
УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ
                             

У величавій атмосфері 1 вересня 2019 року в Народному 
домі імені Івана Франка відбулася урочиста посвята першо-
курсників Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка.

Урочистість, присвячена початку нового навчального року, 
зібрала чималу кількість присутніх. Серед них були члени 
вченої ради університету, почесні гості з провід-
них закладів вищої освіти Польщі, представники 
Дрогобицької райдержадміністрації, професор-
сько-викладацький склад університету й основні 
винуватці свята – першокурсники.

Розпочався захід урочистим внесенням держав-
ного прапора України та знамена університету. 
Це почесне право надали студентам-магістрам іс-
торичного факультету Миколі Журавчаку, Тама-
рі Дуді, Анастасії Лабінець та першокурсниками 
Тарасові Драгану, Софії Іваськів, Євгенії Херло. 
Крім того, студенти-першокурсники поклали кві-
ти до пам’ятників Іванові Франку, Тарасові Шев-
ченку, Героям Небесної сотні та загиблим воїнам 
АТО, до могил ректорів університету професорів 
Валерію Скотному та Василеві Надім’янову. Хви-
линою мовчання усі присутні вшанували пам’ять 
героїв України, які віддали свої життя за її неза-
лежність, а також загиблих від обвалу житлового будинку у 
Дрогобичі.

Зі словами вітань до присутніх звернулася ректор професор 
Надія Скотна, зазначивши, що цьогоріч лави університету по-
повнили 949 бакалаврів та 579 магістрів: “Це нове інтелек-
туальне, спрямоване в майбутнє покоління… Ми пишаємося 

Вами і докладемо всіх зусиль для того, щоб Вам було ціка-
во вчитися в нашому університеті, щоб Ви отримали справ-
жній професійний гарт, а сивочолий Дрогобич став для Вас 
містом студентської юності”. Ректор побажала студентам 
життєвих сил, здоров’я, натхнення жити і працювати заради 
своєї Вітчизни. До привітань також долучилися: заступник го-

лови Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Ханас; 
ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в 
м. Легніца (Польща) його маґніфіценція професор Ришард Пі-
сарські, який подарував ректорові Надії Скотній картину-гра-
фіку; ректор Жешувського університету, доктор гуманітарних 
наук, професор Сильвестр Чопек; ректор Державної вищої 

техніко-економічної школи у Ярославі його 
маґніфіценція Ришард Пукала.

Настав урочистий момент: ректор Надія 
Скотна скіпетром посвятила першокурсни-
ків Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка Ва-
силя Воробця і Софію Іваськів та вручила 
символічний студентський квиток. Уся нова 
студентська спільнота зачитала кодекс честі 
студента нашого університету.

Капелан університету отець Олег Кекош 
благословив присутніх на успішний навчаль-
ний рік.

Ведучі свята – Любомир Мазур та Христи-
на Флешко.

Із початком 
нового навчального року!

ПОСВЯТА  ПЕРШОКУРСНИКІВ
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19 вересня 2019 року у Катедральному соборі Пресвятої 
Трійці відбулася спільна Літургія з нагоди нового навчально-
го року для викладачів та студентів навчальних закладів міста 
Дрогобич. Свята Літургія пройшла у супроводі народної хоро-
вої капели «Гаудеамус» (під керівництвом директора інститу-
ту музичного мистецтва професора Степана Дацюка).

На урочистому Богослужінні був присутній професорсько-
викладацький склад та студентство Дрогобицького державно-
го педагогічного університету імені Івана Франка, викладачі 
та учні педагогічного ліцею і коледжів Дрогобича (Музич-
ний коледж імені Василя Барвінського, Нафти і газу, Механі-
ко-технологічний, Професійно-технологічне училище №19), 

прихожани церкви. Очолив Святу Літургію керівник Центру 
академічного душпастирства, капелан ДДПУ о. Олег Кекош в 
супроводі капеланів коледжів та ліцею отців Євгена Макогона, 
Олега Турківа, Петра Сюська, Дениса Богатка.

Отець Олег Кекош привітав присутніх із початком навчально-
го року та передав щирі побажання і благословення від владик 
Ярослава і Григорія. Завершилося Богослужіння спільним фото 
духовенства, викладачів та народної хорової капели «Гаудеамус».

Слід зазначити, що святкова Літургія на початок нового нав-
чального року – це особливий чин, у якому просять Божої до-
помоги в осягненні доброго і корисного у праці та навчанні.

Центр академічного душпастирства

ВИКЛАДАЧІ Й СТУДЕНТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДРОГОБИЧА
 РОЗПОЧАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ІЗ МОЛИТВИ

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
у добрі зростає родина дорога,

Хай же будуть щастя і міцне здоров'я,
Радість і повага на многії літа.

У ці сонячні дні свій золотий ювілей від-
значає кандидат педагогічних наук, доцент, 
керівник лабораторії педагогічної творчості, 
заступник декана з наукової роботи та між-
народної співпраці факультету психології, 
педагогіки та соціальної роботи Надія Зено-
віївна ДУДНИК. Енергійна, завзята, вона з 
успіхом вирішує питання та нагальні осві-
тянські проблеми.

Ювілярка трудову діяльність розпочала з 
роботи вихователя учнів групи продовженого 
дня з лютого 1990 р. у СШ № 3 м. Дрогобич. 
За скеруванням міського управління освіти 
пройшла стажування при кафедрі психоло-
гії і була переведена на посаду практичного 
психолога у СШ № 8 м. Дрогобич. З 1998 р. 
працювала на посаді заступника директора 
з навчально-виховної роботи цієї ж школи. 
Освітня діяльність у школах була спрямована 
на дослідження проблеми «Роботи класного 
керівника у сучасній системі виховної діяль-
ності школи» (є автором «Зошита класного 
керівника», який був рекомендований Дро-
гобицьким міськвно для впровадження у практику роботи шкіл 
Дрогобича і Стебника). З лютого 2001 р. – викладач кафедри пе-
дагогіки, з січня 2009 р. – доцент кафедри загальної педагогіки та 

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ! дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка. З грудня 2000 р. до червня 2003р. 
на засадах сумісництва працювала практичним психологом у ви-
щому професійному училищі № 19 м. Дрогобич. Вчене звання 
доцента отримала у 2011 р. Із 2010 р. і до сьогодні – заступник 
декана факультету психології, педагогіки та соціальної роботи з 

наукової діяльності та міжнародної співпраці. 
За плідну наукову працю отримала відзнаки 
Міністерства освіти України (2011, 2014, 2018, 
2019), подяку НАПН України.

Сфера наукових зацікавлень Надії Дудник 
надзвичайно цікава й різнопланова. Це – проб-
леми впровадження інноваційних техноло-
гій у педагогічну практику, вивчення кращих 
здобутків педагогічної діяльності європей-
ських педагогів, актуальні питання сучасної 
дошкільної педагогіки, впровадження ідей 
М.Монтессорі у вітчизняний освітній простір. 

Колектив кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти щиросердечно вітає свою 
шановну ювілярку. Уклінно дякуємо Вам за 
багаторічну сумлінну працю і бажаємо міц-
ного здоров’я, жіночої чарівності, невтомнос-
ті, творчих успіхів та звершень у всіх добрих 
справах, достатку, віри, надії і любові! Нехай 
кожен прийдешній день життя буде щедрим 
на успіхи та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті досягнення і 

благородні справи!
Божої благодаті та всіляких гараздів Вам і Вашій родині на 

многії роки! Колектив 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Від імені адміністрації біблі-
отеки Дрогобицького держав-
ного педагогічного університе-
ту імені Івана Франка прийміть 
найщиріші вітання з нагоди 
професійного свята – Всеукра-
їнського дня бібліотек!

Ще з княжих часів Ярослава 
Мудрого, Володимира Моно-
маха бібліотеки відігравали чи 
не найголовнішу роль в історії 
України, зберігаючи відвічну 
мудрість та цінності людства. 

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ!

Книги були своєрідним культом, які визначали освіченість, 
грамотність, а заразом і могутність держави.  

Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка, яка була заснована ще 1940 р., 

гідно продовжує добрі традиції і на сьогодні є найбільшою ін-
ституцією в регіоні. Це не просто книгозбірня, а безмежний 
інформаційний простір, який покликаний давати відповіді не 
лише на складні запитання сучасності, але є дороговказом до 
світоглядного становлення особистості, її успіху.

Шановні колеги, Ваша 
професія заслуговує глибо-
кої поваги та справжнього 
захоплення. Нехай Божою 
милістю будуть наповнені 
Ваші добрі справи. Щиро 
бажаємо Вам міцного 
здоров’я та злагоди в ро-
динах, невичерпної енер-
гії, оптимізму, вдумливих, 
допитливих, талановитих і 
щирих серцем читачів.

З повагою,
Ігор РОЗЛУЦЬКИЙ, директор бібліотеки
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Вже в перші тижні навчання всі першокурсники нашого уні-
верситету залучаються до роботи з бібліотекою – академічні 
групи планово запрошують до бібліотеки, студенів реєстру-
ють у відділі абонементу, вони отримують підручники, їм про-
понують активно використовувати потенціал книгозбірні. Але 
це лише перше знайомство. Наступним кроком є екскурсія до 
бібліотеки, яку пропонують студентам її працівники з метою 
максимально повно представити можливості, надати пораду, 
як найкращим чином можна використати потенціал книгозбір-
ні для результативного навчання, плідної наукової роботи, роз-
ширення світогляду, гарного відпочинку з цікавою художньою 
книгою.

10 та 11 вересня 2019 року бібліотеку відвідали студенти-
першокурсники філологічного факультету разом із доцентом 
Іриною Дмитрів. У фойє з вітальним словом студентів зустрів 
директор бібліотеки Ігор Розлуцький.

Екскурсія традиційно почалася із відділу зберігання фондів. 
Заступник директора Світлана Кравцова та завідувач відді-
лу Наталія Летнянчин розповіли про особливості зберігання 
фондів рідкісної книги та літератури діаспори. Цікавою для 
студентів була розповідь про особливості опрацювання, опи-

ЗНАЙОМСТВО ПЕРШОКУРСНИКІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ БІБЛІОТЕКОЮ
сів та зберігання рідкісних видань.

Завідувач довідково-бібліографічного відділу Ро-
залія Кивацька поділилася досвідом впровадження 
інноваційних інформаційних технологій у практику 
роботи книгозбірні, наочно продемонструвала по-
шукові можливості автоматизованої інформаційної 
системи «УФД: Бібліотека». Студенти спробували 
самостійно знаходити літературу за назвою, автором, 
роком видання, за різними класифікаторами (ключо-
вими словами, персоналіями, навчальними дисциплі-
нами, анотаціями тощо), працювати з електронними 
копіями, повнотекстовими документами. Першокурс-
ники переконалися в широких можливостях пошуку.

У залі суспільно-політичної літератури Світлана 
Кравцова провела короткий огляд фахових видань. 
Зацікавилися студенти такими науково-методичними 
журналами як «Історія України», «Педагогіка та пси-
хологія», «Дитина з особливими потребами» та ін.

Відділ обслуговування ще до початку нового нав-
чального року проводить комплекс організаційних 
заходів щодо забезпечення якісного обслуговування 
першокурсників. Згідно з рекомендаціями кафедр, 
складаються списки підручників з усіх дисциплін І 

курсу, готуються комплекти підручників, розробляються гра-
фіки обслуговування студентів, виготовляються читацькі карт-
ки. Про ці заходи розповіла завідувач абонементу Світлана Са-
фіяник.

Під час екскурсії читальною залою №1, студенти відвідали 
виставки «Грані творчості М. Коцюбинського», «Славний юві-
лей» (до 250-річчя від народження І. Котляревського), а також 
ознайомилися з періодичними фаховими виданнями, які отри-
мує книгозбірня. Завідувач відділу Наталія Мицан та бібліоте-
кар Галина Шаховська ознайомили екскурсантів із художнім 
відділом, де вони можуть отримати доступ до великого твор-
чого світу, тримаючи у руках книгу. Фонди читальної зали да-
ють можливість використання літератури іноземними мовами, 
читання творів мовою оригіналу.

Колектив бібліотеки запрошує усіх студентів до співпраці 
та сподівається, що робота з книгами та періодикою у стінах 
нашої книгозбірні принесе Вам інтелектуальне збагачення, ко-
ристь та задоволення!!!

Наталія МИЦАН, 
завідувач художнього відділу 

22 – 27 липня 2019 року студентка ІІІ курсу історичного 
факультету спеціальності «Соціологія» Мар’яна Гриньо взя-
ла участь у молодіжному таборі «Студенти без кордонів», що 
проходив на території Національного природного парку «Си-
невир» у Карпатах. 

Табір організували ВГО «Поруч» та Коаліція Регіональних 
Ініціатив «Толока» в рамках проекту «Громадський супровід 
інтеграції студентської молоді з-поміж ВПО і студентів з тим-
часово окупованих територій в приймаючі громади Київської, 
Львівської, Харківської та Херсонської областей» за підтрим-
ки Фонду розвитку демократії U.S. Embassy Kyiv Ukraine. Мета 
проекту – почути одне одного та зруйнувати «кордони» тих мож-
ливостей, намірів, амбіцій, які генерує сучасна молодь. Участь 

СТУДЕНТКА ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ 

Мар’яни Гриньо у таборі стала можливою завдяки активному 
включенню впродовж року у заходи організаторів проекту.

Програма табору була спрямована на здобуття знань сту-
дентами із чотирьох областей України з адвокації, медіації та 
розв’язання конфліктів, усунення стереотипів і освоєння засад 
роботи в команді. Впродовж тижня учасники табору були за-
лучені до психологічних ігор та тренінгів, майстер-класів із 
планування проектів та налагодження співпраці з громадським 
сектором, креативного спілкування, а також були організовані 
ватра, екскурсії та походи в гори. 

Такі зустрічі дають можливість розкрити в молоді потенціал 
волонтера, громадського діяча, підприємця, політика та збага-
титися новими навичками й неоціненним досвідом.
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Щойно світ побачила оригінальна книга, яка, очевидно, стане 
культурологічною прикрасою для всього регіону українського 
Прикарпаття. Це науковий збірник «Феномен Памва Беринди 
крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культуроло-
гічні тлумачення» (Дрогобич, 2019), організований стараннями 
науковців філологічного факультету Дрогобицького державно-
го педагогічного університету ім. І. Франка (декан факультету 
– професор Ярослав Яремко). Власне, збірник є підсумком Все-
української науково-практичної конференції, проведеної 17 – 
18 жовтня 2018 р. на базі Самбірського педагогічного коледжу 
ім. І. Филипчака (директор – Володимир Вантух).

Збірник складається із 4-ох розділів: «Мовознавчі акцен-
ти», «Культурологічні та літературознавчі аспекти», «Мала 
батьківщина Памви Беринди – Самбірщина – в історико-куль-
турному вимірі», «З історії українського бериндознавства». 
У першому розділі представлені ґрунтовні мовознавчі студії 
львів’янки Ганни Дидик-Меуш «Комбінаторний словник укра-
їнської мови XVI – XVIII ст.: лексикографічна інтерпретація 
сполучуваності слів» та киянки Наталі Пуряєвої «Літургійна 
лексика в «Лексиконі» Памва Беринди 1627 року». Вельми 
приємно і знаково, що обидві філологині, нині відомі в Україні 
дослідниці, є випускницями Дрогобицького педуніверситету з 
1990-х рр., представляють і формують дрогобицьку філологіч-
ну школу. Їхні студії доповнюють оригінальні розвідки Ірини 
Фаріон (Львів) «Памва Беринда крізь призму рецензії старо-
української мови» та Ольги Литвинюк (Дніпро) «Лексикон 
словеноросський Памви Беринди як соціологічне джерело» та 
дрогобичанки Віри Котович «Ойконімікон малої батьківщини 
Памви Беринди XVI – XVII ст.».

Ярослав Яремко виступив із широко закроєною своєю проб-
лематикою статтею «Феномен національного відродження ко-
зацької доби: лінгвокультурологічний аспект», в якій дав глибо-
кий і різнобічний аналіз ментально-суспільних, культурних та 
інтелектуальних особливостей доби П.Беринди. Суголосною до 
неї виявилася поліфонічна й масштабна студія відомого дрого-
бицького мистецтвознавця Юрія Медведика «Історичні факти та 
національно-патріотичні мотиви в інтерпретації творців україн-
ських духовних пісень XVII – XVIII ст.». І третя студія цього 
ряду авторства Олега Багана «Історична доба межі XVI – XVIIст. 

Наші нові видання

ЗНАКОВЕ ВИДАННЯ ПРО ВИЗНАЧНУ ПОСТАТЬ ПРИКАРПАТТЯ
в оцінці Івана Франка: культуро-
логічний і націософський аспек-
ти», в якій виявлено, наскільки 
неоднозначно І. Франко оціню-
вав цю добу, бачив її парадокси 
і складнощі, що формували нову 
українську націю в складній 
структурі Речі Посполитої. До-
цент Ірина Дмитрів (Дрогобич) 
зробила чудовий літературознав-
чий аналіз «Образів святих у по-
езії Памви Беринди».

Окремий розділ утворили стат-
ті дрогобицьких істориків Світла-
ни Білої «Передумови та основні 
результати Самбірського унійно-
го з’їзду 1691 р.», Володимира Галика «Самбірщина останньої 
чверті ХІХ – поч. ХХ ст. у житті і творчих зацікавленнях Івана 
Франка», Юрія Стецика «Самбірські міщани – подвижники васи-
ліанського чину: біографічні нотатки».

Окрім того, у книзі передруковано класичні праці з бериндоз-
навства: статті І. Ощипка «Із спостережень над побутовою лек-
сикою української мови XVII ст.» і В. Німчука «Памво Беринда і 
його «Лексиконь словеноросскій и жмень толкованіє» та перше 
повідомлення про П. Беринду в українській пресі – статтю Йо-
сифа з Покуття «Памво Беринда» (тексти підготували В.Зварич 
і О.Баган). Також передруковано збірку поезій П. Беринди і його 
розвідку «Про рід Копистенських» (підготував О. Баган). В. Зва-
рич уклав ґрунтовну «Бібліографію бериндознавства».

Таким чином, науковий збірник, обсяг якого сягає 300 стор., 
став фундаментальною академічною «цеглиною» у сфері ви-
вчення давньої української культури, її філологічної галузі зо-
крема. Тож можна привітати з вдало вибраним напрямком нау-
кових досліджень професора Петра Мацьківа, який недавно 
очолив кафедру української мови Дрогобицького педуніверси-
тету ім. І.Франка і був безпосереднім організатором видання, 
та побажати й надалі розвивати цю лінію.

Олег БАГАН, доцент кафедри української літератури та 
теорії літератури

Ось і закінчилося тепле літо. Дні радості літа пішли, і холод 
зими вже не за горами. Небо стає сірим, тривалість світлого 
часу доби швидко падає. І хоча вересень поки що тішить нас 
сонячними днями, все ж природа набуває нових кольорових 
змін. Із настанням осені відбувається зниження температури 
повітря, збільшується кількість днів з опадами, туманами.

Розпочався навчальний рік і вчорашні випускники, а сьогод-
ні вже студенти, заповнили аудиторії університету. Закінчуєть-
ся поселення студентів у гуртожитки. Актуальним залишаєть-
ся питання дотримання працівниками й особливо мешканцями 
гуртожитків норм і вимог охорони праці, пожежної безпеки, 
безпечного користування газовими та електричними прилада-
ми. Адже гуртожитки це – об’єкти з масовим перебуванням 
людей і тому виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, 
спричиненої необережністю одного мешканця, може призвес-
ти до непередбачуваних наслідків. 

Значну небезпеку становлять пожежі, внаслідок яких гине 
та страждає значна кількість людей. Як свідчить статистика, 
у Львівській області від початку року виникло понад 3 131 
пожежа, у вогні загинуло 65 осіб, з них – 1 дитина, ще 54 – 
травмовано. Тож, якщо виникла пожежа – рахунок часу йде на 
секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, 
задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і 
споруд. Знайте, як безпечними шляхами покинути приміщен-
ня та де знаходяться засоби пожежогасіння, вмійте ними ко-
ристуватися та за можливістю застосуйте їх.

Будьте пильними та уважними на дорозі, перебуваючи у 
якості пішохода, пасажира чи водія. Поважайте інших учас-
ників руху. Основними причинами дорожньо-транспортних 
пригод є порушення правил безпеки дорожнього руху. За ін-
формацією національної поліції від початку року на дорогах 

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ Львівщини  виникло 14 548 дорожньо-транспортних пригод, 
внаслідок яких 247 осіб загинуло, 2 020 – травмовано. 

Газ – важливе благо сучасної цивілізації, без якого складно 
уявити наше життя. Завдяки використанню його у побуті в на-
ших оселях – тепло і затишно, але необережне поводження з 
ним може призвести до найтрагічніших наслідків. Тому, щоб 
убезпечити себе і своїх рідних, до згаданого питання необхід-
но підходити з великою відповідальністю. Для запобігання не-
щасних випадків і аварій під час використання природного газу 
в побуті, необхідно пам’ятати й суворо дотримуватись вимог 
правил безпечної експлуатації побутових газових приладів, 
постійно перевіряти тягу димових і вентиляційних каналів, 
не залишати їх без нагляду. Приміщення, де встановлені газо-
ві прилади, повинні постійно провітрюватися, а кватирки або 
фрамуги вікон залишатися відкритими. У разі відсутності тяги 
користуватися газовими приладами категорично забороняєть-
ся. ПАМ’ЯТАЙТЕ: найменше порушення правил безпечного 
користування газовими приладами може стати причиною уду-
шення, отруєння чадним газом, пожежі або вибуху, призвести 
до значних матеріальних збитків і смертельних наслідків.

Значну небезпеку, під час неправильної експлуатації, не-
суть побутові електроплити, які встановленні в приміщеннях 
кухонь гуртожитку № 5. Тож користуйтеся тільки справними, 
стаціонарно встановленими електроплитками. Щоб уникну-
ти ураження електричним струмом, не лагодьте самостійно 
електромережі, не торкайтеся оголених кінців проводів. Слід 
пам'ятати, що робоча поверхня нагрівального елементу плити 
під час роботи нагрівається до високої температури, що може 
призвести до опіків. 

Тож давайте всі разом, працівники та студенти, будемо до-
тримуватися елементарних правил безпеки, нехай ніщо не за-
тьмарить нашої радості й мрій, які плекаємо.

Служба охорони праці


