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В НОМЕРІ:
Прийміть найщиріші вітання з нагоди

важливого національного свята – Міжнародного
дня рідної мови.

Це свято є даниною одному з найцінніших
надбань, яке створене й залишене нам нашими
попередниками. Саме мова є душею нації, її
генетичним кодом, адже у її  глибинах
народилося культурне надбання, яким може
пишатися народ. 

Мова - це найбільший скарб народу. Це саме
той інструмент, який єднає людей однієї нації,
робить їх єдиним цілим.

Вітаю усіх з цим святом, бажаю ніколи не
забувати рідної мови, адже чим більше на землі

буде мов, тим різноманітнішим буде й життя на нашій планеті! Бажаю всім успіхів,
не зупинятися на досягнутому і залишатися відкритими перед світом, зберігаючи
водночас власну культурну самобутність та невичерпне розмаїття українського
слова!

НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА,
ректор, професор

ШАНОВНА АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТО!

У світі існує більше 6 000 мов і діалек-
тів, про кожну з них можна сказати що-
небудь цікаве і дивовижне. Ось лише
невелика добірка цікавих фактів про мови
світу.
В алфавіті грузинської мови всі літери малі.
У кхмерском алфавіті (Камбоджа) – 76

букв.
У мові седанг (В’єтнам) – 50 голосних

звуків.
Баскською мовою говорять баски, які

проживають на території між Францією та Іспа-
нією. Баскська мова не схожа ні на французьку,
ні на іспанську. Вона взагалі не належить
індоєвропейській мовній сім’ї.
Сербська і хорватська настільки схожі, що

колись їх вважали однією мовою. От тільки
серби пишуть знайомою нам кирилицею, а
хорвати більш наближені до західних країн, та
використовують латиницю. Релігія у цих народів
теж різна.
 Найдовший алфавіт у світі –

камбоджійський. У ньому – 74 літери.
Мова Такі, поширена в деяких частинах

Французької Гвінеї, складається тільки з 340
слів.
В ескімоській мові – більше 20 синонімів

слова сніг.
В китайській писемності – більше  40 000

символів. 
У китайському письмі ієрогліф, що позна-

чає “трудність, неприємність” зображається як
дві жінки під одним дахом.
В естонській мові – 14 відмінків.
У індонезійській мові повторення слів –

це множина.
В арабських країнах розмовна і письмова

мови дуже відрізняються. Розмовна мова
варіюється від регіону до регіону, а письмова
заснована на Корані, її використовують на
телебаченні, радіо, в університетах, в уряді.
За законами штату Іллінойс, в штаті не

можна говорити англійською мовою. Офіційна

мова тут – американська.
Widow (вдова) – єдине слово в англій-

ській, жіноча форма якого коротша, ніж від-
повідна чоловіче (widower).
Французька була офіційною мовою Англії

більше 600 років.
Найдовшим словом в нашій мові вва-

жається нікотинамідадениндинуклеотидфос-
фатгідрин. Означає воно хімічну сполуку.
 Іспанська свистяча мова сілбо має всього

чотири голосних і чотири приголосних звуки. Її
можна почути за кілька кілометрів,  нагадує
вона пташиний щебет.
 Індійська мова жестів є найпоширенішою

німою мовою в світі, якою користуються
близько 2,7 мільйонів людей.

 Більше третини з 6 800 мов світу знахо-
диться під загрозою зникнення. Згідно
ЮНЕСКО, у 200 мов зараз менше 10 живучих
носіїв мови.
 Тільки в Африці говорять більш ніж на

1 000 різних мовах. Мова берберів в Північній
Африці навіть немає письмової форми.
У багатьох африканських мовах є звук -

клацання, який вимовляється одночасно з
іншими звуками. Щоб його вимовити належним
чином потрібно вчити мову з дитинства.

 Папуа-Нова Гвінея є країною з най-
більшою кількістю мов. Тут говорять більш,
ніж на 850 мовах.

 В Америці прийнято при зустрічі запитува-
ти: ”Як справи?” В Малайзії ж питають: “Куди
ти йдеш?” Але оскільки це не питання, а вітання,
то і відповідають, зазвичай:  ”Просто погуляти”.
 Можна сказати, що діти починають вчити

мову ще в утробі матері. Так, новонароджені
(3 до 5 днів від народження), які народилися в
родині, де розмовляють французькою мовою,
як правило, плачуть з підвищеною інтонацією,
що характерно для французької мови, в той час
як діти німецькомовних батьків, плачуть з
пониженою інтонацією. ОЛЬГА ЛУЖЕЦЬКА,

редактор видавничого відділу

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО МОВИ СВІТУ

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм
відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що
мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ
століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо
дуже невтішну перспективу. Ліна Костенко

Робочий візит до Університетського
коледжу КАТО-ВІВЗ у Бельгії.

ст. 3

Історичний факультет став співорга-
нізатором круглого столу “Проектні
технології навчання на уроках історії”
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Зустріч із зарубіжним партнером

Прощання з колядою

Методичний семінар із польської мови
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ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

Бажаємо подальших наукових
звершень та творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

КОРОТКО

До ювілейної дати – 200-
річчя Тараса Шевченка –
залишаються лічені дні.
Викладачі університету
оглядають свої здобутки у
вшануванні великого про-
рока нашого народу. У цій
короткій замітці мова піде
про внесок викладачів і
студентів музично-педаго-
гічного факультету у вінок
слави Кобзаря.

Перша квітка вплетена у
цей вінок випускником
музично-педагогічного факультету Бог-
даном Шкільником, для якого Іван
Франко був двоюрідним прадідом. На-
щадок великого Каменяра скомпонував
хорові чотириголосні мініатюри на вірші
Тараса Шевченка. Збірка цих мініатюр,
ретельно підготовлена редакційно-ви-
давничим відділом університету, недавно
вийшла у світ. Видання адресоване сту-
дентам та викладачам  музичних закладів,
диригентам хорів та керівникам вокаль-
них ансамблів.

Збірка хорових творів на вірші Тараса
Шевченка “Наш хор”, укладена Дзве-
ниславою Василик і підготовлена до дру-
ку видавничим відділом університету, –
друга квітка до вінка слави ювіляра. Збірка
містить 27 творів для однорідного (ди-
тячого, жіночого) складу хорових ко-
лективів. У збірці пропонуються авторські
та народні варіанти інтерпретацій віршів
Кобзаря. Цінними для майбутніх читачів
є методичні рекомендації щодо виконання
творів, відомості про авторів музики.

Третя квітка доповнила вінок завдяки
фінансуванню родинного фонду Піцюрів

До 200-річчя Тараса Шевченка

МУЗИКАНТИ   –   ШЕВЧЕНКОВОМУ ЮВІЛЕЮ
при фундації ім. Тараса Шев-
ченка у м. Вінніпег (Канада).
Дбайливо уклали цю квітку під
назвою “Поезія Тараса Шевченка
в сучасній хоровій музиці”. До
200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка старший вик-
ладач кафедри методики музич-
ного виховання і диригування
Дзвенислава Василик і викладач
кафедри музикознавства та
фортепіано Андрій Славич. До
збірки увійшли твори як дос-
відчених, так і молодих компо-

зиторів з України та зарубіжжя. Укладачі
збірки переконані, що “кожне покоління
митців знаходить у поезії Шевченка дедалі
новіші риси біблійної мудрості, отриму-
ючи імпульси для творчості”. Видання за-
вершується методичними рекоменда-
ціями  для виконавців та відомостями про
авторів.

Навчально-методичний посібник “Во-
кальна Шевченкіана. Твори українських
композиторів на вірші Т. Шевченка для
баса і баритона” (частина І), укладений
викладачем кафедри народних музичних
інструментів та вокалу М. Фрайтом та ст.
викладачем тієї ж кафедри Л. Радевич-
Винницькою, – розкішна квітка у вінок
слави поета, бо наближає нас до здійснен-
ня мрії Станіслава Людкевича – видання
музичного “Кобзаря” з усіма поезіями
Шевченка.

Надіємося, що розповідь про внесок
викладачів та студентів інших факультетів
матиме продовження.

Ю.Л. КИШАКЕВИЧ,
проректор з науково-педагогічної

роботи

6 лютого на конференції трудового
колективу університету були прийняті
Колективний договір на 2014  – 2015 роки
та Угода з охорони праці на 2014 рік.

Голова профкому працівників уні-
верситету Олена Куцик звітувала про
виконання Колективного договору у 2014
році та представила проект Колективного
договору на 2014 – 2015 роки.

в. о. декана соціально-гуманітарного
факультету Ігоря Мироновича Гриника
із успішним захистом дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук (науковий керівник –
проф. Т.О. Логвиненко)

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ
ЗВАНЬ

17 січня 2014 року рішенням
Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки України присвоєно вчені звання:

Олегу Васильовичу Кузику – до-
цента кафедри загальної фізики;

Любові Йосипівні Скалич – доцента
кафедри педагогіки та методики почат-
кового навчання;

Ірині Романівні Харкавців – доцента
кафедри практики англійської мови;

Оксані Богданівні Хомишак – до-
цента кафедри методики викладання іно-
земних мов;

Жанні Василівні Янко – доцента
кафедри філософії імені проф. В.Г. Скот-
ного.

Згідно з угодою нашого університету з
Академією сухопутних військ ім. гетьма-
на Петра Сагайдачного у Львові студенти
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. Івана Франка можуть
проходити під час навчання підготовку
офіцерів запасу. На цей час і в Академії
навчається 6 студентів нашого універси-
тету. Вступ в Академію проводиться за
конкурсним відбором. Детальніше про
умови вступу можна довідатись у спе-
ціаліста Руслана Степановича Щудло
(головний корпус, каб. № 39, тел. 2-40-95,
моб. тел. 067-37-92-607). РЕДАКЦІЯ

Бажаємо подальших наукових
звершень та творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

До відома студентів
ЯК СТАТИ ОФІЦЕРОМ ЗАПАСУ

Рішенням Акредитаційної комісії
України від 27 грудня 2013 року (протокол
№108) спеціальність 7.03050201 Еко-
номічна кібернетика визнано акре-
дитованою  з ліцензованим обсягом
підготовки 15 осіб денної форми навчання

24 січня розпочався  ІІІ (обласний) етап
предметних олімпіад. Софія Каліцун
виборола ІІ місце з правознавства, Софія
Жук – ІІ місце з економіки, Роман Залісь-
кий та Мар’яна Костецька посіли ІІІ
місце з біології, а Марія Копач  – ІІІ місце
з математики. Назар Юрчишин   зайняв
ІІ місце з історії, Софія  Проць – ІІІ місце
з хімії, а Христина  Кобиринка та
Віталій  Гусак – ІІІ місце з астрономії.

Введено  нове Положення про
ректорські контрольні роботи з 3 лютого
2014 року

ПЕРШІ ЗДОБУТКИ
ЛІЦЕЇСТІВ НА ОБЛАСНИХ

ОЛІМПІАДАХ

Доля нашої мови
залежить і від того, як
відгукнеться на рідне
слово наша душа, як
рідне слово  бринітиме
в цій душі, як воно
житиме в ній.

Олесь Гончар

В Інституті іноземних мов відбулися
збори кураторів і старост академічних
груп, на яких було обговорено та
затверджено план ювілейних заходів з
нагоди 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка.

6 лютого  університет успішно за-
вершив звітування у Міністерстві освіти і
науки України про результати наукової та
науково-технічної діяльності за 2013 рік.

12 лютого в Інституті іноземних мов
відбулася олімпіада з англійської мови
серед студентів відділення “Переклад”.

18 лютого завідувач кафедри фізичного
виховання доц. О.В. Слімаковський  та
голова спортклубу університету ст. вик-
ладач О.С. Лемешко взяли участь у   роз-
ширеній нараді Львівського обласного
відділення Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту Міністерства освіти і
науки України, на якій затверджено
програму „Універсіада Львівщини – 2014”.

3 – 7 березня у головному корпусі уні-
верситету ауд. 20  проходитиме виставка
Шевченкіани з фондів Львівського музею
Михайла Грушевського, приурочена до
200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка. Вхід вільний.

Софія Каліцун – учениця групи прав-
ничого профілю,  виборола ІІ місце з пра-
вознавства на обласному конкурсі-захисті
творчих робіт МАН

Олена Синенька – учениця групи
інформаційних технологійвиборола ІІ міс-
це з фізики та ІІІ – з інформатики в
обласному конкурсі-захисті творчих ро-
біт МАН.

Бажаємо ліцеїстам нових перемог в
обласних та всеукраїнських

олімпіадах і конкурсах!
РЕДАКЦІЯ
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5 лютого у Катедральному соборі
„Святої Трійці” відбулася святкова Лі-
тургія у супроводі народної хорової капе-
ли „Гаудеамус” (під керівництвом декана
музично-педагогічного факультету, заслу-
женого працівника культури України, про-
фесора Степана Яковича Дацюка). Бого-
служіння відбувалося з нагоди початку
ІІ-го семестру 2014 навчального року.

Присутній професорсько-викладацький
склад Дрогобицького державного уні-
верситету імені Івана Франка, студентство,
прихожани церкви та всі бажаючі мали
можливість почути найкращі зразки
української літургійної музики у
професійному виконанні студентської
хорової капели „Гаудеамус”.

Готуючись до майбутнього славного
ювілею нашого університету – 75-ліття від
дня  його створення – ректорат задумав
створити монографію про історію закладу
та його здобутки у підготовці фахівців,
наукових дослідженнях, а також веб-
проект „Дрогобицькому педуніверситету
– 75”.

Якщо про зміст монографії більш-менш
можна здогадуватись (бо видавалися до
60- і 70-річчя закладу), то структура та
зміст веб-проекту ще буде обговорю-
ватись і  урізноманітнюватись.

У рамках веб-проекту на веб-сайті уні-
верситету публікуватимуться відеоролики
з розповідями викладачів, випускників,
студентів, працівників сфери освіти, діячів
науки і культури про різні періоди діяль-
ності університету, історичні розвідки, фо-
то та архівні документи. Кожен бажаючий,
користуючись зворотнім зв’язком, може
запропонувати  свої теми інтерв’ю, власні
документи (наприклад, дипломи), фото і
відеоматеріали. Таким  чином, кожен
може стати автором веб-проекту, розпо-

СТВОРИМО РАЗОМ ВІДЕОІСТОРІЮ НАШОГО
УНІВЕРСИТЕТУ!

вівши на відеокамеру про якийсь епізод з
історії Дрогобицького державного педа-
гогічного інституту (університету з 1998
року).  Звертаємося, насамперед, до  на-
ших ветеранів, випускників минулих років,
колишніх керівників органів освіти та
влади, які можуть повідомити багато
цікавого  про діяльність педінституту, про
його працівників та випускників, їх участь
у громадсько-політичному житті міста та
регіону.

Структуру веб-проекту доручено роз-
робити  викладачу кафедри інформацій-
них систем та технологій Юрію Риш-
ковцю, який недавно захистив канди-
датську дисертацію  з інноваційних техно-
логій. Робочу групу незабаром буде сфор-
мовано і подано контактні телефони.
Тимчасово з питань веб-проекту можна
звертатися до  методиста навчально-мето-
дичного відділу Віри Миколаївни Лудин
за телефоном  3-38-77.

Ю.Л.  КИШАКЕВИЧ,
проректор з науково-педагогічної

роботи

СВЯТА ЛІТУРГІЯ.
СПІВАЄ ГАУДЕАМУС

28-31 січня ректор Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім.
І. Франка  проф. Н.В. Скотна  та в.о. дека-
на соціально-гуманітарного факультету
І.М. Гриник  у рамках підписаної угоди
здійснили робочий візит до Універ-
ситетського коледжу КАТО-ВІВЗ (Бель-
гія), де представники нашої делегації
познайомилися з системою підготовки
фахівців соціальної сфери, біотехнологій
та інженерії в Бельгії, вивчали досвід
надання соціальних послуг різним
категоріям людей. У рамках цього візиту
відбулися ділові зустрічі і переговори з
керівництвом Університетського коледжу
КАТО-ВІВЗ та його структурних під-
розділів щодо стажування викладачів,
обміну студентами, проведення спільних
конференцій, семінарів.

Університетський коледж КАТО-ВІВЗ,
корпуси якого знаходяться у 6 містах, є
найбільшим навчальним закладом такого
типу у Фландрії (північна частина Бельгії),
де навчається близько 13 000 студентів.
Навчальний заклад готує фахівців за 10
напрямами, серед яких: архітектура, біо-
технології, сільське господарство, охо-
рона здоров’я, комерційні науки та управ-
ління, інженерія, технології та інфор-
матика, музичне і драматичне мистецтво,
підготовка вчителів, соціальна робота.

Під час перебування представники
нашої делегації познайомилися з
особливостями навчально-виховного
процесу, матеріально-технічною базою
цього навчального закладу, вивчали
досвід міжнародної співпраці коледжу
з іноземними партнерами. Коледж має
більше 250 партнерів у різних країнах
світу, щороку приймає на навчання
біля 200 іноземних студентів. Близько
150 викладачів коледжу щороку беруть
участь у Міжнародних тижнях за
кордоном, щонайменше 80 іноземних
колег він приймає на своїх фа-
культетах. В ході візиту досягнуто по-
передніх домовленостей щодо мож-
ливостей навчання, проходження
практики, здійснення наукових дос-
ліджень студентами та викладачами

соціально-гуманітарного та біологічного
факультетів нашого університету на
відповідних факультетах Університет-
ського коледжу КАТО-ВІВЗ.

Представники нашої делегації озна-
йомилися також із системою соціального
захисту населення в Бельгії, вивчали
досвід соціальної роботи та надання до-
помоги людям з обмеженими можли-
востями. Так, відвідуючи соціальний
центр для денного та постійного пе-
ребування людей з проблемами розу-
мового та фізичного розвитку „Зевен-
берген”, наші колеги вивчали досвід
утримання, особ-
ливості надання со-
ціальних послуг та
технології соціаль-
ної роботи з такою
категорією людей.
Директор Центру
Марк Паттин роз-
повів про особли-
вості організації
діяльності цього
закладу, що роз-
рахований на 230
осіб, які потребу-
ють допомоги.
Центр складається з
27 групових домів

по 6-10 мешканців. Штат налічує 450
фахівців і 50 волонтерів, котрі надають
постійну підтримку і допомогу особам з
особливими потребами. Приємно вражає
матеріально-технічна база закладу, умови,
які створені для перебування осіб з
особливими потребами, форми роботи з
ними. З керівництвом установи були
досягнуті домовленості щодо подальшого
проведення на базі соціально-гумані-
тарного факультету нашого університету
семінарів-тренінгів щодо роботи з не-
повносправними людьми для студентів-
майбутніх соціальних педагогів та
психологів, фахівців соціальних служб
нашого регіону. Варто зазначити, що такі
семінари у нашому університеті про-
водилися уже двічі, у травні та листопаді
2013 року, де викладачі, студенти, фахівці
соціальних служб мали змогу вивчити та
обмінятись досвідом соціальної роботи з
людьми з особливими потребами.
Наступний такий семінар планується
провести у травні поточного року.

І.М. ГРИНИК,
в.о. декана соціально-

гуманітарного факультету

РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ
КАТО-ВІВЗ У БЕЛЬГІЇ

РЕДАКЦІЯ

На фото: на занятті з арт-терапії
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На фото: (зліва направо): проф. М. Пи-
тек, ксьондз-ректор проф. А. Дем-
бінські, ректор, проф. Н. Скотна

На фото: учасники розмови (зліва
направо): доц. В. Меньок, доц. П. Скот-
ний, доц. І. Кутняк, проф. Л. Тимо-
шенко, проф. М. Чернець

ЗУСТРІЧ ІЗ ЗАРУБІЖНИМ ПАРТНЕРОМ

15 лютого з  робочим візитом у нашому
університеті перебувала делегація Люблін-
ського католицького університету у складі
ксьондза-ректора професора Антоні Дем-
бінського та  професора Магдалени Пи-
тек. Гостей приймали ректор університету
професор Надія Володимирівна Скотна та
проректор з міжнародної співпраці
професор Мирон Васильович Чернець.

Згодом відбулась ділова розмова поваж-
них гостей з керівництвом університету,
в якій взяли участь: М. Чепіль, проф., зав.
кафедрою загальної педагогіки та до-
шкільної освіти; Л. Тимошенко, проф., де-
кан історичного факультету; С. Щудло,
проф., зав. кафедрою правознавства,
соціології та політології; П. Скотний, доц.,

заст. декана інституту фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних тех-
нологій; І. Кутняк, доц., декан педаго-
гічного факультету;  І. Турчик, доц.,
заст. декана факультету фізичного ви-
ховання; Г. Іваночко, доц., заст. декана
філологічного факультету; В. Меньок,
доц., керівник Полоністичного центру.

Ксьондз-ректор Люблінського като-
лицького університету запропонував
створити консорціум університетів
Східної Європи, який міг би вирішува-
ти важливі завдання координації та роз-
витку наукових досліджень, зміцнюва-

ти контакти між вищими школами України,
Польщі, Білорусії, Словаччини та Росії.

Однією із цілей створення консорціуму
є формування наукового проекту, під який
можна було б отримати один із грандів
ЄС. Сторони домовились на наступній,
весняній, зустрічі запропонувати теми
проектів і сформувати після обговорення
одну тему.

Другою важливою ціллю консорціуму
було поступове розв’язання  проблеми ко-
мерціалізації науково-дослідної роботи.
Адже проблема фінансування освітньої
діяльності вищої школи залишається
актуальною і у Польщі, і в Україні.

Третьою ціллю консорціуму є сприяння
студентам обох країн в отриманні подвій-
них дипломів. Перші кроки між Любліном
і Дрогобичем уже зроблені. Як розповів
проректор М. Чернець, науково-методич-
ний відділ університету заповнив таблиці

відповідності навчальних предметів у
навчальних планах обох університетів з
однакових спеціальностей.

Сторони домовилися, що фінансуван-
ня ради ректорів консорціуму і бюро
обслуговування буде вестися на партнер-
ських заходах.

Крім того, відбувся обмін думками
щодо інших питань співпраці між Люб-
ліном і Дрогобичем. В.М. ЛУДИН,

методист навчально-методичного
відділу

24 лютого в 306 ауд. інституту іноземних
мов відбулась Всеукраїнська науково-
практична конференція “Українське слово
мовами народів світу”, присвячена 200-ій
річниці від дня народження Тараса Шев-
ченка. Форум проводився під патронатом
ректора Дрогобицького державного педа-
гогічного університету ім. Івана Франка
Надії Володимирівни Скотної та народно-
го депутата України Романа Ілика.

Оргкомітет конференції: Юрій Киша-
кевич, професор, проректор, голова орг-
комітету; Володимир Кемінь, професор,
доктор педагогічних наук, директор інсти-
туту іноземних мов, заступник голови;
Роман Ілик, доктор медичних наук; Ми-
кола Зимомря, професор, доктор філоло-
гічних наук, завідувач кафедри герман-
ських мов і перекладознавства, заступник
голови; Оксана Бродська, кандидат філо-
логічних наук, доц., секретар оргкомітету.

Робота конференції розпочалась із пре-
зентації книжкового видання “Відлуння.
Світло поетичного світу Тараса Шев-
ченка” (Микола Зимомря, Іван Зимомря,
Руслана Жовтаня). Із вступним словом до
учасників та гостей конференції звер-
нулись Володимир Кемінь та Юрій Ки-
шакевич.

На пленарному засіданні виступили:
Петро Іванишин, доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри теорії
та історії української літератури ДДПУ ім.
Івана Франка (“Парадигма Тараса Шев-
ченка в українській літературній тра-
диції”); Тетяна Біленко, доктор філо-
софських наук, професор кафедри філо-
софії ім. В.Г. Скотного ДДПУ ім. Івана
Франка (“Філософські засади у творчості
Тараса Шевченка”); Людмила Краснова,
доктор філологічних наук, академік АН
Вищої школи України, професор ДДПУ
ім. Івана Франка (“Аналіз твору “Тризна”

Тараса Шевченка”); Любомир Сеник, док-
тор філологічних наук, професор Львів-
ського національного університету ім. Іва-
на Франка (“Ідея боротьби за визволення
в поезіях Тараса Шевченка: контекст су-
часності”); Василь Марко, доктор філоло-
гічних наук, професор Кіровоградського
державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка (“Художній світ Тараса
Шевченка (на матеріалах тексту “Запо-
віт”)”); Людмила Грицик, доктор філоло-
гічних наук, професор, завідувач кафедри
теорії літератури, компаративістики і
літературної творчості Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевчен-
ка (“Творчість Тараса Шевченка крізь
призму рецепції Отара Баканідзе”); Олек-
сандр Астаф’єв, доктор філологічних
наук, професор кафедри теорії літератури,
компаративістики і літературної творчості
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка (“Сакральний світ у
творчості Тараса Шевченка”); Наталія Нау-
менко, доктор філологічних наук, профе-
сор Національного університету харчових
технологій (“Творчість Тараса Шевченка:
нове прочитання поеми “Гайдамаки”);
Ольга Медвідь, кандидат філологічних
наук, доцент (“Тарас Шевченко на сторожі
рідної мови упродовж століть”); Воло-
димир Кемінь, професор, доктор педа-
гогічних наук (“Буквар” Тараса Шевченка:
особливості побудови”); Микола Зимом-
ря, професор, доктор філологічних наук,
завідувач кафедри германських мов і
перекладознавства (“Особливості рецеп-
ції художньої спадщини Тараса Шевченка
у німецько-мовному культурному прос-
торі”); Галина Сабат, доктор філологічних
наук, професор кафедри романської
філології та компаративістики ДДПУ ім.
Івана Франка (“Фольклорні образи у твор-
чості Тараса Шевченка та Івана Франка”);

Олена Бистрова, доктор філологічних
наук, професор кафедри романської фі-
лології та компаративістики ДДПУ ім.
Івана Франка (“Аналіз твору “Думка” Та-
раса Шевченка”); Микола Ткачук, доктор
філологічних наук, професор, декан філо-
логічного факультету Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету
ім. В. Гнатюка; Олександр Ткачук, кан-
дидат філологічних наук, доцент кафедри
історії української літератури Терно-
пільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка (“Звучання
поеми “Кавказ” крізь призму сучасності”);
Йосип Фиштик, заслужений діяч мистецтв
України, віце-президент Дому Європи у
Києві (“Поетичні тексти Тараса Шевченка
як пісенний масив”).

У конференції взяли участь вчені із
Києва, Тернополя, Польщі (м. Слупськ,
м. Кошалін, м. Ченстохова), Кам’янець-
Подільська, Ужгорода, Мелітополя, Кіро-
вограда.

Після пленарного засідання відбувся
круглий стіл “Шевченко в долі України”
за участю професорів: Олександра Ас-
таф’єва, Миколи Ткачука, Анатолія Мой-
сієнка, Тетяни Корольової, Віктора Коз-
ловського, Наталії Науменко, Йосипа
Фиштика.

Крім того, пройшла і презентація книг:
- “Література. Соціум. Епоха. Юві-

лейний збірник на пошану доктора філо-
логічних наук, професора Олександра
Астаф’єва”;

- Анатолій Мойсієнко “Поезії.
Переклади російською та німецькою
мовами”;

- Наталія Науменко “Необроблений
смарагд”.

РЕДАКЦІЯ

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО МОВАМИ НАРОДІВ СВІТУ
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Історичний факультет Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка та Відділ освіти
Дрогобицької РДА 10 лютого 2014 р.
провели круглий стіл “Проектні технології
навчання на уроках історії”. Захід
пройшов у стінах Відділу освіти
Дрогобицької райдержадміністрації. У
його роботі взяли участь понад 30
учителів історії шкіл Дрогобиччини.

Роботу круглого столу відкрив ме-
тодист управління з питань освіти, молоді
та спорту Відділу освіти Дрогобицької
РДА Андрій Яник, який привітав
учасників, наголосивши на значимості
проведення заходу. Згідно з програмою,
було передбачено чотири виступи,
проблематика яких стосувалася питань
проектних технологій навчання на уроках
історії. Першою виступила кандидат істо-
ричних наук, доцент, заступник декана
історичного факультету Світлана Біла, яка
у своїй доповіді акцентувала на характе-
ристиці методу проектів як інноваційної
технології навчання історії. У підсумку,
С. Біла зазначила, що “сьогодні техноло-

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  – СПІВОРГАНІЗАТОР КРУГЛОГО СТОЛУ
гію проектів усе частіше розглядають як
систему навчання, за якої учні можуть
набувати знання та уміння в процесі
планування та виконання практичних
завдань, які поступово ускладнюються,
– проектів”. Цей метод є дидактичним
засобом активізації пізнавальної
діяльності учнів, розвитку креативного
мислення й формування визначених у них
особистісних якостей. Заступник декана
історичного факультету з науки та між-
народних зв’язків Володимир Галик
проаналізував проблеми та перспективи
впровадження проектних технологій на
уроках під час вивчення історії рідного
краю. У своїх висновках він наголосив
на значимості самостійної пошукової
роботи учнів  на уроках історії України в
школі: “Віднайдені учнями артефакти і
документи та їх подальше збереження у
шкільних краєзнавчих музеях та архівах
можуть прислужитися не одним
майбутнім поколінням для ознайомлення
з минулим своєї малої батьківщини”.

Окрім науковців Дрогобицького
педагогічного університету, поділилися
своїми міркуваннями щодо проектних
технологій навчання на уроках  вчителі
історії Лішнянської та Уличненської СЗШ
І-ІІІ ступенів Світлана Христянин та
Володимир Савчин. Зокрема, вчитель
Лішнянської школи
Світлана Христя-
нин зробила пре-
зентацію уроків з
історії України та
всесвітньої історії,
поділилася досві-
дом щодо залучен-
ня учнів до під-
готовки презента-
цій, зробивши
акцент на проб-
лемах під час такої

роботи. Вчитель історії Уличненської
школи  Володимир Савчин, користуючись
власним досвідом підготовки уроків-
презентацій під час вивчення теми «Наш
край», наголосив на значимості
суб’єктно-суб’єктних відносин між вчи-
телем та учнем під час таких уроків, які
сприяють зміцненню мотивів навчання
учнів та їх пошукової діяльності, роз-
витку вмінь працювати з документами,
зокрема, робити їх аналіз. Крім того, він
торкнувся і значимості найновіших
мультимедійних засобів, за допомогою
яких проходить демонстрація наочного
матеріалу тощо.

На завершення, Андрій Яник щиро
подякував вчительському колективу
істориків Дрогобиччини та гостям з
історичного факультету Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. Івана франка за співпрацю, вис-
ловивши надію на її плідне подальше
продовження.

ВОЛОДИМИР ГАЛИК,
 заступник декана історичного

факультету з науки та міжнародних
зв’язків

На фото: вчителі-історики Дрогобич-
чини під час заходу

На фото: виступає – Світлана Біла; у
президії сидять (зліва направо) – Анд-
рій Яник, Володимир Галик

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ІЗ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

З 1 вересня 2013 р. у школі № 1 м. Трус-
кавець, за згодою батьків, була введена і
офіційно вивчається у 5-му класі друга
обов’язкова іноземна мова – польська.

У вересні – жовтні 2013 р. у школі про-
ходили практику з польської мови сту-
денти філологічного факультету Центру
перепідготовки та післядипломної освіти
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка.

За допомогою і сприянням учителя
польської мови школи, доцента кафедри
світової літератури та славістики Дро-
гобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка Ганни Остапівна

Іваночко у школі створюється і
поповнюється навчально-ма-
теріальна база з предмету.

І от 6 лютого 2014 року у при-
міщенні актової зали школи № 1
Трускавця відбувся методичний
семінар “Методика вивчення
польської мови”, в якому взяли
участь і студенти Центру пере-
підготовки та післядипломної
освіти нашого університету

Захід умовно був поділений на
два блоки. Перший – виго-

лошення 15 наукових доповідей з мето-
дики викладання польської мови як
іноземної вчителів польської мови різних
міст України (Трускавець, Борислав,
Дрогобич, Вінниця, Рівне, Кіровоград,
Одеса, Житомир, Дніпропетровськ,
Хмельницький, Тернопіль, Копиченці).

Усі доповідачі ділились вчительським
досвідом, зацікавлювали аудиторію
своїми здобутками у практиці навчання
дітей польської мови. Так, наприклад,
співорганізатор семінару староста групи
Анна Ватрас-Балтарович (учитель поль-
ської мови НКВ № 12, м. Рівне) органі-
зувала та підготувала з дітьми виставу
“Світле свято Божого Різдва”, підготувала
учнів для участі у Міжнародному конкур-

сі з декламування поезії, літературному
конкурсі, провела кілька онлайн-уроків...

Друга частина семінару – представ-
лення дитячо-юнацької творчості. П’яти-
класники школи № 1 м. Трускавець
подарували слухачам декламацію поезії
Юліана Тувіма “Локомотив”.  А гості свя-
та – дитячий театрик Культурно-освітньо-
го Центру імені Корнеля Макушинського
у Стрию (керівник Центру – Юлія Бойко)
– захопили глядачів театральною поста-
новкою фрагменту “Пригоди Цапка Ма-
толка” Корнеля Макушинського  (режи-
сер сценки – випускниця філологічного
факультету 2011 року Юлія Петрук).

У заключному слові завідувач міського
відділу освіти Трускавця Михайло Іва-
нович Шубак наголосив на певних
труднощах у роботі вчителя польської
мови.  Матеріально-технічна база вимагає
поповнення навчальними підручниками
з польської мови, роздатковим і ди-
дактичним матеріалами, зошитами для
учнів на друкованій основі, фаховою і
методичною літературою для вчителів,
словниками та додатковою літературою
для позакласного читання.

ГАННА ІВАНОЧКО,
 кандидат філологічних наук,

доцент кафедри світової літератури
та славістики

На фото: виступає Світлана Зайцева-
Великодна, вчитель польської мови у
Центрі Польської Культури (м. Одеса)
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В Дрогобицькому видав-
ництві “Посвіт” в січні 2014 р.
юна письменниця Олександра
Гончар видала свою першу книгу
“Веселка лісової галявини”.

До неї увійшло 21 коротке
оповідання, чи “споглядальний
етюд”, для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
Головними героями книги стали
два єноти – сільський родак Фе-
дір і мешканець міста Микита. З
огляду на спільність головних
героїв усіх оповідань-етюдів,
навіть можна говорити про жанр
цієї книги як проповість у опо-
віданнях-етюдах.

В передмові “Чарівні барви
веселки Олександри Гончар”
Микола Зимомря, професор,
доктор філологічних наук, завідувач ка-
федри германських мов і перекла-
дознавства, член Національної спілки
письменників України, пише, що у книзі
йдеться про пізнання навколишнього
світу. І тут вона незмінно викликає подив.
Ще недавно дівчина була ученицею
восьмого класу Київської спеціалізованої
школи №15 із поглибленим вивченням
англійської мови, а нині навчається в
Дрогобицькому педагогічному ліцеї.
Любить слово Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесі Українки. З одинадцяти ро-
ків захоплена Пластом і перебуває в ньому
як писар і хронікар гуртка. Також є членом
Міжнародної Служби Пласту і Національ-
ної Організації Скаутів України. У цій ролі
в складі офіційної делегації Олександра
двічі побувала в Литві, де стала учасницею
цікавих і незабутніх зустрічей. На її юний
вік це дуже добре, бо поїздки, знайомства
і спілкування завжди збагачують знан-
нями і досвідом.

Книга чудово проілюстрована учнями
Дрогобицької дитячої школи мистецтв:
Марією Грицишин, Анастасією Коржо-
вою, Таїсією Алєсіч, Валентиною Равлів,
Анною-Марією Луговою, Іриною Анди-
бур, Анастасією Антоник, Валерією Квас,
Таїсією Гадиняк, Віталієм Кімаковичем,
Анастасією Могильною, Вікторією Лесів
та Ілоною Риженко (під керівництвом
учителів Олесі Сікори й Зоряни Шимко).
На сторінках два єноти потрапляють у
різні життєві пригоди та ситуації, де
проявляють і гартують свої характери,
активно відгукуються на те, що відбу-
вається з ними і навколо них. При цьому
вони прагнуть і вміють примножувати
добро, зберігати оптимізм і віру, що тільки
спільними зусиллями і працею можна
добитись бажаних результатів.

Редактором книги став Іван Зимомря,
доктор філологічних наук, професор ка-
федри германських мов та перекла-
дознавства, який залишив новотвори юної
письменниці без змін. За умови наполег-

ливої праці над рідним словом
і собою Олександра Гончар
спроможна вирости у справж-
ню письменницю і вийти поза
межі суто дитячої літератури.
Адже такі задатки добре
видно і в її першій книзі.

Перші проби пера учениці
Дрогобицького ліцею Олек-
сандри Гончар удостоїлись
визнання: книжечка відзначена
Міжнародною літературною
премією – дипломом Фундації
ім. Вільгельма Магера (Німеч-
чина). Цей успіх поділяють та-
кож автори ілюстрацій до
збірки.

Презентація “Веселки лісо-
вої галявини” в актовій залі
Дрогобицького державного

педагогічного університету ім. І.Франка
за участю осіб, безпосередньо причетних
до створення і появи книги, яку вів її упо-
рядник Микола Зимомря, переросла в
щиру й зацікавлену розмову про пись-
менницьку творчість взагалі і юної автор-
ки зокрема. У ній взяли участь і висту-
пили: Юрій Кишакевич, проректор з нау-
ково-педагогічної роботи; Микола Зи-
момря, професор, доктор філологічних
наук, завідувач кафедри германських мов
і перекладознавства; Роман Пастух, пись-
менник, журналіст, відомий дрогобиць-
кий краєзнавець, дослідник історії
Дрогобича;  Йосип Фиштик, заслужений
діяч мистецтв України, віце-президент
Дому Європи у Києві; Ігор Шимко, ди-
ректор дитячої художньої школи.

Олександру Гончар чекає велике
майбутнє на літературній  ниві. Про це мріє
вона, на це сподіваються всі прихильники
її таланту.

РЕДАКЦІЯ

“ВЕСЕЛКА ЛІСОВОЇ ГАЛЯВИНИ”

З року в рік під час зимових свят ми
повертаємось в дитинство, в країну мрій
та безтурботності. Збираємось цілою
родиною за святовечірньою трапезою,
колядуємо,  спостерігаємо за вертепами.
І цей час для нас стає чарівним, адже
Різдвяні свята повертають нас в казку.

15 лютого християни святкують Стрі-
тення. Воно знаменує, що зимові свята
відступили і до нас наближається чудове
Воскресіння Христове.  На Стрітення
прийнято прощатись з колядою, тобто
згадувати традиції та залучатись до спіль-
ної коляди.

Студенти біологічного факультету Дро-
гобицького державного педагогічного
університету  ім. Франка провели захід

“Прощання з колядою”. Підготовка до
вечора так захопила молодих людей, що
вони пригадали та використали старо-
винні традиції, які ще до сьогодні є в їхніх
родинах.

В хронологічній
послідовності сту-
денти відтворили всі
сакральні моменти.
Відбулась інсценізація
Святого Вечора з
внесенням дідуха та
переліченням тради-
ційних страв і їх
значення. Також до
уваги глядачів був
представлений вертеп,

який є обов’язковою частиною Різдв-
яного дійства. Посівальники побажали
гостям здоров’я та успіхів у всіх почи-
наннях, а щедрівники подарували багато
позитивних емоцій.

На завершення студенти проде-
монстрували тематичне відео про те, що
ніхто не може забувати традиції, адже
доки ми будемо їх пам’ятати, доти і буде
існувати наша нація. Також всі гості
приєднались до загальної коляди. А в кінці
свята господиня почастувала гостей
пампухами.

Біологам вдалося нагадати всім при-
сутнім про важливість свят, вони змогли
на час дійства наповнити аудиторію ду-
хом свят та нагадати всім, що ми  родом
із дитинства.

ОЛЕКСАНДРА БЕКЕТОВА,
студентка групи БХ-11

ПРОЩАННЯ З КОЛЯДОЮ
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13 лютого в актовій залі головного кор-
пусу Дрогобицького державного педаго-
гічного університету ім. І. Франка відбувся
концерт у рамках  VІ сезону проекту
„Львівські народно-інструментальні тра-
диції”. Виступ присвячено 90-річчю від
дня народження провідного українсько-
го баяніста-педагога, засновника львів-
ської баянної школи Михайла Дмитро-
вича Оберюхтіна.

Під патронатом Львівської національної
музичної академії імені М.В. Лисенка,
Національної всеукраїнської музичної

Творчість наших читачів

Так! Тепер настала пора,
Що світ дивується людям!
Його золотисті вогні,
Враз стали чорним вуглям!
Ніщо не цікавить і не притягає,
І навіть не ніжить, це просто лякає…
Уся ця краса, що навкруг, оглянися!
І низенько Богу ти уклонися!
Подяку склади, в кутку помолися,
Щоб рано чи пізно сльозами не вмився!
Здавалося б ми, нове покоління!
Усе вдосконалюєм,  мов за велінням.
Та душу свою можна геть очорнити,
А серденько власне, на друзки розбити…
І все технології, ЗМІ, а життя?!
Коли це настане душі каяття?
Коли це ми станем батьків наших діти?
Тоді, коли власних не зможем вглядіти?

АНДРІАННА САВЧУК,
 студентка гр. СП-32 соціально-

гуманітарного факультету

Всі найголовніші
іноземні мови
можна вивчити за
шість років, але для
вивчення своєї
недостатньо
цілого життя

 ВОЛЬТЕР

ПОКОЛІННЯ

спілки, Асоціації баяністів та акордеоністів
України виступили лауреати все-
українських та міжнародних конкурсів:
учні і студенти класу Ярослава Олексіва.
А саме: Роман Пунейко (баян), Іван Су-
марук (баян), Павло Гільченко (баян), 
Богдан Кожушко (акордеон), Назар Кур-
тяник (акордеон), Галина Олексів
(акордеон) та керівник Ярослав Олексів
(акордеон).

Виступ проходив під науково-музи-
кознавчий супровід кандидата мис-
тецтвознавства Ярослава Олексіва.

РЕДАКЦІЯ

КОНЦЕРТ БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ

Наш час прийшов, зірвалась буря,
Вкраїнська кров пролилася таки,
Найбільше горя, що завдали людям,
Ці навчені озлоблені кати.
Хотіли українську душу ошукать?
Хотіли “навести порядок”?
Не вдалося нічого сотворить,
Бо є герої, за яких душа болить.
Євромайдан стоїть, стояти буде,
Допоки іскра в полум’ї горить,
Допоки українське серце
До подиху останнього тремтить.
Тремтіли й руки, падала додолу,
Гаряча кров героїв, що злягли,
Що в боротьбі за Україну,
Востаннє у могилу понесли.
Життя, надії, сподівання,
Усе, що було цінне в їх єстві.
Ніхто й подумати не міг,
Що всі ці мрії обірвуться у біді.
Тепер нам заявляють можновладці:
“Злочинці, екстремісти, нечисть та?”
Як би ж ця влада совість мала,
То в пастку від народу не попала б.
Сьогодні, українські браття,
Єднаймось до кінцевої мети,
Берімо у кулак і силу, й волю,
Щоб Україну-неньку зберегти.
Щоб вороги не вкрали, не взяли,
Щоб істина була за нами,
Щоб українська Батьківщина,
Цвіла і розвивалась для нас з Вами!!!

НАДІЯ СТЕПАНЮК,
гр. ІП - 42

ЄВРОМАЙДАН – ЦЕ НАШІ
КРУТИ

З метою широкої популяризації здо-
бутків і напрацювань в галузі теорії та
практики виховання, історії вітчизняної
та зарубіжної педагогіки у 2013 році
науковцями кафедри педагогіки розпо-
чато опрацювання та випуск серії “Пе-
дагогіка в іменах”, засновником якої є
керівник наукової школи “Історія, теорія
і методика української освіти і виховання”
професор М.М.Чепіль. Мета серії –  вис-
вітлення життєвого і творчого шляху
педагогів, збір та опрацювання архівних,
літературних, рідкісних джерел з історії
вітчизняної і зарубіжної педагогіки. Адже
вивчення науково-публіцистичного до-
робку та громадсько-політичної й прос-
вітницької діяльності педагога дає змогу
уточнити й поглибити уявлення про
історико-культурні процеси в освіті, роз-
крити зміст принципів навчання і ви-
ховання дітей.

Перший випуск “Іван Филипчак (1871
– 1945): науково-педагогічна біографія”
(автор М. Чепіль) присвячений громад-

сько-просвітницькій
діяльності одного з
визначних пред-
ставників славної
плеяди українських
педагогів Самбір-
щини. Це має особ-
ливу вагу сьогодні, у
період реформуван-
ня вітчизняної
системи освіти, коли
вивчення культури

власного народу спрямоване на крає-
знавство. У національно-культурному та
освітньому житті України першої
половини ХХ ст. він посідає особливе
місце як талановитий учитель, педагог,
просвітник, письменник та громадський
діяч. Творча спадщина Івана Филипчака
заслужено повертається із забуття, стаючи
неоціненним надбанням вітчизняної
історії та культури.

Другий випуск “А.Лотоцький (1881 –
1949): науково-педагогічна біографія”

(автори М. Чепіль,
Н. Дудник) пред-
ставляє різнобічний
доробок (дитячий
письменник, пере-
кладач, публіцист,
мовознавець, драма-
тург, громадський
діяч, воїн Україн-
ських січових стріль-
ців), багатогранну
діяльність педагога-

СЕРІЯ “ПЕДАГОГІКА В ІМЕНАХ”
Наші нові видання

патріота, яка вражає широтою діапазону і
науковим та творчим розмаїттям у кон-
тексті культурно-освітнього руху першої
половини ХХ ст. Ім’я А. Лотоцького не-
розривно пов’язане з історією творення
українського шкільництва й прос-
вітництва, утвердженням національної
культури та етнопедагогіки, історією
української літератури. Видання містить
повний перелік усіх зібраних авторами
творів, невідомі широкому загалу
сторінки біографії, його оригінальні
неопубліковані твори.

Третій випуск “Герман Гмайнер (1919
– 1986): науково-педагогічна біографія”
(автор О. Карпенко) висвітлює педагогічні

ідеї австрійського
педагога, його прак-
тичну діяльність
щодо заснування
першого СОС-ди-
тячого містечка у
м. Iмст та створення
Міжнародної орга-
нізації SOS-Kinder-
dorfIn te rnat iona l.
Педагогічні твори
репрезентують гли-
боке осмислення

соціальних проблем австрійської освіти і
виховання дітей-сиріт. Аналіз педа-
гогічних ідей Г. Гмайнера та їх поширен-
ня у країнах Європи в різні історичні
періоди дає змогу більш повно та творчо
використати їх у сучасних умовах
розбудови і входження України до
європейського освітнього простору. Ви-
дання є першою спробою система-
тизувати творчий доробок австрійського
педагога, змістову характеристику його
соціально-педагогічної концепції.

Кожне з видань містить перелік творів
педагога, публікацій про їхню діяльність
у царині опіки і виховання дітей. Видання
буде корисним джерелом інформації для
педагогів і студентів, які зможуть по-
черпнути історіографічну та бібліо-
графічну інформацію для подальшого
вивчення та впровадження її у вітчизняну
практику.

Чекаємо відгуків для наснаги у
підготовці наступних випусків науково-
педагогічних біографій, присвячених
відомим та маловідомим сторінкам в
історії української та зарубіжної
педагогічної думки.

ОЛЕНА КВАС,
доктор педагогічних наук,

 професор
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7 лютого на факультеті фізичного
виховання у присутності викладачів та
студентів цього факультету відбулося
урочисте свято підняття Прапорів
України та Національного олімпійського
комітету України.

Привітання президента НОК України
С. Бубки зачитав голова спортивного
клубу університету  старший викладач
кафедри  теорії та методики фізичного
виховання і оздоровчих технологій
Олександр Лемешко. РЕДАКЦІЯ

Наші спортивні досягнення

Надворі лютий. Не по-зимовому тепло.
Стовпчик термометра піднімається  до
позначки вище нуля. У такій ситуації по-
винна зменшитися б  кількість пожеж та
інших надзвичайних ситуацій. Але це не так.

З інформаційного листа Міністерства
освіти і науки України дізнаємося, що,
незважаючи на вжиті заходи щодо за-
безпечення вимог пожежної безпеки,
упродовж 2013 року в установах та зак-
ладах освіти і науки виникла 31 пожежа,
внаслідок чого завдано збитків на суму
2 316 010 грн.

Основними причинами пожеж стали:
порушення правил експлуатації електро-
приладів, перевантаження електромережі,
несправність устаткування, робота елек-
троспоживачів, залишених у нічний час
без нагляду, інтенсивніша експлуатація
пічного опалення, яке нерідко експлу-
атується з порушеннями вимог Правил з
пожежної безпеки, а також відсутність
належної уваги керівників навчальних
закладів до питань пожежної безпеки
підвідомчих об’єктів, приведення їх  у
належний протипожежний стан.

За оперативною інформацією Головного
управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Львівській
області дізнаємося, що з початку року на
території області виникло 207 пожеж, на
яких загинули 11 осіб, 15 осіб травмовано,
із них - 4 дитини. За цей період, унаслідок
отруєння чадним газом, 1 особа загинула,
у лікувальні заклади з ознаками отруєння
доставлено 31 особу, із них - 7 дітей. На
території області зафіксовано 105 випад-
ків обмороження, 59 осіб госпіталізовано,
із них 14 померло. На дорогах області
зареєстровано 147 дорожньо-транспорт-
них пригод (ДТП), у яких загинули 20 осіб
та 183 особи травмовано.

Заслуговує уваги інформація, яка на-
дійшла з Міністерства освіти та науки
України про можливість виникнення над-
звичайних ситуацій у зв’язку зі скре-
санням криги, льодоходом, підйомом рів-

ня води і можливими підтопленнями. Хоча
нашому навчальному закладу підтоплення
не загрожує, однак, у нас навчається
велика кількість студентів із гірських
районів, де існує велика ймовірність під-
топлення. Тому за таких ситуацій особам,
які там проживають або відвідують ці
райони, слід бути особливо обережними
під час переходів по містках та кладках,
прокладених через гірські річки, не ходити
по краю берегів цих річок. Адже у
випадках підмивання берегів можливі їх
зсуви та обвали. У таких ситуаціях до біди
один крок. Тому слід бути дуже обе-
режними та й самому подбати про осо-
бисту безпеку.

У нашому навчальному закладі про-
водиться відповідна робота, спрямована
на попередження виникнення надзви-
чайних ситуацій та пожеж, про що зас-
відчує той факт, що протягом останніх ро-
ків таких ситуацій у нашому університеті
не виникало. Але брак коштів не дає змоги
для забезпечення пожежної безпеки в
повному обсязі виконати заходи, запро-
поновані приписами Держпожнагляду. У
багатьох випадках надзвичайні ситуації
виникають з вини людини; ми інколи сві-
домо порушуємо правила з пожежної без-
пеки, безпечної поведінки на дорозі, у
воді, у побуті. У таких ситуаціях до біди
один крок. Тому всім нам слід бути пиль-
ними та слідкувати за справністю шляхів
евакуації, первинних засобів поже-
жогасіння, електромережі, не переванта-
жувати її, вмикаючи в одну електро-
розетку кілька споживачів. Особливу увагу
треба звернути на те, чи обізнані чергові
та обслуговуючий персонал з діями у разі
виникнення пожежі та інших надзви-
чайних ситуацій.

Дотримуючись простих вимог правил
безпеки та поведінки у побуті й на вулиці,
ми захистимо себе і наше житло від пожеж
та інших надзвичайних ситуацій.

М.А. ГУБІЦЬКИЙ,
начальник відділу ОП і ТБ

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ !

Вітаємо збірну команду викладачів
Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка  –
бронзового призера змагань з міні-фут-
болу пам’яті професора Володимира
Григоровича Осінчука серед профе-
сорсько-викладацьких складів вищих
навчальних закладів Західного регіону.
Змагання відбулися 28–29 січня 2014 р. у
спортивному комплексі Львівського
національного університету ім. І. Франка.

РЕДАКЦІЯ

Теоретико-мето-
дологічна лабо-
раторія при кафедрі
української літера-
тури та теорії літе-
ратури Дрого-
бицького держав-
ного педагогічного
університету ім.
І. Франка  підготу-
вала до друку „Ма-
лу літературну

енциклопедію” авторства Павла Бо-
гацького (1883 – 1962). Відповідальний
редактор і упорядник – к.ф.н., доцент
кафедри української літератури та теорії
літератури О.Р.  Баган. Передмову до кни-
ги написав член-кореспондент НАН Украї-
ни Микола Ільницький. Книжка вийшла у
видавництві   ТзОВ „Трек” (Дрогобич).
Видання має особливу цінність як довід-
никово-тлумачне в навчанні основ літера-
турознавства.

РЕДАКЦІЯ

Наші нові видання
НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ

ЛАБОРАТОРІЇ

БРОНЗОВІ НАГОРОДИ

На фото: збірна ДДПУ ім. І. Франка –
перший ряд (зліва направо): О. Андруш-
ко, А. Ніконець, Р. Проць, І. Ільчишин;
другий ряд: Т. Гірший, О. Михайлов-
ський, Т. Кізло, В. Телятник, А. Весе-
ловський.

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРАПОР В УНІВЕРСИТЕТІ

У всіх народів мова - це засіб спілкування, у нас це - фактор відчуження.
Не інтелектуальне надбання століть, не код порозуміння, не першоелемент
літератури, а з важкої руки Імперії ще й досі для багатьох - це ознака
націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм.

Ліна Костенко
… Поки живе мова – житиме й народ, яко національність ... От чому

мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять
її на перше почесне місце серед головних наших питань.

Іван Огієнко

І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик...

Тарас Шевченко
Споконвіку було Слово.

Старий Завіт

Колектив Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана
Франка глибоко сумує з приводу
передчасної смерті на 51 році життя  
працівниці бухгалтерії

Віри Петрівни Дмитрієвої.
Розділяємо великий біль утрати з

родиною і близькими.


