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Міжнародний день студента цього року
в нашому університеті вражав своїми емо-
ціями та хорошим настроєм. Протягом
двох тижнів профком студентів та сту-
дентське самоврядування провели ряд
заходів, залучивши чималу кількість
студентів Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. Івана Франка.

10 листопада в аудиторії № 20 голов-
ного корпусу було проведено олімпіаду
“Ерудит”. Тестові завдання готували
студенти-активісти. Офіційно розпочав
олімпіаду голова профкому студентів Ігор
Гівчак, привітавши із Днем студента. Він
ознайомив присутніх із правилами ви-
конання завдань олімпіади. Роботи наших
“ерудитів” перевіряла комісія студент-
ського активу. Переможці були наго-
роджені спеціальними дипломами і цінни-
ми книгами на урочистій частині конкурсу
“Студент року – 2014”: III місце – Андріан
Камінський (гр. МЗХ-22, музично-педаго-
гічний факультет), II місце – Марія-Роксо-
лана Беднарчук (гр. АН-21, інститут іно-
земних мов), I місце – Андрій Янишин
(гр. БХ-31, біологічний факультет). Ба-
жаємо усім ще більших інтелектуальних
звершень.

Одночасно святом та справжнім вип-
робуванням для першокурсників цього
року був огляд-конкурс художньої само-
діяльності “Дебют”. Протягом двох кон-
курсних днів, 11 та 12 листопада,  першо-
курсники усіх факультетів та інститутів
нашого університету підкорювали сцену
Народного дому імені Івана Франка, де-
монструючи свої творчі здібності, відпо-
відно до умов конкурсу. Організаторами
заходу традиційно є профком студентів та
студентське самоврядування.

Розпочати перший конкурсний день
випала честь історичному факультету, нас-
тупними підкорювали сцену першокурс-
ники факультету фізичного виховання.
Надзвичайно енергійно та цікаво висту-
пили представники  музично-педаго-
гічного факультету, патріотизму додали
конкурсанти філологічного факультету і,
на завершення, вразили усіх присутніх
першокурсники інституту фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних
технологій.

Другий конкурсний день був не менш
захоплюючий та  вражаючий. 12 листопада
на сцені дебютували першокурсники біо-

ЯК МИ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СТУДЕНТА

логічного факультету, креативний та ціка-
вий соціально-гуманітарний факультет.
Наступними підкорювали сцену дебю-
танти інституту іноземних мов, завершили
конкурс не менш цікаві першокурсники
факультету початкової освіти.

 Варто назвати ще одну команду тала-
новитих, справедливих, а іноді й суворих
суддів: Ігор Гівчак, голова профкому сту-
дентів; Володимир Думич, методист ви-
ховного відділу; Ігор Ільницький, голова
студентського самоврядування; Зінаїда
Осташ, художній керівник  просвітниць-
кої студії “Ровесник”; Валерій Шафета, ке-
рівник оркестрової групи народного во-
кально-хореографічного ансамблю “Про-
лісок”; Наталія Древняк,  керівник студент-
ського хору “Цвітіння”; Андрій Юркевич,
художній керівник студентського театру
“Альтер”.

Також слід відзначити і ведучих: Русла-
на Берездецького (історичний факультет)
та Ольгу Козар (інститут іноземних мов),
які стали яскравою окрасою свята. Зви-
чайно, який же “Дебют” без вболіваль-
ників, адже завдяки їм конкурсанти
почувались впевненіше. Отож, дякуємо їм
за толерантне ставлення та гарну
підтримку.

Після обговорення журі підбили під-
сумки огляду-конкурсу: III місце зайняли
першокурсники факультету початкової
освіти; II місце – соціально-гуманітарний
факультет; I місце вибороли першо-
курсники інституту іноземних мов.

Всі учасники та переможці отримали
грошові премії та нагороджені спе-

здобутків на урочистій частині конкурсу
“Студент року – 2014”.

13 листопада, за підтримки профкому
студентів, кафедра фізичного виховання
провела спортивно-розважальне шоу
“Найсильніший” – змагання з руко-
борства. Всі учасники прекрасно себе
проявили. Проте, без переможців і
переможених не обійшлося. В трійку кра-
щих ввійшли: III місце – біологічний
факультет, II місце виборов  інститут
іноземних мов, а I місце здобув інститут
фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій. Переможці були
нагороджені цінними подарунками та
відповідними дипломами.

17 листопада серед запланованих за-
ходів, присвячених Міжнародному дню
студента, відбувся круглий стіл між сту-
дентським самоврядуванням та адмі-
ністрацією університету. Адміністрація:
Н. В. Скотна, ректор, професор; Ю.Л. Ки-
шакевич, професор, проректор з науково
педагогічної роботи; І. О. Гівчак, голова
студентського профкому; С. Я. Черевко,
головний бухгалтер. Серед винесених на
обговорення питань прозвучали такі: орга-
нізація навчального процесу  згідно но-
вого Закону України “Про вищу  освіту”,
нарахування стипендії, житлово-побутові
та фінансові проблеми. Були цікаві обго-
ворення та запропоновані дієві шляхи
вирішення наявних суперечностей.

(Початок. Продовження на 4-ій ст.)

ціальними дипломами відповідно до своїх
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20 листопада під час урочистого засі-
дання вченої ради університету відбулося
вручення диплома Почесного доктора
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка (дип-
лом № 029) член-кореспонденту НАН
України, завідувачу кафедри теорії літе-
ратури та порівняльного літературо-
знавства Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, доктору
філологічних наук, професору Миколі
Миколайовичу Ільницькому. Лаудацію
виголосив професор нашого університету
Михайло Шалата.

Цього ж дня під час урочистого засі-
дання вченої ради університету відбулося
вручення диплома Почесного доктора
Дрогобицького державного педагогіч-

НОВІ ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ
ного університету імені Івана Франка
(диплом № 031) голові Товариства “Фес-
тиваль Бруно Шульца” магістру Ґжеґожеві
Юзефчуку (Люблін, Республіка Польща).
Лаудацію виголосила керівник Поло-
ністичного науково-інформаційного
центру доцент Віра Меньок. Промови на
пошану магістра Ґжеґожа Юзефчука також
виголосили: Генеральний консул Респуб-
ліки Польща у Львові Ярослав Дрозд;
заступник декана факультету обра-
зотворчих мистецтв Люблінського уні-
верситету Марії Кюрі-Склодовської,
професор, доктор габілітований Маріуш
Джевінський; викладач Українського като-
лицького університету Андрій Павлишин.

РЕДАКЦІЯ

5 листопада відбулося відкриття V Між-
народного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Тара-
са Шевченка, який був започаткований у
2010 році. Починаючи з цього року сту-
денти нашого університету брали активну
участь і займали призові місця не лише на
обласному етапі, але й фінальному.

Конкурс проводиться з таких базових
предметів: українська мова і література;
російська мова і література; польська мова
і література.

У фінальному етапі 2010 року наші сту-
денти посіли: ІІ місце – Лілія Явір, студент-
ка ІV курсу філологічного факультету
(українська мова та література); ІІІ місце
– Наталія Барабаш, студентка ІV  курсу
факультету романо-германської філології
(українська мова та література (нефі-
лологічні напрями підготовки)).

У 2011 році: Лілія Явір, студентка VІ
курсу філологічного факультету – І місце;
Анна Бистрова, студентка ІІІ курсу філо-
логічного факультету –  ІІ місце.

У 2012 році ми також мали переможців
фінального етапу – Наталія Барабаш, сту-
дентка V курсу факультету романо-гер-
манської філології – ІІІ місце.

У минулому році на ІV Міжнародному
мовно-літературному конкурсі учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шев-
ченка посіла І місце (фінальний етап) серед
студентів ІІІ-ІV рівнів акредитації (україн-
ська мова та література, філологічні
напрями підготовки) студентка ІV курсу
філологічного факультету (гр. УА-43) Ма-
рія Сенета.

Цього року в І етапі взяли участь 85 сту-
дентів університету, з них у конкурсі з
базових предметів: українська мова і
література – 64 студенти (33 із нефіло-
логічних напрямів підготовки і 31 із філо-
логічних напрямів підготовки);  російська

МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

мова і література  – 7 студентів; польська
мова і література  –  14 студентів.

Оргкомітет на підставі протоколів журі
конкурсу визнали наступних переможців
І етапу V Міжнародному мовно-літератур-
ному конкурсі учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка:

– Українська мова та література (філо-
логічні напрями підготовки): Марія  Сенета
(гр. УА-53, філологічний факультет) – дип-
лом І ступеня; Ірина Пітен (гр. УА-53, фі-
лологічний факультет) – диплом ІІ сту-
пеня; Ірина Волощак (гр. УА-23, філоло-
гічний факультет) – диплом ІІІ ступеня;
Надія Шумада (гр. НА-26, інститут іно-
земних мов) – диплом ІІІ ступеня.

– Українська мова та література (не-
філологічні напрями підготовки): Марія
Кравець (гр. ПОА-51, факультет початко-
вої освіти) – диплом І ступеня; Богдан Гу-
ла (гр. БХ-31, біологічний факультет) –
диплом ІІ ступеня; Ганна Савчин
(гр. МЗХ-32) – диплом ІІ ступеня; Оксана
Черняк (гр. МЕ-21, ІФМЕ та ІТ) – диплом
ІІІ ступеня; Марта Дутко (гр. СП-33, со-
ціально-гуманітарний факультет) – диплом
ІІІ ступеня.

– Російська мова та література: Алла
Шепіда (гр. УР-42, філологічний факуль-
тет) – диплом І ступеня; Тетяна Цьопа
(гр. УР-42, філологічний факультет) –
диплом ІІ ступеня; Володимир Дикун
(гр. УР-42, філологічний факультет) – дип-
лом ІІІ ступеня;

– Польська мова і література: Ольга
Яворська (гр. А-6, інститут іноземних
мов) – диплом І ступеня; Христина Токар
(гр. УП-25, філологічний факультет) –
диплом ІІ ступеня; Галина Мазурик
(гр. УП-25, філологічний факультет) –
диплом ІІІ ступеня.

Віктор ПРОЦЬ,
методист навчального відділу

ВІТАЄМО!

РЕКТОРАТ

Хто бере – усе той тратить
Хто дає  – усе придбав

Шота Руставелі
Коротко подаємо список благодійних

внесків, зібраних колективом університету
протягом 2007 – 2014 рр. на лікування
хворих, допомогу героям Майдану і
учасникам АТО. Це далеко не повний
список, бо студенти і викладачі здавали
кошти безпосередньо міським бла-
годійним організаціям, на допомогу учас-
никам Майдану, родичам, героям
Небесної сотні:

- 26.11.2014 р. – працівниці університету
Валентині Федорівні Морозовій – 1950 грн
(колектив університету);

- жовтень 2014 – учасникам АТО –
10240 грн (колектив університету);

- жовтень 2014 р. – студенту С. Лома-
чевському (м. Вінниця) на операцію –
2812 грн (колектив університету);

- вересень-жовтень 2014 р. – учасникам
АТО – 7000 грн (факультет фізичного ви-
ховання);

- вересень-жовтень 2014 р. – викладачу
біологічного факультету учаснику АТО
В.М. Матису – 5950 грн (біологічний фа-
культет);

- вересень 2013 р. – студентці Дрого-
бицького коледжу нафти і газу Іванні Тан-
чук на операцію – 14540 грн (колектив
університету);

- лютий 2014р. – дружині героя Майдану
Йосипа Шилінга – 21000 грн (колектив
університету);

- березень 2014 р. – на розвиток Армії
України – 2500 грн (адміністрація
університету);

- жовтень 2012 р. – на спорудження
пам’ятника П. Троньку – 2000 грн (ко-
лектив університету);

- вересень 2012 р. – дружині покійного
проф. М. Бурбана – 4940 грн. (музично-
педагогічний факультет, адміністрація уні-
верситету);

- серпень 2012 р. – на лікування у
Німеччині важко хворої дитини Ігоря
Діяка (Львів) – 1200 грн (адміністрація
університету);

- червень 2012 р. – на лікування
студента університету Ігоря Владики –
12293 грн (колектив університету);

- жовтень 2011 р. – на лікування
студентки Лілі Азізової – 1420 грн (філо-
логічний факультет);

- квітень 2010 р. – на лікування хворої
дитини Комарчина – 7000 грн (колектив
університету);

- 12.ХІ.2007 р.  проф. Р. Сов’яку на
операцію – 12405 грн (колектив уні-
верситету);

Всього зібрано 107250 грн.
Юрій  КИШАКЕВИЧ,

 професор, проректор з науково-
педагогічної роботи

ДОПОМОЖИ БЛИЖНЬОМУ

Вітаємо студентку групи СП-33 со-
ціально-гуманітарного факультету Марту
Дутко із зайнятим ІІІ місцем в універ-
ситетському етапі V Міжнародного мов-
но-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Тараса Шевченка,
який відбувся 6 листопада.

ВІТАЄМО!

Вітаємо студента ІV курсу факультету фізичного виховання Юрія Даниляка за
зайняте ІІ місце в особисто-командних змаганнях із гирьового спорту (вагова категорія
до 55 кг) за програмою ХХІІІ спортивних ігор Львівщини, присвячених Року Т. Шев-
ченка в Україні, та VІІ обласних ігор ветеранів спорту, присвячених 75-річчю створення
Львівської області. Змагання відбулися 9 листопада у м. Львів. Тренер переможця –
ст. викладач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання Р. Кушнір.

Бажаємо подальших наукових
звершень та творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

Вітаємо студента факультету фізичного виховання Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка

Олега Квича (гр. ФВ-12) – гравця збірної України з футболу U-19
з виходом у фінальну частину “Чемпіонату Європи з футболу – 2015”
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Мені пощастило у тому,
що серед 313 кандидатів,
зокрема 192 особи з Украї-
ни, пройти усі щаблі й отри-
мати стипендію ім. Лейна
Кіркланда у категорії “Мо-
лоді науковці”, галузь “Сус-
пільні науки”. Рішенням Сти-
пендіальної Кваліфікаційної
Комісії Програми ім. Лейна
Кіркланда в 2013/14 н.р.
стипендію отримали 47 осіб
з дев’яти країн. Стипендія
здійснюється за підтримки
Польсько-Американського
Фонду Свободи і Польсько-Амери-
канської Комісії Фулбрайта, які кожного
року оголошують відкритий конкурс для
кандидатів з України, Білорусі, Росії, а
також Молдови, Грузії, Вірменії, Азер-
байджану, Казахстану і Киргизстану. Се-
ред вищих навчальних закладів України
був лише один педагогічний університет
– Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка.

Комісія визначає університет і наукового
керівника для реалізації наукового про-
екту. Ним став Університет ім. Адама Міц-
кевича у м. Познань – навчальний заклад,
який входить у п’ятірку найкращих універ-
ситетів Польщі. Місто зустріло мене своєю
величчю та простотою, університет –
своєю відкритістю, а люди – щирістю. Я
вперше приїхала у Познань, в університет,
де впродовж навчального року виконува-
ла науковий проект під керівництвом
завідувача кафедри дослідження соціаль-
них проблем і соціальної роботи, про-
фесора Анни Міхальської. Це працелюбна,
віддана своїй справі, вимоглива до себе
та до інших, нещадна у критиці й щира у
компліментах жінка. Її поради, сприяння
у пошуку літератури, знайомство з її ко-
легами, дозволило мені зібрати цікавий
матеріал для написання наукової роботи.
Цьому сприяло й відвідування лекцій, се-
мінарських і практичних занять (психо-
лого-педагогічні концепції навчання і ви-
ховання, порівняльна і корекційна педа-
гогіка, проблеми сучасної культури й осві-
ти, історія соціології, соціології суспіль-
них проблем, соціологія молоді тощо).

Стипендія передбачала щомісячний звіт
на кафедрі та в комісії. На жаль, були такі
випадки, коли стипендію переставали
виплачувати і молоді особи упродовж 5
днів повинні залишити Польщу. Щоденно
ми дотримувалися графіку, який був
досить напруженим. Були дні тижня, коли
доводилося перебувати в університеті

СТИПЕНДІЯ ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА: НЕОЦІНЕННИЙ ДОСВІД ТА ЦІКАВІ ЗНАЙОМСТВА
ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

упродовж десяти го-
дин. Окрім наукової ро-
боти і навчальних за-
нять, додатково було
організовано курси
польської та англій-
ської мови (6 годин  на
тиждень), відвідування
яких закінчувалося
екзаменом. Організа-
тори програми здійс-
нювали патронат над
стипендіатами. Зали-
шити університет чи
виїхати самовільно не

реально, та й не було такої потреби, бо
кожен розумів добре: чого і для чого
отримав наукову стипендію.

В університеті неодноразово відбу-
валися цікаві зустрічі з науковцями і
студентами різних країн (США, Норвегії,
Австралії та ін.). На них ми мали можли-
вість представити Україну, свої наукові
здобутки, які у кожного з нас були, і перс-
пективи наукових досліджень. Презента-
ція моєї наукової роботи у рамках проекту,
присвяченої проблемам теорії виховання
дітей у соціальних інституціях європейсь-
ких країн, викликала цікаву дискусію.
Науковці ділилися власним досвідом і ре-
зультатами досліджень шляхів та методів
реформування соціальної політики, ціка-
вилася дослідженнями українців. Під час
таких зустрічей уточнювали завдання
дослідження, перспективи його реалізації.

Стипендіальна програма передбачала
фінансування усіх видів наукової діяль-
ності (участь у наукових конференціях,
семінарах у Польщі та країнах Європейсь-
кого Союзу, видання наукових статей,
збірників наукових праць), забезпечувала
сприятливі умови для ознайомлення з
культурно-історичною спадщиною Вроц-
лава, Кракова, Варшави, Любліна. У кож-
ному з цих міст відбувалася п’ятиденна,
так звана інтеграційна, зустріч усіх сти-
пендіатів, де ми мали можливість познайо-
митися з науковцями університету, з аспі-
рантами, представити свою наукову ро-
боту, познайомитися. Ми побували у
найпрестижніших університетах Польщі,
ознайомилися з діяльністю приватних і
громадських органзіацій, зустрічалися з
представниками  адміністрації прези-
дента, заступником міністра закордонних
справ, а також членами сейму.

Спільною темою усіх зустрічей став
Євромайдан і ситуація, в якій опинилася
Україна. Підтримка посадовців, політиків,
представників різних сфер, а також сти-

пендіатів з інших країн (Білорусії, Ка-
захстану, Киргистану, Грузії) надала нам
впевненості та віри у краще майбутнє.
Неодноразово ми виходили на Євро-
майдан у м. Познань, відвідували євромай-
данівців, які перебували на лікуванні у
Польщі.

Також корисним для мене було про-
ходження педагогічних практик в універ-
ситеті, дитячому будинку м. Познань.
Маючи попередній досвід у цій сфері в
Австрії та Німеччині, для мене надзви-
чайно цікавим, насамперед у науковому
плані, вивчити досвід роботи дитячих
будинків. Зазначу, що мене вразила щи-
рість працівників установи. Директор
Войцех Вальчак завжди знаходив час, щоб
детально ознайомити з метою, завдан-
нями, методами і формами опікунсько-
виховного процесу,  обов’язками педаго-
гічних працівників, добре знав життєву си-
туацію вихованців. Окрім цього, брала
участь у театрально-пластичних заняттях
для дітей дошкільного і молодшого шкіль-
ного віку. Мене вражала допитливість та
зацікавленість дітей українською освітою,
народними традиціями та ситуацією, яка
склалася в Україні.

Загалом, за період перебування у Позна-
ні, мені вдалося взяти участь у шести кон-
ференціях, опублікувати п’ять статей
англійською мовою за кордоном, три стат-
ті у фахових виданнях України. Результа-
том співпраці з польським науковцями
стало видання трьох англомовних збір-
ників наукових праць “Challenges of
contemporary education – theoretical and
empirical contexts”, “Teacher education in
Ukraine: historical experience and modern
challenges”, “Topical issues of future teachers’
training in Ukraine”.

Виконання стипендіальної програми
завершилося отриманням диплому. Та
найважливіше для мене – це налагодження
контактів з науковцями Польщі, Німеч-
чини, Канади, Японії. Я вдячна долі, що
мені усміхнулося щастя і можливість отри-
мати наукову стипендію такого рівня! Ба-
жаю успіхів молодим науковцям нашого
університету. Упевнена, що це усім піде на
користь як університету, так і кожному.

Стипендія ім. Лейна Кіркланда – неоці-
ненний досвід та цікаві знайомства, які так
необхідні для подальшої наукової праці.

Ореста КАРПЕНКО,
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри загальної
 педагогіки та дошкільної освіти

14-15 листопада студенти-психологи
Христина Дум’як, Надія Гошко та Ігор
Леньо  разом із доцентом кафедри прак-
тичної  психології  Валентиною  Іванів-
ною Стець  взяли участь у
“Львівських психіатричних
зустрічах” на тему “Війна.
Травма. Зцілення…”, які про-
ходили в Інституті психічного
здоров’я Українського Като-
лицького Університету.  Зустрічі
проходили під девізом  “Не всі
рани війни є видимі, втім усі
потребують зцілення…”.

Учасниками заходу були ві-
домі в Україні та світі осо-
бистості: Семен Глузман, пре-
зидент Асоціації психіатрів
України; Оксана Бєльська,
Генеральний Штаб Міністерства

Оборони України, психолог; Ірина Пінчук,
директор Інституту соціальної, судової
психіатрії та наркології; Ігор Мар-
ценківський, головний позаштатний спе-

ціаліст МОЗ України зі спеціальності
“Дитяча психіатрія”; Сергій Шум, заступ-
ник директора Інституту соціальної, судо-
вої психіатрії та наркології; Андрій Ка-
рачевський, лікар-психіатр, президент
Української асоціації когнітивно-по-

ведінкової терапії; Олег Романчук,
директор Інституту психічного здо-
ров’я УКУ, дитячий та підлітковий
психіатр, лікар-психотерапевт,
акредитований викладач та су-
первізор методу КПТ, співзас-
новник та голова Правління
Українського інституту когнітивно-
поведінкової терапії; Дюк Дюк-
шерер, Міжнародний центр нена-
сильницької комунікації (США-
Канада)) та багато інших.

Валентина СТЕЦЬ,
 канд. філософ. наук, доцент

кафедри практичної психології

ЛЬВІВСЬКІ ПСИХІАТРИЧНІ ЗУСТРІЧІ
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ЯК МИ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СТУДЕНТА

Уже стало традицією, що у рамках
святкування Міжнародного дня студента
в нашому університеті профком студентів
проводить конкурс “Студент року”.
Кошти зібрані з продажу квитків були
передані на потреби воїнам АТО. Сту-
денти мали можливість продемонструвати
свої досягнення у шести номінаціях, у
кожній з яких журі обирало 3-х найкращих.
18 листопада в Народному домі імені Іва-
на Франка відбулось урочисте наго-
родження переможців цього конкурсу, а
також результати студентської олімпіади
“Ерудит” та огляду-конкурсу “Дебют”.

Свято розпочала ректор університету
Н. В. Скотна. Теплі слова створили за-
тишну атмосферу. Ведучими свята були
студенти інституту іноземних мов Ярина
Гівчак та Віктор Наум’як.

Присутніх розважали  танцювальні
ансамблі “Азарт” та “Ультра”, інструмен-
тальне  тріо “3D”, переможці вокального
конкурсу “Шанс”, команда КВН “3D” та
неперевершений гурт “Перехрестя”.

Переможцями у номінації “Студент –
науковець” стали: III місце – Христина
Ганькало (гр. СП-41, соціально-гуманітар-
ний ф-т), II місце – Ганна Савчин (гр. МЗХ

-32, музично-педагогічний ф-т), I місце –
Ольга Яворська (гр. А-61, ІІМ).

У номінації “Студент – митець” пере-
могли: III місце – Божена Біла (гр. АН-21,
ІІМ), II місце – Ангелина Цап (гр. МЗХ-
32, музично-педагогічний ф-т), I місце –
Ганна Савчин (гр. МЗХ-32, музично-педа-
гогічний ф-т).

Перемогу в номінації “Студент – спорт-
смен” вибороли студенти факультету фі-
зичного виховання: III місце – Ірина Сла-
вич (гр. ФВ-31), II місце – Анатолій Гнат-
ків (гр. ФВ-32), I місце – Вероніка Сенюх
(гр. ФВ-22).

У номінації “Студент – соціальний педа-
гог”, яку організатори створили,  щоб сту-
денти показали свої педагогічні здібності,
перемогли: III місце – Ірина Бучковська
(гр. ІП-41, історичний ф-т), II – Христина
Ганькало (гр. СП-42, соціально-гума-
нітарний ф-т), I місце – Андріана Савчук
(гр. СП-42, соціально-гуманітарний ф-т).

За громадську активність визнано кра-
щих студентів у номінації “Студент – гро-
мадський діяч”: III місце – Дмитро Нагай
(гр. ІП-21, історичний ф-т), II місце –
Христина Ганькало (гр.СП-42, соціально-
гуманітарний ф-т), I місце – Ольга Козар
(гр. АН-51, ІІМ).

У номінації “Студент – журналіст” кра-
щими стали: III місце – Олена Мяло
(гр. АН-21, інститут іноземних мов), II
місце – Ольга Козар (гр. АН-51, інститут
іноземних мов), I місце – Ірина Бучков-
ська (гр. ІП-41, історичний ф-т).

Усі переможці конкурсу були нагород-
жені спеціальними дипломами і відповід-
ною грошовою премією (III місце – 300
грн, II місце – 350 грн, I місце – 400 грн).

Найактивніші учасники конкурсу –
Христина Ганькало, Ольга Козар, Ганна
Савчин та Ірина Бучковська. Вони стали
переможцями у кількох номінаціях. Усім
учасникам бажаємо і надалі бути актив-
ними, вміло поєднувати навчання разом
із науковою, громадською, спортивною,
мистецькою та іншими видами діяльності.

І це ще не все, адже святкування Між-
народного дня студента продовжилось
музично-розважальною вечіркою у Клубі
“Cazanova”. Студенти нашого університе-
ту мали змогу взяти участь у лотереї, яку
провели Ігор Ільницький, студентський
ректор та Наталя Стельмах, голова проф-
бюро соціально-гуманітарного факультету.
Щасливчики отримали цінні подарунки.

Дякуємо усім, хто активно долучився
до усіх заходів та святкував День студента
разом із нами.

Профком студентів

(Продовження. Початок на 1-ій ст.)

20 – 23 листопада в Дрогобицькому
державному педагогічному університеті
ім. І. Франка, за ініціативи Австрійської
бібліотеки і Львівської філії Австрійської
служби академічних обмінів, відбулася
студентська наукова конференція “Перша
світова війна в австрійській літературі”, у
творчості Берти фон Зуттнер зокрема.
Науковий форум об’єднав  студентів з
різних куточків України:  Київ, Чернівці,
Харків, Львів та Дрогобич. Проведення
таких конференцій, безумовно, надихає
молодь, надає нового імпульсу її науко-
вим пошукам, дає можливість для кри-
тичної оцінки своєї роботи та її вдоско-
налення.

З вітальним словом до учасників звер-
нулися: директор Інституту іноземних мов
проф. Володимир Кемінь; завідувач
кафедри практики німецької мови доц. Ва-
силь Лопушанський; керівник Австрій-
ської бібліотеки м. Дрогобич доц. Ярос-
лав Лопушанський. Вони наголосили на
актуальності і важливості обговорюваних
питань, позаяк проблеми війни і миру
завжди і скрізь, а сьогодні і в нашій країні
зокрема, залишаються найзлободеннішим
явищем суспільно-історичного розвитку.

Під час конференції прозвучали допо-
віді студентів Київського національного
лінгвістичного університету (В. Сапеги,
А. Кругляк), Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича (М. Ку-
лика, Р. Бовгирі), Харківського націо-
нального університету ім. В.Н. Каразіна
(Н. Стецишина, А. Гутнєвої), Дрогобиць-
кого державного педагогічного універси-
тету ім. І. Франка (У. Мороз, І. Ошуст,
М. Тропак, Н. Мачишин), які фахово і ком-
петентно висвітлювали проблеми паци-
фізму, війни і миру у творах відомих

ПАМ’ЯТЬ І ЛІТЕРАТУРНІ РЕФЛЕКСІЇ  ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

австрійських письменників – Ш. Цвайґа
(1881 – 1942), Ґ. Тракля (1887 – 1914), Й. Ро-
та (1894 – 1939), К. Крауза (1874 – 1936)
та ін. Частина рефератів була присвячена
аналізу громадсько-політичної і худож-
ньої діяльності відомої австрійської паци-
фістки, лауреата Нобелівської премії Берти
фон Зуттнер (1843 – 1914), а також її одно-
думцям і послідовникам Альфреду Поль-
гару (1873 – 1955) та Альфреду Герману
Фріду (1964 – 1921).

Берта фон Зуттнер у своєму відомому
романі “Геть зброю!” намагалася поши-
рити серед народних мас ідею можливості
вічного миру, бажання і готовність йти на
поступки заради уникнення такого лиха,
як війна. “Війна – це не перемога одних
та поразка інших, а занепад для всіх”, –
переконливо стверджувала письменниця.

Окрему нішу зайняли на конференції
доповіді про літературну рефлексію Пер-
шої світової війни у творчості відомих ні-
мецьких авторів Еріха Марії Ремарка (1898
– 1970), Ернста Юнґера (1895 – 1998),
Леонгарда Франка (1881 – 1961) та ін.

Усі реферати з обговорюваних проблем
(виголошені, до речі, бездоганною ні-
мецькою мовою) викликали жваве за-
цікавлення учасників конференції. Надзви-
чайно приємно вразила слухачів презен-
тація двомовної німецько-української
антології перекладів художньої літератури
українських і німецькомовних авторів про
події війни в Галичині під назвою “Га-
личина. З Великої війни” студентами
Львівського національного університету
ім. І. Франка – І. Гринюк, В. Левицькою,
Н. Кваснюк та У. Бащук (під керівництвом
асистента кафедри міжкультурної комуні-
кації та перекладу Олени Пилипчук).

Конференція не обмежилася лише вис-
тупами та дискусіями. Її учасників чекала
не менш цікава та насичена культурна про-
грама, зокрема поїздка на батьківщину
великого Каменяра, в село Нагуєвичі, від-
відини меморіального музею Івана Франка
та батьківської садиби письменника.
Учасники конференції мали змогу побу-
вати у “Галицькій Пенсильванії” – місті
Борислав, а відтак у мальовничій Схід-
ниці, здійснити прогулянку старовинни-
ми вуличками Львова та насолодитися фі-
ліжанкою запашної львівської кави.
Піднесений настрій учасників, позитивні
емоції та схвальні відгуки стосовно змісту,
організації й атмосфери конференції
свідчать про те, що вона стала міцним під-
мурівком для подальшого обміну думка-
ми і досвідом, розвитку майбутньої спів-
праці молодих фахівців – знавців історич-
ного минулого і сучасності, багатогран-
ної спадщини представників різних
національних культур і літератур Європи.

За організаційну і фінансову підтримку
проведення молодіжної наукової конфе-
ренції висловлюю особливу вдячність ата-
ше з питань освіти та науки Посольства
Республіки Австрія в Україні, керівнику
Львівської філії Австрійської служби
академічних обмінів маг. Андреасу Вен-
нінгеру, ректорату Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету
ім. І. Франка, а також співробітникам Цент-
ру країн Західної Європи Ірині Ошуст,
Олександрові  Околовичу та Галині
Яджак, які доклали максимум зусиль для
підготовки і реалізації цього проекту.

Ярослав ЛОПУШАНСЬКИЙ,
 доцент, керівник австрійської

бібліотеки



Франківець 528 листопада  2014 р.  № 54 (220) 28 листопада  2014 р.  № 54 (220)

ДРОГОБИЧАНИ В ІСТОРІЇ
Сонячними днями жовтня у стінах

історичного факультету відбулася кон-
ференція на тему “Дрогобич у світовій
історії”. Організатори, члени студент-
ського наукового осередка імені Юрія
Дрогобича, прагнули ознайомити усіх
присутніх із багатою та загадковою
культурою провінційного містечка Дро-
гобич. Далека і глибока історія міста.
Сивиною і забуттям вкриті одні її
сторінки, славою і звитягою інші. Авто-
рами тексту цих сторінок є звичайні люди
для яких доля приготувала чимало
несподіванок.

Особливістю конференції було те, що
учасники розповідали про дрогобичан,
невідомих студентам, але відомих історії.
Конференція розпочалась мандрівкою
стежками Дрогобича. Студентки ІV курсу
групи ІП-41Наталя Мушин та Галина Ку-
зик розповіли про спадщину минулих сто-
літь. Дівчата ознайомили всіх із історією
дрогобицької ратуші, солеварні, Варфоло-
міївського костелу та церкви Св. Юрія.
Завершуючи доповідь про архітектурні
багатства міста, розповіли про корпус
історичного факультету. Першоначальне
його призначення – будинок для єврей-
ських сиріт імені Франца Йосифа. Ініціа-
тором побудови якого навесні 1911 року
був відомий нафтовий магнат, політик та
голова єврейського кагалу Дрогобича
Еліаги Файєрштайн.

З Дрогобичем пов’язані імена багатьох
українських та світових постатей. Це
спробували довести студентки ІІ курсу
групи ІП-21 Марія Маліш та Христина Гна-
тишин,  розповідаючи про Альфреда Шра-
єра. Ця людина-легенда, скрипаль, співак
і суспільно-культурний діяч єврейського
походження, останній представник дро-
гобицького передвоєнного населення
міста, пройшов через пекло німецьких
концтаборів і вижив у “марші смерті”. На
сьогодні він останній живий учень Бруно
Шульца в Дрогобичі, і тепер, у свої 92
роки, залишається прикладом мужності і
гідності. У цьому і полягає феномен
Шраєра. У 2012 році він був нагороджений
Золотою медаллю “Заслужений діяч

культури Gloria Artis”. Нині залишився сам,
діти та онуки мешкають в Німеччині. Та
коли  його запитують, чому досі тут, пан
Шраєр гордо каже: “Я нікуди не  поїду.
Раз уже вмирав у Німеччині, другий раз
не хочу”...

Альфред Шраєр представник поколін-
ня, що відходить. З такими як він відійдуть
у небуття справжні інтелігенти, які вільно
розмовляють кількома мовами і можуть
вести розмову про будь-що і будь-де, чиї
спогади – найцінніший дар для майбутніх
поколінь.

Кіномистецтво теж не залишилось поза
увагою дрогобичан. Про це розповіла
студентка ІV курсу групи ІП-41 Марія Вур-
ловська. Задовго до Мерилін Монро і Бри-
джіт Бардо, кінозіркою, якою захоплюва-
лися мільйони людей у цілому світі, була
дрогобичанка Елізабет Бергнер,яка наро-
дилась і довгий час жила в Дрогобичі.
Саме вона представляла еталон євро-
пейської жіночої краси 20 – 30 х рр. XXст.
“Нью-Йорк Таймс” у 1935 році писала, що
більш працьовитої акторки важко знайти.
Бергнер приходила на сцену першою і
йшла останньою. У 1936 р. Елізбет Берг-
нер отримала  Оскар в категорії “Найкра-
ща жіноча роль” за роботу у фільмі “Ні-
коли не залишай мене”. Вона стала пер-
шою, хто отримав приз Шілера 1963-го
року за внесок у німецьку культуру. У
1973р. фільм з її участю “Пішохід” отри-
мав номінацію на Оскар в категорії “Най-
кращий іноземний фільм” і завоював приз
Золотого Глобуса. Померла Бергнер в
Лондоні у 88-річному віці. Парк в бер-
лінському районі Штегліц названий її
ім’ям. Сучасні опитування у Велико-
британії поставило Бергнер у 20 найкра-
щих акторів своєї епохи. Вона є справж-
нім прикладом відданості своєму покли-
канню та взірцем роботи над собою. А
той факт, що Бергнер народилася у Дрого-
бичі має вкотре переконати, що це місто
стало колискою багатьох всесвітньовідо-
мих людей. І, можливо, саме нам судилось
у майбутньому це ще раз довести.

 Про  Мауриція Готтліба, “батька”
сучасного єврейського художнього мис-
тецтва, відомого як “єврейський Ремб-
рандт” розповіла студентка ІV курсу групи
ІП-41 Ірина Бучковська. У Дрогобичі,
рідному місті, слідів цього найбільш
відомого в історії Львівщини художника,
чиї картини висіли від Ермітажу і Вар-
шавського Національного Музею  до
Нью-Йоркського Гугенгайма і чиїм ім’ям
названа мальовнича вулиця в Старому
Єрусалимі, не збереглося. Разом з тим
відзначимо, що  Маурицій навчався разом
з Іваном Франком в Дрогобицькій за-
гальній гімназії 1867 – 1875 рр. Праці

майстра вражають своєю вишуканістю та
оригінальністю. Однією з таких є картина,
де зображані євреї, що моляться у Дро-
гобицькій синагозі.

 Відомою на весь світ є історія кохання
Мауриція до Лаури. Готтліб малював її
портрети і надсилав їх у подарунок. Однак,
в результаті Лаура вийшла заміж за віден-
ського банкіра Лео Хеншеля. Дізнавшись
про весілля, 23-річний Маурицій безціль-
но блукав цілу ніч вулицями Кракова.
Наступного дня він опинився в місцевому
госпіталі з високою температурою і зран-
ку, 17.07.1879 р., помер. У 1950-х роках
до зали Тель-Авівського Національного
Музею увійшла жінка, яка впізнала ініціали
“MG”. Жінка пригадала, як бабуся Лаура
розповідала про шалено закоханого
художника, який малював її портрети.
Незабаром, після розмови з директором
музею, був виявлений сімейний архів
Лаури. Виявилось, що вона ніколи не
забувала свого Мауриція. Найцінніша
знахідка архіву – знаменитий тепер уже
портрет вічно молодої, з гордим погля-
дом красуні Лаури, який вона зберігала
65 років, не виставляючи його, не афі-
шуючи навіть у власній родині.

 Коротке, але насичене життя майстра,
всього лише 23 роки, було сповнене ней-
мовірних злетів, незабутнього кохання і
розбитих сердець. Його передчасна
смерть підкреслила трагічність і роман-
тичність фігури шукача любові та при-
мирення.

 На такій ліричній ноті і завершилась
конференція про відомих дрогобичан у
стінах  історичного факультету, але історія
продовжує нам розповідати про людей,
чиї долі вплинули на світовий розвиток
подій.

 Не забуває Дрогобич своєї історії. Як
тільки сонячні проміння починають за-
ходити за обрій, місто огортають сутінки,
затихає щоденна метушня, на усіх вулицях
міста, ніби оживає давня пам’ять.
Прислухавшись до подиху землі, можна
почути чи то тупіт полків Данила Галиць-
кого, чи то війська Богдана Хмельниць-
кого, чи впевнені кроки Українських
Січових Стрільців. Усе бачив Дрогобич
на своєму шляху, все вистраждав і  нездо-
ланний, як та земля, на якій стоїть. Він
може десять разів згоріти дотла, але до-
сить якогось маленького паростка – і у
ньому знову теплиться життя. Лише збе-
рігаючи історію для наступних поколінь,
місто матиме щасливе майбутнє. Твор-
цями історії уже XXI століття є ми з вами,
і якою вона буде залежить тільки від нас.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
 гр. ІП-41, студентка історичного

факультету

На фото:
Альфред Шраєр

29 жовтня відбулися зустрічі студентів-
психологів зі спеціалістами у цій галузі та
тими, хто практикує у Трускавці. Спершу
студенти відвідали школу № 1 м. Труска-
вець, де відбулася предметна розмова зі
шкільним психологом. У дитячому садку
“Теремок” майбутні спеціалісти разом із
педагогічним колективом стали учасни-
ками семінару, який проводила психолог
цього дитячого садка. Семінар був при-
свячений проблемі конфліктів.

Надзвичайну зацікавленість викликала
зустріч із Марією Ігорівною Заміщак, кан-
дидатом психологічних наук, завідувачем
психолого-медико-педагогічною консуль-
тацією відділу освіти Трускавецької місь-
кої ради.  Марія Ігорівна ознайомила з

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ ІЗ ПСИХОЛОГАМИ  ТРУСКАВЦЯ
особливостями виявлення, психолого-пе-
дагогічним вивченням, оцінкою трудно-
щів та потенційних можливостей розвитку

дітей; підготовкою висновку та реко-
мендацій щодо розвитку, змісту, форм і
методів навчання з урахуванням особли-
востей  навчально-пізнавальної  діяль-
ності дитини; консультування батьків,
педагогічних працівників; організації інди-
відуальної корекційно-розвивальної допо-
моги дітям, які потребують корекції фі-
зичного та (або) розумового розвитку, на-
самперед зі складними та тяжкими вадами
та ін.

Ми надзвичайно вдячні всім, хто сприяв
і долучився до організації цього заходу.
Особливу вдячність висловлюємо за-
відувачу відділу освіти Трускавецької
міської ради М.І. Шубаку.

Валентина СТЕЦЬ,
 канд. філософ. наук, доцент

кафедри практичної психології
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Міністерство освіти і науки України
стурбоване тим, що з настанням холодів
збільшується ризик виникнення надзви-
чайних ситуацій та пожеж у навчальних
закладах.  Про це дізнаємося з інформацій-
ного листа МОНУ від 17.10.2014 р. № 1/
9-54. Тому керівництву університету, керів-
никам структурних підрозділів необхідно
докласти максимум зусиль, щоб попере-
дити виникнення надзвичайних ситуацій
та пожеж у нашому навчальному закладі.

Не стоять осторонь цих проблем і пра-
цівники Департаменту з питань управління
та стратегії розвитку, які виконали значний
обсяг робіт із підготовки будівель та спо-
руд до осінньо-зимового опалювального
сезону 2014-2015 рр. Щоб вчасно розпо-
чати опалювальний сезон, провели пуско-
налагоджувальні роботи котелень та пла-
ново-попереджувальні ремонти теплових
мереж, провели утеплення вікон та інше.

Однак при проведених оглядах гурто-
житків було виявлено, що у деяких кімна-
тах, у віконних блоках, відсутнє друге
скло, потріскані шибки, вікна не утеплені.
Чомусь студенти вважають, що роботи з
утеплення вікон кімнат мають виконувати
технічні працівники. Проте мешканці гур-
тожитків не повинні бути  спостерігачами,

а самим активно долучитися до робіт, які
збережуть тепло в кімнатах.

Досить часто студенти для обігріву кім-
нат використовують електронагрівальні
побутові прилади, нерідко кустарного
виготовлення, тим самим перевантажу-
ючи електромережу. У такій ситуації до
біди один крок. Звичайно, у деяких при-
міщеннях температурний режим буває
нижче норми. Тому у них  для обігріву
(як виняток!) слід використовувати
електронагрівальні побутові прилади  (мас-
ляні радіатори зі справними терморегу-
ляторами). Експлуатація будь-яких інших
приладів для обігріву приміщення ка-
тегорично заборонена! Адже гуртожитки
– це об’єкти з масовим перебуванням лю-
дей і тому виникнення будь-якої надзви-
чайної ситуації чи пожежі може спри-
чинити непередбачувані наслідки. Тож
комендантам та черговим гуртожитків слід
забезпечити суттєвий контроль, проводи-
ти бесіди зі студентами про  дотриманням
норм і вимог Правил з пожежної безпеки.

Тож разом і тільки разом ми зможемо
попередити виникнення надзвичайних
ситуацій та пожеж у структурних підроз-
ділах нашого навчального закладу.

М.А. ГУБІЦЬКИЙ,
начальник відділу ОП і ТБ

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ!

Молодь завжди
була в авангарді су-
часних подій та со-
ціальних  перетво-
рень. Вона є своєрід-
ним індикатором
стану суспільства,
його розвитку. Рік
минає відтоді, коли
молодь, студентство
вийшло на вулиці
українських міст і сіл,
стали найактивнішими учасникоми акцій
протесту, приводом яких було непідпи-
сання тодішньої одіозною владою Украї-
ни угоди про Асоціацію з ЄС. Студентство
виступило за європейське майбутнє. Вони
вийшли на протест, щоб відстоювати
європейські цінності.

Все ж, постає питання, якими були від-
носини України з Європою у минулому,
як прозахідний політичний, культурний та
духовний  вектор позначився на розвитку
державності в Україні, розвитку її пра-
вової системи. Ці питання зібрали 18 лис-
топада у стінах історичного факультету за
круглим столом викладачів, учителів,
студентів-членів історичного та правничо-
го наукових гуртків історичного факуль-
тету ДДПУ ім. І. Франка, учнів ЗОШ № 4
м. Дрогобич та учнів Дрогобицької гімна-
зії. Організаторами заходу виступили вик-
ладачі історичного факультету: С. Біла,
С. Щудло, Л. Тиміш, Л. Лазурко та керів-
ник Дрогобицького міського наукового
осередку наукового товариства “Малої
Академії наук” – Наталія Пилипів. Варто
відзначити, що захід проходив у формі по-
пулярного сьогодні “work shop”.

З вітальним словом до учасників звер-
нулася заступник декана історичного фа-
культету Світлана Біла. Вона коротко
розповіла про історичний розвиток євро-

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 В ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

інтеграційного процесу в Україні та висту-
пила з доповіддю “Роль львівського єпис-
копа Йосипа Шумлянського у міжна-
родних відносинах Речі Посполитої”. Пе-
ред студентами та учнями виступили
також викладачі історичного факультету:
Юрій Дмитришин “Європейське право
міського самоврядування та його засто-
сування в Україні”; Лідія Лазурко “Образи
Європи на сторінках наукової історичної
преси кінця ХІХ ст.”; Лідія Тиміш “Ци-
вілізаційний вимір та вибір України у
дискурсі міжвоєнної української істо-
ріографії”; Володимир Галик “Україна та
Європейський Союз: історія взаємовід-
носин”.

Особливого зацікавлення серед пред-
ставників молодого покоління дрогобиць-
ких істориків і правознавців викликали
проблеми обговорення круглого столу, які
стосувалися питань взаємовідносин
України і Європи у часи середньовіччя та
нового часу. Гарячі дискусії викликали пи-
тання “Освоєння / “посвоячення” Європи
давньою Руссю”, “Данина Європі: корона
Данила”, “Європейська інтеграція у формі
уній XIV – XVI ст.: наслідки для України-
Русі”, “Козацька дипломатія: балансуван-
ня між Сходом та Заходом”.

З цікавими доповідями виступили та
брали участь в обговоренні питань  учні

10 та 11 класів ЗОШ № 4 (наукові керів-
ники: Ганна Романівна Мідик, керівник
секції історії Дрогобицького міського
наукового товариства “Малої Академії
наук (МАН)”, вчитель історії ЗОШ № 4;
Оксана Романівна Дякун, вчитель право-
знавства ЗОШ № 4): Марія Романюк, Ірина
Добуш, Анастасія Студзінська, Мар’яна
Юнак, Інна Андруневчин; учні  9-го класу
Дрогобицької гімназії (науковий керівник
– Оксана Миколаївна Сливінська, керів-
ник секції правознавства Дрогобицького
міського наукового товариства “МАН”,
вчитель історії та правознавства Дрого-
бицької гімназії): Дарина Сич, Віталіна
Чупровська, Анна Герман; студенти І і ІІ
курсів історичного факультету ДДПУ
ім. І.Франка, члени правничого гуртка
(науковий керівник – канд. істор. наук.,
доц. Лідія Ігорівна Тиміш): Аліна Звірин-
ська, Ганна Шумська, Катерина Довжан-
ська, Марія Бойко, Ігор Чорний, Остап
Зубкович,  Руслан Берездецький, а також
студенти V курсу історичного ф-ту ДДПУ
ім. І.Франка, члени історичного гуртка
(науковий керівник – канд. істор. наук.,
доц. Лідія Миколаївна Лазурко): Діана
Зазулянська та Наталія Цап. Тон дискусії
задавала також Наталія Вікторівна Пилипів,
методист з роботи із обдарованою мо-
лоддю, керівник Дрогобицького міського
наукового товариства “МАН”.

Загалом, зустріч учнів, студентів, учи-
телів та викладачів за круглим столом
“Європейський вектор розвитку України
в історико-правовій ретроспективі”
засвідчила про неабиякий інтерес молоді
до питань історії взаємовідносин України
та Європи, показала прагнення оцінити
минулий досвід геополітичних і куль-
турних стосунків України, щоб вкотре
переконатися у правильності вибору влас-
ного шляху Гідності і Свободи.

Руслан БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ,
студент ІІ  курсу історичного

факультету

13 листопада відбулися традиційні зма-
гання особистого-командної  першості
ДДПУ ім. І. Франка з армрестлінгу (руко-
борства) присвячені Міжнародному Дню
студента. Змагання проводилися в спор-
тивному залі університету. Метою змагань
є популяризація та розвиток фізичної
культури серед студентської  молоді, вияв-
лення найкращих спортсменів та команд
на факультетах, а також формування збір-
ної команди університету. Після напруже-
ної боротьби призові місця команд розпо-
ділились так: І місце виборола команда
ІФМЕІТ, II місце – інститут іноземних мов,
III місце – біологічний факультет.

В особистій першості кращими були:
Б. Беца (60кг) та О. Ізак (65кг) (біологіч-
ний ф-т);  М. Атаманчук (70кг) (інст. іно-
земних мов); В. Марочканич (75кг) (істо-
ричний ф-т); О. Бергель (80кг) (інст. іно-
земних мов); В. Хандоняк (85кг) (біоло-
гічний ф-т); О. Устіяновський (90кг) (інст.
іноземних мов); Б. Ільницький (до 100кг)
(історичний ф-т); С. Даців (+100кг)
(ІФМЕІТ).

Команди-призери та переможці в осо-
бистій першості були  нагороджені пода-
рунками від профкому студентів. Студенти
мали можливість не тільки позмагатися та
подивитись на інших, але й цікаво про-
вести час. Леся БОРИСЕВИЧ,

суддя-секретар змагань

ЗМАГАННЯ З АРМРЕСТЛІНГУ


