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Прийміть мої найщиріші вітання з Новим  роком
та Різдвом Христовим! Рік, що спливає, був для всіх
нас насичений напруженою працею, подіями,
звершеннями, дарував нам радість зустрічей,
відкриттів і досягнень. І ось на порозі - 2014 рік.
Нехай буде він для всіх добрим і світлим, щедрим на
творчі успіхи, нехай принесе з собою смак нових
перемог, енергію для досягнення поставленої мети,
злагоду й мир.

Від усього серця бажаю Вам щастя, міцного
здоров'я, радості, добробуту Вашим сім'ям,
здійснення найзаповітніших бажань. Бажаю, щоб
Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри
та любові, надії та оптимізму, наснаги та
невичерпної енергії !

 НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА,
 ректор, професор

Шановна академічна спільното!

У день Христового Різдва  бажаю Вам земного щастя,
бажаю в душах відродити уміння вірити й любити, а
Господь Бог Вам щедрою рукою за терпіння, за віру надасть
своє благословення.

Хай оповиває Ваші оселі у ці святкові дні лише тепла і
добра аура неповторної Божої благодаті, а наступний рік
неодмінно виявиться щасливішим і радіснішим за минулий.

о. ОЛЕГ КЕКОШ,
капелан університету

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА ПРАЦІВНИКИ
УНІВЕРСИТЕТУ!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

Вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Бажаю Вам міцного здоров'я, добробуту, бла-

гополуччя і Божої благодаті!
Нехай рік Новий буде для Вас багатим на добро,

щедрим на успіхи і вдачі! Бажаю, щоб Ваша праця
завжди була потрібною і корисною, а успіхи -
вагомими та переконливими!

Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим та
мирний, а Різдво Христове наповнить серце любов'ю,
надією і вірою! Щастя Вам, подальших професійних
досягнень, миру і злагоди в сім'ї! Тепла і світла у Вашій
оселі!

ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА КУЦИК,
голова профкому працівників

ШАНОВНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ГРОМАДО!

Щиро вітаю Вас з Новим 2014 роком та Різдвом
Христовим!

Нехай ці чудові зимові свята будуть радісними
та щедрими, додадуть життєвих сил та
окрилять душу!

Хай поруч з Вами завжди будуть вірні друзі,
удача та успіх, а вдома - світло і радісно від любові
та доброти! Здоров'я, добробуту, сімейного
затишку  Вам і Вашим рідним!

 ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ГІВЧАК,
 голова студентського профкому

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо!
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різдвяній казці

WE ARE 50! 19 листопада інститут
іноземних мов відзначив свій
півстолітній ювілей
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ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

Бажаємо подальших наукових звершень та
творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

21 листопада 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
присвоєно вчені звання:

Василю Петровичу Футалі - професора кафедри нової та новітньої історії України;
Оксані Орестівні Бродській - доцента кафедри практики німецької мови;
Марії Олександрівні Гурій - доцента кафедри моделювання та інформаційно-комунікативних

технологій в економіці;
Галині Миколаївні Задільській - доцента кафедри методики викладання іноземних мов;
Миколі Богдановичу Паласевичу - доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Завідувача лабораторій кафедри біології та хімії
Інесу Федорівну Дрозд  з успішним захистом
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата
сільськогосподарських наук.

Розпорядженням голови Львівської обласної
державної адміністрації на підставі подання голови
Західного наукового центру НАН України і МОН
України призначено премії обласної державної
адміністрації та обласної ради працівникам
університету у 2013 році - Р.Я. Лешку, кандидату
фізико-математичних наук, викладачу кафедри
теоретичної фізики та методики викладання фізики,
Б.О. Лазораку, кандидату історичних наук,
викладачу кафедри всесвітньої історії.

Вітаємо студентку філологічного факультету
Христину Юріївну Панчишин (гр.У-51) за зай-
няте ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі ХІV Міжна-
родного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО!

Колектив Дрогобиць-
кого державного педаго-
гічного університету ім.
І. Франка щиро і сердеч-
но вітає із 99-річчям від
дня народження Івана
Івановича Радіонова!
Прийміть від нас поба-
жання міцного здоров'я,
щастя, благополуччя і
сімейного тепла на довгі-
довгі роки.

Ви, шановний іменин-
нику, прожили довге, на-
сичене працею, твор-
чістю. неспокоєм життя.
Уродженець Камешкір-
ського району Пензен-
ської області, Ви на своїй
малій батьківщині здобули дуже мирну і
потрібну професію агронома. Роботі на
землі, навчанню студентів сільськогоспо-
дарського технікуму, а також власному нав-
чанню в Московській сільськогосподар-
ській академії ім. Тімірязєва Ви присвятили
свої молоді роки - з 1938 до призову 1942
року в ряди радянської армії. А потім був
фронт, нелегка ратна служба, яка загартувала
Ваш характер, навчила стійкості, витрива-
лості, мужності, вміння наполегливо долати
труднощі, добиватися поставленої мети.

Післявоєнні дороги привели Вас у За-
хідну Україну - 1946 року Ви очолили відділ
Дрогобицького обласного управління
сільського господарства. Саме на цій посаді
проявилися Ваш організаторський хист,
уміння працювати  з людьми, переконувати
їх, високі людські якості. До Ваших мудрих,
професійних порад прислухалися працівники
села, до Вас йшли за порадою, підказкою.

ВІТАЄМО ІЗ 99-РІЧЧЯМ!

Однак, і в ці, по вінця напов-
нені працею і щоденними
турботами дні, Ви не пе-
реставали думати про викла-
дацьку роботу. Тому й пе-
рейшли у Дрогобицьку
сільгоспшколу, де трудилися
до 1963 року.

Наступні 27 років по-
в'язані з Вашою працею
Дрогобицькому педагогіч-
ному університеті ім. Івана
Франка. Усі, хто у ці роки
трудився поряд з Вами, за-
пам'ятали Вашу надзвичайну
сумлінність, працьовитість,

вимогливість, насамперед до себе, прагнення не
зупинятися на досягнутому, а йти вперед, зробити
більше і краще. Тут залишилися і нині працюють
Ваші учні, які, як і Ви, постійно самовдоскона-
люються, прагнуть нових висот, свято бережуть і
примножують славу Франкового університету.

Шановний імениннику! Незважаючи на солідний
вік, Ви живете цікаво і повнокровно, постійно
цікавитися усім, що відбувається навколо Вас, над
чим працюють Ваші колишні співробітники, які нові
ідеї втілюються у навчально-виховний процес, як
розвивається освітня галузь. І сьогодні, з висоти
прожитого і пережитого, Ви часто даєте нам цінну
і мудру пораду, якою гріх не скористатися.

Бажаємо Вам, шановний Іване Івановичу,
щасливого довголіття, духовного піднесення, віри,
сили і впевненості у щасливому завтрашньому дні.
А родинний затишок і любов сім'ї нехай
допомагають відчути себе захищеним і щасливим.
З роси і води Вам на многії-многії літа!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

На фото: Іван Іванович із
онуками - Дем'яном та
Юлією

Інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій вітає Юрія Володи-
мировича Ришковця з успішним захистом
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук.

17 грудня 2013 р. рішенням вченої ради університету відомому славісту, професору Віденського
університету Алоїсу Волдану присвоєно звання почесного доктора (honoris causa) Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. І. Франка.

Навчально-науковий центр докторантури та
аспірантури, ліцензування й акредитації від
щирого серця вітає із 50-річчям проректора з
наукової роботи Миколу Павловича Пантюка.

Мудрий керів-
ник, цікавий спів-
розмовник, ро-
зумна та чуйна
людина, чоловік
із широкою ду-
шею, щедрим
серцем та витон-
ченим почуттям
гумору. Ці риси
властиві справж-
ньому лідеру і
мозковому цент-
ру нашого ко-
лективу - про-

ректору з наукової роботи, доктору педагогічних
наук, професору М.П. Пантюку. Він завжди
приймає виважені рішення, створює комфортний
мікроклімат, до кожного ставиться з турботою,
повагою та розумінням.

В особі ювіляра гармонійно поєднуються риси
організатора, громадського діяча, науковця,
педагога. Серед його чеснот і поміркованість, і
діловий хист,  далекоглядність керівника.
Проректор чітко бачить перспективи універ-
ситету, визначає шляхи та методи реалізації
накреслених планів, організовує роботу колективу
на результат. При цьому йому вдається бути
зразковим сім'янином та чудовим батьком, який
є справжнім прикладом і другом для своїх дітей.

У день ювілею ми бажаємо Вам, шановний
Миколо Павловичу, міцного козацького здоров'я,
щастя, благополуччя, сімейного затишку, невтом-
ності наукового пошуку  та творчого генію на
професійній ниві! Нехай у Ваших задумах завжди
буде мудрість, на роботі - підтримка, вдома - ува-
га, у серці - світло і тепло, які наповнюватимуть
Вас невичерпною енергією й оптимізмом!

ВІТАЄМО ІЗ 50-ЛІТТЯМ!

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Щиро вітаємо шановного Олександра
Миколайовича Свінцова, доктора педа-
гогічних наук, професора, зав. кафедри ме-
неджменту, маркетингу та підприємництва із
65-річчям.

Прийміть найщиріші привітання з нагоди
Вашого ювілею. Від щирого серця бажаємо
Вам міцного здоров'я, великого щастя,
сімейного благополуччя, щоб сонце завжди
яскраво світило у Вашому домі; щоб на
Вашому життєвому шляху не було ніяких
перешкод!

РЕКТОРАТ,
ПРОФКОМ

Життя складне, але чудове,
Ви робите в нім відкриття.
І завжди йдете в невідоме,
Тим цікавіше Вам буття...
Привабливіше, яскравіше,

Є для фантазії політ.
І манять вдаль путі світліші,

І не йдете, а летите у світ!
Є і різкі в нім повороти -

Не випадаєте з сідла.
Завертять враз круговороти,

Бувають і такі діла.
Та все проходить, час спливає,

Нова мета Вас кличе вдаль.
В житті усякого буває,

Та за минулим Вам не жаль,
Бо кличуть знов нові дороги,

Під ноги стеляться путі.
Чекають радощі й тривоги
Щодень у Вашому житті.

Життя складне, але цікаве,
Його не взнаєш до пуття.
Буває радісне й лукаве...

Але... СПАСИБІ ЗА ЖИТТЯ!

Щиро вітаємо шановного Володимира
Йосиповича Кобрія, керівника педагогічної
практики, із 55-річчям! Зичимо Вам міцного
здоров'я, невичерпної енергії, щастя і добра.
Нехай Ваш оптимізм, віра, надія, рідкісний дар
спілкування з людьми допомагають долати усі
життєві труднощі, нехай удача стане Вашою
супутницею на життєвій дорозі!

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселкоий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку - літо,
А вже по праву руку - осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку - юність,
А вже по праву руку - зрілість.
А час летить нестримно далі...
Й душа немов би молодіє...
По ліву руку - всі печалі,
По праву руку - всі надії.
Життя не зміряти літами,
Бо жити - то важка наука...
Хай буде щастя завжди з Вами
По ліву і по праву руку!

РЕКТОРАТ,   ПРОФКОМ
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21 - 22 листопада відбулася І Міжнародна
науково-практична конференція молодих вчених
"Розвиток сучасної освіти і науки: результати,
проблеми, перспективи". Конференція розпочалася
з вітального слова Н.В. Скотної, доктора філо-
софських наук, професора, ректора ДДПУ ім.
І. Франка. Також із привітанням виступив М.П. Пан-
тюк, доктор педагогічних наук, професор з науково-
педагогічної роботи ДДПУ  ім. І. Франка. Із

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
побажанням плідної наукової праці молодим
вченим, виступили і  організатори
конференції: В. Ільницький, кандидат істо-
ричних наук та І. Зимомря, доктор філо-
логічних наук. Після чого молоді вчені ма-
ли можливість послухати виступи
досвідчених педагогів, вчених: Т. Біленко,
доктора філософських наук; О. Вишневсь-
кого, кандидата педагогічних наук;  Я. Раде-
вича-Винницького, кандидата філологічних
наук; П. Іванишина, доктора філологічних
наук. Завершилось пленарне засідання
чудовим концертом за участі молодих
музикантів з музично-педагогічного
факультету ДДПУ  ім. І. Франка. Далі у
піднесеному настрої відбулися секційні
засідання на факультетах.

Організацію конференції на біологічному
факультеті здійснювала викладач кафедри

екології, голова осередку ради молодих вчених
біологічного факультету  І.В. Бриндзя. Необхідно
наголосити, що Ірина Володимирівна була
нагороджена листом-подякою за активну участь
у науковому та громадському житті нашого
університету.

З доповідями виступили викладачі кафедри
екології: І.В. Бриндзя, М.Р. Досвядчинська;
викладачі кафедри біології: Н. К. Коваль, І.В. Кун-
да-Пронь, М.М. Кравців, кандидат сільськогоспо-
дарських наук В.М. Матис,  викладач кафедри ана-
томії, фізіології та валеології М.М. Матис та сту-
дентка кафедри екології ДДПУ ім. І. Франка
І. Остап'юк.  Зазначимо, що всі доповіді були дуже
цікавими і  стосувалися різних  наукових
досліджень. Така багатогранність тільки
розширює обізнаність молодих вчених у різних
галузях досліджень та сприяє  плідній співпраці.

РЕДАКЦІЯ

2 грудня на базі Уличненської
СЗШ І-ІІІ ступенів пройшла науково-
практична конференція "Село Улич-
не крізь призму століть. До проб-
леми методики викладання теми
"наш край" на уроках історії України",
організаторами якої виступили істо-
ричний факультет Дрогобицького
державного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка (в особі його де-
кана професора Л. Тимошенка та
заступників декана доцентів С. Білої
та В. Галика), Відділ освіти Дро-
гобицької районної державної
адміністрації (в особі методиста
управління з питань освіти, молоді
та спорту  Дрогобицької РДА А. Яника) та
Уличненська СЗШ І-ІІІ ступенів (в особі вчителя
історії В. Савчина,  директора Я. Савчина та
вчительського колективу школи).

Згідно програми, свою роботу науково-практична
конференція розпочала із засідання методичного
об'єднання вчителів історії Дрогобицького району.
Спочатку гостей привітав А. Яник, який побажав
усім плідної роботи. Згодом із вітальним словом
виступила заступник декана історичного факультету
Дрогобицького вишу С. Біла, яка наголосила на
постійному і ефективному співробітництву педуні-
верситету, зокрема історичного факультету, з
школами району, в тому числі із педагогами школи
с. Уличне. Завершуючи виступ С. Біла акцентувала,
що між ДДПУ ім. І. Франка й управлінням освіти
Дрогобицької РДА впродовж багатьох років існує
угода про співпрацю, а подібні конференції та
зустрічі стали уже традиційними. Із вітальним
словом звернувся до гостей і багаторічний директор
школи  Я. Савчин, який у своєму виступі відзначив
здобутки Уличненської школи, розповів про її
співпрацю з Дрогобицьким педуніверситетом,
акцентувавши на тому, що всі педагоги школи -
випускники ДДПУ ім. І. Франка різних років й між
різними поколіннями вчителів існує тісна співпраця
та обмін досвідом. Ярослав Васильович зазначив,
що чимало випускників школи здобувають вищу
освіту саме у ДДПУ ім. І. Франка. Свій виступ
керівник школи завершив запрошенням гостей на
відкритий урок "Наш край у роки Першої світової
війни".

Відкритий урок проводився у десятому класі
вчителем історії В. Савчиним, який також є ви-
пускником історичного факультету Дрогобицького
педуніверситету. У ході відкритого уроку Во-
лодимир Васильович розповів учням про соціаль-
но-економічне становище села у роки Першої
світової війни, настрої уличненців, бойові дії на
околицях села тощо. Важливою стала демонстрація
за допомогою найновіших мультимедійних засобів
наочного матеріалу, з-поміж якого було показано
чимало цікавих фотознімків, зокрема уличненців,

які надсилали рідним свої фронтові світлини.
Урок був проведений на високопрофе-
сійному рівні, побудований, в основному, на

місцевому матеріалі. Неа-
бияку активність на уроці
показали учні, які, як було
видно, небайдужі до історії
своєї малої Батьківщини,
адже упродовж кількох
років вони разом із В. Сав-
чиним відвідували пам'ятні
місця бойових дій років
Першої світової війни, а
цього року упорядкували
три могили загиблих  на
околицях села (терени Лю-
тичини) невідомих січових
стрільців, які похоронені на
сільському "старому" цвин-
тарі. Вражаючою була й
підготовка учнів до уроку.
Вони показали добрі вміння
працювати з документами,

зокрема, робити їх аналіз. Також було
продемонстровано фото та відеоматеріали
пошукової роботи учнів,  яку вони
здійснюють разом зі своїм вчителем-
істориком.

Після відкритого уроку було проведено
позакласний захід на тему "Наші герої -
наша пам'ять", який схвально сприйняли
учасники науково-практичної конференції.
Найбільше вразили усіх присутніх літе-
ратурно-мистецька композиція, присвячена
Січовому стрілецтву, та танцювальні й
співочі виступи, у яких прославлявся
героїзм усусів і їх заслуги перед Вітчизною.

Завершальним акордом науково-
практичної конференції стали виступи
істориків Франкового університету, які
розповіли про актуальні питання історії села
Уличне крізь призму століть. Доцент С. Біла
говорила про методику організації про-
ведення краєзнавчої роботи у школі на
прикладі села Уличне. У підсумку
доповідачка наголосила, що "завдяки вив-
ченню, використанню місцевого істо-
ричного матеріалу учні мають змогу вийти
за межі підручників, відчути історичні по-
дії, осмислити історичні процеси, "до-
торкнутися" до
історії". Доцент
В. Галик розпо-
вів про проблеми
початку дату-
вання населених
пунктів. В. Галик
підкреслив, що
наведені факти
дають підстави
стверджувати,
що вік с.Уличне,
від першої пи-
семної згадки
про нього до
сьогодні, стано-

вить 570 років. Адже саме цьогоріч, 18 лис-топада,
минуло 570 років відтоді, як з'явилася найперша
писемна  згадка  про найбільше село Дрого-
биччини.  З цікавою доповіддю виступив доцент
Ю. Стецик, розповівши про життя та діяльність
сільського пароха отця Михайла Вербицького
(перебував на уличненській парафії упродовж
1911 - 1922 рр.) та його спогади про події Першої
світової війни на теренах Уличного та околиць.
Доцент І. Смуток поділився результатами свого
дослідження про шляхту Уличного періоду  ХV -
ХІХ століть. Молодий історик Б. Лазорак опри-
люднив досі невідомі факти з історії Уличного
періоду років Першої світової війни, а доцент
В. Ільницький виголосив доповідь "До історії
національного визвольного руху у селі Уличне
(1940 - 1950-ті роки): міфи і реальність",
зробивши основний акцент на проблемах
ідентифікації загиблих вояків УПА.

На завершальному етапі науково-практичної
конференції пройшла презентація першої книжки
про село Уличне, наукового видання: "Історія
церковно-релігійного життя в селі Уличне на
Дрогобиччині  (XVI - початок ХХІ ст.)", авторами
якої є вихідці із цього села - В. Галик та  Ю. Стецик.
У ході презентації дослідниками було зазначено,
що у книзі репрезентовано історію духовних
святинь та церковно-релігійного життя в селі
Уличне від першої писемної згадки про церкву до
сьогодення. Підсумовуючи, В. Галик зауважив, що
незабаром в Уличному відбудеться ще одна
важлива, небуденна подія - презентація колективної
монографії з історії села, авторами якої є історики
не лише з історичного факультету Дрогобицького
педагогічного університету ім. Івана Франка, а й
Львівського національного університету ім. Івана
Франка, Львівського державного університету
фізичної культури і, ймовірно, презентація
унікального, розлогого видання відбудеться саме
в Уличненській школі.

На завершення, директор школи Ярослав Сав-
чин подякував вчительському колективу та
колективу історичного факультету Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. Івана
Франка за співпрацю та висловив сподівання на її
продовження.

ВОЛОДИМИР ГАЛИК,
доцент, кандидат історичних наук,

 заступник декана з наукової роботи

Селу Уличне, що на Дрогобиччині, виповнилось
570 років, - такі підсумки науково-практичної
конференції "Село Уличне крізь призму століть"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СЕЛО УЛИЧНЕ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ"

На фото: учасники конференції на відкритому уроці

На фото:  доцент С.Я. Біла
звертається до присутніх із
вітальним словом
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29 листопада - 1 грудня 2013 року у Дрого-
бицькому державному педагогічному універ-
ситеті ім. І. Франка відбувся VI Всеукраїнський
відкритий конкурс баяністів-акордеоністів "Візе-
рунки Прикарпаття", який проводиться на базі ка-
федри народних музичних інструментів та вокалу
музично-педагогічного факультету зазначеного
університету за підтримки Національної Все-
української музичної спілки й Асоціації баяністів
та акордеоністів України та при сприянні Мі-
ністерства освіти і науки України.

Започаткований 2005 року на регіональному
рівні, завдяки наполегливій систематичній праці
організаторів, конкурс виріс у всеукраїнський,
охопивши майже усі регіони України. Також він
привернув увагу виконавців із Росії, Білорусії,
Литви, Латвії, Сербії, Німеччини, що свідчить
про визнання цього мистецького явища і за
межами нашої держави.

Цьогорічні "Візерунки" присвячені 80-річчю
від дня народження відомого в Україні баяніста,
педагога, диригента, композитора, відмінника
освіти України, професора Ернеста Мантулєва
(1933-2013).

Понад 45 років маестро Е. Мантулєв присвятив
вихованню молодого покоління музикантів. Він -
організатор і керівник ансамблю баяністів
"Гармоніка", оркестру народних музичних інстру-
ментів "Ліра", студентського ансамблю "Прикар-
патські музики" (стали справжніми творчими
студентськими лабораторіями і з якими активно
концертував), засновник регіонального конкурсу
студентів-виконавців на народних інструментах
"Прикарпатські музики". Серед його учнів - лау-
реати міжнародних та всеукраїнських конкурсів
баяністів-акордеоністів (В. Бондаренко, О. Ту-
дуй, Є. Коломієць, О. П'ятачук, В. Шафета, Г. Анд-
рушко); заслужені працівники культури України
(С. Дацюк, П. Гушоватий, І. Мамайчук); про-
фесори (О. Музальов, Є. Димченко); кандидати
наук; доценти (С. Торічна, Є. Марченко, С. Про-
цик) та ін.

Е. Мантулєв - автор оригінальних творів для
баяна, оркестру народних інструментів, низки
перекладень та інструментувань, які знайшли своє
місце як у навчальному процесі, так і в репертуарі
концертуючих музикантів. Доречно зазначити, у

ВІДБУВСЯ IV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ
"ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ - 2013"

святковому концерті на відкритті "Ві-
зерунків Прикарпаття - 2013" у виконанні
сестер Галини та Світлани Дицьо (у супро-
воді ансамблю "Намисто") прозвучала пісня
Е. Мантулєва "Чарівна весна", яка викликала
бурхливі емоції у гостей конкурсу.

А перед початком концерту із вітальними
адресами виступили: голова оргкомітету,
ректор університету, доктор філософських
наук, професор Надія Скотна; заступник го-
лови - декан музично-педагогічного фа-
культету, заслужений працівник культури
України; професор Степан Дацюк; члени
журі Ярослав Олексів та Володимир Доро-
хін; директор конкурсу Андрій Душний.
Вони привітали гостей, охарактеризували
конкурс, його завдання, кількісні та якісні
параметри, побажали учасникам творчої
наснаги і вдалих виступів.

До складу цьогорічного журі увійшли
авторитетні особистості баянно-акор-
деонного мистецтва, виконавці, науковці,
композитори та диригенти, організатори
мистецького життя України, серед яких:
Ярослав Олексів, лауреат всеукраїнських та
міжнародних конкурсів, композитор, кан-
дидат мистецтвознавства, заступник декана
оркестрового факультету з навчально-ви-
ховної роботи, художній керівник та ди-
ригент оркестру українських народних
інструментів Львівської національної му-
зичної академії ім. М. Лисенка, заслужений
діяч естрадного мистецтва України; Во-
лодимир Дорохін, лауреат міжнародних
конкурсів, заслужений артист України,
доцент, кандидат мистецтвознавства,
завідувач кафедри інструментально-
виконавської підготовки Ніжинського
державного університету ім. М. Гоголя;
Віктор Чумак, лауреат міжнародних кон-
курсів, заслужений працівник культури
України, голова циклової комісії відділу
народних інструментів Дрогобицького дер-
жавного музичного училища ім. В. Барвін-
ського; Юрій Чумак, лауреат міжнародних
конкурсів, магістр, художній керівник та
диригент оркестру українських народних

інструментів Дрогобицького державного му-
зичного училища ім. В. Барвінського; Сергій Ка-
рась, лауреат міжнародних конкурсів, кандидат
мистецтвознавства, старший науковий спів-
робітник Київської дитячої академії мистецтв;
Анатолій Нікіфорук, лауреат міжнародних кон-
курсів, композитор, викладач Хмельницького
державного музичного училища ім. Вл. Заремби;
Сергій Максимов, лауреат всеукраїнських та між-
народних конкурсів, заслужений артист естрад-
ного мистецтва України, викладач-методист
Дрогобицького державного музичного училища
ім. В. Барвінського; Трофим Антіпов, лауреат
всеросійських та міжнародних конкурсів, соліст
Гомельської філармонії (Білорусія), художній
керівник тріо "Ліріца"; Сергій Барвік-Карпатсь-
кий, лауреат міжнародних конкурсів, заслужений
артист України, доцент кафедри інструменталь-
ного мистецтва та музично-теоретичних дис-
циплін Мукачівського державного університету.

В рамках конкурсу відбулись: VII Міжнародна
науково-практична конференція "Народно-
інструментальне мистецтво на зламі ХХ - ХХІ
століть", на якій із повідомленнями виступили
представники із різних навчальних закладів
України, Росії, Білорусії, Латвії, Хорватії; на-
ціональний фестиваль баянно-акордеонного
мистецтва за участі солістів та колективів
музично-педагогічного факультету Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету ім.
І. Франка (Народного інструментального ансам-
блю "Намисто"; тріо "3-D": Ангелина Цап, Ганна
Савчин, Ольга Петраш; дуету баяністів-акорде-
оністів: Роман Стахнів та Віталій Мицак; солістів
Назара Хомина, Андрія Шаблі, Тараса Собіля),
Львівської національної музичної академії імені
Миколи Лисенка (Богдана Кожушка, Назара
Любінця, Богдана Андрійчука, "Resonance trio")
та Донецької музичної академії ім. Сергія Про-
коф'єва (Дарини Скидан, Станіча Мілютіна, Вла-
дислава Жовклого, Антона Стецюка); лекція кан-
дидата мистецтвознавства Ярослава Олексіва
(Львів) на тему "Баянні дитячі сюїти у контексті
української інструментальної музики другої
половини ХХ століття"; майстер-клас доцента
Володимира Дорохіна (Ніжин); презентація нових
видань для баяна-акордеона.

Таким чином, "Візерунки Прикарпаття - 2013"
стали мистецьким майданчиком для учнів-
початківців, студентів молодших курсів му-
зичних навчальних закладів, педагогів і вико-
навців України та зарубіжжя, це - спілкування та
обмін досвідом, творчий пошук та співпраця
розмаїтих виконавських шкіл, які творять
мистецтво в ім'я та на славу пропаганди баянно-
акордеонного й народно-інструментального
мистецтва.

АНДРІЙ ДУШНИЙ,
директор конкурсу, кандидат педагогічних

наук, доцент;
БОГДАН ПИЦ,

художній керівник, доцент

На фото: журі, учасники та оргкомітет конкурсу

На фото: переможці конкурсу
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 День народження - надзвичайно хвилююче
свято і, водночас, певний рубіж, що ділить буття
навпіл: на минуле і майбутнє. Ця поважна дата
спонукає озирнутися назад, окинути оком
пройдений шлях, підбити підсумки та, разом з тим,
і окреслити перспективи майбутнього розвитку.

Ретроспективний погляд протяжністю у
півстоліття радує: інститутові іноземних мов є
чим пишатися. Уся наша історія - історія посут-
нього зростання й нарощування наукового та
навчально-виховного потенціалу. Реорганізація
факультету в інститут у вересні цього року - добре
цьому підтвердження. Багатогранність сьогочас-
ного інститутського життя знайшла відображення
у грандіозній програмі святкування ювілею.

З самого ранку інститут огорнула радісна
народна іншомовна музика, щиро запрошуючи
викладачів, студентів та гостей у святково
оздоблені коридори нашого корпусу, стіни якого
прикрасили експонати студентської художньо-
мистецької виставки "Наше майбутнє очима
сучасності". Біля кожної кафедри розмістилися
нові стенди, що полонили споглядачів живими
образами кафедральної історії.

Великий ажіотаж викликав ярмарок, на якому
за "студентськими" цінами можна було поласува-
ти смачною випічкою, стравами та напоями,
приготованими за оригінальними англійськими,
німецькими, французькими чи польськими
рецептами самими спудеями. На відкритті ярмарку
студенти німецького відділення під керівництвом
доц. Р. Каракевич заспівали вітальні пісні усіма
мовами, що вивчаються в інституті, а директор
проф. В. Кемінь поділився з присутніми власними
смаковими преференціями з кожної представленої
на ярмарку національної кухні. Гурмани ж духовної

WE ARE 50
19 ЛИСТОПАДА ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВІДЗНАЧИВ СВІЙ ПІВСТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ

На фото: директор інституту проф. Воло-
димир Петрович Кемінь відкриває "Ярмарок
національних страв"

поживи у цей час мали
змогу відвідати вистав-
ку-продаж наукових і нав-
чальних видань кафедр
інституту за участю
англомовного видав-
ництва Longman.

Апогеєм урочис-
тостей в інституті стала
підготовлена заступ-
ником директора з вихов-
ної роботи доц. О. Рад-
ченком пізнавально-роз-
важальна програма "На
старих фотографіях всі
молоді…", на яку було

запрошено випускників минулих років та
викладачів-пенсіонерів. Ведучі, О. Козар
(ІV курс) і  П. Сабат (І курс) запросили ауди-
торію разом помандрувати стежками істо-
рії, затримуючись на основних етапах інсти-
тутської хроніки. Живий відгук у гостей
свята викликала презентація фотографій
різних років під супровід відомих мелодій
відповідних епох. Університетську атмо-
сферу минулого десятиліття привніс в
аудиторію перегляд документального
фільму "Alma-mater", відзнятого у 2002 р.
студентським самоврядуванням Франко-
вого вишу з ініціативи світлої пам'яті рек-
тора проф. В. Скотного. А зазирнути у най-
ближчу сторінку нашого майбутнього допо-
міг майстерний виступ обдарованих першо-
курсників - переможців цьогорічного кон-
курсу студентської самодіяльності "Дебют".

Найочікуванішим елементом святкуван-
ня стала урочиста академія та концерт "We
are 50", що відбулися у приміщенні На-
родного дому ім. Івана Франка. Після ко-
роткого історичного екскурсу ведучих свя-
та студентів Ю. Климів і Н. Агаджаняна
директор проф. В. Кемінь у своїй вітальній
промові уміло вписав розвиток нашого
інституту у контекст зростання важливості
володіння іншомовним словом у зміні епох.
Опісля інститут приймав вітання від
офіційних осіб: з нагоди ювілею ректор
університету проф. Н. Скотна зробила нам
неймовірний подарунок - нову комп'ютерну
техніку, проректор проф. М. Пантюк та
голова профкому доц. О. Куцик відзначили
кращих викладачів інституту почесними
грамотами і преміями, а капелан уні-
верситету отець О. Кекош благословив
викладацький і студентський колективи на

нові звершення. Від імені деканів виступили
директор Інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій проф. В. Бойчук і
декан філологічного факультету проф. В. Вин-
ницький, а декан педагогічного факультету доц.
І. Кутняк привітав нас дружнім музичним шаржем
"Сусіди" у виконанні викладачів І. Околовича,
Л. Мартиніва і Ю. Дякунчака. Завершили уро-
чисту академію пересипані спогадами вітальні
слова викладачів-пенсіонерів англійського, ні-
мецького та французького відділень доц. Л. Да-
цюк, Г. Якців і І. Худзея.

Святковий концерт вражав різнобарв'ям.
Відома на вітчизняних теренах гумористично-
креативна формація "Ліга видатних комедіантів"
(LVK), більшість учасників якої, до речі, наші
випускники, дотепно відтворила найрізно-
манітніші сторінки студентського життя. Влучно
жартувала і команда КВН "Інфаркт",  яка
запропонувала свою візію інститутського буття в
оригінальному відеофільмі. Першокурсниця
Н. Олексевич зворушливо виконала композицію
легендарних The Beatles "Let it be", відтак зал
зачарувала хореографічна постановка "Je veux"
чемпіонів Європи з бальних танців - нашої
студентки А. Міллер та студента педагогічного
факультету П. Стецьківа. Незабутнє враження
справили на глядачів і виступи гостей з музично-
педагогічного факультету: народного інструмен-
тального ансамблю "Намисто" (керівник - М. Ти-
новський, солісти - сестри Дицьо) та проф. К. Ся-
тецького. Романтична фінальна пісня, що поєднала
усіх учасників концерту, стала заключним акордом
справді теплої, оповитої родинною атмосферою
зустрічі.

Свято закінчилось, але незгасаючі приємні
враження ще довго хвилюватимуть серця. Зали-
шилось висловити слова подяки організаторам
урочистостей - керівництву і студентському
самоврядуванню інституту, усій професорсько-
викладацькій та студентській громаді, завдяки
яким ювілейні плани змогли реалізуватися вповні,
і особливо нашим добрим друзям - деканові
музично-педагогічного факультету проф. С. Да-
цюку та деканові педагогічного факультету доц.
І. Кутняку, колективи яких внесли вагому лепту у
проведення свята. Самому ж Ювілярові, як
храмові науки, навчання і виховання, хочеться
побажати подальшого процвітання в неустанному
поступі до академічного Олімпу не лише України,
але й зарубіжжя.

ОЛЕГ РАДЧЕНКО,
заступник директора інституту

іноземних мов

Коли дні стають короткими і похмурими,  а час
невпинно наближає одне з найрадісніших свят у
році, столиця Австрії перетворюється на казкове
королівство, осяяне мільйонами ліхтариків,
оповите пахощами кориці та хвої, сповнене
чудесною музикою. У того, хто хоч раз побачив
різдвяний Відень, у душі назавжди залишиться ні
з чим незрівнянне відчуття свята. У такий чудовий
час хор Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. І. Франка "Gaudeamus" під
керівництвом декана музично-педагогічного
факультету, заслуженого працівника культури
України, професора Степана Дацюка вже вкотре
тішив своїм співом глядачів Міжнародного
Різдвяного фестивалю, який щорічно від-
бувається у Віденській ратуші та приймає на своїй
сцені не лише високопрофесійні хори з
європейських країн, але й учасників з інших

УКРАЇНСЬКА КОЛЯДКА У ВІДЕНСЬКІЙ РІЗДВЯНІЙ КАЗЦІ
континентів. При-
ємно, що організа-
тори фестивалю
завжди раді бачи-
ти "Gaudeamus",
оскільки його вис-
тупи вирізняються
надзвичайно ви-
соким рівнем май-
стерності, а коляд-
ки та народні пісні
у виконанні сту-

дентів зворушують публіку до сліз. І нехай
за плечима щоденні багатогодинні
репетиції, успіх хору не лише в Україні, але
й за її межами є найкращою винагородою
за виснажливу працю усіх його учасників і
диригента проф. Степана Дацюка, який зумів
створити такий злагоджений колектив і
понад 30 років вправно ним керує.

Посланник України у Республіці Австрія
д-р Василь Кирилич, до речі випускник
нашого університету, який доклав чимало
зусиль до організації цієї поїздки, влучно
порівняв місію хору із дипломатичною,
адже для прославляння України на
міжнародній арені мовою музики
"Gaudeamus" вносить не менший вклад, ніж
посли і  дипломати. Про комфортне

перебування хору у Відні подбали представники
Українсько-австрійського товариство під ке-
рівництвом п. Василя Пилипчука та  співробітники
Центру країн Західної Європи ДДПУ ім. І. Франка.

Але не лише віденці та гості австрійської
столиці мали нагоду милуватися дзвінкоголосим
співом хору "Gaudeamus". Українська діаспора
Відня, яка в неділю прийшла до греко-католицької
церкви Св. Варвари, зносила свої молитви на
Святій Літургії  під супровід хористів із
Дрогобича.

Натхненні красою Відня та неймовірною
святковою атмосферою під час екскурсії містом,
студенти спонтанно заспівували українські
колядки, і вмить навколо них збиралася
багаточисельна публіка, затамовуючи подих від
божественного співу української молоді. Туристи
з усього світу довго аплодували кожній пісні і
розпитували про хор, а почувши, що це українці,
ще більше раділи, бажаючи кращої долі нашій
країні.

Сповнені цікавих вражень і незабутніх емоцій,
позаяк це направду подія виняткового значення,
студенти повернулись додому із впевненістю, що
вони ще на крок наблизилися до Європи і
водночас відкрили для багатьох європейців одну
із сторінок багатої української культури.

НАТАЛІЯ ДАШКО,
співробітник Австрійської бібліотеки
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Напередодні Міжнародного дня студента,
представники історичного факультету вирушили
350 км. на захід у Республіку Польща, а саме у
Королівське столичне місто Краків. 11 березня
2013 року делегація ДДПУ у складі ректора
проф. Н.В Скотної., проректора проф. М.В
Чернеця. та декана історичного факультету проф.
Л.В. Тимошенка відвідала Педагогічний
університет ім. Комісії національної освіти в
Кракові та підписала довгострокову угоду про
співпрацю. Вже у листопаді відбулися перші
кроки на шляху реалізації цієї Угоди, а саме -
студентський обмін між історичними фа-
культетами та перша спільна наукова конференція
"Багатокультурна Галичина". До складу україн-
ської групи входили студенти історичного фа-
культету - Ірина Бучковська, Наталія Мушин,
Віталій Цюпа, (ІІІ  курс); Ярослав Тарасюк, Марія
Данилів (ІV курс), Марія Геряк (VІ курс), а також
аспірантка кафедри давньої історії України та
спеціальних історичних дисциплін З.М. Знак та
канд. істор. наук, доцент кафедри нової та
новітньої історії Р.П. Попп.

Програма тижневого перебування у Кракові
була надзвичайно насиченою, цікавою та
змістовною. Нашою делегацією безпосередньо
опікувалися професори Лукаш-Томаш Срока,
Конрад Меус та група студентів, яка радо зустріла
своїх колег. Приїзд до Кракова співпав з Днем
незалежності Польщі - національним святом яке,
відзначається 11 листопада, тому дрогобичани
змогли приєднатись до святкування. За
польською традицією, вони відвідали Рако-
вецький цвинтар, де вшанували пам'ять загиблих
воїнів, політиків, громадських та культурних
діячів, серед яких, український письменник,
історик - Богдан Лепкий. Група відвідала також
Історичний музей Кракова, виставку та
театралізоване дійство, присвячені легендарній
історичній постаті - Юзефу Понятовському.

Краків є одним із найдавніших міст і перлиною
національної культурної спадщини. Найзна-
менитішим історичним місцем Кракова, у якому
побувала українська делегація в супроводі
польських колег - це королівський замок Вавель,
який височіє над Віслою і містом. До Замку
прилягає Вавельський Кафедральний Собор, що
є не лише прекрасною пам'яткою, але й діючим
костелом, а також національним пантеоном, де по-
ховані багато королів, національних героїв, поетів,
зокрема - Ян Собеський, Тадеуш Костюшко,
Адам Міцкевич і т.д. Біля підніжжя Замку, над
самою Віслою, є печера
Краківського Дракона.
Майже кожен мешканець
Кракова розповість вам
легенду про дихаючого
вогнем дракона, який
пожирав найвродливіших
польських дівчат. Цікавою
була екскурсія і у давній
квартал міста - Казімєж.
Там постійно відбуваються
фестивалі єврейської куль-
тури, а на його території
збереглося безліч історич-
них будівель, таких як
Синагога Ісаака, Синагога
Ремух.

Краків має свій

королівський шлях. Прямували ним уро-
чисті кортежі монархів, послів.
Королівський шлях плавно виходить на
Головний Ринок. У давні часи це був базар.
З часом він перетворився на величезний
майдан з багатьма історичними пам'ятками.
Цим шляхом мали змогу пройти і учасники
нашої групи.

 Пізнавальними стали і відвідини музею
польської авіації. На території музею знахо-
диться понад 200 літальних апаратів різних
епох. Про них захоплюючи розповів Каміль
Стасяк - студент історичного факультету
Педагогічного університету ім. Комісії
національної освіти та, водночас, волонтер
музею.

Ідучи надзвичайно романтичними
вуличками Кракова, що немов би дихають
та живуть лицарськими змаганнями,
королівськими інтригами та загадковими
історіями, не здогадуєшся, що під землею
на глибині кількох метрів захований
справжній скарб відомостей про минуле
Кракова. Щоб його відкрити достатньо
побувати у музеї, який відображає таємниці
підземного міста. Студентам та викладачам
було надзвичайно цікаво побувати у ньому.
Адже це унікальний археологічний
заповідник із залишками ранньосе-
редньовічного поселення, величезного кла-
довища і  фрагментами будівель, що
пам'ятають часи Великої локації Кракова в
1257 році. Він експонує архітектурні релікти
середньовіччя та близько 700 предметів
повсякденного ужитку декількасотрічної
давнини. Гуляючи підземним містом, не
дивуйтесь, якщо раптом вам усміхнеться
король чи інша постать з портрету на стіні.
Виставку збагачують цікаві макети, а також
мультимедія у вигляді дотикових екранів,
голограм і документальних фільмів, які
висвітлюються у спеціальних залах.
Проходячи повз залишки мурів
середньовічного міста, хочеться з головою
зануритись у роль лицаря, короля чи
принцеси.

Після інтенсивної культурної програми,
зустрічей з керівництвом Педагогічного
університету ім. Комісії національної освіти
у Кракові, 13 листопада відбулася польсько-
українська наукова конференція: "Ба-
гатокультурна Галичина". На ній були

Студенти історичного факультету пізнають Європу
представлені наукові розвідки викладачів та
студентів обох навчальних закладів. Особливий
інтерес викликали доповіді про проблеми, методи
та джерела наукових досліджень історії Галичини
у різні історичні періоди, про урядників міста
Дрогобич у Австрійську добу, еміграцію з За-
хідної України (1919 - 1939), а також про роз-
виток освіти, авіації та пивоваріння в регіоні та
ін. Учасникам конференції вдалося довести, що
Галичина є багатокультурним краєм із своїм
самобутнім історичним минулим.

 Українська та польська молодь мала змогу
краще познайомитись і у неформальній обстановці
в одному із кращих молодіжних закладів Кракова.

Студентська мандрівка до Польщі пролетіла
дуже швидко, але залишились позитивні та
незабутні враження, корисний досвід та велике
коло нових друзів. Тепер наші студенти та
викладачі історичного факультету  із нетерпінням
чекають польських колег в Дрогобичі для того,
щоб продовжувати україно-польську між-
університетську співпрацю.

СТУДЕНТИ ІСТОРИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ,

 учасники обміну

20 листопада відбувся ІІ обласний турнір з
брейн-рингу серед учнів загальноосвітніх  шкіл
Львівської області. Він проводився на базі
Інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім. Івана
Франка. Учасниками турніру у середній лізі було
11 команд, у старшій лізі - 15 команд міст Бо-
рислава, Трускавця, Самбора, Пустомит та Жида-
чівського, Турківського, Жовківського, Дрого-
бицького, Старосамбірського, Миколаївського,
Стрийського районів і команди Львівської
академічної гімназії та Львівської обласної ма-
лої академії наук учнівської молоді.

Організаторами обласного турніру з брейн-
рингу були  Львівська  обласна  мала  академія
наук учнівської молоді, Дрогобицький державний
педагогічний університет ім. І.Франка та
Дрогобицький педагогічний ліцей.

З вітаннями до талановитої юні звернулися
ректор Дрогобицького державного педагогічного
університету, професор Надія Скотна, заступник
начальника відділу освіти виконавчих органів
Дрогобицької міської ради Ольга Олексюк.
Вітальне слово від народного депутата Романа
Ілика зачитала заступник директора ліцею  Оксана
Хлопик.

I місце у старшій групі посіла команда Дрого-
бицького педагогічного ліцею; II місце - Жовків-
ська ЗОШ № 1, Дублянська ЗОШ; III  місце - ко-
манда Жидачівського району, Ходорівська ЗОШ
№ 1, Пустомитівська ЗОШ № 2. У середній лізі I
місце виборола команда Самбірської гімназії; II
місце - Жовківська ЗОШ №1, Дублянська ЗОШ;
III місце - Трускавецький НВК "СЗШ № 2-
гімназія".

РЕДАКЦІЯ

ОБЛАСНИЙ ТУРНІР
З БРЕЙН-РИНГУ

На фото: після завершення наукової конференції

На фото: в історичному музеї Кракова

Шановна пані Ректор
Прошу прийняти щиру подяку за надіслані

вітання із Днем Незалежності Польщі. Мені дуже
приємно, що Ваш вуз приєднується до нас в
урочистий для всіх поляків день. Щире побажання
і пам'ять для мене, як представника  Люблінського
католицького університету Яна Павла ІІ , є цінним
вираженням прихильності  академічної спільноти
Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету ім. Івана Франка
Люблін,
15 листопада 2013 р.

АНТОНІ ДЕМБІНЬСКІ,
ректор Люблінського католицького

університету Яна Павла ІІ,
ксьондз, професор, доктор хабілітовани

ЛИСТ-ПОДЯКА
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Нещодавно вийшла
друком монографія
"Педагогічні погляди
та культурно-освітня
діяльність Івана Фи-
липчака", авторами якої
є Марія Чепіль, д-р пед.
наук, проф., і Галина
Савчин, канд. пед. наук.
Звернення дослідників
до історії педагогіки,
переоцінка фактів жит-
тя педагога, культурно-
освітнього діяча краю,
повернення в історико-
педагогічний контекст

його виховних і дидактичних ідей допомагають
по-новому оцінити здобутки вітчизняної
педагогіки та скористатися ними в умовах
сучасних соціальних перетворень в Україні.

Пропоноване видання висвітлює соціо-
культурні передумови та чинники формування
світогляду Івана Пилиповича Филипчака (1871 -
1945) - письменника, історика, педагога, видавця,
громадського діяча, який залишив помітний слід
у вітчизняній культурі. Як член педагогічного
товариства "Рідна школа", він був одним з орга-
нізаторів приватної жіночої семінарії у м.
Самбір. Сьогодні його ім'я присвоєно Самбір-
ському педагогічному коледжу.

Автори монографії узагальнюють досвід пе-
дагогічної і культурно-просвітницької діяльності
І. Филипчака. На основі маловідомих та не-
відомих архівних документів знайомлять нас з
життєвим та творчим шляхом педагога, роз-
кривають його педагогічні погляди. Особливу
увагу звертають на культурно-освітню діяльність
педагога як організатора і натхненника музейної
справи, представника музейного руху в Галичині
першої третини ХХ ст. Краєзнавча спадщина
І.  Филипчака слугує сьогодні потужним
джерелом навчання і виховання молоді, спонукає
до вивчення й дослідження родоводу, краю.
Педагог прагнув свої вміння віддати вихованню
національно свідомих громадян, пропагував
національну ідентичність, відстоював право на
навчання рідною мовою, примножував власну
історію, героїчні подвиги предків, українські
звичаї та обряди.

Книга є цінним внеском в історію нашого
краю, посібником у галузі історії педагогіки,
теорії і методики виховання.

АННА ФЕДОРОВИЧ,
кандидат педагогічних  наук, доцент

"МАЛО ЛЮБИТИ СВІЙ РІДНИЙ
КРАЙ, ЙОГО ТРЕБА ЩЕ Й

ЗНАТИ"

Як відповідь на сучасні політичні
процеси в українському суспільстві, як
формулювання позиції науковців щодо
вектора розвитку нашої держави, у Варшаві
вийшов друком англомовний збірник
наукових праць "Preparation of pedagogue
to the educational work with children and
youth in Ukraine" за редакцією М. Чепіль,
О. Карпенко, В. Петрик.

 Збірник містить  статті українських педа-
гогів з різних регіонів України, присвячений
проблемам підготовки педагога до виховної
роботи з дітьми та молоддю, спрямований
на ознайомлення із світоглядно-філо-
софськими аспектами професійної підго-
товки педагога, психологічними особ-
ливостями професійної ідентичності май-
бутніх педагогів, формуванням ціннісної
сфери майбутнього педагога та соціальної
відповідальності вчителя у педагогічній
теорії та практиці, міжкультурної ком-
петенції майбутніх вчителів у контексті
глобалізації освітнього простору.

 Видання складається з двох частин.
Перша частина вміщує 14 статей, в яких вис-
вітлено актуальні проблеми підготовки
педагога до виховної роботи з дітьми та мо-
лоддю на Україні. Цінними для педагогічної
науки є теоретико-методологічні основи
професійної підготовки вчителя у контексті
сучасних парадигм освіти, філософсько-
психологічні аспекти професійної підго-
товки і діяльності педагога,  значимість
євроінтеграційних процесів у формуванні
професійної орієнтації студентів, прогреси-
вність поглядів студентів у побудові
виховного середовища вищого педаго-
гічного навчального закладу.

НАШІ НОВІ ВИДАННЯ
ДОРОГОЮ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЧЕРЕЗ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ІІ розділ "Зміст ви-
ховної роботи педа-
гога з учнівською
молоддю" налічує 11
статей, які присвя-
чені: питанням про-
фесійної готовності
до виховної діяль-
ності; використання
педагогічних техно-
логій у навчально-
виховному процесі з
метою розвитку твор-
чих здібностей учнів;
принципам побудови
демократично зо-
рієнтованого середовища вищого педагогічного
навчального закладу; компонентно-структурному
аналізу професійного самовдосконалення
викладачів гуманітарних спеціальностей вищих
навчальних закладів. У полі зору дослідників
питання полікультурного спрямування освіти з
метою розвитку міжкультурної компетенції
майбутнього педагога, формування життєвої
стратегії молоді в руслі правового, гендерного і
статевого виховання.

Редактори збірника прагнули донести до
європейської спільноти проблеми підготовки
педагогів в Україні, можливі шляхи її вирішення.
Збірник буде корисним педагогічним працівни-
кам  різних типів навчальних закладів,  дослідників
у галузі педагогіки.

НАДІЯ ДУДНИК,
кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник декана з наукової роботи

 і міжнародної співпраці
 соціально-гуманітраного факультету

У 2013 році з'явилась дві монографії
Мирослава Васильовича Савчина, зав.
кафедри  психології, доктора психологічних
наук, професора: "Духовна парадигма
психології" та "Методологеми психології".

"Духовна парадигма психології". У
сучасному невга-
мовному, гостро-
конкурентному і
перенапруженому світі
духовність є потужним
чинником повноцінного
буття людини,
збереження її цілісності
і внутрішньої гармонії.
Врахування духовного як
метасистемного рівня в
людині - один із

визначальних орієнтирів розвитку
психології, який набуває парадигмальної
сили. Духовна парадигма, що аналізується
у пропонованій монографії, орієнтує на
пошук належного в особистості,
характеризує цілісну людину з ї ї
здатностями вірити, любити, творити добро,
свободу та відповідальність.

Монографія адресована науковцям,
викладачам вищих навчальних закладів.
Прислужиться студентам, фахівцям-

психологам і всім, хто цікавиться проблемою
духовного та його значення в житті людини.

"Методологеми психології". Методологія як
внутрішня опора наукової
системи психології аналізує
когнітивний, соціальний,
соціально-психологічний та
історико-науковий вектори
її розвитку. Вона сприяє
цілісному та критичному
баченню психологічної
реальності, оптимізує
наукове мислення, побудову
теорій, висунення гіпотез та
їх перевірку в дослідженні.
У цьому полягає ключова
особливість застосовуваних
у психології методологічних орієнтацій, підходів
і методологування. На їх основі в монографії
розкрито провідні парадигми і парадигмальні
підходи, типи раціональності психології,
світоглядні функції та ідеологеми її класичних і
некласичних напрямів.

Монографія адресована науковцям,
викладачам вищих навчальних закладів.
Прислужиться студентам, фахівцям-психологам
і всім, хто цікавиться методологічними
проблемами психології.

РЕДАКЦІЯ

НОВІ МОНОГРАФІЇ ПРОФЕСОРА МИРОСЛАВА САВЧИНА

20 грудня 2013 р.  в актовій залі
Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка відбувся
академконцерт студентів V  курсу заочної форми
навчання музично-педагогічного факультету. На
сцені виступали хорові класи під керівництвом
професора кафедри методики музичного

виховання та диригування Ірини Лаврентіївни Бермес
(концертмейстер - Уляна Конарська) та старшого викладача Дзве-
нислави Миколаївни Василик (концертмейстер - Іван Лисик). В
концертній програмі прозвучали твори: С. Монюшко. "Kyrie" з
"Остробрамської літанії", Миколи Лисенка, сл. Осипа Маковея.
"Сон", Б. Фільц, сл. Володимира Сосюри. "Любіть Україну", І. То-
машевський, сл. Володимира Сосюри. "Вечір" з хорового циклу
"День трудовий моєї України", О. Тарнавська "Молитва до
Пресвятої Покрови", Ш. Гуно "Agnus Dei" з меси № 4, та обробки
українських народних пісень - "Ой чий то кінь стоїть", "Ой з-за
гори кам'яної", "Закувала зозуленька".

РЕДАКЦІЯ

ЗВІТУЮТЬ ЗАОЧНИКИ
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Наші спортивні досягнення ВІТАЄМО!
Вітаємо студента факультету фізичного вихо-

вання  Андрія Яворського  за зайняте ІІ місцe
(вагова категорія 82,5 кг) в регіональному турнірі
"Королі жиму" (м. Дрогобич), присвяченому 25-
ти річчю клубу атлетизму "Віта" (м. Дрогобич)  та
року Івана Боберського.  Тренер: старший викладач
Р.Г.  Кушнір.

За підсумками Року Івана Боберського на
Львівщині, м. Дрогобич визнано найкращим серед
міст обласного підпорядкування. На обласній
колегії управління молоді та спорту, яка відбулася
28 листопада 2013 року у приміщенні Львівської
обласної державної адміністрації, відзнаку з цього
приводу отримав начальник відділу фізичної
культури та спорту виконкому Дрогобицької міськ-
ради Роман Проць, який  зазначив, що в цьому
успіху є вагомий внесок Дрогобицького держав-
ного педагогічного  університету ім. І. Франка і
зокрема факультету фізичного виховання.

6 листопада 2013 року відбулися традиційні
змагання особисто-командної першості Дро-
гобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка з армрестлінгу (ру-
коборства) присвячені Міжнародному дню
студента. Змагання проводились в спортивному
залі університету. Метою змагань є популяризація
та розвиток фізичної культури серед студентської
молоді, виявлення найкращих спортсменів та
команд на факультетах, а також формування
збірної команди університету.

Після напруженої боротьби призові місця
команд розподілились таким чином: І місце
виборола команда інституту іноземних мов, ІІ
місце - інститут фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій, ІІІ місце - музично-
педагогічний факультет.

В особистій першості кращими були: Роман
Ракочій (55 кг) (інститут іноземних мов); Микола
Радецький  (65 кг) (інститут фізики, математики,

ТРАДИЦІЙНІ ЗМАГАННЯ ОСОБИСТО-КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ
економіки та інноваційних технологій);  Ми-
кола Полянчич (70 кг) (інститут фізики, ма-
тематики, економіки та інноваційних техно-
логій); Василь Марочканич (75 кг) (історич-
ний факультет); Назар Скоропад (80 кг)  (біо-
логічний факультет); Михайло Атаманчук
(85 кг) (інститут іноземних мов); Руслан Ли-
повський (90кг)  (інститут іноземних мов);
Даців Степан (до 100кг) (інститут фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій); Володимир Лемко (+ 100 кг)
(музично-педагогічний факультет).

Команди - призери та переможці в осо-
бистій першості були нагороджені пода-
рунками від профкому студентів.

Студенти мали можливість не тільки
позмагатися і подивитися на інших, але й
цікаво провести час.

КАФЕДРА
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Підсумки Року
Івана Боберського

На фото (перший зліва): старший викладач
кафедри спортивних дисциплін Роман Проць21 листопада Державна освітня установа

"Навчально-методичний центр  з питань
якості освіти" МОН України надала ліцензію
нашому університету на підготовку до вступу
у вищі навчальні заклади громадян України в
обсязі 150 осіб щорічно. Термін дії ліцензії
5 років.

28-29 листопада зав. кафедри української
літератури та теорії літератури, д.ф.н., проф.
Петро Іванишин, к.ф.н., доц. Олег Баган взяли
участь у роботі Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною учас-
тю "Письменник в умовах заблокованої
культури" (м. Кременець). Співорганізатор
конференції - кафедра української літератури
та теорії літератури університету.

22 жовтня в.о. декана соціально-гума-
нітарного факультету І.М. Гриник та заступник
декана з виховної роботи О.В. Гук  взяли участь
у круглому столі "Особлива молодь. Досвід і
перспективи", який відбувся у приміщенні Бла-
годійного фонду "Карітас Самбірсько-
Дрогобицької Єпархії УГКЦ" за участю
представників органів місцевого самовряду-
вання, соціального захисту населення, центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
представників Благодійного фонду "Карітас". Під
час зустрічі обговорювались питання залучення
волонтерів, обміну досвідом роботи з дітьми з
особливими потребами, накреслено перспективи
подальшої співпраці.

11-15 листопада  на біологічному факультеті
відбувся тренінг з "Кадансу" (танцетерапія) для
спеціалістів та волонтерів, які працюють з
розумово-неповносправними особами. Тренінг
проводили спеціалісти в галузі інклюзивної
освіти (Румунія) та психотерапевти (Бельгія). У
тренінгу взяли участь 40 учасників.

13 листопада група представників усіх
факультетів під керівництвом ректора проф. Надії
Скотної зустрілися з випускниками середніх шкіл
Турківського району, які зібралися у СШ № 2 м.
Турка. Майбутні абітурієнти отримали детальну
інформацію про умови вступу до нашого
навчального закладу та кваліфікації, які можна
здобути у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті ім. Івана Франка.

13 листопада  к.ф.н., доц. кафедри української
літератури та теорії літератури О. Баган виступив
з лекцією "Інтелектуальна еволюція Івана Франка"
і провів краєзнавчу екскурсію в с. Нагуєвичі для
учасників семінару вчителів вищої категорії
Стрия.

15 листопада декан педагогічного факультету
доцент І.М.Кутняк та зав. кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти професор
М.М.Чепіль взяли участь у роботі семінару на
тему: "Специфічні труднощі у навчанні дітей
дошкільного й молодшого шкільного віку та
способи їх розв'язання", організатором якого був
Католицький університет у м. Люблін (Польща).
Під час семінару запрезентовано досвід роботи
польських колег із зазначеної проблеми.

13 листопада  к.ф.н., доц. кафедри української
літератури та теорії літератури О. Баган взяв
участь у культурологічному круглому столі на
тему: "Розпрацювання геральдики у селах
Дрогобицького району" (с. Гаї Нижні, Будинок
культури).

КОРОТКО

20 листопада кафедра педагогіки та мето-
дики початкового навчання педагогічного
факультету провела виїзне засідання кафедри
на базі Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 17 на тему: "Державний стандарт початко-
вої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення".

19 - 20 листопада зав. кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти професор
М.М.Чепіль та кандидат педагогічних наук,
доцент цієї  ж кафедри О.Є.Карпенко
виступили з доповідями на науковій
конференції "Сучасні проблеми педагогіки:
теорія і практика", яка проходила в Уні-
верситеті Марії-Кюрі Склодовської (м.
Люблін). У роботі конференції взяли участь
представники Польської академії наук та
Національної академії педагогічних наук
України.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
11 листопада  на кафедрі світової літе-

ратури та славістики відбувся черговий
науково-методичний семінар "Актуальні
проблеми інтерпретації художнього тексту/
твору на уроках світової літератури" за
участю викладачів кафедри та вчителів
світової літератури Роздільського освіт-
нього округу Львівської області. Перед
гостями виступили викладачі кафедри
професор Л.С. Кравченко, доцент В.З. Зва-
рич, доцент В.В. Меньок, висвітливши акту-
альні проблеми впровадження в шкільну
практику новітніх інтерпретаційних стратегій
художнього твору. Зі свого боку вчителі,
Г. Романів, М. Ткачук, поділилися пробле-
мами інтерпретації модерністського твору,
оскільки рецепція такого твору становить
найбільші труднощі при викладанні світової
літератури у старших класах.

   Творчість наших читачів
      Надія є!

Думаю, ви знаєте, що таке надія…
Це дивне відчуття  нездійсненої мрії…
Ще й ніби й жевріє у серці віра…
Та з кожним днем вона потрохи тліє!
А потім, ненароком, ніжно так згасає мрія…
І серце закривається! В житті лише надія!
Та це лиш дивний спогад…
Лиш марення осіннє…
Моя надія погасає, і серце ніжно біль стискає…
Та я не відступлю, я знову встану!
І впевнено піду я по життю!
Мов зачарованою стану.
Бо Небеса, давно вже все сказали,
На долі моє щастя написали!
І хай там буде дощ чи злива,
Я сміло йтиму до мети!
І певна, мрієш ти мене знайти,
А я не зупинятимусь, я буду йти…
І щиро, вірно, палко, не здаватись,
Бо так мене навчили йти батьки!
Від щастя ні на крок не відступати…
По правді жити з вірою в душі!
Вони, як смолоскип, завжди сіяють,
В очах не дають згаснути єству.
Спасибі щиро за підтримку!
На путь Блаженний навели!
А Ангел-Хоронитель усміхнувся,
І крилами він тепло доторкнувся…
Моє життя - це лиш початок,
Того, що буде в майбутті!
Я там чекаю море щастя й віри
З тобою ж - вірності і вічності в душі!

АНДРІАННА САВЧУК,
 студентка гр. СП-32 соціально-

гуманітарного факультету

Вітаємо студента ІІ курсу факультету фізичного
виховання Анатолія Гнатківа за зайняте І місце в
Кубку України серед чоловіків та жінок з хортингу
в розділі "Показовий виступ", який проходив 7-8
грудня 2013р. у  м. Львів.


