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ІІІ  ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА  АКАДЕМІЯ “КРАЇНА ФРАНКІАНА”

Уже відшумів травень весняними гро-
зами, а часто, навіть, осінньою негодою.
У місті юності Івана Франка Дрогобичі,
відбулася ІІІ літературно-мистецька акаде-
мія “Країна Франкіана”. Попри важку си-
туацію у країні, а також зайнятість, до Дро-
гобича прибули поважні вчені-франко-
знавці: Марина Франчук, доцент кафедри
українського літературознавства та компа-
ративістики Житомирського державного
університету імені Івана Франка; Святослав
Пилипчук, професор, директор Інституту
франкознавства Львівського національно-
го університету імені Івана Франка; Ми-
кола Легкий, завідувач відділу франкознав-
ства, кандидат філологічних наук Львівсь-
кого національного університету імені Іва-
на Франка. Зокрема, гості зі Львова при-
ємно вразили студентську аудиторію вива-
женими науковими підходами до розумін-
ня неоціненної спадщини Івана Франка.
Ось, Святослав Пилипчук виголосив до-
повідь “Франкова стратегія національного
поступу”, у якій відзначив, що творчість
українського Мойсея зараз як ніколи
актуальна, коли треба усім “ум гострить,
насталювати волю”, бо наша Україна зараз
стоїть перед дилемою: бути їй чи не бути.
В унісон до виступу Святослава Пилипчу-
ка була виголошена доповідь Миколи Лег-
кого “Українська національна ідея в про-
зових творах Івана Франка”, де автор від-
значив, що письменник у прозових полот-
нах відобразив не лише тогочасне життя
Галичини, а й відобразив колоритні люд-
ські характери, поглянувши на які, ми мо-
жемо інтерпретувати їх на сучасні реалії.

Питанням російсько-українських взає-
мин в інтерпретації Івана Франка була
присвячена доповідь відомого мовознав-
ця, професора Ярослава Радевича-Вин-
ницького. Слухачі мали змогу ще раз на-
очно переконатися у словоблудді

російської політики, яка не лише не визнає
ніяких реалій, а й свідомо прагне обманути
світову громадськість.

Підсумком пленарного засідання кон-
ференції “Нагуєвицькі читання – 2015:
Ідеї національної свободи та культурної
самобутності у творчості Івана Франка”
була презентація монографії кандидата фі-
лологічних наук, доцента кафедри україн-
ської літератури та теорії літератури, керів-
ника Науково-ідеологічного центру ім.
Д. Донцова Олега Багана “Іван Франко:
інтерпретації”.

Окрім того,  в інституті іноземних мов
відбувся науковий семінар “Іван Франко і
Європа: філологічний контекст”, органі-
зований спільно викладачами інституту та
франкознавчим відділом нашої alma-mater.

28 травня у 99-ту річницю від дня смер-
ті І. Франка біля  його пам’ятника у Дро-
гобичі відбулася  громадянська панахида,
в якій взяли участь, крім духовних осіб,
представники міської і районної влади,
ректор університету професор Надія Скот-
на, доцент Житомирського університету
Марина Франчук.

історичному відділі музею “Дрогобич-
чина” відкрилася документальна виставка
“Борислав і Дрогобич у житті і творчості
Івана Франка”, а в нашому театрі імені
Юрія Дрогобича відбувся показ вистави
“Украдене щастя” як чергова зустріч із
драматичним зображенням нашої
дійсності у баченні й інтерпретації Івана
Франка.

Насамкінець хотілося б відзначити  під-
сумкове заключне слово завідувача ка-
федри теорії та історії української літе-
ратури, доктора філологічних наук, про-
фесора Петра Іванишина, який зауважив,
що постать Івана Франка всіляко старалися
применшити, зробити його так званим
лише галицьким, а не всеукраїнським
світочем. І тому цілком слушними були
слова декана філологічного факультету,
професора Василя Винницького: “Іван
Франко – геній українського народу, і  не
варто його “приватизовувати”, як кому
заманеться, бо він – це сутність і прий-
дешнє української нації”.

Необхідно всім усвідомити, що вша-
нування пам’яті Івана Франка не має
обмежуватися лише травневими чи серп-
невими урочистостями. Воно має бути
завжди в душах і серцях українців.

Відзначимо ще конференцію “Пат-
ріотизм у системі сучасних суспільних
цінностей”, яка відбулася 14 травня у
Національній академії управління
(м. Київ), де з доповіддю  “Патріотизм у
поетичній творчості Івана Франка” вис-
тупив автор цих рядків.

Михайло ЗУБРИЦЬКИЙ,
 провідний спеціаліст

франкознавчої лабораторії

27 травня у приміщенні філологічного факультету відбувся конкурс
читців поезій Івана Франка і про Івана Франка серед молоді, в якому
взяли участь 42 учнів та студентів міста і району.

 Переможцями в групах стали:
група 3 – 6 класи

Анастасія Стецик (Дрогобицька гімназія) – І місце; Галина Іванишин
(ЗОШ № 2 м. Дрогобич) – ІІ місце; Анастасія Крупач (Волощанський
НВК І – ІІІ ступенів) – ІІІ місце;
 група 7 – 9 класи

Юлія Марущак (ЗОШ № 1 м. Дрогобич) – І місце; Марія Куцопей
(школа с. Долішній Лужок) – ІІ місце; Анна Сливар (ЗОШ № 14
м. Дрогобич) – ІІІ місце;
група 10 – 11 класи, студенти коледжів та університету

Анна-Марія Василенко (факультет початкової освіти ДДПУ ім.
І. Франка) – І місце; Каріна Стародуб (Стебницька школа № 11) – ІІ
місце; Тетяна Грицай (Модрицька ЗОШ) – ІІІ місце.

КОНКУРС ЧИТЦІВ ПОЕЗІЙ

Варто відзначити ще той факт, що в
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!

28 травня в актовій залі інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій відбулася ІІ Науково-практич-
на конференція викладачів та студентів
“Актуальні проблеми сучасної науки”.

У фойє актової зали було представлено
виставку друкованих праць кафедр інсти-
туту.

З вітальним словом виступив В. Бойчук,
професор, доктор фіз.-мат. наук, директор
інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій.

На пленарному засіданні виступили за-
відувачі всіх 10 кафедр інституту з пре-
зентаціями про наукові досягнення
структур.

О. Процишин, доцент, заступник ди-
ректора з науково-дослідної роботи та
міжнародної співпраці презентувала збір-
ник тез, доповідей, укладений за мате-
ріалами конференції, в якому представлено

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

10 – 15 травня 2015 року в
рамках угоди про співпрацю
між історичним факультетом
ДДПУ ім. І. Франка та Гума-
ністичним відділом Люблінсь-
кого університету Марії Кюрі-
Склодовської відбувся обмін
досвіду студентів. Група поль-
ських студентів (керівник –
А. Сідоровска) та студентів на-
шого університету (керівник –
О. Тимошенко) відвідали істо-
рико-архітектурні пам’ятки
Львівщини та Закарпаття. В
цей же час група українських студентів
(керівник –   І. Лозинська) взяла участь у
краєзнавчій практиці студентів UMCS.
Програмою практики було передбачено

13 червня обрано академіком (дійсним членом) Академії наук вищої школи України
(відділення політології, соціології та права) доктора соціологічних наук, професора
кафедри правознавства, соціології та політології Світлану Щудло.

СВІТЛАНА ЩУДЛО – АКАДЕМІК АН ВШ УКРАЇНИІвана Васильовича Матієшина з
успішним захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата психоло-
гічних наук зі спеціальності загальна пси-
хологія, історія психології. Науковий ке-
рівник – В.В. Подляшаник, кандидат пси-
хол. наук, доцент кафедри загальної і со-
ціальної психології (Східноєвропейський
національний університет ім. Л. Українки)

18 червня на засіданні вченої ради уні-
верситету, у зв’язку з виходом на заслу-
жений відпочинок колишнього прорек-
тора з науково-педагогічної роботи Іванни
Михайлівни Уздиган, ректор університету,
професор Надія Скотна вручила їй подяку,
ювілейну книжку і пам’ятний подарунок.
Декан філологічного факультету професор
Василь Винницький подякував Іванні Ми-
хайлівні за її бездоганну працю на кафедрі
української мови і вручив букет квітів. У
відповідь Іванна Михайлівна подякувала
всьому професорсько-викладацькому ко-
лективу та ректорату університету за при-
вітання.

ПРОВОДИ НА ЗАСЛУЖЕНИЙ
ВІДПОЧИНОК

ДРОГОБИЧ – ЛЮБЛІН – ОБМІН СТУДЕНТАМИ

наступний маршрут: Люблін – Опатов –
Ниса – Срібна Гора – Клодцко – Наход –
Опочно – Свідніца – Вроцлав – Краків –
Сандомир – Люблін.

ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА
СТУДЕНТІВ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ”

роботи 116 учасників не лише студентів
та викладачів інституту фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних тех-
нологій, а й інших вишів України та
зарубіжжя.

На конференції директор інституту
вручив студентам ІІ – VІ курсів подяки
за участь.

Колектив історичного факультету сер-
дечно вітає із 60-річчям кандидата істо-
ричних наук, професора, завідувача кафед-
ри давньої історії України та спеціальних
історичних дисциплін, декана історично-
го факультету ДДПУ ім. І. Франка

ЛЕОНІДА ВОЛОДИМИРОВИЧА
ТИМОШЕНКА

Прийміть від нас щиросердечну подяку
за Вашу багаторічну сумлінну працю й
плідну науково-педагогічну діяльність та
найщиріші побажання міцного здоров’я,
безмежного щастя, сімейного добробуту.

Хай кожен новий день буде щедрим на
успіхи та перемоги, багатим на радісні
звістки, приємні події, особисті досяг-
нення і благородні справи!

Нехай Ваш невичерпний потенціал та
ентузіазм завжди мають достатнє поле
діяльності, а віра у власні сили і міцне здо-
ров’я стануть для Вас досягненням для
нових звершень і висот. Хай і надалі буде
плідною Ваша праця, твердою віра, непо-
борною сила духу! Божої благодаті та
всіляких гараздів Вам і Вашій родині на
многії роки!
 Зичимо здоров’я від води джерельної,
 Багатства – від землі святої,
 Неба голубого, хліба запашного,
 Радості від дітей, поваги від людей.
 Хай сонце Вам щиро сміється,
 Хай все у житті удається,
 Хай щастя завжди Вас знаходить,
 Здоров’я і радість у хату приходять,
 Хай Вас зігріває людська доброта
 За все, що зробили за свої літа.
 Щоб Ваші стежини стелив дивосвіт
 На многая, многая, многая літ!

Колектив історичного факультету сер-
дечно вітає із 40-річчям кандидата істо-
ричних наук, доцента кафедри давньої
історії України та спеціальних  історичних
дисциплін, заступника декана історичного
факультету ДДПУ ім. І. Франка

СВІТЛАНУ ЯРОСЛАВІВНУ БІЛУ
Дорога наша ювілярко! Нехай лагідна

посмішка весняного сонця дарує Вам міц-
не здоров’я, красу і чарівність, родинне
тепло та затишок.

Нехай Ваша доброта, ніжність, жіноч-
ність завжди сповнюють серця радістю і
любов’ю, будуть запорукою миру та зла-
годи, здійснення кращих мрій і сподівань,
а Ваша праця йде на користь справі, дає
наснагу, для здійснення всіх Ваших
задумів. Щасливої Вам жіночої долі, на-
дійного чоловічого крила, ніжних і дух-
мяних квітів!

Ми всі щиро Вас вітаєм,
Добра і щастя Вам бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте бід,
А живіть до ста щасливих літ!
Хай щастя вікує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і доброї долі
Господь хай зсилає на довгі роки!
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21 та 22 квітня 2015 року в Народному
домі ім. І. Франка відбулися півфінальні
ігри фестивалю КВН. Виступало 8 команд,
кожна з яких була неповторною, мала свій
стиль гри, що робило змагання цікавим і
різнобарвним. Усім учасникам було запро-
поновано представити свої ідеї на тему
“Жити по-новому”. Відкрити се-
рію півфінальних ігор, відповід-
но до жеребкування, випало ко-
мандам: “Істфак” (історичний
факультет),  “Фізматівська шпа-
на” (інститут фізики, математи-
ки, інформатики та інноваційних
технологій), “220” (біологічний
факультет), “Extra girls” (факуль-
тет початкової освіти). За резуль-
татами гри у фінал пройшли дві
команди, які отримали най-

Студентське життя ДДПУ ім. І. Франка
вражає своєю активністю та яскравістю.
Попри своє основне завдання – здобуття
фахових знань, – молодь проявляє себе
не тільки у науковій, а й громадській робо-
ті. Профком студентів та студентських
актив докладає багато зусиль, щоб життя
студентів у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті ім. І. Франка
було цікавим та змістовним.

26 травня був проведений XII загально-
університетський конкурс “Красуня уні-
верситету – 2015”. Підготовка тривала
більше двох місяців. Учасниці зуміли
підготуватися і гідно представити свої фа-
культети. Організатори конкурсу: Ігор Гів-
чак, голова профкому студентів, Тетяна
Атаманчук, студентка інституту іноземних
мов, яка займалась підготовкою учасниць.

У конкурсі брали участь 9 дівчат.
Представниці від своїх факультетів чи
інститутів змагались за  корону красуні
університету в таких конкурсах: “Пред-
ставлення + інтелектуальний”; “Модель-

XXIII ФЕСТИВАЛЬ КВН матівська шпана” та “Істфак”.
Наступного дня жереб звів між собою

команди: “3D” (інститут фізики, матема-
тики, інформатики та інноваційних техно-
логій), “Галюцинації” (соціально-гумані-
тарний факультет), “Інфаркт” (інститут
іноземних мов), “Фіфа” (факультет фізич-
ного виховання). Гра була насиченою та
цікавою. Право виступати у фіналі отри-
мали команди “Галюцинації” та “3D”.

19 травня відбувся фінал КВН – свята
сміху та жартів. Цього дня на сцені зустрі-
лись 4 команди, які перемогли у відбірко-
вому турі. Тема цьогорічних фінальних
ігор – “Бізнес по-студентськи”. Події у залі
розгортались дуже цікаво і до останнього
моменту жоден із глядачів не міг перед-
бачити, хто ж саме переможе. Кожна
команда прагнула здобути кубок КВН,
тому учасники демонстрували всю свою
акторську майстерність, зі сцени лунали
жарти та пісні. Проте перемогти у цій за-
пеклій грі зуміли представники соціально-
гуманітарного факультету (“Галюцина-

ції”). Того дня свято вдалося на славу.
Приємним було бачити, що після завер-
шення гри суперники привітали один
одного, зробили спільні фотографії, що
стали свідченням дружби та взаємопова-
ги дрогобицького студентства.

На завершення висловлюємо подяку
організатору КВН – Ігореві Гів-
чаку, голові профбюро студен-
тів, усім командам, які брали
участь у відбірковому турі, а та-
кож тим, хто зумів у фіналі ство-
рити таку незабутню атмосферу
свята. Сподіваємось, що КВН і
надалі буде збирати веселих і
найкмітливіших.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
студентка історичного

факультету

“КРАСУНЯ УНІВЕРСИТЕТУ – 2015”

ний” конкурс (вихід учасниць в одязі від
магазину-салону “Шопоголік”); конкурс
“Мій талант”; конкурс “Вихід у купаль-
никах”; конкурс “Романтичний” (вихід у
весільних сукнях).

Особливої уваги заслуговують ведучі
феєричного шоу – Ярина Гівчак,  студентка
інституту іноземних мов та Володимир
Думич, методист навчально-виховного
відділу.

Поміж конкурсними номерами глядачі
мали можливість послухати музичні но-
мери у виконанні Софії Лешишак, Ірини
Вадюн, Марти Когут, гру на акордеоні
Юрія Дякунчука. Незабутнє враження
справило на глядачів шоу ансамблю су-
часного танцю “Азарт”, представників
фітнес-клубу “Fit Curves”, ансамблю
естрадного танцю “Імперія” факультету
початкової освіти, під керівництвом Маг-
далини Марушки. Моменти радості та смі-
ху глядачам подарували гумористична
формація ЛВК та переможці XXIII фести-

гуманітарного факультету “Галюцинації”.
Звичайно, як і кожний масштабний

захід, це шоу не відбулося б без спонсорів
та партнерів: “Твоє радіо”, розважальний
комплекс “Казанова”, ювелірний магазин
“Каблучка”, відпочинковий комплекс
“Залісся”, розважальне агентство “Show
time”, кафе-бістро “Фієста”, фітнес-клуб
“Fit Curves”, відео-студія “Рекарт”, мережа
магазинів “Економ”, магазин одягу “Шо-
поголік”, салон-перукарня “Roksi”,
ПриватБанк.

Для  нагородження учасниць було
запрошено як членів журі, так і студент-
ський актив. Кожна з номінацій знайшла
свою красуню. Проте були й переможці:

II Віце-міс – Юлія Яртим (інститут
іноземних мов). Нагороджувала ведуча
ранкового шоу “Кофеїн” на “Твоєму ра-
діо” Роксолана Буяк.

I Віце-міс – Тетяна Лапунька (факультет
початкової освіти). Нагороджував голова
ради студентського самоврядування уні-
верситету Ігор Ільницький.

“Красунею університету – 2015” року
стала Антоніна Берец, студентка інституту
музичного мистецтва. Нагороджували пе-
реможницю голова профкому студентів
Ігор Гівчак та “Красуня університету –
2014” Софія Савчин.

Усі учасниці були нагороджені цінними
призами та букетами квітів від організа-
торів. Красуня університету отримала ко-
рону з рук своєї попередниці Софії Сав-
чин, а також від організаторів – подарунок
від ювелірного магазину “Каблучка”.

Організатори конкурсу висловлюють
щиру подяку усім, хто долучився до
проведення цього прекрасного весняного
свята.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
студентка історичного

 факультету

“Галюцинації”

“Інфаркт”

“Істфак”

більшу кількість балів – “Фіз-

валю команд КВН – команда соціально-
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5 – 6 червня 2015 року уперше в Дро-
гобичі відбулися “Дні Європи”, співіні-
ціатором та одним із організаторів яких
виступив Дрогобицький державний педа-
гогічний університет ім. Івана Франка.
Ініціатива народилася наприкінці ми-
нулого року під час розмови ректора,
проф. Надії Скотної з Генеральним Кон-
сулом РП у Львові Ярославом Дроздом.
Згодом до реалізації задуму долучилася
міська рада Дрогобича.

Можемо пишатися тим, що “Дні Євро-
пи” – проект, який кілька років поспіль
відбувається в обласних центрах України,
–  реалізовано також і в нашому місті, що
має особливу цінність у контексті євро-
інтеґраційних процесів в Україні, під-
креслює європейський вибір нашого уні-
верситету і Дрогобича загалом.

Проект відбувся під почесним патро-
натом Посольства Європейського Союзу
в Україні та Посольства РП в Україні.
Партнерами “Днів Європи у Дрогобичі –
2015” були: Інститут Книги у Кракові,
Польський Інститут у Києві, Посольство
Федеративної Республіки Німеччина в
Україні, Місто Люблін, Товариство “Фес-
тиваль Бруно Шульца” в Любліні, Фонд
“Збережімо Спадщину” з Любліна та ін.
У проекті взяли участь дипломатичні
представництва Австрії, Бельгії, Нідер-
ландів, Чехії, Угорщини, Румунії та Литви.

Високим гостем європейських фестин
у Дрогобичі був Посол Європейського
Союзу в Україні Ян Томбінський, який 5
червня виголосив промову в універ-
ситетській  актовій залі, був присутній на
презентації Кімнати-Музею Бруно Шуль-
ца, а наступного дня залюбки мандрував
Ярмарком партнерських міст та гостей
Дрогобича, що барвисто розкинувся на
площі Ринок, де можна було побачити
намети і стенди різних країн та міст, від-
відати майстер-класи Посольства ЄС в
Україні, оглянути і навіть скуштувати про-
дукцію підприємств Дрогобича та сусідніх
міст, зокрема, солодощі кримських татар,
які мешкають у нашому місті.

Саме на цьому Ярмарку, який був адре-
сований до всіх дрогобичан і гостей міста,
активно працювали  волонтерами студенти
нашого університету. Обслуговували та ре-
кламували Ярмарок головно студенти
інституту іноземних мов: Ольга Козар
(АН-51), Катерина Ковальчук (АН-31),
Олександра Красівська (АН-31), Андріана
Лесюк (АН-32), Зоряна Мацієвська (АН-
32), Вікторія Іванишин (АН-32), Назар
Кутереба (АН-33), Ірина Кузьо (АН-33),

УПЕРШЕ В ДРОГОБИЧІ Й УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУЛИСЯ “ДНІ ЄВРОПИ”

На фото: під час інавґурації “Днів Європи у Дрогобичі – 2015”. Мармурова зала ратуші. Зліва направо: директор Інституту
Книги у Кракові Ґжеґож Ґауден, Держсекретар у канцелярії прем’єр-міністра РП Анжеліка Можджановська, в.о. міського
голови Дрогобича Тарас Метик, Уповноважена Уряду РП з питань рівного ставлення проф. Малґожата Фушара,
Генеральний Консул РП у Львові Ярослав Дрозд, ректор ДДПУ ім. Івана Франка проф. Надія Скотна

На фото:  на Ярмарку партнерських міст та гостей Дрогобича. Зліва направо:
в.о. міського голови Дрогобича Тарас Метик, Генеральний Консул Румунії у
Чернівцях Елеонора Молдован, Посол ЄС в Україні Ян Томбінський, ректор ДДПУ
ім. Івана Франка проф. Надія Скотна, Генеральний Консул РП у Львові Ярослав
Дрозд

Христина Карпин (АФ-34), Іванна Білик
(АФ-34), Наталія Михальчак (АП-35), Мар-
та Перч (АП-35), Надія Дембіцька (АП-35),
Оксана Титар (АФ-23), Наталія Янчура
(АФ-23), Олександр Коваль (АФ-23), Євген
Мусяло (АП-24), Тетяна Гавронська (АП-
24), Ірина Богоніс (АП-24), Іванна Мики-
тин (АП-24), Назар Марко (АП-14), Ярос-
лав Атаманчук (НА-16), Андрій Кітик (НА-
16). За сприяння у формуванні волон-
таріату серед студентів інституту інозем-
них мов велику вдячність висловлюємо
директорові інституту проф. Володимиру
Кеміню. Волонтерами були також сту-
дентки філологічного факультету Ксенія
Віленська та Галина Мазурик з гр. УП-25.
Технічну допомогу під час підготовки
Ярмарку надали студенти інституту фізи-
ки, математики, економіки та інновацій-
них технологій, згуртовані Ігорем Кравчу-
ком: Володимир Бірюк, Ярослав Бориняк,
Василь Василик, Святослав Дрозд, Віта-
лій Козак, Богдан Кухар, Андрій Лозинсь-
кий, Юрій Федько.

Невдовзі з нашими студентами-волон-
терами зустрінеться представник Гене-
рального Консульства РП у Львові, аби
висловити їм вдячність за допомогу у
проведенні “Днів Європи у Дрогобичі –
2015”, вручити дипломи та невеличкі
сувеніри. Полоністичний науково-інфор-
маційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ
ім. Івана Франка – як координатор про-
екту – також каже велике спасибі усім
студентам-волонтерам.

Програма “Днів Європи у Дрогобичі –
2015” була насиченою й різноманітною.
Інавґурація відбулася у Мармуровій залі
ратуші за участі Генерального Консула РП

у Львові Ярослава Дрозда, ректор ДДПУ
ім. Івана Франка проф. Надії Скотної, в.о.
міського голови Дрогобича Тараса Мети-
ка, директора Інституту Книги у Кракові
Ґжеґожа Ґаудена, Держсекретаря у кан-
целярії прем’єр-міністра РП Анжеліки
Можджановської, Уповноваженої Уряду
РП з питань рівного ставлення проф. Мал-
ґожати Фушари, котра також прочитала
цікаву інавґураційну лекцію про європей-
ську політику рівності. Організатори про-
екту, високі дипломатичні особи та пред-
ставники Уряду РП урочисто поклали кві-
ти до меморіалів пам’яті Героїв Небесної
Сотні та “Тюрма на Стрийській”.

У пополудневі години першого дня
“Днів Європи у Дрогобичі” в універ-
ситетській актовій залі відбулися виступи
й презентації гостей із Німеччини і Поль-
щі та вельми цікава соціологічно-історична
дискусія на тему конфліктів та їх вирі-
шення у минулому й сьогодні, яку концеп-
ційно ініціював багатолітній партнер на-
шого університету, видатний польський
соціолог проф. Яцек Курчевський із Вар-
шавського університету, запросивши до
участі у цій дискусії проф. Малґожату Фу-
шару (Варшава), проф. Наталію Старченко
(Київ) та науковців нашого університету
проф. Світлану Щудло та проф. Леоніда
Тимошенка. Були виголошені публічні лек-
ції про Івана Франка та Бруно Шульца –
двох найвизначніших постатей євро-
пейського минулого нашого міста, прочи-
тані проф. Леонідом Тимошенком та
доц. Вірою Меньок. Відбулася презентація
Кімнати-Музею Бруно Шульца – першого
у світі музею цього митця та Міжнародно-
го Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі.



Франківець 525 червня 2015 р.  № 62 (228) 25 червня 2015 р.  № 62 (228)

На фото:  студенти-волонтери з інституту іноземних мов та філологічного факультету

На фото:  лідер гурту “Тарака” Кароль Кус (у центрі) з дрогобичанами після
свого концерту

5 червня у рамках Днів Європи у Дрогобичі ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету ім І. Франка проф. Надія Скотна підписала угоду про спів-
працю з провідним навчальним закладом Польщі – Варшавським університетом. Поль-
ську сторону представляла міністр РП з питань рівності проф. Малгожата Фушара та
проф. Яцек Курчевський.

ПІДПИСАНО УГОДУ З ВАРШАВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
На фото: Міністр
РП, проф. М. Фу-
шара та ректор
проф. Н. Скотна
під час підписання
угоди про наукову
співпрацю

Другий день “Днів Європи у Дро-
гобичі” відкрила екуменічна дискусія на
тему “Духовні виміри європейських вик-
ликів у гетерогенній Східній Галичині”, яка
відбулася у Дрогобицькій духовній семі-
нарії. Модератором дискусії виступив
о. Олег Кекош, капелан ДДПУ ім. Івана
Франка. Глибокими думками про духовні
перспективи європейського вибору для
України та нашого реґіону поділилися:
о. Томаш Достатній, гість дискусії, домі-
ніканин із Любліна, о. Мирон Бендик,
ректор Дрогобицької духовної семінарії,
о. Мирослав Лех, настоятель римо-като-
лицької громади Дрогобича, о. Михаїл
Бачинський, настоятель Св. Андріївського
храму УАПЦ у Дрогобичі, о. Ігор Цмо-
канич, викладач Дрогобицької духовної
семінарії. Дискусія виявилася вельми про-
дуктивною, накреслила перспективу для
продовження екуменічних зустрічей, на
яких могли б обмінюватися своїми погля-
дами представники різних релігійних кон-
фесій Дрогобича. Це один із справді євро-
пейських результатів проекту, позаяк
спільний Європейський Дім передбачає
взаємну толеранцію та розуміння іншої
людини.

Почесним гостем “Днів Європи у Дро-
гобичі” був Збіґнєв Буяк – видатний діяч
демократичної опозиції у Польщі за часів
ПНР, співзасновник і символ польської
“Солідарності”, 2014 року співзасновник
Громадянського Комітету Солідарності з
Україною, ініціатор міжнародного моні-
торингу Майдану, персона нон-ґрата у
Росії. Збіґнєв Буяк виголосив вельми акту-
альну лекцію “Майдан, або Чому необхід-
не Порозуміння”. Ярослав Ґодун з Мі-
ністерства Закордонних Справ РП,
недавній директор Польського Інституту
у Києві, палкий прихильник нашого уні-
верситету, запропонував презентацію про
культурну та публічну дипломатію Польщі
в Україні. Александра Зіньчук (Група
“Жива Мова”, Фонд “Відкритий Терен”,
Люблін) презентувала свій проект “Поєд-
нання через важку пам’ять”, присвячений
Волині – 1943 та Східній Галичині. Усі ці
заходи відбувалися у стінах Франкового
університету.

Василь Хім’як, старший експерт Львів-
ського представництва Програми “Поль-
ща – Білорусь – Україна”, у Мармуровій
залі ратуші розповів про перспективи
транскордонного співробітництва у рам-
ках цієї програми.

Студентський театр “Альтер” нашого
університету цікаво презентував свою між-
народну діяльність у своєму сценічно-га-
лерейному приміщенні. У новому складі

“Альтеру” грає кримчанин Мустафа та
юна Саша з Дебальцевого. Презентацію
урізноманітнила виставка Кшиштофа Ко-
нєчного “Птахи з Душею”, під час якої
автор розповів про свої нетипові мис-
тецькі роботи – дивовижних птахів із де-
рева, каменю й металу.

Оптимістичним акордом “Днів Європи
у Дрогобичі – 2015” був вечірній виступ
на сцені площі Ринок, що завершив ціло-
денну концертну програму, чудово підго-
товлену містом, яка супроводжувала
Ярмарок партнерських міст та гостей
Дрогобича. Це був запальний і щирий
концерт польсько-українського гурту “Та-
рака” (Познань), знаного з пісні “Подай
руку Україні”, яка стала символом Май-
дану. Гурт відомий зі своєї палкої під-
тримки України: перебування спершу на

Майдані, а тепер поїздки на лінію фронту
на Схід України та суттєва допомога
українським бійцям і людям на окупова-
ній території. Лідер гурту Кароль Кус
натхненно співав і спілкувався з дро-
гобичанами й гостями, які захоплено слу-
хали концерт і разом з гуртом “Тарака”
зворушено й полум’яно співали:

Ще не вмерла, не вмерла Україна!
Коли разом, то ми одна родина!
Символ Волі – червоная калина,
Ще не вмерла, не вмерла Україна!…

Віра МЕНЬОК,
доцент, керівник Полоністичного

науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька, координатор “Днів

Європи у Дрогобичі – 2015”

Світлини:  Ігор ФЕЦЯК
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“СТУДЕНТ РОКУ” НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Молодість – це пора творчості,
перемог і самовираження.

Бути кращим – це досягнення
Студентство – найбільш цікава, запаль-

на та емоційна частина молоді. Скільки
неймовірних талантів, скільки неви-
черпної енергії, скільки потужної люд-
ської сили криється в характері кожного
з них. Саме тому 10 червня на біологіч-
ному факультеті за ініціативи заступника
декана з виховної роботи Т.С. Скробача
було проведено конкурс “Студент року”,
в якому приймали участь молоді, енергій-
ні й амбітні студенти нашого факультету.

Учасники проявили багатогранність
свого розвитку, як фахівця своєї галузі,
творчої особистості, лідера студентської
молоді. Кожен гідно проявив себе  обда-
рованою особистістю, продемонстрував
свої навчальні, наукові та творчі до-
сягнення.

Журі, у складі декана факультету
С.Я. Волошанської, заступника декана з
навчально-методичної роботи Г.М. Кос-
сака, заступника декана з виховної роботи
Т.Б. Скробача, визначили переможцями
таких студентів:

У номінації “Студент-митець” на-
городжені: Леся Іваницька (зайняла

почесне ІІІ місце на конкурсі читців поезії
Тараса Шевченка), Олена Кондрат  (пред-
ставляла факультет на пісенному конкурсі
“Шанс”), Надія Яцюшка.

За активну участь у спортивному житті
факультету у номінації “Студент-
спортсмен” були нагороджені: Ярослав
Коцюба, Марія Будайчик, Микола Середа.

У номінації “Студент-волонтер” за
допомогу в консультативно-валеологіч-
ному центрі “Паросток” нагороджені: Уля-
на Ілюк, Марія Будайчик.

У номінації “Студент-науковець” за
активну участь у багатьох наукових конфе-
ренцій як обласних, так і міжнародних
нагороджені: Іван Кулиняк,  Леся Іскович.

У номінації “Студент-журналіст” пе-
ремогу отримали Роман Хомин та Ольга
Войтків (за замітки у районні та обласні
газети).

У номінації “Студент-громадський
діяч” нагороду отримали: Іван Кулиняк,
Аліна Романчак, Вікторія Метріш.

Подякою нагороджена команда КВН
біологічного факультету “220”.

На конкурсі не було переможених, бо
усі були найкращі. Студенти отримали
мотивацію і спонукання до більш ефек-
тивної діяльності, щоб наступного року
досягти кращих результатів.

Аліна РОМАНЧАК,
голова студентського профкому

Веселий настрій та приглушений гамір
панували 22 травня в актовій залі головно-
го корпусу Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка,
де відбувався День історичного факуль-
тету та Свято останнього дзвоника. Схви-
льовані випускники, викладачі, гості, натх-
ненні студенти – всі поєдналися в єдиному
пориві хвилюючого моменту свята.

Ведучі свята, Руслан Берездецький
(студент ІІ курсу) та Катерина Кремінь
(студентка І курсу), оголосили про поча-
ток урочистого моменту і залунали звуки
державного гімну.

Із вітальним словом від ректорату до
випускників та усіх присутніх звернувся
проректор з науково-педагогічної роботи,
кандидат фізико-математичних наук, про-
фесор Юрій Кишакевич, який побажав
випускникам творчих злетів, значних
професійних досягнень та легкого жит-
тєвого шляху. Щирі привітання із 23-річ-
чям історичного факультету та Святом
останнього дзвоника прозвучали від де-
кана історичного факультету, завідувача

кафедри давньої історії України та спе-
ціальних історичних дисциплін, професо-
ра Леоніда Володимировича Тимошенка.

Програма була веселою, насиченою, з
комедійними та співочими номерами. У
цей хвилюючий момент  до випускників
звернулась заступник декана історичного
факультету, кандидат історичних наук, до-
цент Світлана Біла. Вона разом із заступ-
ником декана з виховної роботи, доцен-
том кафедри правознавства, соціології та
політології  Юрієм Дмитришиним нагада-
ли п’ятикурсникам та шестикурсникам
про їхні перші кроки в університеті, про
веселі моменти студентського життя, про
важливість тієї дружби, яка зародилася в
стінах університету, побажала випускни-
кам зберегти ті приємні спогади, які вони
отримали за роки навчання та здобуття пе-
ремог на професійній ниві. Для підтвер-
дження своїх слів вона нагородила подя-
ками за активну життєву позицію від-
мінників навчання, спортсменів, учасників
художньої самодіяльності, активістів сту-
дентського життя.

Приємною несподіванкою був виступ
вихованців бойової школи гопаку
“Духобор”. Зачарували своїм співом Оль-
га Височан (студентка І курсу), Катерина
Кремінь (студентка І курсу), Галина Кузик
(студентка ІV курсу). Гарний настрій усім
присутнім подарувала драйвова команда
КВН історичного факультету “ІСТФАК”.
Безліч позитивних емоцій викликали
запрошені на свято цигани. Цю роль вда-
лося втілити у життя студентам ІІ курсу
Христині Гнатишин та Марії Маліш.
Дівчата у жартівливій формі відкрили
таємні думки студентів та викладачів,
розповіли про майбутнє та побажали
творчих злетів та успіхів. Але найбільший
сюрприз винуватцям свята приготували
першокурсники – відео-привітання. Свято
було у розпалі, коли слово взяли ви-
пускники. Студентки V курсу Олена Іван-
ців та Іванна Беззуб’як сказали багато
теплих слів професорсько-викладацькому
складу факультету, подякували їм за науку,
підтримку у складних ситуаціях і розу-
міння студентів, привітали квітами та
грамотами.

Лекції, семінари, заліки, іспити – це все
вже позаду, але, незважаючи на важку
дорогу до омріяного диплома, на облич-
чях випускників було розчарування, що
вони вже не студенти… Всі присутні
змогли дізнатися, чим жили студенти всі
п’ять років, побачивши на фотографіях
найрадісніші моменти насиченого сту-
дентського життя.

Свято останнього дзвоника та День
факультету в котрий раз дозволило пере-
свідчитись, що історичний факультет –
це одна дружня та міцна родина, де вміють
як наполегливо працювати і навчатись, так
і весело та цікаво відпочивати.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
студентка історичного

факультету

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТА СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА НА ІСТОРИЧНОМУ
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Дочекалися…  Літо – час  канікул і від-
пусток, відпочинку та оздоровлення. І де
б ми не відпочивали – біля озера, річки
на природі чи подорожуючи, слід пам’ята-
ти про правила безпечної поведінки. Адже
влітку стається багато нещасних випадків,
доволі часто із летальними наслідками,
особливо на автошляхах та водоймах.

Міністерство освіти і науки України
стурбоване зростанням травматизму се-
ред учасників навчально-виховного про-
цесу, особливо під час літніх канікул.
Адже, як свідчить статистика, в Україні
щороку виникає майже 200 тис. дорож-
ньо-транспортних пригод (ДТП), у яких
гине до 5 тис. осіб, ще понад 30 тис. осіб
отримують травми. Так, цьогоріч на авто-
шляхах Львівської області виникло 6 121
ДТП, у яких загинуло 64 особи, 776 осіб
травмовано. На дорогах Дрогобиччини
зафіксовано 71 ДТП, внаслідок чого 34
особи травмовано, 3 особи загинуло.

ни, загинули 25 осіб, із яких троє – діти.
Ще не забувся минулорічний випадок,
коли на річці Дністер, біля Самбора, заги-
нуло троє підлітків шкільного віку. Тож,
відпочиваючи біля води, слід пам’ятати,
що купання у місцях, не обладнаних для
цього, становить небезпеку. Особливо не-
безпечно під час відпочинку біля води
вживати алкогольні напої.

Значну загрозу становлять і пожежі, які
можуть виникнути від необережного по-
водження з вогнем під час літнього відпо-
чинку у лісі, що здебільшого супрово-
джується шашликами й алкоголем. А за
спекотної погоди і наявності сухої трави
та хмизу в лісі в такій ситуації до біди –
один крок. Тож про це слід пам’ятати!
Адже на теренах нашої області з початку
року виникло 11 874 пожежі, загинуло 38
осіб, із яких 5 – це діти, ще 35 осіб трав-
мовано. На Дрогобиччині з початку року
виникло 100 пожеж, у яких загинуло 3
особи.

У липні студенти біологічного факуль-
тету нашого університету будуть прохо-
дити польову практику з ботаніки та
зоології у селі Довге (Гірське) та у
спортивно-оздоровчому таборі “Сме-
річка”, розміщеному у лісовому масиві
урочища Помірки, біля Трускавця. Під час
практики не слід втрачати пильність, адже
цього року у карпатських лісах заблукала
та загинула 1 особа. Не поодинокі випадки
укусів різних комах та змій у лісовій
місцевості. Про це необхідно пам’ятати.

Мабуть, кожен про себе подумає, що з
ним нічого такого не трапиться! Та, як
кажуть, є одне “але”...

Тому ще раз хочеться всіх застерегти:
будьте обережними у лісі, на водоймах; не
порушуйте правил дорожнього руху та
будьте пильними на дорозі; обережно по-
водьтеся з вогнем – і тоді ніщо не затьма-
рить вашого відпочинку.

М.А. ГУБІЦЬКИЙ,
начальник відділу ОТ і ТБ

31 березня – 1 квітня 2015 року профком
студентів, студентським самоврядуванням
і виховним відділом проводився загально-
університетський огляд-конкурс на кращу
кімнату в гуртожитках № 1, № 3, № 5.

Перевірка здійснювалась спеціальною
комісією, до складу якої увійшли: Ігор Гів-
чак, голова профбюро студентів, Ігор Іль-
ницький, голова студентського самовря-
дування університету, представники з ви-
ховного відділу та студенти-активісти.

Метою конкурсу є підвищення моти-
вації серед студентів, направленої на на-
лежне підтримання санітарного стану кім-
нат та блоків, пропагування чистоти, як
невід’ємної складової здоров’я студентів,
та визначення і нагородження тих сту-

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ОГЛЯД-КОНКУРС “КІМНАТА РОКУ”
дентів, хто зробив вагомий внесок у по-
ліпшення санітарного стану студмістечка
ДДПУ імені Івана Франка. У конкурсі бе-
руть участь всі кімнати.

Головні критерії оцінки: чистота в кімна-
ті та на секції (блоці); затишок; дотриман-
ня порядку; дотримання санітарно-гігієніч-
них норм; організація та проведення ре-
монтів у кімнаті; забезпечення та збере-
ження належного стану матеріально-тех-
нічної бази, наявної в кімнаті.

Згідно з положенням про огляд-кон-
курс, в гуртожитках відзначено по три
кращі студентські житлові кімнати. Гурто-
житок № 1 парна сторона: I місце – кімната
№ 820, II – № 218, III – № 614; непарна
сторона: I місце – кімната № 409, II –

№ 421, III – № 515; гуртожиток № 3: I міс-
це – кімната № 82, II – № 47, III – № 28;
гуртожиток № 5: блок “А”: I місце –
кімната № 202, II – № 912, III – № 402;
блок “Б”: I місце – кімната № 714, IІ –
№ 519, III – № 504.

Усіх переможців нагороджено дипло-
мами. За рахунок коштів стипендіального
фонду у гуртожитку № 1 і гуртожитку
№ 5 призерам встановлено металопласти-
кові вікна, а у гуртожитку № 3 відбулась
заміна дверей.

Вітаємо з досягненням та зичимо май-
бутніх успіхів.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
 студентка історичного факультету

“Музичний калейдоскоп” – під такою
назвою 16 червня у актовій залі ДДПУ ім.
І. Франка відбувся надзвичайно цікавий
концерт. У програмі були представлені
твори вітчизняних та зарубіжних компо-
зиторів різних жанрів та епох – від бароко
до джазу. Виконавцями цього феєричного
дійства стали студенти І курсу інституту
музичного мистецтва Василь Шуневич
(класична гітара, клас викладача Віктора
Паламарчука) та Ростислав Гавриш (сак-
софон, клас викладача Михайла Тинов-
ського), концертмейстер – Євген Журав-
ський. У концерті прозвучали твори Ніко-
ло Паганіні, Джона Доуленда, Йогана
Себастьяна Баха, Михайла Вербицького,

11 червня у приміщенні кав’ярні „Котермак” відбу-
лася презентація збірки художніх перекладів магіст-
ранта інституту іноземних мов Назарія Агаджаняна
„Dulce et decorum”. Назва збірки – початок відомих
слів Горація „Солодко і славно померти за Батьків-
щину” – квінтесенція збірки, покликаної до життя, за
словами автора, трагічними подіями новітньої україн-
ської історії.

Видання містить переклади лірики корифеїв англій-
ської, французької та російської поезії (Шекспір, Шел-
лі, Байрон, Скотт, По, Кіплінг, Гюго, Бодлер, Ахматова,
Єсенін та ін.) українською мовою, а також англомовні
переклади творів Шевченка, Симоненка, Сосюри,
Олеся.

Перекладені поезії озвучили сам автор та його друзі
зі студентської лави О. Козар і П. Сабат. Модератор
зустрічі – директор Австрійської бібліотеки доц. Я. Ло-
пушанський. Доц. Л. Кобільник зачарувала аудиторію

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРКИ ПЕРЕКЛАДІВ НАЗАРІЯ АГАДЖАНЯНА

“МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП” ського, Юрія Чугунова. У виконанні тріо
(студент магістратури Михайло Федорко
(клас доцента Олександри Німилович) та
дует саксофоністів у складі Ростислава
Гавриша та Ярослава Проціва (клас Ми-
хайла Тиновського) прозвучав авторський
твір Михайла Федорка “Time automagistral”,
який став справжньою окрасою концерту.
Професійними та емоційно виразними
були коментарі Тамари Козій. Слід відзна-
чити високий фаховий рівень підготовки
студентів. Мистецька акція вдалась, свід-
ченням цього стали бурхливі оплески
вдячної публіки. Бажаємо подальших
творчих злетів талановитим студентам та
їх високопрофесійним наставникам!

РЕДАКЦІЯ

представлена у презентованій збірці.
Після завершення презентації усі охочі (а їх виявилось чимало) мали

змогу придбати збірку „Dulce et decorum” з автографом перекладача. Зібрані
кошти одразу було передано на благодійництво – допомогу нашій землячці,
25-річній медсестрі, пораненій в зоні АТО.

Презентована збірка – третє видання магістранта Назія Агаджаняна.
Побажаємо йому успіхів.

На фото (справа наліво): Н. Агаджанян, доц. Я. Лопушанський,
проф. Г. Сабат

піснею на слова Л. Костенко, поезія якої також

Дмитра Шостаковича, Льобета Мігеля,
Джобіма Карлоса, Сергія Самоткіна, Олек-
сандра Вінницького, Анатолія Ольшан-

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ!

Із початку року, на водоймах Львівщи-
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Наші спортивні досягнення

Треба усвідомити те, що без змагань,
без спортивної боротьби,

  яка відбувається під час протистоянь,
не можуть зростати досягнення.

В.А. Сухомлинський
Студенти біологічного факультету бе-

руть участь у  спортивних змагання. При
цьому позитивну роль відіграє емоційний
фактор цих змагань. Гостра спортивна бо-
ротьба, яка відбувається під час змагань,
бажання спортсменів швидше пробігти,
вище й далі стрибнути, підняти якомога
більшу вагу, розвивають у молоді любов
до спорту, прагнення до здорового спосо-
бу життя, які пропагуються на біоло-
гічному факультеті.

Участь у заняттях фізичною культурою
і спортом стимулює студентів удоскона-
лювати свою майстерність, краще во-
лодіти спортивною технікою, безперервно
підвищувати рівень всебічного фізичного
розвитку. Це, зокрема, створює необхідні
умови для досягнення високих спор-
тивних результатів.

Успішними здобутками студентів
біофаку є перемоги у змаганнях:

- настільний теніс – чоловіча команда
посіла І місце, жіноча команда – ІІ місце.

- армреслінг, міні-футбол, легка
атлетика – серед команд університету
посіли ІІІ місце;

- туристичний зліт – серед 8 факуль-
тетів ми зайняли VI місце;

- козацькі забави, шахи  – серед 6
факультетів наші команди вибороли IV
місце;

- волейбол – чоловіча команда виборола
ІІІ місце серед 6 команд, жіноча команда
– VI місце серед 8 команд.

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

28 травня на майданчику зі
штучним покриттям відбувся тур-
нір з міні-футболу серед науково-
педагогічних працівників ВНЗ 
“ІІІ Кубок пам’яті ректора Валерія
Скотного”. За головний трофей
турніру змагалися: Національний
університет “Львівська політех-
ніка”, Львівський національ-
ний університет імені Івана Фран-
ка, Дрогобицький державний пе-
дагогічний університет імені Івана
Франка, збірна інституту фізики,
математики, економіки та інно-
ваційних технологій та інституту
підприємництва та  перспективних
технологій, команда адміністрації
і філології. Впевнено здолавши
усіх своїх суперників, Кубок здо-
була команда ДДПУ імені Івана
Франка. Це вже їх третя  перемога
поспіль у цих змаганнях.

РЕДАКЦІЯ

ІІІ КУБОК РЕКТОРА

На фото переможці: (перший ряд зліва на-
право) Р. Проць (капітан), Т. Кізло, О. Михай-
ловський, В. Телятник; (другий ряд) А. Веселов-
ський (тренер), А. Ніконець (кращий гравець
турніру), Т. Гірший, І. Ільчишин, Р. Чопик (офі-
ційний представник).

3 червня у м. Дрогобич, по вул. В. Чор-
новола, 4 (територія Дрогобицького до-
бровільного товариства захисту дітей та
молоді з інвалідністю „Надія”) відбувся ІІІ
Рекреаційний фестиваль „СпАрт” з нагоди
відзначення Міжнародного дня захисту
дітей. Свій посильний вклад у підготовці,
організації та проведенні  фестивалю зро-
бив факультет фізичного виховання. Сту-
денти-волонтери факультету взяли участь
у проведенні змагань, конкурсів, естафет,
здійснювали суддівство. Учасники та гості
фестивалю отримали багато позитивних
емоцій, сюрпризів і нагород. Висловлю-
ємо подяку студентам-волонтерам факуль-
тету фізичного виховання: О. Краснодем-
ській, М. Одинак, А. Гутей, А. Вінярж,
Я. Вовчко, А. Куранту, В. Одєговій,

4 червня на спортивному майданчику
ДДПУ завершився Кубок декана факуль-
тету фізичного виховання з міні-футболу
серед команд груп СПВ-ПСМ І – V курсів.

За результатами двох турів Кубком дека-
на факультету фізичного виховання заво-
лоділа команда V курсу (тренер А. Весе-
ловський). ІІ місце – команда І курсу (тре-
нер О. Михайловський), а ІІІ місце – ко-
манда ІІ курсу (тренер А. Ніконець). Декан
факультету, доц. Р. Чопик привітав пере-
можців змагань і вручив їм кубок, а також
відзначив грамотами таких гравців:

10 червня  в актовому залі інституту фі-
зики, математики, економіки та інновацій-
них технологій відбувся  загальноуніверси-
тетський підсумковий спортивний вечір
за 2014 – 2015 н.р.

 За активну участь у спортивно-масо-
вому житті університету та перемоги у
спортивних змаганнях оголошено подяку
і відзначено премією у розмірі 100 гривень
26 студентів факультету фізичного вихо-
вання.

За активну участь у спортивно-масо-
вому житті університету,  успішні виступи
у змаганнях різного рангу оголошено по-
дяку, нагороджено грамотами та  цінними

ПІДСУМКОВИЙ
СПОРТИВНИЙ ВЕЧІР

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТУ І МИСТЕЦТВА „СПАРТ”
О. Оловцю, Є. Петрику, Б. Спасенковій,
А. Терлецькому, Д. Челленюк, Т. Штігер,
С. Цонинець, М. Ящуку, А. Яцику, Л. Ко-
дочіговій, Е. Масуд, Т. Яремі, В. Грицківу,
А. Живчину, І. Рейхедю, І. Селецькому,
Л. Федорову, В. Ярко та ін.

РЕДАКЦІЯ

КУБОК ДЕКАНА
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З МІНІ-ФУТБОЛУ

А. Дурда  (кращий бомбардир); В. Бара-
няк (кращий нападник);  В. Слука (кращий
воротар); Т. Грицан (кращий гравець);
М.Філіпов (кращий захисник змагань).

Організатори змагань: А. Веселовський,
В. Телятник. Суддівська колегія: С. Віко-
брода, О. Дуцяк.

Щиро вітаємо переможців, бажаємо їм
наснаги та безлічі спортивних перемог!

26 травня завершилася „Спартакіада –
 2015” з легкої атлетики серед факультетів
нашого університету. Змагання проходили
на стадіоні ДЮСШ м. Дрогобич. У спар-
такіаді взяли участь 6 чоловічих та 8 жі-
ночих команд. Серед чоловічих команд
переможцями І етапу вийшли команда
інституту музичного мистецтва, у ІІ етапі 
І місце здобув соціально-гуманітарний фа-
культет. Серед жіночих команд перемож-
цями вийшла команда філологічного фа-
культету (у двох етапах).  Головний суддя:
старший викладач кафедри фізичного ви-
ховання І.М. Ілик.

“СПАРТАКІАДА – 2015”

Серед команд університету загалом
наш факультет посів ІІІ місце (чоловіча
команда), VI місце (жіноча команда).

Бажаємо міцного здоров’я, нових спор-
тивних успіхів та подальших перемог
таким студентам: Н. Скоропад,  М. Середі,
В. Хандоняку, М. Юзьв’яку, Б. Беці,
Ю. Шкрамку, Х. Козак, М. Будайчик,
Я. Коцюбі, Д. Здендяку, М. Чайковському,
М. Безручці, А. Скільській, Л. Чолікідзе,
М. Турик, Л. Гавран, А. Романчик, Р. Пет-
рівському.

Дуже дякуємо всім, хто виходив на
спортивні майданчики у різних змаганнях
і намагався допомогти команді, захища-
ючи честь біологічного факультету!

Вікторія МЕТРІШ,
студ. декан біологічного факультету

подарунками 35 студентів, а також, ого-
лошено подяку та нагороджено грамотами
25 викладачів університету за активну
участь в організації та проведенні спор-
тивно-масової роботи в університеті.


