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З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СТУДЕНТА!

Студентство завжди було авангардом української молоді.
Ваша небайдужа життєва позиція, активна участь у
суспільних перетвореннях великою мірою сприяють
розбудові української держави. Ваші успіхи та здобутки в
навчанні, спорті, громадських справах важливе свідчення
тому.

Ректорат університету робить усе можливе, щоб ство-
рити Вам необхідні умови для отримання якісної освіти,
професійного зростання, здійснення найсміливіших планів
і заповітних мрій.

Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на ви-
щу освіту. Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане,
висувати перед собою досяжну мету і добиватися свого -
таким має бути кредо сучасного студента.

Зичу Вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів
у всіх добрих починаннях, здійснення усіх юначих мрій і

життєвих планів. Нехай Ваші молоді серця наповняться в цей день святковим настроєм і радістю.
Бажаю всім студентам Франкового університету миру, щастя, здоров'я, творчого натхнення, успіхів
у навчанні, добрих справ в ім'я України!

НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА,
 ректор, професор

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Прийміть найтепліші вітання з нагоди Міжнародного дня

студента - свята знань, молодості та творчого завзяття!
Це свято, поза всяким сумнівом, є найулюбленішим не ли-

ше серед молоді та викладачів, але й з-поміж усіх, хто зберіг
відчуття причетності до золотих років власного становлення.
Адже роки навчання - це пора наснаги від отриманих знань й
побудови планів на майбутнє.

Цього радісного дня бажаємо, щоб життя Ваше було
насиченим, цікавим і різноманітним. І нехай в ньому  завжди
буде місце для праці, активної громадської й наукової діяльності,
відпочинку та зустрічей зі старими університетськими друзями.
Будьте здоровими, щасливими та успішними!

ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА КУЦИК,
в.о. голови профкому працівників

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю Вас із Днем студента - справжнім святом моло-

дості, постійних відкриттів та креативної творчості!
Ми всі колись були студентами, то ж сьогодні свято усіх нас -

молодої еліти, висококваліфікованих викладачів та поважного
професорства. Адже це свято всіх тих, хто у душі зберігає юність,
а в думках - політ та жагу до новизни.

День студента об'єднує молодих людей усього світу. Недарма
ж кажуть, що для студентів немає меж та кордонів.

Щиро бажаю Вам примножувати свою енергію, успіхи у
навчанні, гармонійного духовного та фізичного розвитку. І нехай
у Ваших серцях назавжди збережуться найяскравіші моменти
студентського життя.

ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ГІВЧАК,
голова студентського профкому

Щиро вітаю Вас із Міжнародним днем студента. Бажаю
усім творчого злету, наснаги, витривалості, наполегливості
та оптимізму. Нехай усі Ваші труди і старання увінчаються
успіхами. Нехай Господь Бог благословить Вас своїми
щедрими ласками, а Пресвята Богородиця провадить Вас
під своїм Покровом.

о. ОЛЕГ КЕКОШ,
капелан університету

Закон "Про засади державної мовної політики" №
5029-VI (неофіційно - закон Колесніченка-Ківалова або
"мовний закон") - закон, прийнятий Верховною Радою
України 5 червня 2012 року у першому читанні 234
голосами "за" (за деякими даними за нього
проголосувало лише 172 депутати), 3 липня 2012 року -
у другому читанні 248 депутатськими картками
(голосування відбулось з порушенням Конституції
України, норм регламенту та процедури розгляду. 31
липня законопроект, попри категоричну власну заяву
в ефірі каналу "Рада" про непідписання документу,
прийнятого в такий спосіб, підписав Голова Верховної
Ради Володимир Литвин, а 8 серпня - Президент України
Віктор Янукович.

Законопроект внесли народні депутати Вадим
Колесніченко та Сергій Ківалов 7 лютого 2012 року. Він
отримав реєстраційний № 9073.

Закон набув чинності 10 серпня 2012 року.
Сутність закону

Закон встановлює, що державною мовою є україн-
ська мова, але істотно розширює використання ре-
гіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше
10% від населення певного регіону, а в окремих випадках
й менше 10%. Так, частина 7 статті 7 закону зобов'язує
громадян, які проживають на території, де функціонує
регіональна мова або мова меншин, розвивати та
використовувати таку мову - "У межах території, на якій
поширена регіональна мова або мова меншини,
здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту
регіональної мови або мови меншини, передбачених
цим Законом, є обов'язковим для місцевих органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств,
їх посадових і службових осіб, а також громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб."

Дія закону розповсюджується на 18 мов: російську,
білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку, ідиш,
кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку,
польську, ромську (циганську), румунську, словацьку,
угорську, русинську, караїмську і кримчацьку.

  Закон складається з 11-ти розділів та 32-х статей.
Він припиняє дію закону Української РСР "Про мови в
Українській РСР", вносить зміни у декілька діючих
законів. РЕДАКЦІЯ

Щиросердечно вітаємо Вас з Днем української
писемності та мови.

Як море починається з річки, так українське слово -
з писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах
Нестора-літописця, шліфувалося у творах Григорія Ско-
вороди, Івана Мазепи, поглиблювалось під пером  Іва-
на Котляревського, особливо Тараса Шевченка, удо-
сконалювалося пізніше І. Нечуєм-Левицьким, П. Мир-
ним, М. Коцюбинським, Л. Українкою та багатьма
іншими видатними українцями.

Сучасний світ знає, що державність мови є уні-
версальною формою об'єднання людей в одне ціле, в один
народ. Це важливий чинник самовизначення нації, на-
дійна основа розвитку країни.

Мова є основою духовного багатства народу та
інтелектуального потенціалу, найвагоміше надбання
кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність.

Маємо безцінний дар - одну з наймилозвучніших і
найкрасивіших мов світу. Всебічна підтримка
державності мови, зростання її престижу, зміцнення та
розвиток - почесна місія кожного громадянина України.

Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас
духовним джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а
лише за покликом власного сумління та гідності,
плекаймо у душі любов до рідної мови.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАСАДИ
ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ"

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!

ДОРОГА МОЛОДЕ!
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09 - 11 листопада 2012 року, м. Києві
відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс
музичного мистецтва "Київський колорит",
засновником якого є Національна Все-
українська музична спілка (голова - Герой
України, академік А.Т. Авдієвський).

Фестиваль-конкурс проводився з метою
збагачення та розвитку традицій вокального
та інструментального мистецтв, розширення
спектру музичних напрямів, стилів і шкіл
академічного та естрадного музичного
виконавства в Україні; популяризації євро-
пейської і світової класики, кращих музичних
зразків композиторів-сучасників у творчості
дітей, юнацтва та молоді; виявлення і
підтримка обдарованих виконавців, створен-
ня умов для піднесення художнього рівня та
удосконалення виконавської майстерності,
виховання естетичного смаку, задоволення
потреб самореалізації і спілкування молоді за
творчими інтересами, формування інте-
лектуальної й художньої самосвідомості
молодих музикантів; репрезентації міста
Києва, як культурного осередку європейського
простору.

Конкурс проводився у номінаціях
"Академічний вокал", "Естрадний вокал",
"Інструментальний жанр", "Джаз-вокал",
"Джаз-інструментал", "Композитори-
виконавці". У мистецькому змаганні взяли
участь понад 120 учасників із різних регіонів
та навчальних закладів України.

Голова журі В.П. Титаренко - доктор
педагогічних наук, кандидат мистецтво-
знавства, дійсний член Петровської академії
наук і мистецтв (Санк-Петербург), професор
кафедри музичного мистецтва Київського
Національного університету культури і
мистецтв, народних артист України,
композитор, головний редактор журналу
"Джаз". До поважного журі входили: П.В. Заї-
ка, перший заступник голови НВМС, спів-
голова Асоціації баяністів-акордеоністів
НМВС, доцент Інституту мистецтв НПУ
ім. М. Драгоманова, кандидат педагогічних
наук, заслужений діяч мистецтв України;
О.М. Нежигай, композитор, голова Дніпро-
петровської регіональної організації НСКУ;
Л.І.  Волошина,  композитор, викладач-
методист вищої категорії ДМШ № 7
(Запоріжжя); Ю.Ф. Рожков, заслужений
артист України, лауреат Міжнародної премії
ім. Г. Сковорди; О.Є. Штукар, начальник
відділу організаційно-координаційної роботи
НВМС, заслужений діяч мистецтв України.

На столичному конкурсі наш університет
був представлений низкою студентів
проблемної групи (до проблемної групи
входять особливо здібні студенти, здатні
вирішувати проблеми підвищеної складності

ДРОГОБИЦЬКІ СТУДЕНТИ ЗАВОЙОВУЮТЬ СТОЛИЦЮ

(музично-виконавські, наукові тощо)) музично-
педагогічного факультету, яку очолює кандидат
педагогічних наук, доцент Андрій Душний.

Результати говорять самі за себе: у номінації
"Композитор-виконавець" найвищу нагороду - "ГРН-
ПРІ" - здобув студент групи МЗХ - 51, володар перших
премій на всеукраїнських та міжнародних конкурсах
в Україні та зарубіжжі (Сербія), автор та виконавець
Роман Стахнів (клас доц. А. Душного); у номінації
"Інструментальний жанр" (народні інструменти) - І
премію виборов студент групи МЗХ - 11 акордеоніст
Назар Хомин (клас доц. А. Душного); у номінації
"Академічний вокал" (сольний спів) - І премію журі
присудило студентці групи МЗХ - 42, співачці, яка
встигла підкорити своїм голосом Сербію й Болгарію -
Мар'яні Мазур (клас доц. Є. Шуневич); у номінації
"Естрадний інструментальний жанр"  І  премію здобув
студент магістратури, баяніст Юрій Ісевич  (клас доц.
А. Душного); у номінації "Естрадний вокал" ІІ премію
посіла студентка групи МЗХ - 12 Ольга Горда (клас
доц. Є. Шуневич). Зазначимо, у даному жанрі наш
музично-педагогічний факультет був представлений
вперше. Конкурентами наших номінантів були
студенти із Ніжинського ДУ ім. М. Гоголя, Донецької
ДМА ім. С. Прокоф'єва, Донецького та Дзержинського
музичних училищ, Харківської гуманітарно-
педагогічної академії, викладачі  Міжнародної  музич-
ної школи та солісти музично-хореографічного театру
"Вернісаж" (Київ).

Вітаємо наших переможців та їхніх наставників з
успішною презентацією дрогобицької виконавської
школи, а також дякуємо ректорату за всебічне
сприяння, завдяки якому досягнення Франкового
університету були гідно представлені на столичному
рівні.

БОГДАН ПИЦ,
доцент кафедри народних музичних

інструментів та вокалу

  8 листопада на філологічному факультеті
відбувся І етап ІІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Конкурс проводився відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 1
червня 2011 року № 571. Головою журі
конкурсу затверджено М.С. Стецик, к.ф.н.,
доцента кафедри української мови, членами -
В.В. Котович, к.ф.н., доцента кафедри
філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі; М.І. Зубриць-
ку, к.ф.н., доцента кафедри української мови;
С.М. Новак, к.ф.н. , доцента кафедри
української літератури та теорії літератури.

У І етапі взяли участь 112 студентів
університету, з них у Конкурсі з базових
предметів:

- українська мова і література - 77 студентів
(32 - з нефілологічних напрямів підготовки і
45 - із  філологічних напрямів підготовки);

- російська мова і література - 13 студентів;
- польська мова і література - 22 студентів.

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ ТА
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА

Серед філологів з базових предметів "Українська
мова і література" І місце посіла студентка Ірина Пі-
тен (гр. УА - 33); ІІ місце - Марія Сенета (гр. УА -
33), Анна Бистрова (гр. УП- 46), та ІІІ місце -
Христина  Панчишин (гр. У-41), Ольга Русин (гр.У-
61).

Серед студентів  неспеціальних факультетів  журі
одностайно визнало кращою конкурсну роботу
Наталії Барабаш ( гр. АН-52, факультет романо-
германської філології). Призерами стали: Наталія
Вербовська (педагогічний факультет, гр. ПОО-52) - ІІ
місце;  Ілона Реут (музично-педагогічний факультет,
гр. МЗХ-22), Марія Кравець (педагогічний факультет,
гр. ПОА-31) - ІІІ місце.

У конкурсі з російської мови та літератури перемогла
Світлана  Майкут (гр. УР-45), на другому місці -
Наталія  Хлиста (гр. УР - 45), третє місце посіла
Катерина  Москалик (гр. УР-55); у конкурсі з поль-
ської мови та літератури кращими були: Мар'яна  Бой-
ко (гр. УП-46) - І місце; Ольга Болюк (гр. АП - 45) - ІІ
місце; Ірена  Федорчак (гр. АП-45) - ІІІ місце.

ВІКТОР ПРОЦЬ,
 методист навчально-методичного відділу

Кожен із нас приходить у цей Божий світ, щоб не
просто жити, а й творити, діяти, змінювати довкілля, а
головне - просто працювати.

Постать ректора Валерія Григоровича Скотного
зараз, як ніколи, не потребує ніяких штрихів, підправлень,
узагальнень - справи говорять самі за себе. Двадцять
два роки керував нашою alma mater світлої пам'яті
ректор, які збігли як одна мить.

П'яте листопада назавжди увійде в історію нашого
вузу чорною сторінкою. Того дня душа нашого ректора
залишила цей зглобалізований, повний контрастів  світ і
полинула у Божі засвіти.

У цей день зібралися у храмі святого Андрія
Первозванного його найдорожчі - рідні, яких він так
любив, колеги, друзі, щоб засвідчити молитвою нашу
Йому шану - будівничому нашого вузу, чудовому
чоловікові,  батькові, дідусеві, а головне - Громадя-
нинові, що він іще так був потрібний, як батько дітям, як
керівник і просто - як людина.

Вечір пам'яті  відкрив о. Михайло Бачинський, який,
цитуючи святого Василія Великого "видимий світ -
книга, читаючи яку ми пізнаємо свого Творця", ще
раз наголосив, що світлої пам'яті  ректор умів зрозуміти
кожного: від професора - до студента, кожного вислухав
і завжди прагнув допомогти.

Після  виступу хору "Gaudeamus" виступили ведучі:
директор Інституту франкознавства Євген Пшеничний і
Марія Стецик, кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови. Зокрема, Євген Вікторович,
цитуючи святого Августина, наголосив, що час
вимірюється пам'яттю. Стосовно Валерія Григоровича,
- то час  теперішній, а пам'ять - безсмертна. У години
печалі згадуємо того, хто міг порадіти разом з нами,
налаштовував на оптимізм, навіть, у, здавалося,
безвихідній ситуації.  "…душа стоїть у пам'яті, як в
повені…" - відзначила Марія Степанівна.

Після музичної паузи, сплетеної з мелодії Джо Дасена,
музику якого так любив слухати ректор і так віртуозно
доніс слухачам доцент Людомир Філоненко, слово взяв
мер Дрогобича О. Радзієвський. Він відзначив, що
цитуючи усім відомі слова "велике видніється на від-
далі", можемо констатувати, що наш ректор залишив
великі  світлі мрії, залишив величні справи, а головне -
залишилася школа  нашого ректора, яку, без
перебільшення, можна назвати епохальною.

Після неповторної  і  мінорно величної музичної паузи
у виконанні сестер Дицьо, слово взяв проректор з
навчально-виховної роботи Юрій Кишакевич, який дав
короткий огляд подій, що  відбулися за цей рік - рік без
ректора й  наголосив, як радів би Валерій Григорович
тим здобуткам  колективу Франкового вузу. Це зайвий
раз підкреслює, що його праця не пройшла даремно.

Після виконання пісні "Сива ластівка"  (сл. Б. Олій-
ника), до присутніх звернулись ведучі. Особливо
запам'ятаються усім слова, сказані Євгеном  Вікто-
ровичем Пшеничним: "Немає такого життя, яке хоч
би на мить не було безсмертним. Хто скільки встиг
зробити, того смерть не може зупинити".

Закінчився вечір пам'яті виступом хору "Gaudeamus".
За традицією, яка існує на Вінничині, Надія Воло-

димирівна роздала присутнім яблука з власного саду,
які так щедро вродили цього року...

 Звісно, усі ми минущі, але такі постаті, як Валерій
Григорович повинні бути дороговказом для усіх. І як тут
не згадати слова Івана Франка: "Усе земське я
пережив, зглибивши насолоди труду. Я свою пайку
відробив. Продовжуйте, я з вами буду."

МИХАЙЛО ЗУБРИЦЬКИЙ,
науковий співробітник Інституту

франкознавства

ДУША СТОЇТЬ У ПАМ'ЯТІ, ЯК В
ПОВЕНІ…

26 жовтня 2012 року рішенням Атестаційної
колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України присвоєно вчені звання науково-
педагогічним працівникам Дрогобицького
державного педагогічного університету ім.І. Франка:

* Оксані Андріївні  Бабелюк - професора
кафедри германських мов та перекладознавства;

* Аркадію Миколайовичу Білинському  -
доцента кафедри основ технологій;

* Оксані Омелянівні Жигайло  -  доцента
кафедри математики та методики викладання

математики початкового навчання;
* Тетяні Михайлівні Козак  -  доцента кафедри

інформатики та обчислювальної математики.
Вітаємо! Бажаємо подальших здобутків та

творчих злетів!
РЕКТОРАТ

Збірну  команду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за
зайняте І місце у Міжнародному турнірі з міні-футболу (м. Вроцлав (Польща)).

 Тренери: доц. А.П. Веселовський, викл. І.В. Ільчишин.

ВІТАЄМО!ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Які минають люди неповторні…

На фото: дрогобицька делегація із головою журі
В. Титаренком
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Приємна звістка надійшла від Національного
Олімпійського комітету України: одним із
переможців Всеукраїнського фотоконкурсу
"Прокачай себе в ритмі олімпіади" виявилися
студенти V курсу факультету фізичного виховання
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка:  Лев Волошанівський,
Віра Томин, Іванна Карпин. Майбутні  учителі
фізичної культури під керівництвом свого викладача
доцента Ірини Турчик.   Незабаром переможець
конкурсу отримає подарунки від НОК України.

РЕДАКЦІЯ

ДРОГОБИЦЬКІ СТУДЕНТИ -
ПЕРЕМОЖЦІ  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ФОТОКОНКУРСУ НОК УКРАЇНИ

 "Схід і Захід - разом", - доволі часто можна почути
цей вислів, хоч насправді - реальних кроків до
об'єднання двох берегів Дніпра, на жаль, бачимо дуже
мало. Це розуміє і прогресивна молодь України. Тому
перші кроки до культурного, морального, наукового
об'єднання  Сходу і Заходу, подолання  стереотипів
було здійснено студентами Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. І. Франка та
Луганського національного університету ім. Т. Шев-
ченка, де 8 листопада між органами студентського
самоврядування цих ВНЗ було підписано Договір про
співпрацю з метою розвитку міжрегіонального туризму
Львівщини та Луганщини. Цей Договір передбачає
обмін студентами для вивчення та ознайомлення з
місцевою культурою, історією, освітніми традиціями,
й мета якого - розвиток туризму між східними і
західними регіонами України, сумісне створення
краєзнавчого суспільства Всеукраїнського рівня.

Це надзвичайно важлива подія в плані розвитку
мобільності студентів України та органів студентсько-
го самоврядування. І вже добрі результати цієї спів-
праці між студентським активом двох університетів
відчули учасники першої делегації - дрогобицькі
студенти, на чолі з головою Ради студентського
самоврядування ДДПУ ім. І.Франка Іваном Херо-
вичем в рамках наукового візиту "Стежинами рідного
краю до єдності і процвітання України" в Луганський
національний університет ім. Тараса Шевченка, який
відбувся 5 - 11 листопада, де радо і гостинно їх зуст-
ріли студенти та адміністрація ЛНУ.

Як зазначив директор Інституту історії, міжнародних
відносин та соціально-політичних наук Леонід Це-
заревич Ваховський: "Візит до нашої альма-матер
студентів з Дрогобича є тим символічним фактором,
що підтверджує прогрес розвитку студентського
самоврядування обох університетів".

У ході візиту студенти мали можливість порівняти
методологічний і тематичний підхід у викладанні історії
у двох вишах. Відвідали відкриту лекцію, присвячену
зовнішній політиці Катерини II, разом із студентами
Луганського національного університету обговорили
проблемні питання з цієї теми. Взяли активну участь у
роботі круглого столу з питань ролі й місця органів
студентського самоврядування в розвитку місцевого
туризму, стереотипізації сприйняття діяльності ОУН і
УПА та шляхів її подолання, який відбувся в Українсько-
канадському центрі
ЛНУ ім. Т. Шевченка.
Спільно з нашими сту-
дентами в обговоренні
брали участь студенти
та викладачі Луган-
ського національного
університету ім.
Т.Шевченка і Східно-
українського націо-
нального університету
ім. В.Даля. На круглому
столі виступив студент
історичного факультету
ДДПУ Володимир
Петриків, який торк-
нувся вкрай  неоднозначного ставлення в українсь-
кому суспільстві до оцінки діяльності українського
самостійницького руху. Зокрема, він зазначив:
"Громадяни України здатні та повинні в інтересах
майбутніх поколінь усунути політичні й морально-
психологічні наслідки того конфлікту із суспільного
життя, ліквідувати цю перешкоду на шляху
формування консолідованої української політичної
нації" . Без ідеологічних штампів пройшло й
обговорення  тематичних питань. Учасники прийшли
до висновку, що ярлики про ОУН і УПА нам навішують

ЛУГАНСЬК І ДРОГОБИЧ - ЦЕНТРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

різноманітні політичні сили, маніпулюючи
тим самим голосами виборців.

Підсумувавши усі доповіді, Вікторія Пи-
липенко, співорганізатор заходу, студентка
ЛНУ зазначила: "Набуття інформації про
історичні події зрушить перешкоди між
Західною і Східною Україною".

Глибоко вразили студентів з Дрогобича
подорож до музею історії "Молодої гвардії" в
м. Краснодон та екскурсія до музею
партизанської слави у м. Ровеньки. Красно-
донський музей яскравими барвами
експозицій розповів про самовіддану боротьбу
"Молодої гвардії" проти окупаційного режиму.

Продовжили захоплюючу екскурсію вже у
Ровеньківському музеї, де студенти дізнались
про страшні передсмертні муки ще зовсім
юних хлопців та дівчат. Як сказав екскурсовод:
"Їх життя погасло, але вони померли,
дивлячись смерті прямо в обличчя. Молоді
серця перестали битись в ім`я нашої з вами
свободи".

На конференції з нагоди підписання
Договору студенти ЛНУ і ДДПУ подарували
один одному листівки із зображенням гербів
університетів, на яких написали слова
побажання й подяки.

"Наш науковий візит в Луганський
національний університет - це дуже
продуктивна поїздка. За тиждень ми
ознайомилися з Луганщиною, відвідали чимало
музеїв і визначних пам'яток, дізналися про
культурні, освітні й наукові традиції та
зрозуміли, що об'єднання Сходу і Заходу
можливе лише через взаємоповагу одні до
одних, до історії та культури цих регіонів, а
об'єднує нас любов до України і почуття
патріотизму", - говорить студент істо-
ричного факультету Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету  імені Івана
Франка Іван Херович.

Також студенти мали можливість
обмінятися досвідом у діяльності органів
студентських самоврядувань: "Студенти
ДДПУ поділилися досвідом з нами, а ми, у свою
чергу, поділилися нашими досягненнями з

ними. Студентське
самоврядування ЛНУ
багато чого досягло -
воно було створене
одним з перших в
нашому регіоні, а на
сьогодні ми - єдиний
університет України,
в якому поселенням
студентів займається
наша Асамблея са-
моврядування, - не ке-
рівництво вишу, не
коменданти, а сту-
денти" , - розповів
голова профспілкової

організації студентів ЛНУ ім. Т. Шевченка
Володимир Мороз.

Екскурсії до авіаційного музею, огляд
стадіону "Авангард" та товариський
футбольний матч із студентами ЛНУ не за-
лишили серця учасників обміну байдужими і
зародили паростки дружби. Ця мандрівка була
важливою ланкою у співпраці органів
студентських самоврядувань і закарбується
надовго в пам`яті студентів.

 Прес-сужба Ради студентського
самоврядування ДДПУ ім. І.Франка

  З нагоди Дня української писемності і мови на
філологічному факультеті відбулося представлення
унікальної спадщини Миколи Зінчука - народних
казок з усієї України, особисто ним зібраних і
підготованих до друку. А це 40 томів, з яких 32 уже
побачили світ, а 8 ще чекають у редакціях на своє
"друге" народження. За 37 літ подвижницької праці
("я не мав ні вихідних, ні свят, ні відпусток") записано
з народних уст 8300 перлин, що є "унікальним
явищем не лише в українській, а й у світовій
фольклористиці, визначним внеском у вітчизняну
науку й культуру". Так оцінив фундаментальну працю
сільського вчителя історії та німецької мови Інститут
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського.

Казки погруповано за етнографічними ре-
гіонами,наприклад: "Казки Гуцульщини" (8 томів),
"Казки Буковини" (3 томи), "Казки Покуття" (2 томи),
"Казки Галичини" (2 томи), "Казки Бойківщини" (4
томи), "Казки Поділля" (5 томів), "Казки Полтавщини"
(2 томи), "Казки Наддніпрянщини" (4 томи) і т.д.
"Українська казка - ціла енциклопедія українського
народного життя", - говорив Микола Антонович
в інтерв'ю газеті "День. "Наш народ жив за таких
умов, коли 459 заборон української мови було лише
за царської влади…Тоді як народна казка нікому не
була підконтрольна - жодним царям чи правителям!
Люди складали казки про що хотіли, і в цих казках у
повній мірі відображається українське життя,
особливо життя українського селянства".

Казка зацікавила  Миколу Зінчука відтоді, як
Василь Сухомлинський, прочитавши його статтю "З
чого починається Батьківщина", листовно зауважив:
"…ви написали про роль казки в інтелектуальному
вихованні одне речення, а я б написав цілу сторінку".
Так почалося полювання на золоту жар-птицю усної
народної творчості,що швидко стала зникати в
останній чверті  ХХ століття: відходили зі світу каз-
карі, основними інформаторами ставали радіо і
телевізор…А потім були нескінченні мандрівки по
хуторах і селах та невсипуща праця під дамокловим
мечем одержимості: тільки б встигнути! "Я дуже
багато перетерпів,бо щоб зробити щось велике,
треба докласти не тільки праці, а й сили волі", -
так підсумовував свої труди і дні 86-літній Микола
Антонович.

Цікаво було другокурсникам слухати і
повідомлення, і казки, оглядати книжкову виставку
і гортати сторінки неймовірних історій. З ними
бесідували старший науковий співробітник музею
"Дрогобиччина" Любов Васильків, кореспондент
газети "Урядовий кур'єр" Ольга Лобарчук (вона
зустрічалася з Миколою Зінчуком, писала статтю про
нього) та бібліотекар Лариса Ревіна.

   Цього року не стало Збирача скарбів народних…
Нехай послужить нам відрадою мудрість древніх
латинян: «Сказане відлітає, написане залишається».

                 ЛАРИСА РЕВІНА,
працівник університетської бібліотеки

…НАПИСАНЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
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В умовах вільного і творчого
співіснування особистостей та
єдностей людей складається так, що
близькість розташування лоґічно
викликає взаємну допитливість і
двостороннє спрямування ідей,
думок, ініціятив та спільних справ.
Тому водночас іронічним та
очевидним є те, що саме через
перипетії останнього півстоліття, на
тепер навіть у нашій частині
Галичини, за 60 км від західного
кордону, польська мова та
література є предметом водночас
близьким і рідним і вплетеним у тканину крайознавчого
та історичного тла близьких і трішки менш близьких
локацій, територій та населених пунктів, але теж і чимось
новим, цікавим та дуже поверхнево знайомим - особливо
для тих, хто свого часу не був призвичаєний до
налаштовування своїх антен у західному керунку
(буквально та метафорично).

Понад десять років тому в області дрогобицької
полоністики (польських мовних та літературних студій)
був заініційований довготерміновий поступ, чимраз
відчутніший з кожним новим реалізовуваним задумом.
Завдяки конструктивній візії розвитку, що її  упродовж
усіх своїх ректорських каденцій дотримувався світлої
пам'яті проф. Валерій Скотний, колись скромне
приміщення на третьому поверсі університетської
бібліотеки стало осередком концептуально нового типу,
який відтоді притягує та ґенерує інтелектуальну та
творчу енерґію людей, занурених і задіяних у розмаїті,
але суміжні вектори: відновлення затертої часами
спадщини Галичини, поновне відкриття бага-
токультурності давнього Дрогобича, налагодження
продуктивних академічних контактів на теренах
українсько-польського пограниччя, лінґвістики,
літературознавства, ракурсів філософії, крайознавчих
студій та образотворчого мистецтва. Урочисто
відкритий 5 листопада 2002 року, Полоністичний нау-
ково-інформаційний центр ДДПУ мав неповний рік

функціонування, коли
Ігор Меньок (1973-2005),
перший керівник Центру,
заініціював ще один
напрямок діяльності,
задіявши Анджея Марію
Марчевського, режисера
варшавського театру
"Студіо Театр Тест" до
формування вступного
складу студентського
театру "Альтер", перші
репетиції якого відбулися

на філологічному факультеті у жовтні 2003 року. Улітку
наступного, 2004 року, Полоністичний центр підготував і
реалізував академічно-артистичну подію безпреце-
дентних масштабів - перший щодворічний  Міжна-
родний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, - п'ята
едиція якого відбулася у вересні поточного року.

Від моменту існування Центру, ним ініційовано і
проведено заходи, що позитивно працюють на імідж
нашого університету в польському та європейському
науково-культурному середовищі; залучають наукових
працівників та студентів Франкового вузу до участі в
міжнародних наукових та науково-практичних
конференціях, семінарах, зустрічах, що сприяє глибшому
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усвідомленню науки і культури як відкритої сфери
на різноманітні концепції і реляції; впливають на
поглиблення професійного вивчення дисциплін
полоністичного циклу нашими студентами;
наближають наукове середовище нашого
університету до сучасних засад і методів
функціонування відкритого європейського
суспільства в галузі науки і культури. На сьогодні
Полоністичний центр є організатором 12
міжнародних наукових та науково-практичних
конференцій і семінарів; видавцем та редактором
11 міжнародних наукових збірників, зокрема,
присвячених дослідженню творчості Бруно
Шульца; ініціатором видання українсько-
польського інтердисциплінарного щорічника
"Пограниччя: Польща-Україна" та відповідальним
за концепцію, збір, переклад і редагування
матеріалів до цього щорічника.

Полоністичний центр ім. Ігоря Менька є
організатором спецкурсів та семінарів, прочита-
них студентам  ДДПУ ім. Івана Франка іноземни-
ми професорами. У 2002 році проф. Єжи
Яжембський з Яґеллонського Університету
(Краків) прочитав курс лекцій з історії польської
літератури ХХ ст. (2002 р.); д-р Барбара Тар-
чинська з Люблінського університету Марії Кюрі-
Склодовської - курс лекцій з методики викладання
польської мови; проф. Оскар Станіслав Чарнік
(директор Інституту Книжки і Читання
Національної Бібліотеки у Варшаві) прочитав три
спецкурси для студентів філологічного факультету:
"Проблематика польської літератури на еміграції"
(2003), "Літературна культура польської еміграції
після Другої світової війни" (2004) та "Давня
польська преса" (2005); проф. Славомір
Бобовський з Вроцлавського університету у 2005
р. прочитав спецкурс "Історія польської
кінематографії"; викладач дизайну Академії
мистецтв у Трірі (Німеччина) Дітер Юдт провів
цикли лекцій та семінарів для студентів романо-
германської філології та педагогічного факультету:
"Інтерпретація художнього тексту", "Основи
рисунку й живопису".

 Робота Полоністичного центру зі студентами
ДДПУ ім. Івана Франка полягає не тільки в
забезпеченні студентів книжками та іншими
дидактичними й методичними матеріалами з
фонду бібліотеки центру (бібліотека налічує понад
5 000 позицій), але й в організації та забезпеченні
участі студентів у практичних курсах польської
мови при Люблінському університеті Марії Кюрі-
Склодовської (2003, 2005, 2011), в Зимовій Східній
Школі (Варшава - 2004, Вроцлав - 2006), в

Жешівському університеті (2009); Вищій педагогічній школі
в Сєдльце (2010), в організації та координуванні участі
студентів українсько-польської філології у наукових
конференціях: щорічний науково-практичний семінар
"Земля Пограниччя: Дрогобич - Люблін" (Дрогобич - 2003,
Люблін - 2004, Дрогобич - 2005), І Всеукраїнський
орфографічний конкурс з польської мови (Івано-Франківськ
- 2005), Міжнародна науково-практична конференція,
присвячена творчості Корнеля Макушинського (Стрий -
2009), Міжнародна наукова конференція молодих науковців
і студентів "Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ
століття" (Львівський національний університет - 2009),
Міжнародний соціологічний проект Інституту прикладних
суспільних наук та кафедри соціології звичаїв і
правознавства Варшавського університету "Дослідження
польської меншини в околицях Дрогобича" (2009) та
"Дрогобич в Європі" (2010).

Полоністичний центр є творцем та професійним опіку-
ном кімнати-музею Бруно Шульца, який знаходиться у
колишньому вчительському кабінеті всесвітньовідомого
письменника і художника Бруно Шульца, котрий працював
учителем рисунку та ручних робіт в гімназії ім. Короля
Владислава Яґайла - нині головний корпус нашого
університету. Відкриття музею Бруно Шульца відбулося
19 листопада 2003 р., почесний патронат над музеєм
обійняв Єжи Фіцовський (1924 - 2006) - першовідкривач
творчості Шульца, відомий у світі шульцолог і поет; тоді ж
покликано Міжнародну Музейну Раду, до якої увійшли
польські й українські діячі науки і культури, її Головою з
українського боку виступав покійний ректор нашого
університету, академік, професор, доктор філософських наук
Валерій Скотний, з польського боку, - після смерті проф. д-
р габ. Владислава Панаса, - цю функцію виконує проф. д-р
габ. Єжи Яжембський (Краків). З ініціативи Полоністичного
центру в день відкриття музею відбулася Міжнародна
науково-практична конференція "Шульц і Україна". На
сьогодні музей налічує сотні вдячних відвідувачів з України,
Польщі та різних країн світу.

У своїх ініціативах та діяльності Полоністичний нау-
ково-інформаційний центр імені Ігоря Менька скон-
центровується головно довкола постаті Бруно Шульца та
багатокультурності Дрогобича й усіх її - часто забутих або
цілком втрачених - чинників єврейської та польської
культури. МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ БРУНО
ШУЛЬЦА В ДРОГОБИЧІ - це головна ініціатива й
реалізація Полоністичного центру. Задум Шульцівського
фестивалю пов'язаний з ідеєю повернення Великому Бруно
його автентичного творчого та життєвого простору, його
"єдиного місця на світі". Цей проект, реалізація якого триває
від липня 2004 року, стає своєрідним центром живих та
реальних подій на пошану Шульца в Дрогобичі, вітає у
цьому місті відомих науковців, письменників, перекладачів,
художників, режисерів, музикантів та поціновувачів автора
"Цинамонових крамниць". Згідно з концепцією першого
керівника Полоністичного центру, Директора першої едиції
Фестивалю Ігоря Менька, Фестиваль організовується кожні
два роки. Це тижнева акція, в рамках якої відбуваються
міжнародні наукові конференції за участю науковців з
багатьох країн світу; міжнародні перекладацькі майстер-
класи перекладачів творів Бруно Шульца різними мовами
(його твори перекладені на понад 40 мов світу); літературні
зустрічі з поетами та письменниками, котрі у своїй творчості
інспіруються постаттю та художньою уявою Бруно
Шульца; вернісажі художніх та фотовиставок митців з
різних країн; театральні спектаклі та покази з Польщі,
України, Франції, Австралії, Австрії; концерти та музичні

Вітаємо Вас з десятиліттям від дня створення  Центру - важливого підрозділу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
який своєю напрочуд різноманітною діяльністю сприяє зміцненню українсько-польських стосунків, налагодженню та розвитку контактів університету та
українських осередків науки і культури з науковими, навчальними й видавничими інституціями у Польщі. Протягом десяти років Центр проводить власну
видавничу та перекладацьку діяльності, спільно з польськими партнерами, організовує українсько-польські театральні та культурні імпрези.

Центр провів 8 Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій і семінарів, присвячених проблемам розвитку транскордонних територій та
міжнаціональним культурним зв'язкам.

Найбільш вагомим досягненням Полоністичного науково-інформаційного центру ім. І. Менька є дослідження творчості відомого польського письменника
і митця Бруно Шульца, який народився і трагічно загинув у Дрогобичі, створення університетського музею та проведення у Дрогобичі п'яти традиційних
Міжнародних фестивалів Бруно Шульца. Відзначимо, що головою Міжнародної ради музею Бруно Шульца з українського боку був ректор нашого університету
світлої пам'яті проф. Валерій Скотний. Останній V фестиваль у вересні 2012 року зібрав видатних особистостей з багатьох  країн світу, був найбільш
представницьким і багатим на неординарні заходи. Дрогобич як місто багатьох культур, завдяки фестивалю, стає більш відомим у всьому світі.

Популярністю серед студентів університету та мешканців міста користується студентський театр "ALTER", заснований першим керівником Полоністичного
центру Ігорем Меньком (2002-2005 рр.). З 2005 року керівником і душею Центру є дружина Ігоря Віра Меньок, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
світової літератури. Її енергія, наполегливість, творчий потенціал, комунікабельність надзвичайно високого рівня є підґрунтям успіхів Центру на ниві українсько-
польської співпраці.

Шановна Віро Володимирівно! У день десятилітнього ювілею Полоністичного науково-інформаційного центру імені Ігоря Менька зичимо Вам особисто
та усім його працівникам міцного здоров'я, нових звершень у розвитку суспільної науково-дослідницької та видавничої діяльності українських та польських
науковців, продовження фестивалів Бруно Шульца. Нехай функціонування Центру й надалі буде підпорядковане високій цілі - зміцненні дружби між українським
і польським народами.

За дорученням професорсько-викладацького колективу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
ректор університету проф. НАДІЯ СКОТНА

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ПОЛОНІСТИЧНОГО НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІМЕНІ ІГОРЯ МЕНЬКА!

5 листопада 2002 р. -  відкриття
Полоністичного центру
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проекти; перформенси та нічний факельний похід місцями
життя і творчості Бруно Шульца з читанням різними
мовами фрагментів з його поетичної прози.

Остання, п'ята едиція Фестивалю відбулася 6-12 вересня
2012 року - у ювілейний рік Бруно Шульца - і вітала
учасників та гостей з 17 країн світу. В рамках V Фестивалю
відбулися безліч цікавих літературних та трансляторських
зустрічей, книжкових презентацій (в тому числі, перша
презентація нового перекладу творів Шульца українською
мовою, здійсненого Юрієм Андруховичем та перших
українських перекладів його епістолярних та літературно-
критичних творів), концертів, художніх виставок,
театральних проектів, дискусія сучасних українських
літераторів про українську рецепцію Бруно Шульца, а також
представницька Міжнародна наукова конференція на
тему "Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури".

Від 2008 року Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца
в Дрогобичі організовується Полоністичним науково-
інформаційним центром ім. Ігоря Менька з українського
боку та Люблінським Товариством "Фестиваль Бруно
Шульца" з польського боку. Цей проект ідейно та фінансово
підтримується Міністерством культури та національної
спадщини Польщі, Міністерством закордонних справ
Польщі, Інститутом Книжки у Кракові, Польським
Інститутом у Києві, Генеральним Консульством РП у
Львові, Міністерством культури України, Міністерством
освіти і науки України, Президентом міста Любліна та
іншими інституціями.

2003 року з ініціативи першого керівника Полоністич-
ного науково-інформаційного Ігоря Менька при Центрі було
створено студентський театр "ALTER". Учасники театру
- це студенти різних факультетів нашого університету
(сьогодні театр налічує 20 осіб). Прем'єра "Альтеру"
відбулася 16 липня 2004 р. в рамах І Міжнародного
Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. За час існування,
студентський театр став учасником більше 10 українських
та міжнародних фестивалів, виступив організатором
близько 20 мистецьких, культурних та соціологічних акцій і
проектів. У 2009 році "Альтер" отримав приміщення, де
успішно організовує різні мистецькі проекти, зустрічі,
презентації, художні та фотовиставки, зокрема, виставки
юних дорогобицьких митців. Репертуар театру налічує 12
театральних постановок, серед яких більшість реалізовані
за мотивами творчості Бруно Шульца. "Альтер" відомий
не лише в Дрогобичі, але й у Львові, Ужгороді, Перемишлі,
Любліні, Варшаві, Лодзі, Кракові, Сувалках.

Від 6 жовтня 2008 року "Альтер" є теж громадською
орґанізацією, яка функціонує у різних напрямках, серед яких
театр, орґанізація міжнародних та всеукраїнських акцій та
мистецьких проектів, видання першого у Дрогобичі
інформаційно-культурного часопису "Альтернативи".
Діяльність Альтеру спрямована на промування та
відродження багатокультурних чинників Дрогобича та
Галичини. Творчість Театру "Альтер" має два основні
напрямки. Перший можна окреслити як "класичний" -
такий, що полягає на співпраці учасників Театру з
професійними режисерами або акторами, які проводять
майстер-класи зі сценічного руху та засад виступів у т.зв.
реалістичній конвенції. Натомість другим, більш орґанічним
та притаманним "альтерівцям" напрямком, є самостійне

знаходження сю-
жетного напов-
нення, форм та
засобів вира-
ження у просторі,
будування обра-
зів та значень на
сцені.  Театр
"Альтер" є також
єдиним театром
в Україні, який
реґулярно працює
над сценічними
реалізаціями про-
зи Бруно Шуль-
ца.

На фото: студентський Театр "Альтер": Ігор
Стахнів, Остап Дзондза, Андрій Юркевич,
Михайло Струбіцький, Юрій Романишин,
Дмитро Стецько, Олена Спанчак, Марія
Славич, Юлія Гриньків, Володимир Худик,
Олександр Максимов & Nika

Осінь… Чарівна пора.
М'яка, ніжна, ласкава…
Устеливши барвистим ки-
лимом опалого листя землю,
напнувши нитки бабиного літа,
зачарувавши всіх  золотис-
тими кольорами, завітала в
гості і до нас на інженерно-
педагогічний факультет і
зібрала всіх: і викладачів, і
студентів на святкування Дня
народження інженерно-
педагогічного факультету.

Саме так почалося
урочисте свято на нашому
факультеті. Тепла і дружня
атмосфера, привітні усмішки,
щирі вітання.

Після привітального слова декана
Ю.Ю.  Скварка - сюрприз: іменний торт, без якого
і свято не свято. Заступник декана  Л.В. Савка
як берегиня  нашого  факультету  зичить усім
нових злетів, досягнень і творчих успіхів.

До привітань долучаються завідувачі кафедр,
викладачі,  студенти та гості свята. Усі радо
вітають оплесками, дарують пісні,  танці. Особливу
радість і сміх викликало відео із  відомими

героями мульт-
фільмів. (А ці герої -
наші ж викладачі!!!)

Традиційний показ
моделей одягу ще раз
підтвердив: наші сту-
дентки уміють себе
показати і працю рук
своїх продемонстру-
вати.

Виступ першо-
курсників-дебютантів
команди КВН "3гД"
(три групи докупи)
розвеселив усіх.
Жартівливі сценки-
мініатюри, дотепні

примовки, пародії - усього в міру, зате дуже весело.
Підтримати першокурсників завітала команда "Зе, Ти
Де?" - фіналісти кубка КВН України.

На такій веселій ноті, з позитивними емоціями, з
піднесеним настроєм завершилось свято. Та його дух
ще довго буде відчуватись в аудиторіях, у кабінетах, на
кафедрах та майстернях, бо життя на ІПФ
продовжується:  пари,  семінари,  лекції,  заліки,  екзамени,
сесії і . . .

НАТАЛІЯ ЩЕРБАК , ст. гр.ТІШ-41, голова
профбюро ІПФ

Погожої осінньої днини, 15 листопада в житті
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка відбулася
важлива подія - відсвяткував 20-ту річницю
відновлення історичний факультет. Як відомо, з
роками людина старішає, наша ж альма-матер
тільки розквітає, набирається сил та продовжує
вражати своїми перемогами та досягненнями.

Відсвяткували цю визначну подію на
історичному факультеті дійсно грандіозно.
Прикрашений повітряними кульками і плакатами,
наш корпус ще з самого ранку створював чудовий
настрій викладачам та студентам.

На честь свята було організоване і блискуче
проведене надзвичайно захоплююче дійство -
святковий концерт  до Дня факультету. Всі, від
декана і завідувачів кафедр до викладачів і
студентів намагались внести часточку своєї душі
у його підготовку і проведення.

Урочистості відбувались у приміщенні Центру
душпастирства молоді СДЄ УГКЦ.  Пастирським
благословенням і привітальним словом розпочав
свято о. Олег Кекош (капелан ДДПУ ім. І. Франка,
голова комісії у справах молоді СДЄ УГКЦ).
Опісля до привітального слова були запрошені
ректор університету, професор Надія
Володимирівна Скотна і проректор з науково-
педагогічної роботи професор Юрій Львович
Кишакевич. Вони  побажали: "Міцного здоров'я,
впевненості у завтрашньому дні, творчого
натхнення і нехай ваші наукові пошуки
увінчаються справжнім успіхом, бо ваш
факультет має величезний потенціал зробити
великі наукові відкриття…"

 З словами подяки і привітання до всіх присутніх
у залі звернувся декан історичного факультету
професор Леонід Володимирович Тимошенко.
Леонід Володимирович відзначив наукові здобутки
та перемоги  факультету і наголосив, що,
"незважаючи на молодий вік факультету, на
сьогодні вже існує високий професійний рівень,
інноваційні підходи та самовіддана праця
професорсько-викладацького складу та
студентів, що  виділяє його з-поміж інших
факультетів …" Декан також відзначив 10
кращих студентів, які беруть активну участь у
науковому і громадському житті факультету та
нагородив їх пам'ятними подарунками.

Програма заходів свята була досить
насиченою, змістовною та надзвичайно цікавою.
Привернув увагу всіх присутніх фільм,

20-ТА РІЧНИЦЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

присвячений 20-літтю історичного факультету.
До слова був також запрошений перший декан

історичного факультету Михайло Семенович Савчин.
Адже саме ця людина займалася його відновленням та
відродженням у перші роки незалежності України.
Михайло Семенович перегорнув сторінку з історії нашого
факультету в минуле і пригадав усім, як зароджувався і
формувався історичний факультет у стінах ДДПУ.

Привітати історичний факультет прийшли вокально-
хореографічний ансамбль "Пролісок" та студенти
музично-педагогічного факультету університету.
Неординарним було виконання пісень студентками
нашого факультету Вірою Сех та Галиною Кузик.

Шквал оплесків вже викликала традиційно команда
КВН нашого факультету, яка своїм гумором полонила
всіх присутніх. В контексті свята було відзначено кращих
викладачів нашого факультету, які своєю сумлінною
працею, науковими досягненнями намагаються зробити
внесок у розвиток факультету і дають можливість
студентам у майбутньому стати справжніми фахівцями
своєї справи.

Завершальним етапом святкування Дня
факультету стала проведена 16 листопада міжнародна
наукова історико-краєзнавча конференція "Дрогобицько-
Самбірське Підгір'я в історії Центрально-Східної
Європи". Робота конференції розпочалась зі вступного
слова професора, декана історичного факультету Леоніда
Володимировича Тимошенка. На пленарному засіданні
виступили з доповідями науковці зі Львова та Польщі, а
саме: декан гуманітарного факультету УКУ професор
Ігор Скочиляс, професор  Генрик Гмітерик Люблінського
Університету Марії-Кюрі Складовської, професор
Михайло Кріль завідувач кафедри історії Центральної та
Східної Європи Львівського національного університету
імені Івана Франка.

 Відбулася також презентація нових видань, зокрема,
Дрогобицького краєзнавчого збірника,  монографії Віталія
Тельвака "Постать Михайла Грушевського в історіографії
Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ
століття)",   монографії Володимира Галика "Ivan Franko
і hrvatska kulturna ba?tina".

Другим етапом конференції була робота трьох секцій,
що працювали паралельно: "Історична урбаністика
Прикарпаття", "Археологія Прикарпаття та Історія
пізнього середньовіччя і раннього нового часу", "Історія
України ХІХ-ХХ століття. Історіографія".

Вітаємо ще раз історичний факультет з 20-річчям.
Бажаємо плідної наукової праці, творчого росту і довгих
років існування.

ЛІЛІЯ ЛЕВИЦЬКА,
студентка історичного факультету

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
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7 листопада в актовому залі головного корпусу
Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка профком студентів та
студентське самоврядування провели студентську
олімпіаду "Ерудит". Цей захід розпочав святкування
Міжнародного дня студента.

Тестові завдання олімпіади, які охоплювали
загальні енциклопедичні знання, готували студенти-
активісти. Від кожного факультету брали участь три
представника. І ось результати: ІІІ місце - Наталія
Петречко (гр. МЕ-31, Інститут фізики, математики
та інформатики), яка набрала 26 балів із 45
можливих; ІІ місце - Наталія Ігнацевич (гр. ТІТ-
51, інженерно-педагогічний факультет) - 27 балів;
І місце - Іванна Млічко (гр. У-41, філологічний
факультет) - 29 балів.

Переможці були нагороджені спеціальними
дипломами і цінними книгами. Дякуємо всім
учасникам олімпіади за участь, а переможцям - ще
більших інтелектуальних звершень.

ІГОР ГІВЧАК,
 голова профкому студентів

Щорічно у Дрогобицькому педагогічному
університеті імені Івана Франка у листопаді
відбувається конкур-огляд художньої са-
модіяльності перших курсів "Дебют". Протягом
двох конкурсних днів - 12 та 13 листопада 2012
року першокурсники підкорювали сцену Народ-
ного дому імені Івана Франка, демонстрували свої
таланти, доводили, що вони гідні носити звання
студента нашого університету. Організаторами
конкурсу традиційно є профком студентів та
студентське самоврядування.

12 листопада свої таланти та вміння
демонстрували студенти історичного факультету,
факультету романо-германської філології,
соціально-гуманітарного факультету, Інституту
фізики, математики та інформатики, факультету
фізичного виховання.

13 листопада дебютували студенти
педагогічного, філологічного, інженерно-
педагогічного, музично-педагогічного та
біологічного факультетів та факультету
економічної освіти та управління.

Дебютантів оцінювало журі: Ігор Гівчак, го-
лова профкому студентів; Михайло Сипа, началь-
ник виховного відділу; Юрій Добуш, художній
керівник народного вокально-хореографічного
ансамблю "Пролісок"; Володимир Думич,
художній керівник театру  естрадних мініатюр
"СПП"; Зіна Осташ, керівник художньо-
просвітницької студії "Ровесник"; Ольга Багрій,
балетмейстер  народного вокально-

У РАМКАХ СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

"ХТО НАЙЕРУДОВАНІШИЙ?"
ТВОРЧИЙ "ДЕБЮТ" ПЕРШОКУРСНИКІВ

хореографічного ансамблю
"Пролісок"; Іван Херович, голова
ради студентського самовря-
дування університету.

Кожна команда намагалась
дотримуватися усіх критеріїв,
вказаних у положенні. Були і танці,
і пісні, і гра на музичних
інструментах, не обійшлось і без
драматичних сценок та гумо-
ристичного жанру КВН. Всі
учасники прагнули привернути  до
себе увагу та виступити на "сто
відсотків". Звичайно, який же
дебют без вболівальників, адже
завдяки їм виступаючі почу-

вались на сцені впевненіше. Отож, дякуємо їм за
толерантне ставлення та гарну підтримку.

Після тривалого обговорення журі підбили підсумки
огляду-конкурсу:

ІV місце зайняли першокурсники педагогічного
факультету;

ІІІ місце - першокурсники Інституту фізики,
математики та інформатики;

ІІ місце - першокурсники факультету романо-
германської філології.

Переможцями стали студенти соціально-гуманітарного
факультету.

Всі учасники та переможці отримали грошові премії
відповідно до своїх здобутків.

За особливі вміння і таланти журі відзначило таких
студентів:

Олену Кондрат (гр. Б-12) - за найкраще виконання пісні;
Оксану Кулик (гр. ПОА-12) - за найкращу декламацію

та акторську гру;
Михайла Мініва (гр. ФВ-12) - за найкраще виконання

елементів циркової естради;
 Олександру Бричко (гр. АН-17) - за найкращу гру на

музичному інструментів;
Світлану Гулак (гр. СП-13) - за найкраще виконання

оригінального жанру.
Сподіваємось, що цьогорічні першокурсники будуть і

надалі такими вмілими, невтомними та ініціативними
протягом свого навчання в університеті. Вітаємо їх з
творчим дебютом та бажаємо подальших успіхів!

ОЛЬГА КОЗАР,
 заступник голови профбюро факультету

романо-германської філології

На фото: переможців конкурсу

Студенти нашого університету знають: якщо для
них протягом двох тижнів проводяться різні
культурно-розважальні, спортивні, наукові заходи -
це означає, що наближається День студента. З
нагоди цього свята профком студентів і студентське
самоврядування проводить традиційний конкурс
естрадної пісні "Шанс".

15 листопада в Народному домі імені Івана
Франка десять учасників-представників своїх
факультетів змагалися у вокальних здібностях.

Розпочалось музичне свято з виступу
минулорічної переможниці Ірини Вадюн, яка була і
членом журі. До складу журі ввійшли: П.І. Ту-
рянський, заслужений працівник культури, доцент;
А.І. Душний, заслужений діяч естрадного мистец-
тва, доцент; М.Г. Сипа, начальник виховного від-
ділу; Мар'яна Мазур, лауреат міжнародних та
всеукраїнських вокальних конкурсів.

У конкурсі взяли участь: Іван Климкович
(Інститут фізики, математики та інформатики);
Наталія Дзерин (факультет романо-германської
філології);  Ольга Прокопик (музично-педагогічний
факультет); Віталій Червінський (соціально-
гуманітарний факультет); Олена Кондрат
(біологічний факультет); Лілія Демачкович (факуль-
тет економічної освіти та управління); Ольга Сте-
фанишин (педагогічний факультет); Роман Дан-
чівський (факультет фізичного виховання); Віра Сех
(історичний факультет); Марія Андрейків
(філологічний факультет).

Незважаючи на сильні вокальні дані усіх
конкурсантів, журі змогло зробити свій вибір:

- лауреат ІІІ премії - Іван Климкович (Інститут
фізики, математики та інформатики);

-  лауреат ІІ премії - Віра Сех (історичний
факультет);

-  лауреат І премії - Марія Андрейків
(філологічний факультет).

Гран-прі та перемогу у конкурсі "Шанс" здобула
Ольга Прокопик (музично-педагогічний факультет).

Усі конкурсанти були нагороджені спеціальними
дипломами і цінними подарунками від профкому
студентів. Бажаємо учасникам конкурсу творчих
успіхів у майбутньому!

ОЛЬГА СЕНЧИШИН,
голова профбюро соціально-гуманітарного

факультету

На фото: лауреати конкурсу «Шанс»

Уже протягом восьми років у рамках святкування
Міжнародного дня студента в нашому університеті
профком студентів проводить конкурс "Студент року",
участь у якому цього року взяли 48 учасників.

Студенти мали можливість продемонструвати свої
досягнення у шести номінаціях, у кожній з яких журі
обрало трьох найкращих. 15 листопада в Народному
домі імені Івана Франка відбулось урочисте
нагородження переможців.

Відтак,  переможцями у номінації "Студент-
науковець" стали: ІІІ місце - Роман Маєвич (гр. МО-
51, факультет економічної освіти і управління); ІІ місце
- Іванна Дрозд (гр. БХ-41, біологічний факультет);
І місце - Володимир Петриків (гр. ІП-51, історичний
факультет).

У номінації "Студент - митець" перемогли:
ІІІ місце - Ольга Болюк (гр. АП-45, факультет

романо-германської філології); ІІ місце - Мар'яна Мазур
(гр. МЗХ-42, музично-педагогічний факультет); І місце
- Роман Стахнів (гр. МЗХ- 51, музично-педагогічний факультет).

Слід зауважити, що у вищевказаних номінаціях був найбільший конкурс, а це означає високий науковий
та творчий потенціал наших студентів.

Перемогу в номінації "Студент-спортсмен" вибороли: ІІІ місце - Святослав Лупіцький (гр. ФВ-
11, факультет фізичного виховання); ІІ місце - Вікторія Врублевська (гр. ФВ-42, факультет фізичного
виховання); І місце - Анастасія Міллер (гр. АН-22, факультет романо-германської філології).

Своїми вагомими досягненнями у спорті Анастасія довела, що можна перемагати навіть у студентів
факультету фізичного виховання.

У номінації "Студент-соціальний педагог", яку організатори створили, щоб студенти показали
свої педагогічні здібності, перемогли: ІІІ місце - Ніна Бориславська (гр. І-61, історичний факультет);
ІІ місце - Софія Кандиба (гр. ПП-42, соціально-гуманітарний факультет); І місце - Ольга Сенчишин
(гр. ПП-62, соціально-гуманітарний факультет).

За громадську активність визначено кращих студентів у номінації "Студент-громадський діяч":
ІІІ місце - Іван Херович (гр. ІП-42,  історичний факультет); ІІ місце - Богдан Цебак (гр. ІП-41,
історичний факультет); І місце - Ольга Козар (гр. АН-31, факультет романо-германської філології).

У номінації "Студент-журналіст" стали: ІІІ місце - Софія Стахнів (гр. УА-34, філологічний
факультет); ІІ місце - Ольга Козар (гр. АН-31, факультет романо-германської філології); І місце - Лілія
Левицька (гр. І-61, історичний факультет).

Усі переможці конкурсу були нагороджені спеціальними дипломами і грошовою премією (ІІІ місце -
300 грн., ІІ місце - 350 грн., І місце - 400 грн.).

Вітаємо переможців конкурсу. Бажаємо і надалі бути активними, вміло поєднувати навчання разом
із науковою, громадською, спортивною, мистецькою та іншими видами діяльності.

Переможцям - нових успіхів, а всім іншим - рівнятися на кращих!

"СТУДЕНТ РОКУ - 2012" На фото: переможці у номінації «Студент-
соціаольний педагог»

"ШАНС" ЗАПАЛЮЄ ЗІРКИ

Рубрику підготував Ігор Гівчак,  голова профкому студентів
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У середу, 24 жовтня,  Дрогобицьке добровільне товариство захисту прав дітей-інвалідів "Надія" провело презентацію і флешмоб на факультеті романо-
германської філології ДДПУ ім. І. Франка. Метою заходів було поширення інформації про права неповносправних людей, яких лише у Дрогобичі налічується
близько 5тис. Проведення презентації проходило англійською мовою і охоплювало загальні юридичні аспекти Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні". У ході презентації особлива увага надавалась питанням застосування  і виконання цього закону у сучасних реаліях. Забезпечення фінансової
підтримки проекту "Право має перемогти" відбулося через грант
Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Після
презентації відбувся флешмоб, який своєю метою мав вивчення
нескладного масового танку на подвір'ї перед факультетом.
Настрою учасникам цього багатолюдного дійства з числа студентів
додали безкоштовні футболки з логотипом "Надії" та спільна
фотосесія з вихованцями і волонтерами  товариства.

Надання інформаційної підтримки у рамках заходу відбулося
шляхом залучення широкого кола місцевих засобів масової
інформації. Своє зацікавлення заходом і небайдужість у справі
полегшення життя людей-інвалідів продемонстрували численні
студенти факультету, які відвідали презентацію і взяли участь у
флешмобі. Окремо висловлюємо нашу вдячність керівництву
факультету за активну допомогу в організаційних питаннях, а саме:
декану Володимиру Петровичу Кеміню та заступнику декана з
навчальної роботи Вірі Дмитрівні Сліпецькій.  Сподіваємось, наша
співпраця і надалі буде такою ж плідною і поліаспектною.

ЛІЗА СТАЙНХАУЕР,
волонтер американської урядової організації "Корпус

Миру"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ І ФЛЕШМОБ НА ФАКУЛЬТЕТІ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

"ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА - ВИБІР ХХІ СТОЛІТТЯ"

Людина та навколишнє середовище є одним цілим.
Воно забезпечує нормальну життєдіяльність організ-
му, який з початку періоду ембріонального розвитку до
кінця життя контактує з компонентами цього
середовища. До таких компонентів належать повітря,
вода, ґрунт, харчові продукти тощо. Їх стан
безпосередньо впливає на якість життя кожної людини,
а вона, в свою чергу, змінює ці компоненти. Такий
нерозривний зв'язок довкілля та людини був основ-
ною думкою ювілейної  V Всеукраїнської учнівської
науково-практичної конференції  "Еколого-валеоло-
гічна культура - вибір XXI століття". Вона відбувалася у
приміщенні пансіонату "Пролісок" Львівської обласної
профспілки працівників освіти і науки 25 жовтня
2012 р. у м. Трускавець. Організаторами конференції
виступили біологічний факультет ДДПУ ім. Івана
Франка, Головне управління освіти і науки Львівської
облдержадміністрації та Львівська обласна Мала
академія наук України.

На відкритті конференції вітальне слово звучало  від
декана факультету Світлани Ярославівни Волошанської,

проректора з науково-педагогічної роботи
ДДПУ ім. Івана Франка Миколи Павловича
Пантюка , завідувача міського відділу освіти м.
Трускавця Михайла Івановича Шубака та
методиста Львівської обласної Малої академії
наук України Надії Антонівни  Кулецької.

 В конференції взяли участь 52 учні з різних
шкіл України. Це, в основному, представники
з Львівської області, зокрема учасники із шкіл
м. Львова, Дрогобича та Дрогобицького ра-
йону, Борислава, Стебника, Самбора та Сам-
бірського району,  м. Броди,  Пустомитівського
району, м.Стрия та Стрийського району,
м.Трускавця. Були також роботи із За-
карпатської, Харківської та Вінницької
областей.

Програма конференції включала пленарне
засідання, секційну роботу, після чого
проводилося прийняття резолюції та закрит-
тя конференції. Тематика доповідей була
різноманітною. Представлені роботи щодо
впливу на здоров'я  людини шкідливих звичок,
нітратів, різного роду випромінювань, про
позитивний вплив фізичної діяльності,
йододифіцит у дітей. Також було багато робіт
екологічного спрямування - порівняння
екологічної ситуації у різних областях України,
проблема сміття та його утилізації, раціональне
використання природних ресурсів, екологічна
свідомість школярів та ін.

Підсумком конференції було вручення
сертифікатів учасникам і подяк керівникам за
участь та підготовку учнів до конференції.

 З 5 по 9 листопада 2012 року у нашому університеті
з візитом перебувала бельгійська делегація партнерів з
Міжнародної неурядової організації DISOP: доктор
Патрік Белллінк, його дружина Лютгарде Багю та
професор Іван Ванхалле.

Доктор Беллінк з дружиною працюють у Бель-
гійській неприбутковій організації VZW-ORADEA, яка
з 1994 року розробляє спільні проекти допомоги дітям,
що страждають від інвалідності і соціальної ізоляції в
Орадя (Румунія).

Спочатку фонд забезпечив опіку і підтримку в двох
спеціалізованих дитячих садках. З 1996 VZW-ORADEA
безперервно організовує двосторонні проекти при-
вернення уваги, а також тренувальні сесії для того, щоб
поліпшити умови життя дітей і підлітків, що страждають
від інвалідності  і  соціальної ізоляції а також, пропаган-
ди більш зосередженого на дитині, персоналізованого
піклування і підтримки сім'ї (Проект PARI (Запобігання
Залишення дітей і Скорочення Інституціоналізму). З
2000 року VZW-ORADEA розпочало кілька неінсти-
туційних проектів для дітей-інвалідів шкільного віку,
створивши мережу Пунктів Сімейної Турботи (проект
Casa Noastra, Casa Iepurasilor, Casa Pasarea Maiastra..).
VZW-ORADEA - ініціатор створення Центру Дитячої
турботи і Підтримки Сім'ї, що будується у Орадя (Проект
CCF (Центр Дитячої турботи і Підтримки Сім'ї).
Ініціативу розпочато в січні 2007 року.

Професор Іван Ванхалле працює у вищій школі

БЕЛЬГІЙСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ У ДРОГОБИЧІ
KATHO у Кортрейку (Бельгія). Це бельгійський
університетський коледж прикладних наук у
південно-західній Фландрії, який пропонує
широкий спектр програм для отримання
ступеня бакалавра. Сферами навчання у
KATHO є: прикладні соціальні науки
(дослідження), охорона здоров'я, освіта,
біотехнологія, прикладна інженерія, техноло-
гія і інформатика, а також комерційні дос-
лідження (економіка) та управління бізнесом.
Пан Іван Ванхалле є навчальним коорди-
натором зі спеціальної освіти і факультетсь-
ким консультантом відділу прикладних
соціальних досліджень KATHO-IPSOC.

Основною метою візиту бельгійської
делегації було знайомство з системою опіки
над неповносправними особами в Україні,
вивчення можливостей співпраці у сферах
соціальної та корекційної педагогіки,
волонтерської роботи; а також налагодження
контактів між установами Бельгії та України.
За час візиту гості відвідали багато установ,
зустрічались з волонтерами, соціальними
працівниками, викладачами. Зокрема
делегація побувала у Обласному центрі
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділі
освіти міста Дрогобича, дитячих садках, у
одному з яких є спеціалізована група для дітей

з особливими потребами, міську раду Борислава.
Цілий день делегація провела у організації

КАРІТАС Самбір-Дрогобич. Там гості з Бельгії
знайомились з її роботою, а також, разом з
представниками органів влади і громадських
організацій Дрогобицького району, взяли участь у
круглому столі "Підтримка дітей, молоді з
особливими потребами: краща мережа піклування".
Під час круглого столу доктор Патрік Беллінк
представив роботу VZW-ORADEA у Румунії, а
професор Іван Ванхалле розповів про систему  опіки
над неповносправними особами у Бельгії.

Не оминула своєю увагою делегація і наш
університет. Зокрема, гості зустрічались з ректором
Надією Володимирівною Скотною та працівниками
соціально-гуманітарного факультету. На зустрічі
професор Ванхалле розповів про вищу школу
KATHO та про роботу відділу прикладних
соціальних досліджень IPSOC. Було обговорено
перспективи співпраці між КАТНО і  Дрогобиць-
ким державним педагогічним університетом
ім. І.Франка: підписання угоди про співпрацю,
можливості обміну студентами та викладачами,
участь у конференціях та організацію спільних
заходів. Побував доктор Беллінк з колегами і у
волонтерському центрі "Паросток", що діє у струк-
турі Центру екології та здоров'я людини у м. Трус-
кавець. Гості познайомилась з роботою Центру,
обговорювали проблеми організації волонтерської
роботи, потребу привернути увагу суспільства до
людей з особливими потребами.

Крім робочих зустрічей, наші гості побували на
репетиції хору "Gaudeamus", пройшлись Дрогобичем
місцями Бруно Шульца. У кінці візиту доктор Беллінк
висловив вдячність за добре організовану роботу
та надію на подальшу плідну співпрацю.

ВІКТОР СЕНЬКІВ,
секретар центру екології та здоров'я людини

 Згідно з угодою  нашого університету з
Академією сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного у Львові студенти
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка можуть
проходити під час навчання підготовку офіцерів
запасу.

На цей час і Академії навчається 6 студентів
нашого університету. Вступ у Академію
проводиться за конкурсним відбором.
Детальніше про умови вступу можна довідатись
у спеціаліста  Руслана Степановича Щудло
(головний корпус, каб. № 39, тел. 2-40-95).

РЕДАКЦІЯ

ЯК СТАТИ ОФІЦЕРОМ ЗАПАСУ
До відома студентів

Можна з впевненістю сказати, що випускники
наших шкіл мають чимало ідей як не нашкодити
здоров'ю людини і зміцнити його та зберегти
довкілля для майбутніх поколінь. Тому маємо надію,
що хороша традиція проведення такої конференції
збережеться і надалі.

 ЛЮДМИЛА СЛОБОДЯН,
викладач кафедри екології
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Мить життя
людини, з якою ти
повсякдень спіл-
куєшся, працюєш,
радишся, - це твоя
мить. Адже наше
буття і складається з
цих миттєвостей.
Твої колеги, друзі,
рідні, навіть твої
незнайомі, але яких
ти бачиш і чуєш, - це
той незамінний світ
твого існування на
землі, твоя епоха,
твій розум, твоє
світобачення, твої
почуття. І якого

жалю завдає іноді життя, коли раптом, зовсім
несподівано не стає поруч тебе якоїсь частинки того
світу.

…53-ю осінь зустрів цьогоріч світлої пам'яті Роман
Міджин. Зустрів її, але не провів, бо покликала вона
його у вічність. Отак зненацька, отак незбагненно,
отак раптово… Скільки було задумів, планів, скільки
хотілось усього ще встигнути зробити, але смерть
розставила свої акценти…

Уже два тижні минуло від того вівторка, коли нас,
як грім серед ясного неба, приголомшила звістка:
помер Роман Міджин. "Як? - запитали мої студенти. -
Ми ж його тільки зранку бачили…". Не знайшлася,
що їм відповісти…

Романа Міджина, доцента кафедри української мови,
знали викладачі багатьох факультетів нашого
університету. Знали, цінували за інтелігентність,
порядність, стриманість, виваженість, уміння
повсякчасно контролювати свої емоції (у наш нелегкий
час це не кожному вдається). Роман володів рідкісним
на сьогодні даром - бути не байдужим до чужих
проблем, до чужих невдач, до того, що відбувається
навколо. І разом з тим щиро радів з успіхів колег,
підтримував їх, заохочував до нових пошуків. Він був
тією людиною, яка миттєво сприймала різноаспектні
ідеї, багато читала, а при зустрічі неодмінно
висловлювала своє бачення, ставлення до
прочитаного, почутого. Керувався у житті принципом
адекватно сприймати реальність життя і ніколи не
відступати від задуманого. Нехай згодом, нехай
складнішим шляхом, але домогтися свого.

Роман Степанович був кваліфікованим фахівцем,
прекрасним педагогом, вірним другом, щирим
порадником, дотепним оповідачем. добрим
господарем, вправним автомобілістом. Його
поважали студенти, у яких виховував почуття любові
до українського слова, уміння граматично правильно
висловлювати свої думки, плекав прагнення самому
слухати і бути почутому, що так важливо для
справжнього педагога. Строгість і водночас
поступливість, вимогливість і лояльність, чесність і
нелицемірність - усі ці чесноти гармонійно
поєднувались у ньому.

Роман Міджин відійшов за межу земного життя на
вершині наукового творчого злету - з нетерпінням
очікував такого омріяного, такого довгожданого
підтвердження присвоєння наукового ступеня
доцента. Днями на кафедру надіслано збірник наукових
праць "Лінгвістика" Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, у якому
вміщено одну з останніх наукових статей Романа
Міджина. У ній запропоновано ще не апробований у
дисертаційній роботі матеріал, присвячений проблемі,
над якою працював наш коллега, - дослідженню
особливостей акцентуації іменників у поетичних
творах  Лесі Українки. На жаль, авторові не судилося
її побачити.

…Ще б жити, ще б творити, досліджувати, мріяти,
просто насолоджуватись кожною дниною. Ще б
облаштувати подвір'я навколо свого виплеканого з
любов'ю дітища, розбити грядочки, щоб улітку мати
розкішний квітничок, посадити вічнозелені туї…
Скільки тих "ще б…". І от ці молоді струнковидні туї,
скромно притулившись до огорожі, справді зустрічали
… ту скорботну громаду, яка прийшла провести в
останню путь їхнього господаря.

Бракуватиме нам тебе, дорогий друже… Свічка
вічної пам'яті назавжди горітиме в наших серцях.

ОКСАНА КУШЛИК,
доцент кафедри української мови

ОСІНЬ ЗАБРАЛА У ВІЧНІСТЬ…
Які минають люди неповторні…

"Дай хоч одненьку картопельку".
Бозю! Що там у тебе в руці?!

Дай мені, Бозю, хоч соломинку…
Щоб не втонути в Голодній Ріці.
Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка.

Таж підрости хоч би трохи бодай.
Світу не бачив ще білого, Бозю.

Я - пташенятко, прибите в дорозі.
Хоч би одненьку пір'їночку дай.

Тато і мама - холодні мерці.
Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!

Холодно, Бозю.
Сніг дуже білий.

Бозю, що там у тебе в руці?
Антоніна ЛИСТОПАД

Страшне число у
нелюдській напрузі пропалює
світи до глибини: у тридцять
три розіп'ято Ісуса. У
тридцять третім на земному
прузі розіп'ято мільйони без
вини.

Борис ОЛІЙНИК

БІЛА МОЛИТВА БРАТИКА
Маленькі рученьки, простягнуті до Бога…

Маленький хлопчик, умираючи, просив Бозю:

  На виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2012 р. № 140-р " Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період до 2015 року " та згідно з наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 р.
№ 545 " Про затвердження плану заходів щодо реалі-
зації  Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього ру-
ху в Україні на період до 2015 року " з 12 по 18 листопада
2012 року проводився тиждень безпеки дорожнього руху.

З інформації працівників ДАЇ м. Дрогобича дізнаємося,
що за поточний період  цього року в Україні сталося понад
140 тис. ДТП,  в яких загинуло понад 4 тис. осіб. У
Дрогобицькому регіоні за аналогічний період сталося 140
ДТП, у яких травмовано 30 осіб та загинуло 2 особи.
Цифри, як бачимо, сумні.

Враховуючи вищезазначене, в університеті  прове-
дено відповідну роботу, направлену на попередження
виникнення ДТП (дорожньо-транспортних пригод) з
учасниками навчально-виховного процесу.

Ця  інформація доведена до працівників і студентів.
На філологічному факультеті по радіовузлі транслю-
валися бесіди  про дотримання правил дорожнього руху.
З особами, які влаштовуються на роботу, проводяться
вступні інструктажі, в програму яких включені питання з
безпеки дорожнього руху. Ці питання включені і в
програми проведення вступних інструктажів з безпеки

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ
життєдіяльності, які проводяться зі студентами
навчального закладу. Розроблено схеми руху
транспорту  по території університету.

 Значну небезпеку становлять і пожежі, як
свідчить статистика у Дрогобицькому регіоні, з
початку року виникло 125 пожеж, в яких загинуло
6 осіб. Тому ще раз хочемо звернутися, особливо
до мешканців гуртожитків: «Будьте обережні,
дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не
використовуйте в кімнатах гуртожитку    електро-
нагрівальні  побутові прилади,  не  перевантажуйте
електромережу, та дотримуйтесь правил безпеки
при користуванні газом. Не залишайте без дог-
ляду включені газові плитки та провітрюйте
приміщення кухонь, де вони встановлені.
Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та
безпечно використовуйте газові прилади. При
виявленні будь-яких порушень, негайно
повідомляйте адміністрацію університету».

Особливо ще раз хочеться нагадати,
застерегти: «Будьте обережні на вулиці,
дотримуйтесь правил дорожнього руху; разом і
тільки разом нам необхідно зробити все для того,
щоб нещасні випадки та дорожньо-транспортні
пригоди обминули студентів та працівників нашого
навчального закладу.

       Відділ ОП і ТБ.

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
Ми, українці, не маємо права забувати тих, хто

помер голодною смертю, хто на власні очі бачив такі
страхіття, які не покажуть ні в одному фільмі жахів,
хто пішов з життя, так і не пізнавши його до кінця...
Тисячі селян йшли в міста, намагаючись
урятуватися, але шляхи були блокованi, хлiба їм не
продавали. Були випадки, коли батьки підкидали своїх
дітей чужим людям, просто їх залишали напризволяще.
Голодуючі їли жаб, щурів, мишей, ховрахів, трави,
борошно з кісток, кору дерев, горобців, трупи коней, один
одного. На Україні було зареєстровано 10 тисяч судів
над людожерами. Ми мусимо пам'ятати ці кроваві
сторінки нашої історії, і хоча б раз на рік запалювати
свічку, щоб згадати тих, хто загинув у ці жахливі роки.
Офіційно День пам'яті жертв голодомору та політичних
репресій в нашій державі відзначається у четверту суботу
листопада.

Голодомор 1932-1933 років - масовий, навмисно
організований радянською владою, що призвів до
багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості
на території Української СРР (землі сучасної України за

ДО 80-Х РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ

винятком семи західних областей, Криму і
Південної Бессарабії, які тоді не входили до УСРР)
та Кубані, переважну більшість населення якої
становили українці. 24 країни офіційно визнали
Голодомор геноцидом українського народу.  2003
року Український парламент назвав, а 2006 -
офіційно визнав Голодомор геноцидом українсь-
кого народу. 2010 року судовим розглядом
завершилася кримінальна справа за фактом
здійснення злочину геноциду. Винними суд  виз-
нав сім вищих керівників СРСР та УСРР, і
констатував, що за даними  науково-демогра-
фічної експертизи загальна кількість людських
втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941
тисяча осіб. Також за даними слідства було
визначено, що втрати українців у частині
ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі
осіб.

1986 року Іван Драч перший в Україні публічно
вжив запозичене в діаспори слово "голодомор" зі
зрозумілою всім етимологією: голод і мор. В
Україні вперше голод 1932-1933 років почали
визнавати лише в 1988. Того року письменник
Олекса Мусієнко вжив слово "Голодомор", яке
швидко стало загальноприйнятим в українській
публіцистиці, а з неї перейшло і до наукової
історичної літератури.

Офіційне вшанування пам'яті жертв
Голодомору, в тому числі, визнання його геноцидом
українського народу, розпочалося за ініціативи
української діаспори у США та Канаді. Так,
починаючи з 1983 року, в столиці канадської
провінції Альберта місті Едмонтоні, в мерії міста
щорічно проводиться відзначення річниці
Голодомору. На офіційній частині заходу
традиційно присутні мер міста й керівники провінції.
Біля входу до мерії встановлений перший у світі
пам'ятний знак на вшанування річниці Голодомору
"Розірване кільце життя". У 1988 році Конгрес
США, а в 1989 році - Міжнародна комісія юристів
офіційно визнали голодомор 1932-33 років актом
геноциду проти української нації.

Четверта субота листопада в Україні визнана
Днем пам'яті жертв голодомору. Меморіальні
заходи проводяться як в Україні, так і поза її
межами. Щорічно, в цей день проводиться
всеукраїнська акція "Запали свічку".

До 80-х роковин Голодомору в Україні 1932-
1933 років в Гарвардському університеті готують
спеціальний атлас, який дозволить відобразити
масштаби трагедії на картах.

В Дрогобичі 26 листопада о 16.30 в Центрі
душпастирства молоді пройде вечір-реквієм
пам'яті жертв голодомору "Палахкоче свіча
поминальної нині молитви". Після закінчення
запланована піша хода учасників вечора вулицями
Дрогобича із зупинками біля головного корпусу
нашого університету та костьолу. Про проведені
заходи читайте в наступному номері газети
"Франківець"

РЕДАКЦІЯ


