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26-29 травня у Дрогобичі
проходила літературно-мис-
тецька академія "Країна Фран-
кіана", приурочена до 97-х роко-
вин від дня смерті Івана Франка.

Її організатором виступив
Дрогобицький державний педа-
гогічний університет ім. І. Фран-
ка за підтримки міської влади.

До Дрогобича прибули
науковці з Австрії та Словач-
чини, франкознавці з Києва,
Львова, Івано-Франківська, лі-
тератори з різних міст України,
щоб вшанувати пам'ять і глиб-
ше пізнати творчу спадщину,
вченого, громадсько-політич-
ного діяча, поета, провідника
національного відродження України - Івана Франка.
Серед них: Алоїс Волдан,професор, директор Інсти-
туту славістики Віденського університету (Австрія)
з дружиною; Микола Мушинка, словацький фоль-
клорист, іноземний член Української академії наук
з дружиною;  поет Роман Лубківський; Микола Дми-
тренко, доктор філологічних наук, професор, заві-
дувач відділу Інституту мистецтвознавства, фоль-
клору та етнографії ім. М. Рильського (Київ); Ми-
хайло Гнатюк, доктор філологічних наук, професор
(Львів); Богдан Якимович, кандидат філологічних
наук, доцент (Львів); Ярослав Герасим, доктор філо-
логічних наук, професор, декан філологічного фа-
культету Львівського національного університету
ім. І. Франка; Роман Голод, доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри мовознавства
Івано-Франківського національного медичного уні-
верситету; Святослав Пилипчук, кандидат філоло-
гічних наук, доцент, директор Інституту франко-
знавства Львівського національного університету
ім. І. Франка.

Урочисте відкриття академії відбулося 27 травня
у музично-драматичному театрі ім. Ю. Дрогобича.
Учасників "Країни Франкіани" вітали: народний депу-
тат України Роман Ілик, міський голова Олексій Ра-
дзієвський, голова районної ради Михайло Сікора,
заступник голови РДА Галина Гайдук. Зі вступною
доповіддю виступила професор, доктор філософ-
ських наук, ректор Дрогобицького державного педа-
гогічного університету ім. І. Франка Надія Скотна.

Цікавими були виступи поета,  лауреата
Національної премії ім. Т. Шевченка, дипломата,
літературознавця Романа Лубківського, письмен-
ника Ігоря Гургули та інших поважних гостей-
франкознавців. Із доповідями виступили: Михайло
Шалата, професор ("Вічний у вселюдському пос-
тупі"); Микола Мушинка, професор ("Іван Франко в
оцінці Ореста Зілинського"); Роман Голод, профе-
сор ("Слідами неміфічного Boa Constrictor'a: до
генези одного Франкового твору"); Микола Дмит-
ренко, професор ("Іван Франко про ментальність
українців"); Ярослав Герасим, професор ("І Апостол,
і Пророк: націєтворча місія Івана Франка").

Після екскурсії місцями Івана Франка у Дрогобичі
відбулось відкриття виставок світлин Ігоря Фецяка
та картин лауреата Національної премії України
ім. Т. Шевченка Євгена Безніска в музеї "Дро-
гобиччина".

Учасники народної художньо-просвітницької
студії "Ровесник" (режисер - Зеновій Осташ) під-
готували виставу "Будка ч.27", а театру "Альтер"
(режисер - Андрій Юркевич) - прем'єру "Пироги з
чорницями" за творами І. Франка. А на завершення
такого насиченого подіями дня - у Львівському
академічному обласному музично-драматичному
театрі ім. Ю. Дрогобича народний артист Святослав
Максимчук прочитав "Мою Франкіану".

"КРАЇНА ФРАНКІАНА"

Наступний день "Країни Франкіани" роз-
почався поминальним заходом  біля пам'ят-
ника Івану Франкові. Ректор Дрогобицького
державного педагогічного університету ім.
І.Франка професор Надія Скотна у  вступ-
ному слові наголосила на величі Франка,
який був не лише поетом, але й мислителем,
державним діячем.

Відтак, священики усіх конфесій м. Дро-
гобич, очолювані архієпископом Дрого-
бицьким і Самбірським Яковом відслужи-
ли панахиду і окропили свяченою водою
пам'ятник Іванові Франку.

Онук великого Каменяра Роланд Франко
у своєму виступі зазначив, що кожен раз,
коли він приїжджає у Дрогобич - місто,
вулицями якого ходив дідусь, його серце
б'ється сильніше і перехоплює дух. З його
слів, Франко достеменно передбачив усе, як
йти до своєї держави, щоби й український
народ "огнистим видом засяяв у народів
вольних колі", але, на жаль, його заповіти, з
"трудом виконуються". "Це Божа ласка на-
шому народові, що ми маємо таких геніїв
як Шевченко і Франко", - наголосив він.

Голова Міжнародної організації фран-
кознавців, професор Львівського національ-
ного університету ім. І.Франка Михайло Гна-
тюк повідомив, що ця поважна інституція
прагне донести Франка до усієї Європи і сві-
ту. "У нас є великі плани щодо попу-
ляризації Франка найосновнішими євро-
пейськими  мовами, щоб світ побачив кого
має українська нація", - сказав М. Гнатюк.
З болем говорив франкознавець про те, що
не реалізовується чотири роки тому
задекларований на президії АН України
проект щодо видання повного зібрання
творів Івана Франка. "Хотілося б, щоб ті,
хто сьогодні вирішує ці питання, звер-
нулися до цієї важливої речі, - каже профе-

сор. - Бо Франко не лише
утвердив націю, він був бать-
ком нації". Завершився поми-
нальний захід покладанням кві-
тів до Франкового монументу.

Цього дня також пройшов
фінал конкурсу читців поезій
Івана Франка серед студентів та
школярів в актовій залі го-
ловного корпусу, про що де-
тальніше йтиметься окремо.
Відбулась також виставка нау-
кових робіт студентів на фран-
кознавчу тематику та нових
праць із франкознавства; пре-
зентація "Франко-фесту";  пере-
гляд мультфільму "Лис Ми-
кита"; нагородження перемож-

ців конкурсу "Франковими стежками"; презентація
Інституту франкознавства.

28 травня пройшло засідання круглого столу
"Актуальні проблеми франкознавства" за участю
лауреата Національної премії України ім. Т. Шев-
ченка, поета, професора Романа Лубківського
(Львів), професора Михайла Гнатюка (Львів), про-
фесора Богдана Якимовича (Львів), професора
Миколи Дмитренка (Київ), професора Галини
Сабат (Дрогобич), професора Михайла Шалати
(Дрогобич), доцента Богдана Тихолоза (Львів).

Згодом відбувся концерт мистецьких колек-
тивів міста та університету, ведучими якого були
доцент Богдан Пиц та Світлана Дицьо. Підго-
тували концерт: Степан Дацюк, професор, заслу-
жений працівник культури України, декан музич-
но-педагогічного факультету; Микола Михаць,
доцент, заслужений діяч мистецтв України; Петро
Гушоватий, доцент,  заслужений працівник куль-
тури України; Юрій Добуш, доцент; Назар По-
льовий, звукорежисер. Для глядачів виступили:
лауреат всеукраїнських та міжнародних конкур-
сів і фестивалів, народний вокально-хореографіч-
ний ансамбль "Пролісок" (художній керівник - до-
цент Юрій Добуш, балетмейстер - Ольга Багрій,
керівник оркестрової групи - Зоряна Бакалець-
Махневич); народний ансамбль бандуристок (ке-
рівник - старший викладач Стефанія Пінчак); лау-
реат міжнародних, всеукраїнських конкурсів та
фестивалів, народна студентська хорова капела
"Гаудеамус" (художній керівник та диригент -
заслужений працівник культури України, професор
Степан Дацюк, концертмейстер - Уляна Канар-
ська); народний оркестр Дрогобицького держав-
ного музичного училища ім. В. Барвінського
(художній керівник - магістр Юрій Чумак);
лауреати всеукраїнських конкурсів сестри Гали-
на та Світлана Дицьо (концертмейстер - Наталія
Сторонська); доцент Ірина Кліш (концертмейстер
- Олександра Німилович);

На фото: виступ онука Івана Франка - Роланда Франка

(Початок. Закінчення на 2-ій сторінці)
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Постать Івана Франка - титана думки і праці
притягує та буде ще довго притягувати погляди
не лише науковців, але і широкого кола читачів.

У Дрогобичі, де, за висловом Назарія
Яремчука, зростав дух Франка, буяло "життя його
коріння", проходила літературно-мистецька
академія "Країна Франкіана". Серед розмаїття
заходів, приурочених пам'яті українського
Мойсея, увагу заслуговує презентація Інституту
франкознавства, який існує уже від 2010 року.
Вона відбулася в актовому залі головного корпусу
університету 28 травня. Знаменно, що презентація,
цієї поважної інституції відбувалася у день, коли
далекого 1916 року закінчилася земна дорога
великого Каменяра і його душа полинула у небесні
засвіти.

Із вступним словом виступив директор
Інституту франкознавства доцент Євген Пше-
ничний, який, зокрема, відзначив, що цей
структурний підрозділ університету почав свою
роботу з легкої руки світлої пам'яті ректора
університету доктора філософських наук, про-
фесора, академіка Валерія Григоровича Скот-
ного.

За пройдений час, відзначив Євген Вікторович,
було зроблено чимало. Зокрема, побачив світ
другий випуск збірника "Іван Франко в школі", а
також четвертий і  п'ятий випуск фунда-
ментального збірника "Франкознавчі студії", де
надруковано багато цікавих матеріалів з
франкознавства.

Далі було відзначено, що заходами колективу
Інституту було видано ІІ том збірника "Славістика",
який присвячений дослідженням Дмитра Чи-
жевського у галузі славістики. У своєму виступі
Євген Вікторович відзначив, що старанням
подвижницької праці й титанічних зусиль

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ ФРАНКОЗНАВСТВА

лауреат всеукраїнських та міжнародних конкур-
сів і фестивалів, чоловічий камерний хор "Боян
Дрогобицький" (художній керівник та диригент -
заслужений працівник культури України, доцент
Петро Гушоватий, диригент - викладач Василь
Довгошия, концертмейстер - Тамара Козій); на-
родний камерний оркестр (художній керівник -
доцент Юрій Чорний); зведений симфонічний
оркестр Львівського академічного обласного
музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича
та студентів музично-педагогічного факультету
(художній керівник і диригент - заслужений діяч
мистецтв України, доцент Микола Михаць).

29 травня день розпочався із зустрічі студентів
та викладачів із франкознавцями.

Відбулось засідання круглого столу "Нагує-
вицькі читання - 2013: Актуальність націософ-
ських ідей Івана Франка". Основні доповідачі: про-
фесор Петро Іванишин ("Націософська ідея у
творчості Івана Франка"), професор Микола Зи-

На фото (зліва направо):  виступає:  Алоїс Волдан, директор Інституту славістики
Віденського університету; в президії: Євген Пшеничний, доцент, кандидат філологічних
наук, директор Інституту франкознавства; Надія Скотна, професор, доктор
філософських наук,  ректор Дрогобицького державного педагогічного університету
ім. І. Франка; Петро Іванишин, доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедри
української літератури та теорії літератури.

момря ("Іван Франко як компаративіст"),
доцент Святослав Пилипчук, доцент Яро-
слав Радевич-Винницький, доцент Олег Ба-
ган ("Іван Франко у творчій біографії Дмит-
ра Донцова"), науковий співробітник Інсти-
туту франкознавства Михайло Зубрицький
("Іван Франко і Ян Коллар").

Також у головному корпусі пройшов
Міжнародний науковий семінар "Іван Франко
і європейська славістика". Організатором та
натхненником семінару став Євген Пше-
ничний, директор Інституту франкознавства.
Зі вступним словом до присутніх звернувся
Володимир Кемінь, доктор педагогічних
наук, професор, декан факультету романо-
германської філології, ознайомив із рег-
ламентом семінару та пояснив чому саме
було обрано "європейський вектор".

На семінарі виступили: Володимир Ке-
мінь, доктор педагогічних наук, професор

(Закінчення. Початок на 1-ій сторінці)
"КРАЇНА ФРАНКІАНА"

("Ватрослав Ягич про розвиток української наукової
славістики"; Микола Мушинка, зарубіжний академік
Національної академії наук України (Словаччина)
("Іван Франко і словацькі славісти"); Алоїс Волдан,
директор Інституту славістики Віденського уні-
верситету (Австрія), професор ("Кам'яна душа" Іва-
на Франка в контексті гуцульської тематики");
Оксана Блашків, доцент, кандидат філологічних
наук ("Ad fonts: Ватрослав Ягич  і українські
славісти"); Василь Лопушанський, завідуючий ка-
федри практики німецької мови, кандидат пси-
хологічних наук, доцент ("Листування Івана Франка
з Ватрославом Ягичем"); Євген Пшеничний, дирек-
тор Інституту франкознавства ("Ватрослав Ягич і
Україна. На матеріалі листів ученого до Івана Верх-
ратського").

Після семінару відбулось урочисте закриття
"Країни Франкіани". До присутніх звернулась
ректор,  професор Надія Скотна. Вона подякувала
усім, хто приймав участь в академії: спів-
організаторам, владі міста, директору музею у
Нагуєвичах, директору Львівського обласного
академічного театру ім. Юрія Дрогобича, вченим-
франкознавцям із Києва, Івано-Франківська, Льво-
ва, Австрії, Словаччини. Надія Володимирівна
зазначила, що душею академії був, звісно, Роланд
Франко, а також вручила пам'ятні монети Алоїсу
Волдану та Миколі Мушинці.

Програма академії "Країна Франкіана" була дуже
насиченою. Під час заходів виступали провідні
франкознавці України, відбувалися засідання
"круглих столів" на франкознавчу тематику, кон-
курси читання творів  І. Франка, виставки, презента-
ції наукової франкознавчої літератури, книжкові
ярмарки, екскурсії Дрогобичем, Нагуєвичами та
Бориславом.

Завершилась літературно-мистецька академія
"Країна Франкіана" 29 травня постановкою музично-
драматичного театру ім. Ю. Дрогобича "Таїна буття"
про сторінки подружнього життя Івана Франка.

РЕДАКЦІЯ

професора Михайла Шалати побачила світ
книжка дочки Івана Франка "Для тебе, тату",
де зібрані усі публікації Анни Франко-
Ключко у зарубіжній пресі, присвячені
Іванові Франку. Було сказано, що Анна
Франко-Ключко відзначалася неабияким
хистом, даром обсервації. Свого часу вона
написала книжку спогадів "Франко і його
родина".

Згодом, слово взяв професор Михайло
Шалата, який наголосив, що дочка Івана
Франка написала чимало статей, есеїв не
лише про Івана Франка, але й на тему україн-
ської еміграції в Канаді, на тему жіночої
долі.

Вказана книжка - це спроба вплести ще
одну квітку у вінок шани Івана Франка, яким
пишається українська земля.

Звернувся до присутніх гість з Києва про-
фесор Микола Дмитренко, який відзначив,
що робота, котру веде колектив Інституту,
потрібна й бажана для дослідження постаті
Івана Франка, яка ще має чимало "білих
плям".

Наступним доповідачем був професор
Львівського національного університету
ім. І. Франка Михайло Гнатюк, який відзна-
чив великий поступ у франкознавстві людей,
що люблять свою справу і працюють для
неї. Професор, зокрема, сказав про задум
видання повного зібрання творів Івана
Франка, яке, звичайно, було б потрібне, але
для цього бракує коштів. Відзначено, що є
нагальна потреба видання Франківської
енциклопедії, яка б розставила крапки над "і"
у багатьох питаннях франкознавства.

Згодом, Євген Пшеничний поділився

Пряшів, 2.06.2013
 Вельмишановна пані ректор!

Ми щойно повернулись додому з
прекрасними враженнями з трьохденного
перебування в Дрогобичі, Трускавці та
Нагуєвичах. За все це ми щиро дякуємо Вам і
Вашим колегам.

Про все це я хотів написати статтю для
місцевої української преси. Буду вдячний за
світлини до неї з підписами, головним чином,
іменами.

Щиро дякуємо за все!
З привітом

Микола і Магда Мушинки!

планами на майбутнє праці Інституту
франкознавства. Зокрема, це видання літопису
життя і творчості письменника, написаного відомим
франкознавцем, професором Мирославом Мо-
розом, а також наступного, шостого тому "Фран-
кознавчих студій" і наступного збірника "Іван Франко
у школі".

Підсумувала презентацію Надія Скотна, ректор
Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету ім. І. Франка, професор, доктор філо-
софських наук, і відзначила, що праця, яку
проводить колектив Інституту франкознавства є
вкрай потрібна для науки та побажала колективу
Інституту нових творчих злетів.

МИХАЙЛО ЗУБРИЦЬКИЙ,
науковий співробітник Інституту

франкознавства

ЛИСТ-ПОДЯКА РЕКТОРУ ВІД
УЧАСНИКА АКАДЕМІЇ
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Профком студентів та студентський актив
прикладають багато зусиль, щоб життя студентів в
Дрогобицькому державному педагогічному уні-
верситеті було цікавим і змістовним.  Адже попри
своє основне завдання - здобуття фахових знань,
студенти повинні проявити себе і в громадській
роботі. Саме з цією метою 21 травня був прове-
дений щорічний конкурс дівочої краси з весняною
назвою "Красуня університету 2013"

У зв'язку з великодніми канікулами підготовка
конкурсу відбувалася у стислі терміни. Але, попри
це, учасниці зуміли підготуватися і гідно пред-
ставити свої факультети. Проявити себе студенткам
допомагали головні організатори конкурсу: Ігор
Гівчак, голова профкому студентів, та Марта Бока-
ло, випускниця факультету економічної освіти та
управління, яка займалася підготовкою учасниць та
їхніми виходами на сцену.

У конкурсі приймали участь 8 учасниць.
Конкурсна програма складалася з таких номерів:
"Представлення + інтелектуальний"; "Модельний"
(вихід учасниць в одязі від магазину-салону
"Шопоголік"); "Мій талант"; "Вихід у купальниках";
"Романтичний" (вихід у весільних сукнях).

Поміж конкурсними номерами глядачі мали
можливість послухати пісні у виконанні Олени
Маршалок, Ольги Москвяк, Ольги Прокопик та
маленької красуні, учениці Стрийської школи Ярин-
ки Опришко. Приємне враження справило на гляда-
чів шоу вихованців спортивного клубу "Еней" та
танцювального колективу "Азарт". Хвилини сміху
глядачам подарували команди КВН "МИМО" та
"Галюцинації", а також студентський театр естрадних
мініатюр "СПП".

Звичайно, як і кожний масштабний захід, це шоу
не відбулося б без спонсорів та партнерів:
розважальний комплекс "Казанова"; Віктор Возняк,
засновник "Твого радіо" та телекомпанії "Алсет";

ювелірний магазин "Каблучка"; Юрій
Цихівський, представник відеостудії "Ре-
карт"; відпочинковий комплекс "Залісся";
кафе-бістро "Фієста"; косметична компанія
"Лямбре"; магазин одягу "Шопоголік"; ве-
сільний салон торгівельного комплексу
"Літо" м. Самбір; інтернет-ресурс "Дро-
гобич Інфо"; спортивний клуб "Sport club".

Для нагородження учасниць було
запрошено як і  членів журі, так і
студентський актив.

У номінації "Міс романтичність" пе-
ремогла студентка з соціально-гуманітарно
факультету Христина Климак (наго-
роджував представник відеостудії "Рекард"
Володимир Павлів). У номінації "Міс еру-
диція" здобула перемогу студентка філо-
логічного факультету Ольга Радіонова (на-
городжував керівник студентського театру
естрадних мініатюр "СПП" Володимир
Думич). "Міс чарівність" отримала сту-
дентка педагогічного факультету Олена
Мельничук (нагороджувала представник
компанії  "Лямбре" Леся Івасівка). У
номінації "Міс усмішка" здобула перемогу
студентка музично-педагогічного факуль-
тету Соломія Сенчишин (нагороджував
голова профбюро історичного факультету
Ярослав Запотоцький). "Міс талант"
стала студентка інституту фізики, мате-
матики та інформатики Олеся Мидянка
(нагороджувала представник "Твого Радіо"
Леся Возняк). У номінації "Міс елегант-
ність"  перемогу здобула студентка істо-
ричного факультету Марія Мига (на-
городжував представник розважального
комплексу "Казанова" Андрій Посунько).
"Міс стиль" отримала Світлана Запара,
студентка факультету фізичного виховання

(нагороджував тренер спортивного клубу
Володимир Мазник). У номінації "Міс топ-
модель" перемогла студентка факультету романо-
германської філології Наталія Дзерен (на-
городжувала представник кафе-бістро "Фієста"
Галина Марич).

Додаткові номінації отримали:
Олеся Мидянка - "Міс інтернет-симпатія"

(нагороджував Юрій Цихівський, представник
сайту Дрогінфо).

Ольга Радіонова - "Міс "шопоголік" (наго-
роджувала Олена Бішко,  співвласник магазину
"Шопоголік")

Наталія Дзерен - "Міс глядацьких
симпатій" (нагороджував Ігор Гівчак, голова
профкому студентів)

Переможницями конкурсу стали:
ІІ Віце-міс - Олена Мельничук (на-

городжувала  Мар'яна Бішко, директор весільного
салону ТЦ "Літо" м. Самбір)

І Віце-міс - Олеся Мидянка (нагороджував
голова студентського самоврядування Іван Хе-
рович)

"Красунею університету - 2013" стала
Наталія Дзерен (нагороджував Ігор Гівчак та
Оксана Білоус,  "Красуня університету - 2012")

Усі учасниці були нагороджені цінними призами
та букетами квітів від організаторів.

Переможниця отримала корону з рук своєї
попередниці Оксани Білоус, а також від
організаторів - золотий кулон із брендовим
надписом конкурсу "Красуня університету - 2013"

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

ОЛЬГА СЕНЧИШИН,
студентка соціально-гуманітарного

факультету

ФЕЄРИЧНЕ ШОУ "КРАСУНЯ УНІВЕРСИТЕТУ - 2013"

15 травня в Народному домі ім. І. Франка
відбулось свято КВН, свято сміху та жартів.
Цього дня на сцені зустрілись три команди, які
перемогли,  у відбірковому турі.  Загалом, до
фіналу прагнули пробитися 9 команд: "Зе, Ти,
Де?" (інженерно-педагогічний факультет),
"Істфак" (історичний факультет), "Інфаркт"
(факультет романо-германської філології),
"ФІФА" (факультет фізичного виховання),
"МИМО" (факультет економічної освіти та
управління),  "ПРОСТО на ПРОСТО"
(педагогічний факультет), "Галюцинації" (со-
ціально-гуманітарний факультет), "Фізма-
тівська шпана" (інститут фізики, математики
та інформатики), "Музяки" (музично-педа-
гогічний факультет).

За чемпіонське звання XXI фестивалю
команд КВН змагалися команди: "Істфак",
"МИМО" та "Галюцинації". Відповідно до
положення про фестиваль КВН, на фінальну
гру запросили у журі представників зі Львова:
Сергій Дзядик, голова оргкомітету галицької
ліги КВН; Михайло Заремба, виконавчий
директор асоціації КВН Галичини; Михайло
Мураль, голова профкому студентів і аспі-
рантів Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка; Ігор Гайдук, голова
профкому студентів і аспірантів Національного
лісотехнічного університету України; Орест Вой-
цехівський, чемпіон І фестивалю команд КВН
нашого університету, головний спеціаліст відділу

КВН. ФІНАЛ освіти Дрогобицької міської ради.
КВН, мабуть, один з не багатьох заходів, який

відбувається в нашому  університеті, куди не
потрібно студентів запрошувати "силою" чи  вмов-
ляннями. Навпаки, бажаючих потрапити на це
"свято сміху" більше, ніж може вмістити зал.
Цього дня всі присутні мали змогу насо-
лоджуватися чудовою акторською грою студентів
та вболівати за свою команду.

Події у залі розгортались дуже цікаво і до
останнього моменту жоден з глядачів не міг
передбачити, хто стане переможцем, адже кожна
з команд прагнула перемогти та здобути кубок
КВН.

Проте, другу поспіль перемогу, у цій запеклій
боротьбі здобула команда історичного факультету
"Істфак".

Того дня свято вдалось! Приємним моментом
було те, що після завершення гри суперники
привітали один одного, робили спільні фото, що
свідчення дружби та взаємоповаги дрогобиць-
кого студентства.

Висловлюємо слова подяки усім командам, які
брали участь у відбірковому турі, а також тим, хто
зумів у фіналі створити таку незабутню атмосфе-
ру свята. Необхідно відзначити і уболівальників
та їх неймовірну підтримку. На завершення,
висловлюємо подяку організатору КНВ - голові
профкому студентів Ігорю Гівчаку.

ОЛЬГА КОЗАР,
голова профбюро факультету романо-

германської філології

На фото: переможці КВН -  команда
"Істфак" (історичний факультет)
(зліва направо) І. Херович, Я. Запо-
тоцький,  Р. Локоть

Іван Франко сподівався, що його творчість знайде
відгомін в серцях прийдешніх поколінь. Як бачимо,
так і є. Адже стільки талановитої молоді взяло участь
у конкурсі читців поезії Івана Франка, що проходив
у головному корпусі ДДПУ в рамках академії
"Країна Франкіана". Серед них учні шкіл Дрогобича,
гімназії, Стебницьких шкіл, Дрогобицького району,
Дрогобицького коледжу нафти і газу, Дрого-
бицького механіко-технологічного коледжу та
нашого університету.

Змагання проходило у трьох категоріях: 3-7 класи;
8-9 класи; 10-11 класи та студенти. У молодшій
віковій групі переможцем стала учениця 5 класу СШ
№ 5 м. Дрогобича Юлія Губицька ("Ой, жалю, жа-
лю…"). Переможцем у старшій віковій групі стала
студентка філологічного факультету Лілія Марій

На фото: переможці конкурсу читців поезії та
конкурсу "Стежками Каменяра" із Роландом
Франком, проф. Г. Сабат та І. Курусом.

ФРАНКОВИМИ СТЕЖКАМИ
"КРАЇНА ФРАНКІАНА"

("Великі роковини" (уривок)). Ніхто не зали-
шився без подарунків - усі учас-
ники  отримали пам'ятні грамоти. Та
щойно закінчився конкурс читців
творів Івана Франка розпочалось
нагородження учасників конкурсу
"Стежками каменяра". Естафету на-
городження переможців перейняв
онук славетного земляка Роланд
Франко. Він вдруге очолює журі
конкурсу .

Школярі змагались у кількох
номінаціях: поезія, проза, казки та
образотворче мистецтво. Пере-
можці отримали цінні подарунки від
головного редактора тижневика
"Каменярі" Ігоря Куруса та з рук онука Івана
Франка друге видання творів учасників

конкурсу. За рішенням журі кращі твори
конкурсантів виходять окремими книгами.

РЕДАКЦІЯ
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У монографії розглядаються питання "акту-
ального історизму" в мовно-етнічних сто-
сунках, рідної мови та неодномовності,
національного й інтернаціонального в мовній
сфері, механізмів і наслідків лінгвоциду.
Книга містить полідисциплінарнокомплексні
дослідження проблем мовної ситуації в
Україні, висвітлює причини і вияви мовно-
інформаційної експансії, характер на-
ціонально-мовної ідентичності, природу
мовного націоналізму та ін. Монографія
містить лінгво-націологічний аналіз
актуальних проблем мовного буття
української нації та  інтерпретацію їх з
позицій національно-екзистенціальної
методології. РЕДАКЦІЯ

НОВА МОНОГРАФІЯ ДОЦЕНТА
КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Я. РАДЕВИЧА-ВИННИЦЬКОГО

"МОВНА СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ: СТУДІЇ

З УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІНГВОНАЦІОЛОГІЇ"

16-19 травня у м. Івано-Франківськ від-
бувся IV Всеукраїнський конкурс молодих
вокалістів імені Ірини Маланюк. У конкурсі
взяло участь в І номінації вузів  І-ІІ р.а. -14
співаків, ІІ номінації вузів ІІІ-IV р.а. - 19 спі-
ваків. Співголовою журі конкурсу був про-
фесор Дрогобицького державного педаго-
гічного університету ім. І. Франка Корнель
Кіндратович Сятецький. У конкурсі взяла
участь студентка IV курсу музично-педа-
гогічного факультету Мар'яна Мазур (клас
доцента Є.В. Шуневич, концерт-мейстер
Т.В. Козій), яка стала володарем ГРАН-ПРІ
цього престижного конкурсу.

РЕДАКЦІЯ

22 травня на майдані Тараса Шевченка
відбулися урочистості з нагоди 152-ї річниці
перепоховання Великого Кобзаря у Каневі, а
також Свята Героїв. На віче зібралися
представники органів влади, громадських
організацій, навчальних закладів,
громадськості.

Урочистості з нагоди 152-ї річниці пе-
репоховання Кобзаря та Свята Героїв у
Дрогобичі розпочалися із панахиди. Про-
звучав невмирущий Шевченків "Заповіт" і до
підніжжя пам'ятника лягли квіти від міської
влади, яку представляли голова Олексій
Радзієвський та секретар ради Тарас Метик,
від працівників університету на чолі з
проректором проф. М. Пантюком, това-
риства "Просвіта".

Звучала біля підніжжя пам'ятника
Кобзареві і його поезія. Її декламували учні
та студенти: Андрій Пристай, Тетяна
Мацьків, Аліна Ригус, прозвучала пісня у
виконанні вокального тріо викладачів
музичної школи № 2. Власний вірш "Розмова
з Кобзарем" прочитав Роман Пастух.

Вели свято Уляна Воят та Іван Сех
(Народний дім ім. І. Франка).

РЕДАКЦІЯ

У  ДРОГОБИЧІ ВІДЗНАЧИЛИ
 152-у РІЧНИЦЮ

ПЕРЕПОХОВАННЯ КОБЗАРЯ В
УКРАЇНІ

КОНКУРС ВОКАЛІСТІВ

11 червня у приміщенні актової зали
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка відбулась
урочиста академія з нагоди 125-річчя від дня
народження видатного українського ком-
позитора, педагога, громадського діяча
Василя Барвінського. Організували зустріч:
кафедра музикознавства та фортепіано
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка, Дрогобицька
організація національної спілки композиторів
України, Дрогобицьке державне музичне
училище ім. Василя Барвінського.

Зі вступним словом виступив Людомир
Філоненко, доктор філософії, доцент, заві-
дувач кафедри музикознавства та фор-
тепіано. Про творчість композитора роз-
повіли: Любов Кияновська, доктор мис-
тецтвознавства, професор Львівської націо-
нальної музичної академії ім. М. Лисенка;
Юрій Кишакевич, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи; Степан Дацюк,
професор, декан музично-педагогічного фа-
культету; Микола Ластовецький, заслужений
діяч мистецтв України, член Національної

УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ З НАГОДИ 125-річчя ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА,
ПЕДАГОГА, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО

6 червня в актовому залі інституту фізики,
математики та інформатики відбулася звітно-
профспілкова конференція працівників
університету, на якій прозвітували за свою
роботу в період з 1 вересня 2011 до 1 червня
2013 рр. в.о. голови профкому доц. О.А. Ку-

ЗВІТ ПРОФКОМУ

6 червня в актовому залі головного корпусу
відбулася святкова академія з нагоди  140
річниці від дня народження  священика,
композитора, громадського діяча отця Йо-
сифа Кишакевича. Зі словом про  компо-
зитора виступили: доктор мистецтво-
знавства, професор Львівської національної
музичної академії ім. М. Лисенка Любов Кия-
новська; директор Львівського  державного
обласного центру доцент Роман Береза; ро-
дич композитора, проректор з науково-педа-
гогічної роботи професор  Юрій Кишакевич.

СВЯТКОВА АКАДЕМІЯ З НАГОДИ  140-річчя ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ  СВЯЩЕНИКА, КОМПОЗИТОРА, ГРОМАДСЬКОГО

ДІЯЧА ОТЦЯ  ЙОСИФА  КИШАКЕВИЧА

ПРИСВОЄННЯ  ВЧЕНИХ  ЗВАНЬ
Міжнародна академія культури без-

пеки, екології та здоров'я присвоїла
звання академіка завідувачу лабораторій
екології, краєзнавства та землеробства
колишньому старшому викладачу
Володимиру Вікторовичу Сара-
товському.

31 травня 2013 року рішенням Атестацій-
ної колегії Міністерства освіти і науки України
присвоєно вчене звання:

Ірині Володимирівні Волошанській -
доцента кафедри мовної та міжкультурної
комунікації.

Вітаємо! Бажаємо подальших
здобутків та творчих злетів!

РЕКТОРАТ

ВІТАЄМО!

спілки композиторів України, директор
Дрогобицького державного музичного
училища ім. В. Барвінського; Володимир
Грабовський, музикознавець, культу-
ролог, викладач; Ірина Бермес, кандидат
мистецтвознавства, професор кафедри
методики музичного виховання і ди-
ригування.

Під час академії відбулась презентація
навчального посібника "В. Барвінський.
Варіації-мініатюри на тему української
народної пісні" - редактор-упорядник
Олександра Німилович.

Прозвучали фортепіанні композиції
Василя Барвінського: "Пісня" у вико-
нанні Юлії Олач (клас доцента Уляни
Молчко); "Прелюдії № 1 та № 6" у
виконанні Галини Баб'як (клас доцента
Людомира Філоненка); "Варіації-
мініатюри на тему української народної
пісні" у виконанні Катерини Тимик;
концерт для фортепіано з оркестром
fis-moll у виконанні Романа Хрипуна і
Олександри Німилович.

РЕДАКЦІЯ

Твори Йосифа  Кишакевича  викону-
вали: народна хорова капела "Гауде-
амус" (художній керівник - заслужений
працівник культури України Степан Да-
цюк); народний чоловічий камерний хор
"Боян Дрогобицький" (художній керів-
ник та диригент - заслужений працівник
культури України Петро Гушоватий);
хорові класи І, ІІ і ІІІ курсів музично-
педагогічного факультету (керівники:
Василь Довгошия, Ірина Матійчин,
Наталія Синкевич). РЕДАКЦІЯ

цик та голова ревізійної комісії М.Б. Па-
ласевич. У обговоренні звітів кон-
ференції виступили: ректор уні-
верситету професор Н.В. Скотна; декан
факультету економічної освіти професор
М.М. Баб'як; викладач кафедри

практики англійської мови   М.М. Кравців;
завідувач кафедри загальної фізики Р.М. Пе-
лещак; заступник голови Львівського облас-
ного комітету профспілки працівників освіти
і науки Г.М.  Долішня та інші.

РЕДАКЦІЯ
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У ІІ турі Всеукраїнської студентської
олімпіади, який проводився у Глухівському
національному педагогічному університеті
імені Олександра Довженка, взяли участь 2
студенти-переможці з І етапу: Наталія Ва-
леріанівна Очаренко та Галина Валентинівна
Галкіна.

Учасникам олімпіади пропонувалися
завдання, які складені з урахуванням
досягнень у галузі соціально-педагогічної
діяльності на сучасному етапі. Завдання
олімпіади полягало у виявленні талановитих
студентів, сприянні розвитку творчого
мислення, активізації наукового пошуку у
вирішенні проблем у галузі соціально-
педагогічної діяльності.

Студентки презентували соціальні проекти
за напрямом "Профілактика девіантної
поведінки учнівської молоді". При цьому
визначався рівень теоретичної та практичної
готовності учасників олімпіади до ви-
користання проектної технології в майбутній
професійній діяльності; аналізувався рівень
обізнаності учасників олімпіади з історією
розвитку, структурою, етапами проектуван-
ня та можливостями використання проектної
технології в організації соціально-педагогічної
діяльності; з'ясовувався ступінь розуміння
можливостей використання проектної
технології у розв'язанні соціальних проблем

сучасного українського суспільства;
оцінювалися вміння учасників олімпіади
створювати програму реалізації со-
ціального проекту, відповідно до
поставленої проблеми.

Завдання ІІ-го туру полягало у роз-
робці моделі соціально-педагогічної
діяльності. Студенти здійснювали аналіз
соціального середовища, визначали
фактори, основні напрями роботи со-
ціального педагога, обирали відпо-
відний методичний комплекс (форми,
методи, засоби, прийоми тощо),
обґрунтовували запропоновану модель
на рівні нормативно-правової бази за
визначеним напрямом соціально-
педагогічної діяльності. При оцінюван-
ні творчих письмових робіт врахо-
вувалася повнота та логічна послі-
довність викладу, оригінальність,
новизна, нетрадиційні підходи до
розв'язання соціально-педагогічної
проблеми, обґрунтованість обраних
методів і рішень, уміння узагальнювати,
пов'язувати теорію з практикою,
грамотність.

Письмова робота передбачала
виконання завдань тестового характеру
та термінологічного диктанту, у яких
студенти продемонстрували системні і

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

22 травня у Народному домі ім. І.Франка
відбувся творчий звіт студентів педагогічного
факультету та Центру перепідготовки та
післядипломної освіти. У фойє експонувалася
виставка образотворчих робіт студентів
факультету, а майбутні хореографи дали концерт,
в якому усі танці були поставлені випускниками
факультету або Центру. Крім того, вісім дитячих
колективів під керівництвом колишніх ви-
пускників факультету продемонстрували свою
майстерність. Звіт хореографів завершився
врученням листів подяки кращим випускникам та
керівникам дитячих колективів.

27 травня у приміщенні музею "Дрогобиччина"
відбулося відкриття виставок світлин Ігоря
Фецяка та картин художника Євгена Безніска,
лауреата Національної премії імені Т.Шевченка як
один із заходів літературно-мистецької академії
"Країна Франкіана".

КОРОТКО

24 травня у приміщенні Львівського
академічного обласного театру ім. Ю. Дрогобича
відбулося свято останнього дзвоника  для
випускників Дрогобицького педагогічного ліцею. 31 травня Дрогобицький державний педа-

гогічний університет ім. І. Франка та Львів-
ський інститут післядипломної освіти, вико-
ристовуючи обладнання Трускавецької
гімназії, провели вебінар-презентацію на-
шого університету. Ректор проф. Надія
Скотна та представники факультетів в ре-
жимі онлайн розповіли майбутнім абіту-
рієнтам про наш навчальний заклад та
відповіли на їх питання в чаті. У вебінарі
взяли участь методисти районних метод-
кабінетів, школярі та їх батьки.

30 травня в актовому залі головного
корпусу університету відбувся концерт
студентів-лауреатів всеукраїнських та
міжнародних  конкурсів (класи доцентів
Євгенії Шуневич, Людомира Філоненка,
Уляни Молчко, Андрія Душного, ст. вик-
ладача Світлани Дицьо).

26 травня у рамках літературно-мистецької
академії "Країна Франкіана" відбувся ІX між-
народний фестиваль дитячих хорових колективів
"Ми  діти твої, Україно!". Фестиваль започатковано
1999 року кафедрою методики музичного ви-
ховання і диригування університету. Цей дитячо-
юнацький мистецький форум присвячується Дню
матері. Цього року у фестивалі виступило 9
хорових  колективів зі Львова, Івано-Франківська,
Самбора, Трускавця, Дрогобича. Юних співаків
привітали секретар Дрогобицької міської ради
Тарас Метик; проректор університету проф. Юрій
Кишакевич; завідувач відділу культури виконавчих
органів Дрогобицької міської ради Олег Яводчак.
Конкурс проходив в рамках літературно-
мистецької академії "Країна Франкіана".

11 червня 2013 року у читальному залі
№ 2 корпусу бібліотеки відбувся семінар:
"Інформаційні послуги бібліотеки,
можливості використання баз даних" за
участю представників бібліотеки
(інформаційного центру) Люблінської
політехніки (Польща).

30 травня 2013 року Дрогобицьке
добровільне товариство захисту дітей та
молоді з інвалідністю "Надія" і
Дрогобицький міський центр соціальних
служб сім'ї,  дітей та молоді провів
рекреаційний фестиваль "СпАрт". Фестиваль
присвячувався Міжнародному дню захисту
дитини, який  Україна відзначає 1 червня.
Одним із співорганізаторів  заходу був
факультет фізичного виховання
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка, який
співпрацює з ДДТЗДІ "Надія". Викладачі та
студенти-волонтери факультету фізичного
виховання безпосередньо надали свою
допомогу в організації та проведенні даного
фестивалю культури і спорту.

6 червня на кафедрі анатомії, фізіології та
валеології відбулась зустріч із учнями педа-
гогічного ліцею в рамках проходження ними
практики. Завідувач кафедри, доцент В.М. Філь
проінформував учнів про наукову діяльність
кафедри. Учні зацікавились експериментальними
методиками для визначення адаптаційного
потенціалу та біологічного віку. У лабораторії
кафедри "Медико-біологічних основ здоров'я
людини" лаборантом М.С. Німилович було
проведено вимірювання показників серцево-
судинної та дихальної систем в учнів педа-
гогічного ліцею. Учасники зустрічі висловили
побажання і надалі проводити у лабораторії
експериментальні дослідження.

23-25 травня 2013 року ректор університету
проф. Надія Скотна була учасником Другого
форуму Асоціації ректорів педагогічних уні-
верситетів Європи, який відбувся у Франкфурті
на Майні (Німеччина). Форум виробив для
обговорення проект Педагогічної конституції
Європи, який буде прийнятий наступним
форумом.

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з
соціальної педагогіки проводився у Глухівському
національному педагогічному університеті імені
Олександра Довженка.

Підсумовуючи результати ІІ туру члени журі
визначили переможців. Серед них і студенти
соціально-гуманітарного факультету:

Наталія Валеріанівна Овчаренко -
нагороджена Грамотою за кращий соціальний
проект та зайняте VІ місце;  Галина
Валентинівна Галкіна  - нагороджена
Грамотою за кращий соціальний проект.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ

ОЛІМПІАДИ

31 травня  цього року Дрогобицький державний педагогічний університет  імені Івана Франка
отримав від Громадської ради освітян і науковців України за підписом голови С.М. Ніколаєнка
Диплом лауреата проекту "Літопис освіти і науки України" за значний внесок у розвиток освіти і
науки України.

На ім'я ректора Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка проф.
Н.В. Скотної від оргкомітету Всеукраїнського
дистанційного конкурсу студентських і учнівсь-
ких робіт із соціальної педагогіки надійшла по-
дяка кандидату педагогічних наук, доценту
кафедри соціальної педагогіки та корекційної
освіти Лесі Іванівні Смеречак - науковому
керівнику конкурсних робіт студентів соціально-
гуманітарного факультету Юлії Файчак та
Христини Ганькало, котрі отримали ГРАН-ПРІ
ІІІ ступеня, за високий рівень наукової підготовки
молоді, активну соціальну та громадську позицію
та участь у розвитку соціально-педагогічної
сфери.

усвідомлені знання з соціальної педагогіки та
основних технологій соціально-педагогічної
діяльності; точність обґрунтування та
висвітлення соціально-педагогічних проблем;
орієнтацію у науково-методичній літературі,
сучасних наукових школах, інноваційних
технологіях, теоретичних концепціях та
підходах, передовому досвіді; знання та
розуміння суті основних державних
нормативних документів щодо здійснення
соціально-педагогічної діяльності та со-
ціально-правового захисту дітей та молоді в
Україні; логіку мислення, аргументацію,
послідовність і самостійність викладу; вміння
аналізувати, порівнювати, узагальнювати,
робити власні висновки; культуру пись-
менного мовлення.

Підсумовуючи результати ІІ туру, члени жу-
рі визначили переможців. Серед них і сту-
денти соціально-гуманітарного факультету:

Наталія Валеріанівна Овчаренко -
нагороджена Грамотою за кращий соціальний
проект та зайняте VІ місце;

Галина Валентинівна Галкіна - нагородже-
на Грамотою за кращий соціальний проект.

Л.І. СМЕРЕЧАК,
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціальної педагогіки
та корекційної освіти
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24-26 травня 2013 року відбувся
українсько-польський студентський турнір з
міні-футболу. Організаторами турніру
виступали факультет фізичного виховання
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка та Львівське
обласне відділення спортивне товариство
студентів "Гарт". У турнірі взяли участь
команди  Економічного університету (м.
Вроцлав, Польща), Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. І. Фран-
ка, Національного університету "Львівська
політехніка" (філія м. Дрогобич), Національ-
на академія статистики, обліку та аудиту
(коледж м. Дрогобич).

Переможцем турніру стала збірна команда
студентів ДДПУ ім. І. Франка, ІІ місце
виборола команда НУ "Львівської полі-
техніки", ІІІ місце посіла Національна ака-
демія статистики, обліку та аудиту, на IV місці
- збірна команда Економічного університету
(м. Вроцлав, Польща).

 Програма перебування польської делегації,
окрім спортивних ігор, включала змістовні
культурні заходи. Зокрема, у п'ятницю
24.05.2013 р. проходила зустріч проректора з

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР
З МІНІ-ФУТБОЛУ

міжнародної співпраці нашого
університету професора Мирона Чер-
неця з канцлером Економічного уні-
верситету (м. Вроцлав) Едвардом Брате-
ком. У зустрічі також взяли участь пре-
зидент Львівського обласного відділен-
ня спортивного товариства студентів
"Гарт" Богдан Юхницький, голова спор-
тивного клубу студентів м. Вроцлав
Анжей Хрегоровіч, в.о. декана факуль-
тету фізичного виховання Роман Во-
лодимирович Чопик та ін.

Польські студенти мали змогу озна-
йомитись з визначними місцями
Дрогобича та  Трускавця. Допомогу в
організації та проведенні екскурсії на-
дали керівник Полоністичного центру
Віра Меньок та працівник центру  Віра
Романишин.

Учасники  українсько-польського
студентського турніру з міні-футболу
висловили вдячність організаторам  і
побажання щодо подальших зустрічей в
майбутньому. РЕДАКЦІЯ

На дворі календарне літо. Для студентів - гаря-
ча пора (літня сесія), відпочинок ще попереду, а
для працівників університету - чергові відпустки.
Де б ми не відпочивали: на природі, біля води чи
подорожуючи автотранспортом, не забуваймо
дотримуватись правил безпечної поведінки та
пожежної безпеки.

Адже, як дізнаємося з інформаційного листа
Міністерства освіти і науки України від
20.05.2013 р. за № 1/9-350 у 2012 р., на під-
відомчих об'єктах сталося 33 пожежі, збитки від
яких склали 907,6 тис. грн.

Під  час навчально-виховного процесу
травмовано 9 245 вихованців, учнів та студентів,
6 осіб травмовано смертельно, 701 учень заги-
нув у побуті. Основні причини загибелі дітей -
дорожньо-транспортні пригоди, самогубство,
утоплення, електротравми, падіння з висоти. Є
випадки отруєння дітей неякісними продуктами.

Як бачимо, статистика невтішна. Тому ще раз
хочеться нагадати кураторам груп про обов'язкове
проведення первинних інструктажів з безпеки

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ
життєдіяльності з реєстрацією в журналі зі
студентами перед виходом їх на літні
канікули.  При проведенні інструктажів
особливу увагу звертати на дотримання
правил дорожнього руху, безпечного
поводження на воді та правил пожежної
безпеки.

Так, на дорогах області із початку року
(за 5 місяців) сталося 491 ДТП, у яких
загинуло 62 особи, 627 осіб травмовано.
Значна кількість ДТП сталась із
двоколісними транспортними засобами:
мотоциклами, скутерами, які повинні бути
зареєстровані в ДАІ і мати номерні знаки.
Для  керування скутером особа повинна
досягти віку 16 років і мати посвідчення
водія категорії А-1.

Тож  будьте пильними, не порушуйте
правил поведінки на воді, купайтеся в
місцях, які спеціально обладнані для
купання, під час купання  не вживайте
алкоголь та не запливайте далеко від берега.

5 червня в актовій залі інституту фізики,
математики та інформатики спортивний клуб
та  факультет фізичного виховання  в уро-
чистій обстановці підвели  підсумки спор-
тивного життя університету у 2012 - 2013 н.р.
Студенти-переможці і призери "Універсіади
Львівщини 2013" нагороджені грамотами та
грошовими преміями. Кращі студенти фа-
культету університету за активну участь у
Спартакіаді університету нагороджені

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ
грамотами і цінними призами. Отримали
подяки та грамоти від керівництва
університету кращі тренери спортивних
команд, які  відзначилися або на
Спартакіаді університету, або на
"Універсіаді Львівщини - 2013". Захід за-
кінчився показовими виступами
спортсменів та виступом каманди КВН
факультету фізичного виховання "Фіфа".

РЕДАКЦІЯ

23 травня в актовій залі інституту фізики,
математики та інформатики Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. Івана
Франка відбулася презентація книги спогадів
українського математика, доктора фізико-мате-
матичних наук, професора, голови Науково-ме-
тодичної ради Всеукраїнського товариства політ-
в'язнів і репресованих "Зернини з доріг життя
мого" Ніни Опанасівни Вірченко. Титули цієї жін-
ки можна перераховувати годинами, адже вона -
член математичних товариств багатьох країн,
Соросівський професор (1997р.), почесний
професор НТУУ "КПІ" (2005 р.), заслужений пра-
цівник освіти, " викладач-дослідник КПІ -2008".
Має чимало нагород книга спогадів Ніни Вірченко,
яка вийшла 2011 року в Києві, у видавництві
"Задруга" на 760 сторінках невеликим накладом і
присвячена найріднішим людям авторки: батькам,
братові Михайлові, сім'ї та друзям.

Ініціатором заходу виступила союзянка
Дрогобича, доцент Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І.Франка Лідія
Дутко, котрій випала нагода не раз зустрічатися з
автором книги Ніною Вірченко, листуватися.
Підтримав її у цьому починанні Ярослав Гелетій,
голова Просвітянського фонду ім. Івана Фе-
щенка-Чопівського "Джерело", просвітянин, кан-
дидат технічних наук, головний редактор щоріч-
ного альманаху  "Український вісник",  член
НСЖУ. А втілили цю ініціативу в життя
Дрогобицька міськрайонна організація "Союз
українок" під головуванням Лесі Процик, яка
чимало літ присвятила викладацькій роботі у
Франковому вузі. Саме вона і відкрила свято
зустрічі з книгою.

Продовжили розмову про книгу доценти
університету, які відкривали студентами чимало
літ закони фізики та красу математики, Стефанія
Сидорчук та Лідія Дутко. Цікавим, пізнавальним
був виступ Ярослава Гелетія. Подякували
організаторам заходу проректор з науково-
педагогічної роботи, професор  Юрій Кишакевич
(він мав нагоду зустрічатися з Ніною Опа-
насівною) та декан інституту фізики, математики
та інформатики, професор Василь Бойчук. Василь
Іванович розповів про виступ Ніни Опанасівни на
Міжнародній конференції, котра проходила у
стінах нашого університету, говорив і про те, як
глибоко запали в душу кожного присутнього
слова і любов цієї жінки до математики…

Найцікавіші абзаци книги зачитували студенти
- математики та фізики. Композитор, відома
співачка, старший викладач франкового вузу Ліля
Кобільник проспівала кілька пісень на слова Ліни
Костенко та Калерії Луценко. Ведучою вечора
була союзянка Оксана Матчишин, яка
продекламувала кілька прекрасних поезій Ірини
Сеник.

Цього дня студенти отримали в дарунок книгу
Ніни Вірченко "Зернини з доріг життя мого", з
котрою зможуть ознайомитися самі.  Бо
розповісти за короткий час про книгу
неможливо… Її треба читати, щоб відчути всю
глибину цих спогадів, публіцистичних виступів,
цього подиху історії і  осягнути духовну велич
цієї жінки.

РЕДАКЦІЯ

"ЗОЛОТІ ЗЕРНИНИ З ДОРІГ
ЖИТТЯ МОГО"

Будьте обережні за кермом автомобіля на
автошляхах, дотримуйтесь правил дорожнього
руху  як пішоходи, обережно поводьтеся з вогнем.
Не порушуйте правил пожежної безпеки - і тоді
ніщо не затьмарить вашого відпочинку на
канікулах та у відпустці.

М.А. ГУБІЦЬКИЙ,
нач. відділу ОП і ТБ


