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4 – 5 лютого 2020 року в Жешові відбувся ХІІІ Форум Європа – 
Україна. Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка представили на Форумі ректор професор Надія Скот-
на, доценти Павло Скотний, Віра Меньок та Іванна Лучаківська.

4 лютого доцент Віра Меньок отримала нагороду «Карпатська 
Європа спільних цінностей». Цю нагороду Форум присуджує 
видатним особистостям або організаціям карпатських країн, які 
своєю діяльністю долучаються до втілення спільних європей-
ських цінностей у Центральній та Східній Європі, впливають на 
розвиток співпраці та взаєморозуміння в регіоні Карпат.

Зазвичай нагороду «Карпатська Європа спільних цінностей» 
Форуму Європа – Україна розділяють українці та поляки. Цього-
річ лауреатами нагороди стали директор Полоністичного науко-
во-інформаційного центру імені І. Менька доцент Віра Меньок, 
за ініціювання та багаторічну реалізацію Міжнародного Фести-
валю Бруно Шульца у Дрогобичі, та директор Південно-Східно-
го інституту в Перемишлі професор Станіслав Стемпєнь. 

Лаудацію для Віри Меньок перед врученням нагороди виголо-
сив Ґжеґож Ґауден – заслужений діяч «Солідарності», відомий 
журналіст та публіцист, автор книги «Львів – кінець ілюзій. Опо-
відь про листопадовий погром 1918», член Програмної ради Фо-
руму Європа – Україна в Жешові, у 2004 – 2006 роках – головний 
редактор газети «Rzeczpospolitа», у 2008 – 2016 – директор Ін-
ституту Книги у Кракові, великий приятель та пропаґатор Між-
народного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі.

ДОЦЕНТКА ДРОГОБИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОТРИМАЛА НАГОРОДУ
 «КАРПАТСЬКА ЄВРОПА СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ»

1 – 7 лютого 2020 року в Дрогобицькому університеті роз-
почався період завершення навчання магістрів. Із цієї нагоди в 
інститутах та на факультетах прозвучали «Останні дзвоники» 
для випускників.

1 лютого пролунав останній дзвінок для студентів-магістрів фі-
лологічного факультету. Урочиста частина, яка відбулася в актовій 
залі головного корпусу за сприяння студентського самоврядуван-
ня факультету та адміністрації, була сповнена радості, щастя та 
водночас смутку за вже пройденими студентськими роками. 

В.о. декана філологічного факультету професор Оксана 
Кушлик привітала випускників та вручила кожному диплом як 
результат праці впродовж навчання в університеті. Щасливої 
долі та успіху випускникам також бажали в.о. заступника де-
кана з навчальної роботи доцент Наталя Лазірко та заступник 
декана з виховної роботи доцент Марія Стецик, а також викла-
дачі кафедри порівняльної педагогіки та викладання інозем-
них мов ННІІМ доцент Галина Пристай, ст. викладач Наталія 
Кішик та викладач Наталія Куриленко. 

Дипломовані магістри зі сльозами на очах робили світлини 
на пам'ять з улюбленими викладачами, друзями та батьками. 
Випускниця Юлія Панас від імені цілого потоку подякувала 
всьому професорсько-викладацькому складу факультету за не-
втомну працю і професіоналізм, за турботу та натхнення.

5 лютого в інституті музичного мистецтва пролунав остан-
ній дзвінок для студентів-магістрів та відбулось урочисте вру-
чення дипломів «Магістр музичного мистецтва».

Із вітальним словом виступили: директор інституту, заслу-
жений працівник культури України, професор кафедри мето-
дики музичного виховання і диригування Степан Дацюк, за-
відувач кафедри методики музичного виховання і диригування 
професор Ірина Бермес, заступник директора з виховної робо-
ти доцент Олександра Німилович. 

6 лютого в інституті фізики, математики, економіки та інно-
ваційних технологій відбулася урочиста церемонія вручення 
дипломів 183 магістрам денної і заочної форм навчання. 

УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ МАГІСТРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ
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Колектив біолого-природничого фа-
культету щиро вітає із ювілеєм мудру, 
чуйну, доброзичливу, енергійну колегу, 
завідувачку кафедри біології та хімії, кан-
дидата біологічних наук, доцента Світла-
ну Семенівну МОНАСТИРСЬКУ!

Шановна Ювілярко! Щиро вітаємо зі 
знаменною датою!

На незбагненному цім світі, 
Де на долоні все, як є – 

Вам День народження привітно 
Сьогодні руку подає. 

В цей день Вас щиро всі вітають: 
Колеги, друзі та рідня. 

Здоров'я, щастя побажають 

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!Минуло більше 35 років, як вперше від-
крила важкі двері тодішнього «фізмату» 
Оксана Володимирівна СІКОРА – молода 
красива випускниця Львівського  держав-
ного університету ім. І. Франка. Закінчив-
ши навчання за спеціальністю «Прикладна 
математика», розпочала свою працю лабо-
рантом на кафедрі математичного аналізу, 
до якого належав перший комп’ютерний 
клас. Доброзичлива, розумна Оксана Во-
лодимирівна щиро допомагала студентам і 
нам, її колегам, пізнати всі можливості то-
гочасного комп’ютера. 

У 1992 році була створена кафедра «Ін-
форматики», одним із засновників якої була 
Оксана Володимирівна. Вона залучена до 
викладацького складу кафедри, провадить 
наукову роботу, публікує статті у міжнарод-
них та вітчизняних журналах. Ця рутинна 
праця завершилася захистом кандидатської 
дисертації, отриманням ступеня кандидата 
технічних наук, звання доцента. 

У 2017 році очолила кафедру «Інформа-
тики та інформаційних систем». Відданість 

У січні відзначила свій ювілей Оксана 
Павлівна ТИМОШЕНКО – кандидат іс-
торичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії та спеціальних дисциплін.

Оксана Павлівна народилася 2 січня 
1960р. у м. Дрогобич. У 1978 р. вступила 
до Київського державного університету ім. 
Т. Шевченка на історичний факультет, а у 
1983р. закінчила університет за спеціальніс-
тю «Історик, вчитель історії». Кандидат істо-
ричних  наук із 1997 р. Дисертацію захисти-
ла на спеціалізованій Вченій раді Київського 
державного університету ім. Т. Шевченка.

Висока працездатність, особиста відпо-
відальність забезпечили Оксані Павлівні 
стрімке професійне зростання у ДДПУ ім. 
І. Франка: 1993 – 1998рр. – викладач ка-
федри всесвітньої історії; 1998р. – доцент 
кафедри всесвітньої історії, 2006 – 2011рр. 
– завідувач кафедри всесвітньої історії; 

Колектив історичного факультету щиро 
вітає з ювілеєм чудову колегу, кандидата 
історичних наук, доцента кафедри всес-
вітньої історії та спеціальних дисциплін 

Ірину Григорівну ЛОЗИНСЬКУ.
Полудень віку – це нове життя і нові 

відчуття! Бажаємо Вам пізнавати непізна-
не, отримувати задоволення від здійснен-
ня омріяного! Міцного здоров’я, успіху і 
багато приводів для радості! Нехай збу-
ваються найнеймовірніші мрії, любові, 
достатку і благополуччя! 

Ірина Григорівна – цікавий та неор-
динарний викладач, завжди вміє знайти 
спільну мову з сучасною студентською 
молоддю. На роботі завжди вишукана, 
елегантна, усміхнена, доброзичлива, 
справжня «леді». Серед колег факультету 
користується повагою, оскільки завжди 
готова прийти на допомогу. Не випадково 
вже більше 10-ти років Ірина Григорівна 
є головою профспілки факультету. Юві-
лярка розпочала роботу на педагогічній 

ЩИРО ВІТАЄМО ! І море радості щодня. 
А від нас прийміть в дарунок: 

Троянди у рясній росі, 
Палкого сонця поцілунок, 
Весну у всій своїй красі. 

До Вас хай сила вітру лине 
На журавлиному крилі. 

Хай в Вас живуть душа дитини 
І мудрість Матінки-Землі. 

Нехай Вас завжди в теплім домі 
Чекають люблячі серця. 

Бажаєм Вам не знати втоми, 
Доводить справи до кінця. 
А щоб чудове Ваше свято 

В душі лишило добрий слід, 
Прийміть від нас оцю присвяту 

Й живіть, як мінімум, – сто літ.

НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ЖІНКА …
2005 – 2011 р. – заступник декана з науки та 
міжнародних відносин історичного факуль-
тету. Сьогодні Оксана Павлівна, доцент ка-
федри всесвітньої історії та спеціальних 
історичних  дисциплін, активно працює як 
викладач і науковець. Сфера її наукових за-
цікавлень: новітня історія країн Європи і 
Америки, політичні партії Росії та України 
на початку ХХ ст.

Дорога імениннице, з ювілеєм Вас! Нехай 
пісня Вашої душі лунає потужно, впевнено, 
завзято! Бажаємо Вам міцного здоров’я та 
життєвої наснаги, професійних успіхів й осо-
бистих творчих досягнень, сімейного щастя, 
злагоди та добробуту у Вашій оселі! Нехай 
здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які пово-
роти долі завжди відкривають лише нові обрії 
майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості, 
добра і благополуччя!

Колектив історичного факультету

обраній справі, готовність завжди допо-
могти – риси притаманні Оксані Володи-
мирівні. Її мудрість, величезна ерудиція, 
всеобізнаність поєднуються зі скромніс-
тю, привітністю та величезною працез-
датністю. Має дар далекоглядності, уміє 
бачити перспективи, визначати головне і 
спрямовувати на досягнення результату. 

Багато прожито, пережито, зроблено… 
Прожито гідно, з відкритою душею, чуй-
ним жіночим серцем, повагою до людей, 
любов’ю до рідної землі. 

Дорога Оксано Володимирівно! Щиро 
вітаємо Вас з ювілеєм. Бажаємо міцного 
здоров’я, посмішок, приємних несподіванок, 
яскравих емоцій, справжнього жіночого щас-
тя. Нехай доля буде прихильною до Вас, дару-
ючи радість життя, вірних і надійних друзів.
Хай радість приносить кожна хвилина,

Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина,

На многі і благі майбутні літа
Любимо Вас. Спасибі, що Ви у нас є! 

Колектив кафедри 

ниві у 1992 р. загальноосвітній школі № 5 м. 
Дрогобич. Саме тоді вона закінчила Львівський 
університет ім. І. Франка за спеціальністю – іс-
торик, викладач історії. З 1995 р. Ірина Григорів-
на працює викладачем кафедри загальної історії 
Дрогобицького державного педагогічного інсти-
туту ім. І. Франка; з 1998 р. – викладач кафедри 
всесвітньої історії. У 1995 – 1998 рр. молодий 
науковець навчалася в аспірантурі Львівського 
університету ім. І. Франка, у 2010р. успішно за-
хистила кандидатську дисертацію зі спеціаль-
ності 20.00.22 – військова історія; у 2014 р. їй 
було присвоєно вчене звання доцента кафедри 
всесвітньої історії. Сфера її наукових зацікавлень 
різноманітна: від етнографічних досліджень до 
вивчення діяльності російських воєнних гене-
рал-губернаторств на території Галичини в роки 
Першої світової війни. 

Тож нехай у всіх планах і починаннях Вас су-
проводжують яскравий успіх і творчі перемоги, 
робота приносить тільки задоволення й щедрі 
результати, а новий день дарує натхнення, нові 
відкриття та звершення.

ВІТАЄМО !
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(Продовження. 
Початок на 1-ій ст.)

Вітальне слово виголосили ди-
ректор інституту доцент Юрій Галь 
та студентський капелан о. Олег 
Кекош. Заступники директора інс-
титуту доценти Павло Скотний, 
Микола Паласевич та Роман Пазюк 
вручили дипломи магістрам. Від 
імені випускників Юлія Чухрай 
висловила вдячність за всі можли-
вості, емоції та враження, які вони 
отримали під час навчання.

У перервах між врученнями 
лунали пісні у виконанні сту-
дентки групи ТІШ-309Б Мар'яни 

Довбуш та запальні танці 
шоу-балету «Мадлен».

7 лютого на історичному 
факультеті відбулося урочисте 
вручення дипломів магістрам. 

Із вітальним словом ви-
ступили декан історичного 
факультету професор Лео-
нід Тимошенко, заступник 
декана з навчальної роботи 
доцент Світлана Біла та за-
ступник декана з виховної 
роботи доцент Єлизавета Ко-
пельців-Левицька, які вручи-
ли кожному магістру диплом 
як результат праці впродовж 
навчання в університеті. 

Успіху випускникам та 
щасливої долі також бажали 

УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ МАГІСТРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ
викладачі Наталія Кантор та Юрій Стецик.

Слова подяки висловили студенти-ви-
пускники Аліна-Тетяна Звіринська, Петро 
Блажко та Юлія Сипалова.

11 лютого в актовій залі головного кор-
пусу відбулося урочисте вручення дипло-
мів магістрам факультету психології, педа-
гогіки та соціальної роботи. На святі були 
присутні понад 150 випускників, керівни-
цтво та викладачі факультету. 

З вітальним словом виступила ректор 
професор Надія Скотна. Від імені кура-
торів випускників привітала заступник 
декана доцент Надія Дудник. Заступники 
декана доценти Орест Гук та Андрій Зи-
мянський вручили грамоти за успіхи у на-
вчанні та активну громадську і творчу ді-
яльність. Дипломи магістрам вручав декан 

факультету Ігор Гриник. 
На святі виступали учасники універ-

ситетського конкурсу естрадної пісні 
«Шанс» Ірина Возняк і Оксана Брянка 
та вихованці випускниці нашого факуль-
тету Лілії Хлонь зі спортивного танцю-
вального клубу «Мерінга». Ведучими 
заходу були студентка групи ДО-33Б 
Софія Даниляк та студент групи СП-22Б 
Олександр Соломчак. На пам'ять магі-
страм вручали незабудки.

У добру путь, випускники! Бажає-
мо Вам щасливої долі та успіху. Хай 
у самостійному дорослому житті Вас 
супроводжують Любов, Радість, Му-
дрість та Удача у підкоренні нових вер-
шин!
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7 – 8 лютого 2020 року 
на базі Трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького за 
сприяння Державного науково-методичного центру змісту 
культурно-мистецької освіти й під патронатом кафедри на-
родних музичних інструментів та вокалу інституту музичного 
мистецтва Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка відбувся «Всеукраїнський семінар 
викладачів початкової мистецької освіти (баян, акордеон)». 

Семінар був присвячений 80-річчю Львівської школи баянно-
акордеонного мистецтва й унаочнив у собі декілька складових:

• Лекційні курси: лекція-презентація ілюстрованого довідника 
«Акордеонне мистецтво: історія та сучасність» Ірини Іваночко, 
викладача Трускавецької ШМ ім. Р. Савицького у тандемі з магіст-
ром Юрієм Дякунчаком, який наочними показами демонстрував 
можливості сучасного електронного акордеону; лекція «Музична 
школа та її маленькі вихованці» Віри Вербової, викладача-мето-
диста Остерської ДМШ Чернігівської обл.; лекція «Експеримен-
тальний напрямок конструкції сучасного баяна-акордеона» Ігоря 
Євенка, магістра музичного мистецтва з Івано-Франківська.

• Виступи гостей: Марини Бриль, кандидата психологічних 
наук, заслуженого працівника культури України, директора 
Державного науково-методичного центру змісту культурно-
мистецької освіти Міністерства культу-
ри України із темою «Мистецька освіта 
майбутнього: методичний аспект»; Лесі 
Ткаченко, кандидата філософських 
наук, завідувача відділу формування і 
моніторингу змісту та якості культур-
но-мистецької освіти ДНМЦЗКМО із 
роз’ясненням щодо «Типової програми 
нового покоління мистецької освіти».

• Презентацію проекту Типової на-
вчальної програми з навчальної дис-
ципліни «Музичний інструмент баян» 
елементарного підрівня початкової мис-
тецької освіти координатора групи Ан-
дрія Душного, кандидата педагогічних 
наук, доцента, завідувача кафедри народ-
них музичних інструментів та вокалу.

• ІІІ Всеукраїнську науково-прак-
тичну конференцію «Львівська баянна 
школа та її видатні представники» за 

ДРОГОБИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ – СПІВОРГАНІЗАТОР
 ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СЕМІНАРУ БАЯНІСТІВ 

участі у пленарному засіданні: здобувачів кафедри народних 
музичних інструментів та вокалу – провідного концертмейсте-
ра Наталії Сторонської та старшого викладача Валерія Шафети 
й аспірантів інституту музичного мистецтва Андрія Олексюка, 
Антоніни Бойчук, Ганни Савчин (науковий керівник – доц. А. 
Душний); кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри на-
родних музичних інструментів та вокалу Юрія Чумака; кандида-
та мистецтвознавства, доцента кафедри режисури та хореогра-
фії факультету культури і мистецтв Львівського національного 
університету ім. І. Франка Руслана Кундиса; заслуженого пра-
цівника культури України, директора КЗ «Великолюбінська ди-
тяча мистецька школа» Мар’яна Паньківа; наступного дня кон-
ференція продовжила роботу у секційних засіданнях.

• Концертна програма за участі учнів, студентів та викла-
дачів різних навчальних інституцій України (музичні школи, 
коледжі, академія): дитячі ансамблі із Трускавця та Дашави; 
Максим Костик із Борислава, Олександр Семко із Перегінська, 
Владислав Салій із Трускавця, Сергій Сапун із Шостки, сімей-
не тріо баяністів у складі Дениса, Ігоря та Мар’яна Паньківих 
із Великого Любіня, дует акордеоністів у складі Остапа Грина-
ша та Володимира Ороса з Дрогобича, дует баяністів у складі 
Романа Пунейка та Павла Гільченка зі Львова.

Із вітальними адресами виступили: директор Трускавець-
кої школи мистецтв ім. Р. Савицького Ігор Нич; організатор та 
координатор семінару, завідувач кафедри народних музичних 
інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка Андрій Душний; 
директор ДНМЦЗКМО Марина Бриль.

Лекція директора Держав-
ного науково-методичного 
центру змісту культурно-
мистецької освіти Мініс-
терства культури України 
Марини Бриль


