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В НОМЕРІ:

Біологічному факультету -
15 років

Козацькі забави

У новий навчальний рік зі свіжими ідеями крокує
профком студентів та студентське самоврядування
нашого університету. З метою ознайомлення з
роботою відділів університету, надання інформації
про роботу студентських організацій та презентації
основних студентських заходів університету 24
вересня в Народному домі ім. Івана Франка від-
булася пізнавально-розважальна програма "День
першокурсника".

Першокурсники усіх інститутів та факультетів
заповнили зал в очікуванні чогось, що зробить їхнє
життя у Франковому університеті яскравішим та
веселішим. Спеціально для студентів І курсу
профкомом був підготовлений фільм "Перший раз
на перший курс". Переглянувши його, студенти
зрозуміли де і яким чином вони можуть вирішити
свої проблеми, як потрапити до ректора та про-
ректорів нашого університету, навчально-мето-
дичного та виховного відділів, бухгалтерії та відділу
кадрів, юрисконсульта, канцелярії і профкому
студентів.

Теплі та підбадьорюючі слова прозвучали від
ректора університету, професора - Надії Володи-
мирівни Скотної. Голова профкому студентів
І.О. Гівчак, розповівши про діяльність первинної
профспілкової організації, представив голів
профбюро інститутів та факультетів. З вітальним
словом виступив голова ради студентського са-
моврядування - Іван Херович, також ознайомивши
публіку зі студентським активом. Про роботу сана-
торію-профілакторію розповіла головний лікар
Уляна  Василівна  Бойчук.

Чудовий настрій був гарантований, оскільки
святкова атмосфера вдало підтримувалася ведучими
заходу, студентами інститут у іноземних мов -
Яриною Гівчак та Назаром Агаджаняном. Для
першокурсників виступали студенти ІІ курсу
соціально-гуманітарного факультету - минулорічні

ДЕНЬ
ПЕРШОКУРСНИКА

переможці конкурсу-огляду художньої са-
модіяльності "Дебют". Співала пере-
можниця конкурсу естрадної пісні "ШАНС
2012", студентка музично-педагогічного
факультету - Ольга Прокопик. Підтвердили
почесне звання чемпіонів XXІ фестивалю
КВН хлопці з команди КВН "ІстФак" істо-
ричного факультету. Продемонструвала кра-
су, грацію та талант переможниця конкурсу
"Красуня університету - 2013" студентка
інституту іноземних мов - Наталія Дзерин.
Також викликали чимало овацій виступи
вокально-хореографічного ансамблю "Про-
лісок" та студентів факультету фізичного
виховання з програмою спортивної
аеробіки.

Для першокурсників було проведено ві-
деопрезентацію основних студентських за-
ходів в університеті.

Студентське життя готує ще чимало
сюрпризів. Тож, профком студентів бажає
першокурсникам наснаги, згуртованості та
активної життєвої позиції!

Міжнародний форум науковців у
Дрогобичі
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Вітаємо!

Відзначення 200-річчя від дня на-
родження Тараса Шевченка на
філологічному факультеті
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Шановні студенти!
Вітаємо з прийдешнім святом!

Нехай любов, добро і оптимізм  супроводжують ваше життя!
У рамках святкування:

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 Спортивно-розважальне шоу "Найсильніший". Змагання з рукоборства - 06 лис-
топада. Початок о 14:30 год. (Спортивний зал університету)

Огляд-конкурс художньої самодіяльності перших курсів "Дебют" - 12, 13 листопада.
Початок о 14:30 год. (Народний дім ім. І. Франка)

Фінальна частина конкурсу "Студент року - 2013". Нагородження переможців -  20
листопада. Початок о 16:00 год. (Народний дім ім. І. Франка)

Конкурс естрадного співу "Шанс" - 20 листопада. Початок о 16:00 год. (Народний
дім ім. І. Франка)

Музично-розважальна  вечірка. Клуб "Cazanova" - 18 листопада. Початок о 20:00
год.

Осінній бал першокурсників - 19 листопада. Початок о 18:00 год. (Центр
Душпастирства)

Чекаємо на наших заходах!

О. КОЗАР,
 голова профбюро інституту

іноземних мов
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26 - 27 вересня в актовій залі головного кор-
пусу Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка відбулося відкриття
Міжнародної науково-практичної конференції
"Педагог третього тисячоліття: теоретико-мето-
дологічний дискурс", яка організовувалася спіль-
но із соціально-гуманітарним факультетом Дро-
гобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка і факультетом педа-
гогіки та психології Універистету Марії Кюрі-
Склодовської у м. Люблін.

Конференція, яка включена до переліку заходів
МОН України, розпочалася вітальними виступами
ректора ДДПУ імені Івана Франка Надії Скотної
та декана факультету педагогіки та психології
Універистету Марії Кюрі-Склодовської у м.
Люблін Ришарда Бери. Також слова вітання
висловили представники іноземних делегації:
завідувач кафедри іноземних мов Брестського
державного педагогічного університету ім. Олек-
сандра Пушкіна Лариса Максимук, професор
Університетського коледжу Като-Вівз (м. Корт-
рейк, Бельгія) Мартін Веркруз. Конференція
об'єднала 258 учасників, з них - 41 делегат
європейських держав та представники усіх ре-
гіонів України (Глухова, Запоріжжя, Івано-Фран-
ківська, Євпаторії, Києва, Кіровограда, Крама-
торська, Кривого Рога, Львова, Луганська, Маріу-
поля, Полтави, Прилук, Рівного, Сімферополя,
Слов'янська, Сум, Тернополя, Харкова, Черкас,
Чернівців).

Своїми думками на пленарному засіданні
поділилися: Надія Володимирівна Скотна, док-
тор філософських наук, професор у промові
"Актуальні проблеми професійної підготовки
сучасного вчителя"; Ришард Бера, доктор педа-
гогічних наук, професор, окреслив особливості
підготовки педагогів в університетах з  точки  зо-
ру сучасних вимог на ринку праці; успіхи щодо
організації профорієнтаційної роботи в педа-
гогічній освіті в Білорусі представила кандидат
філологічних наук, доцент Лариса Максимук;
презентував підготовку до діяльності соціальних
педагогів в Бельгії кандидат педагогічних наук
Марк Веркруз; теоретико-методологічні основи
професійної підготовки вчителя у контексті
сучасних парадигм освіти в Україні висвітлила

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ НАУКОВЦІВ У ДРОГОБИЧІ

доктор педагогічних наук, професор Марія
Чепіль;  про психологічні особливості нав-
чання та виховання дітей з особливими
потребами виголосила доповідь доктор
психологічних наук, професор Анета Бор-
ковська; порівняльний аналіз соціальних
прагнень сучасних українців та поляків
представив доктор педагогічних наук, про-
фесор Маріуш Корчинський; про міжна-
родну партнерську співпрацю на рівні ло-
кального студентського середовища роз-
повіла доктор педагогічних наук, професор
Анна Каньос.

У другій половині дня робота проходила
у вигляді пленарної дискусії та обговорен-
ня проблемних питань на секційних
засіданнях, які були об'єднані у п'ять груп:
підготовка педагога в історії вітчизняної та
зарубіжної психолого-педагогічної науки;
психологічні особливості формування цін-
нісної сфери педагога; психологічні засади
підготовки педагогів до професійної
діяльності; соціально-педагогічна робота  з
дітьми та молоддю і професійна підготов-
ка до неї; професійна підготовка педагога в
контексті європейських інтеграційних
процесів.

Вагомим результатом наукового форуму
стало видання до початку його роботи п'яти
збірників наукових праць: "Теоретико-ме-
тодологічні основи професійної підготовки
педагога" (за ред. Н. Скотної, М. Чепіль),
"Професійна підготовка педагога : історич-

ний досвід і виклики сучасності" (за ред. Н. Скотної,
М. Чепіль), "Професійна підготовка педагога в кон-
тексті європейських інтераційних процесів"  (за
ред. М. Чепіль, Р. Бери), "Wychowanie dzieci i mlo-
dziezy w spoleczenstwie demokratycznym (na
przykladzie Polski i Ukrainy)" (за ред. М. Чепіль,
В. Петрик,  М. Страдовський), "Людинознавчі студії.
Серія "Педагогіка". Ще два англомовні збірники
наукових праць будуть видані у Варшаві та Любліні
у першій декаді наступного року.

Наступного дня програма конференції
передбачала краєзнавчу екскурсію до Львова. На
ній учасники ознайомилися з історією одного з
найкращих міст Європи, відвідали Личаківський
музей, Львівський театр опери та балету імені Со-
ломії Крушельницької, поринули в казкову місте-
рію вечірнього старого міста в дні свята  "На каву
до Львова". Третій  день конференції доповнив вра-
ження гостей про історично та культурно багатий
галицький край екскурсіями містом Трускавець та
краєзнавчою подорожжю вулицями середньо-
вічного Дрогобича.

Наукові доповіді, методичні презентації,
дискусійні обговорення навколо освітніх проблем,
культуротворчі, історіографічні міроприємства
збагатили педагогічним, культурним досвідом  та
різномовним спілкуванням і надихнули учасників до
реалізації наступних міжнародних проектів.

НАДІЯ ДУДНИК,
кандидат педагогічних наук, доцент,

заступник  декана з наукової роботи та
міжнародної співпраці соціально-

гуманітарного факультету

Докторанта кафедри педагогіки та дошкіль-
ної освіти Олену Василівну Невмержицьку з
успішним достроковим захистом дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора педа-
гогічних наук, а також її наукового керівника
професора В.П. Кеміня.

Викладача кафедри практики англійської
мови Ольгу Михайлівну Сеньків з успішним
захистом дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук, а також
її наукового керівника кандидата педагогічних
наук, доцента Т.І. Пантюк.

Бажаємо подальших наукових звершень
та творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!ВІТАЄМО ІЗ 60-ЛІТТЯМ!

У номінації "Кращий куратор Дрого-
бицького державного педагогічного
університету  імені Івана Франка 2012-2013
н.р." призове І місце отримала викладач
кафедри біології та хімії  Наталя Кос-
тянтинівна Коваль.

Кафедра екології - найкраща в
університеті

 За результатами організації навчальної та
методичної роботи у 2012/2013 н.р. кафедра
отримала почесне І місце серед кафедр уні-
верситету та нагороджена дипломом пе-
реможця з врученням іменної медалі та
грошовою премією. Це було надзвичайно
приємним подарунком  для колективу
кафедри до Дня працівника освіти.

ВІТАЄМО!

Найщиріші слова вітань шлемо з нагоди 60-
річчя з Дня народження Миколі Івановичу
Лук'янченку, доктору педагогічних наук,
професору, досвідченому і мудрому керівникові,
заслуженому працівнику фізичної культури і
спорту, депутатові Дрогобицької  районної ради,
відомому в регіоні меценату. Прийміть сердечні
побажання міцного здоров'я, щастя, благо-
получчя ще на довгі-довгі роки.

Свій 60-річний ювілей Ви зустрічаєте у
розповні творчих сил, при доброму здоров'ї, і ми
радіємо, що вагомим є Ваш внесок у розвиток
нашого університету, зміцнення його авторитету
не тільки в Україні, а й на міжнародній арені.
Маєте добрий організаторський хист, непересічні
творчі здібності - і це допомагає Вам виконувати
багатогранні обов'язки проректора з науково-
педагогічної роботи та стратегії соціально-
економічного розвитку, успішно поєднувати їх з
викладацькою, науковою діяльністю. Здібний

менеджер, Ви впевнено почуваєте себе у
сьогоднішньому мінливому ринковому се-
редовищі, знаєте, як ефективніше вико-
ристати кошти, як досягти максимального
результату. В університеті Вас знають і
поважають як людину, наділену невтомною
вдачею, величезною працездатністю, зав-
зятого ініціатора багатьох справ, послідов-
ного і розважливого громадянина з євро-
пейсько-шляхетною поставою, людину щи-
рої вдачі.

З головою поринувши у господарські
справи, Ви не зменшили своєї уваги до
викладацької праці. Студенти вшановують у
Вашій особі досвідченого лектора, автора
багатьох наукових праць, справедливу
людину, яка не терпить безвідповідального
ставлення до праці і навчання.

Дорогий Миколо Івановичу! Знаємо, що
у Вас багато нових планів і мрій. Нехай же
Вам вистачить творчої наснаги, сил і зав-
зяття, щоб здійснити усе задумане. Викла-
дачі, співробітники та студенти Дрогобиць-
кого державного педагогічного універ-
ситету ім. Івана Франка приєднуються до
щирих привітань і побажань, які звучатимуть
сьогодні на Вашу адресу. Сили, віри і
впевненості Вам! Нехай усі Ваші дні будуть
радісними і плідними на хороші справи,
щедрі на добрий настрій і любов.

Бажаємо Вам міцного здоров'я, радості,
щастя, задоволення від життя, нехай зозуля
накує Вам ще не одну копу літ. З роси і води
Вам! РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ


