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Передмова. 

Управа ~ ... країнського Громадського l{омітету, подаючи в 

цій брошурі ріJ:кні первісні матеріяли в справі організації 

Української Господарської .. А.кадемії до відома всього україн

сь:кого громадянства, вважав 3а свій обовязок додати, що "JТ:країн

ська Господарська Академія, як перша вільна українсЬІ{а гос

подарсько-технічна вища школа, може виконати своє завдання 

тільн.и прІJ умовах правильної її організації та всебічної під

тримки всього українського громадянства. 

· Академія є національною вартістю українського народу, а 
тому все громадниетво зацікавлене в збереженні й розвиткові 

цього' огнища української науково-господарської культури. 

Український ГромадсЬІ{ИЙ Комітет в Чехословаччині, як 

ініціятивний організатор і фундатор Академії, піклуючись про 

її забезпечення :і розвито І{, викону6 свій обовязок по :мірі сил, 

au1Je Комітет свідомий того, ЩО КОЖНИЙ Українець, вва/Rаючи 

Академію за всенаціональну вартість, бажав би і міг би бути 

чимсь реально-корисним для неї. 

Вважаючи початковий період організації Академії за за

кінчений 1922 роком, Управа У. Г. R. думає, що для повного 
розвИтку Академії треба ще багато всяких захоДів і поліпшень 
.в :в:ауковому облаштуванні Академії, але. разом із тим подає 

всьому нашому громадянству необхідні відомости і матеріяли на 

розгляд і оцінку вже перейденого Академією організаційного 

ПІt11яху, з проханням до громадянства подавати свої добрози

чливі уваги та посильну допомогу для Академії, що виконує 

перед У країною великий обовязоІt творення культури на гос

подарській ниві. 

Хай громадянство наше скаяtе своє слово, котре Український 

Громадський Комітет і Укр. Господарська Академія приймуть 
з довіррям і вдячністю до уваги в своїй дальшій праці. У. Г.К. 

сподівається, що громадянство не відмовить вказати і на мож

.1иві помилки в так великій і сRладній справі, як організація 

н несприятливих обставинах вищої освіти моJІодшого україн

с.ь:кого ПОІ{ОЛіННЯ На еміграції. 

Jтправа У. Г. К.: Голова 111. Ю. Шапова. 
Члени: Управ~tІ: 1ti. 1:!. Галаган, Н. Я. ГрІІгорїів. 

22. січня 1923. р., Прага. 
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Заснування 
Української Господарської Академії. 

В наслідок окупації Jт країни lVІосковцями та Поляками поза 
її межами опинилися тисячі українських громадян: активних 
діячів - керовниІtів національного руху, взагалі громадських 
діячів, бувших слу,Іtбовців українських національних урядів, 
молоді, старшин і І\.Озаків української армії. 

Зважаючи на те, що Велика д'країна зруйнована і голодує, 
а Галичина такая~ поставлена окупацією в становище неможли
вости вільного розвитку української науки й культури, українська 
інтелігенція в значній своїй частині роспорашилася по багатьох 
країнах світу, а разом з нею пішла .шукати по світах необхід
ної науки й українсЬІ\.а молодь. 

Нігде, окрім Чехословаччини, українська еміграція не спро
моглася створи~и відповідну атмосферу співчуття до свого тра
гічного стану, і через те не найшла нігде потрібної допомоги й 
підтримки. Лише в Ч. С. Р. зусиллями невелиІ\.ого гуртка. емі
грантів складено було УІ\.раїнський ГромадсьІ\Ий І-\.омітет, який, 
не покладаючи жадних надій на всякі офіційні українські місії, 
власними- силами роспочав справу організації допомоги ут\раїнсь- · 
кій ·еміграції. . 

Дбаючи не тільки про тимчасову матеріяльну підтримку 
еміграції, а маючи на оці також 1) фізичне, моральне й куль
турне врятування української молоді та 2) підтримку і захист 
української інтелігенції,-У. Г. К. ухвалив вяtити всіх заходів до 
згуртування всіх живих сил українсЬІ\.ОЇ еміграції коло культурно- . 
національної праці з метою використати мимовільне перебування 
за І-\ордоно:м: для виховання молодого поІtоління на основах 
європейськ.ої освіти і абу дування аа кордоном огнища українсь
І\.ОЇ культури. 

На Загальних оборах ~:. Г. R. 31 січня 1922 ро:ку було обрано 
спеціяльну Організаційну Комісію, на яку покладено таІ{і задачі: 
а) подбати про допомогу українським ученим і І{ультурним си
лам на Україні і б) подбати про врятування українських учених 
і І\ультурних сил· на еміграції шляхом використання їх для. 
БУ ль турно-просвітньої праці і підготовІtИ у1~раїнської молодої 
інтелігенції на вчених спеціялістів в области техніІ\.И і господарства. 

В СІ{Лад Комісії були обрані: лісавод 11. Ю. Шаповал, пись
менник і педагог Н. Я. Григоріїв, Доц. д-р Б. П. МатІошенко, доц. 
О. К. Мицток, інженєр- л ісовод М. К. Косюра, кооператор Б.1;Іартос, 
вчений еконоl\-Ііст С~. І. rольдельман і педагог І. С. Паливода. · 
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Керовництво працеrо Організаційної Н~ом~сії обняв Голова 
У. Г. К.-М. Ю. Шаповал, а 3 1-го береаня до Комісії запрошено 
М. М. Галагана, 3 дорученням йому ведення секретарської праці 
в Організаційній l{омісії. 

Голова Організаційної Комісії М. ІО. Шаповал ще в січні 1922 р. 
навязав листовні стосунки з Управото ВсеуІtраїнської Опі.лки 
СільсьІtо-Господарських техніків, що перебувала на еміграції в 
Польщі і зверталась до· У. Г. R. з проханням допомоги працеrо і 
т. п. ПредставниІt спілки інJІ\..-ліс. Б. ІО. Іваницьтtий і його 
І\олеги (Проф~ інJк. І. О. Шовгенів, інJІ\..-техн. О. МихайловсЬІ{ИЙ~ 
інж.-хемік Л. Фролов, вчений агроном В. Чередіїв, вчений агроно?.І 
І. Шереметинський та инnІ.) на пропоаиціrо Голови приняти 
участь в здійсненні ВІ'~аааного наміру, радо привітали думку 
М. Ю.·Шаповала про заснування вищої Уи.раїнської технічної 
школи і запропопували всі сили Спілки для здійснення цієї 
задачі. Вони незабаром прислали в Організаційну :КомісіІо свій 
проєкт ·технічної ШІ\ОЛИ на два відділИ (агр.-лісовий і c.-r. ін
женєрний), r~отра мусїла бути організована, на думку М. Ю. Шапо
вала, ЯІ{ окремий факультет при Українському Вільному Уні
верситеті в Празі. Одначе, приглянувтись до обставин і спро
Иувавши !рунт, Організаційна Комісія прийшла до переІ{Онання, 
JЦО треба організувати окрему вищу школу, як самостійну, 
І\оштами і заходами У.Г. R. з метою: 1) з одного боІ\У- дати змогу 
І\іЛЬІ\ОМ сотням молоді національно-свідомих сил, що рухом 
подій останніх років опинилися за кордоном, закінчити освіту 
й підго.товитися до активної участи в майбутній господарчій 
відбудові ·УІtраїни, 2) з другого-зібрати навколо себе певні нау
кові і фа·хові сили, які в процесі науІtово-педагогічної праці на 
;протязі близчого часу створили б стале коло вченої інтелігенції, 
яка 6, фахово підготовлена і ознайомлена з кращими взірцями 
європейсьІtих методів науки та практики, мала змогу в свій час, 
коли умови будуть для того сприятливі, стати до послуг україн
СЬІtого громадянства в його неминучій, велетенській праці при 
будівлі власного державного життя ... 

В чеських урядових кругах дали зрозуміти, що принципі
яльно думка У. Г. R. приймається прихи'льно і що школа по
винна бути щось в роді короткочасних Вищих :Курсів: Тому 
ОрГанізаційна :Комісія справктувала Вищий двохлітній Сільсько
Господарський Інститут з двома відділами. 

. 25 лютого 1922 р. Jтправа У. Г. R., в складі 11. Ю. Шаповала, 
Н. Я. Григоріїва і д-ра Б. П. Матюшенка, мала авдіенцію у Пре
зидента Ч. С. Республіки, професора Т. Г.1tlасарика, якому пред
ставила прохання про допомогу українським культур:Q:им і нау
ковим силам і спеціяльно про організацію в Ч. О. Р. ОІtремої 
української ГосподарсьІtої вищої школи. Пан Президент при
хильно постанився до культурно-просвітніх змагань представ
ників української еміграції і пообіцяв сво1о авторитетну під
тримку для переведення в Jв:иття представлених йому проєктів. 
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Управа У. Г'. К. подала на стверд.ІІtевня 1tl-вa 3акорд. Справ 
та ~І-ва Освіти "Статут Вищого 1 'осподарського Інституту" з 
двохрічним курсом навчання. В початку березня М. 3. С. по
відомило Організаційну RомісіІо про свою принципіяльну згоду 
підтримати організацію вищої української господарської школи, 
як з боку правного, так і фінансового. :tvi-вo Освіти Повідомило, 
що воно нічого не ма.є проти стверд,Іtення статуту і чекає лише 
зазначення, в якім місці має бути Інститут, бо Gез ці~ї формаль
ности статут не може бути ствердяtений. 

Комісія ухвалила викликати з Тарнова пп. Шовгеніва, Іва
ницького і 'Фролова для участи в праці по органі3ації вищої 
господарської ШІ\оли і доручила голові та деяким с~оїм членам 
об~їхати й оглянути ті міста в lJ. С. Р., де .є середні й вищі 
школи господарського характеру, щоб вияснити можливість 
приміщення там С.-Госп. Інституту. Уповноважені Комісії об'ї
хали Прагу, ІІодєбради, Табор, Рудницю, Брно, Хрудім. 

В 20-х числах березня до У. Г. R. надійшЛи відомости про 
те, що до М-ва Освіти явились два укр.· студенти, як потім 
виявилось п. п. Охрим і Паславський, які іменем українського 
студентства заявили невдоволення з того, що твориться окрема 

вища українська г9сподарська школа в той час, як "краще було 
б заснувати. відповідні українсьІ\і І{атедри при вищих технічних 
чеських школах", бо Українці, мовляли, не мають досить Іtвалі
фікованих професорів, щоб створити свою дійсну вищу школу, 
і організатори с.- госп. Інституту заклинали вже до викладів в 
Інституті осіб, які не мають потрібних квалісрікацій. .Комісія 
ухвалила: 1. спростувати заяву молодих ,,патріотів·', буцім-то 
Українці не мають кваліфікованих учених і буцім-то до викла
дів в Інституті запрохано некваліфікованих осіб, та поінфор
мувати широкі кола студентства про дійсний стан справи і 
2. внести в статут госп. школи замісць 2-хрічноrо 3-хрічний курс 
з зазначенням, що коли б М-во Освіти поставило умовою на
дання сRінчившим Інс:r~тут прав, однакових з СІ~інчившими 
вищі чесьRі школи, 4-хрічний курс, то не заперечувати тому. 

Через кілька день вияснилось, що в 11-вj Освіти була деле
гація ·професорів Вищої агрономічно-лісової школи в Празі, 
я:ка піднесла і обстоювала проЄІ\Т замісць утворення окре
мої українсЬІ{ОЇ вищої с.-госп. школи заснувати окремі україн
ські :катедри при вищій техні~ній ШІ\олі в Празі по nредметах, 
які торкаються спеціяльно ГосПодарства України. :Кошти, які 
мали б бути асигновані М. 3аІс Справ для українського Інсти
туту,. радила передати. в. роспоряд.яtення вищої чеської школи, 
при які~· ~і І~атедри мали б бути засновані. В той .iite час ви
явилось, що в певних чеських і українських колах цю саму 
думку підносить 'і руський проф. Штейн. 

Взявши на увагу, що проволікання справи з затвердженням 
статуту тіль:ки усІ-\ладняє й гальму.є її, Комісія ухвалила негайно 
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аnступнИІ\ Го.ТІОВИ У. г. 1{. н. Григоріїв дякує п. Президентові 
Чехоf·лоиацькой Республіки, проф. Т. 1v1асарикові за допомогу ІСо

~tітетові в організації Укр. Госп. АІ\адсмії. 

3аступниІ< Голови У. Г. 1-С. Н. Григоріїв представляє п. Президентові 
LJ. С. Р. п. Ректора Укр. Госп. АІ\аде)ІЇЇ проф. І. Шовrеніва. 



обрати місцем осідку Інституту м. Подєбради й прохати 1-І. Осв. 
ствердити статут. 

30-го березня виявилось, що до Мін. 3ак. Справ із чесьІ\ИХ 
професорських кругів надіслано листа, в якому вказувалось 
на те, що "українське студентство неприхильно ставиться до 
ідеї заснування укр. с.-госп. Інстититун, та підтримувалась думка 
про впоряд:~r~ення українських катедр при чеських, вищих ШІ\0-
лах, замісць окремої укр. виІцої пп\оли. 1,ого ж дня Голова 
У. Г. R. поінформував відповідні проЦ)есорсЬІ\і кола, чому Jткраїн
цям потрібна своя вища са.,.\Іостійна школа, а не оr~ремі катедри 
та одер:~и:ав заяву про їх прихильність до ідеї самостійної вищої 
укр. школи і обіцяння підтримки їй серед чесьІаrх проq)есор
ських і урядових кругів. 

31-го березня yrtp. студенти-агрономи й лісники вищих 
чеських шкіл зібалися на збори, на яких члени Комісії М. Га
лаган і Б. 1~1артос подали інформації про Інститут. qбори осу
дили виступ пп. Ох рима й Паславськоrо, як самочинний і само з ван-
·ний, зроблений без відома уІ{раїнського студентства, та вислови.ли 
подяr\у -~і. Г. н:. за організацію самостійної вищої yr\p. господарсьrtої 
школи і пообіцяли йому свою поміч по мірі сил. 1-го квітня 1922 р. 
Голова У. Г. І\. .. перевів пертраr{тації з ~Ііністром д-ром В. Гірсою 
rцо-до фінансової підтримки АІ~адемії, наслідком чого 3-го І\вітня 
:rvr. 3акорд. С. повідомило, що воно асигнувало на органі3аціrо і 
пррвадІrtення Yr{p. 0.-Г. Інституту по 70 ООО І~ .. ч. місячно та на 
стипендії студентам по 132 ооо rJ~. ч. :місячно. 

4-ro квітня Орг. 1-\омісія ухвалила негайно виr~ликати 3 
Польщі для організаційної праці пп. ІІІовгеніва, Іваницьr\ого, 
NІихайловсьrtого, Комарецьrtого, Чередіїва, Фролова, Чайківського, 
ШереметинсЬІ\ОГО, Шрамченка, а такоІІ\. приняЛа. до відома 
зроблені президієrо І-Сомісії запрошення пп. cD. Швеця таТ. Сікори 
надіслати свої curriculum vitae. 

6-ro квітня Орг. Комісія заслухала доr~лади в справі підпІу
кання помешr\ання для Інституту, з яких вияснилося, що в 
Хрудимі, Рудпиці й Таборі примістити Інститут неможливо. 
Що ji\. ·стосується Бр на, то реr~тор тамтешньої агрономічної ·і 
лісової вищої ШІ'\оли поставився прихильно до справи приміщення 
Інституту при дорученій йому високій шко~пі, і обіцяв справу 
піднести, як на раді професорів, так і, в разі потреби, перед 
органами місцевої вЛади.. ТаІ\. са:мо й ректор тамтешньої Вищої 
Технічної ІІІr~оли не заперечував можливости приміщення при 
дорученій йому шrtолі землемірного відділу Інституту. Голова 
тамтешньої укр. студентської громади обіцяв допо~rогу студент
ству Інститута в підшуканнІо помешrtань. 

Однак остаточно справа приміщення Інституту при вищих 
чеських школах в Ерні могла вирішитися тільки на професорсь
ких радах тих шкіл в травні (після великодних свят). Тим 
часом становище Інституту було таr\е, що всяка затримка йоГо 
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ІНДІ~риття sагро~ІІ~увада ііого Існуванню Вqагалі. ~3ва1І\аючи на 
це~ Організаційна І\.омісія ухвалила: "3 огляду ·на те, що на 
нерпІому семестрі :мають відбутися тільки теоретичні виклади, 
які мо:ІІ~уть переводитися і при середній пп~олі, просити 11. Осв. 
аатвердити статут Інституту з осідком в Подєбрадах ·З тим, що 
пізиіще Інститут, ЛІ\ легалізована інституція, моJ>І\-е бути пере
несений до Брна". 

11 квітня Орг. Комісія довідалась, що l\1-во Освіти ввал~ає 
ствердJІtення статуту Інституту з 3-хрічни:м :курсом навчання 
справоІо, належноІо до І-\омпетенції 11. Хліборобства, бо до його 
І\омпетенції налея~иться ствердіІ{ення статутів висоІ\ИХ ІІІкіл лише 
з 4-хрічним курсом. · 

Іtомісія забрала статут з 1·1-ва Освіти, переробила його по 
типу 3-хрічних аІ\адемііі і подала на затвердя~ення ~1-ва Хлібо
робства "Статут J1 країнсьІ\ОЇ ГосподарсьІ\ОЇ АІ{адемії". 

13-го квітнн Орг. l~омісія визнала необхідним, щоб ЯІ\ 
найшвидче СІ\лаласн ІlроєресорсьІ~а Рада Академії, яка б негайно 
приступила до sапрон1ення професорів, доцентів та леІ{ТОрів. і 
взагалі перебраJнL на себе весь учебний біІt справи організації 
.А.кадемії. о тієІu метою ухвалено, в додатоІ-\ до раніш закли-
1\аних оеіб, екстренно викликати та й запросити до першого 
( 'І\.тJ а;(у П рофесорсьІ\ОЇ І~ ади професорівЛ.Білецького та 11.Шадлуна. 

()деріІtавши інформації в М-ві Хліборобства, .що статута 
У1~р. Господ. АІ~адемії буде затверджено і що всі · ПОІ\ликані до 
праці в Академії мо:~куть YJI~e приступити до неї так, як би • 
<~татут був уже затверд1кений, Орг. Комісія ухвалила скликати 
на 28 квітня перше засідання Професорсь:кої Ради і передати їй 
науІ~ово-орrанізаційну сторону улаштування Академії, а такоя~ 
розгляд кандидатів на рЇІІtні леJ{ТОрські посади, список яких 
уя~е був у Орг. І{омісії, а саме: п. п. Косюру, 'tJередіїва, Rомарець
І\ого, ~ІельниІ\а Вол., Короліва, Вікула, Шадлуна, Чернявськоrо, 
Uікору, ТимошенІ\а Вол., БородаєвсЬІ\ОГО, Горбачевськоrо, Шрам- · 
ченІ\а й Холодного. 

28 І~вітня відбулося спільне засідання Організаційної Комісії 
з запрошеними в СІ\Лад Професорської Ради п. п. Шовгенівим, 
ll~ербиноІо, СтаросольсЬІ\ИМ, Шереметинським та Іваницьким. 

Голова Орг. l{омісії п. ~І. JO. Шаповал оповістив І зібранню 
постанову Орг. Комісії від 27 І\вітня про необхідність покликати 
до життя ПрофесорсьІ-\У Раду і з доручення Комісії зазначив 
основні Підвалини, на яких бу дується АІ\адемія, і ті вимоги, 
ЯІ\і ставить Академії її фундатор, УІ~раїнсьІ\Ий Громадський 
н:омітет, а саме: "Український Громадський Комітет, ЯІ\ органі
:заціл громадських елементів українсЬІ{ОЇ еміграції в tІехосло
наччині, роспочинаючи справу підготовки українсьІ~их І~ультурно
технічних сил, мав на меті насамперед, що Україна потрібує 
)(ЛН свого господарсьRого відрод11~еннл досвідчених, серйозно 
науІ{ОВО підготовлених людей, котрі змогли б ІІІироІ..:им поглядом: 
охопл1овати не тільl\и задачі моменту, але Н розуміли б істо
ричну перспеІ~тиву роавитІ\У УІ\раїнського народу, як суспільства, 
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усвідомлювали б оснQвні заRони еуспільно-господарсьl\ого роз
витку всесвітнього суспільства, органічною частиною котрого є 
УІ~раїна. Тому в підготовці українських молодих агрономів, 
лісничих, економістів, І-\ооператорів, статистиків, технологів, 
меліораторів і землемірів треба поRласти мі ц ни й фундамент 
суспільних на у І\ о вих дис ц ип .Jl ін, щоб господарськиіі 
технік, досRонало знаючий техніІ\У господарського процесу,' стоячи 
на висоті знання фахового, разом з тим розумів механіку су
спільних відносин і вмів пристосувати свої технічні знання до 
громадського життя, себ-то: технік українського господарства 
разом з тим повинен бути і тех ні ком суспільного б у
ді в ни ц тв а. УкраїнсЬІ{ИЙ агроном, лісничий і т. п. не повинен 
бути тільки ремісником, але мусить бути агрономом-громадяни
ном, будівничим суспільним. Бажано б було, щоб цей погляд 
Громадського Комітету був я с н о з ас в о є н и й і не викликав 
двоїетого розуміння; перед українським народом стоїть задача 
організувати всебічне задовоv1ення своїх суспільних потреб так, 
щоб всі соціяльні фунІ\Ції-продукції, обміну, транспорту, рос
поділу і т. д. - виконувались українсь1~ими руками. Дивлячись 
на сучасний стан нашого народу, мусимо СІ-\онстатувати, що ба
гато тих суспільних функцій виRонується ще не українськими 
руками. Тому перед кожним Українцем, якого б фаху він не 
був, стоїть задача суспільного будівництва. ~У~країнське суспіль
ство повне, закінчене, синтетично-ціле само в собі ще мусить 

, бути збудоване. Статистики, еІ\ономісти обрахуrоть дані, об
числять необхідности, вкажуть можливости; агрономи, лісничі 
та технологи будуватимуть; меліоратори внесуть поліпшення в 
І~оJкну пядь землі і викличуть її творчі сили в життя; коопе
ратори зведуть народні атоми в могутню суспільну організацію
і так творитиметься на українській землі українське суспільство. 

3роауміло тепер, чому Yitp. Гром. Комітет намітив плян 
- такої вищої школи, котра б дала всебічну науково-господарськ~т 
підготовку сил для реальної ділости уІtраїнського господарства, 
власне для українського сільського господарства. 

Сільське господарство є основою, на ЯІtій абудується все 
суспільне господарство нашої велиІ\ОЇ, дорогої і та1~ нещасної 
тепер Батьківщини- JтІtраїни. 

Академія а трьома одділами і восьма qJахами має охопити 
всю просторінь господарської науІ\И в її головніпrих виявленнях, 
так потрібних в цей історичний момент для ~т:країни. 

Jткраїнський ГромадсЬІ\Ий R.омітет сподівається, що Академія 
здійснить своє завдання, бо для цього є необхідні умови: насам
перед св о б од а, що є першим фаІ{ТОром сприятливости для 
науІtової праці і творчости. .і\.кадемін аасновується на чеській 
землі за дозволом і підтримІ\ОІо влади І>еспуб~ІІЇІ\И, ЯІ\а дає повн~r 
свободу і автономію для науRової організації і ведення Академії_ 
Ця автономія, про ЯІ~У кожний професор і учений міг би тільки 
:мріяти, є дійсни~r фактом~ і тому ПрофесорсьІ\а Рада має перед 
собою віLІІьний шІ>чях для вибору програм і методів навчання. 
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Отже, ніяБІИ наут~овііі рутинІ І схос-ТІястиці, ніяІ\ій ПО.J1ітпці 
пристосування до поза-наукових факторів в УІ\р. Госп. АІ'\адемії. 
натурально, не може, не повинно бути, і, треба сподіватись, не 
буде місця. Ні старі російські, ні австрійсЬІ-\і зразки і моделі 
не обовязують нашу Академію, котра може І~еруватись вільно 
тілько інтересами науБи та інтересами і потребами УІ\раїнсьІ\ого 
народу. 

Ця свобода обовязу в! 

Друга умова сприятливости-це те, ІЦО наша Академія 
аакладаеться в країні велиRої господарсьБої І~ультури взагалі і 
хліборобської з'о:крема, в Браїні, трудолюбивий народ І\отрої 
створив всі умови для розвитІ~У науІ\И. Наша Академія повинна 
використати цінні резудьтати чесьІ\ОЇ господарської науІ\И, її 
ліпші методи, силу і знання її учених, вистудіювати ліпші 
зразки чеського господарства, особливо сільсЬІ{ОГО, яке стоїть на 
незрівняній висоті, І\оли порівняти з нашою ~-країною. Люде, 
які не віддані уІ~раїнсьБій ідеї, не можуть нам допомогти; зро
зуміння нас тими, з якими ми досі жили, не ломічається; нам 
треба mуІ\ати допомоги у инших народів, яRі нас і наші інтереси 
розуміють ліпше. ПрофесорсьІ\а Рада Академії мусить подбати, 
Ідоб молоді українські агрономи, лісники, меліоратори і т. д. 
нридбали ліпші здобутки чесЬІ{ОЇ :культури та принесли їх на 
~УІ\раїну, я:к свій доробок в Європі, як дар за перебування у 
вільній Чехії. 3апрохати чеських і инших учених до викладів 
в Академії, вступити з ними в науково-діловий контаІ\Т- це 
лежить на обовязку наших професорів. . 

Наші брати на Великій Україні та в Галичині не мають і 
тіні тієї свободи, котрqю користатиме Академія. На рідній землі 
нема і не може бути науки; через те наn1а Академія в одиноким 
і єдиним огнищем, що мусить дати світло вільної науки і осяяти 
ним сучасну ніч, пануюЧу над Україною." . 

Після того Голова відчитав список осіб, Яких Органіааційна 
Комісія постановила запросити. до першого складу Професорсь
І{ОЇ І_)ади АІ\адемії, а таБож список осіб, яких вона постановила 
предлоя~ити на розгляд Професорської Ради, як кандидатів на 
ріжні лекторські посади. · 

Після цього Голова зборів закрив засідання Організаційної 
Комісії і оповістив одкритим перше засідання Професорської 
Ради УкраїнсьІ\ОЇ Господарської Академії, пропонуючи обібрати 
Голову аборів Ради професорів першого складу. 

Головою першого· засідання Професорської Ради ~т. Г. А. од
ноголосно обраний був проф. І. Шовгенів. 

5-ro травня Організ. Комісія реорганізувалася, згідно по
даному на затвердження статуту УІ\р. Госп. АІ{адемії, в Адміні
стративно-Господарську Rомісію, яка роспочала свою працю на 
тих самих юридичних засадах, що й Професорська Рада. Голо
вою Адм.-Госп. ІСомісії обрано було М. Шаповала, заступниками 
Б. ІваницьRого й ~І. 1\осюру, секретарем ~І. Галагана.. 
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19 травня відбулося фор:мальне відкриття Академії на сп_іль
ному засіданні Управи Укр. Гром. :К.омітету, ~1\дміністративно
Господарської Ко:місії й Професорської Ради, на якому голова 
дткраїнського Громадського Комітету зачитав статут Укр. Госп. 
Академії, стверджений Мін. 3ем. Справ 16 травня ч. 35168/·l·a, 
1922. р:, по якому .. А.кадемія названа .. приватним інститутом з. 
висоІtО-ШІtільною організацією, яку мала Іtолишня Господ. Ака
демія в Таборі". Від імени jt ... пра ви Голова передав Адміністративно
Господ. l{омісії та Професорській Раді налея\:ні їм по статуту права. 
Після цього відбулися окремі засідання Адм.-Госп. ІСомісії і Проф. 
Ради, на яких для юридичного оформлення ствердіІ~ено всі по
передні постанови ·.А.дм.-Госп. Комісії і Проф. І>ади 3а час їх 
підготовчої діяльности. 

3 19 травня 1922. р. Укр. Госп .. А.кадемія роспочала своє 
rоридично управнене існування. 

зо травня Адм.-Госп. Комісія ухвалила слідуючий порядок 
прийому студентів в і\.кадемію: 1. ІJрофес. Рада встановляв право 
на вступ ~т. І'. А. і передав список таких кандидатів разом з 
їхніми документ~ми до .і\.дм.-Госп. Комісії, яка після оцінки· їх 
3 боку національного' громадського та морального призначає 
достойним кандидатам стипендії. В першу чергу ухвалено приз
начати стипендії особам, які вищої освіти не мають і не вчаться 
ні в ЯІtій вищій школі, в другу- тим, що вчаться в ЯІtійсь вищій 
школі, а хотять перейти в .А.кадемію; в третю- тим, що вже мають 
вищу освіту. 

На засіданнях Адм.-Госп. Комісії ·13, 15 та 23 червня в 
присутности представників студентства п. п. Нянчура, Шкляра 
й Сочинського призначено перших 160 стипендій для дійсних 
студентів і 31 стипендію для студентів-матурантів, тоб то тих~ 
які мали ще в певний термін скласти іспит на матуру. 

Для організації допомоги студентству в справі помешкань, 
одягу і т. и. організовано "Комітет допомоги студентам ~.\:Кадемії", 
в який Адм~-Госп. Комісія делегувала свого члена Л. ІІlра:мченка, 
що і обраний був його головою. 

І1ерші лекції в .L.\Іtадемії відбулись 22 червня. 
Початкову фазу організації Академії на цім треба вва1кати 

за скінчену, бо далі вже йде період організації науки і нормаль
ного ходу в житті першої української технічн0ї школи, про що 
вже мав бути в докладному звіті за перший рік існування 
і\.каде:мії. 

Тяжко дається ця організація, хоч і в сприятливих, але 
чуJRИХ обставинах мандрівного життя нашої еміграції. Бла
городна великодушність Уряду ЧехословацьІ~ої Республік.и і при
хильність чеських громадських і науІtових кол до української 
науково-культурної праці вкупі творять підставу для можли
вости існування вищої української школи. але заповнити життя 
цієї школи творчим змістом та культурним здобутком - це за
L1ІеІІtить передовсі~І від всіх українських факторів: громадянства~ 
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про(І)ссурн j сту дентстна. Il(e багато треба донерnпrти, ІЦОu 
нarua J\Інt,аемін стала не тільки одним із з·яви1ц нatuoro :д~иття, 
а й національноІо гордістІо українсьІ\оrо народу. Для цього 
треба sапопадливої, невсипу~цої праці всіх свідомих "J: І~раїнців, 
незалеІІ~но від їх переІ\онань і суспільного становиrца, не~залеІІ~но 
від Іх формальних обовя3І\ів. 

Величезні тру дно щі в справі організації _f-\ І\,а;~емії пере
моя\ено, АІ\адеміrо збудовано -· тепер мусить стати до іспиту 
наша спільна витревалість, необхідна для утримання і розвитку 
1-\кадемії. 

УІ\раїнський Громадськиіі І-\'омітет споl1івається, 1цо будуч
ність для ~~Т\адеl\Іії забеапечена. 

Груна професорів і слухачів J'І\раїпсьІ~ої Госп. АІ~адс~rії та матур. 
І(У pri u J;"' І\Г. l'ромnдсьІ\о~о Н'омітету біJІя А У\аде~Іії в Подєuрадах. 

13 



Українська Господарська Академія 
в Ч. С. Р. 

Затверд::нсено 1}11 ін icm,epcn~вo.,r, ... Y.t. ібо робства. 
Чехосмвацьх;ої Республі~и, ди.ч 16/v10

• 19:22 р~ 

оСТАТУ Т. 

Розділ І. 3 а г а л ь н і н о л о же н н я. 
1. Українська ГосподарсьІ\а Академія є приватним сіль·сько

господарським інститутом з вищешкільною організацією, якої 
завданням е приготовлення фаховців по агротехніці і в тих 
галузях промислу, яr~і стоять в звязку з хліборобством. 

2. Цю АІ\адеміІо організує Український Громадський :Комітет 
в Чехословацькій Республіці через окрему Комісію, обрану 
загальниl\ІИ зборами ~.,.. Г. :К. в складі п. п. 1Іик:Ити Шаповала -
фахового лісовода, Никифора Григоріїва - журналіста, Др. 
Бориса Матюшенка, доцента ~тніверситету, Бориса Мартоса -
кооператора, Івана Паливоди - педагога, Миколи Косюри -
вченого лі со вода, Соломона r альдельмана і Олександра Мицюка 
- доцента Унів~рситету. о t 

При мітка : Організаційна Комісія має право кооптації дальІпих 
членів, яких число не мояtе перевпсшати одну 
третину вибраних членів. 

3. Фінансові і господарські справи Академії полагоджуе 
окрема Адміністр.-Госп. Комісія. Ректор ОА.кадемії входить tв 
склад цієї Комісії еІ\С офіціо. · · 

4. Всякі науІ{ОВо-організаційні справи цієї АRадемії. веде 
Професорська Рада Академії через Сенат. Сенат складається: 
з Ректора, Проректора, Деканів і Продеканів відділів. 

5. До часу утворення Професорської Ради, Сенату 'і Ад
міністр.-Госп. Коl\Іісії всяІ\і справи, що входять в компетенцію 
нааваних органів, виконує Організаційна Комісія. 

6. Фонди, потрібні на удержання Академії, складаються ЯІ{ 
з підl\ІОГ уряду t.I. С. Р., так добровільних жертв та. инших доходів. 
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7. Сту дента~Іи ~-\.Бадемії ~ІОд{уть буть зачислені громадяне 
а цілої УІ\.раїнсьІ\ОЇ території з середньою освітою і свідоцтвом 
матури. 

При :мі тІ~ а: а) Крім них :\ІОд~уть бути принят і таІ~ож громаДяне 
инших держав, про що рішає в І~оя~ні:м ОІ\ремім 
~ипадку Професорська Рада. 

б) Рішенням Пррфесорської Ради можуть бути 
приняті до Академії прохачі без середньої освіти, 
одначе з відповідним приготовапням для слухання 
лекцій і з умовою, що на протязі одного pol\.y 
складуть матуру. 

8. Навчання в цій ~.\І\адемії є безплатне. 
9. Мовою навчання .є мова українська і чес~ка. 
І о. Н~урс навчання в ~:\.кадемії триває три роки і розділяється 

на нІіеть піврічних rе:меетрів, протягом яких має бути вичерпана 
повна програма навчання висоІ\ОЇ шко~-чи. 

11. Аl\адемія ділиться на три віддіди: 
а) Економічно-кооперативний з підвідділами: економіч
. ним, статистичним і кооперативним. 

б) ~грономічно-лісовиtі з підвідділами: агрономічним і 
ЛІСОВИМ .. 

в) Сільсько- господарсько-інженєрний а підвідділами: 
те:х:нологічним, меліоративним і землемірським. 

12. Студенти, які ПОІ\інчать повний курс навчання в цій 
.А.кадемії і ви:конають приписані дипломні й іспитові праці, 
одержують титул.: на ек.ономічнім відділі - ученого економіста, 
на статиетичнім-вченого статистика, на кооперативнім- вченого 
кооператора, на лісовім - вченого лісовода, на технологічнім - . 
вченого технолога, на меліоративнім - вче.ноrо меліоратора, а 
на землемірськім - вченого землеміра. Крім цього, будуть 
користуватися усіма правами, які випливаrоть 3 їх фаховоr.о 
підготовлення; також будуть могли навчати предметів свого 
фаху в середніх школах і стояти на чолі таких шкіл. 

13. При цій А~адемії моJкуть закладитися ріжні середні 
і нижчі фахові :курси,· танож І~урси матуральні та ріжні помічні 
установи, інтернат для студентів, харчівні і ·т. и. 

· 14. Академіякористується печаткою з написом: "Українська 
Господарська Академія в Чехословацькій Республіці". 

15. ~... внутрішніх еправах .і-\.кадемія керуf;ться окремим 
регулям~но:м:, виробленим ПрофесорсьІ\.ОІО Радою і~L\.дміністративно
Господарсько;ю Rомісією в ~rежа:х своїх І\о:мпетенцій. 

Роаділ ІІ. ·Про ... L\.д~Ііністративно- Господарську Комісію. 

1. Всякі справи юридично-органіааціtіного і господарського 
характеру цієї ..-\кадемії відає .А.дміністративно-Господарсьl'~а 
Іtоміеія. 
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2 .. і\.дмініетр.-Госп. Ь:омісія вибірається 3агальними -36орам~І 
~'І~раїнсьRого Громадського Комітету на один рік і складаєтьсн 
3 восьми членів з правом І{Ооптації дальших, одначе в числі 
не більше одної третини вибраних членів. РеІ~тор .А.кадемії входить 
в склад .. А .. дміністративно-Господа рсьRої Комісії екс · офіціо. 

3. Адміністративно-ГосподарсЬІ\а Комісія: а) розглядає і 
затверджує бюдя{ет .А.І~адемії, б) переговорює з J!рядом і всякими 
інституціями в фінансових справах, ЯІ{і стоять в звязку з 
удержуванням Академії, в) затверд:rІtує річний звіт, г) розріІІІує 
инші господарсЬІ{Ї й фінансові питання. · 

4. 3а свою діяльність .А.дміністративно-ГосподарсьІ~а ІСомісія 
відповідає перед 3агальними Зборами J'країнсьІ\оrо Гро
мадського І-Сомітету. 

5. Голова Адміністративно-ГосподарсьІ~ої І{омісії репрез~нтує 
~\кадеміІо на зовні в ме,r\ах своєї І~омпетенці1. 

Розділ ІІІ. Про Професор'сьІtу Раду. 

J. Професорська Рада складається з усіх nрофесорів,· а 
такоя\ і доцентів, вибраних пр одному з ,І\ожного :відділу Ака
демії. Вона управлнє ·науково-організаційними справами .щколи. 

2. Професорська Рада: вироблює і затвердЖує основи 
навчання і програми поодиноІ~их предметів, б) затвердІІ\ує Rан
дидатури професорів, доцентів і лекторів, ~) вибірає ректора і 
проректора Академії, .затверджує вибір деRанів. і. продеканів 
відділів на час одного рОІ\у, г) затвердл\:ує шкільні підруЧНИR:И. 
д) приймає і звільняє студентів, е) завідує ветупними і кінЦевими 
іспитами, назначає і оцін1оє дипломні та іспитові праці, з) вла~ 
штовув окремі І\урси і науІ-\ОВі прогулІ\И, і) вирішує инші· 
науІ{ОВо-організаційні справи .. 

3. Лектори і асистенти МОjІ\:уть бути покликані на зібрання 
Професорської Ради а правом дорадчого голосу .. 

4. Професорська Рада стаІЄ чинноІо, І\ОЛИ число професорів 
і доцентів, заклИІ{аних Орг. І-Со:місією, досягне цифри __ 7. 

Розділ 1v·. Про Сенат АІ~аде:мії. 

1. Сенат _Ан.адемії в ВИІ\онавчи}.1 органом П рофесорської РадИ. 
2. Сенат: а) І\ерує зносинами у всіх справах_ Академії з 

"J-rрядом, Ад:міністративно-Госп·одарсьБою КомісієІо і всякими 
науковими установа}.ІИ, б) влаштовує т~анцелярію Академії і 
управляє нею, в) ~~~ладає і виконує бюд,І\ет, що до удер-жування 
Академії і складав річний звіт, г) завідув адміністрацією Ака
демії в межах бюдя\ету, затвердІ-кеного .А.дміністративно-Госпо
дарс"ьІ~ою :Комісією. 

3. РеІ{ТОр Академії є голово1о Проq)есорської Ради і Сенату, 
та репрезентує АІ{адемію в :меJІ\ах своєї І\омпетенції. 
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Рада професорів УІ\р. Госп. АІ\адемії та матуральних курсів УІtраїн
сьІ\оrо Громадського Н'о:мjтету в Подєбрадах. 

Б .v дІІІІОІ\ де з' осереджені головні установи Укра їнсьІ\ОЇ Господа рсьІ\ОЇ 
А надс~Іії в Подєfірnдах. 
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Регулямін органів управління 
Української Господарсько'і Академії в Ч. С. Р. 

Розділ І. 3 ага ль ні по л о яt е н ня. 
1. Справами наутtовими й шкільними та взагалі всіма спра

вами внутріrпнього JІtиття ~L\.кадемії нерує Професорська Рада, 
що ·у всіх цих справах є єдино1о найнищо1о, остаточно рішаючо1о 
інстанцією (п. 4, розд. І Статуту ~\:кадемЇї). 

2. Справами юридично-організаційного та господарського 
характеру Академії відає Адміністративно-Господарс.ька Комісія, 
утворена згідно п. 2, розд. Il Статуту Академії. 

3. Окрім Професорської Ради Академії органами управління 
.А.кадемії є: Сенат, Ректор r\кадеміі~ Професорські Ради відділів; 
Декани відділів; заступником Ректор~ та помішником в його 
діяльности· ІЄ Проректор Академії, а. заступниками Деканів та 
помішниками в їх діяльности е ПродеІ{ани відділів. 

• І 

Розділ ІІ. Професорська Рада Академії. 

4. Професорська Рада .А.кадемії складається 3 усіх професо 
рів Академії, а також доцентів, обраних загальними аборами 
доцентів кожного відділу 1\.:кадемії - по одному доцент.v від 
відділу. І1нші доценти. а також лектори ... <\кадемії можуть бра.тИ 
участь в засіданнях Профееорської 1)ади з правом дорадчого 
голосу. В тім випадку, т~оли по одному предмету мається два 
або більше лекторів, то в Проф. Раді приймає уqасть один й 
них- по запроІпеннІо Проф. Гади. 

І 

Примітка І. Доценти, якимПрофесорськоІоl-)адою дqручено тим-
часове керування катедрою, користуються на збо
рах Ради рішаючим голосом, ЯІ~о виконуючі фак
тично обовязки професорів. 

ІІ. Асистенти можуть бути покликані на аібрання 
Проф. Ради 3 правом дорадчого голосу. 

ІІІ. В мірі потреби. на засідання Проф. Ради мо:~куть 
бути запрошені президієІо Ради ·представники сту-
де~тства .А.кадемії з дорадqим голосом. · 

.5. Головою Професорської Ради є Ректор ... .\кадемії, а його 
заступником - Проректор Академії. Секретарські обовя3КИ в 
Раді виконує її Секретар, якого Рада об ір~ із свойого складу 
на один рік. Всі три зазначені особи складають президію Про
фесорської Ради. 
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6. До Професорської Ради нале:~І\:ать: 
1. Розгляд і затвердження основних плянін і програмів на

вчання, як в Академії, так і в ріяtних шкільних закладах, 
які будуть влаштовані при .:\кадемП. 



2. 3атвердження вироблених відділами .. :\І~аде:мії, як загаль
них таІ~ і семестрових плянів і проrрttмів навчання по 
відділах і підвідділах, а таІ~оаt за твердження учебних 
пляні в, вироблених педагогі чними радами чи иншими 
леІ\.торськими коJІегіями тих шкільних закладів, що бу дуть 
нлаштовані при АкадЕ-мії; внесення змін в за3начені виро
блені пляни і програми навчання. 

3. ;3атвердіІtення катедр, доцентур і ЛеІ\.тур В ... ..\.1-\аде:мії ПО 
, представленнях відповідних відділів та вианачення· як їх 

числа, так і числа асистентів та лаборантів. 

4. Встановлення порядка призначення професорів, доЦентін 
лекторів, асистентів, лаборантів та стипендіятів Академії. 

5. Вибір і затверд.і:кення Іtандидатур професорів, доцентів та 
лекторів, спільних для всіх віддіt~lів .. А.кадемії, а також 
розгляд і затверд1кення Rандидатур професорів. доцентів, 
лекторів, асистентів та лаборантів, обраних вjдДілами Ака
демії; при3наqення 3а~ідуючих та затвердження лекторів 
шкільних закладів, влаштованих при .А.кадемії; затвердження 
стипендіятів АІtадемії та прианачення їм платні; приана
чення бібліотеІ\аря і його помішниRів. 

t3. Обрання Ректора, Проректора і Секретаря Ради .з числа 
професорів ... ~кадемії та затвердяtення обраних відділами 
ДеІtанів та Продеканів. 

7. Встановлення правил_ прийому до АІtадемії та 11 шкіль
них закладів студентів, вільних слухачів чи учнів. а та
кож визначення їх обовязків. 

s. Встановлення правил іспитів та порядку навчання в Ака
демії. 

9. Прийом та звільнення студентів і вільних слухачів Академії. 
10. Випуск студентів з ... ~кадемії та надання їм вищешкільних 

титулів по представленнях відділів. 
11. Розгляд та затвердження річних сиравоздань по учебній 

частині Академії. 
12. СтвердІІtення до надруІtовання на Іtошт ... ~кадемії вчених 

праць та підручників. . 
· 13. Росподіл загально академічних учебно-допомагаючих уста

нов між відділами і професорами та роавяаання спільних 
між відділами справ. 

14. Встановлення порядка керування бібліотекою, поповнення 
її книгами та користування нею. 

1;). Розгляд і ухвала кошторисів та річних справоздань по 
виконанню їх. 

16. Встановлення ріяtних правил та інструкцій що-до· р~спо
рядку всього. внутрішнього жи~тя .А.кадемії. 

17. Розвязання всіх инших наукових та ІlІкільних справ ака-
демічного життя. · · · 

18. Встановлення основ організації при ~-\.кадемії середніх і 
нижчих фахових, а також матуральних курсів. 
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7. оасідання п рофесорської Ради вва/І\:аються ДlИСНИМИ в 
разі присутности на них Ректора, або його заступни:ка та не 
менше половини складу її члені в, маючих право ріша1очого го
лоса, за винятІ-\ОМ випадків, зазначених в примітці до арт. s. 

8. Всі питання в Професорській Раді виріІІІаІоться звичай
ноІо більшістю голосів, за винятком справ про: а) зміну цього 
регуляміну, б) зміну основних п~11янів і програмів навчання, 
в) встановлення нови~ катедр чи СІ~асування в:~ке існу1очих, 
г) встановлення порядка призначення професорів, лекторів, аси
стентів, лаборантів та стипендіятів .А.кадемії; ці справи вирішу
ються не менш, як двома третинами голосів членів Професорської 
Ради , присутніх на засіданні. І~о~ІІи при вирішенні якої не
будь справи голоси присутніх поділяться нарівно, то голові за
сідання надається право двох голосін. 

Примітка: Обрання професорів, доцентів, лекторів, асистентів, 
лаборантів та стипендіятів переводиться звичайною 
більmістІо голосів. -у~ виключних же випадках, при 
призначенні в склад Академії осіб, що не мають 
відповідних формальних кваліфікацій, таке призна
чення може бути дійсним тільки тоді, коли на за
сіданні в присутнім Ректор та не менш трьох 
четвертин всього складу Професорської Ради, а 
саме призначення ухвалено не менш я1~ трьома 

четвертями членів Ради, маючих право рішаючого 
голоса. 

9. 3асіда.ння Професорської Ради скликаються головою її 
повістІ\ами в мірі потреби, але в час академічних занять не 
менш одного разу на місяць. 

10. Для вияснення ріжних питань академічного життя чи 
підготовлення їх до розгляду в Професорській Раді~ остання 
може обірати із свойого складу ріжні комісії, надаючи їм відпо
відні уповноваження чи доручення. 

Розділ ІІ~. С е н ат· АкаД е мі ї. 

11. Сенат Академії складаєтьсь з Ректора і Про ректора Ака
демії та Деканів і Продеканів відділів. 

12. Головою Сенату в Ректор Академії, його заступником 
Проректор АІtадемії, а секретарські обовязки виконує- Управи
тель канцелярії АІtадемії. 

13. Сенат в виконавчим органом Професорсь1~ої Ради Ака
демії; він провадить загально-адміністративні· та господарські 
справи Академії. 
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14. До Сенату нале:~кать: 

1. керування зносинами ;\кадемії з Урядом, Адміністративно
господарською Комісіек) та иншими установами чи особами. 



2. Організація І{анцелярії 1-\.1\.адемії та керування нею. 
з. Складання проЕпtтів бюджету і виконання бюджету АІtа

демії після затвердження його. 
4. Складання річних справоадань, як по учебній, таІ-\. 1 по 

господарській частині Академії. 
5. 3авідування адміністрацією та служачими .А.І-\.адемії - їх 

пройомом та звільненням, призначенням їм утримання в 
межах затвердженого бюджету, росподілом між ними праці, 
доглядом аа ВИІtонанням їми своїх обовязків т6-що. 

6. переведення грошових ви:rрат з сум, асигнованих по шта

тах і кошторисах, та складення справоздань по цих витратах 
7. переведення господарських справ АІ{адемії в меJ:ках Затвер

дженого бІQджету, а саме: придбання і аренда майна й учеб
ного приладдя, догляд за доцільним використуванням та 
абере:л{енням їх; аренда помешкань, земельних участків то-що. 

s. відшуІ-\.ування :матеріяльних засобів до ро3витку і удосRо
налення учебно-допомагаючих установ .А.кадемії. 

9. вжиття заходів до поліпшення умов існування студентів 
Академії. 

10. керування бібліотекою Академії та иншими загально-·ака-
демічними установами. • 

11. виконання окремих доручень П рофесорської Ради, що-до 
складення проектів, правил, інструкцій то-що, ЯІtі сто
суються роспорядку внутрішнього життя Академії, прийому 
й поводження студентів то-що. 

12. догляд аа виконанням студентами встановлених правил 

поводження, як в стіна~ Академії, так і по-аа ними. 
13. инші справи ·адміністративного та господарського характера. 

15. Засідання Сенату вважаються дійсними в разі присут
ности на них Ректора або його заступника та не :менш половини 
складу його членів. 

16. Всі питання в Сенаті вирішу1оться авичайною більшістю 
голосів .. Коли при вирішенні ЯІ-\.ОЇ небудь справи голоси при
сутніх поділяться нарівно, то голові засідання надається право 
двох голосів. 

17. Засідання Сенату скликаються головою його в мірі по
треби, але не менш двох разів на місяць. 

18. Сенат мо.же доручати окремим своїм членам бли1Іtчий 
безпосередній догляд за виконанням тих чи инших справ, або 
за тими чи иншими установами, як от: бібліотекою, І-\.анцеля
рі~ю, господарською частиноІо, студентсьІ-\.ИМИ справами то-що. 
Справи адміністративно-господарського хараІ{теру, що налеJІ{ать 
тільпи до відділів, Сенат мо:лtе передавати до відділів. 

Гозділ Iv~~~ Ре кто р і Пр оре І~ тор А І-\. ад е мі ї. 

1Н. 3агальне Іtерування .і\кадемією та догляд аа ходом аІ'\.а
демічного життя покладається на РеІ{ТОра 1\кадемії, при участі 
в налел~них випадках Професорської Ради та Сенату .А .. кадемії, 
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я1~их він .є голово1о. Ректор вживає заходів до забезпечення 
нормального ходу академічного життя, виконання Програмів 
навчання та додеряtання загального порядку· ·в Академії. Ректор 
та:кож репрезентуе АІ~адеміІо на зовні, зас1:упаючи її в межах своєї 
компетенції. Окрім того, в імені Професорської Ради Ректор 
веде зносини з установами або окремими особами по тих спра
вах, що не належать до компетенції <Jенату. 

20. Ректор Академії обірається ПрофесорсЬІ~ою Радою а 
числа професорів Академії на час одного ро1~у. 

21. 3аступником РеІ{ТОра в випадІ~У його відсутиости та 
поміm~иком в його діяльности є Проректор АІ~адемії, що обі
рається Професорською Радою з числа професорів А:кадемії на 
час од~ого року. Частину своїх обовязків по Іtеруванню спра
вами Академії РеІ\тор MOJite передати Проректору, який в таІtих 
сп_равах заступа€ Ректора. 

Розділ V. П р о ф е со р с ь :к і Ради в ід ді л і в. 

22. Професорська Рада відділу СІtладається з усіх професорів . . . . .. 
1 доцентІв, що читають на вІддІЛІ, а також одного лектора, 

обраного загальними зборами лекторів відділу. Инmі лектори 
відділу можуть брати участь в засіданнях Ра~и відділу з пра
вом дорадчого голоса; в справах JRe, що тор1~аються дисциплін, 
які викладає лектор, йому надається право рішаІочого голоса. 
1\систенти відділу можуть бути закликані на зібрання відділової 
Ради з правом дорадчого голоса. 

Прим і тІ\ а І. Коли професори, доценти й .лектори викладають 
На де-БіЛЬІtОХ Відділах, ТО ВОНИ ВХОДЯТЬ В СКЛад 
І\ожного відділу, на якjм ви1~ладають. 

ІІ. Професори й доценти, що призначені на основних 
катедрах відділу, входять в СІ{Лад відділу, хоч би 
вони й не ВИІ{Ладали в данний час. 

ІІІ. В мірі потреби на засідання Рад-и віддіЛу моJкуть 
бути запрошені Президією Ради представниІ·аr 
студентства Академії з дорадчим голосом. 

23. Головою Професорської Ради відділу є Декан відділу, 
а його заступником-ПродеІ{аН відділу. Секретарські обовязки 
в Раді виконує її сеІ\ретар, якого Рада обірає із свойого складу 
на один рік. Всі три зазначені особі склада1оть президію Ради. 

24. До П рофесорської Ради відділу налеJІtать: 
1. складення плянів і програмів навчання та роскладу лекцій 

по відділу та підвідділах з представленням їх на затверд
ження Професорської Ради Академії. 

2. внесення до Професорської Ради Академії своїх предполо
жень про встановлення нових катедр, доцентур. та лектур 

чи про СІ\асування вже jснуючих. 



з. обрання Декана, Продеr~ана та секретаря відділу, з пред
ставленням їх на затверд:л~ення Професорської Ради Ака
демії. 

4. вибір і ухвала кандидатур професорів, доцентів, лекторів, 
асистентів та лаборантів відділу, з представленням їх на 
затверд;r~ення Професорської Ради Аr~адемії; вибір і пред
етанлення на ухвалу і затвердження П рофесорської Ради 
Академії стипендіятів відділу. 

5. ухвалення вищешкільних титулів студентам відділу, які 
ПОІ\інчать повний курс навчання в Академії та ВИІ{онають 
приписані дипломні та іспит~ві праці, 3 представленням 
цих ухвал на затверд;r~ення Професорської Ради АІ\адемії. 

6. розгляд та ухвал(jння річних справоздань по учебній частині 
відділ~r з внесенням їх на затвердя~ення Проф. Ради Ака
демії. 

7. внесення до П росІ)есорсьr\ої Ради Академії предположень 
про надруІ\овання на І\ОШТ Академії вчених праць та 
підручниr~ів. 

s. росподіл учебно-допомогових уст_анов відділу між про
фесорами, доцентами й лекторами відділу. 

9. розгляд проєктів відділових І{ошторисін та рі-Іних спра
ноздань по виконанню їх. 

10. всякі роботи підготовчого чи виконавчого характеру по 
питаннях, що підлягають рішенням Професорської Ради 
Академії - з доручення останньої. 

11. розвязання всяких инших справ наукового та шкільного 
характеру, які належать тільки до відділу. 

25. Засідання П рофесорської Ради відділу вважаються 
дійсними в разі присутности на них Дек~на, чи його заступника 
та не менш половини складу !ї членів, маючих право рішаю
чого голоса, за винятІ\ОМ випадІ{ЇВ, зазначених в примітці ІІ до 
арт. 2G. 

26. Всі питання в ІІрофесорській Раді відділу вирішуються 
звичайною більшістrо голосів, за винятком питань про: а) зміну 
основних пляні в навчання на ·відділі; б) встановлення нових 
катедр чи скасування віке існуючих на відділі; в) вибір і ухвал~у . 
Іtандидатур професорЇв по відділу; такі питання вирішується 
не мен111, ЯІ\ двома третинами голосів членів Ради, П.Рисутніх 
на засіданні. Коли при вирішенні якої небудь справи голоси 
присутніх поділяться нарівно, то голові засідання надається 
право двох голосів. 

П р и м і т І\ а: І. В голосуванні кандидатур прос{>есорін і доцентів 
мають право приймати участь тільки професори 
й доценти. 

І І. У хвала Іtандидатур доцентів, ле1~торів, асистентів, 
лаборантів та стипендіятів переводиться звичаіі-
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НОЮ біЛЬШіСТІО ГОJІОСіВ. 1J ВИКЛЮЧНИХ 11\е НИ
падках, при ухваленні, ЯІ\, зазначеного с1~ладу, 
так і професорів відділу а осіб, що не мають 
відповідних формальних І\валіфікацій, така 
ухвала може бути дійсною тільки тоді,· коли на 
засіданні є присутніми Декан та не менш трьох 
четвертин всіх, маточих право рішаючого голоса 
членів відділу, а сама ухвала зроблена не менш, 
як трьома четвертинами всіх присутніх членів 
відділу, ма1очих право рішаrочого годоса. 

?7. Засідання Професорсько1 Ради відділу склика1отьен її 
головою ··повістками в мірі потреби. але в час ат-\адемічних за
нять, не менш одного разу на місяць. 

Розділ \ 1"1. Д е І\ а н и і П р о д е І-\ а н и. 

28. КоJІ~ний відділ .А.І\адемії- обірає по одному ДеІ-\ану 1 но 
одному Продекану відділу. 

29. Декан відділу є виконавчим органом Професорської l)ади 
відділу; йому належить загальний догляд аа правильним ходом 
навчання ta учебними заняттями студентів на відділі, а також 
І\ерування адміністративними та господарсьІ\ими справами від
ділу. Декан репрезентує відділ .А.І{адемії на зовні, застунаючи 
його в ме,в:ах своєї компетенці1. 

30. Декан відділу об і рається 3 числа просJ)есорів відділу, 
ІЦО викладають фахові для відділу чи споріднені 3 ними основні 
загальні дисципліни, на час одного року. 

Примітка: До повного зформунання відділу Проф._ l:)адою 
~~кадемії тимчасово може бути дозволено обрання 
Деканів із числа доцентів цих відділів, в такім 
разі ці доценти входять в склад ·проф. Ради з 
правом рішаючого голоса. 
' 

31. 3аступником Декана в· випадку його відсутиости та по-
мішником в його діяльности є Продекан відділу, що обіраnться 
а числа професорів або доцентів відділу на час одного року. 

ІІ рим і тк а: Вибір Продеканів може бути· відстрочено Про-

• 
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фесорською Радою Академії до часу повного 
зформування від;~ілів. 



Бу диноІ~ Окресноrо Вибору, в ЯІ{ЇМ відбуваютьсн ВИІ\Лади 
~rкр. Госп. Академії в Подєбрадах. 

Бу дино І~ Хлопячої ШІ\ОЛИ в Подєбрадах, де в1дuунюоться леІ\ПН 
для с.rуухачів УІ~р. Госп. АІ\аде~Іії. 



Тимчасове положення прQ порядок призначення про
фесорського та иншого учебного персоналу до 

Украінської Господарськоі Академії . . 
(Прот. Проф. Ради 2/У. 1922 р.) 

1. В склад уЧебного персоналу У. Г .. А .. входять: 1. Професори, 
2. Доценти, з. JlеІ\тори, 4. Асистенти і 5. JІаuора~нти. 

2. Проq)есорами АІ-\адемії мо:,ь:уть бути обрані особи з вищою 
освітоІо: а) І\отрі ма.Іоть учені універеитетсьІ\і стенені, або учені 
степені вищих технічних шкіл, б) особи, ЯІ\і витримаІоть іспити 
по предметах вибраної спеціяльности, представлять і 3ахистять 
дисертацію; особи, відомі своїм,и праІ\тичними роботами, або 
науІ\овими працями по представленн~ і захисту дисертації. 

n ВИІ\ЛК)ЧНИХ випадках професорами АІ-\адемії можуть бути 
обрані особи 3 відповідною вищою освіто1о, відомі своїми прак
тичними роботами, або науІ\ов:ими працями і без ОІ\ремих іспитів 
та без представлення д~сертації, після прочитання пробної лекції. 

з. Доцентами Академії мо:~Іtуть бути обрані особи з вищою 
освітою, відомі своїми праІ\тичними роботами або науковими 
нрацнми, після прочитання пробної лекції. 

Доцентам мо:~ке бути доручено ПрофесорсьІ\ОЮ Радо1о ВИІ-\0-
нання обовязків професорів по ваr~антних І\атедрах. 

4. Лекторами, асистентами і лаборантами .А.І\адемії мо:лtуть 
бути обрані ОСОбИ 3 ВИІЦОІО ОСВіТОІО. 

JІекторами чуJкоземних ~Іов, мадювання, рахівництва, а 
таІ~ОІІt ОІ\ремих необовязr\ових І\урсін~ а ОІ\ремої ноетанови Про
фесорської Ради, мо:лtуть бути обрані особи і без вищої освіти. 

5. Обрання професорів, доцентів, ле1~торів, асистентів та 
лаборантів переводиться факультетами згідно з п. п. 2, ~ і 4 
звичайною більшістю гоJІосів і остаточно ухвалюється· та затвер
дяtується П рофесорсьІ\ОК> Радо1о Академії. 

6. В особливо ВИІ\ЛІочних випадках Радою Професорів мо:л~уть 
бути обрані лаборантами, асистентами, лекторами, доцентами 
а таІ\ОJІt професорами особи, які не мають відповідних фор
:мальних кваліфікацій, але віданачилися широІ\ОК> практичною 
діяльністю, або нау1~овими працями в тих галузях науІ\И, які 
входять в число дисциплін, що ВИІ\Ладаються в Академії. 

І. Вибори згідно п. G бу дуть ваJІ~ними лише в тому разі, 
коли на засіданні П рофесорсьІ\ОЇ Ради від:\ і лу є присутнім 
ДеІ\ан, а на засіданні Професорської Ради .. Академії є присутнім 
Ректор та не менш трьох четвертин всіх ма1очих право рішаючого 
голоса членів відділу і не менu1 трьох четнертин всього складу 
Професорської Ради, а самі вибори ухналеві не менше ЯІ~ трьома 
четвертинами всіх присутніх членін відділ~т, чи відповідно 
членів ПрофесорсЬІ\ОЇ РаJ\И, маючих право ріuн.1Іочого гоLтrосу. 

26 



8. Для поповнення скдаду П роq)есорін ...-\І{адемії при І~оя~нім 
відділі моJR~тть бути стипендіяти. 

Стипендіяти вибіраються відділами 3 осіб, які мають від
повідну вищу освіту і' затвердІІ\.уІоться ПрофесорсЬІ\ОЮ РадоІо 
на термін від одного до трьох роl\ів з призначенням їм утримання. 

9. До сконструїровання фаІ-\.ультетсЬІ\ИХ Рад tрункції їх по 
обранню учебного персоналу виконуrоться Проq)есорсьІ~оrо Радо1о . 

. Правила вступу студентів до 
Украінсько'і Господарськоі Академії в Ч. С. Р. 

1. В склад студентів "Jт І\раїнської Господарської Академії в Ч. 
С. Р. приймаються УІ\раїнсЬІ\і громадяне обох полів з закінченою 
вищою або середньою освітою (гімназії, реальна школа, комер
ційна середня школа, середня сільсько-господарсьІ\а і технічна 
школа, учительський інститут, 4 кляси духовної семипарії і т. 
п. школи, курс ЯІ\ИХ буде визначений Професорською Радою 
вистрачаючим для вступу до ... .\.кадемії). 

2. Особи з неповною середньо1о освітою можуть бути прий
няті в число студентів Академії умовно з тим, що вони на 
протязі року мусять, прослухавши спеціяльні при Академії 
матуральні курси, витримати належні матуральні іспити. 

3. Прийом прохань переводиться канцелярією Академії. 
, 4. В проханні повинно бути зазначено: вік, національність, 
·освіта, перелік документів, факультет і відділ, на який кандидат 
хоче вn~сатися, а також точна адреса І\андидата. 

5. До прохання· прикладаІоться слідуючі документи: 
а) власноручний опис життя, 

6) свідоцтво про освіту в оригіналі, або в засвідченому зразку, 

в) свідоцтво про матерілльний стан, 

г) три q)отографічних картІ~И і 

д) підписка коритися правилам, установленим для студентів 
Академії. 

6. Студентам, не маючим матерілльних засобів для про
л~Иття, може· бути призначена від Адміністративно-Господарсь
І~ої Комісії J7·• Г. К. по справах АRадемії допомога в формі при
міщення в інтернат, забезпечення харчами, инчими необхідни:ми 
предметами або грошима. 

7. Студенти, яRі І-\ористуватимуться матеріяJІьною допомо-
_гою від Адмін.-Господ. Комісії У. Г. н:., зобовязуJРться після 
скінчення :курсу Академії працювати для УІ\раїнського госпо
дарсьRо-культурного життя по півтора роЕу за f~ОІІ\ний pir~ 
навчання в АБадемії на стипендії. 



Правила для вільних слухачів 
Украінської Господарськоі Академії. 

Затверджено ПрофесорсьRою Радою Академії 12/VПІ, 1922 року. 

§ І. Вільними слухачами дт. Г. А. приймаються особи, які: 
а) відповідають вимогам § 7 Статуту Академії, б) не відпо
відають цим вимогам, але по загальному свойому розвитку здатні 
розуміти виклади. 

Примітка. Приняття до АІ~адемії-вимагає сталого пере
бування слухача в місці осідІ~У Академії. 

§ 2. Вільні слухачі поділяються на: а) слухаючих всі пред
мети ят~ого будь відділу, б) слухаючих лише де-які, в проханн1о 
про прийом зазначені, предмети одного чи кількох відділів 
:\І{адемії. 

§ 3. 3ачислення у вільні слухачі переводиться Сенатом 
У. Г . ... ~\.. ІІри цьому приняття по § 2 п. "а·' відбувається за по
передньою згодою Ради відповідного відділу; а § 2 п. "б''- за 
згодою відповідних лекторів. 

§ 4. На вільних слухачів категорії п. "а", § 2 росповсюд
JІtуються "Правила проходження курса студентами ~. Г. А," за 
виклrоченням §§ 5, 6, 11, 13, 14 і 15. До віtЦьних слухачів 
категорії ,,б" § 2-ці "Правилан не відносяться. 
П рим і тк а. § 7 вказаних "правил" слід, відносно вільних 

слухачів обох категорій, читати так: По закіченню 
І~урсів окремих дисциплін слухачам дозволяється 
СІ\Ладати іспити з цих курсів. 

s 5. Вільні слухачі п. "б" § 2 з початком семестра заносять 
до індексу курси, які вони ма1о~ь слухати і представляють цю 
запись на протязі тижня від початку викладів на підпис від
повідних лекторів. 

§ 6. Вільні слухачі п. "а" по здачі всіх іспитів та вправ з 
повного курсу Академії, а слухачі п. "б"- з заслуханих ними 
предметів, одер,кують від Академії свідоцтво, в І{Отрому зазна
чаються: предмети ними прослухані, оцінка знання на іспитах, 
час перебування вільним слухачем. ~~кадемії та відповjдна 
І{атегорія (,.а"- "б"'). 

Тимчасові правила призначення стипендії студентам 
Українськоі Господарськоі Академії. 

1. Стипендії можуть бути призначені всіьІ студентам Ака
демії. Призначення стипендії робиться ... ~дміністративно-Госпо
дарською Комісіє1о по представленню Сенату Академії. 

· 2. В першу чергу задовольняються стипендіями ті студенти, 
я~і ні в Чехії, ні в пнших країнах другими стипендіями не 
І~ористуються. 
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з. Ті студенти, що мають стипендії, ЯІ~ слухачі ИншfІХ шт-~і.Jl, 
моя\.уть при переводі в .А.І(адемію одер:~кати стипендію лиш тоді, 
І\.оли попередні стипендії за ними не залишаться і І\ОЛИ !(ОМ
плект сту дент~в .А .. кадемії, згаданих в п. 2, не досягне того числа 
стипендій, ЯІ\е мається в роспорядженні ... L\дміністративно- Гос
подарсьІ\ОЇ Комісії. 

4. Стипендії видаються щомісячно на протязі ці"ттого часу 
перебування стипендіята в Академії. 

5. Студенти-стипендіяти, які не будуть виr-\онувати установ
лених Академією для студентів правил, або не будуть здавати 
своечасно кольоквій та аачотів, можуть бути позбавлені стипен-
дій по представленню Сенату Академії. • 

6. Розмір, форма і порядок видачі стипендій встановJrяється 
.А.дміністративно-Господарською Комісією періодично, відповідно 
умовам :~киття в місці перебування Академії та матерілльному 
становищу студентів. 

7. Роспреділення кількости стипендій по відділах робиться 
Професорсьr\.ою Радою а таким розрахунком, щоб кожному відді
лові була забезпечена мінімальна, потрібна для його функціону
вання кількість студентів в числі не менп1 пятидесят~ (50). 

Правила проходження курса студентами 
Украінської Господарсько·і Академії в Ч. С. Р. 

(Затверджено Проф. Радою Академії 12{\ТІІІ. 1922_ р.) 

І. 

§ 1. 3 початком семестра кожний студент Академії повинен 
вписати до лекційної книжки всі курси і практичні вправи, Іtотрі 
мають викладатися на бі:~кучім семестрі і одержати на протязі 
часу, призначеного Радою дотичного відділу, від кожного лектора 
nідпис, котрим йому дозволяється слухати курси і приймати 
участь в практичних вправах. 

§ 2. Курси і практичні вправи, що мають провадитися в 
наступнім семестрі, оголошуються заздалегідь для загального 
відома Деканом І{ОЯ{ного відділа. 

;~ 

§ 3. 3 дозволу відповідного лектора студент·· має право аа-
писатись також і на курси і практичні вправи, І~отрі не нале
жать до його відділу на правах вільного сс11ухача. 

§ 4. Переход студента а одного відділу до иншого допу
·СІ-\ається лише на протязі першого семестра і то аа спеціяльним 
дозволом, Сенату. В межах відділу дозволяється перехід а 
одного підвідділу на другий на підставі порядку, який встано
вить Професорська Рада відділу. 
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§ ;): Іtо~І~ний студент повинен аІ~уратно ходити на виклади 
і виконувати всі встановлені програмом практичні праці в при
аначений термін. 

11. 
§ 6. Під час проходження теоретичних курсів студенти по

винні відбувати І~ольоквії і репетиції по вимогах і правилах, 
установлених для І-\ожного семестру і відді.,чу Професорською 
Радою відділу та ви:конувати практичні вправи. 

§ 7. По закінченню І-\урсів окремих дисциплін студенти по
винні складати відповідні іспити. По предметах, по І~отрих 
ветановлеnі окремі практичні роботи в полі, в лісі, на фабриці 
і т. инш., студенти повинні подавати окремі звіти з цього. 

§ s. Іспит по ОІ\ремих курсах провадить леRтор, що викла
дає курс, або його заступник по дорученню відділової Ради. 
1\.ожному студентові надається право просити Професорську Раду 
відділу дозволу складати іспит і не у окремого лектора, а перед 
1\омісією, яку призначить Рада відділу. Цей іспит рахується 
остаточним. 

§ 9. 'Іспити по окремих курсах мають бути зложеними на 
протязі двох місяців після СІ\інчення викладів по цьому курсу. 
Продовження терміну складання є мо,кливими а Дозволу Ради 
відділу по окремих заявах. 

§ 1 о. Оцінка анапня робиться по 4-бальній системі: неза
довольняюче, задовольняюче, добре й ду.яtе добре. 

§ 11. Студент, ЯІ-\Ий не витримав на протязі встановленого 
терміну налеяtних іспитів, не допускається до слухання дальших 
куреів, або зовсім звільняється s Академії. 

§ 12. До слухання ВИІtЛадів, переведення вправ і складання 
іспитів студенти допускаються в певній послідовности. · Пра
вила послідовного слухання курсу і складання іспитів уста
новлюються по І-\ожному відділу відділовою Професорською Радою. 

§ 13. Іlеред допущенням до окремих іспитів студент пови
нен здати всі практичні праці по даному Бурсу, що вимаrаІоться 
від нього правилами, встановленими Професорською І)адоІо 
відділу. 

ІІІ. 

§ 14. По прослуханню всіх І\урсів, визнаних. обовлаковими 
для відповідних відділів, і складення всіх іспитів і практичних 
праць по окремих курсах, студент постановою Професорської 

. Ради відділу допускається до дипломного іспиту. 
§ 15. Студент, який витримає а успіхом дипломні , іспити, 

3rідно § 12 Статуту УкраїнсьІ\ОЇ Господарської ~кадемії. ~ Ч. С. Р., 
одер,Іtує відповідний диплом. 
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Рада .ле1порів ?.Іатуральних І{урсів УкраїнсьІ\оrо Гром~дськоrо 
1--tомітету. 

· Виклади в 11-й rpyni матуральних Іtурсів 
УкраїнсЬІ\Оrо Громадськоrо .Комітету в Подєбрадах. 
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Матуральні курси при 
Українській Господарсркій Академії. 

Ненормальні умови життя на Вкра·:ні за останні рОІ\И спри
чинилися до того, що ~r1~раїнська молодь в більшій своїй частині 
3осталася без закінченої середньої освіти. Опинившись на 
еміграції, частина цієї молоді теJІ{ була позбавлена з ріжних 
причин можливости закінчити свою освіту. ~ттворення Україн
СЬІ\ОЇ Господарської Академії в LI. С. І). ВИІ-\ЛИІ-\ало .в українських 
молодих колах натуральне баJІ\ання здобути вищу освіту. Одначе 
;~.ля значної част_ини баJІ~аючих вступити до .. АІ\адемії цей вступ 
був унеможливлений в наслідок того, ІЦО ці осо~и не мали 
матури. 3 метою усунення такої перепони, часом цілн:ом фор
мального характеру, при Академії було утнарено піврічні мату
рfі.льні І\урси, на яких ·викладалися таІ\і науки: 

1. Українське письменство . . . . . . . . 2 год. 
2. Чес.ька мова . . ............ -. . . . . 2 " 
з. Німецька мова . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
4. Економічна географія . . . . . . . . . . . 2 " 
5. Філософська пропедевтИІ\а ...... 2 
6.. Фі3ика . . .............. : . . . . . . . б , . 
7. Нарисна геометрія .............. 2 ,, 
8, Хемія ......................... 2 ., 
9. .і\.лгебра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,. 

1 о. Геометрія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
11. Тригонометрія і анал. . ......... 4 ,. 
12. Природознавство ............... ~3 ,. 
13. Історія всесвітня ............... 2 ~, 
14; Історія України ................ 2 ,. 
15. R.ресленн~ ..................... · 2 " 

Ра з ом : 40 год. 

На піврічних матуральних курсах знаходилося 36 слухачів~ 
Слухачів матуральних курсів приймається до У. Г. А. як 

студентів, І\оли вони витримають необхідні іспити на матуру. 

Дисциплінарні правила дЛя студентів 
Укра"інської Господарськоі Академії в Ч. С. Р. 

(3атве_рджено Пр()ф. l'адою Академії дня 12/YIIf. 1922 р.) 

УІ\раїнсьІ\а Господарсьна Академія . в (_1. С. Р. є велин.иіі 
здобуток всі,єї уІtраїнської еміграції, і :має національне зна
чіння для майбутньої будови Jкиття на1пого народу . 

. А.би дати змогу І\еровникам ... <\.кадемії провадити JІtиття її 
по певному шляху, від студентів вимагається особлива уважність 
в відношенню до ... :\кадемії, а тai\OJR тактовне і че:мне поводження 
по 3а її стінами. 



Ввая~аючи на вищезгадане, студенти АRадемії повинні до
дерJку:ватись с .. ТІідуючих правил: 

1. 
Внутрішнім Jкиттям Академії І{ерують: Рада П роq)есорів, 

(Jенат і Ректор .А.кадемії, а тому всі роспорядя\.ення їх мають 
для студентів обовязкове значіння. 

2. 
Студенти J'"країнської Господарської АІ{адемії повинні ~1ати 

на увазі, що вони перебувають на чужині і користуються гостин
ністю чеського народу, а тому повинні шанувати місцеві порядкп 
та звичаї. 

3. 

В загально-громадсЬІ{ИХ відносинах студенти Академії під
лягають законам ЧехословацьІ{ОЇ Республіки, а також роспо
рядкам і правилам АЕадемН. 

4. 
Студенти АІ\адемії або окремих 11 віддІЛІВ можуть в разі 

потреби утворювати організації і товариства, які повинні регістру
ватися у адміністрації АІtадемії. 

5. 
Зібрання студентів можуть відбуватися лише в вільні вІд 

занять години; коли та-кі зібрання мають відбуватися в по
мешканню .А.кадемії, то на це потрібний дозвіл академічної 
адміністрації. 

G. 
Студенти не мають права залишати місце перебування Ака

демії на час більше одної добИ без Oitpel\'roгo дозволу адміні
страції АІ~адемії. 

,.., 
і о 

Студенти повинні подавати до відома Канцелярії Академії 
свої адреси і ItOJI\:нy зміну їх. 

s. 
Студенти Академії повинні завше мати при собі "Сту

дентський листоІt" ("Prukazni list posluchace") і пред'являти його 
по вимогах відповідних урядових осіб. 

Н. 

В інтересах доброї слави· уІtраїнського студентства і вста
новлення добрих відносин з місцеви~r громадянством студентам 
заборонявться боргуватнея у приватних осіб та нечемно поводи
тись в публічних місцях. 
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10. 
Студентам забороняється курити тютюн в авдиторіях та 

инших учебних помешканнях. 

11. 
3а порушення правил Академії, за провини проти чести 

А .. :кадемії, за невідповідне повод,І\:ення, неморальні вчинки, 
образу ... ~кадемічної адміністрації, осіб лекторського персоналу 
і слу:л\:ачих, за порушення ладу і спокою в .. А.:каде.мії і за вмисне 
ушкодження учебно го приладдя студенти І\ а ра Іот ься: 

а) пересторогок), 

б) доганою, 
В) ВИІ{ЛЮЧеННЯМ З .... L\кадемії. 

Примітка. При цьому студентам дається змога доказати 
невиновність. 

12. 
Вільні слухачі ... .\І{адемії підлягають цим же правилам. 

13. 
Догляд за виконанням студентами цих правил належить 

Сена тові. 

Положення про бібліотеку 
Української Господарської Академії в Ч. С. Р. 

§ 1. 
На підставі § 13 Статута утворюється бібліотека Української 

Господарської .... L\кадемії і читальня при ній для задоволення 
наукових і культурних потреб професорської Іtолеrії, студентів 
та служачих Академії. 

~ 2 ~ . 
3аrальне управління справами бібліотеки належить Сенату 

Академії та бібліотечній Комісії Професорської Ради. 

§ 3. 

Безпосереднє завідування бібліотекою покладається на бібліо
текаря .Академії. 

~ 4 ~ . 
В склад' бібліотечної Комісії входять: бібліотек~р і по одному 

представнику від коя~ної Професорської Ради відділу. ' 

§ 5. 
На бібліотечну Ь:омісію покладається: а) розгляд всіх заяв 

про поповнення бібліотеки книжками та рІжними виданнями, 
поступаючих від відділів АІ-\адемії і окремих професорів в звязку 
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з призначеними для цього коштами, б) складення проєкту бюд
жету бібліотеки, вироблення і зміна правил користування бібліо
текою· і представлення на затвердження Сенату, в) зносини з 
ріжними установами, особами і видавництвами з метою безкош
товного поповнення бібліотеки, г) загальне піклування про від-
повідний стан бібліотеки. · 
11 ри мі т :к а: Права і обовязки Сенату встановлені в статуті 

Академії. 

§ 6. 
Бібліотекар: а) викону.в роспоряд1кення Сенату і бібліотечної 

l{омісії, б) переводить безпосередньо витрати і грошові видатки 
в межах кредиту, призначеного для бібліотеки, в) І{ерує бібліо
текою згідно прикладаємих до цього положення правил, г) дбає 
про нале.жний стан помешкання, книжок, інвентаря бібліотеки і 
д) складає відповідні відчити і справоздапня про діяльність 
бібліотеки. 

Тимчасові правила користування 
книжками та газетами в бібліотеці та читальні 

Української Господарськоі Академії в Подєбрадах. 

1. Бібліотека Українсько] Господарської Академії відчинена 
для користування книжками і газетами з 1922 р. кожного дня 
від 6 до 8 год. веч. 

2. Бібліотекою і читальнею користуються: . професорська 
колегія Академії, студенти та служачі канцелярії. безкоштовно. 

3. Rористуватися книжками бібліотеки можна або в самій 
бібліотеці в часи встановлені цими правилами,jf· або брати їх 
до дому. . 

4. І-Снижки видаються до дому лише лекторському складу 
~.\.кадемії; студенти, котрі працюють науково, можуть одержувати 
кни:~кки з бібліотеки з дозволу відповідного лектора. Решта 
осіб користується книжками лише в помешканню читальні. 

·5. Одержаною з бібліотеки книжкою не можна користуватися
більш 10 днів, крім· спецілльних книжок, потрібних для нау
кової і учебної праці професорського складу, котрі можуть ви
даватися на довший час по окремих заявах. 

П ри м і т к•-а : Як викл1очення, за згодою бібдіотекаря, термін 
користування книжкою може бути повторений, 
коли на ту саму книгу не мається заяв инших осіб. 

G. 3а страту і ушкодІІtення книІRОІ{ особи, що до цього 
спричинилися, відповідають своїм утриманням або стипендією. 

7. В книжках, що беруться з бібліотеки в читальню або до 
дому, не дозволяєтьсЯ робити яких би то не було поміток, 
крапок і т. и. Кожний повинен повернути :книІкку в тому ІК 
стані і вигляді, в котрому її одерІІtав. 
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8. Всякі заяви про потрібну І~нижку або видання (І"\рім газет) 
подається бібліотекарю особисто на листкові паперу, або блан
І\ові, коли такий буде· для цього вироблений. 

9. В цій заяві проставляються: призвіще читача і яку кни:л~ку 
або видання (назва) бажає одержати. До цього бібліотекою до
даrоться вказівки про стан книJІ~ки (з обгорткою, чиста, всі 
сторінки, без пЛям і помітоІ\ і т. инш.), а заява власноруЧJtО 
підписується з проставленням числа і місяця подання заяви. 

10. Газетами і виданнями, що виходять що-тия~ня, можна 
1-~ористуватися лише в читальні бібдіотеки в часи зазначені в 
§ 1-му, решта журналів видається на тих JІ\е підставах, як і кния~ки. 

11. В час читання газет, журналів, книг в читальні присутні 
повинні дотримувати спокій і не балакати мі11~ собо1о або про 
себе голосно. 

12: 3а пять хвиt~lИН до зазначеного в § 1-му часу І\Од'\ниіі 
повинен повернути І-\нижку та залишити читальню. 

Сучасний стан 
Украінської Господарськоі Академії. 

3 24-го травня 1922 р. Українська Господарська .А.:кадемія 
росташувалась в невеликому місті Подєбради, з населенням біля 
6000 мешканців, в віддаленні 1lf2-2 годин від Праги. В літні 
місяці це курорт, з вугле-квасними, залізаватими і сірІ~о-вод
невими водами. 

Осередок Академії - І~анцелярія, прийомні І\абінети Ректора 
й Деканів, бібліотека, а також помешкання частини адміністра
тивно-професорського та професорсьrtого складу Академії мі
стяться в готелі "Кралє ІжігQ". Тут :л~е міститься одна авди
торія Академії. Инші андиторії містяться: одна в великій, 
гарній залі· "Окресного вибору", три в місцевій середній сільсько
господарській школі, три - в городській реальній школі, одна 
в готелі "Народний дім". Починаrочи з учебного сезону, користу
вання андиторіями місцевих ІІІІtіл обмежено тільІ\И післяполу
дневим часом. Кабінети і лабораторії поки що в стадії органі
заційного утворення ; не ~~алу послугу робить Академії Хлібо
робсЬІ\а ш:кола, давши до Іtористування помешкання хемічної 
лабораторії та де-яке приладдя технічне, от ЯІ\ міr~роскопи, 
геодезійн~ інструменти то-що. 

Після закінчення прийому студентів, приїзду частини їх і 
часткового укомплектування леrtторського. еrtладу ~L\.кадемії ви-. 
клади в Академії роспочалися 22 червня 1922 porty по про
граму переходового чи вступного І\урсу, а, після приїзду біль
шости qтудентів, з 28-го серпня роспочалися вJке виклади си
стематичного Itypcy. 

В СІ\Лад лекторського персоналу Академії входить зараз 
31 особа, з них : 9 професорів, 14 доцентів, 8 лекторів, які і 
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ви1~ладають на ·трьох відділах Академії. ~Іісячне утримання 
цього персоналу в місяць обходиться до 50 180 кор. ч. 
Виклади переводяться на протязі цілого дня, від s годин ранку 
.:~о 51 /2 годин вечера, з 11f2 годинною перервою на обід. Окрім 
того, праІ\.тичні вправи в де-які дні дереводиться ще пізніш, до 
7-9 год. вечера. ОІ\рім ВИІ\Ладів по де-яких дисциплінах, 
;згідно програму, переводяться і практичні вправи. (Програм 
НИІ\.дадів і призвіща лекторського персоналу наводяться ОІ\.ремо.) 
Необхідне для цих вправ приладдя і матеріяли в самій необ
хідній мірі поступовно набуваються. Але загальний розмір 
(рінансовоrо забезпечення ... ~І\адемії не дозволя.є в налеІІtній мірі 
влаштувати кабінети і лабораторії і тільки на цей початковий 
час можна обійтися. з тими СІ\. ромними засобами, що маються 
зараз, яко матеріял для кабінетів і лабораторій. Необхідне 
приладдя і матеріяли набуваІоться або купівлею, або вигото
влюються заходами аІ-\адемічного персоналу і студентства (ви
готовлення таблиць, мап, малІонків, збірання гербарія, то-що). 
'(_Іастиною приладдя і хемічною лабораторі~ю, як вже було за
значено, Академія користується в місцевій хліборобській школі. 

При АІ\адемії існує; бібліотека, яка постійно поповнювться 
нови:ми книгами. Книги набуваються по всіх галузях анапня 
відповідно до потреб всіх відділів .А.кадемії. В бібліотеці в 
книжки загально-наукового, економічного і технічного характеру. 
Окрім того, в бібліотеці утворено відділ підручників з метою 
задоволення потреб студентів в книжках. Виписувться також 
періодична література, як науково-технічного характеру, так і 
загального. Відсутність помешкання і, почасти, коштів, покищо 
не дали можливости влаштувати читальню, але в . швидкім 
майбутнім мавться на думці відчинити читальню. Досі до 
6ібліотеки набуто 1335 назв в 2110 томах. 

До Академії до 11 жовтня було принято 254 студентів, всіх 
аабезпечено стипендіями. 3 цього числа прибуло до Академії 
209 осіб. l~i студенти по окремих відділах Академії поділяються 
так: на економічно-кооперативнім 77 с.тудентів, на агрономічно
~1ісовім 77 студентів і на сільсько-господарсько-інженєрнім 55 
студентів. 

Більшість студентів розмістилося на приватних помешІ{аннях. 
Раніш для тих JI~e, що в приватних помешканнях не влашту
валися, існував інтернат в сусіднім селі Полабець (в віддаленні 
1 кілм.) та в помешRанню замка була переходова станиця 
(велика :кімната на 30 ліжоІ\), де спинялие-я студенти, що при
nували ДО .LL\.кадемі1. 

1\.кадемія роспочала свою працю при скромному бюджеті в 
70 ооо І~ ор. ч. :місячно, зараз вже має 1 оо ооо кор. ч. місячно і 
при~Іушена на ці кошти задовольняти всі свої потреби. 

При СІ~ромних матерілльних засобах роспочала своє; існу
вання Українська Господарська Академія. ...t\.ле головніші основи 
її існування і розвитку забезпечені: не так великий, але друІІ\:НИй~ 
повний енергії і наді й професорський персонал і біля двох 
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сотень :молодих си.,ТІ - дітеН уІ~раїнсьІ~ого народу, якІ чере3 
бурі революції і війн та після 3адротового сидіння, 3 бажання:м 
найліпше підготуватися до дальшого служення своїй Батьків
щині - прийшли до своєї уІ\раїнсьІ~ої вільної школи на емі
грації. Наче невеликі ще наслідки піврічної праці Академії і 
скромні були її 3асоби - але в дііісиости багато праці на ЦК) 
справу покладено і багато зроб,:r:rено: вя~е цілком організована 
українська вища школа і її праця в повнім ходу. Далі треба 
тільки часу і грошей. 3 усіх І-\раїн Європи звертатоться до 
~J\.кадемії нові і нові кваліфіІ{ОВані сили, що дадуть мо~я~ливість 
розвернути працю _..L\кадемії повним фронтом і довести справу 
утворення для УІ-\раїни нових кадрів І\валіфіr~ованих працьовни
ків до бая\аного І~інця. 

Склад Професорської Ради Академії та її Президії. 

До складу П рофесорської Ради Академії, згідно п. 1, з і 4 
Ро3ділу ІІІ (,татуту Академії і п. 4 з примітками _до його та 
п. 5 _Ро3ділу ІІ і примітки до п. зо Ро3ділу VI І•егуляміну 
Органів У правління АБадемії, входять 3 правом рішаючого го
лоса всі професори Академії, по одному доценту від І{ОЖного 
відділу АБадемії, обраному доцентами відділів, доценти-де1~ани 
відділів, доценти, яким доручено тимчасове І{ерування катедрами. 
:З право:м дорадчого голосу всі инmі доценти і лектори .А.І-\адемії 
3 тим, що І\оли по ЯІ\ому предмету є два або більше ле1-~торін, то 
в Професорсь:кій Раді АІ-\адемії бере участь один з них. В міру 
потреби в СІ\Лад Проq)есорсьІ\.ОЇ Ради 3аклика1оться 3 дорадчим 
голосом асистенти і представнИІ-\И студентства АІ-\адемії. 

В сучасний мент право рішаrочого голосу маІQТЬ в Про
фесорській Раді Академії таІ-\і особи: Професори 1\.1~адемії -
О. Ейхельман, Б. ІваницьІtий, Б. ІvІатrошенІ\О, О. МицюІ\, В. Ста
росольсьІ~ий, М. ШадЛун, І. Шовгенів, Ір. ШереметинсьІ~ий і 
Ф.Щербина; Доценти-Де1~ани: Л. Фролов і В. Чередіїв; Доценти
тимчасово керуючі катедрами: М. Віt~ул, С. rольдельіrан, Л. Гра
бина, Б.1Іартос, В. Тимащенко і 11. Костора і Доцент- представниr~ 
доцентів відділу - С. Комарецький; - всього 18 осіб. 

Згідно п. 5 Ро3ділу ІІ Регуляміну Орrанів Jтправління АІ{а
демії, ,.ГоtІrrовою П рофесорської Ради є Ректор АІ-\адемії, а його 

( 3аступником - Проректор АІ~адемії. . Секретарсь1~і обовя3ки ви
Банує її (-.екретар, якого Рада обірає і3 свойого скдаду на один 
рік. Всі три 3а3начені особи СІ-\Ладають Пре3идію Професорської 
Ради'" .А.:кадемії. 

В сучасний мент сRлад Президії ПрофесорсьІ-\ОЇ радИ •Є та
І~ий:- Голова - Ректор Академії, проq)есор І. l1Іовгенів, 3аступ
НИІ\ Голови, Проректор А1~адемії, проq)есор Б. ІваницьІ-\Ий і 
Секретар Проq)есорсь:кої Ради Ападемії, проq)есор Ір. ІІІере
метинсьr\ий. 
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ЛеІtці.н аналітичної геометрії на інж. відділі УІtраїнсьІ\ОЇ Господарської 
АІtадемії в Подєбрадах. Лектор професор Шовгенів. 

ПраІ\Т. вправи з мінералогії в Укр. Госп. АІ~адемії. 
ЛеІ\тор доцент А. Черня нсьІпІй. 

39 



Сенат Академії. 

На ~ідставі арт. 4 Статуту АІ\адемії Сенат АІ~адемії СІ\Ла
дається з РеІtтора, Про ректора Академії та Деканів і Продеканів 
відділів. Перший Сенат Академії обрано до кінця першого 
семестра. Він складається з: Ректора Академії, проф. І. Шов
геніва, ПрореІ\тора Академії, проф. Б. ІваницЬкого, Деканів: 
Економічно-Іtооперативного відділу - проф. О. lVIицroi\a, ~q_гроно
мічно-лісового відділу - доц. В. LJередіїва і Сільсько-госпо
дарсько-інженєрного відділу - доц. Фролова. СеІ\ретарю.є в 
Сенаті Управитель Канцелярії .А.кадемії - п. К. І-lоберський. 

Лекторський склад 
Укра'їнськоі Господарськоі Академії в Ч. С. Р. 

1. Професор Ей хельман, От он - 3аконознавство. 
2. ,, ІваницЬІ{ИЙ, Борис - Лісівництво. 
3. " Матюшенко, Борис - Гігієна. 
4. " Мицюк, Олександер - Політична економія. 
5. " Старосольський, Володимир - Законознавство. 
6. " Шадлун, Микола -:- Геологія. J 

7. н ШереметинсЬІ{ИЙ, Іродіон - 3оотехнія. 
8. " Шовгенів, Іван - Гідротехніка. 
9. " Щербина, Федір -Історія статистичних установ. 

10. Доцент Вікул, Микола - Неорганічна хе~Іія. 
11. " rольдельман, Соломон -Економічна політика. 
12. " Бородаввський, Сергій - І\редитова кооперація. 
13. " Граби на, Лео иід - Геодезія. 
14. Rомарецький, Сергій - Хе:мія. 
15. ," Rосюра, Микола- t!ТJісова таксацін і Jlісов.ТІаштування. 
16. ,, 1\іартос~ Борис -'Кооперація. 
17. " Михайловський, Олександер- 1\1еханічна технологія. 
18. " СоІtович, Євген- Меліорація. 
19. " 1'имошенко, Володимир- Економічна географія. 
20. ,, Фрол о в, Ле он ід - Хемічна технологія. 
21. " Череді їв, В о л одимир - Спеціяльне хліборобство. 
22. " Ч ер ня вс ь ки й, Арсен - Мінерало.гія і кристалографія. 
23. " Шрамченко, Левко- Статистика. 
24. Лектор Безпалко, Осип - Німецька мова. 
25. " Королів, Василь - Ветеринарія. 
26. ,, Левицький, Модест - Українська мова. 
27. " Мельник, Валеріян - Загальне хліборобство. 
28.. " Носкова-Бочковська ·-· Чеська :мова. 
29. " Русова, Софія - Французська мова. 
30. " Туркало, Володимир - .Мате:матИІ{а. 
31. " Лисянський, ·Борис - Фізика. 

Завдання відділів Академії та плян навчання. 

І. Економ і ч но - І{ о о п ер ати в ни й в і д ді л. 

Підготовка спеціялістів для активної участи в майбутній 
господарчій відбудові Jткраїни-таке загальне завдання Академії. 
Відповідно цьому завданню вибудовано цілий плян цієї школи, 
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пороблено поділ її на відділи - {ракультети, останніх на пІдвІд
діли - снеціяльности. 

Підготовка технічних умов розвитку промисловости на 
європейський взірець - справа технічних відділів ~-\кадемії. 
Підготовка безпосередніх майстрів-техніків, тих, що мають керу
вати окремими галузями відроджующоїся продукції і насамперед 
в~дР?д_женого сільського господарства - також йавдання цих 
ВІДДІЛІВ. 

Технічні умови віднови господарства - потреба засаднича 
і перед майбутнім українським вченим агрономом~ лісником, 
меліоратором, межевиком, інженєром - величезні простори для 
праці. . 

Не менш ваіRНа суспі,льно-еІ\ономічна організація господар
чих процесів Організація промислового і сільська господарського 
виробництва, продуцентів-насіння в галузі проду1~ції збуту та 
закупки проду:к.тів господарства~ на.лагодІІ~ення господарчих сто
сунків між містом та селом, міІІ~ ~у 1~раїно1о та світовим ринком, 
організація самоуправління cit!l, волостей та міст та їх адміністра
тивного апарату, нарешті потреби державного апарату, як в 
гал~13і управління., так особливо в економічній політиці, в 
ме1ках дерІRави та аа кордон·ом, · - ці численні~ складні 
обовязки мають пе.реводити майбутні вчені .економісти, ста
тистики, кооператори, вихованці Економічно-І{ооперативного 
відділу Академії. 

Широкий обсяг цих завдань примушує Економічно-Коопера
тивний відділ до відповідного уложення програму та плянів 
нав~ання. І~ей відділ Академії зараз одИНlН~а школа суспіль
них та економічних наук, яка є до послуг· української інтелі
генції та українського громадянства. Е:кономічно-статистично-
1\Ооперативний відділ після вступного, спіль;н:ого для всіх своїх . , . . . 
слухачІв року, а другого року навчання переводить спецІЯЛІЗаЦІю 

по підвідділах, приноровлюючи освіту до потреб окремих фахів; 
учені економісти, яка степінь дається першим підвідділом, мають 
бути керовниl\ами економічних відділів земств, міських та инших 
самовряду~ань, урядовцями установ l\1іністерства Фінансів, На
роднього Господарства і працювати в ролях Іtонсулів та торговель
них агентів аа Іtордоном. Крім того, секретарів професійних 
робітничих об'єднань, бірж праці, то-що. Учених статистиків, 
яких дав підвідділ Статистичний. :майбутніх Іtерманичів земсь
кої, муніципальної та дерікавної статистики в центрі та на 
місцях~ секретарів та урядовців ріі!{НИ:Х госПодарських об'єднань, 
де статистичні підрахунІ\И являються підставою цілої економіч
ної діяльности відповідних галузів. ~тчених кооператорів, яке 
йвання дає третій підвідділ - дооперативний, - інструкторів 
селянства та инших трудових шарів населення в справі еконо
мічної самоорганізації, самодопомоги, завідуючих земськими та 
инmими касами дрібного кредиту, керуючих хлібними еле
ваторами, :керманичів народнього страхування· і т и. 
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Плян навчання Економічно-І{оопер.ативного вІддІлу: 
Перший рік. 

1-2 семестр. Теорія політичної економії, проф. викдадів. Впрnв. 

1-2 ,, 

1-2 
" 

1-
" 

-2 
" 

1-
" 

-2. 
" 

1- '. 

1-
" 

-2 
" 

1-
" 

1-2 
" 

1-2 
" 

-· 2 
'' 

1-2 
'' 

-2 
" 

1-
" 

1-

-2 
" 

1-2 
" 

о. :rvi и ц ю к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 год. 
Історія соціяльно- економічних 
думоІ{, проф. О. Ivl и цю :к . . . . . . 1 ~' 

Історія економічного побуту, 
проф. О. ІvlицІоІ-\............. 1 " 

3овніmня економічна політика, 
доц. С. 1 о ль де ль :ман . . . . . . . 3 " 

Економія і політика промисло-
вости. доц С. !"ольдельман. 3 " 

Теорія статистиRи~ проф. Ф Щер-
бина ........................ 2 ,, 

2 год. 

" 

" 

1 
" 

2 " 

1 " 

1 
" 

Історія статистики і статистичних 
установ, проф. Ф. Щеррина.. 2 ~, 

Статистика населення, 
JI ш Впрnви рnзом з 

ДОЦ. . · раМЧеН 1\ О . . . . . . . . . 2 " пр. Щербиною. 
Економічна географія Jткраїни, впр. 
ДОЦ. В. ТИ ~І ОШеН І{ О ... ·. . . . . . 2 " 1 ГОД. 

Світове господарство, 
доц. В. Тимошенко......... 2 " 

.Теорія І{оопераціі, 
доц .. Б. 1\І арт о с . . . . . . . . . . . . . . 2 :, 

Історія І\ооперативного руху, 
проф. В.· Тотомьянц та доц. 
С. Бородаєвський . . . . . . . . . 2 " 

Спож~вча коопераціЯ, 

1 " 

" 

,, 

доц. Б. 11 арт о с ............. . ., 5 " 
Спояеивча І{ООперація, (пять гр~"ІІ по годині) 

доц. Б. 11 арт о с . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
3авдання, організація й практика 
кредитових товариств, доц. 

,, 

С. Бородаєвський...... ... . . " 4 ,, 
:Кооперативний кредит ' доц. (чотирі гр~·пи по годині) 

С. Б о р од а є.в с ь 1~ и й. . . . . . . . . . 2 " 
3агальна на уІ\ а права, · проф. 
О. Ейхельман.............. 2 ,, 

Державне право, npoq). В. (J тар о
сольський.................. 2 " 

І~ивільне право й процес, 
(вакансія) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 

Німецька, французька, чеська та 
у:країнсьІ;а мови. . . . . . . . . . . . . . 1 О " 

,, 

'' 

2 " 

" 
ДлЯ слідуючих років намічені такі науJ\И: 
Історія УІ\.раїни. Відрод:леення ~тІ{раїни. J1 країнсьІ-\а І{у.,тrь

тура. Народнє господарство Ч. С. Р. rrорговля: внутрішня, хлібна, 
мясна. Біржі. l{омерційна аритметиІ\а. Техніка банкової справи. 
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Гроші й валюта. Сільсько-господарс.ька економія. Земельна по
літика. Політика й економія комунікацій. Добуваюча проми-, 
словість України. Сільска-господарча промисловість України. 
сІ>інансова наука. Бюджет державний. с})інанси й господарство 
місцевого самоврядування. Народньо-господарська статистика. 
Соціологія. Теорія нації. Соціяльна психологія й етика. Со
діяльна політика. Соціяльна гігіf;на rrорговельне право, І~ОН
І~урсне, вексельне, чекове й процес. l\'lіжнароднв право з І~он
сульським. Адміністраційне право. Організація підприємства. 
Українська кооперація. Сільсько-господарча й nродуRційна 
:кооперація. Будівельна кооперація. Ре:міснича кооперація. То
вариство. АсеІ{урація. Рахівництво. Комерційна І~ореспон
денцін. Митні закони й мптна техніка. Кооперативне рахів
ництво. Мови. 

ІІаділ на підвідділи з 2-го року. т_Іастина зазначених науІ~ 
спільна для всіх підвідділів, инші- для окремих підвідділів. ,Llля 
з-го року додатІ~ові студії по семинарах. 

ІІ. 3андання агрономічна-лісового відді .. ІІу. 

Відділ поділяється на два підвідділи: агрономічний і лісовий. 
Відділ має на меті дати наукову і практичну підготовку 

особам з середньо~р освітою, що перебувають на еміграції, для 
культурно- практичної та теоретичної праці при відновленнк) 
сільсько-господарського життя на УІ\:раїні. 

А зокрема, - підготовити досвідчених працьовників - уче
них агрономів і лісовиків в міецевих громадськИх і державних 
установах для переведення в життя· культурно-агрономічних 
міроприємств, метою котрих має бути поліпшення сільсЬІ{ОГО 
господарства широких мас населення. 

ОR:рі:м того, Відділ має завданням випустити кадр осіб, під
готовлених для практичної роботи по ріJІ\НИХ галузях сільсЬІ{ОГО 
господарства в державних, громадсЬІ\ИХ і приватних під
при~мствах. 

Нарешті, відділ ставить своєю метою підготовити ряд ociQ 
для педагогічної праці в вищих і середніх сільсько-господарських 
і лісових школах на -у-країні. 

ДЛя переведення в життя намічених завдань розроблениіі 
відповідний плян навчання, котрий до цього додається. 

При всіх катедрах. в міру ~атеріяльної можливости; органі
зуються відповідні кабінети та лабораторії для праЕтичних вправ 
студентів. 

В першу чергу приступлено до оборудавання хемічної ла
бораторії при катедрі неорганічної хемії і І\абінетів: геодезичного, 
фізичного і мивералогії та геології при відповідних катедрах, 
а також- кабінету при катедрі ·ботаніки. 

Передбачається, окрім того, організувати ще цілий ряд лаб.о
раторій для практичних вправ студентів, як-то: по загальній 
зоотехніці, .rрунтознавству, зоології і других. 
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Нарешті, в рааі доаволять матеріяльні обставини, 1v1ається 
на увааі в початку наступного 1923 року приступити до органі
зації при відділі учебно-досвідного полЯ з метою демонстрування 
методів і прийомів обробітку грунтів, посіву культурних с.- г. 
рослин і догляду за ними, а також досвіди над рослинами в 
умовах штучного їх плекання (водні і пісчані культури), і на
решті, досвідів 3 окремими культурами управних рослин. 

При учебно-досвідному полі мається на меті, окрім аа
значеного, організувати окремі роасадники овочевих і лісових 
дерев та кущів для науково-практичних вправ студентів. 

Плян викладів наукових дисциплін на агрономічно-лісовому 
• • • "\Т [ А 

ВІДДІЛІ и . . ... 1-1..: 

1 семестр 2 семестр 
ч. На а ва 
ч. дисципліни 

аrрон. лісов. аrрон. лісов. Лектори 

В11кл.j Вор. Вк.j Во. Вк.j Вп. Вк.j Rп. 

1. Українська мова 
(українознавство) .. 2 - 2 - 2 - 2 - Лек. JІевицький 

2. Чеська мова ......... 2 - 2 - 2 - 2 - Лек. Бочковська 
3. Німецька мова ....... 4 - 4 - 4 - 4 - Лек. Безпалко 
4. В. Математика ....... 2 - 2 - 2 - 2 -
5. Фіаика .............. 3 2 3 2 3 2 3 2 
6. Н. Хемія ............ 4 - 4 - 3 - 3 - } Доцент Вікул 7. Орг. Хемія .......... - - - - 3 - 3 

8. Геологія і мінералогія 2 1 2 1 2 1 2 1 {Проф. Шадлун і 
Доц. Чернявський 

9. Заг. Ботаніка ........ 4 4 4 4 3 1 3 1 Доц. Чередіїв 
10. rрунтозвавство ...... - - - - 2 - 2/ -

11. 3аг. Зоологія ........ 2 1 2 1 2 1 2 1 
1 ~) 

.;"jo Геодезія ............. 3 3 3 3 3 3 3 3 Доц. Грабина 
13. 3аг. ~кота рст во ...... 2 - - - 2 - - - Пр.DПереметинський 
14. Політична економія .. 2 - 2 - 2 - 2 - Проф. Мицюк 
15. Лісівництво ......... 2 1 - - 2 1 - - Проф. Іваницький 

34 12 30 11 371 9 33 8 

46 41 46 І 41 І 
Для програму слідуючих років навчання намічені слідуючі . 

дпсципліни: 
Спільні для о б ох підвідділ і в. 

Теоретична механіка. Хемія аналітична. Метеорологія а 
r~ліматологією. Енциклопедія с-господарських меліорацій. Народнє 
господарство та соціологія. 3аконоанавство. Кооперація. Санітарія. 

Для агрономічного підвідділу. 

Ентомологія. Сільсько-господарська хемія. 11ікробіолоrія. 
(І>ітопатологія. Загальне хліборобство Спеціяльне хліборобство. 
-у·гноєння. Досвідна справа і селендія с-господарських рослин. 
Лісівництво. Спеціяльне скотарство. Фізіологія тварин. Ветери
нарія. Лугівиицтво і болотоsнавство. Садівництво, городництво. 
і спеціяльні культури. Сільсько-господарські машини і анаряддя. 

44 



Сільсько-господарське будівництво. (;ільсько-господареька техно
логія. Сільсько-господарська економія, статистика і аграрна. 
політика. Сільсько-господарське рахівництво. Пасішництво, 
птахівництво, шовківництво і рибівництво. 

Для лісового підвідділу. 

Спеціяльна лісова ботаніка з дендрологією. Спеціяльна зо
ологія з ентомологієrо. Геодезія вища. Лісівництво загальне і 
спеціяльне. Лісова таксація. Лісовлаштування. Охорона лісу. 
Jlicoвa технологія механічна і хемічна. Jlicoвi закони та ліса
керування. Прикладна механіка. Бу дівиицтво та інженєрна справа 
в пристосаванні до потреб лісового господарства. Лісовий торг 
та промисловість. Досвідна лісова справа. Історія лісу й лісів
ництво. Лісова статистика. Лісова політика. Енциклопедія 
сільського господарства. С'адівництво, городництво й пасішництво. 
Іv[исливство. Рибі вництво. Птахівництво. 

П рим і тк а: РосІ\ лади лекцій і пляни навчання скомпонован і 
так, що спеція.пізація студентів моїке роспочатися з другого року. 

ІІ т. а а ІЗ д а н н я с.- г.- І н iR е н є р н о г о в і д д і л у J1
. г. .А .. 

Промислова від бу до ва У країни, яко найвизначніrпий момент 
в процесі відродження нашої зруйнованої батьківщини, є про
відиото думкою фундаторів і працьовнИІ{іВ Української Госпо
дарської Академії; часткове втілення цієї думки привело до 
формування зазначеної вищої школи, практично-технічний на
прямок якої ВіІ~е ясно намічався заздал~гідь. 

Головне завдання Академії вичерпується виховання~! кадру 
інтелігентних робітниRів, озброєних сучасноІо технічною та еконо
мічноrо освітою, nристосаваною до трьох найважніших галузів 
виявлення промислової культури: іняtенєрній, агрономічній та 
економічно-кооперативній. · 

Програм інїrtенєрного відділу передбачає потребу н техніІ{аХ, 
освічених по трьох ріжних фахах, зафіксованих відповідними 
підвідділами: технологічному, меліоративному і межевому. 

Пляни навчання складені на підставі офіційних програмів та 
раскладів студій кращих європейсЬІ{ИХ шкіл і в де-яких деталях 
значно перероблені, зважаючи на трьохрічний курс .і\каде:мії та 
особливі у;мови майбутньої самостійної роботи наших інJкенєрін 
на рідних теренах. 'Гак, занадто вузька спеціялізація по технічних 
школах Європи хоч і знайшла своє пристосовання в різко 
о:кресленому академічному програмові для технологів, обмеживши 
завдання цього підвідділу тільки технологієrо сільсьІ{О-rоспо
дарських продуктів, проте зазначене обмеження цілком компен
сується додатковими студіями з инших галузів інженєрноrо 
знання,- студіями, ·що значно поширюrоть І\руг можливої діяль
ности напrих техніків в порівняннІо з їх західно-європейськими 
товариша:ми, а саме: наш технолог мусить бути не тільки 
працьовниІtом на готовому, раніш з'організованому підприє~rствг,--
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але самостійним організатором певного відділу промисловости, 
конструктором потрібних йому машин і приладів, будівником 
відповідних фабричних помешкань і т. и. Наприклад, технолог
цукровар мусить не тільки скласти проєкт цукроварні, але й 
збудувати саму цукроварн1о зо всіма потрібними помешканнями, 
конструкціями й допомічними установами, починаючи від кагат
ного поля до суmарні та склепів для готового срабрикату; мусить 
він також вміти перевести техно-хемічний Rонтроль цілої фабри
кації (розуміrочи тут не тільки аналізи сирівців, пів-фабрикатів 
і фабрикату, але й технологію палива та води). ТаІ{е поширене 
(в порівнанню до· звичайних програмів) завдання технологічного 
підвідділу Академії як раз відповідає своєрідним умовам про
мислової роботи, що їх можна передбачати на підставі навіть 
поверхових дослідJІtень сучасного стану народнього господарства 
так званої радянської YRpa ни. 

Підвідділ меліоративний - у своїх остаточних фахових 
кваліфікаціях теяt пристосований до потреби сформувати тех
ніка, що міг би працювати не тільки при меліорації rрунтів, 
але й мав би підготовку до діяльности в сфері раціонального 
водяного господарства на Україні, де регуляція річок вже кілька 
років стоїть (та й на далі стоятиме) в рядові завдань держав
ного значіння. 

Організація межевого підвідділу А1~адеміі находить своє 
цілковите виправдання в очевидній для всіх потребі остаточного 
розмежування величезних просторів України; встановлення ріж
них границь та в рядові завдань земельної реформи і меІІtевого 
законодавства. 

Нарешті, для всіх трьох ОІ{ремих фахів сільсько-господарсько
інженєрного відділу набірає важливого значіння пекуча потреба 
поповнення професорського кадру для українсЬJ{ИХ технічних 
шкіл- нижчих, середніх і вищих- та виховання діячів тех
нічної освіти- як шкіЛьної, так і позашкільної.-

Плян навчання с.-г.-інженєрного відділу У. Г. А.: 
~ l ф Ш · · 1 Семестр 2 Семестр 
1v.1атематика - про . овген1в 1 лектор викл. впр. -викл. впр. 

Туркало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 3 2 
Фізика - ле1~тор Лисянський. . . . . . . . . . . . . 3 2 3 2 
Хемія неорганічна- доцент Віку л . . . . . . . 4 3 
Хемія органічна .................. ~ . . . . . . :з 
Хемія аналітична - доцент Комарецький . 1 18 
Нарисна геометрія - доцент Сокавич . . . . . 2 1 2 1 
:Креслення- доцент О. Михайловський . . . 7 4 
Нижча геодезія - доцент А. Грабина..... 3 3 з 3 
Геологія і мінералогія - проф. ШадJІун та 

доцент А. Чернявський. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 
Jvlалrовання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Українська мова- лектор М. Левицький . 2 
Чеська мова - лектор· Бочковська ..... _.. . 2 2 
І:Іімецька мова - лектор О. БезпалІ{О. . . . . 4 :з 
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rrехнологія води - доцент (І)ролов ....... . 
Енциклопедія хемічної технології - до:р;ент 
Фролов .............................. . 

:rvІетеорологія ........................... . 
Теоретична механіка .................... . 
Гідравліка ............................. . 
І~артографія і топографічне І~реслення -

доцент Грабина . ~ ..................... . 
..... :\.строномія ............... -............... . 

1 Семестр ·2 Семестр 
Вик.."І. Впр. Викл. Впр. 

2 

2 

3 
2 
2 
8 

3 

') ..... 

3 
2 

Для l!рограму слідуЮч:йх років навчання намічені такі 
ДИСЦИПЛІНИ: 

Історія і географія України. "JТкраїнське письменство. Гра
(l)ічна статика. При1~ладна :механіка. Будівництво і основи 
архітеІtтури. lУІашино3навство. Основи електротехніки. Основи 
гідростатики і гідротехніки. Будівельна механіка. ЕлеІ~тро
хемія. Мікрологія бродільного промислу. rоваро3навство і мікро'
скопія. 1~укроварство. Гуральництво. Оброблення шк.іри. Хем:ічне 
перероблення дерева. Перероблення товщів. Штучні угноєння. 
Млинарство. 1\Іеханічне оброблення дерева. Будівельні :мате
ріяли. Олійництво. Хемія поживчих річей. Хемічна технологія 
води, палива й матеріялів до освітлення. Енциклопедія сільського 
господарства і лісництва. Гідрологія. Опір матеріялів. :rvie
tJ1iopaцiя. Лугівиицтво і болото3навство. Вища геодезія. Бу
дівництво дорожне. Будівництво водяне. Водо~остачання. 
l{аналі3ація. rрунто3навство і бонітонка rрунтів. СільсьІ~е 
будівництво. Лісова таксація. НауІ~а про І{адастр. ІСомасація 
і парцеляція. l1:ооперація. Рахівництво. Статистика. Політична 
еІ\ономія. 3аконо3навство. Саніт.арія і гігієна. 

Примітка. Вищенаведений список містить дисципліни, 
що ма1оть викладатися на всіх трьох підвідділах с.-г.-інжен.єр
ного відділу (яІ~ спільні дл;я всіх слухачів, так і фахові для 
І\ОІкного з ОІtремих підвідділів). Росклади лекцій і пляни 
навчання сІ~омпоновані таІ~,. що спеціялі3ація студентів мо:лtе 
роспочатися при сприятливих умовах ~ другого семестру.-

Студентство Укра"інськоі Господарськоі Академії. 

Товариське fкиття серед студентів Академії і слу'хачів ма
тура.льних Іtурсів, всього біля 350 душ, пройшло ВІІtе першу 
органі3аційну стаді1о. 3ійшлись сюди для спільної мети -
науки молоді люде з усіх сторін Європи: 3 польських та ру
мунських таборів, 3 Югославії, Болгарії, Німеччини і т. п. Нічого 
дивного, що поки 3аводилися бли3чі 3ВЯ3КИ і 3Найомства, доти 
переваІкало ще гуртRівство. 3годом прийшло до утворення сту-
дентської громади. · 

Перша і невідкладна потреба - забезпечення матеріяльних 
потреб- породила "АІ\адемічну Громаду студентів і матурантів". 
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!дальня, влаштована студентським І~ооперативом "Україна" 
в Подвбрадах. 

Кооперативна студентська крамниця. 



Вона репрезентуt; інтереси загалу студентства, яко таІ\ОГО, перед 
.А.І-\адемічною адміністрацією. 

Допомоговоrо акцією студентства кермує "JСомітет допомоги 
студентам~~, зло:їкений з представнИІ-\ів Сенату, Адм.-Госп. Комісії 
та делегатів студентства. його. головою під цей час є доцент 
Л. ІІІ ра:мченІ{О. 

І\. рім цього,. йде організація серед студентства на І рунті 
спецілльних інтересів та уподобань. 

3аснувались гуртки: співоцький·, :музичний, скавтовий, ко
оперативний, демоІ\ратичний та инш. 

Дуже rарні початки споживчого Товариства "Україна", 
яке заснувало коопе.ративну крамницю та їдальню. І\:рамниця про
дала аа два перші місяці свого існування товару на 9000 кор. ч. 
Фаховий провід коо'перативу, ЯІ\Ий являється одночасно ШІ\.олою 
практичною для студентів еІ\ономічного відділу, спочиває в руках 
Доцента Академії Б. Nlapтoca. 

Такоjк, головно старанням і працею студентства, повстало 
"Видавниче Товариство при Академії'', про яке ниаче. 

ДоІ\.Ладніші дані про стан студентства видно а поданої ниаче 
статистичної табелі . 

. Загальний список -,,д·,, 

студентів У~раїнської Господарської Академії в Ч. С. Р. 

ПОЯСНЕННЯ. 

До рубрики 2. По батькові подан~ тільки тих осіб, в кого 
в дОІ\ументах це зазначено. 

До рубриr-tи з. Студенти дійсні означені "студ.", студенти, яRі 
не мають закінченої середньої освіти і мусять . . 

. до роІ\У скласти матуру, означенІ "студ. мат." 
До рубрики ·s. rгут подані відомости тільки що-до тих осіб, 

· ЯІ\.і вже фаІ\Тично прибули до Академії. 
Де не подано дати прибуття, значить ця 

особа ще не прибула. 

До рубриБи 9. -Стипендії, прианачені УІ\раїнським Гро
мадським Комітетом, означені "У. Г. :К." 
Стипендії Чесько-Українського ІСомітету оан а-

. LI '' "[J1 " ченІ " . J • J.\ .• 

· "Неповні стипендії" одержують особи з табора 
1tозефів. ·· . 

До рубрит~и 10. Тут подано, на який відділ Академії студент 
записаний. 

До рубриІсf~ 11. 'Гут зазначено м. и., І~оли яІ~а небудь особа є 
инп1ої національности, а не уr\раїнської. · 
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1. 

ч. 

ч. 

1. 
2. 
3. 
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5. 
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8. 
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10. 
11. 
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15. 
16. 
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42. 
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44. 
45. 
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47. 
4-8. 
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Загальний 
дійсних студентів і студентів-матурантів 

2. 

Іlризвіще. і:мn та по батькоnі. 

3. 

Студ. чи 
студ.

мат~·р. 

Абрамович, Василь Васильович . . . . . . . . студ. 
Акулова, Зоя ІОхи:мовна . . . . . . . . . . . . . . . " 
Афанасієвський, Василь Васильович. . . ., 
Бабів, Олекса Іванович ........... ; . . . . " 
Бабяк, Василь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Барцал, Осип .......................... ст. -матур. 
Балабай, Нат~лка Лаврентівна . . . . . . . . . студ. 
Бать, Олекса Дмитрович . . . . . . . . . . . . . . . " 
Батюта, Олекса Митрофанович . . . . . . . . . " 
Безручко, Левко Іванович ........... ·. . . " 
Безручко-Гаєвська, Софія .............. ст. :матур. 
Бекух, Гамід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . студ. 
Березовська, Віра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Білоус, Микола Іванович. . . . . . . . . . . . . . . " 
Бусел, Сергій Никифорович ............ ст. матур. 
Білінський, Антін Якимович . . . . . . . . . . . ,. 
Вілахів, Віталій Семенович. . . . . . . . . . . . . .. 
Биковський:, Левко ІОстініанович . . . . . . . ,, 
Блудимко, Іван Кузьмович............. ,. 
Бобинський, Борис. Володимирович. . . . . ,. 
Бондарчук, Левко Вікторович .......... ст .. матур. 
Боровиків, Олександер Михайлович . . . . студ. 
Боровський, Михайло Леонтович . . . . . . . " 
Брайко, Федір ти~Іофієвич . о •••••••• о •• ст. матур. 
Буєвський-Брунrоф, Микола Онуфрієвич студ. 
Бутовський, 11нкола Павлович . . . . . . . . . ,, 
Вакуловський, Віктор Вікторович . . . . . . " 
Варавін, Олександер Rонстянтинович . . . " 
ВасИленко, Василь Григорович . . . . . . . . . " 
ВитвицьІtвй, Володимир Григорович. . . . " 
Виннооів, Борис Анастасієвич . . . . . . . . . ,, 
Влади кін, ІОрко Олекса ядрович ·. . . . . . . . " 
ВаськовсьІtий, Стах Петрович . . . . . . . . . . " 
ВолковсьІtий, Дионисій Іванович . . . . . . . " 
Володимирів, Сергій Димитрович. . . . . . . ,, 
Гаврилів-Буяр, :михайло Федорович . . . . " 
Гає вий, Федір Іванович ................ ст. матур. 
Гаврун, ІОрко Олександрович. . . . . . . . . . . " 
ГавриленІtо, Михайло Яковович . . . . . . . . " 
Гайдай, Олександер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . студ. 
Галушка, Дмитро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
І'емпель, Еміль 0JІександрович . . . . . . . . . " 
rемпель, Микола Олександрович . . . . . . . ,, 
Гейае, Іван ~Іатвієвич ....... о ••• о о • • • • • ,. 

Гайдовський-Потапович, Олекс. Іполітович ., 
Гладій, Андроник Михайлович ... о •• о • • " 

ГловинсьІ\Ий, Євген Олексієвич... . . . . . . " 
Глувковський, Андрій Іванович . о ••••• о " 

Гнатівський, Антін .М.ихайлович . . . . . . . . " 
Гпатченко, 1\fикита Григорович . о ••••• о о " 

4. 

І.)ік 

народ

ження. 

1898 
1901 
1898 
1894 
1895 
189-! 
189-1 
1897 
1900 
1897 
1895 
18U8 

1899 
1901 
1897 
1897 
1896 
1897 
1896 
1892 
1898 
1891 
1888 
1888 
1894 
1895 
1899 
1896 
1897 

1896 
1895 
1896 
1895 
1897 
1898 
1901 
189-1 
1896 
1901 
1891 
1889 
1895 
1891 
1895 
189-1 
1894 
1899 
1888 

5. 

Губерп. чи 1\раіі. 

1-\иївщива 
Поділля 
КурІцина 
Чернигівщ. 
Сх. Г<!лич. 
Київщина 
qернигівщ. 
Волинь 

Черпиrівщ. 
Катерни. 
Поділля 
1tубань 
Поділля 

" Мінська , 

" Rатериносл. 
Київська 
qерниг. 
Поділля 
І\иївщина · 

" Поділля 
Херсонщина 
Київщина 

" Червиrівщ. 
Rатериносл. 
Полтавська 
Поділля 
Кубань 
Саратів 
Поділля 

" Черниrівщ. 
Поділля 

Черниrівщ. 
Київщина 
Полтавщ. 
Волинь 
Поділля 
Херсонщ. 

" lіиївщина 
Полтавщ. 
Сх. Галич. 
:Н:иївщпн.а 

" Поділля 
Харьківщ. 



спи со~ 

Укра·їнсько·ї Господарськоі Академії в Ч. С. Р. 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Яку середню освіту одер- Звідкіль Коли прибув Від кого 
ЖаВ ЧІІ ЯІСUЇ ВІІЩОІ ШКОЛИ nрибув до має Фах. 
бун студентом перед вступ. Ч.С.Р. до Ч.С.Р. 

. до Ака- стипендію. 
до Акад. деміІ. 

Абс. :Н:иїв. 6 гімн. ·польща 26. 7. 14. 9. У. г. 11 .. Лісов. 

Студ. :Н:ам'ян Увів. " 
21. 7. 22. 7. 

" 
Екон. 

Духовну Семинарію " 
19. 6. 29.6. 

" " 
Студ. Rиїв. Політ. " 

14. 7. 12. 9. 
" 

А гр. 

~1ат. свід. у Відні йозеф ів 12. 2. 1919 р. 20.9. У.Г.l\. неп. 
" 

У чит. Семинар " 
1. 9. 1919 р. 27.6. 

" 
Екон. 

8 кл. гімназію Польща 21. 7. 22. 7. У.Г.І\. н 

Студ. Моск. Інст. інжен. Румунія 20. 7. 2.8. 
" " 8 кл. Київськ. гімн. Польща ~6. 8. 14.9. .. А гр. 

Студ. Київ. Унів. Под1с Русь 29.10.1920 р. 20.6. ,, ) t 

6 кл. гімназії " 
30. 7. 1921 р. 12. 7. ., " 

Матур. св. Єкат. гімн. Туреччина 
С:rуд. Кам'ян. Унів. Польща " 
Студ. Київ. Політ. Болгар. 12. 9. 27.9. 

" " 6 RЛ. Слуцьк. гімн. Польща 10. 1. 3. 7. Ч. У. ff. Вілор. 
Студ. Петр. Тех.н. Ін ст. Румунія 29. 7. 2.8. ., Ліс. 

Реал. шк. в Катерни. Польща 27. 7. 28.7. У.Г.К. Rооп. 

Студ. Варш. Уні в. " 
14. 7. 15. 7. " 

,, 
Студ. У ні в. ІІ. курс. . , 1. 2. 19.9 . " 

Меліор. 

Студ. 1\иїв. Ком. Інст. " 
25. 6. 1. 7. " 

Лі сов. 
6 кл. гімназії " 

17. 9. 20.9. ,, Rооп. 
Студ. Rиїв. Увів. .. 25. 7 . 11.8. ,. А гр. 

Bapm. Університет " 
ч. У. :н:. 

Лісна школа " 
13. 7. 19. 7. У.Г.К. Ліс. 

Студ. Увів. Св. Вол. " 
1. 6. 16.6. " " 

Студ. Київ. Унів. " 
26. 8. 14.9. 

" 
А гр. 

Студ. Універс. І. к. 
" 

1. 9. 19.9. " 
Екон. 

4 кл. дух. Семипару. " 
26. 8. 14.9. " 

Межо в. 
І-lиїв. Університет Болгарія 15. 9. 11.10. " 

Екон. 
Торгов.Школа(абс;)середн. Польща 9. 8. 23.8. 

" 
Ліс. 

Кадетський корпус Юго сл. без ст. 

Абс. реальн. школи Польща 26. 8. 14.9. У.Г.~. Техн. 

Абс. гімназії Румунія 11. 8. 11.8. " 
Ліс. .. 

Студ. Ком. Інстит. Польща 9. 4. 19.6. " 
:Н:ооп. 

Студ. Київ. У вів. Болгарія 18. 9. 11.10. " 
Екон. 

Студ. Університету Польща 27. 7. 28.7. 
" 

Ліс. 

6 кл. Стар. гімн. йозеф ів 4. 11. 1919 р. 21. 7. неп. ст. У .Г .К. Інжен. 

7 кл. Rам. гімн. Польща 1. 8. 1921 р. 29.6. Ч.У.К. 
" 

Сільсько-госп. школу " 
26. 8. 14.9. У.Г.К. А гр. 

Студ. Університету " 
20. 9. 27.9. 

" 
Ліс. 

Абс. гімназії Румунія 2. 9. 10.9. 
~' 

Екон. 
Київ. Ком. Інстит. Польща " 
Київ. Ком. Інстит. " " 

Абс. реал. шк. IJ 18. 5. 12.6. " 
Техн. 

Студ. Універспт. " 
25. 7. 29. 7. 

" 
І\ооп. 

Абс. гімназії Сх. Гал. 11. 6. 17.6. " " 
Студ. Університету Польща 26. 8. 14.9. )О Екон. 

Оту д. Гірн. І нет. " 
7. 9. 17.9. " 

Меліор. 

Студ. Увів. ІІ. сем. " 
6. 4. 13. 6. " 

А гр. 

Студ. Університету " 
26. 8. 13. 9. " 

Екон. 
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1. 

ч. 

ч. 

51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
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в в. 
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86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
9.J.. 
95. 
96. 
97. 
9А. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
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2. 

ІІризвіще. імп та по бать .. ові. 

Гнатченко-Наrорська, Ганна ........... . 
Гнойовий, Іван Воніфатієвич .......... . 
Головко, Дмитро Михайлович ......... . 
Грінчак, !Олія ............. · ........... . 
Гордієнко, Грицько Петрович ......... . 
Горохівсь·кий, Василь 1rlп!{олаєвич ..... . 
Грабина, :микола Олексієвич .......... . 
Гречиппtин, Володимир Васильович ... . 
Гречишкин, Пав.цо Петрович .......... . 
Груша, Грицько .................... · .. . 
Голуб, Ілько Іванович ................. . 
ДахневсьІ<ий, Петро Євгенович ........ . 
ДенисенІ<О, Грицько Власович ......... . 
ДL~тяр, йосип Тимофієвич ............ . 
Діхтя Р~ Іван .......................... . 
Дмитріїв, Євген Євгенович ............ . 
Довбня, Методій ....................... . 
Доброгорський, Микола Андрійович ... . 
Донченко, Павло ...................... . 
Дольницький~ Степан ................. . 
Ду диІt, Гриць ......................... . 
Ерастів, Павло Іванович .............. . 
Єгунів, Константин Іванович .......... . 
Євсиков, Іван Максимович ............ . 
Єфремов, Євген Константинович ....... . 
Жихович, Олександер Максимович .... . 
ЖуківсьІtий, ГрицьІ<о . . . . . ........... . 
3аворицьІtий, Панас ОлексіІЄвич ....... . 
3авя.лів, Jleв Євгенович ............... . 
3акревсьІ<Ий, Микола Миколаєвич ..... . 
3варічуІ<, Іван Федорович ............. . 
3інченІtо, Михайло Львович ........... . 
3ибенко, Олександер Іванович ......... . 
3іма, Павло Прохорович .............. . 
3онь, Володимир йосипович ........... . 
3оголь, ВасиJІЬ Іванович .............. . 
Іваненко, Микола Микитович .......... . 
Ільницький, Авксентій .............. ~ .. 
Ілліч, Борис ОлеІtсандрович ........... . 
R'олуGаїв, Сергій Петрович ............ . 
ffaгyitaлo, Григорій Іванович .......... . 
Калинович, Іван ОлеІtсапдрович ....... . 
І\анонір, ІОрій Іванович ............... . 
І\андіскалів, Петро ................... . 
ІСарабут, МиІtола ІОркович ............ . 
Rарташевський, Анатолій Михайлович .. 
Кість, Андрій Федорович .............. . 
ІСіцера, Омелян Олександрович ........ . 
·RлеІtоцький, Дем ян Іванович .......... . 
Rолодько, Іван Васильович ........... . 
Коваленко, Микола Григорович ........ . 
1\оломієць, Іван Михайлович .......... . 
Ковердинський, Петро Григорович ..... . 
Константипів, ІОрій Федорович ........ . 
І\оротинсьІоІй, Олександер ІОстиновпч .. 

3. 

Студ. ЧІІ 
студ.

матур, 

студ. 

" ,. 
,. 

ст. мат. 

ст~тд. 

,. 
,. 

ст. мат. 

студ. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

ст. мат. 

студ. 

ст. мат. 

студ. 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

4. 

Рік 
народ

ження. 

1897 
1889 
1897 
1897 
1891 
1889 
1896 
1903 
1900 
1899 
1900 
1887 
1893 
1898 
1895 
1900 
1897 
1900 
1889 
1885 
1894 
1895 
1881 
1899 
1891 
1900 
1893 
1894 
1898 
1894 
1896. 
1893 
1893 
1896 
1890 
1891 
1897 
1889 
1899 
.1896 
1899 
1893 
1898 
1898 
1899 
1897 
1891 
1892 
1896 
1899 
1891 
1897 
1900 
1888 
1896 

5. 

г~·uерн, ЧІІ Краіі. 

Чернигівщ. 
Полтавщина 
:Н:пївщина 
Поділля 

Полтавщина 
Поділля 

Полтавщина 
І-~'атерин. 

ХарьІ~івщина 
Херсонщина 

Волинь 
Ха рьківщина 
Полтавщина 

" 
" ХарьІtівщина 

Поділля 

" Полтавщина 
Сх. Галич. 
Буковина 
І\иївщина 

Полтавщина 
Кубань 

" 1\Ннська 
Поділля 
Чернигів. 
Поділля 

Ха рьківщина 
Київщина 
Черниrів. 

1\атериносл. 
Полтавщина 

" 
" Чернигівщпна 

Поділля 

" 
" Чернигів. 

Полтавщина 
І\иївщина 
Полтавщина 
Харьківщипа 
Полтавщина 
І\иївщина 
Сх. Галич. 
Холмщипа 
Кубань 

Полтавщина 
Н:убань 
Поділля 

Rатериносл. 
ПодіJІля 



6. 
Яку середи~ ocni'9' uдер
жав 'ІІІ ЯКОl ВИЩО І ШКОЛИ 

був студентом нерАд вступ. 
до Акад. 

Студ. Вищ. жін. курс 
Абс. Учнт. !нет. 
Студ. Політ. Ін ст. 
Rа:м'ян. Унів. студ. 
Студ. Університету 

Абс. Учит. Інституту 
Студ. Університету 
5 КЛ. ТеХН. ШІ~ОЛИ 
Абс. дух. Семипару 
Студ. С. Госп. Інст. 
Студ. Університету 

" Абс. Фе.льдш. школи . 
Студ. Університету 

Абс. гімназії 

" Студ. У ніверси:тету 
· Абс. JІЛтич. гімн. 
Студ. Політехн. 

Студ. JІЬв. університету 
Гі.мназ. ~Іатура 

" Студ. інжен. інст. 
Абс. реалки. 

Студ. ІСи їв. У ні в. 
Гімназ. матура 

Rам'ян. Університету 
Студ. Політехники 
. Абс. реальної шк .. 

Студ. Петр. Політехн. 
Студ. І\иївськ. У пів. 
Студ. Університету 
Студ. Політехники 
Rурська реал. шк. 
Студ. Університету 

,, 
Абс. гім назінльн. 

Студ. Хліб. -Інституту 
А бе .. тор гов. школи 
Студ. Університету 
Абс. 7 кл. гімн. 

Студ. Університету 
Абс. Торг. школи 

Студ. 1\.иїв .. Політехн. 
Студ. Університету 

Абс. гімназії 
Студ. У нівереитету 

Абс. гімназії 
Студ. Політехн. 

" Харь:к. 1\омерц. Інст. 
Абс. реалки 
Абс. гімназії 

Студ. Rомерц. !нет. 
Rиївськ. Ком. Інст. 

7. 

Звідкіль 
прибув до 
Ч. С. Р. 

Польща 

" ., 

" 
" 

" Румунія 
Польща 

" 

.. 
ГаJІИЧ. 
Польща 

,, 

" Сх. Гал. 
Подк. Русь 
Польща 

" Болгарія 
Польща 

" Австрія 
Польща 

" Румунія 
Польща 
Німеччин. 
Польща· 

" 
" 

" Румунія 
Польща 

" 
" 

" . Румунія 
Польща 

" 
" !Ого сл. 

Польща 
ІОгосл. 
Польща 

" Австрія 

8. 
Ко.,ІИ приб;}'В 

до Ч. С. Р. 

26. 8. 
1. 9. 
2. 7. 

І до Академії. 

13. 9. 
18. 9. 
26. 7. 

9. 

Від кого 
має 

стипендію. 

У. Г. 1-{. 

" 
" 

10. 

Фах. 

Екон. 
А гр. 

~Іежов. 
Має стипенд. У. Г. К., a.ile не прибула до Акад. 

30. 9. 1921 р. 6. 7. " 1-tООП. 

8. 8. 
13. 4. 
29. 5. 

1. 9. 

11. 8. 
12. 6. 
12. 6. 
18. 9. 

27. 7. 12. 9. 
26. 7. 3. 8. 
12. 4. 24. 6. 

23. 8. 1921 р. 6. 8. 
4. 9. 19. 9. 
1. 9. 19. 9. 

12. 3. 6. 7. 
5. 7. 23. 9. 

21. 7. 
1. 2. 

24. 8. 
. 2. 5. 
9. 6. 

18. 6. 

16. 7. 
26. 7. 

22. ї. 
19. 9. 

1.10. 
1. 8 . 

20. 6. 
24. 6. 

16. 7. 
29. 7. 

27. 7. 28. 7. 
25. 7. 29. 7. 
28. 5. 13. 6. 
17.5. 27.5. 
29. 7. 2. 8. 
27. 7. 28. 7. 

28. 2. 1921 р. 15. 6. 
1. 9. 19. ~-

25. 7. 11. 8. 
15. 9. 11. 10. 
27. 4. 12. 6. 
12. 6. 20. 6. 
27. 4. 27. 5. 
21. 7. 22. 7. 
24. 7. 26. 7. 

26. 7. 29. 7. 
20. 7. 27. 7. 
22. 3. 22. ~-

,, 

" без стип. 
У. Г.І\. 

" 
" ч. У. It. 

У. r. в:. 
" ч. У. :н:. 

У.Г.R. 
неп. ст. У.Г.К. 

У.Г.R. 

" 

без стип. 
У. Г.ІС. 
Ч. У. R. 
У. г.к. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 

'' 

" 
без ст. 
Ч. У. І\. 
без ст. 
У. r. І\. 
Ч. У. Н'.. 

" 

" Техн. 
Ліс. 

,, 

Екон. 
1\'ооп. 
~Іежов. 
Екон. 
Arp. 

" 
" Jlic. 

Екон. 
Ін ж. 

ЕІ{ОІІ. 

" Техн. 
Меліор . 

А гр. 

" 
Ліс. 
Екон. 
Arp. 

" ЕІ\011. 
Ін ж. 
Ліс. 
Екон. 
І-\ооп. 
Ін,Іt. 
А гр. 
Ліс . 
І-,'ооп. 

,, 
Техн. 
А гр. 

1{ооп .. 
Ліс. 
Arp._ 
ЕІ\011. 

11. 
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1. 

ч. 

ч. 

106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
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2. 

Призвіще, імя та по батькові. 

t~остенко, Валентин ................... . 
Н'орпун, Леонід ІОліянович ............ . 
Корнилович, Євген Іванович ........... . 
Косар, Сергій. . . . .................... . 
Кот ля рів, Іван Павлович .............. . 
Краснокутський, Тимофій Антонович .. . 
Кротків, Кость Микола6вич ........... . 
І~узнеців, Іван Григорович ............ . 
1(риштоф, Яків :матвійович ............ . 
1\ульчиuький, Осип.... . ............. . 
Кулик, :~Ликола Романович ............ . 
Кульчицький, Євген Гаврилович ....... . 
Кушелі в, йосип Іванович ............. . 
Лавринович, Борис Лонгінович ........ . 
ЛапчинсьІ~ий, Микола Михайлович .... . 
Лещенко, Петро Іванович ............. . 
ЛевиuЬІ\Ий, Іван Олександрович ....... . 
.ПевицьІ\ий. ВіІ\ТОр :іvІодестович ........ . 
/ІевитсЬІ\Ий. Борис Константинович ... . 
Jlеонтович, Микола ................... . 
.Jlеонович, Олександер Дмитрович ..... . 
Лівицька, Наталія Андрійовна ........ . 
Ліневич, Галина І\онстантиновна ...... . 
Ліневич, 1\ость Данилович ............ . 
Ломацький, Олександер Іванович ...... . 
.Поханько, Євген Пидипович ........... . 
ЛошенІ\О, Григорій Герасимович .•...... 
nопа та, Микола Федотович ............ . 
.ЛотоцьІ\Ий, Борис ОлеІ\сандрович ..... . 
:іvІомот~ ОлеІ\сандер Григорович ........ . 
Мазюкевич, ІОрІ\О NlИІ\Олаєвич ......... . 
:мом от, Сергій Семенович .............. . 
Мамонько, .Яззп Олегович ............. . 
Майстренко. НаталІ\а ................. . 
Мацькевич. Семен .................... . 
~fартинів, ОлеІ\сандер Во.лодимирович .. 
Марченко, Ганна Вікторовна ......... ~. 
Марченко, Іван Димитрович ........... . 
~1арченко, Андрій Трохимович ........ . 
:іvlатієшин, ІОрій Олексович ............ . 
Матюшенко, Михайло Павлович ...... . 
Мельник, Галина йосиповна ........... . 
МікуллІ\, Федір Семенович ............ . 
~fихайленко, Сергій Димитрович ...... . 
!vІирошниченко, Володимир Семенович .. 
МирошниченкQ, Олександра Захаровна .. 
!vliTKOBJIЧ, :іvlихайло nО('ТЇВ . . . . . . . . .... 
Молодожоненко, Олекса Андрійович •... 
~fолодожоненІ\О, Павло Онуфрійович ... . 
Мордвинів, Володимир Неофитович .... . 
М~·рашко, Василь .Афанасович ......... . 
МережІ<О, Василь Семенович .......... . 
Назаревський, Петро Сидорович ....... . 
Нестеренко, Яків Данилович .......... . 
н~С'ХОДОНСЬІ\ИЙ, Іван Димитрович ...... . 

3. 

Студ. ч11 
студ.

матур. 

студ. 

" 

., 
,. 
., 
,, 
.. 
" 
" ,, 

.. 
" 

" 
ст. мат. 

" 
студ. 

,. 

" 
ст. мат. 

студ. 

., 
,. 

" 

" 
" 

ст. мат. 

" 
студ. 

" 

4. 

Рі~ 
варuд

женвя. 

1898 
1901 
1898 
1895 
1902 
1901 
1898 
1899 
1900 
1895 
1902 
1900 
1899 
1892 
1898 
1899 
1894 
1893 
1893 
1899 
1898 
1902 
1896 
1890 
1~98 
1898 
1900 
1895 
190-! 
І 

1901 
1895 
1889 
1889 
1895 
1896 
1899 
1893 
1900 
1900 
1902 
1899 
1894 
1895 
1892 
1892 
1888 
1899 
1901 
1889 
1894: 
1898 
1892 
1901 
18U4 

5. 

г~·берн. ЧІ( Край. 

І\атериносл. 
Поділля 
Волинь 

Херсонщина 
Ч~рнигів. 

І,'атериносл. 
Полтавщина 
Ха рькі ВІцина 

Волинь 
Сх. Галич. 
Поділля 

,. 
)' 

Вільно 
Волинь 
Таврія 

Сх. Гали~. 
1\иївщина 
Волинь 
Полтава 
Поділля 

Полтавщина 
Поділля 
Ііиївщинл. 
Поділля 

1-\'нїнщина 
І\'убань 

, . 
Полтавщина 

І·\убань 
Поділля 
Черниrівщ. 
Мінська 
Поділля 

Сх. Галич. 
Поділля 
Ь:атерин. 
Таврія 

Полтавщина 
Сх. Галич. 
1-\иївщина 
Мінська 

Сх. Галич. 
Полтавщина 
1\иївщина 

'' l\атериносл. 
Полтавщина 

,, 

" Чернигін. 
Поділля 

По~ТІтавщина 
Чернигівщи на 
Пол11авщина 



--- ---

6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Нку середпю освіту одер- Звідкіль Коли приб~·в Від кого 
жав ЧІІ якої ВІІЩО І ШКОЛИ приб~·в ..1.0 має Фах. б~·в студентом пере...1. вст~·п. Ч.С. Р. до Ч. С. Р • Jдо А~~- стипендію. 

.:to Акад. демн 

Гірнич. Інстит. Болгарія 15. 9. ll. 10. У. г. н:. ЕІ-\ОП. 
А бе. гімн~зії Польща 20. 9. 11. 10. .. Ін ж. 

Студ. у· ні нерситет~у .. 26. 8. 14. 9. .. ЕІ-\ОН. 
Студ. вищої техн. ШІ-\О.ЛИ .. 22. 7. 26. 7. .. ~[ежов. 

А бе. гімназії 
" 

26. 7. 26. 7. .. Техн. 
А бе. реал. ШІ\. 

" 
22. 7. 28. 7. .. А гр. 

Студ. ПолітехниІаІ. 
'' 

13. 7. l9. 7. 
" " А бе. реал. ШІ\. Румун ін 30. 4. 17. 6. .. " Гімназ. матура Польща 23. 8. 25. 9. 
" 

Екон. 
А бе. гімназії йозе фі в 23. 12. 1919 р. 21. 9. неп. ст. У.Г.К Ін ж. 
А бе. реал. ШІt. Польща 18. 7. 28. 7. У. Г. І\. А гр. 

Абс. Духовн. Семинар. .. 12. 7. 28. 7. ,, Jlic. 
,, .. 26. 8. •14. 9. 

" " А бе. реал. ШІ\. .. 26. 7. 28. 7. .. , . 
Студ. Петро гр. політ. 

" 
26. 7. 11. 8. .. Ін ж. 

Абс. pea~JI. шк. · Ру.мунін 12. 6. 20. 6. .. Техн. 
Студ. Віден. Упіверс. Сх. Галич. 13. 7. 20. 7. .. Ліс. 
Студ. Rиїв. ~r нівере. Анстрія 6. 8. 7. 8. 

" 
Меліор. 

Варш. Універс. Подьща Ч. У. н:. 
Абс. гі~Іназїі Болгарія 22. 2. н. 8. 

" . Агр. 
А бе. торг. ШІ\О.ТІИ По.11ьща 15. 3. в. 6. ~т. Г. 1\. Техн. 
А бе. гімназії .. 13.10. 14. 10. .. ЕІ\ОН. 

Студ. У.~ам'.нн. ;)тн івере. 
" 

1. 9. 5. 9. .. Стат. 
Студ. Політехн. 

" 
23. 9. 24. 9. ,. Межо в. 

Абс. реал. шк. 
" 

17. 7. 29. 7. .. Arp. 
.Абс .. ТОрГ. ШІ<ОЛИ Німеччина 15. 7. 19. 7. 

" 
І\ооп . 

·Студ. Політехн. ІОrосл. без стип. 
Студ .. Тех в. І нет. 

" " Абс. реал. шк. Австр ін У.Г.R. 
Студ. Політехн. Болrарі.н без стип. 
А бе. гімназії Польща 1. 9. 19. 9. У.Г.Н. EROH. -

Студ. Університету ,. І. 9. 18. 9. " 
::межо в. 

Технол. курси 
" 113. 9. ,. Екон. Вілор. 

7 1\Л. гімназії 
" 

2. в. 9. в. 
" 

Arp. 
Auc. Торг. Акад. йозеф ів 1919 р. 4. 7. ч. У. н:. Екон. 

Студ. У ніверсптету Польща 26. 7. 29. 7. У. г. н·. Техн. 
Студ. ВиЩих жін. Іtурсів. ,. 25. 7. 29. 7. 

" 
EROH. 

Студент Університету 
" 

25:7. 29. 7. 
" 

Техн. 
7 1\Л. гімназії 

" 
І. 7. 5. 7. 

" .. 
Абс. гімназії Сх. Галич. 1. 8. 1. 8. 

" 
.. Ліс .. 

" Болгарія 28.4. 19. 6. пол.ст.УГН:. Ко оп. 
Студ. Університет~· Польща 25. 7. 29. 7. У. Г.І\. " 

" " 
26. 7. 29. 7. .. " Харьк. Технол. Інст. Болгарія 23. 8. 11. 10. .. Ін ж. 

Студ. Університету Румунія 30. 7. 2. 8. .. Arp. 
Студ. Вищих 'Іеін. І~урсін 

" 
30. 7. 2. 8. .. h~ооп. 

Кадетс~кий корпус 
" 

10. 6. 20. 6. .. Arp. 
А бе. реал. ШІ\. Польща 18. 5. 7. 6. .. Техн. 
7 кл. реал. шк. 

" 
18. 5. 12. 6. .. .Tlic. 

6 1\.ТІ. реал. llil{. ,. 27. 5. 23. 6. ,. " Студ. Університету ,. 1. 6. 21. 6. 
" " Н'ам'ян. Університету .. без L:ТИП . 

Студ. :Ком. Ін ст. .. 1. 9 . 1В. 9. ;)'. г. н·. ЕІ<ОН. 
Абс. rropr. ШКО..тІІf .. 2. 7. 26. 7. , . А гр. 
Студ. По.ТІітехн. .. 21. 7. 22. 7. , . " 



1. 

ч. 

ч. 

161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169 .. 
170. 
17]. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
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2. 

Призвіще. імя та по батькові. 

Нечай, Олександер ..................... . 
Нечай, Семен Миколаєвич ............. . 
Нездійминога, ~ІІІІ\о.ла Павлович ...... . 
НечипореНІ\о-НечипоруІ~, Артем Яковович 
Никитю~tів, Володимир НеІ<андрович ... . 
Нянчур, Гордій Васильович ........... . 
ОлійнИІ\, Микола Аі-1тонович .......... . 
Окіс, Василь Еасильович. . . . . . . . . . . . . . 

. Онищенко, Іван Романович ............ . 
Орел, Андрій Ман.симович ............ . 
Питель, Олександер Іванович .......... . 
ПавлинсьІ<ий, Сергій МиІ\олаввич ...... . 
Палієнко, МиІ\ола Василвович ......... . 
Панченко, Петро Іванович ............. . 
Петренко, Євген ....................... . 
Петрик, Пилип Омелянович ........... . 
Павличенко, Тимофій Rарпович ....... . 
Поліщун, АВІ\сентій Сергіввич ......... . 
Петренко, Василь Іванович .......... .' .. 
Птушенко, Олександер йосипович ..... . 
Пирогова, Наталка .................... . 

3. 

Ст~·д. ЧІІ 
студ.

матур. 

студ. 

" 

,, 
., 

СТ. )І аТ. 

студ. 

., 

" 
" 

" 
ст. мат. 

студ. 

ст. мат. 

студ. 

,, 

" Піснячевський, Дмитро Константинович 
Подоляк, Константин Михайлович...... ст. мат. 
Полу денний, Леонід Іванович ........... -студ. 
Полянський, Олександер Миколаєвич .. . 
По?tfазанів, ·олекса .................... . 
Поташник, Лев Романович ............ . 
Преображенський, ІОрко Іванович ..... . 
Прибитківський, Петро ................ . 
Поночовний, Всеволод 11ихайлович .... . 
Прокопович, Михайло Матвійович ..... . 
Про хода, Василь Хомович ............. · .. 
Прудько, Пантелеймон МаІ\симович .... . 
Пустовар, Григорій, Ількович .......... . 
ПухальсІ<Ий, Федір Васильович ........ . 
Равич, Євген ......................... . 
Равич, Зоя ........................... . 
РадзієвсьІ\Ий, Степен Степанович ...... . 
Рейтер, Володимир Володимирович .... . 
Ревенко, Микита Яковович ............ . 
Рибчинський, Олександер Миколаєвич .. 
Ро:маніка, Юхим ~Іикитович ........... . 
Розумовський, Дмитро Антонович ..... . 
Р'кевуцький, Віктор ІОркович ......... . 
Руденко, ІОрко Гаврилович ........... . 
Созонтів, Симон ІльІ\ович ............. . 
Сас-Тісовський, Юрко Васильович ..... . 
Самарський, Микола Євгенович ....... . 
Семенів, Василь Павлович ............ . 
Сокало, Андрій І\онстантинович ....... . 
Сахно, Василь Іванович ............... . 
Саввич, Микола ................... _ ... . 
Сердюк, Даннло Дмитрович ........... . 

. Сердюк, Степан Фомич ................• 
Скрябін, Михайло Сергіввич .........•. 

" 
" ,. 

" ,, 
ст. мат. 

студ. 

,. 
,, 

'' 
,, 

" 
ст. мат. 

студ. 

" 
" 
" 

,, 

,, 

'' 
" 
" 
" 
" 
" 
" . 

4:. 

Рік 
парод

жепня. 

1883 
1895 
1895 
1888 
1897 
188~ 
1900 
1893 
1895 
1897 
1892 
1899 
1896 
1892 
1895 
1892 
1892 
1896 

1892 
1903 
1898 
1898 
1896 
1890 
1898 
1897 
1898 
1894 

1890 
1890 
1893 
1~89 
1892 
1900 
1903 
1896 
1900 
1896 
1894 -
1898 
1898 
1901 
1899 
1898 
1897 
1897 
1897 
189-l 
1887 
1885 
1898 
1895 
1900 

5. 

Г~·берн. •ш Край. 

Поділля 
..1\.атериносл. 

Полтавщ. 
Волинь. 
Поділля 
Волинь. 
Поділля 

Сх. І'а.пич. 
І{иї вщи на 
Полтавщина 
Сх. Галич. 
Волинь 

І\иївщина 
Таврія 

Полтавщина . 
Поділля 
Поділля 
ВоJІинь 
І-\убаl!_ь 

" Волинь 
Поділля 

" 1\иївщина 
Рязань 

Харь1~івщ. 
Сх. Галич. 
1\иївщина 
Сх. Галич. 

І\. у бань 
Поділля 
1\убань 

Полтавщина 
Харьківщипа 

ffубань 
Полтавщина 

" Поділля 
По.чтавщина 
Черниrівщина 

І~иївщина 

" Поділл.н 
Волинь 
Бесараб. 

Харьь:івщипа 

" Поділля 
І\атерпносл. 
Полтавщина 

" Сх.Галич 
Полтавщина 

н:убань 
1\иївщина 



6. 
Яку середню о·світу одер
жав 'ІІІ ЯКОЇ ВИЩОЇ ШКО.ТІІІ 

був студентом перед вступ. 
до Акад. 

Абс. сер. хліб. шн:. 
Ст. Варш. Універс.· 
Студ. Київ. Універс. 
Студ. Варш. Універс. 

Студ. універс. 
Абс. сер. хліб. ШІ~. 
Студ. Університ. 
Абс. гімназії 

7' І~Л. реал. ШR. 
Абс. духовн. семинар. 

Студ. У ніверсит. 
Абс. гімназії 

Студ. Університету 
Ст. Новор. Унів. 

Студ. Університету 
6 1\Л. реал. шк. 

Студ. 1\ам'ян .. Універс. 
Гімназ. :мат. 

Студ. Політехн. 
·Студ. Псих. Невр. Ін ст. 

Абс. гі~Інааії 
Студ. 1\а~І'ян .. Ун. 

JJicoвa шко.11а 
Абс. гімназії 

- Студ. Техн: школи 
Rадетськ. корпус 

.. :\бе. гімназії 
Студ. Моск. Унів. 

Гімн. матура 
Ст. Політехн. 

Студ. Київ. У ні в. 
6 кл. реал. шк. 
Студ. У ніверс. 
Студ. Госп. Інст. 
Абс. реал. шк. 
Студ. Універс. 

Студ. Університету 
Студ. У ніверс. 

Студ. Інст. Шлнхів 
6 І'\Л. гімназії 
Студ. Універс. 
Студ. Техніки 
Студ. Універс. 
Абс. гімназії 

Студ. І\ ом. І нет. 
Студ. Техн. Інст. 

1-\адетський корпус 
Студ. 1-tо~І. Інстит. 
Абс. Учит. Інст. 
Студ. У ніверс. 

Студ. Bapm. Унів. 
н:ам'ян. Універс. 
Студ. Універс. 
.Абс. реа.11. ш:к. 
Абс. гі)tназії 

7. 

Звідкіль 
nрибув до 
Ч. С. Р. 

Польща 
,. 

" 
" 
" 

" 

" rrурціл 

Поль1ца 
,, 

" ,, 
., 
,, 

" 
" IOrocJI. 

" Польща 

" ,, 

" 
" 
" Сх. Гал . 

Польща 

" 

" Сх. Гал. 
Польща 
Болгарія 
ІОгосл. 
Сх. Гал. 

" Румунія 
Польща 
йозефів 
По.11ьща 

" Сх. Гал. 
По.11ьща 

,, 
.. 

Румунін 
Польща 

,, 
,, 

" 

" l()госл. 
По.11ьща 

8. 
Ко.·::ш прибув 

до Ч. С. Р. 

25. 7. 

-!. 8. 

29. 5. 
15. 5. 
26. 8. 

1920 р. 

1. 2. 
24. 7. 
25. 7. 
19. 7. 

ІДО АІ_'!'--
1 дею1. 

129. 7. 
І 

14.10. 
і 

І 

і 12. 6. 
'16. 6. 
14. 9. 

5. 7. 

7. 8. 
28. 7. 
29. 7. 

• 26. 7. 

25. 7. ! 29. 7. 
25. 7. :1 8. 8. 
10. 6. 12. 6. 

11.10.1921 р. 25. 7. 

26. 7. 29. 7. 

13. 7. 19. 7. 
10.11.1921 р. 15. 6. 

7. 8. 13. 8. 
28. 5. 20. 6. 

2. 8. 10. 8. 
8. 9. 11. 10. 

10. 9. 27. 9. 

15. 6. 
26. 8. 
18. 9. 

23. 6. 
14. 9. 
24. 9. 

17. 7. 18. 7. 
26. 7. 29. 7. 
10. 6.· 23.- 6. 
27. 7. 2. 8. 

21. 7. 1919 р'. 21. 7. 
17. 7. 26. 7. 

21. 7. 1921 р. 7. 8. 
19. 7. 19. 7. 
25.· 7. 24. 9. 

1. 9. 18. 9. 

12. 6. 21. 6. 
25. 4. 1. 7. 
30. 8. 5. 9. 

1. 2. 7. 6. 
16. 8. 12. 9. 

26. 8. 14. 9. 
23. 9. 24. 9 . 

1. 9. 9. н. 

9. 

Від кого 
має 

стипендію. 

У. Г. I-t. 
ч. У. 1-t. 

" 
У. г. 1\. 

" 
" 
" Ч. У. І\. 

У.г.н·. 
ч. У. 1-t. 
У. r. І\. 

,, 
,, 

" Ч. У. І\. 
У. г. If.. 
без. ст. 

., 
У. Г.І~. 
без_ ст: 
У.г.н:. 

" 
" 

" • ,, 

" без ст. 
У. Г. І". 

" 
" без ст. 

У.г.н:. 
,, 
" У.Г.JС неп. 

У.Г.Н. 
У. г. It. 
ч. У.},·. 

У. г. 1{. 

" 
''' 
" 
" 
" 
" 
" 
" без. ст. 

У.Г.К. 

10. 

Фах. 

А гр. 

ЕІ~ОН. 
А гр. 
Техп. 
.h'ооп. 
А гр. 
Екон. 

А гр. 
Екон. 
Ліс. 
А гр. 
Меж. 

" Техн. 
Екон. 
Ліс. 

А гр. 

Ліс. 
А. гр. 

:Nleлiop. 
.А гр. 
Меж. 
Екон. 
1\ооп. 

А гр. 

" ,, 

А гр. 

." 
" Техн. 

Екон. 

" 1\ooir. 
Ліс. 
Екон. 

" 
Ліс. 

~Іеліор. 
Копп. 
Е:кон. 
Екон. 

~-\.гр. 
Меж. 
Техн. 

11. 

57 



1. 

ч. 

Чо 

216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
23-!. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
24-6. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
2i)J. 

58 

2. 

Прпзвіще, і~ш та по батr.кові. 

Солуха, Тетяна 1\онстантннонна о ... о .. о 
Сокович, Оксана Євгеновпао .. о ........ . 
Солодкий. Євген Тимофієвич . . . . . . . . . о 
СлюзінсЬІ-\а, lOJiiя Чеславовна ......... . 
Солонинко. Пилип Єнтихович о ...... . 
Сомчинський, О.леІ\сандер Павлович ... о 
СочинсЬІ-\Ий, :михайло Андрійович ..... . 
СувчинсьІ\Ий, МиІ\ола Феофанович ..... . 
СіІ\ора, Петро Іванович о . о о о . о о о о . о .. о о 
Стасів, Остап ОлеІ\сович .. о о о . о о . о . о .. о 
СоІ\ОВИЧ, .!Іеонід Євгенович о о . о о о .. о о . о о 
СуІ\мансьІ\а, Надія Івановна о о . о .. о о .. о 
Совенl\о, Василь Володимирович о о о о ... 
Тарногродський, Олександер Васильович 
ТаJІЬІ\ОВСЬІ\Ий, ВоJІодимир ОлеІ\сандрович 
ТрильовсьІ\Ий, Васидь . о о о о о о о о о о о . о . о . 
'ГупИІ\, Борис .. о о .. о о .. о о .. о . о . о о о о . о . 
Уманець, Jleн Тарасович о. о о .. о о .... о .. 
У СеНІ\0, Да НИЛО 1\'fИІ\ИТОВИЧ . о о о о . о ... о . 
Федорів, Сергій ОлеІ\сієвич о ... о ... о .... . 
Федорів, Володимир Іванович о о о .. о ... . 
Фещенко-ЧопівсьІ\Ий, ~{ико.~1а Остапов .. 
ХилецьІ\Ий, Володимир j~и~rитрович. о .. 
Хабер, Василь о ....................... . 
Храпко, !vІикола . о. . . . . . . . . . . . . . .... . 
Черниш, Михай.по Семенович .... о ..... . 
Чернишенко, Вячеслав МарІ-\ович ..... . 
Черніцин .. Пеонід Васильович о о ....... . 
ЧижИІ\ЇВ, Ві1пор Іванович о о о о . о ...... . 
ЧирсЬІ\Ий, ОJІеІ\сандер Антонович ..... . 

· ЧубеНІ\О, ОлеІ\сандер Андрійович .... . 
ІПовгенів, Сергій Іванович . о о •••. о ... о 
ІПаповал, Автонина о .. о .. о .. о о о .... о .. 
ІІІІ\ляр, Васи~ТІЬ Прохорович. о о ....... о о 
Шра:мченІ\О, АлJІа ~ТІевІ\Овна о ... о .. о .. . 
ЩигельсьІ\Ий, Па в.по Петрович .. о ... о о . 
ЦапІ\О, Іван ...... о ... о о о .. о о о о о о .. о . о о · 
ЯІ\ОВеНІ\О, Ераст Лко·вович о ... о о . о о .. о 
ЯценІ\О, Петро Андрійович о о .. о ... о. о .. 

3. 

Студ. ЧІІ 
студ.

матур. 

студ. 

., 
,. 

,. 
., 

,. 
,, 

,. 
ст. мат. 

студ. 

·'' 
., 

J' 

,, 

,. 
ст. мат. 

студ. 

,, 
ст. мат. 

студ. 

,. 

'' ,, 

4. 

Рік 
народ

ження. 

1900 
18Н8 
1898 
1891 
1900 
1892 
1891 
188! 
1903 
1901 
1890 
1888 
1884 
1891 
1903 
1896 
1901 
1886 

1893 
1899 
1899 
1889 
1892 
1893 
1893 
18~8 
1898 
1896 
1896 
1902 
1893 

. 1887 
1901 
1898 
1896 
1898 
1885 

5. 

Г;уберн. ЧІ{ npuй. 

Поді.ТJ.::~я 
Петроград 

Черниrівщина. 
Бесара,б. 
Поділ~ТJЯ 
Во.rз:инь 
Поді.ТІля 

.. 
l;иївІцнна 
Сх. Гаднч. 
І-:иївщина 
Волинь 

1\атериносл. 
Поділля 
Вільно 

Буковина 
У.tатеринос.JІ. 
1\иївщипа 

,. 
І-tубань 

Іїатериносд. 
Ки-ївщина 

Полтавщина 
Сх. Галич. 
Полтавщина 

І\' у бань 
Поділля 

Нороніжчина 
Ха рьківщина 

Поділля 
І\иївщина 

Нижи. Новгород 
Херсонщина 
Чернигівщи на .. 

Волинь 
Кубань 

Харьківщипа 



6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Яку середпю освіту одер- Зві;{кіль Коли приб~·в Від кого 
Жав ЧИ ЯКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ прнбув до .:\ШЄ Фах. 
був студентом перед вступ. q, С. Р. до Ч. С. Р. ІДО.-\~~- стипендію. 

до Акад. демн. 

ffам'ян. Універс. Польща І ~У. г. т;. 

Студ. У ніверс. Німеччина 5. 8. І 
5. 8. .. Arp. 

Студ. Політехн. Польща ч. У. 1\'. 
Абс. rі~tназії .. 21. 7 . 22. 7. ~У. r. І~. ЕІ\ОН. 

Абс. хліб. школи ,. 1. 9. 19. 9. .. Arp. 
-Абс. гімназії . , 21. 6. 4. 7. . . .Піс. 
Студ. Універс. .. 6. 6 . 13. 6. ., Arp. 
Студ. Ном. Інст. ,, 8. 10. 1921 р. 17. 7. .. І~ооп. 

А бе. Ду хови. семинар. 1' ,. 
Абс. гімназії Сх. ГаJІ. ,, 

Абс. реал. шк. Німеччина 3. 8. 5. 8. 
" 

~~Іеліор. 
Студ. Університ. Польща 9. 7. 21. 7. .. ЕІ\011. 
Студ. Інст. Ш.пях. Румунія 18. 9. 27. 9. .. Іwж. 

Абс. :Н:о)r. Інституту Польща ·'' 
Rадетськ. корпус. " 17. 9. 11. 10. ,. Ін ж. 
Гімназ. матура Австрія 15. 8. 12. 9. ,. Arp. 

Студ. ~!fежов. Ін ст. Польща 26. 7. .29. 7. ,. :меж. 
Абс. техн. ШІ~оли ,. 12. 7. 21. 7. ,, Ліс. 
Студ. Універс. . , 11. 6 . 19. 6. .. Arp. 

І~иїв. Інст. uлижн. схоДу ІОrосл. fіез ст. 

ВаршавсьІ~. Ветер. Інст. Болгарія 19. 9. 11. 10. У. г.·1\·. ЕІ\ОН. 
Студ. Універс. Польща 1. 9. 19. 9. 

" 
Техн. 

Студ. Політехн. 
" 10. 7. 12. 7. 

" 
,. 

Абс. гімназії Сх. Гал. 3. 6. 1919 р. 2. 7. У.Г.І\. неп. Е.кон. 
Студ. Харь1~. Унів. Болгар. 11. 8. 26. 9. ч. У. 1\'. ., 
Абс. хліб. школи Юго сл. 30. 5. 13. 6. У. r. І\. Ліс. 
Студ. Політехн. Польща 25. 7. 29. 7. ,. А гр. 

Студ. С.-Г. Інстит. 
" 

5. 7. 3. 8. .. Ліс. 
Студ. У ніверс. 

" 27. 7. 1. 8. ,. rгехн .. 

" 
Румунія 29. 7. 2. 8. 

" 
.Ліс. 

Абс. гімназії .. 
7 кл. гімназії Польща 20. 7. 20. 7. .. Е.кон. 

Студ. Вищих жін. курсів ,, 30. 7. 31. 7. , .. Arp. 
Студ. У ніверс. .. 5. 6. 8. 6. .. Екон. 
7 1\Л.· Гі}ІНаЗії ,. 25. 6. 27. 6. .. 1\ооп. 
Абс. гімназії .. 

Студ. По.літехніІ\И 

І 
,. 7. 8. 20. 9. " 

ЕІ\ОН. 
,, Румунія 10. 6. 20. 6. .. Ліс. 

Абс. сер. х.11. школи По.льща 30. 6. 5. 8. .. Arp. 

5В 



Загальний список ,,Б'' 

осіб, які були прийняті в студенти Української Госпо
дарської Академії і які з ріжних причин викреслені 

зі списків студентів Академії. 

1. Барзилович, ~Іикола 35. МарченІ~о, Петро 
2. Баталін, 11ихайло 36. ~Іатвієнко, Степан 
3. Бернасовський, Володи:мир 3 7. 11ельницький, ОлеІ~сандер 
4. БичковсьІ<ий, Володимир 38. МиколаєнІ'\О, Леонід 
5. Бондарчук, Євгенія 39. Мисик, Іван 
6. Величко, Дмитро 40. Миронюк, Дмитро 
7. Вікул, Вячеслав 41. lVІогила Кость 
s. Вінцерський, ОЛександер 42. 1fудрак, Олекса 
9. Гайдовський-Потапович, 43. Нещадименко, Єфим 

Володимир 44. Овсіевський, ·Анатоль 
10. Головацький (Nlор,Далевич), 45. Олексюк, Дмитро 

Юлій 46. Островершенко, Іван 
11. Деркач, Олекса 47. Остафійчук, • Ольга 
12. Дворчанін, Іларіон 48. ПасічниІ~, Володимир 
13. Дзюбенко, Юрій 49. Певний, lVІикола 
14. Ена, Віталій 50. П огребенко-Отава, 
15. Жарко, Настя ОлеБсандер 
16. 3алуцький, Олександер· 51. Пожар, Дмитро 
17. 3елінський, Юрко 52. Поя{ар, Олекса 
18. Кириця, lVІихайло 53. Римбаківський, l\Іикола 
19. Ковалевський, Олександер 54. Роніс, Олександер 
20. 1Солесник, Петро 55. Сацький, Іван 
21. Королівський, ~Летодій 5U. с;ереда, 1\!Іихайло 
22. Кощель, Олександер 57. Станіславський, Кость 
23. Крамп, Константин б8. Тягло, Василь. 
24. Крат, Олександра 59. Хоменко, 1Іихайло 
25. Кусаків, І\онстантин во. Хомаза, Петро 
26. Кукуруза, Павло 6'1. Хамський, Теодосій 
27. 1--Суріленко, Василь 62. Хорищенко, Іван 
28. Курчинський, Олександер 63. Чернявський, Сільвестер 
29. 3айцев, Микола 64. 1"-Іехівська, 3инаіда 
30. ~Лаврик, :rvrикола 65. Чочет-Виноградова, 1\;Іарія 
31. Левицький, ~1икола 06. Чубук-Подільсь:ка, !{атерина 
32. Лобода, lVІикола 67. 'lJекірда, Яків 
:зз. 1\'lаІ\аренко, Павло ПS. Яснльт~івсьІ~иі1, Євген 
34. ~Іамонтів, Володимир 
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Статистичні данні про студентство Академії. 

- -

3аrальна 1\ЇЛЬ- До :шчпсленпя в Ві І~. 
~) . 

на l3JДДl.l: 
І~ і сть студентів студенти перебувало 

оачислен1 

с ~ С. r. інжеп. Агр.ліс. ЕІ~ОІІ. Е-< ~ §.::: а:; >'! 
х 

с- ~ 

.. _ 
~ 1'- . :s:: ·-....: і 

~ 1=;:;; ~- =~ ~ І І с.::: t:Іj:l:l І=! ·~ сі.. =<:) с~ ;;·~ с ·- ·- :=с 1:1:1 .З І .~ І > ~ :х: 
:=..r1: 1:1:1 5 ї3' 'ё. ==~ ~ ·:;; І ~ 

. ~ 

t::~ ~~= ~= = ~ ~ с :> - t:: І t:: ::::: .5 == ,\:= ~ 
:.:: \:)~ 

с .;а ;..., І:. 
г: .. 

~ ~ 
сі. .~ .:5 ~-~! ~ -: ~~ 

\Q-

~~ ,.~·= ~ cQ _....: 
І=! ~ х ~ :s ~ ~ с 8 с t:: 

==І== 
-Ф с С1) с >· с -= § с C'J CQ =· с 

І 
со ~~ с =Е-< ~ ~~ Q.lt: І=: .s ::r t:::::: р.. ~ ~з І І ..с іЕ r:: сі. і~ =~ :::c.J 

.~ м Q 
~ с 

~ 
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І 

Практичні вправи по геодезії. 
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Видавниче Т-в0 при Українській Господарській Академії. 

2Б-го липня 1922 р. при Укр. ·Госп .. А.J~адемії в Ч. l;. Р. у :м. 
Подєбрадах ааснувалося видавниче т-во, якого аавданням є: 

(§ 3 статута ,Г-ва) а) об'єднувати коло видавничої праці 
УІ\rраїнсь:ких студентів, професорів та инших громадян, що пере
бувають на еміграції в t_Іехословацькій Республіці і -цікавляться 
цією праце1о; 

· б) видання підJ.Jучної літератури вищих ШІ\.іл у першу чергу, 
а в другу - І\НИJкок, видання котрих випливає, ЯІ\ І\,ОНечна 

необхідність а культурних, національних і матерілльних інтересів 
уІ~раїнсьІ~ого студентства й громадянства, 

в) поширення серед членів товариства, як і серед ширшого 
українського загалу, ДОІ\ладних відомостей та практичного 
оанайомлення з видавничою справоіо й книгоанавством, шляхом 
органіаації І\rурсів, лекцій, огляду друкарських аакладів та дру
І~арсь:кої продукції й беапосередньої технічно-друкарської праці. 

"·членами товариства можуть бути українські студенти, про
фесори та инші українські громадянен (§ 8 статута Т-ва). 

Кошти на свою працю rr-вo адобуває а членських вкладок 
та переважно іа допомоги. J'-кр. Гром. Комітету, який до 1 січня 
1~)23 року видав Т-ву 2000 кор. чес. 

По 1 січня 1923 року 

Видавництво видало: 

1. доц. NІихайловсь:кий - 1fатематика, аошит 1-fr. 
2. доц. Чередіїв- БотаніІ\а, зошит 1-й. 
з. проф. llloвreнiв -· Водяне господарство на "J'країні. 
4. проф. Іваницький - Ліс і біологічні типи деревних пород. 
5. "д'країнське 1-\:нигознавство", абірник 1. 
G. доц. Чередіїв -- БотаніІ{а, зошит 2-й 
7. "Українське Книгознавство'', зошит 2-й. 
8. доц. Тимошенко- ЕІ~ономічна географія, аошит 1-й. 
9. проф. ІІІадлун - Кристалографія. 

Друкуються: 

1. проф. Щербина - Статистика. 
2. доц. СоІ\ович -- Нарисна геометрія. 

Виготовлені для друку: 

1. доц. rольдельман -. Вступ до економічної політики. 
2. Ботанічно-зоологічний словник. 
з. доц. Чередіїв- Ботаніка, зошит З-й. 
4. асист. Лисянський- Фізика (вищий :курс). 
5. 3аписки укр. молодих фаховців при Укр. Госп. Академії, 

абірНИІ~ 1-Й. 
G. доц. Шрамчен:ко- Демологія. 
7. проф. Мицюк - Історія економічних думо:к. 
8. проф. Ейхельман - Загальна наука права. 
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Управа Видавничого 'Г-ва при 
УІ\раїнсьІ~ій Госп. АІ\адемії в Подєбрадах: 

Инижна :крамниця Видавничого Т-ва np11 
.УІ\раїнсьІ~ій Господарській Академії в Подєбрадах. 
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