОІМ Ре:волюці'Й'Ної 
У'країНIСblКО'Ї Партії (Р. У. П.). 

По закі'нченні ТеХНО,lOгічното Інституту в 1903 р. з титуло'м інженера-те'х
нолога lВ;ступив у ;во'єнну Чорономо,рську Фльоту 'На посаду інженера-'Механіка. 
В 1905 рсщі 'ВЗ'ЯВ участь ІВ ПOlв'стаНlНЇ ІНа паНіце'р!нИlК:У "Князь ПОТЬОМКИІН Таври
чеський" і ТОІГО ж року му,сів податись на емirрацію. !llе'рші роки пере;бував В 
Женеві, а пorriJм в ПарИDКЇ, де ІНа протЯ'зі lOр(ж~в бу:в ваСТYlПНИlКQlМ директора ро
сійсько'Ї Ісередньої школи і викладав в старших клЯ'сах математику та фі~зику. Ро
ки 1915-1916 присв'ятив ,редаrувзнню в Льоззнні двотижневика "L'Ukraine", якиіЙ 
видавав ВолодИlМWР сте'п3'нlкі'в'сыиІй •. Події 1917 року YlМQlЖЛИIВИЛИ ІЙого поворіт. 
ПрwБУIВ:ШИ до Києва, пе'р'ед 'геть<манськИlМ переворотом З3!Йlмав по,сад'У Директора 
де'паРТ3'менту ІМОР'СЬКОЇ освіти в МОРСЬІкому Міlністе,рстві. В 1919 р. виїхав знов'У 
за кордон, ,СПQlчатку до Женеви, а потім до Парижу, 'куди був покликаний на по
саду І-го· Сек:ретаря y,KpaїHcыої ДИlПломаТИlЧ~Н01 Мkії. У 1922 р. йо'го запроше
но на \Викладача ІДО Ук:р3!ЇНIСЬКО'Ї ГоС'подар!СblКОЇ Alкадемііі в Подє;брадах при ка
тедрі теорети'Чної та ПРИlКладної Ім,еХЗlніIКИ. У 1923 р. був ilIіДіВИЩelНИIЙ на доцен
та з доручення:мке'рувати катедрою прикладної механіки. Б акад. р. р. 1923/24 
та 1924/25 був Деканом Інженерного Ф-ту. 

Виклада'в: АналіТИ1ЧНУ !геометрііЮ, Теорети'чну та Прикладну механіку, а в 
о c:ra\НlH і РОІКИ ще :й МатематИlКУ та Опір ,матефі,я.'lіІВ (ДЛІЯ гід'ротехніlкі'в). 

Написав такі високошкі.'lьні підрУ'ЧНИКИ: Приложення диференці'яльноlГО ра
ХУВ3'Н'НЯ (1923), Курс а'налітиЧ'ної ,геометрії в просторі (1924), Теоретwчна меха
ніка (1924), Прикладна механіка (1925), Основи 'Вищої мате'матики (1936). Д.'lЯ 
пО'заочного Інавчання в УТГІ 'СІклав 'спеці'яльни'Йсередньошкільни'Й курс Ал'гебри 
та Геометрії (1940). 
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статут, затверджений Міністерствам дня 16 травня 1923 р., з пере
ХОДОМ Акаде'мії на 4-хрі'Чний цикл наlвчання, не відбивав фактич
наго ·стану. Таму Прафесарська Рада схвалила 1925 р. пра€'кт на
вага статуту і в ньаму була зафіксавана, ща абсальвенти Акаде
мії, :після її скі'нчення, адержуюrrь титул інженера відпа'відна,га фа
ху. Від 1925 р. Академія жила вже па новому !Статуту, але при та
му назву - Інженерний Факультет не була замінена на якусь більш 
відпавідну. Отже такаю вана залишалася до .і'Ііквідації А'кадемїі і 
такою її перебрав спадка,€'Мець Акаде'Мії - УТГІ. 

Первісний пра€кт, ща Інженерний Факультет буде мати два 
відділи - Ме'жавиlЙ (мірничий) та Хемі'Чний - після тата, як 
склад йога лектаРСЬ1кага 'персаналу був укамплектаваний, змади
фікавана в тай спасі:б,ща Факультет мав два аснавних відділи -
ГідратеXJнічний (властива Гідратехнічна-Будівельний) і Хеміка
Техналагічний і на цих відділах студенти адержували мажливість 
вужчої спеціялізації в таких фахах: гідратехні'чні спарудження, ме
ліарація, 'будівництва, залі'забетанаві спарудження, вадапастачан
ня, бальнеатехніка, браварства, гура.Т(ьництва, милаварства, цукра
варства, 'перера6лення нафти, техналагія неаргані'Чних прадуктів 
та інш. Ширака праграма Факультету ставила 'Йата на рівень акре
маї високаї ш'кали, ба дазваляла студентам придбати не тільки 
каНl{ретні знання з ріжіНИХ фахів, але даІвала ,ще й, та'к би мавити, 
заlгалын-техн:їчниІйй розвитак, нкий даІпомагав Ї1М, lпрИ бажанні, вже 
самастійна спеціялізуватися і в інших фахах, так ЧИ інше спарід
нених з тими, в яких вони мали мажливість спеці'я.7Іізуватись під 
час студій в А'кадемії. І справді, час па.казав,ща а6сальвентів Фа
культету ·мажна була зустрінути на праці в найріжнаманітніших 
фахах (мірництва, будівля доріг, у винарстві, виріб барв і т. інш.). 

** * 
При складенні праграмів і плянів навчання на Іпачатку віда'гра

вали ралю приклади ·калишніх російських вищих навчальних за
кладів. Але в даЛЬ'шаму хаді навчання, особлива 'з прибранннм 
чеських прафесорів і фахівців, ФаКУЛЬТ'ет став пристаса'вуватись 
да Iпрограмзахід'ньа-еврапейсь'ки'Х висакихш'кіл. Факультет мав 
.20 катедр, а саме: 

1. Фізики 
2. Математики 
3. Теаретичнаї та прикл. 

механіки 

4. Машинознавства 
5. Будівельної механіки 
6. Будівництва' та архітектури 
7. ,Меліарації 
8. Гідравліки 

9. Гідратехніки 
10. Вадна-санітарнаї техніки 

11. Механічнаї- теXJналатїі 

12. Шляхів 
13. Геадезії 
14. Неарганічнаї хемії 
15. Органічнаї хемії 
16. Фізичнаї хемії 
17. Аналітичнаї хемїі 
18. ХеміЧнаї техналагії 
19. Ферментаційнаї хемі'Ч. 

техналагії 

20. Вуглегідратів. 
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Фаворитом на Фа/культеті був Гідротехнічний Відділ, завдяки 
ініціяторові цього Відділу проф. І. Шовг~нову, що присвятив ба
гато уваги розробці плянів на'вча'Ння та за6е'3ІпечеНІіЮ. Відділу '8И1К
ладовими силами. До того ж бурхливий розвиток чеської техніки 
в н:аlпря:мі реrул'wції рі'к та Іпотоків, електрификації сіл, ОІЗ'доров
лення міст, буДо:ви доріг та мостіlВ і т. п. не 'МЇIr не викликати з'а
ці'кавлення цими 'галузями '8 української 'Молоді. 

Вже сама назва Відділу свідчила, що катедри ГідротеХІНіки та 
Гідравліки будyrrь мати упривилейоване положення. Але й сам ке
рівник кате~ри, кріlМ Івеликої ерудиції й практики, був добрим вик
.;1ада'чем, 'ЩО добірною українською мовою вмів утримати авдито
рію в стані напруження. 

Друга катедра, 'ЩО своєю повагою і особистістю її керівника 
була в студентських колах популярною, це катедра будівництва та 
архітектури. Керував катедрою цивільний інженер Сергій Тимо
шенко, ЩО відзначався товарискістю в поводж'енні з студентами, 
але заразом з тим збільшеними вимогами ,щодо знань і виконан
ня завдань студентами. 

ДаЛblШИМИ ,катедрами, ЩО вплинули на вибір вужчої спецї-ялі
зації багатьох і'з студентів, були - Шляхів, до Я'кої належала -
Будова мостів, і катедра Водно-санітарної техніки. Керівником пер
шої був інженер шляхів Євген Сокович, а викладачем один з най
кращих чесь'ких МQlстО'викі,в, колИ'шніlЙ P~ктop Празької Техніки 
професор Рудольф Кукач. Разом з ними, як лектор при цій катед
рі, Іпрацював молодий, але талановитий українець інженер Іван Ку
лик, а'бсольвент Че,сь'КОЇ Політехніки, який, на жа.lІЬ, в скорому ча
сі виїхав до Арrентини. ,Катедрою Водно-санітарної техніки керу
вав один 'з наЙlбільш відомих професорів Празької Політехніки 
професор ЯН Граський. Визначний чеський фахівець в галузі во
допостачання та бальнеотехніки, він в той же час користувався 
великими впливами в чеських про'мислових і громадських колах. 

Професор інж. Леонид Грабина керував катедрою геодезії. 
Иото підручни.к, ,ЩО вийшов літографованим виданням, крім того, 
що відзначався подачею ориrінального матеріялу з історії укра
ЇНСblКQlГО 'мірництва та топографії, багатством матеріялу і формою 
викладу взагалі ЗДОlбув собі 'Популярність в студентських колах. 
Багато з НИlХ, відїжджаючи з Подє6рад, У'паковуваJIИ цей підручник, 
що не був тонший від деяких видань біблії, у свої валіз'ки, бо 
пізніше дехто з них ціЛІКОМ або переважно присвячував себе 
мірництву. 

Катедрою Будівельної механіки керував професор інж. Оле
ксандер Вілінськи'Й, ЩО перед тим був доцентом Політехніки в Ки
єві, катедро'ю фі'зики - професор Борис ЛИСЯНСЬКИ1Й, катедрою 
теоретичної та при.кладної механі,ки - доц. інж. Олександер Кова
ленко, катедрою маШИlНознавства доцент Петро Вуків, катедрою 
механічної технології доц. інж. Олександер Михайловський. Мате
матику викладав спочатку л~ктор Володимир Тур,кало (незадовго 
помер), пізніше доцент Святослав Романовський, !бетонові спору
дження - доцент Празької Політехніки 6жді'К. 
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** * 
Найвизначнішою по.статтю на Хеміко-ТеХНОЛО1ГЇ'ЧНОМУ Відділі 

був сень\йор українських хеміків профе'сор Іван Горбачевський, ко
лишній Ректор Чесь,кого Університету в Празі і міністер здоровля 
Австро-Угорщини. Він керував катедрою Орга:нічної хемії. З про
фесором Горбачевсь'ким БЛИЖ1че працював досвідчений педатог 
професор Сергій Комарецький,що керував катедрою Аналітичної 
хемії. Підручник проф. С. Комарецького, що він його склав для 
студентів Академії, був остільки ориrінальниlЙ і до'брий, що КиЇв
ський Держвидат перевидав його для високих шкіл, навіть не за
питавши згоди а-втора, не кажучи вже про авторський гонорар. 
Також на підручникові не було згадки, 'що. автор його є професо
ро'М Подєtбрадсько,ї Академії. 

Катедрою вуглегідратів керував проф. і:нж. Леонид Фролов. 
Знавець цукрової 'промислово.сти, написав ориrінальний підручник 
цукроварства (:перше літотрафоване видання Академії, пізніше ви
йшов друком накладом Українського Гро.мадського Видавничого 
Фонду в Празі). В грудні 1941 року виїхав до Києва для праці в 
централі цукрової промислово.сти, як науковий дорадник, і вже не 
повернув з новою еміІ'рацією. Були чутки, що загинув. 

Катедрою Неор'гані'чної хемії керував колишній асистент Ка
м'янецького Державното Університету професор Микола Вікул. 
Любив СВО'Ї лекції пересипати дотепами та анекдотичними приго
дами і так майстерно викладав, що його послухати приходили і 
студенти з інших Відділів. Передчасно вмер після невдалої опера
ції в оДно'му з Іпра'зьких шпиталі'в, викликавши заlгальний жаль 
серед колеr і студентів. Передчасно помер і другий х,емік інж. Єв
ген Голіцинський,що керував катедрою Ферментаційної хемічної 
техноло'гії. 

Професор інж. ВаСИ,JІЬ Іванис керував катедр ою Хемічної тех
нології. Написав ориrінальні українські високош'кільні підручники 
- ТеXJнї'чно-хемічна ана.1іза і Хемічна технологія. Знавець наф
тової ;промисловости і індустрії, визначився теж, як організатор 
українських інженерів на еміrрації. Під ЙОІГО редакці,єю виходИ'в у 
Подє6радах журнал "У,країнський Інженер", в якому вміщено ба
гaTo ориrінальних розвідок і фахових статтей, як про.фесорів, ТЮС 
і а6соль,вентів УГА. 

З молодших xeмri'KiB належить згадати доцента інженера Ми
колу За1йцева, що після смерти доц. Є. ГоліЦИНСЬ,КОIГО перебрав 
катедру Ферментаційної хемії, а пізніше був професором і Про
ректором УТГІ. Після закінчення Празької Політехні,ки вступив в 
1924 р. лектором Академії і викладав Хемічну технологію товщів. 
Теж визначився на керівних посадах великої чеської фабрики олії, 
маргарини та мила "Космо.с". Абсольвент А'кадемії Д-р інж. Василь 
~У'черенко rаlбілітувався на .доцента і теж визначився як керівний 
хемЇ'к на вели'кі'Й НІмецькій фабриці л;аків. 

До визнаіЧНИХ постатей Хеміко-Технологічно.го Відділу нале
жить віднести професора Давида РейхінштеЙ'на, що керував катед-
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рою Фі'зичної хемії. Колишній аси'стент 'проф. Айншта:йна, він був 
знаний в ширших наукових колах. Можливо, що при інших обста
винах був би сам став і виховав шерег перших українських ато
мових дослідників. Наlйталановитішим йото учнем й асистентом 
був а6сольвент Академії інженер Володимир фон-Рейтер, який хо
тів стати науковцем, але ліквідація А'кадемії перекреслила його 
ПЛЯ'НИ. Виї'хаlВ на Далекий Схід де БУ1В Директором великої цук
posapHi. 

Протрама Інженерного Факультету, як і інших факультетів 
Акадеlмії, була плянована на 8 семестрів, але студентам гідротех
нікаІМ, з ува'ги на скл,аДlнkть і клО'пітливість обра'хункіlВ та креlС
JІення Іпро'єктів був дода'Ний для закінчення студій ще 1 семестр. 
Перші два семестри давали студентам О'бох відділів загальну під
готовку. Починаючи з третього семестру, кожний із студентів мав 
вибрати один з двох відділів: Гідротехнічно-,Будівельний чи Хемі
ко-Технологічний. Пі'зніше на кожному з цих відділів була мож
линість ще вужчої слеціялізації в тій чи іншій галузі. Після про
слухання чотирьох ,семестрів студенти складали перший півкурсо
вий іспит з наук підготов'чих, та після прослухання 8-ми семест
рів - другий півкурсовий іспит та дипломний іапит з наук, що 
належать до виlбраної вужчої технічної та фахової спеціялізації 
Для студентів Хеміко-ТехнологіЧНОІГО Відділу дипломний іспит 
складався з: ля60раторної праці і оборони дипломного проєкту та 
ляібораторної праці перед Іспитовою Комісією, для студентів Гід
ротехнічного Відділу - з оборони дипломного проєкту, при чо
му цей проєкт мусів складатися з аналітичних та графічних обра
хунків, загальних та детальних викресів, обрахунку варто сти окре
мих споруджень та з детальної пояснюючої зatПИСКИ. 

За ч:а,с існування Академії (1922-1935) ,за,кінчило Факультет і 
одержало фахові титули: інженерів-техноло\гів -- 58 осіб, інжене
рів-тідротехні'ків 117 осіб. Дипломні проєкти відносилися до бу
дов: гідроеле,ктрівень, гребель (шлюзів, комор), водо,водів, водо
стоків й каналізації, доріг і мостів, з галузі меліорації, викори
стання водної енергії, бальнеотехніки, цукроварства, бронарства, 
переріrбки нафти, гур аЛЬіШЦТIВ а, тех'Нологї'Ї дерева і ферментацій
ної хемічної тех:нолотії. 

З у,стаНQlВ Факультету найбільше місця займали креслярні та 
.71ябораторії. Далі йшли кабінети: гідротехніки, те'хні'Чної фізики та 
електротехніки, геодезії, будівництва, фізичної хемії, графостати
ки, геології та мінераЛО'f'ії. ЯК кабінети, так і лябораторії були в 
достатку забезпечені пристроя,ми, посудом, хемікаліями, таблиця
ми і т. п. 

Практичним вправам присвячувалося багато годин. Крім того 
кожнwйстудент під час .7Іітніх фері!Й мав відбути практику, про 
що і предложити Деканові Факультету посвідку на початку ново
го шкільного року. Таку практику відбували: гідротехніки - на 
регуляціях рік, будовах гідроелектрівень, гребель, мостів, доріг" 
мел-іоративних роботах і т. п., хем'їко-технологи - цукроварнях, 
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броварах, гуральнях, фабриках мила й товщу, консервації городи
ни й овочів і т. п. Таким чино,м поруч теоретичних знань студент 
одержував та,ку солідну практичну підготовку, що по скінченню 
студій міг відразу приступити до самостійної керівної ролі у сво
йому фаху. Тому наші гіротехніки, наприклад, так відзначилися 
на працях в Польщі, нка не MaJIa в цій галуз'і по достатку власних 
фахових сил, а хеміки в ріжних відповідних підприємствах. 

** * 
З цього короткого нарису видно, що Інженерний Факультет у 

своі'й ш,кільно навчальній ділянці виконав поважну працю, випус
ТИIНlШИ у 'с:віт 175 інженері,в ІЗ дипломами Української Політехніки. 
Все це Уіможливила віддана п.раця нашої українсь'кої професури 
разом з кращими фахівцями братнього чеського народу, який нас 
гостинно прийняв. 

Але лекторський персонал Факультету багато прислужився 
українсь,кому високому ш'кільництву виготовленням численних під
ручникіlВ з ДИСЦИІПЛИН, ЩО ВХОДИЛИ В програму навчання на Ф:аIКУЛЬ
теті. В дея'КИХ 3 них був зібранИlЙ досвід багатої практичної діяль
ности авторів. Треба прийняти на увагу труднощі з неусталеною 
ще тоді українсь'кою технічною термінологією, 'ЩО'6 усвідо'Мити 
скіль'ки .праці і зусиль вкладено автораlМИ при на1писанні таких 
перших орИf'lінальних українських підручників, як технічна фізика, 
гідротехніка, гідрологія, геодезія, цу,кроварство, хемічна техноло
гія дерева, техно-хемічна аналіза і т. п. І тут сл'ід відмітити ви
датне досягнення в царині хемічних наук виробленням одноманіт
ної української хемічної термінології. Цю працю координувала 
Термінологічна Комісія Факультету, очолювана професором Б. Ли
сянським, але голо,вний матеріял постачили хеміки - с. Комарець
кий, Л. Фролов, М. Вікул, є. Голіцинський, В. Іванис, М. Зайцев 
та інші за кожночасними порадами Iпрофесора-·сеньЙора Івана Гор-
6ачевсь.КОГО. Словник хемічної термінології виходив у вигляді не· 
періодичних літографованих ЗОlши'Гів і остаточне його оформлен
ня й докінчення припинило,ся з ліквідацією Академії. 

З колишнього педагогічного складу Інженерного Факультету 
нема в живих: І. Шовтенова, с. Тимошенка, о. Вілінського, М. Ві
кула, є. Голіцинсь'кого, о. Михайловського, Б. Лисянського, с. Ко
марецькото, І. Гор·бачевсь'кого, Л. Фролова, є. Соковича, А. Чер
нявського. Віримо, що не тільки Їх учні, але й ширше українське 
громадянство, заховає Їх імена у світлій і вдячній па'М'ятці за Їх 
віддану піонерську працю в .першій Українській Національній 
Політехніці. 

. .. .----.. ~ •.. , 
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Проф. Б. ЛИСЯНСЬКИй 

СВЯТЕ БЕЗУМСТВО 

в червні місяці 1922 р. одержав я телеграфічну пропозицію 
Ректорату Української Господарської Академії в Подє6радах -
обняти становище асистента при катедрі Технічної фізики в цій 
новоствореній на теренах гостинної Чехословаччини українській 
'ВисокіlЙ школі. По кількох годинах роздумування відповів я сво
ЄЮ згодою, а за я-ких п'ять тижні'в ЛО цьому заЛИШИІВИ1В слаВНОl3віс
!Не в історії нашої eMirpaiЦiЇ місто Тарнів та вирушив з Поль'щі до 
4ехосло'вацької Республіки. Прибувши наступного дня до затиш
вого курортного !міlстечока Подєбради, пірнув ЯЗРaJЗУ в ту атмос
феру організаційної системи і радісното творчого чину, що пану
вала в невеличкій ще у тій порі українсь.кій колонії, яка проте 
швидко зростала за рахунок нових осіб, що невпинним потоком 
- почасти леrально" а почасти і нелеrаЛblНО - прибували з усіх 
~paїH Середньо,ї Европи ,а наЙlбіль'ше з Польщі, втікаючи з табо
рів інтернування нашого вояцтва і подорожуючи "ІПО зеленій ві)зі". 

В тім часі Українська Господарська Академія диспонувала вже 
достатнім приміщенням, займаючи два горі'шні поверхи величез
ної масивної будови готелю "У Короля Юрія", в беЗІпосередньому 
сусідстві з ку;рортним паркО'м. Турботами декана Інженерного Фа
культету, покійного, професора Л. Фролова, я.киЙ знав мене ще по 
спільній службі в Мііністерстві Фінансів (де він займав 'становище 
директора Департаменту Посередніх Податків), звільнився я від 
потреби шукати собі помешкання в не,знайомому місті, бо мені 
було уступлено маленьку кімнатку в тім таки ж готелі. Це в не
а6ия.кіЙ мірі у.прощувало моє персональне життя та улегшувало 
мені участь в кожноденній напруженій Іпраці, ІЩО під фаховим ке
рівництвом першого Ре.ктора УГА, нині вже покіЙНОfГО проф. Ів. 
Шовгенова, який був душею цілої справи і талановитим кермани
чем ЇЇ, - поступала наперед швидким темпом і охоплювала все 
нові і нові організаційні завдання. 

В умовах цього приспішеного темпу кожний день приносив 
якісь більші чи менші новини,ЩО про них довіда'Тись було най
легше в академічній канцелярії, до примі'щення якої я з ці,єї при
чини частенько забігав. І ось одного ранку довелось мені буги 
свідком такої сцени: пан Ректор Шовгенів, розпе'Чатавши якогось 
листа і бігло про'читавши його, нервово хитнув голо'вою і голос-
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НО промовив: "Ну, пано,ве, так оказується, що ми з вами - зло
чинці!" Така репліка змусила всіх приявних насторожитись і за
гострити уваlГУ. І ми з нетер'пінням стали чекати на даль,ші понс
нення. Але, За'мЇrCть них, п. Ректор зачав читати нам листа, що мав 
ось та.киЙ зміст: 

"БеlЗyJмці зупиніть:ся! В сучасні тяжкі дні, що Їх переживає 
наш украї'Нсь,кий народ по невдалій С1п:робі створити власну Неза
лежну Державу, в ті дні, коли наша Нація несе розплату за свідо
мі і несвідомі помилки керманичів наlШОЇ БОР'ОТЬ1Би за Волю, коли 
серце спливає КРОIВ'Ю IПрИ думці .про нашу недавню поразку і на
шу національну ДИСКіредитацію перед широ,ким чужинецьким сві
том, ви, безвідповідальні амlбітники і легковажні авантурники, 
р.оЗ/починаєте аферу, що принесе наlМ нову дошкульну поразку і 
нову національну дискредитацію, цього рalЗУ - на культурному 
полі. Ви б цього напевне не зро\били, коли б. вираз'Но собі уя'вля
ли, що то є за справа, за яку ви з такою нерозважністю і само
певністю беретесь. Але, як видно, серед Вас не знайшлося і одні
€Ї людини, яка 6 виразно собі представляла, що то таке вища 
технічна ш,кола та якими методами і засобами ЇЇ назагал органі
ЗJ1ЄТЬСЯ. Так дозвольте ж Вам, легковажні украї'Нські культуртре
rери, ту поважну річ у кількох словах роз'яснити. 

Сучасне людство не знає прикладу, щоб таку складну з орга
нізацї:йного і технічного бо·ку річ, як високошкільний заклад, мож
на було б оргаН1lзувати, перебуваючи на еміrрації. Навіть за спри
ятливих умов нормального життя у сеlбе вдома, на власній рідній 
землі, організація високошкільного закладу вимагає величезних і 
до'вготривалих зусиль, а тому справу зас~ування університету чи 
політехніки попереджує завжди довготривалий орга'Нізаційний пе
ріод. А коли якесь міністерство, що диспонує величезними засо
бами і IМа'Є для цього спеціяльний апарат Clвої'х ДОlсвідче'Них служ
бовців, потребує для організації нової ш,коли двох-трьох лі'!', то 
як це думаєте ви, еміrраціlЙні фокусни.ки, організувати висо,ко
шкільну уст'анову за кілька коротких місяців, не маючи при цьо
му ні належного аlпарату, ні потрібних грошових засобів? Ви про 
це чомусь не подумали або подумати не захотіlЛИ. Але за Вас му
сить подумати українське громадянство, шир,окий наш загал. Той 
загал, і.менем ЯlКО!ГО ви виступаєте і який понесе увесь сором ва
шої недалеко,Ї поразки. І ось іlменем цього загалу звертаю1ся до 
Вас з закликом-пересторогою і кажу ще раз вам: безумці зупи
ніться! Зупиніться, доки ще не пізно, доки ваша леткова'Жна аван
тура не на1брала форм вселюдного скандалу. Не готrуйте нам но
вої національної поразки, бо Їх і без тог·о маємо вже досить" .. 

Знервованим голосом закінчив п. Ректор читати цього своє
ріДНОІГО змістом і формою "ПОС"lання" одното з всепереДlбачливих 
ЇHTeJtireHTiB. А, закічивши, звернувся до нас з запитанням: "Ну 
що ж, панове, скажете на це?" Якусь коротку хвилину ми мовча
,л:и, мимоволі де'При'Мовані прикрим з'м'істом отото листа; але по
тім хтось з нас здвигнув плечима і сказав: "Що саме ми думає-
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мо? Думати можна лише одно: з на'Йб'ільшою силою братись за 
працю і вести Ї'Ї далі витривало та завзято, не зва1жаючи ні на ЩО, 
,а зосібна на поради ось таких мудреців". - "Мабуть ви не по
милились", - -сказав п. Ректор і ВИЙ'ШОВ з кімнати. 

** * 
Від цієї події проминуло лише півро,ку провід УГА вирі-

шив поділитись своїми органі1заційними осягами з чеСЬКИIМ сус
пі!льством, висл,авши для ці,єї 'мети свої - на ТОЙ час іще скром
ні і нечислені - експонати на пр'азь,ку господарську виставку. Ви
разний успіх цієї першої СПРО'би підбадьорив усіх нас і заохотив 
до даль!шої творчої пращі. А коли за :пару рО'кі\Е Академія зно!ву 
взял'а участь у такіlЙ же виставці, то сво~ми експонатами в ()ІН а зай
няла величезну ПЛОІЩУ. Український вистаВ0 вий стоян притя:гнув 
до себе увагу пуБJrіки, пояснення якій у дуже о'6ірззній і цікавій 
формі іподавав спеціяльний уповноважений Ректорату, нині покій
ний доцент В. Королів. Наша справа мала на цей раз успіх, яко
['о й ми самі не чекали. Формальним виявом того успіХ'у була на
города - велика бронзова медаля Міністерства Зе'Мель~их Справ. 
А фактичним його наслідком було зміцнення довір'я до наШОl 
школи з бо'ку чесь:кого загалу, зосібна ж його YJРЯДОВИ:Х і куль
турно-наукових кругі'в. Факт цей відпові'дно відбився на мор'аль
них, а тому т~ж і на матеріяльних позиціях нашої Національної 
Політехніки яка від того часу стала на шлях свото далеко'сягло
го ро'звою і великого життьового успіху. 

МіlЖ іншим мені довелося бути свідком того, як наш виста
вовий ,відділ відві,дав ТОlгочасний Президент ч. с. Р. проф. Т. Ма
сарик. Над розгля~ом наших експонатів п. Президент таки дов
'генько затримався. А наЙ'біль,ше ВИ1'ратив часу на розгляд видань 
"Украї'Н'сь:кого Вида;вничо'го То!вариства при УіГ'А". Тут, ЯК видно, 
заговорило вже серце ученого, що любить і цінить кожну книжку. 

А наступното дня затримався біля тих наших видань інший 
цікаВИ1Й відвідувач, а са.ме - проф. Милюков, видатний представ
ник російської історичної науки і знани'Й політичний діяч та мі
ністер ,пореволюційного "тимчасовото Іправительства". Як мені піз
ніше оповідали свідки, пан професор, узявши до рук перший том 
М'ого "Курсу лекціlЙ 3 фізики", переГЛЯНУIВ цю юнижку і, кладучи 
її Іна місце, скаlзав: "Ну, знаете, еlСЛИ уже по украИlНСКИ можно фи
зику Иlзлагать, то украинский яЗЬІК таки Д~ЙСТlвитель'Но сущ,ествует" 

Ці незабутні дні нашого першого вселюдного іспиту поклали 
цінний фундамент того правдивого 1'ріюмфу, що безперебійно уже 
супроводжув.ав далі творчу працю зібраного довкола У,країнської 
Господарської Академії гуртка незломних ентузї,ястіlВ. Тих правди
вих безумців, що які в убогих умовах еміrрантщини відважились 
піднести ідею створення Національної Політехніки, пішли за ту 
ідею в нерівний бій з суворим життям і це'Й сміливий бій ... пов
ністю ВИlграли. 
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Інж. Є. МАЛАНЮК 

ЧВЕРТЬСТОЛІТТЯ 

(з ювілейної промови 16 травня 1947). 

25 літ тому в чеських Подєбрадах українська енергія скупчи
лася і скерувалася в конст.руктивному наlПРЯlМКУ творчої праці. 
Плідні наслідки того скупчення і скерування скоро стали очевид
ними для Bcix~ не лише для украї'Нців. Так - в скороченні мала б 
·записати історія нашої еміірації подію, що ії ріЧницю СЬОГОДНl 
вгадуємо і саме тому святку€,мо. 

Еміrрацію, що на початку є завше більш а60 менш хаотич
ним станом біженства, можна схарактеризувати, як неупорядко'ва
не поле сил, скеро'ваних в ріжноманітні, дуже часто взаємно !ПРО
тилежні сторони, поле сил, що так скажу, без вислідної, або 3 
вислідною близь.КОЮ до нуля. 

Року 1921 і 1922 е'Міrрація наша, що перебувала переважно на 
терені таборів інтернованих, Яlвляласаме таке хаотичне поле сил. 
Лікарі редаrували часописи. Вояки грали на сцені. Інженери музи
канствували. Пол,ковники викладали теорію АЙнштаЙна. Генерали 
часом навіть ВИішивали. ЦентраЛЬІні комітети партійних примар віщ
бували засідання, а графомани, як звичайно, писали вірші. Поруч 
численних ТРУІП і каlПел, повставали не менш численні народні і не
народні університети. 

Певно, що така чинність давала і позитивні реЗ1ультати, хо
ча 'б вже тим, що заповнювала інтернований день, якщо не зав
ше працею, то хоч ілюзіlЄЮ праці. Але для багатьох було я'сним, 
що таке тривання з дня на день не має жадних перспектив і му
сить ДОlве!сти до не'хи6нОІГО умирання. 

Десь року 1922 впало чітко сформульоване гасло культурної 
творчости. Вийшло воно - а це треба для історії підюреслити -
з того кола війсь:кових, яке виразно ПО'бачило, що культура -
теж зброя, і яке пізніш стало родовищем еміrращійної літер'атури. 
Того ж таки року серед висококваліlфікованих фахових урядовців 
нашого державного центру намітився конкретний плян. А ТОЙ плян 
~біIГСЯ 3 ідеєю людини великого жару та впертої настирливости 
- і са'М'е в ці\й людині, що перебувала в ПРа!зі, плян то\й знайшо:в 
,ового технічного виконавця. 

Отже, силові лінії з та60рів, Тарнова й Праги почали шукати 
точки свого перехрещення і цю спільну точку знайшли в По
дє6радах. 
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І сталося чудо. 

Хай це слово не звучить пересадою. Не була це якась наша 
перемога на ДИlПломатичнім фронті, не була це саК'ра'ментальна кон
соліlдація політичних сил, не було це зродження якоїсь геніlЯЛЬНОЇ 
всеукраїнської парті'ї ані навіть приіЙняття України до колишньої 
Ліrи Націй. Було !Це всього лишень народження високої націо
нальної ш'коли, де 'мали, все ж таки Івперше, .по довшій ДВОХісотліт
ній перерві, викладати нашою мовою, скажім, такі предмети, як 
Математика чи Фізика. 

Було це "всьо\го лишень" - народження Національної По
літехні:ки. 

Та це була не ли'шень Національна Політехніlка, хоч і цього 
формального мо'менту також не варто недооці:нювати. 

Не можна не дооцінювати того факту, що складні високо
шкільні дисципліни .вперше викладалося і вчилося рідною мовою, 
бо і бе-з авторитету Поте6ні є Я'сне, 'що в той спосіб незмірно 
збагачувалася, і бездержавна мова, і бездержавна національ:на пси
хіка, в якіlЙ до того часу бракувало тих понять в психологічно
ПРИlродній формі. Не можна недооцінювати факту, що людина на 
протязі 8-ми семестрів говорила не "перпендикуляр" і не "піон", 
а саме "прям" . 

Прошу на х,вилинку вдуматися в цю ніби формальну дрібнич
ку і ЗРО'3уміти, що за цим, по-зірно-ане,кдотичним фактиком роз 
кривз:ється широка перопектива зовсім не дрібних і зовсі'м не 
формальних наслідків в царині розвитку української особистости. 
Власне. 

Бо Національна Політехніка у ПОД€lбрадах була не лише нор
мальною Політехнікою - була вона А к ад е м і Е Ю і недарма но
сила ім'я, зн'Я'зане з праrрунтом нашої і з,агально-ев:ропейської 
культури (антикою ) та безпосередньо ЗВ'Яlзане з високою тради
Ц'іЕЮ Академії Київсь,кої, Академії Петра Могили та Івана Мазепи. 

Подє'брадська Академія була перш за все л я б о рат о р і є ю, 
де культивувався тИ'П Новітнього Українця, Українця, що система
тИ'чною творчою працею, з одного боку - ліквідував у собі пси
хо-історичні щеpJ6ини, а з друго'Го - культивував свіlЙ національ
ний розвиток можливо яК'Найприродні1ше і якнайширше, розумієть
ся, наскільки це було можливе на чужині. 

Це було чудове видовище - спостерігати, як з людського 
(матер·іялу, часом ще досить сирового (а60 і навпаки - занадто 
вже опетрифікованого) що-місяця, що-дня, що-години, по авди
торі,ях, ло ляібораторінXJ, по креслярнях - вирїзблювалася вифор
,,мовувалася й вишл'іфовувалася ОСО'бистість, осо'бистість повновар
тісна і націонаЛЬНО-КОНСТР\УКТНівна. 

Півтисяча наці,ональних інженерів замість півтисячі викоріне
них і суб'єктивно маJІОвартих біженців - то був творчий дорібок 
Академії, вартий як 'що не ІПОДИВУ, то, у всЯ'кі'М ра1зі, .пошани ІЙ 
поваги. Що доля позбавила більшість цих творчих одиниць щастя 
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віддати свою творчість Батьківщині на Батьківщині - а це стано
вило і становить Їх найжагучі)йшу мрі'ю й На!йприроднішу мету 
життя - це вже, як сказав би Кі'плінr, тема для іншої пав'істи, 
що правда, 'ще ... н~за'кін'Ченої. Але факт 'залишається фактом. І 
де б Пад€'брадець сьогодні не бу.в - в Хінах чи в центральній 
Африці, у Франції чи в Бразилії, в таборі УНРРА чи на паро!пла
ві серед АТJІЯНТИКУ - степень йо'га національної конструктивна сти 
й велИ'ччина ЙО'ГО творчага потенціялу залишаються незмінними. 
!Є,СТЬ, значить, в кожнім Подє'брадцеві щась таке, що Академія 
вкарінила й виформувала в йата духово'сті раз назавжди. МИМО 
валі, говорячи про це, перейшлося на пате'ТИЧНИЙ тан апалагії, де
щО' ризикованої в устах не6езстороннього подє6радця. Але смію 
запевнити, що пересада в цих твердженнях, КО.J1И й є, та стано
,вить занадто мінімальний процент. Іспит суспільна-націанальної 
:варто сти вихованців Подєбрад складено в неменші'Й мірі від іспи
ту вартасти фахової. 

Павтаряю, - ми ще не настільки старі, щоб загубили мірило 
ОІб'єктивизму, і хоч гармонійна сп'івпраця професури й студент
ства Я!вила в Падєбрадах рідко практикований деінде зразок і 
створила традицію, та все ж, в першу чергу, згадаємО' СЬОГОДНІ 
учителів наших і вдячно охилімося 'в учнівськім ,паклоні са'ме пе
ред ними, 60 вони нам перелляли знання свої й досвід, а й Їм на
лежали неустанний по'чин та постійний приклад. Багатьах серед 
них сьагодні вже не дол,ічуємося. 

Не'Має велико'го педагага, знаменитато .інженера -наукавця й 
справжнього будіівника Академії, неза'бутнього бл. п. прафесара 
Івана Шонгенова; Heмa€ неВТОМНОІГО, 'повнаго блиску і дотеlПУ Д-р. 
Микали Вікула, ЯКОГО' наукову кар'єру безжалісна смерть перетя
ла в самім РОЗКlвіті її й на якота лекціях можна було бачити слу
хачів з інших факультетів - така була зваба йаго чарівнага вик
ладу Неарганіки. H~Maє lПатріярха національної справи Євгена Чи
·каленка, іЩО йому ласка Бажа дала можли'вkть зустріти захід мно
ГОlПліднО'го життя ,пі~ сіrнню Націанальної Політеxrні'ки і там, з по
чуттям оповненого оБОіВ'ЯlЗКУ, повторити в обличчю нової У'країн
ської доби молитву Си.меона Богоприї'мця: "Нині відпускаєш" ... 
- на ,скра'мніtЙ іпосаді Голови Терм іIНО.П0 гічної КОlмісН Академії. 
Немає 'Біднова, 'Бича, Вілінського, Шер~метинськога, Бочко'всько
га ... Немає вже Івеликих фахівців і великих учителі\В наших че,сь
ких - ГраIЗЬКОГО, Є!Ж'діка, Стокласи ... 

Ща не і;м'я - то постать, та - фраrмент до'би. І на нас, са
:ме на нас, що нас навчила Академі'я оцінювати й паважати Люд
ську Особистість взагалі, Украінську - зокреіма й передовсім, на 
нас тяжить обов'язок утри валити їх несмертельну пам'ять для на
ступних Іпоколінь так саІМО, як по'глиблювати Іпошану до тих з на
ших учител.ів, Я'ких 'Ми мa€lMO щастя бачити нині чИ'нними і здрав
ствующИ'ми 'серед наlС. Щоб таlМ не говорилося ІПРО так звані аб
..ставини, монографія про Івана Шовгенова є одним з найперших 
і найближчих наших обов'язків. 

129 



Скорочуюся і підсумовую. 

Академія в Подє!брадах була не лише Політехнікою і навіть не 
лише ШІ(бораторією Українця Новітньої Доби, була Бона також на
ціонально-суопільни!М сер ед о в и ще 'М, яке притнгало, скупчува
ло й будувало - на еміrра'Ц'ії - повновартісногієрархізоване на
ціональне с ус ІП і л ь ств о. Згадаймо рівень нашого позаакаде
мі'чното життя: наші імпрези, л·екцїї поза-ПОдJЄ1брадських нчених, 
наші імпонуючі зв'язки зі світовим студентством, наш що-річний 
студентський парлямент, остаточно - наше товариське життя, на
'віть до вечірок і балів включно. 

Зважмо, зрештою, який великий, з'бавенний і, може, досі не
доцінени'Й вплив мало подєlбрадське академічне середовище на рі
вень нашого політично-партійного життя, і зрозуміймо, які чуда 
може творити культурне сереДОВИIЩ,е і що значить для політи'ки 
культура! Нам, Под,єlбрадцям, не треба доводити, що без культу
ри немає 'політики. IЦе для нас, .пОд'єtбрадців, ,є аксіома, ІЦО її 
придбали ми в Акаде'мії і що її справдили ми нашим життьовим 
дос/відом. 

Значення Академії в ПОд'єlбрадах давно переросло академічні 
рамки і стало, отже, синонімом національного д О 'С в ід -
н О 'г О n о л н, створеного українсь'Кою енерrією на чужині. 

Це до'свідне іполе до,старчило багатий дослідний і до'свід'Ни'Й 
матеріял, що ще чекає на солідне простудіювання й важливі 
висновки. 

Не належимо до тих з·емляків, що носять ГОТОВИІЙ рецепт ря
ТYlваНlНЯ Батьківщини - в кишені власної каrмізельки. Не вміємо 
ТУ'бальним голосом пророкувати майбутнє та гістерично декляму
~ати' про неньку-серденьку, чи шелестіти паперовими ша\бельками. 
Але ми до!бре знаємо, ЧОТ0 може доконати одуховлена людська 
енергія, чого може осягнути творча праця і яку вартість має кон
структивна, структуральна, наJціоналынa осо'бистість. 

І Іще одне, може на'Йважлив'Їіше: ми не відмовимоСІЯ продиску
ТУlвати з колеrою трасу витиченого шляху, але ми ніколи не бу
демо дискутувати про с а ІМ у мету. 

Просто тому, що цього неп от реб у є м о. 
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Інж. Т. ПЕТРОВА 

НАША ALMA MATER 

є декілька Висаких 111кіл світаваї слави й люди, ща закінчи
ди катрусь з них, завжди цим пишаються. Авреаля слави такаі 
шкали йде з ними пратягам всьогО' їхньата дальшага життя, хач 
calMi !вани ма'жлива були пере1січніши\ми з пересічнИ'х студентів. 

Але я не певна, чи ми, паДЄlбрадські інженери, усвідамлюєма 
сабі, Я'КУ єдину в СВО'ЙОМУ раді висаку шкалу ми закінчили. Єди
ну і непавтарну. й ща теж 'мажемО' й мусиМО' з наlшаї шкали бу
ти гарді, маже й більш, ніж ХТО' інший. 

** * 
Падєбради ... Невеличке чеське MkTa - калишній асідак чесь

кага ка/раля ЮріІЯ. Ві'дкрите на пачатку цьага сталіття джерела 
цілющаї ващи - "Падє6радки" -юеретварило йага ІВ де,ш·евиЙ ку
рарт. В літні мkЯlЦі міста живе павним життям. Приїздять lazen
ske haste. Ними перепавнені гател'і й парадні кімнати в невелич
ких, гарних віллах, які всю 'ЗИІМУ Істаяли Іпарожні. В парку грае 
щадня музика, відкриваюrrься літні рестарації, кавярні, кіна та те
атр пасилюють СВО'Ю чинність. 

"Гасті" п'ють ретельна "Падє'6радку", приймають цілющі ку
пелі, 'гуляють в !Парку й у великій тінистій "Обарі", оглядають 
замак, ща стаїть на сама му березі Лаби й васени павіЛЬНQ зника
ють. Кінець сезану. МЇ<Ста пустіє. Життя завмирає да слідуюча
га літа. 

Падєtбрад:ці люблять це своє дріматне, спакійне життя. Не спі
шучи, привадять да ідеалынгаa парядку парадні к~мнати, підраха
вують прибутки й задавалена їздять да БЛИЗЬікаї Праги разважи
тись й парабити відпавідні закули, на які вони са:бі тепер мажуть 
па'звалити. 

Цьаму саннаму місту, де зимаю по притрушеній сніІгам пла
щі навкала пам'ятника каралеві Юрію поважна хадять галки й 
де-не-кали 'праїде я.кесь а'вта, й не снилась,ща дал'я йаму 'судила 
стати університетсь-ким містам, а сталось ... 

Падєбради наповнились ЧУЖИМИ, цілком іНШИIМИ ніж за к~пеле
вага сезану ЛЮДЬ'МИ, переважна 'малоддю. ПаД€iбрадчани оглядали 
Їх здивавана, 'ВслухуючИ!сьв таку 'падібну, але ЧУ'ЖУ 'Маву. Ожив 
замок. йога квадратаве Іпадвір'я запа;внилось студентствам. Ра/з-
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горнулись кабінети, ЛЯібораторії, бі1бліотеки. Для авдиторій були 
відведені всі великі залі міста: заля засідань Maf'ЇCTpaTY, Повіто
ВО'Ї У<прави, залі готелів. Веселі, го.вірки, може навіть занадто га
ласливі юрби студентів переходили з одното приміlщення в друге, 
торуючи центральну лло,щу вріжних на'П'РЯlмках. Вони заlПОВНИЛИ 
всі вільні приміlщення. Подєбради ожили в ·неположениЙ час. Укра
їнсь'ка Лосподарсь:ка Ака~е:мія стала центром ЖИТ11Я міста, а для 
нас чеське оточення було лише тлом, на якому розгорталась на
ше власне академічне й взага,пі українське життя. 

Почались ріжні іlМlпрези. ЯК Я'с~рава 6лwскаВ'ка Іпролетів пер
ший репрезентативний баль. Під дирИf'уваннЯ'м Андрія ЧеХ1івсь,ко
го (рідний брат прем'~ра В. Чехівсь'кого), а потім талановитої по
мічниц'і о. КОШИЦЯ - Платоніди Щуровської-РоссіневИіЧ повстав 
великий мішаний хор, на концерти якого приїздили визначні чесь
кі муIЗИ!КИ - л. €ржаlбек, Ферстер, Я.Кржічка й інші, Й Я:КИІЙ ско
ро став члеНОlМзнаlменитого чеlСЬКОГО "ГлаIГОЛЮ". 

В одному чеському романі, автора зараз не пригадую, згаду
ють,ся Подєбради ТО'ГО часу. Там є така фраза: ,,'Коло брами зам
ку стояли люди сумнівної елеf'антности (pochybne elegance) сту
денти Україн:сь:кої Академії". Не за1перечую, що може вони й не 
мали Ті'ЄЇ відповідної елеf'анТlНОСТИ, але це в переважаючій біль
шості була молодь, яка щойно скинула війсь'кову уніформу, я-ка 
в отні й бурі революції Іборонила Бать'к~вщину від ворога. Може 
й не лежали на них добре цивільні одяти, а краватки не були при
пасовані добірно, зате вони всі горіли завзяїГЯМ боротьби, для 
них і наука в Акаще.мії була лише етапом в цій 60роть6і - при
дбанням нового роду зброї. Вони заlПопадливо студіювали, але від
tIувалось, що коли б створилася відповідна кон'юнктура, вони не 
задумались би знову схопити кріс у руки. І хоч ділились на ріж
ні партії Й групи, але для всіх однаково дорога була Україна. 
Україна - Я'К конкретна, реальна мета і як ідеал-символ. 

Питаю се'бе - де, яка Висока Школа мала або має та'кий 
склад студентства? 

А професура! Одна за другою проходять передо мною поста
ті наших професорів із віддалі 30 років бачу я, які визначні лю
ди це були. Не кажучи про те, що бага-го з них ПО своїй еруди
ції й хисту могли зайняти почесне місце в професорсько'МУ складі 
кожної Висо'кої Школи, це були історичні постаті: члени Уряду 
УНР, Ку6анської Ради, визначні громадські, політичні й культурні 
діячі. Багато з них вже закінчили свій життьовий шлях і імена Їх 
зашисані золотими літерами в істор'ії українських ВИЗВО.'1ЬНИХ зма
гань й україНСЬКОІГО відродження. І іЗНОВУ питаю себе - де, Я'ка 
Висока Школа мала або має такий склад професури? І чи не му
симо бути горді, ІЩО Іза'кінчили цю школу? 

Кінчився ПОд'єбрадський .період іонування АкадеМії. Подєбрад
сь'кі інженери роз·сипались по світі. Багато 'заЛИШИЛО1СЬ в Чехії, ін
ші переїхали до полыі,' Румунії, Франції. Через 25 РО'ків нова сві
това завірюха знову зібрала їх на клаптику ні,мець'кої землі - в 
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старовиннОІМУ німецькому місті Ратіс60ні (Реrенсбурзі), де наша 
ЛІта Mater продовжувала існувати вже в своїй 2-\Й формації -
УТГІ й куди зо всіх таборів з'їхались вони на свято 25-ліття. З'їха
лись, поlбачились і знову розлетілись по світі, вже в даlЛекі, дале
кі краі Є вони в Канаді, ЗДА, Арrентині, Бразилії, Параrваю, Ве
нецуелі, в Австралії, а багаlТО залишилось в Европі. І все меншає 
ЇХ число. Але така школа, як наJша, не могла не покла,сти на своїх 
вихованцях своєї печати. Мені здається, що подєбрадський інже
нер - це особливий ти\п людини. Не 6ер)'1СЬ його характеризува
ти, згадаю oJ'Іиш'е про те, що мені довелось чути від молодого 
хлопця, який мав нагоду пі'знати багатьох подє6радських інжене
рів під час перебування в Ніlмеччині. Я думаю, - сказав він, -
що коли 'МИ 'будемо мати 6іoJ'Іьше людей типу Iподебрад'СЬКИХ ін
женерів, то у 'вїдпові'дний 'мент Україна !без СУ1мніву виборе свою 
незалежність. 

Асистент М. ЄРЕМПВ 

3 П ОД € БР А Д С Ь КИХ 3 АР ИСІ 8 

ВІДВІДИНИ МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ 

АКАДЕМІЇ 

Помимо того, що Подєбради силою річей стали СВОГО часу ні
бито новою Могилянською Академією закордонної України, вони 
не дуже часто бачили в своїх мурах визначних гостей і спочивали 
Б повній тиші та спокою, нібито відділені від світу новим хін
ським муром. 

Очевидно, що при таких обставинах візита знаного Митро
полита і відомого патріота-мецената струонула всіма Подє\брада
ми і сталася подією, розголос я'кої залишився на довгі роки. 

Враження з цих відвідин збільшувалося ще тим, ніби са'ма 
природа хотіла взяти в них участь, прибра:вши родинне місто чесь
ко·го КОР'ОЛЯ Юрія в пишний осінні'й убір. Дійсно, вересень 1926 
року був дуже гарний і подєбрадські пар'ки, парчи,ки та приватні 
численні садки вже вбралися в червоне та жовтогаряче листя, на 
тлі якого мальовничо БИРИСОJвувалИlСЯ 'вежі та мури старовинного 
замку, що відбивалися в повно водній Ла'бі, за якою стелились ши
РО'кі луки та безконечні соснові ліси славної Полабської долини. 

Та'к представлялися Подєбради в той день, коли "рихловла
ком", себто поспі,шним потягом, прибув до них давно очікуваний 
славний украї.нсь.киЙ Митрополит Андрей Шептицький, запроше
ний на гостину Сенатом Академії. 

133 



Отже в цей прегарний осінній день невеличкий подебрадський 
двірець був повний люду і попереду всіх стала делеrація Акаде
мії в складі професор'ів Л. Бича та С. Тимо'шенка, двох студенток 
3 квітами та двох студентів, до якої був приділений автор цих 
рядків, як особистий знайомий Митрополита. 

В Подє6радах мало хто знав високого гостя і коли його має
статична постатьз'Яlвилася в дверях ваIГОНУ, по натовпу ІПРОЙШОВ 
гомін здивовання та захоплення. 

Дійсно, Митрополит був на цілу голону вищий за великих на 
зріст С. Тимошенка і Л. Бича, а студентки з квітами, які, до речі, 
зніяковіли, виглядали при ньому, як правдиві діти. З тих часів, 
коли Митропо,,'!ит був частим гостем ДИПЛOlматичної Місії УНР в 
Римі, він дуже постарівся і біблійна його борода зовсім побіліла, 
все ж він тримався ще струнко і ходйв добре, а з його сяючого 
добротою обличчя не сходила лагідна батьківська усмішка. 

Після зазнайомлення з членами делеrації Митрополит від'їхав 
з ниlми до готелю "У Короля Юрія", а натовп студентів та подєб
радців, поміж якими визначалися сяючі від задоволення, що па
бачили свого славного земляка, галичани, помалу розійшовся по 
ОКОЛИ1шніх вулицях. 

Після врО'чистого прийняття Сенатом Академії, Митрополит 
докладно оглянув школу, поlбував у численних лябораторіяlХ т!а 
ка1бінетах, де розпитував студентів про їх життя та студії, чарую
чи їх своєю ласкавістю. Студенти назагал приймали ЙО1ГО, як рід
НОІГО батька" але нсе ж не 0lбіlЙШЛ01СЬ бе!з маленької заковики, бо 
де~ілы�ии студентів з лівого крила - чи то згідно з партійною 
про:гра,мою, чи просто за революційною інерцією наlмагались зро
бити неприхильну демонстрацію, але таку несмілу, що Митропо
.'!ит правдоподібно нічого не зауважив. 

Переговори Сенату з Митрополитом, головним змістом яких 
була можливість перене·сення вже засудженої чеським Урядом на 
ліквідацію Академії до Галичини, не дали жадного висліду, бо си
туація са,мо,го Митрополита та всіх українських установ в ПОЛЬ1щі 
була дуже прикра і щораз ставала тяжчою. Отже не було жадної 
надії не лише на те, щоб ПОЛblща ДОНОlмогла матеріяльно улашту
ванню Академії в Галичині, а навіть на те, щоб вона згодилася 
на її перенесення. Одиноким матеріяльним вислідом відвідин Мит
рополита залишився подарований ним для академічної а'Мбулято
рії доротий апарат, так зван. "Гірсь,ке сонце", річ життьово необ
хідна, але набути яку Академія вже не мала засобі!в. 

Ранком другото дня Митрополит відправив в місцевій като
лиць!кій 'цеРКІві урочисту Службу Божу, під час якої співав aKa~e
мічний хор. Ця віДlправа була рідкою маніфестацією у,країнської 
релkійно-патріотичної єдности і ті, що були на ній присутні, до
сі не 'Можуть її забути. Митрополит, який був за.71юблениЙ в схід
ній обряд і знав, що переважаюча більшість присутніх були пра
вославні, правив. з великим одушевленнЯ'м і його маєстатична по
стать в золотих ризах робила враження не звичайного свЯ!щеника, 
а якогось бі:блійного патріярх'а. 
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Присутні православні, які в біль,шості ніколи не були в уні
ят,ській церкв-ї, дивилися один на одно:го і шепотіли, ЩО це зов
сім "так нк у нас", а особливо після казання, такого високо мо
рального та патріОТИЧНОІГО Зімісту, що його залюбки підписав би 
'кождий православ'Ний єпископ. Дуже можливо, що цей день був 
найщасливі'шим в житті Митрополита Андрея. Палкий патріот і га
рячий прихильник злучення Церков на підставі рівности, він мож
.ТІИВО уявляв со!бі цю Службу Божу першим кроком на тяжкому 
шляху цього об'єднання. 

Єдиним невеличким дисонансом в цій пропаМ'ЯТlНій відправі 
БУ'В виступ українсь'кої артистки Іваницької, Я'ка прегарно про'спі
вала "Аве Марія" по італіЙськи. При перших нотах Митрополит, 
який дуже дбав про чистоту Східнього обряду, здивовано глянув 
на хори, а потім схилив голову і стояв непорушно аж до кінця 
епі'ву. Вся його постать висловлювала нібито нерозуміння, для чо
го цей виступ, такий чужий українсь,ким звичаям. 

По закінченні відправи, після О'біду, відбулося спільне фотог
рафування Митро/полита з професораlМИ та студентами Акаде'Мії, 
після чого він від'їхав до Праги, залишаючи по собі загальний 
добрий спомин, як у знайомих, які були щасливі ще раз його 
побачити, так і у всіх, хто мав можливість при цій нагоді його 
пі3lНати. 

є. х. ЧИКАЛЕНКО В ПОДЄБРАДАХ 

Євген Харлампович Чикаленко належав до того дуже рідкого 
типу людей, які де б не закинула Їх доля, несуть разом з собою 
свій Івл,асний світ, свою власну вдачу і 'свої власні звичаї, і не ли
ше особи, які його близько знали, а й випадкові перехожі диву
валися, зустрічаючи його в Києві, у Львові, в Варшаві, у Відні чи 
в ПОДЕбра:дах все тим же самим - правдивим типом українсько
го помі:щика ми.нулого століття, Я'КИЙ вже остаточно зник і ЯКИЙ, 
як здавалося, ніс на підборах своїх грубих чеРЕ:вИ'ків рідну пол
тавську землю. 

Мені довелось півнати є. Х. лише за Центральної Ради, але 
знав я про нього вже давно, бо ще підліткОІМ дістав до рук його 
славну брошуру - "Розмова про мову", яка зробила на мене ве
лике, а можливо й рішальне, враження. 

Далі, ще з 1905-IГО року приятелював я з його середнім си
ном - покійним Петрусем, хлопцем дуже здіlбним і надзвичайно 
МИЛОІ та лагідної вда1чі, з Я'КИМ та ще з, нині тако,ж покіЙіним, 
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Євгеном Нероновичем видавали ми перший у Києві, а мо'жливо, 
що і на всій Україні, гімназійний часопис "Відродження", де Не
РОlНович писав вступні артикули, я вірші та фейле\они, а Петрусь 
~ те і се, ставлячись до справи з своєю звичайною летковажністю, 
але ви~одило зовсім не погано. Через Петруся іІ був в курсі всіх 
його РОДИННИ1Х 'С\Пра~в, але саlМОГО Є. Х. піЗ1нав ближче лише 'в но
вонародженій Центральній Раді, яко,ї він був їніціятором, але яку 
скоро покинув, не маючи інтересу до чистої політики. В дальшо
му я Зlмk ліпше до нього придивитиClЯ, буваючи на його знамени
тих прийняттях, де пере1бували скоро всі приїж.джі до Ки-єва міс
цеві та закордонні знаlМенито'сті і де Є. Х. ЛЮібив демонструвати, 
як ві,н висловлювався - "молоді таланти", до яких ласкаво зачис
~lИВ і мене за мої фейлетони в "Р06ітничіlЙ Газеті". Треба сказа
ти, що він дійсно мав надзвичайний хист їх вишукувати та нат
ронувати, але, на жаль, не всі платили йому за це нале,жною вдяч
ністю. Бувало, що "молоді таланти" став,али 'Визнаними корифея
ми і не лише за6ув:али свого добродія, але й ставилися до ньото 
з погордою, як до людини неЗ'д-іl6ної ЗРОЗJ1міти 'Модерних ВИ/МОГ 
житт'Я ... На щастя таких випадків було обмаль і в його затиш
ній, типово старокиївсь'кій господі на Бульварно-Кудрявській мож
на було зустрінути силу цікавих людей. Там можна було побачи
ти В. Пісннчевського, І. Стешенка, О. Олеся, В. Марковича, О. Ло
ТОЦЬ'КО'ГО, О. Салі'ковськото, Л. С'Г'арицьку-Чернях.івську, С. Русо
ву, а та'кож там до~велось мені по:знаЙО'МИТИ1СЬ з Ва,силем Вишива
ним та П. Рор6ахом. Натурально, я тут не зазначаю й десяту час
тину цrЇкавих осоl6истостей, для яких гостинна господа Є. Х. була 
тереном знайомства та співпраці. 

Сам господар на зовні не грав на цИХ ПРИ!ЙНЯТТ,ЯХ дуже по
мітної ролі, але в діlЙсності він був ї'х душею і ні'х!То не вмів та'к 
д06ре, Я'К він, ров,почати цікаlВУ розмову, в якій він був, нібито, 
тільки слухачем, а60 припинти якусь непотрібну суперечку такиіМ 
тонким дотепом, що ті, ЯКlі йото б~'Іиж'че не зна"lИ, до.вго чухали 
ПОТИ.J1ИЦЮ, заки дотадуваЛИіСЯ, чо'го товариство сміється. 

Вихований в епоху "тихої розмови" Тіа "тихого смутку", Є. Х. 
за, порівнюючи', молодих років, був вже такий самий, як багато 
ро'ків після - на вигнанні в Подєбрадах. Ходив він завжди нома
.1У, трохи зіrnутий і спустивши голову, а при зустрічі говорив ма
ло і завжди до діла, але під цією зовнішньою флеrlМОЮ, яку за
.'Іюбки афішуюrrь ПО.'Ітавські коза'ки та дядьки цілої України, крив
ся простий незломний характер, буйний темперамент та глибока 
відданість всьо'му українському, що виявл,ялося рідко, але яскра
ВО і тоді набирало форм справжньої релігії. При зустрічах з "мо
ЛОДИМИ талантами" він часто вибухав правдивим гніВОIМ за їх без
діяльність, а близьким знайомим він гостро нарі'кав на псуття 
украї1НСЬКОЇ мови та Істаровинних народніх ЗВИrчаї1В, які він 'зна!в, 
як ніхто. Одного разу, під час побуту в Подє6радах В. Аврамен
ка, який вчив студентів національних танків, Є. Х. показав йому 
один старо'світсь'Кий крок гопака, який нікому з присутніх не був 
віДОIМИЙ. 
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ЯК за ці риси CBO€Ї вдачі, так і за CBO€ минуле, нке було ще 
тоді відоме кожному свідомому українцеві, є. х. користався за
галЬІНОЮ по'шаною та симпаті€ю і, ЩОlб його затримати в Под'Єб
радах, Сена,- Академії утворив спеці,яльну "Термінологічну Комі
сію", а йото призначив ЇЇ головою з відповіДНИIМ утриманням. ця 
посада ДУlЖе подобалася є. х. і дійсно, кра\ще не можна було 
придумати, бо, з одного боку, вона не накладала на нього жад
них офіційних титулів, Я'ких він за:вжди старанно уникав, а з дру
гого, вона давала йому можливість застосовувати на практиці CBO€ 
широке знанНІЯ у.країнської мови, як літературної, так і HapO~HЬOЇ 
і дбати про її охорону від замахів, які в той час СИlПалися на неї 
зо всіх 60~iB. До того Ж він мав ще ту ПРИ€lмність, що Комісія 
складалася з ·самих оправжніх !Знавців української мови (В. О'Ко
нор-Вілінсь'ка, В. Королів-Старий, Модест ЛеВИЦblКИЙ та інш.), 
людей культурних та відданих справі. Мені, як колишньому то
лові термінологічної 'Комісії при Киї'Всь'кій Політехніці, довелося 
бути секретарем По'д€'браД1СЬКОЇ KOMkiї, Я'к ваіступникові технічної 
ділянки. 

Засідання Комісії, ЯКlі скорше можна було назвати при€мними 
та ц.ікавими "розмовами про мову", відбувалися в надзвичайно 
споюі'Йній та дружній атмосфері і суперечки бували тільки, майже 
виключно, з В. Корольовим-Старим, якиlй був новатором і виду
мував нові терміни, правда іноді дуже влучні, але не народні, в 
той час, як воі інші члени Комїlcії воліли базуватися на чисто на
ро~ній термінології ,дуже багатій і ще ма,по розробленій. Бували 
у є. х. іноді суперечки з М. п. Левицьким, який був прекрасним 
стилістом та великим риrористом, але ЙОМУ бракувало розуміння 
співучо'СТИ У'країнської мови, яку надзвичайно тонко відчував є. х. 
і яку так яскраво схарактеризував проф. Ст~пан Смаль-Стоць,киЙ. 
є. х. не міг простити М. Левицькому, що його філологічні нари
си "Паки і паки", ОП)l1блі'ко'вані У віденсь,кіlЙ "Волі" (1920), самі по 
собі ці'каві, дали найгірші наслідки, бо молодь, а особливо гали
чани прийняли їх безкритично і стали застосовувати Їх де треба 
і не тре6а, з чого вийшли такі вирази, як ,,:завваги" (замість "за
уваження"), від чого, як висловлювавоя є. Х., справжній наддніп
рянець почував в губах смак волов-D'ГО лою. Справа полнгала в 
тому, що, на нашу біду, М. п. Левицький дуже любив французь
ку мову, яка € суха і неспівуча і не терпить спол'учення двох го
лосівок, то'му він старався Зіастосувати її правила до україНСЬ'КОl 
мови, яка навпаки, ЯК мова італійська, € співуча і залюбки под
воює голосівки, навіть там, де цього можна уникнути, в залеж
ності від тонального наголосу. На закиди є. х. та інших членів 
Комісії Модест Пилипович pearYBaB мляво, бо певно і сам не був 
радий наслідка'М свого винаходу, але шкода вже була зроблена, 
принаймні в еміrраці'Йних умовинах. 

Дуже обурювався також є. х. новолянсованим тоді вираЗО1М 
"в Україні" замkть "на Україні", в чому вбачав наслідування чу
жих, а в першу чергу московської, мов, в той час, як, казав він, 
кожна мова мусить ЙТИ свої'м індивідуальним шляхом, який один 
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дає lИ справжню красу. Він вважав сміШНИіМИ та недореЧНИIМИ всі, 
;діIЙСНО притягнені за коси, арrументи в оборону цi€'ї "реформи", 
яка, на жаль, через iHepТlHiCTЬ таких літературних сил, як він сам, 
вже 6е3іПО'ВОРОТНО набрала прав :ГРOlмаДЯНСТlва. До большевицької 
"рефор'Ми" "р~зіНО" замість "рі'жно", метою якої є наближення до 
ро'сіЙіської мови, то',Ді ще не додумалИ'сь. 

Але це були одино,кі випадки, коли, за довголітню мою зна
йомість, чув я, що є. х. підносив голос та ВИЯВJ1ЯВ обурення, бо, 
'лоза близькими його серцю ,питанннми української мови та фол
кльору, BilН ставивоя до всього на світі, принаймні назовні, як 
справжній філософ. 

Цьому філософі,чному по'глядові на все він не зрадив і в 
останні роки свого життя, які пройшли під знаком тяжкої Х'ВО
рости і тяжких 'моральних втрат - смерть його улюбленого Пет
руся на 60ЛЬ1шевицькому засланні, \х'о'Ча 'Можна думати, що {загаль
на пошана та симпатії цілої YKpa~HCЬKOЇ подєlбрадсь,кої колонії ду
же підтримували на дус'і цю наокрізь громадську людину, яка че
рез тнжкі негоди та численні життьові трагедИ перенесла на чу
жину і в цілком іншу епоху недоторканим образ українця, викри
сталїзований в останній чверті минуло'го сторіччя, образ людини 
неполітИ'ЧlНОЇ, неамlбітної, .гЛИlбо,ко че,сної та істотно ні від кого і 
ні від чого незалежної, яка цю внутріlШ1НЮ незалежнkть, одідиче
ну від предків Запорожців, донесла, ні разу не схи6ивши, від рід
них Перешор, аж до чужого чеського цвинтаря. 

ПОДЄБРАДСЬКИй ГУМОР 

Де тільки зійдеться пара українців, то вже буде, певне, не без 
ж'артів, а в ПОд'єl5радах зібралося Їх ~ілька соток і то зо В/сіх за
кутків України - від Закарпаття і по Кубань. Очевидна річ, не 
бракувало Їм жартів та дотепів. 

Відірвані від рідних теренів, вони скоро акліlматизувалися в 
ГОСТИ1нні'й Чехії і за словянською вдачею зачали дивитися на вко
лишній 'СВlіт з ГУМОРИ1СТИЧНОГО погляду. Дійсно, чи не назвали на
ші предки своїх західніх сусідів німцями, 60 не розум~ли Їх мо
ви, а цей жарт ст,ав в бilrу століть у всіх словянських народів на
іменням германців. Отже і Чехія, Ї'Ї мова та звичаї, відмінні від 
,УІкраїнських, часто давали привід до безконечних жартів; але не 
жалувалося і своїх, які складали у великій мірі добрий матеріял 
для сміху й дотепу. 
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В першу чергу ця національна ознака української вдачі вті
Jlилася в :ГУlМори'стичнім чаlСОlписі "Подє6радка", ,влучна навва яко
'го походила 'від ,славної подебрадської джерельної, сірчаної во
:ди, гострої та сильво іга:зо'Ваної, яка ,вибивалася з під з,емлі струм
каlМИ в подє6радІСЬКОМУ заIМКУ, 'в парках та на площі, де кожний 
міlГ набрати її, с'кіль'ки хотів, і яка скоро ,стала улюбленим пит
ІВОМ всіх ПОд'єlбраД1СЬКИОС українців. 

"Подє6радка" виходила неперіодично, невеликими зшитками 
з численними малюнками, чорними та ,кольоровими, під редакцією 
таємничої" колеrії", ,що складалася з "А т/п IпредставнИ'ків від усіх 
течій та угруповань нашого громадянства", але всім 6ул'0 відо
мо, що наіЙбли*ч'У участь в її заонованні взяв невтомний вида
вець та друк'ар - студент Оксен Ільницький. Карикатури постача
.11И студенти - Ю. Матушевський, П. ХО.і'Іодний та Л. Савицький, 
а автором бататьох дотепів та епі1грам був студент Л. Мосендз. 

РеДаІКТОРИ "Подє6радки" не щадили своїх стріл ні для студен
тів, ні дл,я /професорсько'Го персоналу, але робили це в такий С'по
сіб, що образитися могла лише людина хор'а або мало'культурна, 
як це свідчить, наlПриклад, карикатура - "М,альовничі руііни з Над
дн~прянської України" (див. альБОіМ), яка ,вдає письменницю Ва
лерію o'Kohop-вілінсы�'уy та Модеста Левиць'кото, як живі анахро
нізми сучасног,о нам світу. Хто знав цих людей, мусів дійсно ди
вуватись, що вони через віЙlНИ, революцїlї та eMirpaHTcbKi злидні 
пронесли непорушно сентиментально-лібераль:ні ідеї кінця мину
.лого століття, з якими і сконали. 

Визначніші ПО1статі ПОДЕ6радської колонії - І. Шов.генів, Б. 
Мартос, В. Королів, І. Шереметинський, К. Мацієвич, М. КОСІОра 
та інші були вшановані спеці!Яльнимикарикатурами, я'кі складають 
цілу портретну галерію, більш менш вдалими, але завжди дотеп
ними (див. альбом). Кожний був представлений во супроводі прик
мет, які натякали на ЙОТО вдачу, минуле а1бо фах. КарикатураlМИ 
відмічу,валиlСЯ також відносини IПОlМіжстудента'ми, як наприклад та, 
що пода'є ОДНО'ГО з ,кращиХ: спортовців (Г. Хомиче!вського), який 
йде в СУІІІроводі сво'го вірного джури (Вовочки) не!здіrбного на 
жадні викони, але закоханого в спорті (див. аль60М). 

3асновання "Союзом Українок Християнок" нової студентськ,ої 
їдалЬtНі викликало цілу повінь дотепів, до яких головне спричи
нилася непопулярність на ті часи ортаlНізаці'Й з релігійним нахи
лом. Але, що робити, студентство того часу ще гостро В'іДЧУlвало 
ідеї революційного періоду. Отже, профеСОР1ські та студентські 
жінки, які приходили 3 ТОР'бинами по харч, були про:зваві "же
нами мироносицями" і "Подє6радка" видрукувала дотеіПНИ!Й лист 
страв цієї їдальні, смажених на "чистому 'єлею", де фігурували між 
іншИІМ "акриди", "дикий мед", "я.ЗИіК грішника", "тодівля СВ'. Анто
нія", "гаманове вухо" і інші бібліlЙні ласощі. 

Ідея виїзду Академії з ПОд'єrбрад та перенесення її до мі,ста 
Табору, викли'кала цілу низку дотепів, з них на'ВОДИIМО більш ціка
вий (див. алнбо'М), де можна пізнати частину членів професорсько
го складу з відповідними до фаху кожного аксесуарами, а саме: 
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М. Єp'eMi~B в якості провідника, а далі - І. Шовгенів приносить 
в дар АкадеlМію, Б. Іваницький, М. Ко,сюра з дубочком, А. Біднов 
З хоругвою, О. ВіліН'ський З рисувальним ПРИЛ3ДДIЯМ, М. Вікул З 
хемriкаліями, І. Шере'МеТИНСЬ1КИЙ, якому плутається під ногами по
рося, О. БеЗlJlал'ко з підручником німецької мови, Моде,ст Левиць
кий з бандурою та Ю. Русов з сіткою на метелики. 

Ходили по Подєбрадах, натурально, також численні анекдоти 
про професорів, з яких при\гадуємо цей, що дуже дотепно рису
вав вдачу "маЛЬОІБНИЧОЇ руїни" академічноrго лі'каря Модеста Ле
вицького, який, оглядаючи студе н-ЛЇ'В , нібито BC~ допитувався, чи 
60ЛИТЬ в грудях. як що пацієнт підтверджував, що болить, то лі
кар неодмінно додавав: "Отак і М'оя не1біжка все скаржилася, що 
болить - та й упокоїлаrся". 

УЛЮlбленим оlб'єкто/м анекдотів був також !проф. Б. Мартос, 
Я'кого Іпунктуальнkть та солідність :не давали спокою ле:гковажниrм 
гумористам. Про нього 'між іншиІМ оповідали, ,що нібито вихощя'Чи 
з хати і замкнувши двері, він Щ,е р'3із відчиняв їх, щоб перекона
тися, чи не забув він ключ з середини. 

Терпів від сатириків також і доцент В. Корол,ів, який вважав 
се:бе комерсантом і дуже практичною людиною, про якого опові
дали, що в:ін, щоб мати мо,жливість викладати в Празі і в По
дєlбрадаrх, 'шукав 'Собі помешкання в ,місцеВОІсті, рі'вно віддаленій 
від обох Мlіст, між якими було півтори години їзди колі'ЄЮ. На
решті він знайшов свою мрію, КУlПивши хату в селі, яке було дійс
но рівно віддалене від Праги та ПОДЕ'брад, а саме на 2У2 години 
їзди від кожно'го з цих центрів української еміrрації. 

Вза!гаJIiі, не зважаючи на пережиті тяжкі часи та тісненькі eMir
ран'Гські обставини життя, украї:НСЬКИ1М ПОДБбрадам не бракувало 
гумору, a.7Je ТЯЖНИІЙ матері:яльний стан та дуже великі програми 
навчання не дали ЙО'МУ МОЖ.nивости ширше розвинутися і Подє
бради не видали з ,себе жадного Котляревського, Основ'яненка чи 
РудансІУКОГО. Правда, ТЯlЖ'ко сказати чи Котляревський або Осно
в'яненко, перене,сені в eMirpaHTcbKi обставини, змогли б дійти до 
тоїстепені 'Мистецтва, Я'кою вони 'визнаlЧИЛИСЯ в сучасну Їм ще 
ма'Йже патріярхальну епоху, бо історично відомо, 'що революції, 
а особливо великі, € найгіршими ворогами талантів, які не боять
ся ні злиднів, ні горя, а лише брутального насиль'ства. Та'к, "Вели
ка Французька" не видала жадного генія, а сучасна наІМ просто 
викосила підростаючі таланти і подє6радці, відірвані від рідного 
'rpYHTY, ще зр06или дуже багато в ділянці сатири й гумору, ЯК 
взяти під увагу ті 'Можливості, щО Ї'М давали обставини. 
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Місто Поде6ради, внrЛIІД з літака. 

Архітект Р1()3I.'ф Кох, 
староста М. ПО.'1є6рад. 
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tt равний дора.lН tlК 
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Подє<.ірадськиll замок, 811Г.1llД 3 ЛаБІІ. 

Поде6радськнlІ аамок, 8нс.111Д 3 плоші. 
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СИДИТЬ : С. Р)' сова, Є. СОКОІІІІЧ , В. Бі.1НО8 . Б. І В3"!ІIЩЬККЙ , О. Б JI ~VlЬ )l аи, В. ТI~ошенхо, 
U. Чере.1іїll , С. КО)lзреuькrrJl, І . ШОlWetlіlJ, І. Шept .\l еТННСЬХІІА , Ф. Wср6I1НЗ, О. MltuKJK, 

1:>. М<JТЮUJе і rко , М . JlCIIИUloKltJt . СТОИТЬ: М. Д06РIІ.l<ЛСЬКIІIІ , О. Бсзпз .1КО , JI. БJ!Ч , О. КО 
uзленко, М . Tep.ltUIoKHJI', JI. Фро..lОВ, В. Ме.1ЬНIfК , С. Го.1 ЬДVlЬWЗIІ, М. Косюра , Є. I lІа-

ненко, І . МаАстре нко. 



Г'Р}' па 'ЩЮфt(: о. р і ll (1932 р. ) . (идIІТIо: М. Ко. С ЮР3. Є. ("lilJВIIЧ. К. Mauit' II'N, О. r: А ХС.1І •. )І"'И, с. OOpo;laeIICt.KHA, 
О. Бочко.ІІСt. IОU!, .Б, tвЗНlfllt.кнА, Л . Бич. І . Ше.РUКТИИ ; IоКIІА, В . IlІаНIІ С, В. Чере.діів , М . СлавінСt.кнА . (то.АН 
- 14t ряд : В. Кучеренко., В. Ме.,ІоННК, О. Бе:ща.'ко., 1\. БеЗКDOlІннА . Б. ,Мартос, Б. ЛНСIІIКt.КIIА , О. KOllant'l!· 
ко, С. ,r o.Jl t. Ae.1U\13H, М. ДаБРI!.1о.ВСIoКI!It. 11. Фроло.в, ,Б. ~\1.;mош.енко., д . Мар ,"о.лін ( гi cТl.). Л . Ш,РІІМЧСНКО, 
К. 1l0до .1ЯК. І . M3"Je-п~, ,в. KOPO,lill, С. Ко.марецькнlt, В. {:цо.IІсы �А •. 2·А РЯ.'1: О. (lеТРОIІ. 'М. СОЧІІ ІІ С ЬКІІА , Л. со 
Граб,,"а, М . МіТКОl;lItч , С ШlІІlНіа, М . Заltцев, В. IlРИ ХО;lЬКО, Я . t\10ра .1С'IІII'Ч , Р. Дн:міНСЬ]{lIIt, В. (ооіцьк"lІ; , \t) 

В. ДootаницькнА . 



Гр~з IІрофе.сорів АКз;tе.м.ЇЇ (1925 р.). СІІДІІП .. : О. КОВЗ .lе.нко, В . Че.редїів, О. Мицкж, 
О. ЕЯхе..льмзн , 'Б. IВ31ШЦЬКI(А, С. Ком.ареЦI>I(!~Й, К. М;щіЄIІLfЧ , В. Бід'Нов, І . ШО"Вге.нів, 
Б. MaTIQW eHKO, М. КосIOРЗ . Стоять: 1- 1:\' РИ.1: М. Віку.1, Ql. Вр;іll, А. черниIІсы�n,' 
В. Ти.моwе.н ко, С. .f0.11>.1e .1b-М3Н, І. Бі_lllR-, І. Ше.ре.м.е.ТIIНСhюrl:\'. Л. Ш РЗ1>t'lеIIIlО. {. Шиянів, 
Л. БИ"І. Мо.l1. Ле.ВIЩЬК I I'Й. Р. Лмценко. 2-1\ -р и.1: С. TII;I\OWel,Ko. О. 8і.lіиськиЯ, К. Кооер
СI>!ШЯ, Є. Го.lіЦШIСI>КНЯ, О. Бс,зпа.1КО, Я . Mopa.1C IIIJ'I, Б. М,ІРТОС , JI. ГРіІ6l1на , М. €peм.iїB, 

Б. ЛИСИII(ЬКltЯ. 

CTY.1e-НТН~ЧУЖJl}щі в rостях в АКЗ.l1е.м.ії 11 110дє6радах '29 серпня 1926 р. 
г.р)· па учасників пра.3ькorо З'Їозду Міжнародньої CTYJLe.HТCbIlOЇ КоtfфсреНції (СІЕ). 

159 



Гр)·па учаСНІІl(jв 7·ro З'їзд)· иентра.1Ь>Н()ГО Союзу Y·KpaїHCbI(OrO Стрентства (llЕСУС) 
11 11 0.'lєбрцз)( (1929 р.). 

М НТР()I! ОЛlIТ Д'ндреll Ше.пТlщькнlІ на відві.'lНН(І)( 11 Под(брадз)( ( Вересень> 1926 р.). 

160 
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ВІДЗНАКИ АКАДЕМJI 

ВіJ..JIІ;I КЗ іIlЖС НСР~ АК' /lt..ltії. 

T-8U УIlР. Ь:О Jlом k lі8 3 Ha l"(~ДH 10- " i тr M ~TA . 

ArpOllo :v. i"lie Т- ІІ І) СІІ і. IК ..І l i.l l~H .(rt j K i ll СП [.lКЗ Лk: I IlfIЩUIІ 
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Відзначення Акзде..\lії за участь 11 С . Г. BIICTaBa:t: 11 cepe,ll,lItIi нагорі - веJlика дер· 

жав"а брОНЗОllа меда.'ь за експонаТІ! на rОС·ПО)l.:tpсь'КіА ·BltCТaвi tI Праз! 1926 р . 
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ПЕРСОНАЛ АКАДЕМІ1 STAFF ОР ТНЕ АСАОЕМУ 

Elнен ЧIІI(;]ле.нко Кость Мзuіetщч Іван ] 'ор6зчеВСblmll. 

J lукз Бич Сергій КО.\lзреЦЬКIII1 Отто Ейхе,lЬ'-'otЗIІ 

Бщшс Мартос НО.l. СrЗDос,,.,Ь-СЬlш/t 

1 67 



Ісаак Мазспа Ян ГраСЬКIІЙ О.lексзtt,1ер .... 'ltшОК 

Леонт ій illраМ'ЧСIIКО ВаСII,lЬ Бі.1НОВ Модест ЛСlІlщькнlt 

Леонід Фро.10В Q,1('ксз ндер Ві.,і'К:ЬКIІЙ РОСТНС,1ЗВ ЛзщеН1(О 

168 



СоФі. РУС08а Іродіон ШереметwнськиJl О.,ексзндер КО'Взnєнко 

Васиnь Івзиис Борис Матюшенко ВОJlОДI1'МИР Тимошенко 

CeprH\ БОРО;J.аЄ8СЬ Кlt," Євгеи Сокови'! 

169 



МІІКОЛЗ В і КУ.1 Валентнн СЗДО8СЬКllIt БОРJlС ЛНСlІнськнlt 

ЛtоніJl. Г,рзбнна Віктор Лn~1 3Н IIU Ь1(11Й 

С: О.10.\lО Н t().lbiI t .lbM311 O.'~~epil БОЧКОI!(:ЬКlIIt €HI"ЄII Го" іUШIСЬКlIЙ 

170 



ВЗС1t.J1 Ь Коропів Кузьма Безкровний Карло К06ерськиlt 

Юріlt Русов Арсен Чернявськиlt PlOClIII БеJП3nКО 

Віктор CaniubKJlIt Plосип :\1е.1ЬНIIК 0.1. M,I:lalt.l01J(;I>KIIIt 

171 



Віктор ПРИХОДЬКО Мlfкола З,,~цеll Олексій Пеl1РОIІ 

Вз.lеріИIІ МелЬІНИК Миха!!ло Ept..\liї8 ~8а и Кущ,к 

;\1аркі!JИ Терпецьки!! t8ЗИ ІІІЗСЮК 

172 



ГриrоріЯ Шl-lи.ніl;l, 
ynpaB�-Ітель канце;НIРії. 

' · · ГРИТОРіЙ- ДО8женко, 
rОC1l0ДЗР. 

lllJJO.liT Г&йдоосьюtй-
110таnО81fЧ, 6)' :ПЗ.:l ьтер. 

Q,lek'ci!t Козловський. 
секретар сту_д. справ. 

173 
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1L~fJ О.ltl!саllдtр 1l.~iTac. 
ліl!ЗР. 

л-(> Тtтяна пrн!ходы! •. 
.1il!<lP. 

/1-11 О. 1l,1iTl1C В а\l6УЛ lІторії АюutМJї. 
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Iltoрші a6co,1bllelНl I АІ·JЮНО.llічнorо Ві Аз.ілу Alt:aдe ",iї разо/lot ] професора.w н . С IІ,1I1ТЬ : К . МзuіЕlll l Ч , С. .коосареиькнА , І . Ше · 

l,eloleТIJtI CbKIIA , 1). ~~aItHUbKltA, І . Шottrенів, Л. БІІЧ , Л. Фро.l оа, В. Me.lbНlIK. СТОІІТЬ 14t РІА: П. Штепа, М. СаЄВIIЧ , В. до · 
маннцькнА, r. lUН'IrН'i.в, 1). J llt СIНfCькиА. А. ЧеРlНlІ~СЬКИIt, В. О меJlьценко, В . Чеpeuїів , А. ШЗ'П (.'Sа.l, О. ТаРНOf1Ю3.t:b'l(нА, 
А . Оре.1. 2~A і .1· А РІІА: Т. КОР3С·НОКУТСЬК.,я, М. ЧернlfUl, М. СОЧИJIськнА , д. Усенко, М. Kap~~'T, М . О.lіАннк, Я. Несте· <D 

ренко, В. 8аКУЛО IІСЬК ltА, О. ГоltЧарі8, О. rБатюта, О. InЬНIЩЬКиJ!, О. Помазані8 , І . КаЛ ННОIJН"Ч , І. К)'знеці8, М. [8аиettко , r-... 
Ю. Коиста нтннів, П . СО,10НItИК О, М. Біnо)~, О. 3и6еtfКо , Г. 1l)·СТО8ар. 



Група професорів і студеtпі8 Аrроио1otNиorо Відділу . 

На викладі професора n. Андрієвськоrо. 

177 



На викладі профе.сора ю. СТОК.13СН. 3.1іва сшнrrь .1е>КТ. д.р фі.1ЬЦ. 

Кабінет зaorа ,lЬН()ГО хліборо(\ства проф. В. Чеpt.l.іЕва. Вправи Аrpономічного Відділу. 

178 



Хtмічна lІяБОР:JТорі я . Впра81! CTYAtHTill Агроном ічного Віддіnу з TtXflO,10rH тоощіа 
під KtpillHHUT80M доц. М. Зайцева. 

ВпраВIІ з гtОДtЗН ni Jl керівнкцтвом проф. Л. Грабини доц. о . Пнрова. 

179 



Днп.10мниА іспит студентів агрономів. Іспнтова Комісія: проф. І . ШеремеПfНСЬКИЙ, 
проф. В. Чередіїв , ДОЦ. В. ДомаmщькиЯ, проф. Б. Іваницькиll , проф. К. Маціt:внч, 

асист. К. МнхaitлЮJ(. 

Кабінет С'Пєція.1ЬНОГО хліборобства. 

180 



Ar1paномі~НIfA Відділ. Вправн з с. r. машинознавства п ід керівинцU!ом aCI+CTetlTa 
М. €реиіе8а. 

Аrроко.мічнmt Віддіп. Вправи на досвідному полі. 

181 



J l асіЧНlіЦТ80. 

Р~ .lякціRIiЯ .ко.lегія "Мо.чодorо AГ~OНOJola". C'Iд'llТb : Пі.ll,lнсецькнR, Ф . ШТО8хань, проф. В. 
Чере.lіl8, доц. В . Дo~aHHЦbКlIIt, Г. ГОР.ІІіЕНКО. Стоять: А. Романенко, Л. Рн6а к, О. Р"бокінь, 

С. СЬСl'мзк. 

182 



-~ 
Перші а6СОЛЬ'8еити Лісового Ві.адіJlУ (]927 р.) разо lol 3 професора lolll . 

СИДІІТЬ : л. Грабииа, В. Шевчик, Б. IваинцькнА", І . Шо вге н ів, А. Нек.lеба, М. К()(юра, ю. Русов. СТОІІТЬ: першиА ])fI.I1 

8. I1роХОАа, А. Ка рта шеВС blОfЙ , Г. КаГУІІа.,о, К. ПОllО.l1I1К, В. Мурашко, П. КовеР.l1IIИСЬКИД , Г. Груша, М. СН1lItЧ. ], Звари. 
чук, В. М іроwниченко, С. КолуБЗЇВ . В. Бі .1зх ів, В, Абрамович; lIругнА і третій ряд М. добporОРСЬКllд , М . МіТIІ;ОВИЧ , О. 

РIІ(~ЧItЩ:"·КlIА . В. f\ИТ~НlІІl>кнА . І . JТeIHlI..\bKIIA, 11 . .яцеико , О. Бабин , Ю. МзтіеШlftl , М. ГаllрИ .І1rll-d)У Il Р, С. I1ЗВ ,lМt СI> КlI'ІІ . 
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АБСОJlьвенти Лісового Відділу (1928 р.) рззом З професор.нm. 

Абсольвенти Лісового Відді.1У (1929 р.) разом 3 професором В. ШеВЧIІКОМ асист. 
iwM. І. Островершенком. 

184 



На екскурсії в ,1ісі. В центрі проф. Б. ]ваrшцькиR, проф. ,\\. Ко
СІОра, ,/еСЬ101'Й наз .1іСНlI,/нR і проф. ]. Шовгенів. 

Група студенті в Лісового Відділу 3 проф. В. Ка!Аслером асlfCт. інж. С. МмвіЕ'НКОМ-
(.Жарmt. 

185 
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Впра8И 8 кабінеті проф . 6. I ВЗНIIUЬКОГО . 

ВrtРЗ811 У .1 іСО80МУ розсаДIIIIКУ. 

187 



ЛіСО8 1tR РО:Jсадник. (ТОЯТЬ: проф. Б. Іваницький асж:т. іиж. К. ПОДОЛАК. 

Лісовий розсадник метеОРОllогіч на станШя . 

188 



Екскурсія студентів Лісов()І'"О Відділу під ПJЮ80.'lО.\І 

проф. А . НеХ,lе(іи. 

Вправи студентів Лісового Відділу 'ІІ і д керіВIlItЦТ,ВОМ асистенrа іlliК. 
С. Maf'8ie ll1<a-Сікара. 

189 



190 

АБСО.'I,lІffiТII Пдроrехніч:нorо Відді.ч' (1929 р.) 

РЗЗ0М ) професораМII. 



А6сО.1ЬВСНТII ГіДРОJехні~ноrо Відді.1У разом з професорами (1928 р.). 

А6сОllьвенrи Пдротехнічного Відд ілу разом з професорами (1932 р.) . 

191 



Група аБС()JIьоентів (1929 р.) ] професором РУДОIIl;фОМ Куl(ачем. 

Вт!рави гіАротехціl(ів на Лабі - асист. І. Білий. проф. Л. Грабина. проф. І. Шовrенів. 

192 



в кабінеті гідротехнікн. КОЖ"Уflьтаціи 3 проф. І. Шовгеновн.\І. 

Стоить: О. Антнлів. О. ВіItЦСРСЬ1шА, Г. Пархо.менко. М. BOBKOД~B, Ю. МатушеоськИ'Й, 
Д. Баке'ВIІ'Ч.(ЦУКО8'СькltA та Є. ЧеРНlПlськн.А. 

в креСflяриі . 

" 193 
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в тІбораторії ферм~нт. хе'!>l іч . тс х ноnогіl доц. Є. ГоліЦННСЬJ(ОГО . 

в .1я60раторіі аналітнчної хе·мії. 

196 



На 811'К.1Зді фіЗI!КН проф , Б. ЛНСАНСЬКОГО Д.1А стуз.ентів І ІГ", . Ф_ту. 

Екску,РСіА CTYДetfТГв хtlolіко-технолос-ів на фабрн ку маprзрини "Сзнз" 
КОЛО Праги, 

197 



АбсОЛb'lltНТМ Економічно-КооnераТlІвноrо Фаху.'І>тет~' (1929 р.) ра30)! 3 врoфt:сора)lН. СИ.1IІТІ> : О. f)eзпа:tко, є. сОКОВI .... , В. ТІІ 
.... о.шеККо, с. Го.1ЬДt,1І,маи. О. ЕАхель).l~Н, О. МИЦIOК. Ф . Шtрбнна . 11. Шра).l ч tflко, Б. MaTlOUIeHKO. л. Бич , Р. К р.аТО~8іЛl>. сто 
ІІТ Ь : пtpllшА рид - М. ПаПОРОТНIJA. О . .(татннкіь, К. КоберськнА , N. ,БарановськнА . П. 6}'кі в , С. P'""iUlOI6f"K II~ . М . ]t06PM,lOВ
с "кнА, Л. Фро..l l)В, .я . Моралевнч, 3. К'У'щинсьха, О. Шульщ, С. ПанlЩfI . М , К Зc.lненко, Г. Єфременко. І. ПРОКО ll ів; Ару,' ІІЯ і 
т.ретіА РІІІД - А. ВОРОНКІ!ІІІІЧ, П. Ору,н , М, A./Spa.\I'III'!(. Н . Сіп К08а, Є. KOHOtlOBa. І , Ша6еЛЬСЬКItЯ, М. ЛіНИЦ l> К 3, Ф. Ж,1 .\· ,11IЩН, 
О. €sтy~т. О. Ла"f)!IКО"З. М. Gui 60pChKII:j, О. Гlа "m).8, МаРІІна flPO'l IlIlChMa, В . Окк, О. ШУflзлotlа-ЛIІП (lllеЦhК3 , Н . МIlХ ::' Я ,lІ()М . 

К. Ніщемеико. 3011 дро'І I I н с ы •. Т. Петро,,:!, М. ко:цоtlсы�І •. 



група студеитіll Економічно.Кооператнвного ФаКУ.1hтету (1922 р. ). 

АбсОЛhвеНТl1 ЕКОНОNічно..коопераТIІIІНОТО ФаКу;1hтету разС»1 3 професора)!н (1932 р. ) . 

199 



Се.мінар місцевого саМОВpJlдуванЖІ (проф. Л. БІІЧ доц. в. ПРІІХОДЬКО). 

Семінар ПРIІК,1адної еконо.мії (проф. В. Тимошенко і проф. С. rOJlbAeJlI>MaH). 

200 



A.ocO.lb8tHTH Економ'чно·КоопераП!8НОГО ФаКУnhтtТ}' (1932 р.) , 
(В центрі проф. о. МltЦюк і ДОЦ. В. ДомаЮЩЬК1rJt). 

А6ітуріЕНТН Ма"І}1раnьннх Kypct8 "ри Академії (др}·rз група) разом з професорам!! . 

201 
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Колумбарі" . 
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rpo.'otaAa студс нтів 3axїд.HbO-YKpaїJi'C.,KHX Зс.>,tель ім. І . Франка. 
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