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5 листопада 2011 року на 64-му році 
життя відійшов у вічність доктор філо-
софських наук, професор, академік Ака-
демії наук вищої школи України, ака-
демік Європейської Академії проблем 
людини, Заслужений працівник освіти 
України, кавалер ордена «За трудові до-
сягнення» IV ступеня, «Доктор Honoris 
Causa» Жешувського університету 
(Польща), академік Української академії 
політичних наук, ректор Дрогобицького 
державного педагогічного університету 
імені Івана Франка СКОТНИЙ ВАЛЕ
РІЙ ГРИГОРОВИЧ.

Народився Валерій Скотний 22 квітня 
1948 року у с. Ситківці Немирівського 
району Вінницької області. У 1966  році 
закінчив Ситковецьку середню школу 
із золотою медаллю. З листопада 1967 
року проходив військову службу у лавах 
Військово-Морського флоту. Після за-
кінчення служби (1970) поїхав на будів-
ництво в м. Набережні Челни Татарської 
АРСР, де працював бетонником БУ-2 
Автозаводбуду Управління будівництва 
"Камгесенергострою".

У 1973 році вступив до Київського 
державного університету імені Тараса 
Шевченка. Навчався на філософському 
факультеті, був відмінником навчання, 
старостою групи, активним учасником і 
неодноразовим призером першості уні-
верситету з боксу та іменним стипенді-
атом міжнародного фонду імені Джона 
Вертала.

1978 року завершив навчання і був 
скерований на викладацьку роботу до 
Дрогобицького педінституту. Наказом 
№ 219 від 16 серпня 1978 року В.Г. Скот-
ний прийнятий на посаду асистента 
кафедри марксистсько-ленінської філо-
софії Дрогобицького державного педа-
гогічного інституту імені Івана Франка. 
Цього ж року вступив до аспірантури 
у Київському державному університеті 
імені Тараса Шевченка. 28 листопада 1981 
року прийнятий на посаду викладача ка-
федри марксистсько-ленінської філосо-
фії Дрогобицького державного педаго-
гічного інституту імені Івана Франка. З 
28 лютого 1984 року – старший викладач 
кафедри марксистсько-ленінської філо-
софії. У 1986 році захищає кандидатську 
дисертацію на тему "Логіко-гносеологіч-
ний аналіз процесу формування теоре-
тичного об'єкта природничо-наукового 
знання". З 1988 року – на посаді доцента 
кафедри марксистсько-ленінської філо-
софії, у 1990 році йому присвоєно вчене 
звання доцента по кафедрі філософії, а 
у 1992 році – професора.

20 жовтня 1988 року В. Скотний об-
раний на посаду ректора Дрогобицько-
го державного педагогічного інституту 
імені Івана Франка і затверджений на 
цій посаді Міністерством освіти України 
у лютому 1989 року.

Указом Президента України від 20 жов-
тня 2001 року присвоєно почесне звання 

"Заслужений працівник освіти України". 
У 2003 році захистив докторську дисерта-
цію "Раціональне та ірраціональне в нау-
ці та освіті". 14 січня 2004 року рішенням 
президії Вищої атестаційної комісії Укра-
їни Валерію Григоровичу присуджено 
науковий ступінь доктора філософських 
наук зі спеціальності "Соціальна філосо-
фія та філософія історії".

Валерій Григорович Скотний був чле-
ном спеціалізованих рад із захисту кан-
дидатських і докторських дисертацій з 
філософії в:

•	 Інституті вищої освіти Академії пе-
дагогічних наук України;

•	 Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка;

•	 Національному технічному універ-
ситеті України "Київський політех-
нічний інститут"

та головою спеціалізованої ради із 
захисту кандидатських і докторських 
дисертацій з педагогіки Дрогобицького 
державного педагогічного університету 
імені Івана Франка.

25 грудня 2004 року Загальні збори 
Академії наук вищої школи обрали 
В.Скотного академіком, а рішенням За-
гальних зборів Української Академії по-
літичних наук від 26 січня 2007 року він 
став членом-кореспондентом Україн-
ської Академії політичних наук.

Валерій Григорович автор понад 200 
наукових праць, провідною проблемою 
яких є розгляд загальнофілософського 
контексту співвідношення раціональ-
ного та ірраціонального в освіті та ґрун-
товний і всебічний аналіз фундамен-
тальних проблем філософії.

Валерій Григорович був організато-
ром створення і співавтором навчаль-
них посібників "Українська культура: 
історія і сучасність", дослідження "Лек-
ції з історії світової і вітчизняної куль-
тури", фундаментальної "Економічної 
енциклопедії" у трьох томах, автор мо-
нографій "Раціональне та ірраціональ-
не в науці й освіті" (2003), "Філософія 
освіти: екзистенція ірраціонального в 
раціональному" (2004), підручника для 
студентів ВНЗ "Філософія. Історичний і 
систематичний курс" (2005).

За період ректорства В.Г. Скотного 
в університеті відкрито 6 нових фа-
культетів (історичний, соціально-гу-
манітарний, менеджменту та марке-
тингу, фізичної культури, біологічний, 
післядипломної освіти), створено 27 
нових кафедр. 1998 року інститут ре-
організовано в університет; 1999 року 
відкрито навчально-консультаційний 
центр у м. Хуст Закарпатської області; у 
2004 році утворено навчально-консуль-
тативний центр у смт. Підбуж; цього ж 
року утворено факультет у м. Берегово 
Закарпатської області. Аудиторна площа 
ВНЗ збільшилась на 15 тис. м; універси-
тет установив зв'язки і співробітництво 
з п'ятнадцятьма закордонними навчаль-
ними і науковими закладами у Польщі, 
двома у Німеччині, двома в Австрії та по 
одному у Росії й Таджикистані. У чис-
лі перших в Україні університет почав 
впроваджувати у практику кредитно-
модульну систему навчання на основі 
Болонської конвенції. За ініціативи рек-
тора у 1991 році в університеті відкрито 
аспірантуру. 2008 року утворено спеціа-
лізовану вчену раду з правом прийняття 
до захисту дисертацій на звання канди-
дата педагогічних наук, головою якої був 
проф. В.Г. Скотний.

Проф. В.Г. Скотний був керівником 
наукової школи з філософії, з якої ви-
йшло 5 кандидатів наук, деякі з них за-
хистили докторські дисертації.

Професорсько-викладцький та сту-
дентський колективи Дрогобицького 
педуніверситету імені Івана Франка 
зазнали непоправної втрати. Надіємо-
ся, що освітня діяльність університету 
буде продовжуватися і плани покійного 
ректора будуть успішно реалізуватися у 
майбутньому.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
проф. Кишакевич Ю.Л.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
проф. Пантюк М.П.

Проректор з наукової роботи 
проф. Чернець М.В.

Проректор з УСЕр доц. Свінцов О.М.

прощання з ректором

Валерієм Скотним
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Ректор помер 5 листопада 2011 року, 
5 і 6 листопада труна з тілом знаходила-
ся в його домі, 7 листопада з 9 до 12 год в 
актовому залі головного корпусу універ-
ситету. В ті ж години відбувалося про-
щання з покійним.

На похорон Скотного прибули: пер-
ший заступник Міністра освіти науки, 
молоді і спорту Суліма Є. М., голова ради 
ректорів Львівського регіону, ректор 
Національного університету „Львівська 
політехніка” проф. Бобало Ю.Я., ректор 
Київського Національного педагогічно-
го університету імені М.Драгоманова 
проф. Андрющенко  В.П., ректори 
проф. І. Вакарчук (Львівський Наці-
ональний університет ім. І.Франка), 
Ю.Туниця (Львівський лісотехнічний 
університет), проф. Снітинський Й. 
(Львівський Національний аграрний 
університет), Б.Зіменковський (Львів-
ський національний медичний універси-
тет), проф. В. Кравець (Тернопільський 
національний педагогічний універси-
тет), проф. І.  Коцан (Волинський на-
ціональний університет), проф. Ліпін-
ський (Полонійна академія в Ченстохові 
(Польща)), проф. К.Рейман (Вища тех-

ніко-економічна школа в Ярославлі 
(Польща)), природничо-гуманітарний 
університет у Седліце (Польща), міський 
голова Дрогобича О.В. Радзієвський, го-
лова Дрогобицької райдержадміністра-
ції М. Сендак, директори шкіл та ВНЗ 
І-ІІ рівня акредитації регіону, начальни-
ки відділів освіти районних держадміні-
страцій Львівської області. 

Співчуття родині покійного та колек-
тиву університету надіслали: Міністр 
освіти і науки, молоді та спорту України 
Д. Табачник, Президент Національної 
Академії педагогічних наук України – 
академік В. Кремінь, а також 25 керів-
ників ВНЗ та наукових установ України, 
Польщі, США, Бельгії та Росії (список 
додається).

В похоронній процесії, крім студентів 
і працівників університету, взяли участь 
тисячі мешканців Дрогобича і околиць.

Проректор з науково-педагогічної роботи
Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені І. Франка
Юрій КишаКеВиЧ

08.11.2011 р. 

Невимовним горем оповила наші 
серця трагічна звістка про передчасний 
відхід у вічність Валерія Григоровича 
Скотного. Це непоправна втрата, в пер-
шу чергу, для сім’ї, адже не стало любля-
чого чоловіка, батька двох дітей – сина 
та дочки, дідуся двох онучок. Універси-
тет залишився без талановитого страте-
га-керівника, завдяки якому піднісся до 
рівня кращих і знаних в Україні та за її 
межами. Українська філософія втратила 
блискучого, глибокого інтелектуала.

Проте у цій трагедії наявна і нота 
оптимізму. І полягає вона в тому, що із 
втратою цієї прекрасної Людини, яка 
уособлювала взірець творчого світо-
відношення, не може загинути саме 
його життєве кредо: допомагати людям 
в усьому, що сприяє їх сходженню до 
одухотвореного життя. Навпаки, смерть 
Валерія Григоровича перетворюється на 
його моральну перемогу, духовне без-
смертя. Адже виплекані ним програмні 
напрями і заходи забезпечення пріори-
тетності освіти в Україні, втілюються 
через налагоджену організацію навчаль-
ного процесу, підготовку кадрів, викла-
дацьку діяльність, проведення наукової 
роботи в університеті Івана Франка. У 
своїй сукупності дія цих чинників по-

27-29 жовтня ц.р. комплекс загальноос-
вітніх шкіл № 2 ім. Маркіяна Шашкевича в 
Перемишлі  з українською мовою навчан-
ня святкував 100-річчя від дня заснуван-
ня. У програму святкування входили: між-
народна наукова конференція «Українське 
шкільництво Перемишля», літургія у гре-
ко-католицькому соборі ім. Івана Хрести-
теля, урочиста академія. відвідання шко-
ли, концерт шкільних колективів, зустрічі 
випускників.

У міжнародній конференції взяли 
участь професор Інституту українознав-
ства ім. І.Крип’якевича НАН України проф. 
М.Литвин, завідувач кафедри загальної та 
соціальної педагогіки Львівського націо-
нального університету ім. І.Франка доц. 
Д.Герцюх, доц. Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І.Франка 
І.Лучаківська, випускник школи проф. 
С.Заброварний, заступник директора ін-
ституту міста Перемишля О.Колянчук, а 
також автор цих рядків. 

На урочистій академії ювілярів вітали 
представники воєводської, повітової та 
міської влади, депутати сейму Польщі, по-
сол України в Польщі М.Мальський. пред-
ставник Головного управління освіти та 
науки Львівської обласної держадміністра-
ції. З великою увагою присутні вислухали 
виступ першого директора відновленої 
школи магістра Юліана Баха. На урочистій 
академії були делегація з гімназії в Дулібах 
Стрийського району, делегація зі СШ№2 
м. Дрогобича, члени товариства «Над-
сяння» з Дрогобича і Львова. Особливо 
приємно, що серед земляків переважали 
випускники нашого університету. Доцент 
І.Лучаківська подарувала школі-ювіляру 
новий сучасний комп’ютер, куплений за 
кошти спонсорів Дрогобиччини.

Додаю фотографію меморіальної до-
шки, що знаходиться в приміщенні школи.

Юрій КишаКеВиЧ,
проректор університету.

ІнформацІя про похорон ректора
Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана франка
професора Скотного ВалерІя григороВича

1. Від Міністерства освіти науки, молоді та 
спорту України Міністра Дмитра Табач-
ника.

2. Від однокласників с. Ситківці Немирів-
ського району.

3. Від професора Артемчука Галіка Ісакови-
ча – колишнього ректора лінгвістичного 
університету.

4. Від директора інституту прикладних 
проблем механіки і математики імені 
Ярослава Підстригача – члена-кореспон-
дента НАН України Р. Кушніра.

5. Від ректора Житомирського державного 
університету імені І. Франка – професора 
П.Сауха.

6. Від Люблінського католицького універси-
тету імені Івана Павла ІІ.

7. Від президента Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України – професора 
Л.Губерського.

8. Від ректорату Рівненського державного 
гуманітарного університету.

9. Від керівника інституту історії 
Жешувського університету – професора 
Владіміра Бонусяка.

10. Від Президента національної академії 
педагогічних наук України – академіка 
В. Кременя.

11. Від ректора та колективу Тернопільського 
націонільного університету ім. В. Гнатюка.

12. Від Львівської національної академії мис-
тецтв – академіка Андрія Бокотея.

13. Від президента коледжа міста Маскатін 
(США, штат Айова), професора Джефа 
Армстронга та інших американських 
колег.

14. Від інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти – професора К.Левківського.

15. Від Львівського державного університету 
фізичної культури ректора Є. Приступи.

16. Від Голови Західного наукового 
центру НАН України і МОН України 
З. Назарчука.

17. Від колективу факультету соціології і 
права Київського технічного інституту – 
професора Б. Новікова.

18. Від Національної академії педагогічних 
наук України інститут вищої освіти ди-
ректора В. Лугового і першого заступника 
М. Степка.

19. Від Харківського національного універ-
ситету ім. Каразіна – професора Каліні-
ченка Володимира Вікторовича.

20. Від Посла сейму республіки Польща – 
Збігнев Войцеховскі.

21. Від ректора сенату проректорів, канцеля-
рії і цілого академічного колективу Вищої 
технічно-економічної школи ім. Броніс-
лава Маркевича в Ярóславі.

22. Від наукового радника ФТІ ім. А. Иоффе 
РАН – професора В. Іванова-Омського, 
м. Санкт-Петербург.

23. Від ректора Полтавського державного 
педагогічного університету Президента 
національної академії педагогічних наук 
України – Академіка В. Кременя.

24. Від ректора Харківського педагогіч-
ного університету ім. В. Короленка – 
І.Прокопенка.

25. Від Президента Міжнародного фонду 
DISOP (Бельгія) – проф. Е.Какельберг.

значатиметься на зміцненні духовних 
основ життя не одного покоління. А це 
так важливо в небезпечну добу глобалі-
зації, де атакується сприйняття людини 
і знищується система смислів гуманіс-
тичного світогляду.

Роки життя, що промайнули, були 
сповнені для Валерія Григоровича 
творчою діяльністю, стиль якої зробив 
впізнаваними в Україні та світі науку 
і культуру Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка. Воістину, творити – жити двічі. 
І після відходу у вічність Валерій Скот-
ний буде гідним прикладом для колег по 
роботі і друзів у бажанні прагнути до-
бра, любити й цінувати унікальний да-
рунок долі, яким є життя, свою родину, 
роботу, свою Батьківщину.

Як чудова Людина щедрої душі він 
залишив світлу пам'ять про себе. Щи-
росердечно розділяємо з родиною біль і 
горе від несподіваної, непоправної втра-
ти найдорожчої людини. Хай буде вічна 
слава Йому, хай душа Його буде спасен-
на, а пам'ять про нього збережуть рідні, 
друзі, колеги.

 колеги по кафедрі філософії

СпраВжня люДина І оСобиСтІСть
Прощальне слово Валерію Григоровичу Скотному

СпИСОК ОРГАНІзАцІЙ ТА ОСІб,
які висловили співчуття

родині В. Скотного і колективу 
Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 
з приводу смерті ректора

Кожна подорож країнами 
Європи, а відтак участь у куль-
турно-освітніх заходах спо-
нукає до особливих роздумів і 
ремінісценцій, адже йдеться про 
неабияке збагачення життєвого 
досвіду, розширення кругозору 
і наближення до історико-куль-
турної, художньої, мистецької 
та архітектурної спадщини єв-
ропейського простору. У ній 
віддзеркалюється багатолітня 
історія багатьох європейських 
народів, з якими сотнями ліній 
перетинаються також культурні 
традиції України. Цьому над-
звичайно важливому аспекту 
навчально-виховного процесу 
нашого університету особливу 
увагу у своїй діяльності при-
свячують Центр європеїстики 
та Австрійська бібліотека. За-
вдяки активній співпраці із за-
рубіжними партнерами вдалося 
реалізувати ряд важливих проектів, направ-
лених на розуміння Європи минулої доби 
і сьогодення, на пошуки тих історичних та 
культурних чинників, якими забезпечуються 
єдність Європи й України, сучасні інтеграцій-
ні процеси.

Не так давно, 6 – 11 травня цього року, 
колектив викладачів і студентів факультету 
романо-германської філології мав унікальну 
нагоду бути учасником європейського симпо-
зіуму «Європа майбутнього покоління». Його 
організатори (Австрія і Словенія) зібрали під 
одним дахом у мальовничому куточку Слове-
нії Канчевці, що лежить на стику трьох країн 
(Австрія, Словенія, Угорщина), представни-
ків 12 націй для дискусій на актуальні теми, 
якими живе сучасна Європа: „Де починається 
і закінчується свобода?“ „Міграція: за і про-
ти“, „Молодь і релігія“, „Професія та сім’я“, 
„Діалог між поколіннями“, „Майбутні сцена-
рії формування молоді“ та ін., тобто комплекс 
міждисциплінарних підходів до обговорення 
важливих питань у сфері освіти, соціології, 
демографії, політики, історії культури тощо. 
Активна участь наших студентів, їхня ком-
петенція (а були це найкращі представники 
німецького відділення випуску 2011 року  – 
О.Церковник, Л.Терлецька, Н.Матвіїшин, 
М. Стойка) була з подивом поцінована всіма 
учасниками симпозіуму. Без сумніву, для ба-
гатьох з нас це був перший і дуже важливий 
досвід міжнародної комунікації, презентації 
України в європейському просторі. Вся про-
грама симпозіуму була насичена цікавими піз-
навальними екскурсіями і зустрічами у місцях 
духовної спадщини Словені, Хорватії, Австрії. 
Адже на власні очі усвідомити, наприклад, іс-
торію найдревнішого міста Словенії – Птуй з 
його унікальною архітектурою епохи Серед-
ньовіччя, Птуйською Горою як місцем палом-
ництва багатьох християн світу є незабутньою 
подією і залишає у свідомості кожної людини 
місце для філософських роздумів. А головне – 
прагнення жити і мислити в загальнолюдських 
вимірах суспільного буття. Чимало позитив-
них емоцій отримали учасники з Дрогобича, 
коли відвідали батьківщину всесвітньовідо-
мого славіста Ватрослава Ягіча, вчителя і на-
укового наставника Івана Франка – Вараждін, 
місто, яке в короткий час своєї історії (1756-
1776) було навіть столицею Хорватії. Мандру-
ючи містами і ландшафтами Словенії, всі ми 
захоплювалися цією маленькою країною, яка 
зберегла свою самобутність і за короткий час 
так вишукано і гідно для наслідування досягла 
рівня кращих країн Європи.

Без сумніву, сусідство і партнерство з 
Австрією відчутно на кожному кроці, адже 
вона завжди була, від Відня аж до його най-
віддаленіших куточків, взірцем для держав 
європейського континенту. Навіть перебу-
вання хоча б в одному місті, як наприклад, 
для студентів-германістів О.Денис, Н.Блистів, 
А.Волошанської цьогорічне місячне стажу-

вання у Ґраці в рамках літньої 
школи при тамтешньому уні-
верситеті за спеціальною про-
грамою інтенсивного курсу з 
австрійського країно- і культу-
рознавства та сучасної літерату-
ри, створює добрий фундамент 
для розуміння основних істо-
ричних віх і культурних надбань 
австрійського і водночас інших 
слов’янських народів колишньої 
Австро-Угорщини. Відмовитися 
від такої пропозиції Грацського 
університету ім. Карла і Франца 
було б алогічно, адже вартість 
цієї програми була доволі по-
міркованою, а її змістове на-
повнення безперечно корисне 
для майбутніх германістів. По-
глиблення їхніх фахових знань, 
покращення мовних навиків і 
збагачення світогляду завдяки 
комунікації з представника-
ми різних країн та осягненню 

культурної спадщини австрійського народу 
є важливим складником у формуванні сучас-
ного філолога-германіста, його компетенцій 
щодо аналізу сучасних євроінтеграційних 
процесів. У цьому сенсі проходить зараз се-
местрове навчання двох студентів факультету 
РГФ (Г.Кемінь, І.Котловська) у Віденському 
педагогічному університету. Завдяки співп-
раці саме з цим навчальним закладом Відня, 
а також гімназією м. Адмонт для 45 студентів 
і співробітників Франкового університету і 
педагогічного ліцею календарний рік завер-
шується найкращими спогадами від 10-ден-
ної навчальної і лінгвокраїнознавчої подоро-
жі країнами Східної і Центральної Європи. 
Уже традиційний маршрут, однак вкотре по-
своєму оригінальний, пролягав столицями 
Дунайської монархії – Прага, Відень, Братис-
лава, Будапешт. А якщо долучити сюди по-
передню обізнаність більшості учасників по-
їздки зі славними містами Львів і Краків, то 
мимоволі потрапляєш у сузір’я дивовижних 
пам’яток мистецтва, архітектури, культурних 
традицій, які промовисто виказують нашу 
спорідненість і національну самобутність. 
Звісно, центральним пунктом цієї подорожі 
була Австрія та її столиця, в якій не можна 
залишитись байдужим ані до австрійської, 
ані до української історії. Відень, як зрештою 
і Прага чи Будапешт, вражають своєю мону-
ментальністю, гармонією різних архітектур-
них стилів, дивовижним ансамблем історич-
них і сакраментальних споруд, унікальними 
можливостями для духовного і всебічного 
розвитку людини. 

У численних фахових екскурсіях, розпо-
відях і коментарях кожен учасник подорожі 
мав змогу заглянути в історію минулого, збаг-
нути суть державотворення, накопичення і 
збереження національної спадщини, відчу-
ти мистецький дух батьківщини Моцарта  – 
Зальцбурґа, провести типологічні паралелі 
в розвитку Відня, Праги, Львова, Будапешту 
тощо. Годі перелічувати тут усе побачене і 
закарбоване в нашій пам’яті, адже до най-
менших дрібниць продумана програма та її 
сумлінне виконання надали подорожі справді 
виняткового пізнавального й світоглядного 
значення. У таких випадках спадають на дум-
ку Кобзареві настанови: „Учітесь, читайте, 
І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь“. 
Вони є лейтмотивом вивчення чужих мов і 
культур, пізнання світу в захоплюючих подо-
рожах і мандрах, наукових студій у різних ку-
точках світу. А ще більше зворушують крилаті 
слова відомого австрійського письменника 
Петера Розеґґера: „Найкраще у будь-якій по-
дорожі – повернення на батьківщину“. Тому 
не випадково улюбленим музичним твором 
дрогобицьких мандрівників є завжди пісня 
„Я їду додому“ гурту «Океан Ельзи».

доц. Ярослав ЛОПушанСьКий
керівник Центу європеїстики

Дрогобичани на 100-річчі
української школи у Перемишлі найкраще у буДь-якій ПоДорожі - Повернення на батьківщину
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25 жовтня, на соціально-гуманітарному 
факультеті, проводився традиційний огляд-
конкурс художньої самодіяльності перших 
курсів «Дебют», на якому, групи одна за дру-
гою протягом 20 хвилин, показували на що 
вони здатні. Це були такі номери як: пісня, 
танець, гра на музичному інструменті, сцен-
ка, декламація і різноманітні оригінальні 
жанри.

У конкурсі брали участь три команди 
груп: ПП-11 (практичні психологи), СП-12 
(соціальні педагоги), ДО-13(дошкільники). А 
оцінювали наших талановитих першокурс-
ників журі у складі яких були: Фляк Марія 
Михайлівна, Спринська Зоряна Валентинів-
на, представник Самбірської міської ради 
Поручник Роман та студенти 5-го курсу Ка-
пітанець Ірина і Бєлік Олександра.

Розпочався наш феєричний концерт з 
гумористичної сценки дуету «Бабки», які зу-
міли позитивно налаштувати усіх присутніх 
глядачів на подальше представлення перших 
курсів. І першими на сцену, під бурхливі 
оплески ведучі, Гнатів Назар та Кандиба Со-
фія, запросили показати свої таланти групу 
ПП-11. Протягом 20-ти хвилин вони всти-
гли підняти актуальну тему аборту завдяки 
поезії, показати культуру індійського тан-
цю, розвеселити студентів своїми сценками 
та жартами, ну і звичайно, порадували нас 
своїми дзвінкими та милозвучними голо-
сами. Після закінчення виступу групи гля-
дачі милувалися чудовим співом, студентки 
2-го курсу, Стельмах Наталії.  Тоді, другими 
на сцену, вийшла команда групи СП-12, які 
також не залишилися без уваги і позитив-
ної відмітки журі. Учасники конкурсу одра-
зу перенесли нас у всесвітньовідому школу 
мистецтв імені Михайла Михайловича По-
плавського. Крок за кроком ми проходили 
пізнавальну екскурсію школою. Перше від-
крилися двері класу співу де, Юлія Файчак 
виконувала пісню «Молитва». Далі йдучи 
«коридорами школи» побачили прекрасне 
мистецтво хореографії, декламації, актор-
ської майстерності, а також естрадно-цирко-
вий гурток «Мальок». Переможці Дебюту 2011 гр. ДО-13

Ольга наконечна і Іванна Дрозд

У вівторок, 15 листопада, на філологічному 
факультеті відбувся І етап ІІ Між народного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Конкурс проводився відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 1 черв-
ня 2011 року №571. Головою журі Конкурсу 
затверджено Стецик М.С., к.ф.н., доцента 
кафедри української мови, членами – Кото
вич В.В., к.ф.н., доцента кафедри філологіч-
них дисциплін та методики їх викладання у 
початковій школі; зубрицьку  М.І., к.ф.н., 
доцента кафедри української мови; Но
вак  С.М., к.ф.н., доцента кафедри теорії та 
історії української літератури.

Конкурс урочисто відкрив голова орг-
комітету, в.о. ректора професор Кишаке
вич  Ю.Л. Він привітав учасників творчого 
змагання з початком роботи. Юрій Львович 
також згадав минулорічних переможців Все-
українського етапу Лілію Явір (ІІ  місце) та 
Наталію барабаш (ІІІ місце).

У І етапі Конкурсу взяли участь 106 сту-
дентів університету, з них у Конкурсі з базо-
вих предметів:
•	 українська мова і література – 72 студенти 

(51 нефілологічних напрямів підготовки і 
21 філологічних напрямів підготовки);

•	 російська мова і летература – 7 студентів;
•	 польська мова і література – 27 студентів.

ШАНОВНІ СТуДЕНТИ!
Профком студентів сердечно вітає вас

з нагоди Міжнародного дня студента.
нехай збудуться всі ваші мрії 

та на завжди збережеться у ваших серцях 
романтика студентських літ. 

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

і життєвих планів.
Щастя, злагоди й любові, дорогі студенти, 

нехай ваші серця наповняться святковим настроєм і радістю.
Голова профкому студентів Ігор ГІВЧаК

Кожного року, у рамках святкування 
Міжнародного дня студента у ДДПУ ім. 
І. Франка профком студентів проводить 
конкурс «Студент року».

Цього року, у конкурсі взяли участь 51 
студент.

Студенти мали можливість продемон-
струвати свої досягнення у шести номі-
націях. У кожній номінації журі обрало 
трьох найкращих.

Відтак, переможці у номінації «Сту
дент  спортсмен»:

ІІІ місце – Шевченко Юрій, гр. ФВ-11, 
ф-т фізичного виховання;

ІІ місце – Стецьків Павло, гр. ПОХ-24, 
педагогічний ф-т;

І місце – Гром Ігор, гр. ФВ-42, ф-т фі-

Кожен народ шанує свої традиції, звичаї 
та свята. І Україна в цьому не виняток. Так і 
повинно бути. Святкувати ми навчилися до-
бре! Тут з нами важко позмагатися. Але при-
кро, що ми не знаємо суть виникнення самої 
історії святкування Дня студента.

Один, офіційний, Міжнародний день сту-
дента, відмічається 17 листопада. Ця дата 
встановлена у 1999 році Указом Президента 
України. І хоча свято це випадає якраз на-
передодні екзаменів, студенти його люблять, 
адже це – ще один привід зустрітися з друзя-
ми. Проте не всі знають, чому саме 17 листо-
пада ми святкуємо це свято.

Ідея створення міжнародного об'єднання 
студентської молоді зародилася в Європі 
наприкінці XIX століття. У 1893 році в Же-
неві був скликаний Міжнародний конгрес 
студентів-соціалістів, що прийняв рішення: 
установити і розвивати зв'язки між студен-
тами різних країн. Але точкою відліку свят-
кування цього стали трагічні події осені 1939 
року в Чехословаччині. Тоді 17 листопада ти-
сячі студентів міста Праги та їхніх викладачів 
заповнили вулиці міста, протестуючи проти 
гітлерівської окупації. Вони були арештовані 
німецько-фашистською владою, розстріляні 
чи відправлені в концтабори. Через два роки 
у 1941 р. у Лондоні у світлу пам'ять загиблих 
студентів Чехословаччини був встановлений 
Міжнародний день студентів. У другій поло-
вині 80-х років минулого століття студенти 
Праги почали святкувати цей день незалеж-
ними демонстраціями. Влада їх жорстоко 
розганяла, виключала із вузів. Але студентів 
це не зупинило. Демонстрації, що почалися 
19 листопада 1989 року, дали початок "окса-
митовій" революції у Чехословаччині.

Щодо іншого дня студента – неофіційного, 
то з покон віків, а точніше з 1775 року, коли 25 
січня в день великомучениці Тетяни імпера-
триця Єлизавета Петрівна підписала «Наказ 
про заснування у Москві університету та двох 
гімназій» його святкують всі-всі-всі, хоч тро-
хи пов'язаний зі студентством. Спочатку цю 
дату святкували лише у Москві, але дуже вже 
пишно – всім містом, не дивлячись чи студен-
ти то були, чи прості люди.

В XVIII – першій половині XIX століття 
університетськими, а потім і студентськими 
святами стали урочисті акти, які оголошува-
ли по закінченні навчального року.

Саме так і народилося студентське свя-
то, яке вже друге століття весело крокує по 
Україні й не лише. 

День студента є символічним об’єднанням 
студентів усіх факультетів (інституту). Цьо-
го дня вони розважаються, забувши про те, 
що незабаром – сесія.

Традиційно в навчальних закладах на честь 
цього свята проходять різноманітні заходи. 
Один з таких заходів повинен був відбутися 
і в Інституту фізики, математики та інформа-
тики. Але через відомі всім нам причини , всі 
святкування були відмінені. Студенти підго-
тували цікаву розважальну програму, хотіли 
продемонструвати свої знання, кмітливість, 
талант, світ захоплень, уміння знаходити ви-
хід з різних непередбачуваних ситуацій. 

Дирекція інституту ФМІ бажає всім 
студентам успіхів у навчанні, натхнення, 
успішної здачі іспитів, нехай студентські 
роки дійсно будуть найщасливішими. Щоб 
через 20-30 років своїм дітям чи онукам ви 
з гордістю розповідали про те, як цікаво і 
насичено пройшли ваші роки у стінах цьо-
го закладу: навчання, зустрічі, конференції, 
спілкування, розваги.

Отож, зі святом молодості, любові та ра
дості! 

Деканат ІФМІ

17-18 жовтня цього року у місті Києві від-
бувся Всеукраїнський біологічний форум 
«Дотик природи», який організовується за 
сприяння Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України спільно з Київським 
національним університетом імені Тараса 
Шевченка, Національним еколого-натура-
лістичним центром учнівської молоді та Ки-
ївським Палацом дітей та юнацтва з метою 
виявлення та підтримки обдарованої сту-
дентської та учнівської молоді.

Цього року наш університет представляли 
студенти ІІІ курсу біологічного факультету 
групи БХ-31 Наконечна Ольга і Дрозд Іван-
на. Першим етапом даного конкурсу було по-
дання тез доповідей, які були опубліковані у 
збірнику тез цього форуму. Другий же етап 
безпосередньо проходив у місті Києві, валео-
лого-екологічному центрі учнівської молоді. 
Під час другого етапу учасниками форуму 
були представлені стендові презентації ре-
зультатів наукових досягнень учасників.

Серед членів наукового журі форуму 
представлені провідні науковці та освітяни з 
наукових та науково-освітніх установ Украї-
ни, а саме: Національного технічного універ-
ситету "Київський політехнічний інститут", 
Національного університету "Києво-Моги-
лянська академія", Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Науко-
вого центру екомоніторингу та біорізнома-
ніття мегаполісу НАН України, Інституту зо-

зичного виховання.
у номінації «Студент  соціальний 

педагог» перемогли:
ІІІ місце – Самаріна Анастасія, 

гр. АН-36, ф-т РГФ;
ІІ місце – Сенчишин Ольга, гр. ПП-42, 

соціально-гуманітарний ф-т;
І місце – Костів Мар’яна, гр. ЗЛ-42, біо-

логічний ф-т.
у номінації «Студент  громадський 

діяч» перемогли:
ІІІ місце – Цебак Богдан, гр. ІП-31, 

історичний ф-т;
ІІ місце – Козар Ольга, гр. АН-21, 

ф-т РГФ;
І місце – Яворський Василь, гр. ІП-6, 

історичний ф-т.

ології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та 
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України. У роботі наукового журі форуму 
брали участь 32 експерта (вчені, викладачі).

Наконечна Ольга виступила з проектом 
на тему : «Моніторинг виду лелеки білого» 
(науковий керівник кандидат біологічних 
наук, доцент Стахів В.І.), а Дрозд Іванна - 
«Дослідження місцезростань ялівцю зви-
чайного в умовах Передкарпаття» (науковий 
керівник кандидат біологічних наук, доцент 
Волошанська С.Я.).

Приємно відзначити, що наші студенти 
досить гідно представили Дрогобицький уні-
верситет на Всеукраїнському рівні. Свідчен-
ням цього є диплом, яким була нагороджена 
Дрозд Іванна, за зайняте ІІІ місце в категорії 
„Ботаніка”. Студентка Наконечна Ольга та-
кож була нагороджена дипломом за участь у 
даному конкурсі.

Також організатори конкурсу висловили 
подяку кандидату біологічних наук, доценту, 
декану біологічного факультету ДДПУ імені 
І. Франка Волошанській Світлані Ярославів-
ні, науковому керівнику роботи призера.

На запитання «Що дають подібні фору-
ми?», учасник конкурсу Наконечна Ольга 
відповіла: «Найперше, це нові цікаві знайом-
ства із студентами інших вузів. Також завдя-
ки участі у таких форумах студенти мають 
змогу порівнювати свій рівень знань із інши-
ми студентами. Саме такі науково-практичні 

конференції і породжують майбутніх учених 
і професорів».

То ж, ще раз вітаємо Дрозд Іванну із при-
зовим місцем і бажаємо наснаги, творчих 
успіхів у подальшому. А організаторам ви-
словлюємо подяку за запрошення. Бажаємо, 
щоб на наступний рік ще більше наших сту-
дентів брали участь у подібних конкурсах і 
стверджували славне ім’я Дрогобицького пе-
дагогічного університету імені Івана Франка.

Роман ХОМин,
студент ІІ курсу біологічного факультету

переможцями у номінації «Студент  
митець» стали студенти:

ІІІ місце – Хрипун Роман, гр. МЗК-61, 
музично-педагогічний ф-т; Конарська Уля-
на, гр. МЗК-51, музично-педагогічний ф-т;

ІІ місце – Рап Мар’яна, гр. МЗХ-42, му-
зично-педагогічний ф-т;

І місце – Стахнів Роман, гр. МЗХ-21, 
музично-педагогічний ф-т.

у номінації «Студент  науковець» 
переможцями стали:

ІІІ місце – Петриків Володимир, 
гр. ІП-42, історичний ф-т;

ІІ місце – Дрозд Іванна, гр. Б-31, біоло-
гічний ф-т;

І місце – Дудник Олександра, гр. НА-57, 
ф-т РГФ.

у номінації «Студент  журналіст» 
перемогли студенти:

ІІІ місце – Барабаш Наталія, гр. ПАН-58, 
ф-т РГФ;

ІІ місце – Левицька Лілія, гр. ІП-52, 
історичний ф-т;

І місце – Стецюк Олег, гр. ІП-6, істо-
ричний ф-т.

Офіційна церемонія нагородження 
призерів відбулася 17 листопада, у День 
студента, в головному корпусі універси-
тету.

Вітаємо переможців конкурсу. Бажає-
мо усім студентам, поєднувати навчання 
в університеті разом з активною науко-
вою, громадською, соціальною, спортив-
ною, мистецькою, журналістською та ін-
шими діяльностями, отримувати знання, 
набиратися досвіду, здобувати нагороди 
і у 2012 році стати призерами конкурсу 
«Студент року».

Зеновій КВаСнІй,
заступник голови профкому студентів

Великий сюрприз приготувала глядачам 
команда КВН, соціально-гуманітарного фа-
культету, «Галюцинації». Вона не лише під-
няла, ще дужче, настрій усім присутнім, а 
й підбадьорила наших останніх учасників 
конкурсу, групу ДО-13. Номер за номером 
ми насолоджувались майстерністю східного 
танцю, талантом співу, чудовим виконанням 
музичного твору на піаніно, а також перший 
курс показав веселу сценку «Бабки на морі». 
І так не помітно пробіг час виступів. Групи 
перших курсів, як могли, представили себе і 
свої таланти. Далі залежало все від журі.

Під час того коли судді підраховували бали, 
на наш факультет завітали гості з Дрогобича, 
збірна команда КВН ДДПУ ім. І. Франка «Cosa 
Nostra», які дарували нашим студентам безліч 
жартів та позитиву загалом.

І ось, журі уже готове до оголошення ре-
зультатів. Усі з нетерпінням і напруженням 
чекають хто ж, все таки, стане переможцем. 

Переможцем традиційного огляд-конкур-
су художньої самодіяльності перших курсів 
«Дебют», другий рік поспіль, стала група ДО-
13. Головним призом за перше місце був торт, 
але решта груп також не залишились без ува-
ги, за 2-ге, 3-тє місце студенти отримали со-
лодощі. Ну і звичайно після вдалого концер-
ту відбулась святкова дискотека.

Софія КанДиба
Голова студентської ради соціально- 

гуманітарного факультету

Серед філологів з базових предметів 
«Українська мова і література» І  місце по-
сіла студентка-магістрантка Лілія Явір; 
ІІ  місце  – Ірина пітен (гр. УА–23) та Рок
солана Мигович (гр. УА–43); ІІІ  місце – 
Марія Сенета (гр. УА–23) та Ольга Русин 
(гр. УА–43). 

Серед студентів неспеціальних факуль-
тетів журі одностайно визнало кращою 
конкурсну роботу Наталії Вербовської (пе-
дагогічний факультет, гр. ПОО–42). при
зерами стали Наталія петричко (Інсти-
тут фізики, математики та інформатики, 
гр. МЕ–21), Марта паньків (педагогічний 
ф-т, гр. ПОА–52) – ІІ місце, а також Мар’ян 
Крисько (Інститут фізики, математики та ін-
форматики, гр. ІН–25) і Ірина Хомут (педа-
гогічний ф-т, гр. ПОА–31).

У конкурсі з російської мови та літератури 
перемогла Марія Крейс (гр.УР–54), на дру
гому місці – Лілія Станько (гр. УР–54), тре
тє місце посіла Наталія прокоп (гр. УР–35); 
у конкурсі з польської мови та літератури 
кращими були: Анна бистрова (гр. УП–36) – 
І місце; Ірина Лазор (гр. УП–55) – ІІ місце; 
Тетяна Рожанська (гр. УП–46) – ІІІ місце.

Леся баРанСьКа,
викладач кафедри української мови

стуДент року - 2011

наші стуДенти сереД Призерів

II-й Міжнародний Мовно-літературний конкурс

нові таланти на соціально-гуманітарному факультеті
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З нагоди 110-їрічниці музично-просвіт-
ницького товариства «Боян Дрогобицький» 
у нашому місті (30 жовтня – 20 листопада) 
відбувається V-й міжнародний хоровий фес-
тиваль імені о.Северина Сапруна.

В історії Дрогобиччини назване това-
риство відіграло величезну роль, особливо 
в період керування ним отцем Северином 
Сапруном, який був талановитим організа-
тором, музикантом (закінчив Вищий музич-
ний інститут ім. М.Лисенка у Львові) – скри-
палем і хормейстером.

Головною «дійовою особою» товариства 
був однойменний хор, який в умовах австро-
угорської імперії та панської Польщі через 
українську пісню пробуджував національний 
дух, пропагандував українську культуру. За-
вдяки «Бояну» та о.С.Сапруну в Дрогобичі 
(а згодом і в Бориславі) було засновано філію 
Вищого музичного інституту ім. М.Лисенка 
і, тим самим, покладено початок музичного 
професіоналізму. На це «працював» і репер-
туар хору (який в останні роки збагатився 
великими полотнами – «Месією» Г.Ф.Генделя, 
«Стабат Матер» Дж.Россіні та ін. творами сві-
тової хорової класики). Ці та деякі інші фак-
тори привели до зародження і розвитку укра-

Входження України до Болонського 
процесу актуалізувало проблему органі-
зації самостійної роботи студентів вищих 
навчальних закладів. За європейською 
кредитно-трансферною та акумулюючою 
системою (ECTS) ключовою складовою 
професійної освіти визнано індивідуальну 
роботу студентів. Саме тому у навчальних 
закладах України, у т.ч. Дрогобицькому дер-
жавному педагогічному університеті імені 
Івана Франка, спостерігається тенденція до 
зменшення аудиторних годин і збільшен-
ня часу, відведеного на самостійну робо-
ту. Значною мірою це стосується кафедри 
правознавства, соціології та політології, 
яка забезпечує викладання курсів (“Полі-
тологія”, “Соціологія” та “Правознавство”), 
які вивчають (за вибором) студенти усіх 
спеціальностей університету та правознав-
чих дисциплін, що є частиною фахової під-
готовки студентів спеціальності «Історія». 
Забезпечують викладання 31 дисципліни 
15 викладачів кафедри, з них 10 кандида-
тів наук, доцентів (66,7%), 1 ст. викладач, 4 
викладачі. За останні 5 років усі викладачі 
планово проходили підвищення кваліфіка-
ції педагогічних кадрів.

Справедливо говорять, що тільки ті зна-
ння, до яких студент прийшов самостійно, 
є міцними, тому викладачі кафедри право-
знавства, соціології та політології поступо-
во переходять від передавання інформації 
у готовому вигляді до керівництва само-
стійною пізнавальною діяльністю студен-
тів, формування у них досвіду самостійної 
навчальної роботи. Адже студент, не підго-
товлений до самостійного здобуття нових 
знань, не зможе розвинути таку здатність 
у своїх учнів у процесі роботи вчителем у 
школі. 

Організація самостійної роботи перед-
бачає забезпечення студентів методичними 
рекомендаціями і посібниками, електро-
нними або друкованими варіантами тек-
стів лекцій. Хочу відзначити, що навчаль-
но-методична документація затверджена 
на засіданнях кафедри відповідно до ви-
мог Державного стандарту вищої освіти 
та «Положення про методичні посібники», 
подається на розгляд науково-методичних 
рад відповідно факультету та університету 
і лише тоді затверджується вченою радою 
університету. Викладачами кафедри підго-
товлено методичні матеріали до курсів, зо-
крема: плани та методичні поради до семі-
нарських та самостійної роботи студентів, 
пакети для виконання ККР, завдання для 
різних форм контролю (групові контроль-
ні роботи, модульні завдання, підсумкових 
та поточних самостійних робіт, тексти лек-
цій. Протягом 2006–2011 рр. викладацьким 
складом кафедри підготовлено і видано: з 
курсу “Політологія” – 10 навчально-мето-
дичних посібників, “Соціологія” – 7, “Пра-
вознавство” – 5, правознавчих дисциплін 
– 15, методичні рекомендації до написання і 
захисту курсових робіт. Всього – 38 посібни-
ків. Найменш забезпеченими методичною 
літературою є предмети з правознавчих 
дисциплін. Об’єктивною причиною цього 
є часта зміна законодавства ВРУ. Потребує 
покращення робота з підготовки підручни-
ків і посібників з грифом МОНМС України. 

 У бібліотеках університету є в достатній 
кількості література з дисциплін “Політоло-
гія”, “Соціологія” та “Правознавство”. Прав-
да, значна частина літератури є застарілою. 
Тому студенти для пошуку необхідної ін-
формації досить активно використовують 
Інтернет-ресурси. На офіційному сайті 
кафедри правознавства, соціології та по-
літології вміщені матеріали, які покликані 
сприяти самостійній навчальній діяльнос-

ті студентів (програми навчальних дис-
циплін, плани семінарських занять з мето-
дичними рекомендаціями і завданнями для 
самостійного опрацювання тощо).

Викладачами кафедри правознавства, 
соціології та політології нагромаджений 
певний досвід організації самостійної ро-
боти студентів, який враховує основні на-
прямки й тенденції сучасної дидактики 
вищої школи. Питання, які виносяться на 
самостійне опрацювання студентами відо-
бражено у робочих навчальних програмах 
викладачів. На початку семестру з кожної 
дисципліни студенти отримують завдання 
для самостійного опрацювання, ознайом-
люються з формами контролю та критері-
ями оцінювання самостійної роботи (див. 
візитки). Керівництво самостійною робо-
тою студентів передбачає надання консуль-
тацій, індивідуальних чи групових завдань, 
методичних вказівок. Навчальний матеріал 
дисципліни, передбачений для засвоєння 
студентом в процесі самостійної роботи, 
виноситься на підсумковий контроль по-
ряд з навчальним матеріалом, який опра-
цьовувався при проведенні аудиторних на-
вчальних занять. Контроль за самостійною 
роботою студентів включає відповіді на 
контрольні або тестові питання; перевірку 
конспектів нормативно-правових актів, ре-
фератів; співбесіду.

Викладачі кафедри використовують різ-
ні форми самостійної роботи студентів, зо-
крема:

1. Опрацювання наукової літератури, 
її аналіз, написання курсових (з право-
знавства, V курс, історичний факультет) і 
дипломних, магістерських проектів (треба 
збільшити їх кількість). Підготовка рефера-
тів, доповідей, повідомлень на задану тему, 
робота з нормативно-правовими актами 
(законами, постановами, указами, розпо-
рядженнями). Розробка творчих соціоло-
гічних проектів, розв’язання та створення 
ситуаційних завдань.

2.Підготовка до семінарських занять. 
Самостійній роботі студентів сприяє «По-
ложення про організацію і методику про-
ведення семінарського заняття» наказ №130 
від 25 березня 2010 р., де форми і методи 
семінарського заняття урізноманітнюються 
в залежності від характеру навчальної дис-
ципліни, теми, особливостей студентської 
аудиторії та її реальних можливостей. Від-
повідно із наказом викладачі на семінар-
ських заняттях організовують елементи 
дискусії між студентами, залучають до ро-
боти всіх присутніх. Такі види проведення 
занять спонукають студентів до пошуку 
знань. Науково-теоретичний і методичний 
рівень лекційних і семінарських занять, 
рівень підготовки викладача, ведення сто-
рінки обліку успішності академічної групи 
контролює завідувач кафедри. На кафедрі 
є графік проведення відкритих занять, які, 
після їх проведення обговорюються на за-
сіданнях кафедри.

3.Виконання завдань, необхідних для 
успішного проведення і захисту різного 
виду практик (педагогічної, соціально-пе-
дагогічної).

4. Участь у щорічній науково-практич-
ній конференції викладачів і студентів, на-
писання доповідей, тез, статей, олімпіадах з 
“Політології” та “Соціології” (І та ІІ етапи). 
На кафедрі створено проблемну групу під-
готовки студентів до олімпіади з “Політоло-
гії” (керівник доц. Зелена О.Я.).

На сучасному етапі в організації само-
стійної роботи студентів цікавими є засто-
сування випереджувальних завдань, тобто 
завдань, спрямованих на повне вивчення 
або часткове самостійне оволодіння мате-

ріалом студентами до його засвоєння на 
занятті. Їх викладачі пропонують до лек-
цій (завдання, спрямовані на самостійне 
ознайомлення з новим матеріалом за під-
ручником, довідковою літературою, на збір 
фактичного матеріалу для доповнення); до 
семінарських занять (завдання, зорієнто-
вані на вивчення першоджерел, складан-
ня плану диспуту, питань для «мозкового 
штурму», бесіди, проблемних питань, на 
складання плану семінарського заняття).

Викладачі кафедри намагаються вно-
сити корективи у навчальний процес з ме-
тою вдосконалення організаційних форм, 
розширення змісту та методів здійснення 
навчальної аудиторної та позааудиторної 
самостійної роботи. Передовсім це стосу-
ється оновлення навчального матеріалу, 
його структурування, форм і методів його 
викладу у навчальному процесі та методич-
ного забезпечення. Періодично оновлюють-
ся та змінюються структурні компоненти 
робочих навчальних програм. Здійснюєть-
ся внутрішнє впорядкування змісту, форм і 
методів викладання дисциплін спеціаліза-
ції з урахуванням специфіки педагогічно-
го вузу. Однак проблемою на сьогоднішній 
день залишається забезпечення кожної дис-
ципліни навчально-методичною літерату-
рою, електронними версіями лекцій. При 
цьому слід враховувати те, що студенти не 
повинні бути перевантажені самостійною 
роботою і мати можливість раціонально 
розподіляти час для роботи над усіма пред-
метами і на відпочинок.

Разом з тим на практиці зустрічаються 
певні труднощі у плануванні, здійсненні 
та контролі самостійної роботи. Основною 
причиною є недостатня сформованість у 
студентів навичок самостійної пізнаваль-
ної діяльності, незнання їх раціональних 
прийомів, невміння працювати зі спеці-
альною літературою та іншими джерелами 
інформації, узагальнювати і систематизува-
ти набуті знання, раціонально планувати й 
використовувати час самостійної роботи. У 
зв’язку з цим доцільно розглянути питання 
про впровадження спецкурсу «Організація 
самостійної навчальної діяльності» для сту-
дентів-першокурсників усіх спеціальностей 
університету.

Завідувач кафедри правознавства, соціології 
та політології

к. іст. н., доц. Я.М. КОМаРницьКий

20 жовтня інженерно-педагогічний фа-
культет вкотре святкував свій День наро-
дження. Урочисто і святково було у цей день в 
актовій залі інженерно-педагогічного факуль-
тету. Зібралися студенти, викладачі, гості свя-
та. Багато привітань, побажань та щирих слів 
прозвучало для рідного факультету. Оплеска-
ми зустрічали присутні завідуючих кафедр, 
декана факультету – Юрія Юліановича Сквар-
ка, заступника декана – Лесю Василівну Сав-
ку, завідувачів кафедр, викладачів. Зі словами 
привітання до присутніх на святі звернувся 
проректор з науково-методичної роботи, 
професор Мирон Васильович Чернець. Про-
ректор побажав успіхів навчанні та науковій 
роботі, плідній праці на благо факультету та 
університету. Також теплими словами до ви-
кладачів та студентів звернувся студентський 
капелан о. Олег Кекош, який побажав усім Бо-
жої ласки та покровительства у нелегкій спра-
ві навчання та виховання.

Проникливий спів студента третього кур-
су нашого факультету Давида Кузьмича не-
абияк прикрасив свято та підтримував теплу 
атмосферу.

Оваціями супроводжувався показ моделей 
одягу із традиційних та нетрадиційних мате-
ріалів, який став родзинкою свята. Під бурх-
ливі оплески та схвальні вигуки виходили на 
подіум красуні-моделі: кожна по-своєму ори-
гінальна, чарівна, а головне – неповторна.

Всі представлені моделі одягу виготовлені 
студентами нашого інженерно-педагогічно-
го факультету з використанням найрізнома-
нітніших технік оздоблення: вишивка, ручне 
ткання, аплікація, буфи, гільоширування, 
розпис. Джерелом натхнення колекції "Дивос-
віт" стала самобутня творчість Марії Прийма-
ченко. Її фантастичні химерні звірі несуть у 
собі великий заряд позитивної енергії. Запро-
понована колекція молодіжних тунік оздо-
блена у сучасній техніці гільйоширування 
(випалювання по тканині) з використанням 
малюнків Марії Приймаченко, виконана у 
етнічному стилі, виготовлена із синтетичних 
тканин. Одягатись у відомих дизайнерів ніхто 
не проти – вбрання ексклюзивне, стиль непо-
вторний, а індивідуальність та оригінальність 
завжди помічають та оцінюють. Єдине, що 
стає на заваді цього примхливого задоволен-

Нещодавно у редакційно-видавничо-
му відділі нашого університету побачив 
світ збірник наукових праць студентів-іс-
ториків нашого університету. Здавалося 
б цілком буденна подія, адже не вперше у 
нашому навчальному закладі публікують-
ся видання статей і матеріалів, авторами 
яких є студенти-франківці. Подібними 
виданнями можуть похвалитися і біоло-
гічний, і педагогічний, і соціально-гума-
нітарний факультети, а також історичний 
факультет, де щороку видається збірник 
матеріалів конференцій студентів спеці-
альності “Філософія”. Однак цього року 
власне уперше було видано збірник на-
укових праць з історії, де опубліковано 
результати наукових пошуків студентів 
ІІІ-V-го курсів. Ініціаторами, редакторами 
та упорядниками збірника виступили де-
кан історичного факультету проф. Леонід 
Тимошенко та доц. Микола Галів.

Збірник складають з двох розділів. У 
першому розділі розміщено публікації 
на краєзнавчу тематику. Для прикладу, 
Марія Багрій і Лілія Левицька дослідили 
економічні, соціальні та культурні аспек-
ти становища сіл Ясениця Сільна й Лужок 
Горішній у Пізньому Середньовіччі та Ран-
ньомодерну епоху, а Володимир Петриків 
проаналізував історію школи села Довге 
Гірське ХІХ – першої половини ХХ ст. Ад-
міністративно-територіальні обриси Дро-
гобиччини на початковому етапі Другої 
світової війни (1939 – 1941 рр.) охаракте-
ризував Богдан Шимко. Цьому ж періоду 
присвячена публікація Марії Гладьо, яка 
окреслила культурне життя Дрогобича за 
матеріалами радянської періодики. Єдина 
стаття, присвячена персоналії, належить 
Юлії Гарбіч. У ній студентка розкрила ді-
яльність Юлії Ганущак − відомої учасниці 
національно-визвольного руху на Дрого-
биччині у 1940 – 1950-х рр.

Другий розділ збірника сформовано з 
матеріалів ІІ-ї Міжнародної студентської 
наукової конференції «Процес об’єднання 
Європи: пошук універсальної парадигми 
ідентичності» (Дрогобич, 31 березня – 1 
квітня 2011  р.). Зокрема, Юлія Осавулюк 
у своїй статті з’ясувала “історію розвитку” 
україністичної проблематики на сторінках 
журналу «Slavic and East European Review», 
продемонструвавши не лише чудове зна-
ння англійської мови, а й здатність до 
глибоких аналітичних і узагальнюючих 
міркувань. Цікавими і вартими уваги є пу-
блікації студентів Богдана Шимка, Андрія 
Кузмяка, Олега Стецюка, які характеризу-
вали і зважували різноманітні аспекти єв-
роінтеграційних процесів.

Зауважимо, що науковими керівника-
ми студентських дослідницьких починань 
стали викладачі, доценти і професори іс-
торичного факультету: Ю. Стецик, Л. Тим-
ошенко, І. Смуток, Р. Попп, М. Галів, В. Іль-
ницький, В.  Тельвак, В. Галик. Зважаючи 
на готовність професорсько-викладацько-
го складу історичного факультету активно 
підтримувати і спрямовувати наукові по-
шуки студентства, можна упевнено ствер-
джувати, що перший випуск збірника на-
укових праць студентів-істориків не стане 
єдиним, а вже наступного року доповнить-
ся другим подібним і, можливо, більш роз-
ширеним виданням.

Іван ХеРОВиЧ,
голова студентського самоврядування

ВІТАЄМО
завідувача кафедри нової 

та новітньої історії України 
Михайла Васильовича СЕНЬКІВА
і завідувача кафедри соціальної 
педагогіки та корекційної освіти 

Тетяну Олександрівну ЛОГВИНЕНКО
з присвоєнням вченого звання 

професора

а також кандидатів наук
Миколу Івановича ГЛАДКОГО,

Павла Валерійовича СКОТНОГО,
Віталія Михайловича ФІЛЯ,

Лілію Григорівну СТАХІВ,
Марію Миколаївну ЧОБАНЮК
з присвоєнням вченого звання 

доцента

РЕКТОРАТ

пРО ОРГАНІзАцІЮ САМОСТІЙНОї РОбОТИ СТуДЕНТІВ 
КАФЕДРОЮ пРАВОзНАВСТВА, СОцІОЛОГІї ТА пОЛІТОЛОГІї ня – його обмежена доступність. А студенти 

з інженерно-педагогічного можуть створити 
колекцію одягу із найнеймовірніших та до-
ступних матеріалів. З чого тільки не виготов-
ляють сукні: з поліетиленових пакетів, корків, 
обгорток від цукерок, цінників, паперу, муш-
лів, гральних карт, листя, соломи, сірників, 
чоловічих краваток, ґудзиків, одноразового 
посуду та пляшок. Продуманим і цікавим був 
концерт учасників самодіяльності. Потішили 
і своїм виступом КВН-щики: "Веселіться – це 
свято у нас!" На завершення святкування від-
бувся традиційний дебют першокурсників. 
Всі радо вітали їх і прийняли у студентську 
дружню родину. 

Свято вдалося на славу. А назавтра зно-
ву будні, які вимагають від нас копіткої що-
денної праці. То ж сьогодні радіймо за наші 
досягнення та успіхи! Прагнім і досягаймо 
вершин у навчанні, вірмо у краще завтра і 
створімо його сьогодні!

Леся МаЛКО,
викладач кафедри основ технологій,

наталя ЩеРбаК,
студентка групи Тіш - 31

факультет святкує День нароДженняПерші кроки в науку

Хоровий фестиваль імені о.северина сапруна
їнського музично-мистецького життя в краю.

Після 1944 року «Боян», зрештою як і інші 
товариства національного спрямування, 
були ліквідовані, багато їх членів зазнали ре-
пресій або виїхали за кордон.

З приходом в Україну незалежності «Боян 
Дрогобицький» був відроджений групою ен-
тузіастів (на чолі з професором М.Бурбаном) 
при ДДПУ ім. І.Франка. Багатогранна діяль-
ність сучасного «Бояна» не вкладається у ко-
ротку замітку. Один з головних аспектів його 
діяльності – збереження і розвиток традицій 
через концертне виконавство, просвітни-
цтво, видавництво та організацію суспільно-
музичного життя.

Цьогорічний фестиваль (Художній керів-
ник – заслужений працівник культури Украї-
ни, доцент П.Гушоватий) зібрав хори з України 
та Польщі, які щонеділі просвітленим співом 
духовної музики у Катедральному соборі Пре-
святої Трійці віддають шану пам’яті видатного 
митця – о.Северина Сапруна, його самовідда-
ній праці на ниві національного відродження, 
для якої він не жалкував ні сил, ні життя.

богдан Пиц
Доцент кафедри народних музичних 

нструментів та вокалу 

Декан Ю.Скварок 
серед студентів факультету
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коли тобі тривожно на душі, 
коли тобі потрібне добре слово, 
Таку людину ти знайди в житті, 
Яка завжди допомогти готова.

Саме такою люди-
ною, яка завжди гото-
ва зрозуміти, прийти 
на допомогу іншим, 
завжди був і залиша-
ється Франко Івано
вич пРИСТАЙ, який 
29 листопада справ-
ляє своє день наро-
дження.

Доля була щедра 
до нього. У його жит-

ТОРСЬКА Світлана Пилипівна 01.11. 1940 – 29.03. 1997
ЦЮЦЮРА Дмитро Іванович 06.11.1936 – 12.07. 2010
ЛІТЯНСЬКИЙ Василь Васильович 07.11. 1914 - 06.10.1993
СТАРИЙ Валентин Григорович 14.11. 1920 – 18.04. 2008

СЮТА Омелян Володимирович 14.11. 1928 – 07.06. 1971
РУДИК Деонізій Федорович 15.11. 1930 – 20.04. 1984
ОГРИЗА Ганна Іванівна 30.11. 1955 – 17.03. 1996 
РОЗОВСЬКИЙ Григорій Єфремович 30.11. 1924 - 1988

65 років профе-
сору, докторові фі-
лологічних наук, за-
відувачеві кафедри 
германських мов і 
перекладознавства 
Дрогобицького дер-
жавного педагогіч-
ного університету 
імені Івана Франка, 
члену національної 
спілки журналістів 
України, члену наці-

ональної спілки письменників України. 
Микола Іванович зИМОМРЯ знаний в 

Україні та за її межами як науковець, невтом-
ний дослідник, талановий педагог, організа-
тор освіти, мудрий керівник, людина твердих 
державницьких позицій та високої культури,  
талановитий науковець та здібний організа-
тор. Вищу освіту здобуто в Ужгороді, аспі-
рантура і захист кандидатської дисертації − у 
Берлінському університеті, докторантура і 
захист докторської дисертації − у Москві. 
Потім робота в Ужгородському університеті, 
у Педагогічній академії в Слупську (Польща), 
знову в Закарпатському Інституті післяди-
пломної освіти, повторно у Польщі, у Балтій-
ській гуманістичній вищій школі в Кошаліні. 

2003 року професор Микола Зимомря ки-
нув якір у Дрогобичі, де був обраний завід-
увачем кафедри теорії і практики перекладу 
нашого університету Ряди науковців Фран-
кової вищої школи поповнив учений євро-
пейського рівня, автор понад 500 наукових 
праць з проблематики порівняльного літе-
ратурознавства, перекладознавства, культу-
рознавства. Серед цих праць − десятки мо-
нографій, наукових збірників, упорядкувань 
збірників творів видатних земляків. 

Завершився чемпіонат Львівщини з фут-
болу серед ВНЗ ІІІ-ІV р. а. (вища ліга) в 
рамках проведення «Універсіади Львівщи-
ни-2011». Титул чемпіона виборола команда 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.

Дрогобицькі студенти змогли перемогти 
Національний Університет «Львівська По-
літехніка», Львівський Національний Уні-
верситет Ветеринарної Медицини, Львів-
ську Комерційну Академію, та розійшлися 
«миром» з Львівським університетом фізич-
ної культури. Лише один раз наша команда 
поступилися Львівському Національному 
Аграрному Університету. Кращим бомбар-
диром змагань став студент V курсу факуль-
тету фізичного виховання Роман Шакалець.

Збірна ДДПУ була сформована зі студен-
тів факультету фізичного виховання (декан 
проф. М.Лук’янченко) та доповнена студен-
том факультету економічної освіти та управ-
ління (декан доц. М.Баб’як). До успішного 
виступу команду готували викладачі кафе-
дри спортивних дисциплін та методики їх 
викладання доц. А. Веселовський, викладачі 
В. Мазяр, О. Михайловський.

Дуже шкода, що цього успіху не встиг до-
чекатись ректор Валерій Григорович Скот-
ний. Багато років він був почесним пре-
зидентом футбольного клубу «Каменяр» і 
завжди підтримував спортсменів, а особли-
во, футболістів нашого університету. Він 
радів нашим здобуткам та спортивним до-
сягненням. Безумовно, що цю перемогу ми 
присв’ячуємо світлій пам’яті Валерія Григо-
ровича Скотного.

Колектив факультету фізичного виховання

ті були і навчання у Дрогобицькому механіч-
ному технікумі, і робота фрезерувальником 
на долотному завод, і військова служба на 
Північному Кавказі.

Після закінчення у 1965 році Дрогобиць-
кого педінституту за спеціальністю „Матема-
тика і креслення”, працював учителем мате-
матики. З 1970 по 1981 рік Франко Іванович 
– викладач кафедри елементарної матема-
тики, потім – старший викладач кафедри 
математики і методики викладання матема-
тики початкового навчання педагогічного 
факультету, а з 1982 по 2001 рік – заступник 
декана педагогічного факультету. Він був 
надзвичайно добросовісним працівником, а 
такі якості, як точність, пунктуальність, сум-
лінність у поєднанні з чуйністю, доброзич-

Микола Іванович − відомий перекладач 
з німецької, польської мов. Ви переклали 
збірку поезій «Київ у травні» Д.  Павлич-
ка  – німецькою мовою, польськомовні тво-
ри «Гармонія псалму» Олександри Шевелло, 
німецькомовні розділи «Історії карпатських 
русинів» Михайла Лучкая, а також польсько-
мовну працю Івана Павла ІІ «Встаньте, ході-
мо!» 

Ваша самовіддана напружена праця гідно 
оцінена званнями: лауреат Міжнародних лі-
тературних премій ім. І. Кошелівця та Б. Леп-
кого, а також знаками «Відмінник освіти 
України», «Петро Могила».

Ми гордимося, що наш професор є членом 
Національної спілки журналістів України, 
членом Національної спілки письменників 
України, головою Дрогобицького відділення 
Національної спілки письменників України. 
Ваші виступи у місцевій пресі та радіо за-
вжди злободенні, високопрофесійні і цікаві.

Ваші польські друзі у Перемишлі, з яки-
ми мені довелось зустрічатись, відзначають 
Вашу невгомонність, добре знання польсько-
українських взаємин, підтримку української 
громади у Польщі. Захоплений Вашим чуй-
ним ставленням до своїх рідних, до колег, до 
своїх аспірантів. Відчуваю, як радіє батько 
науковим успіхам сина Івана, невістки. Док-
тор філологічних наук Іван Миколайович  – 
один з перших докторів, який захистився як 
викладач факультету романо-германської 
філології. 

Дорогий ювіляре! Нехай щедро колосить-
ся Ваша наукова нива, поповнюється україн-
ська література новими Вашими поетичними 
і прозовими перекладами, а душа молодіє!

З роси і води Вам!
 

Юрій КишаКеВиЧ, 
професор, проректор Дрогобицького 

державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

ливістю, ліричністю душі щиро захоплювали 
викладачів і студентів, з якими він працював. 
Наш іменинник – відмінник народної освіти, 
ветеран праці, має численні подяки.

Зараз Франко Іванович знаходиться на за-
служеному відпочинку і найголовніше у його 
житті – це велика і гарна сім’я: дружина, троє 
дітей і четверо внуків. А ще любить працю-
вати на землі і з особливою ніжністю плекати 
світле диво природи – виноград.

Тож з нагоди Вашого дня народжен-
ня хочемо Вам побажати щастя дзвінкого, 
здоров’я міцного, радості від дітей та онуків 
і многая літа. 

З повагою
колектив педагогічного факультету.

коли тобі тривожно на душі, ...

Професору м.зимомрі – 65

МИ їХ ПАМ’ЯТАЄМО (Листопад 2011)

франківці – чемПіони


