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До 150-річчя від дня народження Івана 
Франка Дрогобицьким державним педаго-
гічним університетом імені Івана Франка 
було підготовлено і видрукувано тритом-
ник вибраних творів Каменяра. Перший 
том становлять поезії, підготовлені і блис-
куче прокоментовані професором Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка М.Шалатою. 
Другий том склали прозові твори І.Франка, 
третій  – літературознавство та публіцис-
тика. Тритомник видано 2005 року. Слід 
зазначити, що 
наш тритомник 
вибраного Іва-
на Франка став 
єдиним в Україні 
репрезентантом 
творчого доробку 
Каменяра до його 
150-річчя.

Того ж року 
у Дрогобицько-
му державному 
п ед а г ог і ч н о м у 
університеті імені Івана Франка був про-
ведений Міжнародний симпозіум «Orbis 
Terrarum Івана Франка», у якому взяли 
участь дослідники-Франкознавці з різ-
них областей України, а також Австрії, 
Польщі, Чехії. За матеріалами симпозіуму 
було видано четвертий том «Франкознав-
чих студій» (852 с.). Тритомник, а також 
«Франкознавчі студії» видрукувані у ви-
давництві «Коло».

20 – 22 травня 2009 року у Дрого-
бицькому державному педагогічному уні-
верситеті імені Івана Франка проведено 
Міжнародну наукову конференцію «Іван 
Франко: недруковане і забуте». Матеріали 
цієї конференції готові до друку і лежать 
у видавництві «Коло», чекаючи фінансової 
підтримки.

Згідно із листом Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України, у Дро-
гобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка з 1 квітня 
2010 року функціонує Інститут Франкоз-
навства, головним завданням якого є ви-
вчення і популяризація постаті та творчо-
го доробку Івана Франка.

Вже у 2010 році Інститут Франкоз-
навства підготував і видав II том науко-
во-методичного збірника «Іван Франко в 
школі», що є безцінним посібником для 

учителів, а також учнів шкіл, гімназій, лі-
цеїв. У збірнику переосмислено творчість 
Івана Франка. Постать письменника і його 
творчий шлях постає у новому світлі. 
Це допоможе учителям шкіл незалежної 
України донести до дітей несфальшований 
образ великого письменника.

Того ж року провідний науковий спеці-
аліст нашого ВНЗ професор М. Шалата під-
готував і видав книгу доньки Івана Франка 
Ганни Франко-Ключко «Для Тебе, Тату...».

До 155-ї річниці від дня народжен-
ня Івана Франка 
буде проведено 
Міжнародну кон-
ференцію «Іван 
Франко і  євро-
пейський світ», 
матеріали якої 
складуть VI том 
«Франкознавчих 
студій».

Зараз осно-
вним завданням 
Інституту Фран-

кознавства є підготовка до видання «Лі-
топису життя і творчості Івана Франка» 
у трьох томах, складеного, на жаль, уже 
покійним львівським літературознавцем 
Мирославом Морозом. «Літопис життя і 
творчості Івана Франка» готується до дру-
ку двома науковими установами – Львів-
ським відділенням Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка НАН України та Інститу-
том Франкознавства Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені 
Івана Франка.

У планах Інституту Франкознавства 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка на най-
ближчий час – видання однотомника ви-
браних творів Івана Франка в серії «Шкіль-
на бібліотека», а також п’ятитомника 
творів Івана Франка на новій методоло-
гічній базі, публікація наукового збірни-
ка «Іван Франко. Поема «Мойсей». Pro et 
Contra». Плануємо продовжити науково-
методичну роботу і підготувати до друку 
III том збірника «Іван Франко в школі».

Ректор
Дрогобицького державного

педагогічного університету 
імені Івана Франка

професор  Валерій Скотний

Про Франкознавчу роботу 
у Дрогобицькому Державному

ПеДагогічному університеті
імені івана Франка

за 2005 – 2011 роки
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Дні австрійської культури
в Дрогобичі

"Красуня університету – 2011"

"Фізматівська шпана" –
Чемпіон!

Інтерв‛ю
з Іваном Херовичем
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Дні  австрійської  культури
в Дрогобичі

Професора 
Василя Михайловича Винницького 

з переобранням на посаду декана 
філологічного факультету.

Професора 
Василя Івановича Бойчука

з переобранням на посаду декана 
Інституту фізики, математики та 

інформатики.
Ректорат

ПОДЯКА
ректорові Дрогобицького державного 

педагогічного університету  
імені Івана Франка

Вельмишановний 
Валерію Григоровичу!

Висловлюємо щиру вдячність за 
участь хорового колективу Вашого уні-
верситету у II Всеукраїнському фес-
тивалі-конкурсі хорового мистецтва, 
присвяченому 20-річчю незалежності 
України.

Народно-хорова капела «Гаудеамус» 
продемонструвала гідний рівень, захо-
пила слухачів неповторністю звучання 
та яскравими інтерпретаціями.

Голова журі фестивалю-конкурсу, 
Герой України, народний артист Укра-
їни, лауреат Національної премії імені 
Т.Г.Шевченка, академік НАПН та АМ 

України, проректор-директор Інституту 
мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова

А. Т. Авдієвський
Ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, 

член -кореспондент НАН України, 
академік НАПН України, професор

В.П. Андрущенко

Від редакції: капела «Гаудеамус» отримала 
звання лауреата II ступеня у II Всеукраїн-
ському фестивалі-конкурсі хорового мис-
тецтва.

Кожен навчальний рік у Дрого-
бицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка на-
сичений подіями і заходами науко-
во-культурного характеру в контексті 
співпраці університету з австрійськими 
культурно-освітніми та урядовими ін-
ституціями. Так, 15  – 19 травня цього 
року в рамках діяльності Австрійської 
бібліотеки та за сприяння Міністерства 
освіти, мистецтва і культури Австрії 
відбулися Дні австрійської культури у  
Дрогобичі. Проект, метою якого є спри-
яння культурному діалогу між Україною 
та Австрією, став ще одним кроком у 
співпраці нашого університету з цією 
мальовничою країною в серці Європи. 
У його реалізації та проведенні взяли 
участь понад 75 учасників, серед яких 
були представники Австрійської рес-
публіки, українських університетів та 

австрійських бібліотек із Києва, Кірово-
града, Чернівців та Львова. У святкуван-
ні Днів австрійської культури активну 
участь узяли вчителі німецької мови зі 
шкіл Дрогобича, району та викладачі і 
студенти Франкового ВНЗ. 

Із вітальними словами до учасників 
звернувся декан факультету романо-
германської філології проф. Володимир 
Кемінь, завідувач кафедри практики ні-
мецької мови доц. Василь Лопушанський 
та радник Міністерства  освіти, мисте-
цтва і культури Австрії (відділ «Культу-
ра і мова») маґ. Норберт Габельт, котрі 
наголосили на важливості українсько-
австрійської співпраці як необхідного 
чинника на шляху європейської інтегра-
ції та вивчення історичних і культурних 
надбань двох народів. 

Одним із важливих пунктів насиче-
ної програми були методичні та країноз-

Професора
Миколу Павловича

ПАнТюкА
з отриманням диплома

доктора педагогічних наук
і призначенням на посаду

проректора з науково-
педагогічної роботи.

Бажаємо подальших творчих 
успіхів у науковій діяльності!

Ректорат

Під такою назвою 20 – 21 травня 2011 р. 
у нашому університеті відбулася VIII Між-
народна науково-практична конференція, 
організована кафедрою правознавства, соці-
ології та політології. Символічним стало цьо-
горіч проведення конференції  у День науки, 
який відзначала Україна 21 травня. Співор-
ганізаторами конференції були Управління 
у справах сім’ї та молоді Львівської обласної 
держадміністрації, міський відділ сім’ї, мо-
лоді та туризму, а також Дрогобицька філія 
Соціологічної асоціації України. Варто за-
значити: конференція включена до переліку 
заходів Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України, що реалізуються у 2011 р.

Відкрив конференцію вступною промо-
вою ректор проф. Валерій Скотний. Із при-
вітаннями до учасників наукового форуму 
звернулися: секретар Дрогобицької міської 
ради Тарас Метик, начальник відділу сім’ї, 
молоді та туризму виконавчих органів Дро-
гобицької міської ради Леся Пашко та декан 
історичного факультету університету про-
фесор Леонід Тимошенко.

Зазначимо, що конференція викликає 
все більше зацікавлення серед науковців не 
лише в Україні, а й за кордоном. Цього року 
її учасниками стали гості з Польщі, Росії, 
Словаччини. Приємно, що інформація про 
конференцію досягла навіть Канади. На цей 
захід прибула на конференцію професор 
Йоркського університету з Торонто Карен 
Красні. Наукову думку Республіки Польщі 
представляли професори університетів Кра-
кова, Ополє, Ченстохова, Сєдльце, Познані. 
Гостями з Росії були професор Горно-Алтай-
ського державного університету Олександр 
Гур’єв та професор Московського гуманітар-
ного університету Олексій Сковіков.

Із українських науковців приїхали деле-
гації з Києва, Одеси, Харкова, Донецька, Лу-
ганська, Івано-Франківська, Керчі, Тернопо-
ля, Рівного, Ужгорода, Львова та інших міст. 
Усього у конференції взяли участь 130  осіб, 
серед них: 17 докторів наук, професорів, 51 
кандидат наук, доцент, а також аспіранти, 
викладачі та студенти. Вагомим результатом 
наукового форуму стало видання до початку 
його роботи капітального за обсягом (62,25 
др. арк.) наукового збірника матеріалів під та-
кою ж назвою «Молодіжна політика: пробле-
ми та перспективи», до якого увійшло 109 ста-
тей, об’єднаних молодіжною проблематикою. 

Так що ж таке молодіжна політика і для 
чого вона потрібна? Молодіжна політика 
спрямована на виховання гармонійно роз-
виненої, високоосвіченої, соціально актив-
ної і національно свідомої людини, наділеної 
громадянською відповідальністю, високими 
духовними якостями, патріотичними по-

Вітаємо! навчі семінари для вчителів і викладачів 
німецької мови та студентів-германіс-
тів, які проводили австрійські лектори 
д-р Клеменс Тонзерн та маґ. Норберт 
Габельт. З позитивними відгуками від-
булася презентація навчально-методич-
ного збірника «Österreich-Quiz», який 
у доступній формі ознайомлює учнів 
та студентів із лінгвокультурними осо-
бливостями Австрії. Цікаві ідеї та цін-
ні поради лекторів щодо використання 
на заняттях із німецької мови сучасних 
форм роботи стануть у нагоді не лише 
досвідченим педагогам, а й студентам – 
майбутнім учителям. Особливо активно 
обговорювалися питання використан-
ня австрійських фільмів у навчальному 
процесі та лінгвокультурні відмінності 
між німецьким та австрійським варіан-
тами німецької мови. 

Проблеми рецепції творів австрій-
ських письменників в українському 
літературному контексті жваво обго-
ворювалися  під час круглого столу на 
тему «Австрійська література в Укра-
їні» за активної участі представників 
австрійських бібліотек Києва, Льво-
ва і Дрогобича (М.Воробей, О.Біда, 
Я.Лопушанський). Крім семінарів, для 
учасників була підготовлена різнома-
нітна культурна програма: демонстра-
ція сучасних австрійських фільмів, екс-
курсії Дрогобичем і Львовом та вечір 
австрійської музики, який провели сту-
денти музично-педагогічного факульте-
ту під керівництвом доц. Л.Філоненка та 
Дрогобицького державного музичного 
училища ім. В. Барвінського, вразивши 
всіх гостей майстерним виконанням 
творів австрійських та українських ком-
позиторів.

Усі організатори та учасники Днів 
Австрійської культури у Дрогобичі ви-
словили сподівання, що вони стануть 
традиційним заходом, який об’єднає 
багатьох дослідників і прихильників 
Батьківщини Моцарта у стінах нашого 
університету. 

На завершення хочу особливо подя-
кувати ректорату університету (проф. 
Валерій Скотний), представництву ÖAD 
у Львові (маґ. Андреас Веннінґер), ме-
тодистам міського та районного відді-
лів освіти (Л.Пришляк, Л.Маркович) та 
співробітникам Австрійської бібліоте-
ки (Н. Дашко, О.Околович, О.Ляховин) 
за організаційну і фінансову підтримку 
перших Днів австрійської культури в 
Дрогобичі.

Я.Лопушанський,
керівник Центру європеїстики

чуттями, здатної до саморозвитку й само-
вдосконалення. Тому серед широкого спек-
тру проблем, пов’язаних із формуванням та 
реалізацією молодіжної політики, на кон-
ференції була зосереджена увага навколо 
молодіжної політики у сфері освіти, пошуку 
резервів підвищення її якості; становища 
молоді, створення необхідних умов для зміц-
нення правових та матеріальних гарантій 
щодо здійснення прав і свобод молодих гро-
мадян; діяльності молодіжних організацій 
для повноцінного соціального становлення 
та розвитку молоді; аналізу механізмів по-
літичної соціалізації молоді та формування 
її громадянської ідентичності; залучення 
молоді до активної участі в економічному 
розвитку України та  професійного станов-
лення тощо. Успішне розв’язання проблем 
молоді можливе лише за умови об’єднання 
зусиль державних управлінських структур, 
які відповідають за розробку та реалізацію 
державної молодіжної політики, науковців і, 
безперечно, самої молоді.

На пленарному засіданні звучали допо-
віді доктора юридичних наук, професора На-
ціонального університету «Одеська юридич-
на академія» Наталії Крестовської «Сім’я та 
ювенальна юстиція»; доктора соціологічних 
наук, професора Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка Валентина 
Тарасенка «Сільська молодь – проблемна со-
ціальна група молодіжної політики»; доктора 
соціологічних  наук, професора Керченського 
державного морського технологічного універ-
ситету Віктора Чигрина «Детермінанти полі-
тичної соціалізації української молоді»; докто-
ра габіл., професора Опольського університету 
(Республіка Польща) Юзефа Подгорецького 
«Освіта в сучасному інформаційно-комуніка-
ційному суспільстві»; кандидата політичних 
наук, професора Московського гуманітарного 
університету Олексія Сковікова (Російська Фе-
дерація) «Політична участь молоді у діяльності 
сучасних російських партій»; кандидата со-
ціологічних наук, доцента кафедри правознав-

ства, соціології та політології Світлани Щудло 
«Освітні реформи: небезпеки інституційних 
пасток». Завершилося пленарне засідання чу-
довою концертною програмою творчих колек-
тивів музично-педагогічного факультету під 
керівництвом декана Степана Дацюка. 

Наступним етапом конференції була ро-
бота двох секцій, що працювали паралельно: 
«Політико-правові аспекти молодіжної політи-
ки та формування громадянської ідентичнос-
ті» й «Освітні та духовно-культурні аспекти 
молодіжної політики». Найбільш цікавими, 
науково обґрунтованими і такими, що викли-
кали широку дискусію, були виступи проф. 
Владислава Вербеця (Рівненський державний 
гуманітарний університет), проф. Віталія Они-
щука (Одеський національний університет ім. 
І.І. Мечникова) та інших. На конференції ка-
федру правознавства, соціології та політології 
своїми виступами гідно репрезентували доц. 
Ярослав Комарницький, доц. Ірина Мірчук, 
ст. викл. Олександра Проць, ст. викл. Микола 
Цимбал, викл. Юрій Дмитришин та ін. 

На завершальному засіданні було підби-
то підсумки роботи конференції. Учасники 
засвідчили високий рівень її підготовки та 
проведення, визнали роботу конференції 
продуктивною. За результатами засідань 
складено резолюцію конференції з висно-
вками та пропозиціями доповідачів, яка буде 
подана до профільного міністерства. Маємо 
надію, що зроблені напрацювання не зали-
шаться поза увагою управлінських струк-
тур, практиків, соціальних організацій, які 
працюють у сфері формування та реалізації 
молодіжної політики. 

Цікавою була і культурна програма кон-
ференції. Для учасників форуму провели 
екскурсії – в Церкву Святого Юра та на одне 
з найстаріших підприємств регіону – сільза-
вод. А також організували поїздку в Карпати. 

С. Щудло,
кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Щороку у місті Івано-Франківськ у При-
карпатському національному університеті 
імені Василя Стефаника відбувається Всеу-
країнський Конкурс з орфографії польської 
мови для студентів з України. Цьогоріч честь 
Франкового краю відстоювали дві студентки 
філологічного факультету – Ірина Лазор та 
Анна Бистрова. 

Своїми враженнями від поїздки ділиться 
Анна Бистрова: «Я полюбила Івано-Фран-
ківськ із першого погляду. Нас поселили у 
двомісному номері готелю у центрі міста. Я 
зустріла свою однокласницю, яка й органі-
зувала нам екскурсію містом. Ми блукали 
вечірніми вулицями, побачили величезне 
франківське озеро, ратушу, фонтан, різні на-
вчальні заклади». 

Наступного дня о 9.00. год. на першому по-
версі готелю зібралися всі учасники, пройшли 
реєстрацію і пішли в аудиторію, де й повинен 
був відбутися Конкурс. О 10. 00. ранку відбу-
лося офіційне відкриття VII орфографічного 
Конкурсу. Спеціальним гостем була пані про-
фесор Ельжбєта Скорупська-Рачинська, фі-
лолог, мовознавець і просто приємна людина. 
Саме вона була автором диктанту. Пані про-
фесор побажала усім студентам успіху у на-
писанні. Нам було представлено членів журі 
і всіх, хто був причетним до організації цьо-
го змагання. А потім учасники розповідали 
польською мовою трішки про себе: де навча-
ються, на якому курсі, звідки приїхали. Усіх 
нас було 17 дівчат, із кожного міста по двоє. 
Тут були студентки з Івано-Франківська, Ки-
єва, Львова, Одеси та з інших куточків Укра-
їни. Диктант був нелегким. Хтось із журі по-

жартував, що пані Ельжбєта написала його 
навіть із деяким апетитом. Під час перевірки 
судді були неупередженими, оскільки на ро-
ботах конкурсантів були відсутні прізвища. 
Кожен учасник мав свій номер, за яким його 
потім викликали на вручення призів. Коли всі 
учасники здали свої роботи, їх попросили до-
чекатися результатів перевірки. 

І місце зайняла студентка з Івано-Франків-
ська. ІІ місце розділили Дрогобич (Анна Би-
строва зробила лише 1 помилку), Київ, Львів. 

Організатори Конкурсу вручили перемож-
цям грамоти та цінні подарунки (цифровий 
фотоапарат, орфографічні словники, засоби 
до комп’ютера, золоте перо тощо). 

Філологічний факультет пишається своїми 
талановитими студентами і бажає їм подаль-
ших успіхів.

Власна інформація

КонКурс з орфографії польсьКої мови

Виступ Я.Лопушанського, керівника Центру європеїстики
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Протягом століть наукова діяльність в уні-
верситетах займала і займає важливе й осо-
бливе місце не лише у створенні нових знань 
про закономірності розвитку природи  та сус-
пільства, а й у формуванні всебічно розвине-
ної особистості. Науково-дослідницька та до-
слідно-конструкторська робота залишається 
основним рушієм розвитку суспільства у за-
безпеченні техніко-технологічного прогресу, 
а також і в його духовному  вдосконаленні. 

Протягом останніх п’яти років в Україні 
традиційними стали Дні науки в рамках Фести-
валю науки, що проводяться у другій половині 
травня під егідою Західного наукового центру 
Національної академії наук та Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України.

У цьому році це святкування стало ще 
більш урочистим з огляду на 40-річчя ство-
рення ЗНЦ. Дійство відбулося 20 травня у 
конференц-залі Львівського медичного уні-
верситету, куди було запрошено близько 400 
кращих представників академічної та вузів-
ської науки. На засіданні було нагороджено 
за результативну наукову роботу понад 50 
науковців. Серед них двох представників на-
шого університету – доктора педагогічних 
наук, професора, завідувача кафедри загаль-
ної педагогіки та дошкільної освіти М.Чепіль 
та доктора технічних наук, професора, за-
служеного діяча науки і техніки України про-
ректора з наукової роботи М.Чернеця – за 
плідну наукову працю, вагомий особистий 
внесок у розвиток вітчизняної науки й освіти 
та з нагоди Дня науки нагороджено грамота-
ми Львівської обласної державної адміні-
страції, Головного управління освіти і науки. 

Наукова громадськість нашого універси-
тету щиро вітає їх із нагородою!

У нашому ВНЗ проведено понад 40 різних 
заходів, присвячених  загальнодержавному 
святу Днів науки, зокрема конференції, ви-
ставки, круглі столи, презентації наукових 
праць, звітний концерт та ін.

Фестиваль науки у нашому університеті 
завершився 26 травня урочистим засіданням 
вченої ради, на якому за підсумками НДР та 
НДРС наказом ректора університету №271 
від 11.05.2011 р. було відзначено грошовими 
преміями та подяками 130 науково-педаго-
гічних працівників і студентів. Зокрема на-
городи отримали:

1. За захист докторської дисертації у 
2010 році: доценти: А.Рибчук, О.Свінцов, 
О.Петречко, М.Одрехівський, О.Бабелюк, 
З.Коцюба.

2. За захист кандидатської дисерта-
ції у 2010 році: ст. викладачі та викладачі: 
М.Пагута, В.Лужецький, В.Попович, І.Лозин-
ська, В.Ільницький, О.Гарбич-Мошора, 
Т.Війчук, М.Паласевич, Н.Скірка, Р.Чопик, 
І.Гоцинець, О.Ткаченко, І.Волошанська, 
Р.Лешко, В.Салій, Р.Вишнівський, Л.Смере чак, 
І.Карпа, С.Гайдук, Г.Пурій, Н.Муляр. 

3. За визначні результати у НДР:  
Професори: Р.Пелещак, М.Чернець, М.Че-

піль, В.Бойчук, М.Савчин, М.Вачевський, 
Т.  Космеда, Л.Тимошенко, Л.Оршанський, 
І. Вірт, В.Скотний, В.Винницький, П.Івани шин, 
В.Кемінь, А.Дзюбайло, М.Федурко, В.Коваль-
чук, М.Зимомря, В.Тельвак, М.Одрехівський; 
доценти: М.Ярко, О.Би строва, З.Коцюба, 
А.Душний, С.Щудло, Б.Кишакевич, І.Зимом ря, 
М.Галів, Н.Ашиток; ст. викладачі, викладачі: 
З.Філіпов, І.Садова, В.Береза.

4. За високі показники з НДР: 
Професори: В.Луцик, Т.Біленко, 

М.Лук’ян ченко, П.Мацьків; доценти: 
І.Набитович, М.Сеньків, В.Галик, М.Пан тюк, 
О.Невмержицька, О.Баган, В.Філь, Г.Філь, 
Г.Горенок, Л.Кравченко, І.Турчик, С.Воло-
шанська, Г.Сабат, В.Сліпецька, В.Лімонченко, 
І.Білинський, Л.Стахів, І.Нищак, М.Проць, 
В.Дуркалевич, А.Шологон; ст. виклада-
чі: О.Кравченко-Дзондза, О.Жигайло, 
В.Жидик, М.Тепла; викладачі: В.Ільницький, 
Ю.Дмитришин, М.Дашко, Р.Лешко.

5. За високі показники факульте-
ту з НДР та НДРС: проф. Н.Скотна, доц. 
І.Кутняк, проф. Л.Тимошенко, доц. Ю.Сква-
рок, доц. В.Стахів, доц. Г.Філь, доц. І.Фрайт, 
доц. О.Невмержицька.

6. За високі показники кафедри з НДР: 
проф. М.Чепіль, проф. Л.Тимошенко, 
проф. Т.Логвиненко.

7. За керівництво науково-дослід-
ницькими темами і розробками з пріо-
ритетних напрямів розвитку науки і тех-
ніки: проф.  В.  Бой чук, проф. А.Дзюбайло, 
проф.  Р.  Пелещак., проф. В.Цмоць, 
проф. М. Чернець п.н.с. Т.Кравецький.

8. За активну участь у розвитку міжнарод-
ної співпраці: проф. М.Чепіль, проф. Л. Тимо-
шенко, проф. А.Дзюбайло, доц.  Я.Лопушан-
ський, доц. І.Кутняк, доц.  С.  Волошанська, 
доц. В.Меньок, доц.  Г.  Філь, доц. С.Щудло, 
проф. М.Баб’як, доц. П.Скотний, доц. В.Сень-
ків, спец. ІІ кат. Ю.Стефанів, спец. ІІ кат. 
В.Романишин.

9. За керівництво студентськими на-
уковими роботами: проф. М.Чепіль, доц. 
З.Сприн ська, доц. М.Цайтлер, доц. Г.Клепач.

10. За перемогу у ІІ турі Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових ро-
біт: студ. Ю.Курило,  студ. О.Дудник, студ. 
М.Стецишин, студ. О.Ковальчук.

Завдяки серйозним досягненням у НДР 
університет за результатами державної атес-
тації вищих навчальних закладів ІІІ – ІV 
рівнів акредитації з наукової і науково-тех-
нічної діяльності, проведеної МОН України 
у березні 2010 р., зайняв друге місце серед 
педагогічних університетів України та роз-
містився серед 35 кращих ВНЗ Міністерства.  

Науковці нашого університету організову-
ють НДР відповідно до 17 основних напрямів, 
визначених радою університету. У рамках ка-
федральних досліджень та у науково-дослід-
ному секторі протягом 2010 р. виконувалося 
67 тем НДР, із них 57 кафедральних. Інші 10 
тем – це фундаментальні та прикладні дослі-
дження, що фінансуються  з державного бю-
джету за різними програмами, в т.ч. і у сфері 
міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва (на загальну суму 536 700 грн.).

Протягом 2010 р. науковці ДДПУ імені Іва-
на Франка брали активну участь у різноманіт-
них конкурсах на виконання НДР. Так, на кон-
курс щодо фінансування із загального фонду 
державного бюджету МОН було подано 6 про-
ектів і 4 з них отримали фінансування у 2011 
р. та 1 проект – за програмою «Забезпечення 
діяльності Державного фонду фундаменталь-
них досліджень», що отримав фінансування зі 
спеціального фонду державного бюджету. 

НДР в університеті здійснюється науко-
во-педагогічними працівниками на кафедрах 
та у науково-дослідному секторі. Станом  на  
31.12.2010 р. функціонує 48 кафедр, 9 науко-
во-дослідних лабораторій, науково-дослід-
ний центр ‘‘Фізика та механіка твердого тіла’’, 
3 наукові групи з дослідження окремих на-
укових проблем, ‘‘Центр екології та здоров’я 
людини’’. В університеті працюють спеціалі-
зовані центри ‘‘Науково-інформаційний По-
лоністичний центр’’, ‘‘Центр тестування та 
сертифікації’’, ‘‘Центр європеїстики’’. 

Науково-педагогічний потенціал універ-
ситету  у 2010 р. налічує:  786 науково-пе-
дагогічних працівники, із них 382 (48,6%) з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
зокрема: 67 (8,5%) докторів наук, професо-
рів;  315 (40,1%) кандидатів наук, доцентів.

У 2010 р. працівниками університету було 
захищено: 6 – докторських і 24 – кандидат-
ські дисертації, а у 2011 р. – 3 докторські і 15 
кандидатських дисертацій. 

У 2010 р. вийшло у світ публікацій: 
усього – 2173 наукові  роботи,  у тому числі: 
монографій – 34 (з них 25 – відповідно 

до вимог ВАК);  підручників – 11 (з грифом 
МОН – 4); навчальних посібників – 332 (з 
грифом МОН – 26); статей – 1526,  із них 

у зарубіжних виданнях – 134, у фахових ви-
даннях – 760; тез конференцій – 270, із них 
міжнародних – 202.

У 2010 р. в університеті функціонувало 15 
наукових шкіл: 

1. В.Бойчук – проф., д.ф.-м.н. – «Теорія 
електронних, поляронних та екситонних ста-
нів у наноструктурах напівпровідників і ді-
електриків».

2. Б.Винницький – проф., д.ф.-м.н. – 
«Спектральна теорія функцій».

3. В.Винницький – проф., д.філол.н. – 
«Акцентологія української мови». 

4. А. Дзюбайло – проф., д.с.-г.н. – «Агро-
біологічні аспекти підвищення продуктив-
ності с/г культур на дерново-підзолистих 
ґрунтах Передкарпаття».

5. М.Зимомря – проф., д.філол.н. – «Пе-
реклад та його роль в контексті взаємодії 
національних культур: дискурс, складники, 
функції». 

6. В.Кемінь – проф., д.пед.н. – «Порів-
няльна педагогіка та історія виховання».

7. В.Мовчан – проф., д.філос. н.– «Діалек-
тика духовних процесів: філософсько-куль-
турологічний аспект».

8. Р.Пелещак – проф., д.ф.-м.н. – «Фізика 
напружених квантово-розмірних наногете-
росистем».

9. М.Савчин – проф., д.псих.н. – «Соціаль-
но-психологічні умови розвитку особистості».  

10. Н.Скотна – проф., д.філос.н. – «Особис-
тість та цивілізація: проблеми ідентичності».

11. В.Скотний – проф., д.філос.н. – «Ду-
ховне життя українського суспільства: тео-
ретичні і практичні проблеми розвитку». 

12. Л.Тимошенко– проф., к.і.н. – «Історія 
та сторіографія української церкви XVI – 
XVIII ст.».

13. В.Цмоць – проф., д.ф.-м.н. – «Струк-
тура та магнітні властивості кристалічних та 
аморфних напівпровідникових матеріалів».

14. М.Чепіль – проф., д.пед.н. – «Історія, те-
орія і практика української освіти і виховання».

15. М.Чернець М.В. – проф., д.т.н. – «Ме-
ханіка контактної взаємодії у системах з тер-
тям ковзання».

Із 2008 р. в університеті функціонує спе-
ціалізована вчена рада із захисту кандидат-
ських дисертацій. Натомість із 2010 р. почала 
функціонувати рада із захисту докторських 
дисертацій Д 36.053.01 за спеціальностями 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія пе-
дагогіки; 13.00.07 – Теорія та методика вихо-
вання, в якій у 2011 р. захищено першу док-
торську дисертацію (доц. М.Пантюк).

Університет має власні фахові видання: 
наукові записки «Проблеми гуманітарних 
наук», збірник наукових праць «Людиноз-
навчі студії», журнал «Молодь і ринок», 
«Дрогобицький краєзнавчий збірник».

У 2010 р. чисельність науковців, які за-
ймаються експертною діяльністю, склала 6 
осіб – членів секцій за фаховими напрямами 
Наукової ради МОНУ і 16 осіб – членів спеці-
алізованих вчених рад із захисту дисертацій 
різних ВНЗ та установ.

Ефективною, плідною та стабільною про-
тягом останніх років залишається співпраця 
з науковими установами НАНУ, галузевими 
АН та закордонними організаціями. Так, у  
2010 р. з науковими установами НАНУ та 
галузевими АН було проведено 54 науково-
технічні заходи. 

У 2010 р. проведено 24 конференції, з них 
13 – міжнародних.

Результативно працює аспірантура, де чи-
сельність становить: аспірантів у 2010 р. – 113 
осіб, із них: 63 з відривом від виробництва за 
12 спеціальностями, а саме: 01.01.01 – мате-
матичний аналіз; 01.04.10 – фізика напівпро-
відників та діелектриків; 07.00.01 – історія 
України; 09.00.01 – онтологія, гносеологія, 
феноменологія; 09.00.03 – соціальна філосо-
фія та філософія історії; 10.01.01 – україн-
ська література; 10.01.06 – теорія літератури; 
10.02.01 – українська мова; 10.02.15 – загаль-
не мовознавство; 13.00.01 – загальна педаго-

гіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія і 
методика виховання; 19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія). У 2010 р. аспірантами 
було захищено 11 кандидатських дисертацій.

У 2010 р. реалізувалася співпраця з 28 із 
7 країн світу (Польща, Австрія, Німеччина, 
США, Камерун, Білорусія, Росія, Бельгія) за-
кордонними закладами (Варшавська академія 
спеціальної педагогіки, Вища школа приклад-
ної інформатики та менеджменту у Варшаві, 
Державна вища професійна школа ім. Яна 
Гродка в Сяноку, Жешувський університет, 
Лєгницька вища професійна школа ім. Віте-
лона, Люблінський католицький університет, 
Люблінська політехніка, Підляшська Академія 
в Сєдльцах, Полонійна Академія в Ченстохові, 
Свєнтокшиська Академія ім. Яна Кохановсько-
го в Кельце, Університет Марії Кюрі-Склодов-
ської в Любліні, Вища Школа Готельного Бізне-
су і Туризму в Лєску, Вища Школа міжнародної 
і регіональної співпраці ім. Зигмунда Глогера 
в Бєльску Подляскім, Балтійський гуманітар-
ний інститут у Кошаліні, Державна вища про-
фесійна школа ім. кс. Броніслава Маркевіча у 
Ярославі, Вища школа економіки й інноватики 
в Любліні, Вища школа міжнародних зв’язків 
і засобів масової інформації у Хелмі, Гданська 
вища гуманістична школа, Варшавський уні-
верситет сільського господарства, Віденський 
педагогічний інститут, Українсько-австрій-
ський центр співробітництва з питань науки, 
освіти і культури, Університет прикладних 
наук в Ерфурті, Міжнародний інститут у Ціт-
тау, Суспільний коледж державного універси-
тету в Нью-Йорку, Міжнародний університет 
м. Бертуа, Мінський інститут управління (Бі-
лорусь), Московський державний університет, 
Міжнародна неурядова організація (DISOP). 
Також здійснюється внутрідержавна співпра-
ця з 9 українськими партнерами (Державний 
науково-дослідний контрольний інститут 
ветпрепаратів і кормових добавок, Інститут 
фізики напівпровідників імені В.Є. Лашка-
рьова НАН України, Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, 
Інститут біології клітини НАН України, Дер-
жавний університет інформатики і штучного 
інтелекту, Південноукраїнський національний 
університет імені К.Д. Ушинського, Донецький 
національний університет, Запорізький націо-
нальний університет). У результаті співпраці 
проведено 93 різноманітні заходи.

Достатньо стабільними протягом останніх 
років залишаються результати студентської 
науково-дослідницької  роботи. Так, у 2010 р. 
до НДРС було залучено: 3991 студент (89,8% 
від загальної  чисельності (4442 студенти) ден-
ної форми навчання). Студентами опублікова-
но 146 статей, із них 60 самостійно. 2 студенти 
отримували стипендію Президента України. 18 
студентів отримували інші стипендії та премії.

Практично однаковою протягом останніх 
років залишається чисельність молодих на-
уковців, що отримують відповідні стипендії 
чи премії. Так, у 2010 р. 2 науковці отримували 
стипендії Кабміну Міністрів України для мо-
лодих учених, а 5  науковців –інші стипендії та 
премії державного і регіонального рівня.

М.Чернець,
проректор з наукової роботи, професор, 

доктор технічних наук, Заслужений діяч 
науки і техніки України

еФективна наука – заПорука розвитку

25 – 28 травня ц.р. у м. Луцьк на базі Волин-
ського національного університету імені Лесі 
Українки відбувся III Міжнародний конкурс 
«баяністів-акорденістів». Інтерсвітязь-Акомю-
зік». На цьому мистецькому форумі були пред-
ставлені учасники з провідних музично-педа-
гогічних закладів України, Росії та Білорусії.

Наш університет представили студенти 
групи МЗК – 11: Роман Стахнів та Віталій Ми-
цак (клас А.Душного, заслуженого діяча мис-
тецтв України, кандидата педагогічних наук, 
доцента кафедри народних музичних інстру-
ментів та вокалу Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І.Франка).

До складу журі входили: Анатолій Семешко 
(заслужений діяч мистецтв України, секре-

Упродовж 17 – 23 травня 2011 р. в Києві 
проходив інструментальний конкурс (соліс-
ти, ансамблі, оркестри) – Третій міжнародний 
фестиваль мистецтв для дітей та молоді “Арт-
Преміум”. Відбувався він на сценах Будинку 
вчених та Ліцею міжнародних відносин і від-
значився численністю учасників, адже моло-
дих виконавців-інструменталістів різних віко-
вих категорій від семи до 25 років було понад 
три сотні. Цьогоріч вони з’їхалися до Києва з 
різних куточків України – Луганська, Доне-
цька, Житомира, Дніпропетровська, Харкова, 
Чернігова, Черкас, Запоріжжя, Ізмаїлу і столи-
ці, а також із  Білорусії, В’єтнаму і Китаю.

Відрадно, що наш край успішно представи-
ли студенти музично-педагогічного факульте-
ту Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка: фортепіан-
ний ансамбль – Роман Хрипун (клас доцента 
Олександри Німилович) і Уляна Конарська 
(клас доцента Людомира Філоненка). Варто 
зазначити, що поважне журі конкурсу інстру-
ментальної музики (фортепіано) складали: 
професор Національної музичної академії ім. 
П. Чайковського Людмила Пруднікова (голо-
ва), завідувач кафедри камерного ансамблю, 
професор Білоруської Державної Академії 
музики Галина Нєкрасова, голова оргкомі-
тету фестивалю, директор київської дитячої 
музичної школи № 28 Світлана Сухомлино-
ва і директор конкурсу “Арт-Преміум-2011” 
Володимир Соболєв. Вихованці музично-
педагогічного факультету Уляна Конарська і 
Роман Хрипун вразили цікавою програмою, 
яскравим та водночас витонченим ансамб-
левим виконанням і здобули почесне друге 
місце у конкурсних випробуваннях (першого 
місця присуджено не було), ставши перемож-

високе звання лауреата тар Національної Всеукра їнської Музичної 
спілки, член-кореспондент Петровської ака-
демії наук та мистецтв, професор, завідувач 
кафедри інструментального та оркестрового 
виконавства Інституту мистецтв Національ-
ного педагогічного університету   ім. М. Дра-
гоманова); Анатолій Гайденко, композитор, 
заслужений діяч мистецтв України, професор 
Харківського університету мистецтв імені І. 
Карпенка-Карого; Ф. Щегельський, заслуже-
ний працівник культури України, викладач 
Луцького училища культури.

Конкурсні прослуховування відбувалися у 
3-ох номінаціях:

1)початкові мистецькі навчальні заклади;
2)середні музичні та муз.- пед. мистецькі 

заклади;
3)вищі навчальні заклади муз.- пед. спря-

мування в академічному та естрадному жанрі;
Наші лауреати підтвердили свою майстер-

ність та на високому рівні представили наш 
університет, музично-педагогічний факуль-
тет зокрема, здобувши дві другі премії у но-
мінації «академічні виконавці».

Редакція газети щиро вітає наших пере-
можців та бажає їм підкоряти нові мистецькі 
олімпи!

на фото: зліва В.Мицак, А.Семешко (голо-
ва журі), Ф.Щегельський (член журі), А. Душ-
ний та Р.Стахнів

цями цього молодіжного форуму в номінації 
“Фортепіанний дует”.

Змагання проводилися за номінаціями: 
фортепіано (солісти), ансамблі, струнні 
(скрипка, віолончель), арфа і камерні ан-
самблі, духові та ударні інструменти й ан-
самблі, народні інструменти. У цьому році 
було введено нову номінацію – “Фортепіано 
з оркестром”, і виконавці грали у супроводі 
Державного академічного естрадно-симфо-
нічного оркестру України під орудою дири-
гента Миколи Лисенка. Завершився конкурс 
гала-концертом переможців, який відбувся у 
Маріїнському парку. 

Конкурсна програма і виступ наших студен-
тів залишили незабутні враження, радісні мо-
менти спілкування, позитивні емоції, естетич-
ну насолоду, урочисті і величні переживання, 
наснагу, примноження виконавського досвіду, 
які спонукають до подальшої творчої праці.

к. Тимик,
магістр педагогічної освіти, 

концертмейстер кафедри музичного
 виховання і диригування  ДДПУ імені 

Івана Франка

УсПІшНИй вИсТУП
ДрОгОбИцьКИХ ПІАНІсТІв У КИєвІ

Виявлення талановитих учнів та сприян-
ня розширенню їхнього загальнокультур-
ного рівня і мовної компетенції належить 
до важливих завдань діяльності факульте-
ту романо-германської філології, кафедри 
практики німецької мови та Австрійської 
бібліотеки зокрема. Одним із таких навчаль-
но-виховних та профорієнтаційних заходів 
була регіональна олімпіада з німецької мови 
«Австрія  – країна в серці Європи», органі-
зована Австрійською бібліотекою 14 квітня 
2011 р., в якій взяли участь понад 40 учнів 9 
– 10 класів зі шкіл Дрогобича та Дрогобиць-
кого району.  З 11 учасників, які за резуль-
татами першого туру (лексико-граматичний 

тест) перейшли до другого етапу олімпіади, 
9 учнів представляли Дрогобицьку спеціа-
лізовану школу №2. Журі олімпіади у складі 
лектора Австрійської служби обмінів Тобіаса 
Фогеля, керівника Австрійської бібліотеки 
доц. Я. Лопушанського та викладачів кафе-
дри практики німецької мови Н. Дашко та 
О. Ляховин, були вражені високим рівнем 
мовної підготовки учнів, їхньої країнознав-
чої компетенції (тематичним спрямуванням 
олімпіади була саме Австрія), умінням шко-
лярів підтримувати діалог, вільно висловлю-
вати свої думки та емоції та блискавично від-
повідати на запитання, інколи не без гумору. 
Зі свого боку журі намагалося створити для 
учасників максимально комфортну психоло-
гічну атмосферу, з власного досвіду знаючи, 
наскільки стресовими є подібні конкурси. 

Високим рівнем знань і лінгвокультурної 
компетенції вразили членів журі Марта Ми-
джин, Вероніка Міраї, Анна Ільницька та ін. 
Відповідь Ірини Хомин була надзвичайно 
інформативною і лексично багатою, що дало 
їй право отримати ІІ місце на  олімпіаді. З 
найкращим результатом фінішував Андріан 
Семеген. І хоч він чесно зізнався, що не пла-
нує безпосередньо пов’язувати своє майбутнє 
з німецькою мовою, будь-який університет 
України та Європи буде радий бачити його 
своїм студентом. А. Семеген та І. Хомин як пе-
реможці олімпіади отримали можливість від 
Міністерства освіти, культури і мистецтва Ав-
стрії короткого стажування в цій країні. Во-
сени на них чекає одна з віденських гімназій.

н.Дашко,
викладач кафедри практики німецької мови

"І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”: 
олімпіада знавців німецької мови

Наші переможці:
У.конарська та Р.Хрипун
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У суботу, 28 травня, відбулося вшанування 
пам’яті Івана Франка – Мойсея українського 
народу, титана праці, мислителя.

Дійство відкрив вступним словом про-
фесор кафедри теорії та історії української 
літератури Михайло Шалата, який назвав 
І.Франка «останнім енциклопедистом», наго-
лосивши на неймовірній працелюбності Ка-
меняра. У виступі вказано було, що І.Франко, 
пишучи до М.Драгоманова, згадував, що ще 
у студентські роки прочитав «Іліаду» Гомера 
у десяти (!) перекладах.

Далі слово було надане отцю Софрону, який 
звернув увагу, що І.Франко, як і Т.Шевченко, 
був глибоко віруючою людиною, що творчість 
обидвох світочів українського народу була 
звернена до Бога. Відправивши поминальний 
молебень, священик закликав вчитися у Шев-
ченка і Франка релігійності та працелюбності.

Керівник створеного рік тому у Дрого-
бицькому державному педагогічному уні-
верситеті ім. І.Франка Інституту Франкоз-
навства п. Є.Пшеничний, почав свій виступ 
зі слів Максима Рильського, що «глухі не 
чують музики, а сліпим байдуже до картин». 
«Нам усім не повинно бути байдуже наше 
життя і що з нами буде», –зазначив допо-
відач. Далі пан Євген торкнувся роботи Ін-
ституту Франкознавства, наголосивши, що 
зараз колектив працює над виданням літо-
пису життя і творчості І.Франка у 3-х томах, 
а восени цього року буде презентовано 5 том 
«Франкознавчих студій». Доповідач наголо-

Нещодавно представники кафедри пра-
вознавства, соціології та політології повер-
нулися з Харкова, де були делегатами VІI 
з’їзду Соціологічної асоціації України (САУ), 
що відбувся у Харківському національному 
університеті ім  В.Н.  Каразіна. Зібрання со-
ціологічного співтовариства такого рівня, що 
об’єднує понад 1000 колективних, індивіду-
альних та асоційованих членів, відбуваються 
раз у чотири роки. Підсумовуючи діяльність 
САУ з 2007 року, її Президент – ректор ХНУ 
ім. В.Н.  Каразіна, проф. Віль  Бакіров зазна-
чив, що за цей період докладено чимало зу-
силь для організації роботи асоціації, коор-
динації діяльності її регіональних відділень 
та дослідницьких комітетів. Зусиллями членів 
САУ регулярно проводилися міжнародні та 
республіканські конференції, школи моло-
дого соціолога (остання з них проведена з 31 
грудня до 6 січня 2011 року в нашому універ-
ситеті за участю провідних соціологів України 
та Президента САУ), друкувалися монографії, 
підручники, енциклопедії, численні статті, ре-
алізована низка вагомих міжнародних та за-
гальнонаціональних науково-дослідницьких 
проектів. САУ проводила значну наукову та 
освітню роботу, спрямовану на розвиток со-
ціологічної науки та освіти в Україні. 

У виступі Президент САУ, що дуже прєм-
но, особливо відзначив роботу Дрогобицької 
філії й особисто подякував ректору ДДПУ 
ім.  І.  Франка проф. В.Скотному за блискучу 
організацію та проведення Школи молодого 
соціолога у Дрогобичі, сприяння розвитку со-
ціологічної науки, підтримку в університеті 
щорічної міжнародної конференції «Молодіж-
на політика: проблеми та перспективи», що 
для соціологів, за словами Віля Бакірова, стала 
«своєрідним брендом Дрогобицького педуні-
верситету». Підсумком такого визнання стало 
обрання ректора нашого університету почес-
ним членом Соціологічної асоціації України, а 
доц. С. Щудло – членом Правління САУ. 

Результатом роботи З’їзду стало прийняття 
резолюції, в якій, зокрема, наголошено на по-
требі активізації роботи регіональних відді-
лень (у нашому університеті функціонує Дро-
гобицька філія САУ, яку очолює к. с. н., доц. 
С. Щудло) з підвищення престижу САУ в со-
ціологічному середовищі, дотримання у своїй 
професійній діяльності норм Кодексу про-
фесійної етики соціолога, формування банку 
даних соціологічної інформації, активізації 
роботи з висвітлення у ЗМІ проблем, завдань 
та ролі соціологічної науки у суспільстві, 
звернення до МОНМіС із клопотанням про 
повернення соціології до блоку обов’язкових 
для вивчення навчальних дисциплін.

Представники Львівського регіонального 
відділення САУ виступили з пропозицією, 
яка після певних дискусій була прийнята 
делегатами З’їзду, визначити 1 жовтня як 
День соціолога України (сьогодні в Україні 
відзначається 72 державних, професійних та 
релігійних свята, серед яких немає професій-
ного свята соціолога). Ця дата вибрана не ви-
падково. Саме цього дня 1874 року вийшла 
друком габілітаційна лекція Михайла Дра-
гоманова – основоположника української 
соціології, прочитана ним при вступі на по-
саду доцента Київського університету, в якій 
уперше використано термін «соціологія» у 
науковому житті на наших теренах.

Серед здобутків соціологів із 2007 року: 
видано близько 100 монографій, 70 підруч-
ників, понад 4000 наукових статей, більше 
60 періодичних видань із соціології, реалі-
зовано близько 100 міжнародних та загаль-
нонаціональних дослідницьких проектів, 
зареєстровано та налагоджено роботу 20 до-
слідницьких комітетів тощо. Для науки, яка 
лише стає на ноги, набуває своєї ідентичнос-
ті в українському суспільстві, ці показники є 
досить вагомими.

Власна інформація

Студентське життя Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка з кожним роком набирає 
все більших і більших обертів. Адже попри 
своє основне завдання — здобуття фахових 
знань, студенти проявляють себе не тільки у 
науковій, а й у громадській роботі. 

Так, 24 травня 2011 р. профком студентів 
та студентський актив укотре організували 
і провели щорічний конкурс дівочої краси з 
весняною назвою «Феєричне шоу «Красуня 
університету – 2011».

Підготовка конкурсу тривала 2 місяці. Го-
ловними організаторами дійства були Ігор 
Гівчак – голова профкому студентів і Марта 
Бокало – студентка факультету менеджмен-
ту та маркетингу, яка займалася підготовкою 
учасниць та їхнім виходів на сцену. У кон-
курсі брали участь 10 представниць факуль-
тетів. Також до підготовки виходів учасниць 
долучилися випускниця Дрогобицького уні-
верситету Магдалина Пилип-Марушка (ке-
рівник танцювального колективу «Азарт») та 
професійна модель Анна-Наталія Тарнавська.

Особливої уваги заслуговують ведучі й 
автори програми конкурсу –випускники фа-
культету менеджменту та маркетингу Альона 
Хомич і Богдан Михайлишин. 

Ще одним ініціативним співорганізатором 
кілька років поспіль є випускник історич-
ного факультету, керівник комедійного теа-
тру естрадних мініатюр «СПП» Володимир 
Думич. Адже саме він допомагав ведучим у 
складанні сценарію та підготовці інтелекту-
ального конкурсу.

Конкурсна програма складалася з таких 
номерів: конкурс «Представлення + інте-
лектуальний»; «Модельний» конкурс (вихід 
учасниць в одязі від магазину-салону «Ера»); 
конкурс «Мій талант»; конкурс «Вихід у ку-
пальниках»; конкурс «Романтичний» (вихід у 
вечірніх сукнях).

Поміж конкурсними номерами глядачі 
мали можливість побачити відеоролик про 

учасниць (зйомка та монтаж – Тарас Ходо-
віцький), прослухати пісні дуету Христини 
Тибінки та Лілії Вовк, гру на акордеоні Ро-
мана Стахніва, квартет народних інстру-
ментів, виконання пісні Оленою Маршалок. 
Приємне враження справило на глядачів 
шоу вихованців спортивного клубу «Еней», 
демонстрація зачісок від спонсора – салону 
краси «Наталі», гумористична програма від 
представників театру комедійних мініатюр 
«Стрибок з перепідвипідвертом». Також було 
проведено для глядачів розіграш лотереї від 
спонсора – сайта “Muzoff ”. Загалом концерт-
на програма тривала близько 4 годин.

Звичайно, як і кожний масштабний за-
хід, це шоу не відбулося б без спонсорів та 
партнерів (нічний клуб «Шосе», кафе-бістро 
«Фієста», магазин-салон «Ера», веб-сайт 
«Muzoff», весільне агентство «DreamFest», 
відпочинковий комплекс «Залісся», мережа 
салонів краси «Наталі», ювелірний магазин 
«Каблучка», мережа магазинів «Імідж», кафе 
«Burger Club», магазин цифрової техніки 
«Крапка», ПП «Фірма «Інфотех»», магазин 
«Дотик», магазин «Moden»).

Для нагородження учасниць було запроше-
но як членів журі, так і студентський актив.

У номінації «Міс Романтичність» перемогла 
студентка історичного факультету Василина 
Баран (нагороджував Л. Щирба – голова сту-
дентського самоврядування 2010 – 2011 н.р.).

«Міс Ерудицією» стала студентка соціаль-
но-гуманітарного факультету Марія Чушак 
(нагороджував В. Думич – керівник комедій-
ного театру естрадних мініатюр «СПП»).

Студентка інженерно-педагогічного фа-
культету Анна Вінців перемогла у номінації 
«Міс Оригінальність» (нагороджував І. Ходо-
віцький – директор магазину цифрової тех-
ніки «Крапка»).

«Міс Чарівність» отримала студентка му-
зично-педагогічного факультету Маріанна 
Піхур (нагороджував Ю. Цехівський – дирек-
тор весільного салону “DreamFest”).

ФеєрИЧНе шОУ «КрАсУНя УНІверсИТеТУ - 2011»

Розмовляємо з  новообраним головою 
Ради студентського самоврядування 

Іваном ХЕРОВИчЕМ.
Перш ніж розпочати розмову, прийміть 

щирі вітання з нагоди обрання Вас  головою 
Ради студентського самоврядування.

– назвіть ключові проблеми Вашої про-
грами як студентського ректора.

Насамперед, як новообраний голова Ради 
студентського самоврядування, хочу звер-
нути більшу увагу на наукову діяльність 
студентів, адже їхнє основне завдання – здо-
бувати знання. Водночас не забуватиму про 
організацію студентського дозвілля, урізно-
манітнюючи студентські будні. 

Для цього необхідно:
•  зустрічатися  зі  студентами  різних  фа-

культетів, щоб зрозуміти їхні проблеми (як 
із навчання, так і з проживання в наших гур-
тожитках); проводити бесіди на різні теми, 
пропагуючи здоровий спосіб життя;
•  створити студентську  газету, на сторін-

ках якої усі бажаючі могли б ділитися своїми 
науковими і творчими досягненнями, а та-
кож друкувати цікаві та, хвилюючі та акту-
альні для сучасної молоді публікації (статті);
•  відновити  практично  недіюче  наукове 

товариство імені В.Ф. Надім’янова.
– Що Ви думаєте змінити у студент-

ському самоврядуванні університету?
Оскільки  попередній склад Ради студент-

ського самоврядування плідно працював і 
виконав великий обсяг роботи, тому я, як не-
щодавно обраний, не можу дати об’єктивної 
оцінки і визначити, що конкретно потрібно 
змінити. Та основну увагу буду приділяти на-
уковій діяльності студентства, його духовно-
му та національному саморозвитку.

– Якими коштами Ви можете оперувати 
у своїй діяльності?

Це дуже болюче питання. Проте на сьогод-
ні я ніякими коштами не оперував, бо в цьо-
му не було потреби. Звичайно, відповідно до 
Статуту університету на студентське само-
врядування з бюджету університету виділя-
ється 0,5%. Але повторюю: на даний час для 
використання таких коштів не було потреби.

– Що знаєте про студентське самовряду-
вання в інших університетах?

У номінації «Міс Усмішка» здобула пере-
могу студентка факультету менеджменту та 
маркетингу Анастасія Бориславська (нагоро-
джував І. Херович – голова студентського 
самоврядування 2011 – 2012 н.р.).

«Міс Талант» стала студентка педагогічно-
го факультету Роксолана Бондзяк (нагоро-
джував Л. Кожух – директор приватного під-
приємства «Фірма «Інфотех»).

«Міс Грацію» присудили студентці біоло-
гічного факультету Надії Борисова (нагоро-
джував З. Квасній – заступник голови про-
фкому студентів).

У номінації «Міс Елегантність» перемогла 
студентка факультету романо-германської 
філології Олена Копчак (нагороджували 
представники нічного клубу «Шосе»).

«Міс Стиль» здобула студентка філологіч-
ного факультету Оксана Федорів (нагоро-
джувала Н. Хомин  – директор мережі сало-
нів краси «Наталі»).

У номінації «Міс Топ-модель» перемогла 
студентка інституту фізики, математики та ін-
форматики Ірина Коваль (нагороджувала Ан-
на-Наталія Тарнавська – професійна модель).

Додаткові номінації отримали:
Василина Баран – «Міс Інтернет-симпа-

тія» (нагороджував О. Болоховецький – го-
ловний редактор веб-сайту “Muzoff ”);

Анастасія Бориславська – «Міс Ера» (наго-
роджувала Л. Тарнавська – член Дому Європи 
у м. Київ, директор магазину-салону «Ера»);

Василина Баран – «Міс Глядацький симпа-
тій» (нагороджував І. Гівчак – голова про-
фкому студентів).

Переможницями конкурсу стали:
ІІ Віце-міс – Оксана Федорів (нагороджу-

вала Галина Соневицька – регіональний ме-
неджер торговельної мережі «Імідж»). 

І Віце-міс – Анастасія Бориславська (на-
городжували Альона Хомич та Богдан Ми-
хайлишин – ведучі свята).

Красунею університету 2011 року стала 
Ірина коВАЛь (нагороджували Юлія Ду-
бовська – Красуня університету 2010 року та 
Ігор Гівчак – організатор конкурсу).

Усі учасниці були нагороджені букетами 
троянд від відпочинкового комплексу «Заліс-
ся», призами від організатора конкурсу – про-
фкому студентів, додатковими призами від 
магазину-салону «Ера», торговельної мережі 
«Імідж», веб-сайту «Muzoff». Також учасниці 
отримали сертифікати на знижки від весіль-
ного агентства «DreamFest», нічного клубу 
«Шосе», магазину «Дотик» та «Moden».

Красуня університету отримала корону 
з рук своєї попередниці Юлії Дубовської, 
а також від організаторів свята — золотий 
ланцюжок та кулон із брендовим надписом 
конкурсу «Красуня університету-2011». 

Організатори конкурсу висловлюють по-
дяку всім, хто долучився до проведення цьо-
го прекрасного весняного свята. 

З.квасній,
заступник голови профкому студентів

12 травня у Народному домі ім. І. Франка у 
фіналі зустрілися кращі з найкращих: команда 
Інституту фізики, математики та інформатики 
«Фізматівська шпана», команда романо-гер-
манської філології «Інфаркт», команда історич-
ного факультету «Істфакт» та команда педаго-
гічного факультету «Старші ґудзики».

 З ініціативи та побажання представників 
команд цього року організатори КВК на фі-
нальну гру запросили у журі представників 
зі Львова: С.Дзядика – голову оргкомітету 
Галицької ліги КВК, М.Мураля – голову про-
фкому студентів і аспірантів львівського на-
ціонального університету ім. І.Франка, Б. Полі-
щука – голову профкому студентів і аспірантів 
національного університету «Львівська полі-
техніка», Т.Стадницького – капітана команди 
КВК «НАБЛА», ведучого Галицької ліги КВК, 
О.Войцеховського – головного спеціаліста від-
ділу освіти Дрогобицької міської ради.

 Події у залі розгорталися дуже цікаво і до 
останнього моменту жоден із глядачів не міг 
передбачити, хто ж стане переможцем. Кожна 

з команд прагнула перемогти та здобути кубок 
КВК, тому учасники демонстрували всю свою 
акторську майстерність: зі сцени лунали жарти, 
спів. Проте перемогти у цій запеклій грі зуміли 
представники Інституту фізики, математики 
та інформатики («Фізматівська шпана»). Це 
їхня довгоочікувана перемога після тривалої 
перерви.  Того дня свято вдалося на славу. При-
ємним було те, що після завершення гри супер-
ники привітали один одного, зробили спільні 
світлини як свідчення дружби та взаємоповаги 
дрогобицького студентства. Приємно відміти-
ти, що члени журі високо оцінили рівень про-
ведення нашого фестивалю КВК та підготовку 
команд, про що свідчить запрошення наших 
переможців вз’яти участь у Галицькій лізі КВК.

 На завершення висловлюємо подяку орга-
нізатору КВК – Ігорю Гівчаку, голові профко-
му студентів.  Сподіваємося, що КВК і надалі 
буде збирати веселих і найкмітливіших!

ю.копко,
голова профбюро факультету  романо-

германської філології 

У соціологів також є
професійне свято

«з мого духа печаттю…» сив, що недавно побачила світ книжка Анни 
Франко-Ключко «Для тебе, тату», до виходу 
якої дуже спричинився професор М.Шалата.

Насамкінець пан Євген наголосив, що нам 
усім треба невсипуще працювати, щоб «піти 
у світ» з печаттю духа Івана Франка.

Далі з декламацією уривка із повісті Івана 
Франка «Захар Беркут» виступила довголіт-
ній в’язень гулагівських таборів п. Миросла-
ва Терешківська.

Дійство завершилося, незважаючи на те, 
що було дуже мало тих, хто прийшов вшану-
вати 95-річницю смерті І.Франка. Принагідно 
додамо, що 24 травня в актовій залі універси-
тету пройшов семінар «Іван Франко і україн-
ська фольклористика», де відбулася презента-
ція монографії професора ЛНУ ім. І.Франка 
М.Гнатюка «Іван Франко і проблеми теорії 
літератури». Також 26 травня відбулася пре-
зентація I тому «Бібліотеки Івана Франка». З 
доповіддю виступила завідувач відділу руко-
писів фонду текстології Інституту літератури 
ім. Т.Шевченка НАН України Галина Бурлака.

На цьому можна б і закінчити, але на серці 
відчувається якийсь щем. Ідучи з урочистос-
тей, згадуєш мимоволі слова пісні, яку співає 
Лесик Банд, – «Що сталося у Божім світі у 
двадцять першому столітті? Чому ти, друже, 
так збіднів, мій любий Львів?». Не помилюся, 
коли скажу, що збідніли наші душі, огрубіли 
наші серця. І тому «не пора» нам чекати, що 
хтось за нас зробить, а самим «перти плуга». 
То ж як казав І. Франко, «До праці, до діл, до 
науки!»

М.Зубрицький,
науковий працівник Інституту Франкознавства

«ОсНОвНУ УвАгУ
бУДУ ПрИДІЛяТИ
НАУКОвІй ДІяЛьНОсТІ 
сТУДеНТсТвА,
йОгО ДУХОвНОМУ 
ТА НАцІОНАЛьНОМУ  
сАМОрОзвИТКУ»

Рада студентського самоврядування діє 
при кожному університеті. І незважаючи на 
те, що вони мають різні назви (парламент, 
суть і принцип їхної діяльності однаковий – 
праця на студента. Такі ради часто проводять 
при своїх університетах різні наукові конфе-
ренції, тренінги, семінари, круглі столи. Тому 
вважаю, що необхідно тісно співпрацювати з 
ними, беручи до уваги досвід їхньої роботи, 
пропозиції, нові ідеї для поліпшення діяль-
ності ради студентського самоврядування 
нашого університету.

– Ваше хобі?
Ще з дитинства займаюся спортом (фут-

бол, легка атлетика). Це завжди додає мені 
життєвих сил та енергії. Попри свою основну 
діяльність – навчання та громадську роботу, 
захоплююся співом, акторською грою та чи-
танням історичних романів. 

– Що побажаєте нашим студентам?
На завершення хочу побажати всім сту-

дентам гарного літнього відпочинку, а у ве-
ресні – сповненими наснаги та бадьорого на-
строю приступити до навчання.

Вела розмову Л.Равриш

«ФІзМАТІвсьКА шПАНА» – ЧеМПІОН!
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На початку травня у студентів першого кур-
су біологічного факультету напрямів підготов-
ки «Біологія» й «Екологія природного середо-
вища та раціонального природокористування» 
з’явилася унікальна можливість трохи відпо-
чити від аудиторного навчання і поєднати на-
вчання із практикою в одному з наймальов-
ничіших куточків нашої країни – Шацькому 
національному природному парку. Саме тут 
уже четвертий рік поспіль проходить перша 
половина польової практики студентів біофа-
ку. Заздалегідь підготувавши все необхідне, у 
вівторок 3 травня о 10 годині ми вирушили в 
дорогу. Разом зі студентами поїхали і виклада-
чі: Стахів Василь Іванович, Матис Василь Ми-
рославович і Бринзя Ірина Володимирівна. До-
рога була довгою, проте під час поїздки ніхто 
не нудьгував. Ближче до вечора ми прибули до 
вказаного місця, де нас поселили на базі біоло-
го-географічного стаціонару ЛНУ ім. І.Франка. 
На другий день ми планували організувати 
екскурсію на знамените озеро Світязь. Але всі 
плани нам зіпсувала погода, тому викладача-
ми було прийнято рішення попрацювати над 
теоретичною частиною практики, а також над 
оформленням щоденників польової практики. 
Також Василь Іванович повідомив про про-
ведення наступного дня конкурсу КВК між 
групами, тому всі ми розпочали ретельну під-
готовку до цієї гри. 

У четвер, нарешті, нам усміхнулося соне-
чко, і ми вирушили мандрувати мальовничим 
українським Поліссям. Цього ж дня ми відві-
дали Світязь. Також працівниками Шацького 
національного природного парку була органі-
зована екскурсія лісом, під час якої заступник 
директора цієї установи з наукової роботи Ва-
силь Іванович Матійчик ознайомив нас із рос-
линами і тваринами, які траплялися на нашо-
му шляху, за що ми йому щиро вдячні. Цього 
ж дня ми відвідали Шацький лісовий коледж 
ім. В.Сулька, а також ознайомилися з експо-
натами музею фауни цього коледжу. А увечері 
було проведено конкурс КВК, на якому всі ми 
добре розважилися і весело провели час.

У п’ятницю, 6 травня, усі студенти, разом з 
викладачами вирушили у ліс із метою заготівлі 
рослин для гербарію. Цього ж дня ми відвідали 
базу «Лісова пісня», а також пройшлися одно-
йменною екологічною стежинкою, на якій мали 
змогу побачити різноманітних представників 
флори і фауни українського Полісся. Після обі-
ду було проведено футбольний матч, у якому 
екологи перемогли біологів з рахунком 10:9.  А у 
суботу ми всі – веселі, задоволені, – із незабут-
німи враженнями повернулися додому.

Р.Хомин, 
студент першого курсу біологічного ф-ту

Упродовж 2010 – 2011 н. р. студент-
ському самоврядуванню біологічного 
факультету належить важлива роль 
у житті факультету та університету. 
Наші студенти брали участь в усіх 
загальноуніверситетських заходах та 
конкурсах, гідно представляли свої 
факультети.

Навчальний рік розпочався з пре-
красної поїздки на сонячне Закарпаття. 
1 –2 жовтня ми відвідали Карпатський 
біосферний заповідник, о.Синевир, Со-
лотвино, підкорили гору Драгобрат, де зустрі-
ли перший сніг, а також скуштували найсмач-
ніший шашлик та дружно співали під гітару 
біля вогню. 5 жовтня відбулося святкування 
дня працівника освіти під девізом «Вклоні-
мося, люди, вчителю своєму!», де викладачі та 
працівники факультету мали змогу побачити 
сучасну інсценізацію казки за участю студен-
тів. 19 жовтня команда КВК нашого факульте-
ту «Екстрим», привітала університет із 70-річ-
чям. Її виступ на фестивалі був організований 
профкомом студентів та студентським само-
врядуванням університету. 20 жовтня відбуло-
ся знайомство з талантами першого курсу під 
назвою «Дебют». Варто відзначити, що в заході 
брали участь усі групи. Із 2 до 4 листопада на 
нашому факультеті відбувалася міжнародна 
науково-практична конференція з екології, в 
організації якої були задіяні і наші активісти. 
Саме вони допомагали гостям почувати себе 
як удома. Організували прекрасну дружню 
вечерю, запальні танці та конкурси. Учасники 
конференції висловлювали щирі слова вдяч-
ності за такий теплий прийом.  11 листопада 
найталановитіші студенти першого курсу 
гідно представили біологічний факультет на 
художньому конкурсі самодіяльності пер-
ших курсів «Дебют», за що були нагороджені 
грошовими преміями. 15 листопада сильніша 
студентська половина факультету виборювала 
право першості між факультетами та інститу-
том на змаганнях із рукоборства «Найсильні-
ший». 16 листопада виборола призове місце на 
конкурсі естрадного співу «Шанс» студентка 
третього курсу Ірина Кузан. 16 – 17 листопада 
студенти біологічного факультету мали мож-
ливість відвідати музично-розважальну вечір-
ку, присвячену Міжнародному дню студента. 
17 листопада в залі головного корпусу відбула-
ся інформаційно-правова година зі студент-
ським активом першого курсу. 25 листопада 
усі першокурсники були запрошені на осінній 
бал першокурсників. Також у листопаді від-
бувся тематичний пам’ятний вечір, присвяче-
ний Голодомору 32 – 33 років, який організу-
вала староста групи Б-21 Ольга Наконечна. У 
грудні студентський актив із волонтерським 
центром з допомогою студентського профко-
му університету здійснили благодійну акцію 
до дня святого Миколая «Подаруй дітям-сиро-
там радість». У рамках акції було підготовлене 
свято та подарунки для дітей-сиріт із Самбора 
та с. Лаврів. Саме у грудні 2010 р. біологічний 
факультет уперше святкував студентський 

Новий рік. Для усіх гостей було представлено 
виступ волонтерського центру «Паросток», 
ярмарок «Світ очима дітей», свято «Новий рік 
іде на наш поріг» за участю гостей з історич-
ного, педагогічного факультету, факультету 
менеджменту та маркетингу, фізичного вихо-
вання, романо-германської філології, соціаль-
но-гуманітарного факультету, філологічного 
факультету та інституту фізики, математики 
та інформатики. Мета цього свята полягала у 
зміцненні дружніх стосунків із факультетами 
та інститутом. 16 лютого усі студенти, викла-
дачі та працівники біологічного факультету 
мали змогу відвідати прекрасну сучасну по-
становку «Диканька Revolution», присвячену 
дню усіх закоханих, у виконанні студентів-
активістів нашого факультету та гостей з іс-
торичного факультету. 10 березня викладачі 
та студенти зустрілися за круглим столом для 
читання поезій Т.Г.Шевченка. Цей захід від-
бувався у форматі «Прийди у вишиванці», що 
привернуло увагу багатьох студентів та викла-
дачів. Березень став місяцем краси, грації та 
гумору. 16 березня біологічний факультет за 
допомогою незалежного журі, у складі якого 
були представники факультету менеджменту 
та маркетингу, романо-германської філології 
й інституту фізики, математики та інформа-
тики, обрали красуню біологічного факульте-
ту – 2011. Титул найбільш вродливої в чесній 
боротьбі завоювала студентка першого курсу 
Надія Борисова. 30 березня команда КВК «Екс-
трим» виборювала право увійти до фінальної 
четвірки. Вони, як завжди, були непереверше-
ними. Квітень розпочався акцією «Відвідай те-
атр групою», яка мала досить великий попит. 
Власне, студенти біологічного факультету най-
активніше відвідують театр ім. Ю.Дрогобича. 
27 квітня відбувся вечір пам’яті Чорнобиль-
ської трагедії під девізом «Проріс чорнобилем 
Чорнобиль – бідою нашою поріс».

Хотілося б особисто висловити подяку тим 
викладачам та працівникам факультету, які 
вболівають, підтримують та допомагають 
студентському самоврядуванню в реалізації 
їхніх заходів. Особлива подяка кураторам та 
старостам першого курсу за плідну співпра-
цю та новаторські ідеї. 

Попереду ще багато роботи, але минулий 
рік був продуктивним, був роком нововве-
день, цікавих пропозицій та завоювання ав-
торитету факультетів в університеті.

М. костів,
голова студентського самоврядування

НАшА ПрАКТИКА У шАцьКУ

На дворі календарне літо. Для студентів – це гаря-
ча пора (літня сесія), а для працівників університе-
ту – чергові відпустки. Де б ви не відпочивали – на 
природі, біля водоймищ чи подорожували автошля-
хами, не забувайте про правила безпечної поведінки.

Як свідчить статистика, в минулому році на во-
доймищах Львівщини загинули 122 особи, з них 9 
дітей ( у Дрогобицькому районі – 16 осіб, із них – 4 
дітей).  З інформації начальника ВДАІ м. Дрогобич 

капітана міліції М. Кузьміна дізнаємося, що в Укра-
їні минулого року сталося понад 40 тисяч дорож-
ньо-транспортних пригод (ДТП), у яких загинуло 
близько 6 тисяч осіб, травмовано понад 42 тисячі 
осіб. У Дрогобицькому регіоні минулого року ста-
лося 383 ДТП, у яких загинуло 14 осіб, травмовано 
68. Із початку року виникло 129 ДТП та травмовано 
16 осіб.

 Значну небезпеку становлять пожежі. У 2010 р. 
в Україні виникло 62 207 пожеж, у яких загинуло 2 

819 осіб, із них 95 дітей. 
 Як бачимо, статистика невтішна. Тому ще раз хо-

четься всім нагадати, застерегти. Будьте пильними, 
не порушуйте правил поведінки на воді, купайтеся в 
місцях, які спеціально обладнані для купання. Будь-
те обережні на автошляхах, не порушуйте правил 
дорожнього руху, обережно поводьтесь з вогнем – і 
тоді ніщо не затьмарить вашого відпочинку у від-
пустці та на канікулах.

 Я.Буцик, інженер ВоП і ТБ

школа лідерів
на біофаці

ПОДБАєМО ПРО БЕЗПЕКу


