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Вітаю вас із Новим 2016 роком та Різдвом Христовим!
Хай Новий рік увійде у ваші оселі з добром і радістю, злагодою та достатком, з надією

і натхненням для нових здобутків, принесе мир і благодать до  нашого  спільного дому –
держави, ім'я якій – Україна!

Нехай ці величні зимові свята, як і всі дні наступного року, будуть
щедрими на любов і  доброту,  взаєморозуміння та повагу, а Різдвяна
Зоря запалить у Ваших серцях вогонь надії, віри і впевненості у
здійсненні найзаповітніших бажань. Хай Ваше життя осяє Боже
благословення, а оптимізм утвердить Вас на добрі справи.

Зичимо Вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, сімейного затишку
та щасливої долі Вам і Вашим родинам.

Веселої Вам коляди, смачної куті, щасливого Нового року!

Шановна університетська громадо!

Олена Анатоліївна КУЦИК,
 голова профкому працівників

 Хай диво народження Сина Божого Ісуса Христа єднає
Вас у радості, утверджує в серцях віру, сповнює душу і
розум благими намірами, надихає на добро і милосердя.
Зичу Вам родинного затишку, миру, любові й достатку.
Нехай Божа ласка буде завжди з Вами! Бажаю кожному
знайти умиротворення душі.

З великим Різдвом Христовим!
о. Олег КЕКОШ,

капелан університету

Дорогі друзі!

Шановні викладачі та працівники університету!
Дорогі студенти!

Новорічні свята дають можливість із вдячністю озирнутися на всі досягнення
і радощі, які нам подарував рік минулий.

Нам багато чого вдалося, і ще більше належить зробити в 2016 році, але я
сподіваюся, що спільними зусиллями ми впораємося з усіма завданнями. Я
щиро вдячна Вам за конструктивну взаємодію і спільну плідну роботу.

Бажаю Вам великого щастя та міцного здоров'я в новому році! Нехай ці
важливі почуття зберігаються у Вашій душі якомога довше, а весь рік буде
насичений звершеннями та благополуччям, принесе все найкраще і добре,
нехай збудуться всі мрії!

Хочеться вірити, що наступний 2016 рік стане для Вас роком нових творчих
задумів та професійних досягнень, роком добрих змін, радісних зустрічей і
щасливих подій! Щасливих та веселих свят!

Надія Володимирівна СКОТНА,
ректор, професор

Від усієї душі вітаю Вас з Новим роком і Різдвом
Христовим!

Коли Різдвяна ніч блисне зірками, нехай омріяне і най-
добріше Ваше бажання здійсниться. Нехай майбутнє принесе
розуміння сенсу буття та усвідомлення власного щастя,
минуле приходить лише світлими спогадами, а справжнє
залишається радісним і успішним.

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай Новий 2016 рік увійде до Ваших осель добрим і радісним, принесе злагоду і

достаток та наповнить Ваші серця вірою, надією та оптимізмом!
Від душі бажаю кожному з Вас міцного здоров'я, відмінних успіхів у праці та навчанні,

любові, добробуту і затишку в родині, наснаги та невичерпної енергії, миру і процвітання!
Хай доля щедро обдаровує всілякими благами.  Хай здійсняться

Ваші добрі мрії та всі мудрі задуми в ім'я процвітання нашого
університету!

Щасливих Новорічних і Різдвяних свят!
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Шановна Алло Сергіївно!
З нагоди ювілею прийміть у дарунок

найщиріші вітання.
Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад,
Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже сімдесят

Бажаємо Вам здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і роси.

Хай сили помножаться втричі,
Здоров’я прибуде, як чиста роса,
Складаємо  подяку, бо Ви того варті,
Нехай переможе молитва й краса.

Колектив кафедри педагогіки та методи-
ки початкової освіти щиро вітає з ювілеєм
доцента Аллу Сергіївну Зимульдінову.

Алла Сергіївна народилася на Східній
Україні. Вищу освіту здобула на філологіч-
ному факультеті Дрогобицького держав-
ного педагогічного інституту імені Івана
Франка. Після закінчення працювала вчи-
телем у Дорожівській СШ Дрогобицького
району, а потім заступником директора з
навчально-виховної роботи цієї ж школи.

Із нагоди Всесвітнього Дня науки роз-
порядженням голови Львівської обласної
державної адміністрації від 15 жовтня
2015 року № 623/0/5 – 15 “Про обласні пре-
мії для працівників наукових установ НАН
України та вищих навчальних закладів ІІІ
– ІV рівнів акредитації у 2015 році” облас-
ною премією в номінації “Талановиті мо-
лоді учені і спеціалісти” нагороджено
доц. кафедри загальної педагогіки та до-
шкільної освіти О. Карпенко та доц. ка-
федри педагогіки та методики початкової
освіти І. Садову.

ВІТАЄМО!

Із нагоди Всеукраїнського дня праців-
ників культури та майстрів народного
мистецтва Указом Президента України
№ 632/2015 від 09.11.2015 р. керівникові
творчої лабораторії “Мистецька Бойків-
щина” Надії Іванівні КУЗАН присвоєно
почесне звання “Заслужений майстер
народної творчості України”.

Вітаємо Надію Іванівну та бажаємо їй
подальших творчих успіхів!

15 грудня 2015 р. рішенням Атестаційної
колегії Міністерства освіти і науки України
присвоєно вчені звання науково-педаго-
гічним працівникам нашого університету:

– Лесі-Ромі Степанівні Кравченко –
професора кафедри світової літератури та
славістики;

– Вірі Володимирівні Лімонченко –
професора кафедри філософії;

– Оксані Юріївні Бобечко – доцента
кафедри народних музичних інструментів
та вокалу;

– Тарасові Івановичу Війчуку – до-
цента кафедри математики;

– Ніні Миколаївні Грибок – доцента
кафедри здоров’я людини та фізичної
реабілітації;

– Ігореві Мироновичу Гринику – до-
цента кафедри соціальної педагогіки та
корекційної освіти;

– Наталії Миколаївні Іваніків – до-
цента кафедри здоров’я людини та фізич-
ної реабілітації;

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ
– Василеві Івановичу Ільницькому

– доцента кафедри нової та новітньої істо-
рії України;

– Роксоляні Орестівні Каракевич –
доцента кафедри практики німецької
мови;

– Оресті Євгенівні Карпенко – доцен-
та кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти;

– Наталії Орестівні Лазірко – доцента
кафедри світової літератури та славістики;

– Світлані Ігорівні Луців – доцента
кафедри філологічних дисциплін та мето-
дики їх викладання у початковій школі;

– Наталії Михайлівні Муляр – до-
цента кафедри культурології та мистецької
освіти;

– Ірині Львівні Паласевич – доцента
кафедри загальної педагогіки та до-
шкільної освіти.

ми викладачами, за що її
шанують і поважають.

Ми пишаємося, що маємо
нагоду працювати з такою
чудовою, енергійною, пра-
цьовитою людиною. Гор-
дістю для нас усіх є її син
Тарас, який береже наш спо-
кій, перебуваючи у зоні АТО
на території Донецької та Лу-
ганської областей. Ми щиро
дякуємо йому за патріотизм
та самовідданість своїй дер-
жаві та нації.

У день Вашого ювілею,
дорога Алло Сергіївно, скла-
даємо Вам слова шани та
вдячності.

Хай дорогу не встеляють
хмари,

А в душі нехай цвіте весна.
Ми для Вас сьогодні, ювілярко,

Просимо в Бога здоров’я, щастя,
радості й добра.

9 грудня 2015 р. відбулося засідання вченої ради університету, на якій було вручено академіку Національної академії педагогічних
наук України, професорові, доктору педагогічних наук Миколі Борисовичу Євтуху диплом почесного доктора (honoris causa)
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

17 грудня 2015 р. рішенням вченої ради університету проректорові Університету Яна Кохановського в Кельцах (Республіка
Польща) професору Янушові Крулю присвоєно звання почесного доктора (honoris causa) Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.

ЩИРО ВІТАЄМО!

1980 року Алла Сергіївна повернулася
на роботу у рідний інститут. Спочатку пра-
цювала викладачем кафедри педагогіки та

методики початкового
навчання, згодом до-
центом цієї ж кафедри.
У 1988 р. у Науково-
дослідному Інституті
педагогіки УРСР за-
хистила дисертацію на
здобуття наукового
ступеня кандидата пе-
дагогічних наук. Алла
Сергіївна вміло поєд-
нує наукову і викла-
дацьку роботу. Вона є
автором понад 200 нау-
кових публікацій як в
Україні, так і за кордо-
ном. Багато років вона
була співорганізатором
науково-практичних
конференцій, керів-
ником проблемної групи зі спеціальності
“Початкова освіта”.

За вагомий внесок у розвиток науки  Ал-
ла Сергіївна нагороджена нагрудним зна-
ком “Відмінник освіти України”. Сферою
її зацікавлень є розвиток зв’язного мов-
лення молодших школярів та підготовка
студентів до роботи у початковій школі.
На факультеті початкової та мистецької
освіти працює три покоління викладачів
її колишніх студентів. Алла Сергіївна
щедро ділиться своїм досвідом із молоди-

З повагою колектив
кафедри

педагогіки та
методики

початкової освіти

Вітаємо та бажаємо
подальших творчих успіхів!

14 грудня в університеті відбулося розширене засідання
ректорату на яке завітали представники міської влади
Дрогобича. Ректор, професор Надія Скотна була приємно
вражена увагою сьогоднішньої влади міста до життя педа-
гогічного вишу. Міський голова Тарас Кучма вислухав
всіх директорів інститутів та деканів факультетів, щодо
активізації співпраці університету і міської влади. Ке-
рівництво міста висловило підтримку франковому вишу
та запевнило, що буде активно долучатися до усіх заходів
які проводить університет. Зі свого боку, міський голова
закликав освітян до участі у загальноміських культурно-
освітніх та просвітницьких проектах.

МІСЬКА ВЛАДА НА ЗАСІДАННІ
РЕКТОРАТУ
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26 листопада у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті ім.
І. Франка під егідою Департаменту освіти
і науки Львівської облдержадміністрації та
Львівської обласної Малої академії наук
відбувся обласний чемпіонат із брейн-
рингу. Ініціаторами проведення цього свя-
та молодості, енергійності та інтелекту
четвертий раз поспіль виступають ректо-
рат Дрогобицького державного педаго-
гічного університету ім. І.Франка та дирек-
ція Дрогобицького педагогічного ліцею.

До нашого міста прибули 20 команд
школярів. Зразу трьома командами була
представлена СЗШ № 50 ім. А. Макаренка
м. Львів, по дві команди на турнір деле-
гували Львівська обласна мала академія
наук учнівської молоді, Бориславська
державна гімназія, Дрогобицька ЗОШ №
4, Стрийське міське наукове товариство
та Турківський район. Стрийський район

ОБЛАСНИЙ ЧЕМПІОНАТ ІЗ БРЕЙН-РИНГУ

представляли команди Гірненської ЗОШ
І – ІІІ ступенів та НВК “Конюхівський ЗНЗ
І – ІІІ ступенів – ДНЗ”. Із Старосамбірсь-
кого району прибули команди Старосо-
лянського НВК та Стрільбицької ЗСШ І
– ІІІ ступенів, із Дрогобицького – Рих-
тицької СЗШ та Лішнянського НВК. Місто
Пустомити представляла команда ЗОШ № 1.

Перед початком змагань до учасників
звернувся капелан ліцею о. С. Угрин, про-
ректор із науково-педагогічної роботи
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. І. Франка В. Шаран,
проф. В. Бойчук.

Учасники змагалися у двох вікових гру-
пах: середній (7 – 9класи) та старшій (10 –
11 класи). Упродовж шести годин юні інте-
лектуали в упертій боротьбі виявляли
сильнішого. У підсумку в середній групі
призерами стали учні СЗШ № 50 міста
Львів (ІІ місце) та Бориславської гімназії

(ІІІ місце). Перемогу заслужено святкува-
ли учні Турківського НВК: Марина Дуду-
рич, Христина Ланк, Владислав Мельник,
Христина Петришак, Святослав Ільниць-
кий та Еріка Бринь. Керівник команди –
Ірина Володимирівна Дец.

У старшій віковій групі ІІІ місце вибо-
рола команда Пустомитівської ЗОШ № 1
І – ІІІ ступенів. А за право бути першим
боролися представники Стрийщини та
Старосамбірщини. В результаті перемога
дісталася команді Стрільбицької ЗСШ І –
ІІІ ступенів у складі Тараса Блажко, Назара
Васьківа, Вікторії Марусяк, Христини
Енузевич, Марії Чир та Ліліани Козар,
керівник команди – Ірина Василівна Янів.
Учні Конюхівського ЗНЗ І – ІІІ ступенів
стали другими.

Завдяки організаторам та спонсорам
турніру усі учасники отримали сувеніри,
а переможцям дісталися грамоти Депар-
таменту освіти і науки Львівської облдерж-
адміністрації та цінні призи від Малої
академії наук: USB флеш-накопичувачі,
органайзери та набори ручок.

Для учасників турніру дирекція інсти-
туту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій Дрогобицького
педуніверситету організувала екскурсію
до фізичних та астрономічної лабораторій,
де діти стали очевидцями фізичних експе-
риментів, із цікавістю юні таланти слухали
розповіді про славну історію франкового
вузу. РЕДАКЦІЯ

25 листопада в приміщені Центру душ-
пастирства молоді СДЄ УГКЦ відбулося
святкове дійство в рамках святкування
Дня студента “Осінній бал першокурсни-
ків”. 9 танцювальних колективів представ-
ляли інститути та факультети франкового
університету. З вітальним словом до пер-

ОСІННІЙ БАЛ ПЕРШОКУРСНИКІВ

шокурсників звернувся проректор із нау-
ково-педагогічної роботи В. Шаран, капе-
лан університету о. О. Кекош та заслуже-
ний професор університету Ю. Кишаке-
вич, який власне і започаткував це свято.
Гості та учасники мали змогу насолоджу-
ватися не тільки бальними танцями але і

На фото: під час вручення подарунків (зліва направо): І. Гівчак, О. Кравченко-
Дзондза, В. Шаран, Ю. Кишакевич, о.О. Кекош, І. Кутняк

Майбутній фахівець із прик-
ладної механіки, доктор тех-
нічних наук, професор Мирос-
лав Теплий ще дитиною розді-
лив долю тисяч українців, які
внаслідок операції “Вісла” зму-
шені були покинути свою рід-
ну землю у так званому Закер-
зонні і поселитися в Україні.
Коли читаємо тепер про біжен-
ців із Донбасу, то переселенці
із Закерзоння після війни  були
у подібних обставинах. Потяг
переселенців до освіти та науки не могли
зупинити ніякі післявоєнні труднощі та не-
влаштованість побуту. Це яскраво показує
і приклад життя  Мирослава Йосиповича.

16 вересня 1937 року в українській ро-
дині в с. Беско Саноцького повіту Краків-
ського воєводства народився хлопчик,
якого назвали Мирославом. У віці 9 років
разом з батьками він переїхав до с.Задніс-
тря біля Самбора, яке розміщене на пра-
вому березі річки Дністер. Сім років Ми-
рослав учився в СШ № 1 м. Самбір, потім
було навчання у Дрогобицькому нафтово-

виступом народного оркестру народних
інструментів нашого університету (керів-
ник – Р. Стахнів, соліст – А. Божа), акор-
деоніста Ю. Дякунчака, піаніста Б. Сиву-
ляк та студентів філологічного факультету
І. Волощак, К. Лопушанської, які читали
ліричні вірші. Голова профкому студентів
І. Гівчак та проректор із науково-педаго-
гічної роботи В. Шаран нагородили со-
лодкими подарунками всіх учасників
свята. Студенти-хореографи, які готували
першокурсників до осіннього балу під ке-
рівництвом викладача кафедри культу-
рології та мистецької освіти М. Марушки,
були відзначенні грошовими преміями.
Адміністрація університету висловила по-
дяку факультету початкової та мистець-
кої освіти за активну підтримку у прове-
денні “Осіннього балу першокурсників”.

ПРОФЕСОР ІЗ ЗАКЕРЗОННЯ
(ДО 25-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ПРОФЕСОРА МИРОСЛАВА ТЕПЛОГО)

му технікумі. Після його закінчен-
ня Мирослав проходив строкову
військову службу, здобував фах
інженера у Львівському політех-
нічному інституті.

У 1965 – 1968 роках Мирослав
Йосипович викладав загально-
технічні та спеціальні дисципліни
студентам Дрогобицького нафто-
вого технікуму,  у 1968 – 1971 ро-
ках був аспірантом Львівського
політехнічного інституту. Після
закінчення аспірантури до 1986

року викладав у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному інституті. 1972 року
Мирославу Йосиповичу присвоєно вче-
ний ступінь кандидата технічних наук. Че-
рез деякий час він став доцентом, завіду-
вачем кафедри загальнотехнічних дис-
циплін (1972 – 1983). 1985 року Мирослав
Теплий став доктором технічних наук. Йо-
го перу надежить більше 50 наукових
праць, у тому числі – дві монографії. “Де-
які контактні задачі теорії пружності”
(співавтор В.Панасюк, 1975, 13 друк.арк.),
“Контактні задачі для областей з колови-

ми межами” (1983, 12 друк.арк.). Як  вип-
ливає з назв монографій, наукові дослі-
дження вченого стосувалися проблем кон-
тактної міцності циліндричних спряжень.

Мирослав  Йосипович був надзвичайно
працьовитим ученим, який планував на
щодень свою наукову роботу. Ні дружина,
ні колеги не могли його під буль-яким
приводом відірвати від робочого стола,
якщо заплановане не було виконаним. Але
у вільний час професор Теплий був до-
тепним і цікавим співрозмовником, лю-
бив подорожувати.

З листопада 1986 року і до останніх днів
життя Мирослав Теплий працював у Львів-
ському лісотехнічному інституті на посаді
завідувача кафедри будівельної механіки, яку
1988 року перейменовано на кафедру прик-
ладної механіки. 1988 року  Мирославу Йо-
сиповичу присвоєно учене звання професо-
ра кафедри прикладної механіки. Львівсь-
кий лісотехнічний інститут виділив професо-
ру квартиру, в яку переселилася  його сім’я
з Дрогобича. У дрогобицькій квартирі про-
живає зараз син Ігор з дружиною.

Помер професор Мирослав Теплий в остан-
ній день 1990 року. Поховано його у с.Задніст-
ря біля Самбора. Нехай земля Самбірщини бу-
де йому пухом. Юрій КИШАКЕВИЧ
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25 – 27 листопада відбулася Міжна-
родна наукова конференція “Психолого-
педагогічні засади освіти та функціону-
вання людини: теорія і практика”, про-
ведена на базі Університету Марії Кюрі-
Склодовської у м. Люблін (Польща). У ній
взяло участь понад 350 науковців із різних
країн (України, Білорусії, Чехії, Хорватії,
Болгарії, Туреччини, Саудівської Аравії,
Польщі).

Із нашого університету взяло участь 18
науково-педагогічних працівників соціаль-
но-гуманітарного факультету. Очолив
делегацію декан факультету доц. І. Гриник.

Учасниками конференції були пред-
ставники психолого-педагогічної науки з
Києва, Івано-Франківська, Львова, Пол-

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ У ЛЮБЛІНІ

13 листопада відбулося урочисте засі-
дання з нагоди вручення обласних премій
працівникам наукових установ НАН Украї-
ни та вищих навчальних закладів Львів-
ської області, присвячене Всесвітньому
дню науки в ім'я миру та розвитку.

Цього року премії отримали 20 відомих
учених і знаних фахівців та 88 талановитих
молодих учених і спеціалістів із 18 нау-
кових установ НАН України та 22 вищих
навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акре-
дитації Львівської області. Відповідно
розпорядження голови Львівської облас-
ної державної адміністрації від 15 жовтня
2015 року № 623/0/5 – 15 “Про обласні
премії для працівників наукових установ
НАН України та вищих навчальних
закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації у 2015
році” обласною премією в номінації “Та-
лановиті молоді учені і спеціалісти” за
значні досягнення в галузі науки, які спри-
яють подальшому регіональному роз-
витку, відзначено кандидата педагогічних
наук, доцента кафедри загальної педа-
гогіки та дошкільної освіти Оресту Євге-
нівну Карпенко.

Вітаємо нашу колегу та бажаємо їй
подальших творчих успіхів.

Надія ДУДНИК,
кандидат педагогічних наук, доцент,

заступник декана з наукової роботи
та міжнародної співпраці
 соціально-гуманітарного

факультету

тави, Тернополя, Умані. Перший день кон-
ференції був презентований пленарними
доповідями професорів із Польщі та Украї-
ни з проблем виховання особистості. З
української сторони доповідала дійсний
член НАПН України, професор Н. Нич-
кало. Її виступ був присвячений здобуткам
україно-польської співпраці на шляху до
євроінтеграції. Проблеми з питань люди-
ноцентризму були акцентовані у доповідях
польських професорів. Українська деле-
гація презентувала здобутки психолого-
педагогічної науки у доповідях проф. В.
Васютинського (Київ), проф. З. Карпенко
(Івано-Франківськ), проф. З. Ковальчук
(Львів), проф. Т. Титаренко (Київ), проф.
М.Чепіль (Дрогобич).

Друга частина дня була присвячена ро-
боті у 19 секціях, в яких обговорювалися
питання психології, педагогіки, соціоло-
гії, філософії в сучасній освіті, зосере-
джені на проблемах особистості. З допо-
відями виступали науково-педагогічні
працівники кафедри загальної педагогіки
та дошкільної освіти (М. Чепіль, О. Гевко,
В. Городиська, Н. Дудник, Ю. Калічак,
О. Карпенко, І. Паласевич, А. Федоро-
вич), соціальної педагогіки та корекційної
освіти (І. Гриник, Н. Гордієнко, М. Фляк),
психології (С. Білозерська, Л. Василенко,
Г. Лялюк, С. Мащак) практичної психоло-
гії (І. Гриник, Є. Карпенко, З. Спринська).
Наші колеги виступали англійською,
польською та українською мовами.

Міжнародна конференція у Любліні
окреслила інноваційні тенденції розвитку
освіти в світі, забезпечення якості освіти
у контексті глобальних та регіональних
проблем суспільства, нові моделі освіти
у зарубіжних педагогічних дослідженнях
й освітній практиці. Учасники конфе-
ренції окреслили перспективи подальшої
співпраці на наступні наукові зустрічі.

Окрім наукового форуму, ми могли
пройтися вулицями старого міста, побу-
вати на екскурсії пам’ятними місцями
Любліна, оглянути замок – ідеально збе-
режену пам’ятку світової архітектури ХІІ
століття, а також відвідати меморіальний
комплекс Майданка – віддати шану
жертвам гітлерівських знущань у роки
Другої світової війни.

Надія ДУДНИК,
кандидат педагогічних наук, доцент,

заступник декана з наукової роботи
та міжнародної співпраці
 соціально-гуманітарного

факультету

МОЛОДІ НАУКОВЦІ
ОТРИМУЮТЬ НАГОРОДИ!

29 жовтня студенти біологічного фа-
культету групи БХ-21Б разом із виклада-
чем кафедри психології Галиною Мико-
лаївною Лялюк провели лабораторне за-
няття з курсу “Вікова та педагогічна пси-
хологія” у садочку “Полуничка” № 19  міс-
та Дрогобич із метою дослідження особ-
ливостей соціальної ситуації розвитку
дитини в сім'ї. Студенти
вдало провели це дослі-
дження й не тільки отри-
мали хороший досвід, а й
море позитивних емоцій.

Згодом 12 листопада
студенти організували в
цьому ж садочку “Свято
бантика”. Це був розва-
жальний захід,  на  якому
студенти вчили діточок са-
морегуляції емоційного
стану. Дійство вдалось
надзвичайно цікавим та
веселим. Були захопливі

ПЕРШИЙ ДОСВІД РОБОТИ
СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ ІЗ ДОШКІЛЬНЯТАМИ

персонажі, жваві ігри, загадки. А ще
учасники  навчили ді-тей неймовірно
позитивного бансу “Fly”, який був завер-
шенням цього кольорового та дуже емо-
ційного свята.

Галина ВОЛОЩУК,
 студентка біологічного факультету,

гр. БХ-21Б
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1 – 3 грудня студенти-волон-
тери соціально-гуманітарного
факультету провели тренінг “Я
буду успішною людиною!” для
дітей із вадами зору на базі
КЗЛОР “Нагуєвицька спеці-
альна загальноосвітня школа-
інтернат І – ІІ ступенів”. Керів-
ник тренінгу – доц. кафедри
соціальної педагогіки та корек-
ційної освіти Л. Смеречак. Під
час складання тренінгової
програми майбутніми соціаль-
ними педагогами були врахо-
вані особливості навчання та
виховання дітей із вадами зору.
До програми тренінгу були

На фото: студентка ІІІ курсу Лілія Хлонь

включені вправи для психоемоційної саморегуляції поведінки, активізації ресурсів
особистості та внутрішньої потреби у самовдосконаленні, розвитку навичок самоаналізу.

Студентка соціально-гуманітарного фа-
культету групи СП-33 Анна Ханас отри-
мала сертифікат тренера за програмою
підвищення соціальної компетентності
молоді “Як стати успішним”. Підготовка
молодих тренерів проводилась у м. Київ
у рамках проекту “Молодь для молоді:
знай свої права – змінюй життя”, який
фінансувався Посольством Фінляндії в
Україні та за підтримки Міжнародної бла-
годійної організації Партнерство “Кожній
дитині”.

Сертифікат дає право проводити занят-
тя, спрямовані на мотивацію молодих лю-
дей до самопізнання та пізнання інших,
розвиток життєвих навичок, розширення
мережі соціальних контактів, заохочення
до усвідомлення життєвого вибору та відпо-
відального ставлення до власного життя.

Із 26 жовтня до 6 грудня студенти ІV
курсу соціально-гуманітарного факуль-
тету напряму підготовки “Соціальна пе-
дагогіка” Марта Дутко та Мар'яна Мос-
каль, завдяки програмі мобільності та
обміну студентів ERASMUS+, прохо-
дили виробничу практику з соціальної
роботи у закладах соціального обслуго-
вування Бельгії. Ця практика є одним із
напрямів реалізації угоди про співпрацю
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. І. Франка, універ-

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ERASMUS+ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

ситетського коледжу ВІВЕС (м. Кортрійк,
Бельгія) та неприбуткової організації “Ора-
деа” (м. Лір, Бельгія).

Програмою практики, яка тривала шість
тижнів, було передбачено ознайомлення
студентів із структурою та основними нап-
рямками роботи закладів соціального
обслуговування та реалізацією проектів із
надання соціальних послуг різним кате-
горіям клієнтів. Упродовж перебування в
Бельгії студенти мали змогу вивчити досвід
роботи 13 організацій із надання підтримки

СЕРТИФІКАТ ТРЕНЕРА
ЗА ПРОГРАМОЮ

“ЯК СТАТИ УСПІШНИМ”

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Науковий електронний журнал “Мо-
лодь у Центральній та Східній Європі. Со-
ціологічні студії” увійшов до Міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus.
Цей часопис із 2014 року видає кафедра
правознавства, соціології та політології
нашого університету (головний редактор
журналу – проф. Світлана Щудло) спільно
з Інститутом соціології Жешувського уні-
верситету, Інститутом соціології Вищої
державної східноєвропейської школи у
Перемишлі та Соціологічною асоціацією
України.

 СОЦІОЛОГІЧНИЙ
ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО

INDEX COPERNICUS

16 грудня відбулася благодійна акція
“Допоможіть сиротам” напередодні
свята св. Миколая. Долучилися до акції
організатори кафедри загальної педа-
гогіки та дошкільної освіти доценти
С.М. Івах та В.В. Городиська на чолі зі
студентами соціально-гуманітарного
факультету груп ДО-24Б; ДО-34Б; До-
35Б та До-43Б, котрі відвідали дітей
дошкільного та шкільного віку дитячого
будинку “Оранта” в Дрогобичі.

Студенти групи ДО-24Б поставили
інсценізовану казку “Ріпка”, де діти-

ПРИВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ СВ. МИКОЛАЯ
ДІТЕЙ-СИРІТ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ “ОРАНТА”

та допомоги людям із різними потребами.
Студенти ознайомилися з діяльністю
організації із допомоги дітям, в яких
складні сімейні обставини, проблеми з
поведінкою та навчанням, працювали з
людьми з особливими потребами, надава-
ли допомогу працівникам закладів із за-
побігання явища “діти вулиці”, центрів
дитячої творчості та дозвілля, організацій
із надання допомоги особам похилого
віку, познайомилися з діяльністю орга-
нізації, яка надає притулок біженцям.

сироти не лише мали можливість по-
спостерігати за активними героями казки,
а й самі були залучені до акторської справи.
Щирі, відверті дитячі погляди залишаться
у серці кожного. Студенти щедро обдару-
вали дітей подарунками та солодощами і по-
обіцяли справжнє дійство  наступного року.

Особлива подяка спонсорам, які теж до-
лучилися до акції милосердя та допомоги
дітям у цей день. С.М. ІВАХ,

кандидат педагогічних наук, доцент;
 В.В. ГОРОДИСЬКА,

кандидат педагогічних наук, доцент

16 грудня на історичному факультеті
нашого університету відбулося урочисте
підбиття підсумків Конкурсу творчих
робіт на соціологічну тематику “Україна
починається з тебе”, який проводився
з 1 листопада до 1 грудня серед учнів
10 – 11 класів шкіл регіону. Журі конкур-
су, до якого увійшли викладачі соціології
та політології кафедри правознавства,
соціології та політології, визначило пе-
реможців окремо серед учнів міських

КОНКУРС СОЦІОЛОГІЧНИХ РОБІТ СЕРЕД УЧНІВ ШКІЛ
шкіл та шкіл району. Відзначено 12 осіб. І
місце у конкурсі здобули учениця Дрого-
бицького педагогічного ліцею та учениця
Нижньогаївської школи. Привітав пере-
можців, вручив дипломи та грошові премії,
розповів про університет проректор із нау-
ково-педагогічної роботи В. Шаран. Окрім
призових місць, учасники були відзначені
дипломами у різних номінаціях, а вчителям
вручили подяки за якісну підготовку кон-
курсантів. Кращі конкурсні роботи реко-

мендовані до публікації у кафедральному
збірнику студентських наукових праць
“Молодіжні наукові студії”. Перед учасни-
ками конкурсу виступили заступник де-
кана історичного факультету С. Біла,
проф. С. Щудло, доц. О. Зелена. Студенти
І курсу спеціальності “Соціологія” підго-
тували відеоролик і розповіли про їхнє ці-
каве навчання, перші наукові кроки і зміс-
товне студентське дозвілля в нашому уні-
верситеті.
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4 – 6 грудня цього року в нашому уні-
верситеті відбувся VIII Всеукраїнський
відкритий конкурс баяністів-акордеоністів
“Візерунки Прикарпаття”, в якому взяли
участь 35 солістів та 12 ансамблів з Украї-
ни та Білорусії. До складу журі увійшли
відомі виконавці, композитори та педаго-
ги – Ярослав Олексів, Сергій Карась
(Львів), Юрій Чумак, Віктор Чумак  (Дро-
гобич), Анатолій Нікіфорук  (Хмельниць-
кий), Сергій Барвік-Карпатський  (Мука-
чево), Сергій Пелюк (Запоріжжя), Трофім

17 листопада в інституті музичного мис-
тецтва виступила з огляд-лекцією екс-
генконсул України, кандидат мистецтво-
знавства, проф. Ольга Бенч. Захід про-
водився в рамках підписання угоди про
міжнародну співпрацю між Ружомберг-
ським Католицьким університетом (Сло-
ваччина) та інститутом музичного мис-
тецтва Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка.
Проф. Ольга Бенч наголосила на тому,
що серед її пріоритетів  є поглиблення
українсько-словацької співпраці в рамках
спільних наукових досліджень у галузі
педагогіки, музикознавства.

Ольга Бенч – заслужений діяч мистецтв
України, народна артистка України. У

26 листопада в актовій залі ДДПУ ім.
Івана Франка відбувся ювілейний концерт
до 150-річчя від дня народження видат-
ного українського композитора, дири-
гента, музично-громадського діяча – Де-
ниса Січинського.

У концертній програмі взяли участь:
народний чоловічий камерний хор “Боян
Дрогобицький” (художній керівник –
заслужений працівник культури України,
проф. Петро Гушоватий, концертмейстер
Тамара Козій) та прозвучали фортепіанні
твори “Концертова мазурка” та “На
вічний сон” у виконанні концертмейстера
Катерини Тимик; “Не співайте мені сеї
пісні” (сл. Лесі Українки) (виконала сту-

Із 22 до 28 листопада у Львові відбувся
ХІІ Міжнародний молодіжний музичний
фестиваль-конкурс імені Ісидора Вимера
“Золота троянда”. Наш університет пред-
ставляли студенти-вокалісти та інструмен-
талісти інституту музичного мистецтва.

За підсумками журі перемогу здобули:
ГРАН-ПРІ у номінації “Народні інстру-
менти” – студент І курсу Володимир Боба-
нич (баян, клас доц. А. Душного); “Золо-
ту троянду”,  диплом І-го ступеня та золо-

КОНКУРС БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ “ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ”

Антіпов (Гомель, Білорусь). Із вітальними
адресами виступили: голова оргкомітету,
ректор, професор Надія Скотна; прорек-
тор із науково-педагогічної роботи, до-
цент Володимир Шаран; завідувач кафед-
ри народних музичних інструментів та
вокалу, професор Корнелій Сятецький;
в.о. директора Дрогобицького музичного
училища ім. Василя Барвінського, кан-
дидат мистецтвознавства Юрій Чумак;
голова журі, кандидат мистецтвознавства,
заступник декана з навчальної роботи

оркестрового факультету
Львівської національної му-
зичної академії ім. Миколи
Лисенка, композитор Ярос-
лав Олексів; організатор кон-
курсу, кандидат педаго-
гічних наук Андрій Душний.
У рамках конкурсу було
проведено ІХ Науково-прак-
тичну конференцію “Народ-
ноінструментальне мис-
тецтво на зламі ХХ – ХХІ сто-
літь” та ІІІ Національний фес-
тиваль баянно-акордеон-
ного мистецтва за участю на-
родного оркестру народних

інструментів інституту музичного мис-
тецтва (керівник і диригент Роман Стахнів)
та інструментального тріо “Spiel de trois”
(Харків – Дрогобич).

Дипломами ІІІ-го ступеня нагороджені
студент І курсу інституту музичного мис-
тецтва Володимир Бобанич (клас доц.
А. Душного) та дует баяністів у скла-
ді Володимира Бобанича та Михайла Че-
ня (клас доц. А. Душного).

РЕДАКЦІЯ

На фото: під час фестивальної програми
у рамках конкурсу

На фото: члени журі, оргкомітет та
учасники після відкриття конкурсу

“ЗОЛОТА ТРОЯНДА – 2015”
та медаль – інструментальний дует: сту-
дентів ІV курсів Ганна Савчин (акордеон)
та Ольга Петраш (скрипка) (клас доц. 
А. Душного); диплом І-го ступеня та зо-
лота медаль – студент ІІ курсу Василь Шу-
невич (вокал, клас доц. Є. Шуневич, конц.
Т. Козій); диплом І-го ступеня – студент І
курсу Михайло Чень (баян, клас доц.
А. Душного); диплом І-го ступеня у номі-
нації “Композиція та імпровізація” – сту-
дент І курсу Галина Богомол (клас доц.

А. Душного; ілюстратори – Г. Савчин,
О. Петраш, Н. Калинович, М. Кидисюк,
В. Бобанич); диплом ІІ-го ступеня – сту-
дентка магістратури Марія Трощило (во-
кал, клас доц. Є. Шуневич, конц. Т. Козій);
диплом ІІ-го ступеня – Василь Шуневич 
(гітара, клас В. Паламарчука); Диплом ІІ-
го ступеня – дует баяністів: Володимир
Бобанич та Михайло Чень (клас доц.
А. Душного); диплом ІІІ-го ступеня –
Ольга Горда та Ілона Реут (вокал, клас
доц. Є. Шуневич, конц. Т. Козій)

РЕДАКЦІЯ

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ
ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДЕНИСА СІЧИНСЬКОГО

дентка магістратури Мар’яна Кравчук,
концертмейстер – доц. Олександра Німи-
лович); “Херувимська пісня”, “Будь ім’я
Господнє” (виконав хоровий клас студен-
тів ІІ курсу; керівник – викладач Христина
Голубінка, концертмейстер – Галина Ко-
валь); прелюд “В незабудь!”, фантазія “Ой
у полі три криниченьки” (виконала сту-
дентка І курсу Богдана Савуляк); вокальні
твори “Кілько дум ту переснилось” (сл.
Уляни Кравченко) та “Із сліз моїх” (сл.
Генріха Гайне, укр. переклад Агатангела
Кримського) (виконала доц. Ірина Кліш);
“Непереглядною юрбою” (сл. Івана Фран-
ка), “Ой сама ж я сама” (виконав хоровий
клас студентів І – ІІІ курсів; керівник – ст.

викладач Лілія Кобільник, концертмейстер
– Іван Лисик); “Бабине літо”, “Дума про
Нечая” (виконав заслужений працівник
освіти України, професор Корнель Ся-
тецький, концертмейстер – ст. викл. Ольга
Сятецька); кантата “Дніпро реве” (соліст
– ст. викл. Андрій Боженський) та канта-
ту “Лічу в неволі” (соліст – проф. Корнель
Сятецький) виконала народна студентська
хорова капела “GAUDEAMUS” (художній
керівник – заслужений працівник культури
України, проф. Степан Дацюк, концерт-
мейстер – Уляна Конарська)

Ведучою концерту виступила доц. Га-
лина Стець.

РЕДАКЦІЯ

ПРОФЕСОР ОЛЬГА БЕНЧ (СЛОВАЧЧИНА)
В ІНСТИТУТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

професійній діяльності була заступником
міністра культури і туризму України, гене-
ральним консулом України в Словаччині
(м. Пряшів). Сьогодні – професор Ружом-
бергського Католицького університету
(Словаччина). Написала понад 80 наукових
праць, серед яких – фахові статті, підруч-
ники та монографій.

Ольга Бенч, аналізуючи працю на посаді
професора університету Словаччини, роз-
повіла про можливі шляхи українсько-
словацької співпраці передусім  у питан-
нях дидактики, форми викладу музичного
матеріалу на уроках диригування, в галузі
музикознавства, дистанційного навчання,
а також виокремила пріоритетні напрямки

спільних наукових досліджень музичної
педагогіки.

Присутні на зустрічі професорсько-вик-
ладацький склад та студенство інституту
музичного мистецтва виокремили зацікав-
леність та актуальні перспективи в рамках
майбутньої співпраці і взаємного науко-
вого пізнання з обох боків словацько-
українського кордону.

“Запланована в близькому майбутньому
наукова співпраця, а також виступи україн-
ських професійних хорових колективів,
музикантів-інструменталістів, вокальних
ансамблів інституту музичного мистецтва
допоможуть студентам та викладачам
Католицького університету в м. Ружом-
берг (Словаччина) краще пізнати музичну
культуру українців”, – наголосила в кінці
зустрічі  Ольга Бенч.
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19 листопада на біологічному факультеті
кандидат педагогічних наук, доцент ка-
федри анатомії, фізіології та валеології
Олена Романівна Волошин провела від-
крите практичне заняття для студентів-
біологів IV курсу з навчальної дисципліни
“Основи медичних знань”. Усі бажаючі
мали змогу бути присутніми на ньому.
Тема практичного заняття “Загальна ха-
рактеристика невідкладних станів”.

Статистичні дані свідчать про те, що в
Україні щороку понад 15 млн. осіб потре-
бують екстреної медичної допомоги.
Несвоєчасне і низькоякісне надання саме
домедичної допомоги хворому або пост-
раждалому може бути причиною стійкої
втрати здоров'я чи смерті людини. Саме
тому ця тема є надзвичайно актуальною.

Чітко сформульованими були мета,
опис знань і вмінь, яких повинні набути
студенти на цьому практичному занятті.

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Результативність самостійної підготов-
ки студентів до заняття Олена Романівна
перевірила за допомогою тест-контролю.

За допомогою мультимедійної системи
доцент обговорювала із студентами класи-
фікацію невідкладних станів, ланцюжок
виживання, алгоритм дій під час невід-
кладних станів.

Для більш ефективного формування
вмінь і навичок студенти вчилися відпра-
цьовувати алгоритм дій на фантомі, зокре-
ма робили серцево-легеневу вентиляцію.

Цікавим завданням була робота у гру-
пах, які складалися з 3 – 4 студентів. Кож-
на група отримувала по декілька ситуацій-
них завдань, в яких необхідно надати не-
відкладну допомогу постраждалому. Зав-
дання не повторювалися і охоплювали усі
види невідкладних станів. Студенти мали
декілька хвилин на обговорення завдання.
Після цього робоча група демонструвала

аудиторії своє бачення розв'язку конкрет-
ного завдання: один студент групи допо-
відав, а двоє практично виконували пос-
тавлене завдання (накладання пов'язки
при переломах, вивихах, зупинкці різних
видів кровотеч тощо). Після виступу ро-
бочої групи Олена Романівна аналізувала
правильність виконання поставленого
завдання. У випадку допущення помилки
студентами одразу ж звертала на це увагу
і студенти мали змогу її тут же виправити.

У кінці практичного заняття доцент
об'єктивно оцінила кожного студента, під-
сумовуючи бал за тестування, проведене
на початку заняття, та роботу в групах,
зробила загальний висновок до теми
практичного заняття та оголосила студен-
там тему і запитання до наступного прак-
тичного заняття.

Підсумовуючи, варто відзначити, що нав-
чальний матеріал був на високому нау-
ковому рівні; активність студентів під час
заняття показала їхню компетентність із цієї
теми; ситуаційні завдання сприяли форму-
ванню вмінь і навичок виявлення та надан-
ня домедичної допомоги за невідкладних
станів; проведення Оленою Романівною
практичного заняття сформувало у студентів
інтерес до навчальної дисципліни “Основи
медичних знань”; поставлена мета до прак-
тичного заняття була досягнута.

Оксана ЛУПАК,
викладач кафедри анатомії, фізіології

та валеології

10 грудня у Міському будинку культури
ім. І. Франка пройшли традиційні україн-
ські вечорниці – свято вареників, дівочого
ворожіння та парубочих пустощів!

 “Андріївські вечорниці – 2015” зібрали
багатьох шанувальників української куль-
тури. Традиційні молодіжні забави, народ-
ні переспівування, кусання калити, старо-
давні українські танці – усе це  забезпечи-
ло присутнім відчуття автентичності
українського народного мистецтва.

Ще одна визначальна риса “Андріїв-

“АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ – 2015”

4 – 6 листопада у Київському універси-
теті ім. Б. Грінченка відбувся ІІ Міжнарод-
ний студентський турнір з історії.

У турнірі взяли участь 39 команд з усіх
регіонів нашої країни. Серед учасників 22
команди з історичних факультетів націо-
нальних університетів України. Свою
цікавість та бажання долучитися до заходу
виявили також 7 команд державних уні-
верситетів та 10 студентських команд не-
історичних спеціальностей. У турнірному
змаганні також взяла участь команда Ризь-
кого університету (Латвія). Переклад з анг-
лійської мови протягом усієї гри забезпе-
чували студенти гуманітарного інституту,
що навчаються на спеціальності “Пе-
реклад”.

Команда історичного факультету ДДПУ
ім. І. Франка у складі Ірини Бучковської
(ІП-11С), Ганни Сергєєвої (ІП-22Б) та Ма-
рії Маліш (ІП-31Б) представила наш універ-

ІСТОРИКИ У КИЄВІ

ських вечорниць” –
майже усі присутні
були одягнені в
український стрій –
вишиванки, віночки,
хустини, різноманітні
елементи етнічного
одягу. Саме ж при-
міщення – стилізова-
не під українську
хату, що повністю
передавало атмо-
сферу вечорниць.

Організатори за-
ходу представляли себе як господиня і її
куми, тобто як велика українська сім'я,
яка запросила молодь поворожити й ве-
село провести час.

“Такі заходи суттєво популяризують
українську культуру серед молоді, – роз-
повідає співорганізатор “Андріївських
вечорниць”, пластунка Марта Гретченко.
– Тому ми щороку організовуємо такі
дійства для відродження стародавніх
українських традицій”.

Опісля переспівувань між трьома гро-

мадами дівчата й хлопці розділилися на
дві групи: перші йшли ворожити які зміни
чекають їх у житті, коли і за кого дівчата
вийдуть заміж тощо. Хлопці в той час не
сиділи без діла, а мали різні забави й
пустощі. Згодом, за обрядом хлопці
почали викрадати дівчат, вимагаючи у
пана Калитинського калиту, бо дуже
любили цей солодкий корж, що його ви-
пікали дівчата на Андрія, тому й намага-
лися отримати будь-яким способом.

Подбали господарі свята й про сма-
колики та узвар, аби підкріпити гостей.
Також юнаків і юнок розважав музичний
гурт ІІМ “Crimson Tide” українськими
піснями.

Ну і як же не згадати про майстер-клас
стародавніх українських танців! Веселий
сміх, бадьора музика та нескладні рухи
подарували море позитиву кожному учас-
нику забави.

Нагадаємо, що організатори заходу –
студентське самоврядування та профком
студентів ІІМ і НСОУ “Пласт”, станиця
Дрогобич.

Олена МЯЛО,
голова профбюро ІІМ

ситет на високому рівні. На турнірі диску-
тували з наступних тем: “Іван Богун –
зрадник Богдана Хмельницького чи опо-
нент”; “Опричнина спосіб боротьби з
опозицією, чи військово-політична ре-
форма”; “Леопард проти Лілії – триста ро-
ків англо-французського протистояння в

середньовіччі” та інших не менш цікавих
тем. Відбулося 4 тури і фінальна гра. У
кожному турі команда мала можливість
виступати у ролі рецензента, доповідача,
опонента та спостерігача. Учасник ко-
манди тільки один раз міг виступати у
якійсь ролі  в одному турі. Протягом гри
панувала дружня атмосфера.

Результатом напруженої, але, безпереч-
но, цікавої гри стала перемога (І місце)
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка.

ІІ Міжнародний студентський турнір дав
можливість не тільки  покращити знання
з історії, але й розвинув уміння кому-
нікативності, структурованості при відпо-
відях, а також  це хороша можливість
знайти нових друзів та налагодити
співпрацю з іншими вузами.

Ірина Бучковська,
студентка історичногог факультету,

гр. ІП-11С
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“Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш
про це чи ні?”. Відомі слова українського
поета В. Симоненка стали лейтмотивом
“Тижня права” у Франковому ВНЗ, при-
уроченого Дню прав людини.

10 грудня 1948 року людство доросло
до юридичного виразу і закріплення
власного права на життя, розвиток, щастя,
свободу. 48 голосами держав-учасниць
ООН (за 8 голосів, що утрималися) За-
гальна декларація прав людини була прий-
нята. І тепер день прийняття цього воіс-
тину важливого для всього міжнародного
співтовариства документа щороку відзна-
чається як День прав людини. І хоч тоді
ще легально існувала колоніальна система,
фактично без юридичних перешкод функ-
ціонував тоталітаризм у різних державах,
представники жодної країни не наважи-
лися проголосувати проти прийняття
Декларації.

Цей міжнародний документ є одним із
найважливіших джерел права (як між-
народного, так і національного) для різних
країн. Близько ста  конституцій різних дер-
жав, які були прийняті 1948 року, містять
перелік фундаментальних прав, які відтво-
рюють положення Декларації. Майже всі
статті та положення, що в ній закріплені,
відтворені в Конституції України. Це ство-
рило реальне підґрунтя для подальшого
розвитку нашої країни як демократичної
держави. Все ж в Україні неконтрольовані
громадянським суспільством демокра-
тичні процеси часто набувають значення
протилежного від сподіваного. Тому і від-
булися Помаранчева революція, Рево-
люція Гідності.

У рамках проведення “Тижня права”
викладачі кафедри правознавства, соціо-
логії та політології разом зі студентами
університету організували низку навчаль-
но-виховних заходів, завданням яких було
ознайомити молодь з основоположними
міжнародними правовими актами зі сфери
прав та свобод людини, привернути їхню
увагу до проблем порушення прав людини
у нашій державі, обговорити ймовірні
шляхи виходу з цієї складної ситуації.

23 листопада для студентів ІІ та ІІІ кур-
сів історичного факультету доцентами ка-
федри правознавства, соціології та політо-
логії Єлизаветою Копельців-Левицькою та
Юрієм Дмитришиним було організовано
перегляд фільмів. Заняття розпочали пре-
зентацією “Європейська Конвенція про
права людини”, в якій детально розкриті
права людини, закріплені Конвенцією.
Студенти переглянули два фільми на тему
діяльності Європейського суду з прав лю-
дини. У першому розповідається про істо-
рію виникнення Європейського суду, по-
казана відеоекскурсія будівлею суду, де-
монструються її архітектурні особли-

“ТИЖДЕНЬ ПРАВА”

вості. У другому – суддя Європейського
суду з прав людини ознайомлює відео-
аудиторію з процедурою звернення осіб
до суду, подає перелік позовних вимог та
деталізує процедуру розгляду справ.

Після перегляду фільмів студенти обго-
ворили низку питань: Які права людини,
закріплені у Конвенції, найчастіше пору-
шуються в Україні? Чому українці часто
звертаються до Європейського суду з
прав людини за захистом власних пору-
шених прав? Чи виконує Україна рішення
Європейського суду? Студенти (М. Бойко,
А. Звіринська, Г. Сергеєва, В. Бермес,
М. Маліш, Р. Берездецький, Д.Нагай) жва-
во обмінювалися думками та дійшли
висновку, що необхідно реформувати су-
дову систему, щоб відновити довіру до су-
дової гілки влади та змінювати систему
влади всередині країни, щоб мінімізувати
порушення прав людини.

30 листопада старший викладач ка-
федри правознавства, соціології та полі-
тології Наталія Кантор виголосила лекцію
на тему “Реалізація і захист прав людини
в Україні: проблеми теорії та практики”
для студентів-п’ятикурсників історичного
факультету. Лектор наголосила, що проб-
лема реалізації прав людини і громадянина
має універсальний характер, є предметом
дослідження як галузей суспільствознав-
ства, так і правових наук. У різні часи
проблема прав людини була політико-
правовою, набувала філософського, релі-
гійного, етичного значення. Наталія Юрі-
ївна зауважила, що права і свободи людини
та громадянина є дороговказом конститу-
ційного розвитку суспільства та держави,
що підтверджує й зміст наріжних поло-
жень Конституції України, зокрема стаття
3, яка встановлює, що людина, її життя і
здоров’я, честь та гідність, недоторка-
ність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності Україн-
ської держави, яка відповідає перед люди-
ною за свою діяльність.

Також зі студентами було обговорено
проблематику реалізації та захист прав лю-
дини. Цікаві думки щодо цього висловили
студенти І. Бучковська, Н. Мушин, М. Ду-
бик, М. Дрізд, М.Берегуляк, В.Тяжкун.

Згідно з планом “Тижня права” було
проведено лекційне заняття з викорис-
танням мультимедійного обладнання для
студентів І курсу історичного факультету
на тему “Комітет ООН з прав людини у
міжнародній системі захисту прав лю-
дини”. Студенти з цікавістю вислухали
інформацію лектора, доцента кафедри пра-
вознавства, політології та соціології Олек-
сандри Проць, про створення, структуру,
функції і повноваження Комітету ООН з

прав людини. Вони підготували повідом-
лення про міжнародну систему захисту
прав людини загалом і діяльність Євро-
пейського суду з прав людини зокрема.
Так само розглянули питання про захист
прав дитини відповідно до Конвенції про
права дитини. За результатами соціологіч-
ного дослідження проаналізовано стан
дотримання прав, свобод та законних
інтересів дитини в сім’ї, школі і державі в
Україні та Польщі.

“Права людини: міжнародні договори
ООН” –  тема лекції для студентів ІІІ курсу
(лектор –  доцент Лідія Тиміш) факультету
педагогічної освіти і мистецтв. Під час
лекції було акцентовано, що Друга світова
війна вказала міжнародному співтова-
риству на велику необхідність урегулюван-
ня питання щодо прав і свобод людини.
Опрацювання відповідного міжнародного
документа було важливим завданням
створеної у 1945 році Організації Об’єд-
наних Націй, яка невдовзі затвердила відо-
му Загальну декларацію прав людини.
Однак жахіття війни не стали уроком для
тих, хто сповідує загарбницькі цілі. Затвер-
дження Декларації, на жаль, також не
гарантує миру у світі і поваги до люських
прав. Показовими та надто болючими для
нас є масові вбивства на Євромайдані,
загарбання Криму, російська агресія і
війна, яка щодня забирає життя наших
співвітчизників. Сучасні ЗМІ інформують
про величезну кількість порушень прав
людини на сході України. Зокрема, йдеть-
ся і про викрадення, і про застосування
катувань, і про вбивства, порушення
вимог міжнародного гуманітарного права,
основною метою якого є захист цивіль-
ного населення. Є величезні проблеми із
забезпеченням внутрішньопереміщених
осіб, тобто фактичних біженців. Що сто-
сується Криму, то особливо гострою на
півострові є проблема  дотримання прав
людини, переслідування українського та
кримсько-татарського народів, які зазна-
ють репресій з боку окупаційної влади.

На закінчення лекції студенти Б. Оста-
сюк, Х. Чубик, У. Блажівська, Х.Куриляк
та інші організували міні-флешмоб, з
метою привернення уваги студентів до
проблеми дотримання прав людини.

7 грудня в інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій було
проведено відкриту лекцію на тему: “Пра-
ва людини згідно з Загальною деклара-
цією прав людини”. Окрім характеристики
основоположного документа з прав лю-
дини, старший викладач Марія Момот
нагадала студентам про трагічні сторінки
в історії українського народу – Голодо-
мор 1932 – 33 років. Вона наголосила на
тому, що це було найбрутальніше пору-
шення права людини на життя. Тож коли
ми сьогодні говоримо про голодомор, то
ми не лише віддаємо данину пам’яті
загиблим, а й  обстоюємо людські права,
повторюємо, що жодного виправдання не
може бути для нищення людського життя.

Важливо по-новому осмислити те, що
людина, її життя і здоров’я, честь та гід-
ність, недоторканність і безпека визнають-
ся найвищою соціальною цінністю. Мо-
лодь висловила свої високі прагнення до-
тримуватися і захищати права людини у
нашій країні та у світі. Вони підтвердили
свою віру у гідність і цінність людської
особи.

Лідія ТИМІШ,
 доцент кафедри правознавства,

соціології та політології
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3 грудня на базі Бориславської
ЗОШ №3 з ініціативи історичного
факультету Дрогобицького дер-
жавного педагогічного універси-
тету ім. І. Франка та  Відділу освіти
Бориславської міської ради й ке-
рівництва Бориславської ЗОШ
№ 3 відбулася конференція з учи-
телями історії та випускниками
всіх середніх шкіл  Борислава на
тему “Історія Борислава та око-
лиць: підсумки й перспективи
досліджень”.

Згідно з програмою заходу роз-
почали конференцію директор Бо-
риславської ЗОШ № 3 Володимир
Драган, декан історичного фа-
культету ДДПУ ім. І. Франка Леонід Ти-
мошенко та заступник декана Світлана
Біла. У вступному слові директор школи
акцентував на важливості проведення
заходу, наголосивши, що учні-випускники
повинні знати історію свого рідного краю,
а особливо тепер, коли в час змін у нашій
державі великого значення набуває зміст
таких понять, як “патріотизм”, “Україн-
ська держава”. На завершення Володимир
Драган побажав плідної роботи учасникам
і гостям конференції.

Наступним став виступ Леоніда Тимо-
шенка. Декан розповів про науково-педа-
гогічну діяльність Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім.
І. Франка та особливо детально – про ро-
боту історичного факультету. Звертаючись
до вчителів та учнів бориславських шкіл,
Л. Тимошенко акцентував на пріоритетах,
досягненнях та перспективах студентів
Дрогобицького вишу, розповів про цікаве
життя й навчання студентів історичного
факультету. Звернулася до гостей заступ-
ник декана історичного факультету Світла-
на Біла з інформацією для майбутніх абіту-
рієнтів до ДДПУ ім. І. Франка, роздала

ДРОГОБИЦЬКІ ІСТОРИКИ ЗІНІЦІЮВАЛИ КОНФЕРЕНЦІЮ З ВЧИТЕЛЯМИ ІСТОРІЇ
ТА ВИПУСКНИКАМИ СЕРЕДНІХ ШКІЛ МІСТА БОРИСЛАВ

У рамках святкування Міжнародного
дня студента на історичному факультеті
24 листопада був проведений викладаць-
ко-студентський турнір “Що? Де? Коли?”.
Організатором цього заходу став Науко-
вий осередок студентів ім. Юрія Дрого-
бича на історичному факультеті та студент-
ське самоврядування, а також деканат фа-
культету. Позмагатися сил стало у 4 ко-
манд з історичного факультету: це збірні
команди ІІ курсу, ІІІ курсу, V курсу і коман-
да викладачів. Ведучими заходу були сту-
денти групи ІП-11С Марія Вурловська та

інформаційні матеріали про  університет
та історичний факультет.

Після вступних слів організаторів захо-
ду розпочалися обговорення окремих
проблем з історії Борислава. Так, Ігор
Смуток доповідав про найдавніші пись-
мові згадки історичних населених пунктів
сучасного Борислава. Василь Менько зу-
пинився на аналізі перспектив археології
на теренах Борислава в контексті резуль-
татів археологічних досліджень  давньо-
руського городища Тептюж. Не менш ці-
кавою була доповідь Богдана Лазорака,
який презентував кримінальні хроніки
“Бориславської каліфорнії” ХІХ – початку
ХХ ст.

Кульмінаційними в рамках роботи пер-
шої половини конференції стали дві пре-
зентації. Під час першої, учасники заходу
мали можливість ознайомитися із при-
ватною колекцією поштівок старого Бо-
рислава на тему нафтопереробної промис-
ловості, яку представляв місцевий істо-
рик-краєзнавець Олег Микулич. Під час
другої презентації Леонід Тимошенко
представляв особистий альбом борис-
лавця Станіслава Рафала, матеріали якого

СТУДЕНСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТУРНІР “ЩО? ДЕ? КОЛИ?”

Ірина Бучковська. Турнір розпочався, як
завжди, з оголошення правил гри. Також
ведучі попросили не користуватись мо-
більними телефонами, що зробило гру
повністю прозорою. Після оголошення
правил розпочався перший тур. Правильні
відповіді гравці вітали гучними оплес-
ками. 

Проходила гра у чотири тури. Коман-
дам було поставлено 40 запитань, із них –
8 фотопитань та 4 відеопитання. Відпо-
вісти на них правильно, як виявилося,
непросто. Адже запитання стосувалися

різних галузей знань. Для цього слід мати
широкий світогляд, загальну ерудицію,
цікавитися і літературою, і подіями різних
історичних віх, інформаційними техноло-
гіями, мистецтвом. Власне все це і проде-
монстрували учасники гри. Питання були
і складні, і прості одночасно, що змусило
всіх добряче понервувати під час оголо-
шення відповідей.

Гра проходила у напруженій, проте
дружній атмосфері, адже кожна команда
затято боролася за право стати пере-
можцем. Незважаючи на результати, всі
учасники продемонстрували гідний рівень
знань, переконали журі та гостей в тому,
що вони багато читають, цікавляться істо-
рією, культурою, що вони є молодою елі-
тою нашої нації.

Усі учасники боролися до останнього,
однак було визначено кращих. Беззапереч-
ними переможцями  стали студенти ІІ
курсу, які дали 20 правильних відповідей.
Друге місце посіла команда викладачів, яка
відстала від суперників на сім балів. Третє
та четверте місця розділи між собою
команди ІІІ та V курсів.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
студ. історичного ф-ту, гр. ІП-11С

містили інформацію про Бо-
рислав та життя в місті під час
Першої світової війни. Знако-
вим моментом обидвох пре-
зентацій є те, що всі мали мож-
ливість послухати про ма-
лознані аспекти колекціонер-
ської діяльності. Водночас
акцентувалося й на значимості
для істориків таких допоміж-
них історичних галузей як
джерелознавство, історична
картографія, пресознавство,
просопографія, філокартія
тощо.

Наступним етапом кон-
ференції був круглий стіл за

участю вчителів-істориків Бориславських
шкіл та викладачів історичного факультету
ДДПУ ім. І. Франка. Під час роботи круг-
лого столу були обговорені такі проблеми:
“Шкільництво Борислава у другій по-
ловині ХІХ – на початку ХХ століття”
(доповідав Микола Галів), “Листування
бориславців з Іваном Франком” (допо-
відав Володимир Галик), “Краєзнавча
робота в школі: форми і методи” (допо-
відала Світлана Біла). Важливим моментом
роботи круглого столу стали жваві дис-
кусії не лише в контексті заслуханих допо-
відей, а й щодо  подальших досліджень із
маловивчених проблем з історії міста
Борислав.

Організатори та учасники конференції
взаємно обмінялися словами подяки за
плідну роботу в популяризації історії рід-
ного краю, науковою літературою та вис-
ловили сподівання на подальшу співпрацю
у царині краєзнавства.

Володимир ГАЛИК,
кандидат історичних наук, доцент,

заступник декана з НДР історичного
факультету

У жовтні ц.р. у видавництві “Місіонер”
видано біографічний словник василіан-
ського чернецтва Перемишльської єпархії
другої половини XVIII ст., який впоряд-
кував Ю. Стецик, доц. кафедри давньої
історії України та спеціальних історичних

Нове науково-довідкове видання кафедри давньої
історії України та спеціальних історичних дисциплін

дисциплін, докторант Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка. У
словнику подано загальні біографічні відо-
мості в уніфікованій формі: рік та місце
народження, час і місце вступу до чер-
нецтва, період проходження новіціату, тер-

мін складення чернечих обітів професа,
освітні студії, види свячень, переміщення
по монастирях Святопокровської про-
вінції з метою виконання чернечих обо-
в’язків, рік смерті. Це науково-довідкове
видання адресоване науковцям, семіна-
ристам, особам богопосвяченого життя,
учителям, краєзнавцям, усім зацікавленим
історією Церкви та краю.
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НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ СРІБНІ ПРИЗЕРИ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

СЕРЕД ЮНІОРІВ ЗІ
СПОРТИВНОЇ
АКРОБАТИКИ

20 листопада у м. Львів відбулися зма-
гання з міні-футболу пам’яті старшого
викладача Михайла Цибульського серед
професорсько-викладацьких складів ви-
щих навчальних закладів Львівщини. У
змаганнях взяли участь такі команди: ЛНУ
ім. І. Франка, ЛДУФК, ДДПУ ім. І. Франка,
НУ-“ЛП”, ЛНАУ.

13 – 19 листопада у столиці Індонезії
місті Джакарта відбувся чемпіонат світу з
ушу. До складу збірної команди України
увійшов студент факультету фізичного
виховання нашого університету Андрій
Фегецин (група ФВ-11Б), вихованець вик-
ладача кафедри фізичного виховання
Оксани Сотрихіної.

Ставши чемпіоном України з ушу, він
виборов право відстоювати честь нашої
країни на міжнародних теренах і разом з
найсильнішими спортсменами України
відправився в Індонезію, де змагалися
близько 960 учасників із 85 країн світу.

Збірна команда України привезла одне
срібло та три бронзи. Наш дрогобицький
спортсмен посів восьму сходинку, що є
хорошим результатом для змагань такого
високого рангу. Це були для Андрія перші

28 листопада в Нью-Йорку відбувся XIII
Міжнародний футбольний Меморіал пам’-
яті Героя України Валерія Лобановського.

У футбольному турнірі, організованому
Асоціацією ветеранів спорту,  взяли участь
чотири команди ветеранів: “Україна”
(Нью-Йорк), Нью-Джерсі, Чикаго і “Кар-
пати – Крілатi” (Іонкерс).

Переможцем змагань, які пройшли на
футбольному полі спорткомплексу “Авіа-
тор” (Нью-Йорк), стала команда “Карпати
– Крілатi”.

Український арбітр, доцент кафедри
спортивних дисциплін та методики їх вик-
ладання Р. Проць – один з арбітрів тур-
ніру, встиг зіграти кілька матчів, при-
свячених ушануванню пам’яті В. Лоба-
новського у Нью-Йорку.

КОМАНДА ДДПУ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТУРНІРУ
 З МІНІ-ФУТБОЛУ ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА ЦИБУЛЬСЬКОГО

УКРАЇНСЬКИЙ АРБІТР

На фото: перший справа Р. Проць

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З УШУ

На фото: О. Сотрихіна й А. Фегецин

26  –  29 листопада  у місті Львів відбувся
чемпіонат України серед юніорів зі спор-
тивної акробатики. Жіноча акробатична
пара Юлія Пилип’як  (студентка групи ФВ-
11Б, факультет фізичного виховання) та
Олександра Табачинська (Дрогобицька
гімназія) у складі збірної команди Львів-
ської області отримала срібні нагороди.
Вітаємо Юлію й Олександру. Бажаємо їм
подальших перемог!

“УНІВЕРСІАДА
ЛЬВІВЩИНИ – 2015”

Результати ігор: ДДПУ ім. І. Франка –
НУ – “ЛП” (2 : 1), ЛДУФК – ДДПУ ім.
І. Франка (1 : 2), ЛНУ ім. І. Франка – ДДПУ
ім. І. Франка (2 : 3), ДДПУ ім. І. Франка –
ЛНАУ (3 : 1).

За результатами ігор переможцем тур-
ніру стала команда нашого університету.
Вітаємо наших футболістів!

На дворі грудень. Підходить до закін-
чення перший семестр 2015 –  2016 н.р.

Уже не за горами Новий рік, а  стовпчик
термометра вперто не хоче опускатися
нижче позначки “нуль”.

Новорічні та Різдвяні свята будуть суп-
роводжувати масові заходи біля ялинки.
Саме тоді використовують різні піротех-
нічні засоби, бенгальські вогні та інше.
Тож слід пам'ятати про небезпеку, яку
становлять піротехнічні вироби. На за-
гальноуніверситетських заходах біля ялин-
ки використовувати їх категорично забо-
ронено. А якщо хочемо ними розважи-
тися у власній домівці, то придбаймо їх у
спеціалізованому магазині, а не на сти-
хійному  ринку, і дотримуймося безпеки
при їх використанні.

Тому радимо краще обійтися без них.
Не запалюйте на ялинках свічечки та не
залишайте малолітніх дітей без нагляду
біля ялинки.

Сподіваємося, що Новорічні та Різдвяні
свята порадують нас морозом та снігом.
Тоді річки і водойми вкриються льодом.
Слід пам'ятати студентам, особливо меш-
канцям гірських районів, що безпечним є
лід завтовшки 7 – 10 см. Адже щоб ско-
ротити шлях, вони часто переходять через
гірські річки та водойми. Тож у такій
ситуації до біди один крок.

Обережними слід бути  на залізниці.
Адже залізниця – це зона  підвищеної не-
безпеки.

Значну небезпеку становлять і пожежі,
які виникають під час святкування Ново-
річних та Різдвяних свят.

Тож будьте пильними, дбайте про свою
безпеку та безпеку людей, які вас ото-
чують, і тоді ніщо не затьмарить вашого
святкового настрою.

М.А.  ГУБІЦЬКИЙ,
начальник відділу ОП і ТБ

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ

змагання для такого рівня, де він зміг
обійти досвідченіших атлетів.

РЕДАКЦІЯ

Колектив Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. Іва-
на Франка висловлює співчуття про-
фесорові, доктору фізико-математич-
них наук Василеві Івановичу Бойчуку з
приводу смерті матері.

Колектив Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. Іва-
на Франка висловлює співчуття заслу-
женому працівникові  культури України,
професору Петрові Васильовичу Гушо-
ватому з приводу смерті матері.

26 – 27 листопада у м. Львів у рамках
“Універсіади Львівщини  – 2015” відбулися
змагання з гирьового спорту серед чоло-
віків та жінок. Вітаємо студентів факуль-
тету фізичного виховання Андрія Лагуша
( ФВ-11Б, вагова категорія понад 95 кг) та
Божену Спасенкову (ФВ-23Б, вагова кате-
горія до 58 кг) за зайняті І місця у своїх
вагових категоріях.

Тренери: старші викладачі кафедри
спортивних дисциплін та методики їх вик-
ладання В.І. Кізло та Р.Г. Кушнір

На фото: Б. Спасенкова та А. Лагуш


