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ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

3 листопада на філологічному факультеті
відбувся I етап VІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу студентської та
учнівської молоді ім. Т. Шевченка. У конкурсі
взяли участь 45 студентів філологічних фа-
культетів та 32 студенти неспеціальних
факультетів.

Переможці серед студентів-філологів із
базових предметів визначені:

“Українська мова і література”
І місце – Ірина Волощак (філологічний фа-

культет);
ІІ місце – Василина Михайлунів  (філоло-

гічний факультет);
ІІІ місце – Надія Шумада (інститут іно-

земних мов).
“Польська мова і література”

І місце – Наталія Михальчак (інститут
іноземних мов);

ІІ місце – Ксенія Віленська (філологічний
факультет);

ІІІ місце – Іванна Микитин (інститут іно-
земних мов).

“Російська мова і література”
І місце – Алла Шепіда (філологічний

факультет);
ІІ місце – Тетяна Цьопа (філологічний

факультет);
ІІІ місце – Юлія Романчук (філологічний

факультет).
Призерами серед неспеціальних факуль-

тетів із базового предмету стали:
“Українська мова і література”

І місце – Василина Курах (факультет
початкової та мистецької освіти);

ІІ місце – Лілія Кузишин (історичний
факультет);

ІІІ місце – Лілія Сагайдак (соціально-гу-
манітарний факультет) та Марія Гурелич
(факультет фізичного виховання).

Вітаємо аспіранта другого року навчання
кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти Лілію Вовк із призначенням їй
академічної стипендії Президента України
(наказ Міністерства освіти і науки України
від 28 жовтня 2015 р. № 1118 “Про приз-
начення академічних стипендій Президента
України аспірантам на 2015/2016 навчальний
рік”).

Викладача кафедри практики англійської
мови Зоряну Дубравську з успішним
захистом дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук зі спе-
ціальності “10.01.06 Теорія літератури” та її
наукового керівника проф. Миколу Зи-
момрю.

ВІТАЄМО!

ДО  ДНЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  І  ПИСЕМНОСТІ
Cловесні формули, якими доречно послу-

говуватись у ситуаціях, що часто повто-
рюються у повсякденні.

Вітання й побажання:
– Доброго здоров’я!
– Моє шанування!
– Дозвольте Вас привітати!
– Зичу радості, успіхів!
– Дозвольте вітати Вас від імені!
– Наше щире вітання!
– Хай збудуться всі Ваші мрії!

Прохання – подяка:
– Прошу Вас… Будьте люб’язні…
– Будь ласка...
– Мені хотілося би попросити Вас…
– Дякую за цінні поради, за нову інформацію.
– Дякую, що знайшли час зустрітися зі мною.

Слово просити вживається з двома на-
голосами: прошу – у значенні “звертаюся з
проханням, клопочу”; прошу – у значенні
“запрошую, будь ласка”.

Прохання – відмова:
Відмова потребує значно складнішої

формули.
– На жаль, не можу…
– Мені дуже шкода, але…
– Шкодую, що не зміг…
– Із задоволенням би, але…
– Охоче, але…
– Дозвольте подумати…

Формули вибачення:
– Будь ласка, не ображайтеся!
– Вибач(те), я помилився;
– Я не хотів (не мав наміру) чинити тобі
(Вам) прикрощів;
– Мені дуже неприємно! Вибач(те)!
– Пробач(те)! Вибач(те)! Даруй(те)!

Формула “Я вибачаюсь!” – помилкова.
Подяка:

– Прийміть мою щиру вдячність…
– Дозвольте висловити Вам подяку…
– Дуже вдячний за Вашу турботу…
– Щиро вдячний і зворушений Вашою
увагою…
– Це дуже люб’язно з Вашого боку.
Спасибі…

Правильно й чисто говорити своєю
мовою може кожний, аби тільки було
бажання. Це не є перевагою вчених-
лінгвістів, письменників або вчителів-
мовників, це не тільки ознака, а й
обов’язок кожної культурної людини.

Українські смайлики
Для хлопців – із козацьким оселедцем:

~:-) ~;-P ~;-| ~8-)
Для дівчат – із гарною квіточкою:

*;-) *;-P *;-D *;-| *’_’*
Не будь байдужим, спілкуйся україн-

ською, почни з себе!

І ЕТАП VІ МІЖНАРОДНОГО
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО

КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Щиро вітаю Вас зі святом, що для кожного з нас є
щасливою сходинкою до вершин знань і само-
ствердження!

Студентська пора – найцікавіша сторінка в житті та
інвестиція у власний розвиток, у своє майбутнє, а сту-
дентство – могутній вічний двигун. Студентам нашого
університету притаманно творчо мислити, прагнути
пізнавати незвідане, ставити перед собою мету і доби-
ватися свого. Ваші успіхи та здобутки в навчанні,
спорті, громадських справах – важливий доказ того,
що неформальність, незаангажованість думки молодих
людей неодмінно ведуть до поступу.

Вам, молодій плеяді суспільства, випало щастя бути
активними будівничими України, утверджувати демо-
кратичні цінності, плекати національну гідність. Ваше
покоління куватиме інтелектуальну міць держави, ве-
дучи її до нових історичних висот.

Кожен із Вас – особистість, яка містить велетенський
потенціал, і важливо вчасно його побачити, відкрити та розвинути задля щасливого
майбутнього. Будьте гідними почесного титулу “Студент”. Не втрачайте себе. Тримайтеся
за кожну соломинку, яку пропонує життя.

Нехай Ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю. Бажаю Вам успіхів
у навчанні, здоров’я і наполегливості, творчої наснаги, ніколи не зупинятися на до-
сягнутому! Нехай завжди з Вами будуть вірні друзі, мудрі наставники, досвідчені колеги,
надійні партнери. Творіть, дерзайте, захищайте себе  і своє право на гідне, щасливе життя!

Надія Володимирівна СКОТНА,
ректор, професор

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Студентство завжди було і буде рушійною силою про-
гресу. Саме завдяки невичерпній енергії молоді, її жаги до
життя та бажанню втілювати у реальність різноманітні ідеї
та задуми щороку створюється і реалізується величезна
кількість цікавих проектів.

У студентські роки Ви зустрічаєте вірних друзів, товари-
шів, коханих. Навчаючись в університеті, Ви не просто
отримуєте освіту, яка стане міцним фундаментом у побудові
успішного майбутнього, а формуєтесь як особистість.

Тож від усього серця бажаю Вам успіхів у всіх почи-
наннях, міцного здоров’я, безмежного щастя та здійснення
мрій!

ШАНОВНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ПАНСТВО!

Ігор Олексійович ГІВЧАК, голова студентського профкому

Викладача кафедри соціальної педагогіки
та колекційної освіти Оксану Бобак із
успішним захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних,
а також її наукового керівника проф.
Т.О. Логвиненко.



Франківець 25 листопада 2015 р. № 66 (232)25 листопада 2015 р. № 66 (232)2

3 листопада в актовому залі головного
корпусу університету відбулася науково-
практична конференція на тему “Андрей
Шептицький – подвижник Церкви і Наро-
ду”. Співорганізаторами конференції вис-
тупили: Дрогобицький державний педаго-
гічний університет імені Івана Франка та
Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ.

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!
Нині вітаємо з ювілеєм Івана Ми-

хайловича Кутняка – декана факультету
початкової та мистецької освіти, кан-
дидата філософських наук, доцента, зна-
ного всіма працівниками факультету та
університету як щиросер-
дечну та доброчесну лю-
дину, в якій уміло поєд-
налися оптимістична життє-
діяльність та самовіддана
праця, турбота про інших та
висока гуманність. У цій
принциповій особистості
яскраво домінують зосе-
редженість, організованість
та велика відповідальність за
очолюваний структурний
підрозділ франкового вузу.

Народився Іван Михай-
лович 30 листопада 1955 р.
в с. Паликорови Бродівсь-
кого району Львівської
області в сім’ї Михайла та Вікторії Кут-
няків, в якій високо цінувалися любов до
ближнього, повага до людської праці,
проростали добірним зерном родинні
традиції, обряди, звичаї. Тому не дивно,
що у житті Івана Михайловича гармонійно
поєдналися особистий оптимізм та пра-
цьовитість із турботою про рідних, друзів
і колег.

Після закінчення Червоноградської
середньої школи Сокальського району
Іван Михайлович вступив у Львівське
музичне училище імені С.П. Людкевича,
здобувши кваліфікацію викладача дитя-
чих музичних шкіл по класу кларнета,
диригента духових оркестрів. Згодом
працю викладача у Великолюбінській
дитячій музичній школі він уміло поєднав
із навчанням на заочній формі на музично-
педагогічному факультеті нашої Альма-

матер, здобуваючи кваліфікацію учителя
музики. Потім – служба в армії.

Працюючи на факультеті підготовки
учителів початкових класів із 31 серпня
1981 р. на посадах лаборанта, старшого
лаборанта, викладача, доцента, заступника
декана з навчальної роботи, Іван Ми-

хайлович пройшов практич-
но усі щаблі кар’єрного зрос-
тання. У 2005 р. у Львів-
ському національному уні-
верситеті імені Івана Франка
Іван Михайлович захистив
кандидатську дисертацію на
тему “Феномен свідомості в
інтеракціях “життєвого світу”
“людини” за спеціальністю
“Соціальна філософія та фі-
лософія історії”,  здобув нау-
ковий ступінь кандидата фі-
лософських наук, а згодом і
вчене звання – доцента ка-
федри культурології та украї-
нознавства. 2006 р. Івана Ми-

хайловича одноголосно обрано деканом
педагогічного факультету (нині – факуль-
тет початкової та мистецької освіти).

Іван Михайлович є автором і співавто-
ром численних наукових та навчально-
методичних праць, організатором та учас-
ником міжнародних та всеукраїнських
наукових конференцій, ініціатором різ-
номанітних виховних заходів на факульте-
ті та університеті.

Виплекавши в собі найкращі моральні
цінності, Іван Михайлович заслужив  ве-
лику повагу серед колег та студентів. Де-
кан постійно будує свій життєвий світ шля-
хом створення психологічного простору
для професійного росту викладацького
складу. Його цінують за ділові якості ке-
рівника, організатора, менеджера освіти,
за вимогливість у досягненні поставленої

мети, за те, що постійно спрямовує свої
зусилля на удосконалення освітнього про-
цесу, зміцнення матеріально-технічної
бази, поліпшення виховної роботи зі сту-
дентами, забезпечення належного стану
робочих місць працівників факультету,
навчальних аудиторій, кабінетів.

 За сумлінну багаторічну працю на ниві
освіти Іван Михайлович нагороджений
знаком “Відмінник освіти України”
(2010 р.) та нагрудним знаком “Костян-
тин Ушинський” із нагоди 75-річчя засну-
вання Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка
(2015 р.).

Колектив факультету від щирого серця
вітає Вас, Іване Михайловичу, з ювілеєм!
Хай завжди будуть із Вами почуття любові
і поваги, хай Ваші творчі здобутки та до-
сягнення Ваших студентів спонукають до
нових звершень. Нехай доля Ваша буде
щасливою, а життя сповнене здоров’ям,
красою і добром!

Прекрасний у Вас вік як символ
мудрості і слави.

Це символ благородства й добрий знак,
І славний, у житті Ви підкоряли

Вершини  знань, дійшовши до посад.
Тому сьогодні з ювілеєм у цю днину

Свого декана хочем привітати
І побажати: не одну вершину
До років ста уміло підкоряти.

Без ліку щастя від душі бажаєм,
Таким і залишайтесь, яким Ви є у нас.

Хай Вашу працю Бог благословляє,
Орлиних злетів Вам в щасливий

 добрий час!
З повагою колектив факультету

початкової та мистецької освіти

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ – ПОДВИЖНИК ЦЕРКВИ І НАРОДУ”

На фото: під час виступу о. доктора Андрія Чировського (перший справа)

Розпочав конференцію капелан універ-
ситету о. Олег Кекош із представлення до-
повідачів. Із вітальним словом звернувся
проректор із науково-педагогічної роботи
Володимир Шаран.

Цікавими та змістовними стали доповіді
почесних гостей: владики Ярослава При-
різа, єпископа Самбірсько-Дрогобиць-

кого; о. доктора Андрія Чировського, ди-
ректора Інституту східнохристиянських
студій імені митрополита Андрея Шеп-
тицького в Оттаві (Канада), головного ре-
дактора богословського журналу “Логос”
(США); проф. Мирослава Савчина; до-
центів Юрія Стецика, Ігора Смутка та Бог-
дана Лазорака.

На завершення своєї доповіді владика
Ярослав, користаючи з нагоди присутнос-
ті на конференції, подарував проректору
ікону Доброго Пастиря і додав, що кожен
керуючий має бути Добрим господарем,
який повинен “будувати на міцному
фундаменті”. Владика також висловив по-
бажання, “щоб подібного роду конферен-
ції були поштовхом для нових досліджень
особи і діяльності митрополита Андрея
Шептицького”.

30 жовтня у приміщенні Австрійської
бібліотеки відбулася зустріч студентів та
викладачів німецького відділення інсти-
туту іноземних мов із лектором Німецької
служби академічних обмінів (DAAD) у
Львові Міхаелем Беком. Аудиторія отрима-
ла детальну інформацію про стипендіаль-
ний фонд DAAD для українського сту-
дентства, зокрема, про літні мовні курси
у ФРН, фінансову підтримку магістрант-
ських та докторантських програм, а також
можливості проведення наукових дос-
ліджень чи підвищення кваліфікації у
вишах Німеччини.

КОРОТКО 4 листопада кафедра германських мов і
перекладознавства організувала для сту-
дентів спеціальності “Переклад” науково-
практичний семінар за участю директора
перекладацької компанії “Лінгвістичний
центр” Тетяни Струк (м. Львів). Юні пе-
рекладачі мали змогу обговорити з фахів-
цем актуальний стан перекладацької галузі,
довідатися про професійні вимоги до су-
часного перекладача та дізнатися про
можливості працевлаштування молодих
спеціалістів на ринку перекладацьких
послуг.

У листопаді вийшов 4-й випуск науко-
вого збірника “ХХ століття: від модер-
ності до традиції. Михайло Коцюбинський
і український модернізм ХХ століття”
(Вінниця), заступником головного ре-
дактора і концептуалістом видання є доц.
кафедри української літератури та теорії
літератури Олег Баган, який опублікував
стратегічну статтю “Оцінки модернізму в
літературній критиці Миколи Євшана”

7 листопада доцент кафедри української літератури та теорії літератури О. Баган і
професор, завідувач цієї кафедри П. Іванишин виступили з презентацією Науково-
ідеологічного центру ім. Д. Донцова у Палаці мистецтв м. Львів. Акція була орга-
нізована громадськими організаціями Львова та Львівської області.
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Після 24-х років незалежного буття ми
стоїмо перед загрозою втрати власної
національної ідентичності, власної мови,
власної культури. Робляться зухвалі,
брутальні і добре організовані кроки
перетворити наш народ на тягло для
сусідів, від чого з тривогою застерігав
Іван Франко. Сьогодні, як ніколи, нам
треба Франкової мужності й рішучості,
принциповості й безкомпромісності,
відповідальності й вимогливості до себе
та до інших. Ми повинні мати перед собою
Франкові заповіти, будувати наш світ на
вічних цінностях і “з його духа печаттю”.

Із цією метою студентами інституту
іноземних мов і була заснована культурно-
просвітницька студія “Сіль землі”
(очільник – Петро Сабат, гр. АН-31Б). 5
листопада студія організувала свій перший
захід, присвячений постаті Івана Франка,
на який запросила онука Каменяра –
Роланда Тарасовича Франка.

До переповненої актової зали універ-
ситету завітали викладачі, студентська мо-
лодь, представники місцевої інтелігенції,
для яких цей захід став справжнім святом.
Ведучий дійства Петро Сабат ознайомив
присутніх із цілями, які ставить перед

собою студія. На заході більше говорили
про Івана Яковича як батька, про долю
його талановитих дітей і онуків. Так
проф. Галина Сабат розповіла про життя
і творчу діяльність сина Франка Тараса, а
проф. Людмила Краснова, окинувши
поглядом прожиті роки, з особливим
захопленням і трепетом поділилася спо-
гадами про Тараса Івановича – свого вик-
ладача латинської мови та античної лі-
тератури у Львівському університеті.
Продовжив тему про дітей Івана Франка
професор Михайло Шалата, котрий,
зібравши спогади і твори доньки пись-
менника Анни, видав книжку “Для тебе,
тату”.

Проф. Корнелій Сятецький викликав
гучні оплески аудиторії від напрочуд
талановитого виконання вірша “Ой ти,
дівчино, з горіха зерня”, який давно вже
став піснею. Під музичний супровід
виконала вірш Івана Франка і студентка ІІМ
Юлія Мацьків (гр. АН-32Б). Випускниця
нашої alma mater Уляна Яжик захопила всіх
присутніх деклацією “Святовечірньої
казки”, а Назарій Агаджанян презентував
поезію Каменяра у власному англо-
мовному перекладі.

Проте найбільше овацій зібрав по-
чесний гість святкової академії – Роланд
Франко, надзвичайно скромний чоловік,
який ніколи не хизувався своєю прина-
лежністю до роду великого мислителя. Ні
тоді, коли багато років поспіль трудився
у Київському інституті автоматики, ні під
час дипломатичної праці в Лондоні, де
був радником посла з науки, ні тоді, коли
викладав у Міжнародному технічному
університеті. Роланд Франко розповів про
новостворений із його ініціативи Міжна-
родний фонд Івана Франка, головою прав-
ління якого він є. А ще онук Каменяра
виступив на сцені в ролі самого Івана
Франка, представляючи листування моло-
дого письменника з Ольгою Хоружин-
ською до одруження (роль Ольги ви-
конала студентка Соломія Сабат, гр. АН-
21Б). Особливо приємно було вручити
гостю подарунок – рисунок, намальо-
ваний Настею Бистровою. Звичайно, були
і автографи на пам’ять, і спільне фото на
згадку про зустріч.

Висловлюючи вдячність організаторам
свята, радіємо з приводу неустанного
зростання самоорганізації активної і сві-
домої студентської молоді, в результаті
якого й постала культурно-просвітницька
студія “Сіль землі”. Адже саме за такими
людьми – майбутнє нашої Української
держави.

Олег РАДЧЕНКО,
заступник директора інституту

іноземних мов, доцент

ОНУК КАМЕНЯРА – ПОЧЕСНИЙ ГІСТЬ ФРАНКОВОГО ВИШУ

На фото: учасники студії “Сіль землі” з гостями свята

22 – 23 жовтня у м. Люблін в
Університеті Марії Кюрі-Склодовської
відбулася V Міжнародна конференція
“Українська мова поза межами України”.
Конференція зібрала щонайменше 40
лінгвістів із вищих навчальних закладів
різних міст України, а також науковців із
Любліна, Варшави та Берліна.

Дрогобицьку делегацію представляло 8
осіб: доценти кафедри української мови
М. Зубрицька, О. Кушлик, К. Іваночко,

V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ “УКРАЇНСЬКА МОВА
ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ”

М. Середич, Л. Мельник,  старший викла-
дач Л. Баранська, аспірант кафедри укра-
їнської мови Л. Явір, доцент кафедри сві-
тової літератури та славістики А. Іваночко.

Наукові дискусії відбувалися у трьох
напрямах: “Українські говірки поза межа-
ми України”, “Українська літературна мо-
ва поза межами України”, “Українська мо-
ва як іноземна у вищій школі”.

РЕДАКЦІЯ

На фото: учасники конференції
біля готелю “Млин”

6 листопада у Києві відбулася На-
ціональна конференція “Громадянське
суспільство та влада: Стратегія співробіт-
ництва та розвитку на 2016 – 2020 рр.”,
яку організували ОБСЄ та ПРООН. Сту-
денти філологічного факультету Катерина
Лопушанська та Ірина Волощак (група УА-
33Б) взяли участь у конференції, як члени
ГО “Інститут суспільних ініціатив”. Учас-
никами конференції були представники
і громадських організацій, і владних
структур зі всієї України. Основним допо-
відачем була Естер Маркус, експерт Євро-
комісії з питань державної політики.

СТУДЕНТИ ФІЛОЛОГІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ – УЧАСНИКИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

На фото: К. Лопушанська та І. Воло-
щак з учасниками конференції
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16 – 18 жовтня у м. Люблін проходив
XVI Європейський конгрес Монтессорі,
у роботі якого взяли науковці соціально-
гуманітарного факультету: Г.М. Лялюк,
канд. психол. наук, доц. кафедри психо-
логії; Є.В. Карпенко, канд. психол. наук,
доц. кафедри практичної психології;
Н.З. Дудник, канд. педаг. наук, доц.;
О.Є. Карпенко, канд. педаг. наук, доц. ка-
федри загальної педагогіки та дошкільної
освіти. Кількість учасників вражала –
більше трьохсот представників іноземних
делегацій, вісімнадцять польських освітніх
інституцій, які впроваджують методичні
засади педагогіки Марії Монтессорі.

На конгресі презентовано здобутки пе-
дагогів-новаторів усіх провідних країн
Європи та Америки. Багаторічна практика
використання технології Марії Монтес-
сорі в освіті має беззаперечний успіх і
презентабельність у сучасних умовах

11 листопада відсвяткувала своє 50-річ-
чя від дня заснування кафедра психології.

Привітати ювілярів приїхали гості:  про-
фесор Віктор Москалець, завідувач ка-
федри загальної та клінічної психології,
доктор психологічних наук, професор
Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника;  професор
Зіновія Карпенко, завідувач кафедри ві-
кової та педагогічної психології, доктор
психологічних наук, професор Прикар-

патського національного університету
імені Василя Стефаника; професор Галина
Радчук, завідувач кафедри практичної
психології, доктор психологічних наук,
професор Тернопільського  національного
університету імені Володимира Гнатюка,
яка також виголосила привітання ректора
університету; Микола  Шкуленда (м. Київ),
завідувач кафедри 1979 – 1986 рр.; про-
фесор Наталя Жигайло, доктор психоло-

УРОЧИСТОСТІ ДО 50-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
університет імені Івана Франка.

На адресу кафедри надійшли
вітальні телеграми від заві-
дувачів кафедр психології уні-
верситетів України. Кафедру
також привітав Герой України,
ректор національного універ-
ситету “Острозька академія”,
доктор психологічних наук,
професор Ігор Демидович Па-
січник та завідувач кафедри і
директор інституту цього уні-
верситету.

Із вітальним словом до ви-
нуватців свята виступили рек-
тор, професор Надія Скотна та
гості, які побажали сил і натх-
нення до нових наукових до-
сягнень, наснаги для здійс-
нення найсвітліших сподівань
та задумів на благо зміцнення і
процвітання України, а ще
міцного здоров’я, радості,
добра, благополуччя. Кафед-
ру привітали студенти універ-
ситету.

Із доповіддю “Кафедра у ви-
мірах проблем методології і

теорії психологічної освіти та психо-
логічної практики” виступив завідувач
кафедри, доктор психологічних наук, про-
фесор Мирослав Савчин та з історичною
довідкою про кафедру виступила кан-
дидат психологічних наук, доцент Леся
Василенко.

Урочистості завершилися урочистим
концертом. Ведучим свята був кандидат
психологічних наук Андрій Зимянський.

РЕДАКЦІЯ

XVI ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС МОНТЕССОРІ В ЛЮБЛІНІ
сприянні саморозвитку
особистості.

Виступ американського
професора, провідного
монтессорі-педагога Пауля
Епстейна, який був при-
свячений використанню
ідей в організації кому-
нікативної взаємодії до-
шкільнят та молодших шко-
лярів, викликав велике за-
хоплення у слухачів.  Діли-
лись досвідом голандські,
чеські, болгарські, румун-
ські, українські, турецькі,
англійські педагоги, які
проводили майстер-класи,
організовували майданчики

дискусій. Представлено для учасників ве-
лику виставку-продаж кращих виробників
дидактичного монтессорі-матеріалу, про-
водилася навчально-демонстраційна пре-
зентація.

Учасники конгресу мали можливість
відвідати одну з кращих монтессорі-лабо-
раторій в Університеті Марії Кюрі-Скла-
довської, де проводилися практикуми з
представлення інноваційних дидактичних
занять польськими педагогами.   Їхня
тематика мала навчально-методичний ха-
рактер, представляла до обговорення
проблеми сучасної організації освітнього
процесу в дошкільній освіті та шляхи їх
вирішення з використанням ідей М.Мон-
тессорі: спілкування дорослих та дошкіль-
ників, виховання самостійності та кому-
нікативних навичок, взаємоповага та до-
питливість, виховання самоповаги та
терплячості, вироблення навичок само-

обслуговування та взаємодії з оточую-
чими тощо.

У рамках організації культурологічної
сторони Конгресу нас познайомили з ча-
рівним  Любліном періоду ренесансу, на-
дали можливість відвідати музей під від-
критим небом Майданик, здійснили виїзд
до маленького середньовічного містечка
Казимира Дольного, яке вразило своєю
казковістю та колоритом давнини. Велику
повагу викликають заходи польської
громади та уряду щодо збереження та
популяризації культури краю.

Висловлюємо подяку ректору Н.Скот-
ній та проф. М.Чепіль за надану можли-
вість проходити стажування в Універ-
ситеті Марії Кюрі-Складовської, і одно-
часно взяти участь у роботі конгресу. Нау-
ково-педагогічні працівники факультету
педагогіки та психології, який очолює
професор Ришард Бера, створили сприят-
ливі умови для якісного стажування.

розвитку дитини на засадах гуманізму та

Надія ДУДНИК,
заст. декана соціально-

гуманітарного факультету з НДР та
міжнародної співпраці

гічних наук,  Львівський національний
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Другий рік поспіль викладачі кафед-
ри загальної педагогіки та дошкільної
освіти на чолі із доцентами В.В. Горо-
диською, С.М. Івах, І.Л. Паласевич та
А.В. Федорович продовжують дружню
співпрацю з колегами дошкільної галузі
щодо практичного обміну досвідом із
НВК садок-школа “Любисток” (Львів).

За сприяння директора цього ДНЗ
Світлани Ярославівни Назаркевич 20
жовтня  відбулися чергова зустріч із ква-
ліфікованими педагогами-вихователями,
а також кілька відкритих занять: у молод-
шій групі (вихователь Оксана Петрівна

СПІВПРАЦЯ З ПЕРЕДОВИМ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
НВК САДОК – ШКОЛА “ЛЮБИСТОК”

Огірко); у середній (вихователь
Ірина Анатоліївна Калініна); у
старшій (вихователь Галина Пав-
лівна Юськевич) на тему “Осінні
явища природи”. Дошкільний
заклад “Любисток” у Львові –
єдиний, котрий успішно реалізує
навчально-виховну систему відо-
мого італійського педагога Марії
Монтессорі.

Заняття проводили кваліфіко-
вані спеціалісти з використанням
найсучасніших засобів навчання,
різноманітних видів робіт, бага-
того дидактичного та роздатко-
вого матеріалу.

Педагоги-вихователі проде-
монстрували високий рівень про-
фесійних знань, умінь та нави-
чок, що сприяло консолідовано-
сті дошкільників, а також збага-
ченню їх інтелектуального, мо-
рального, естетичного та трудо-

вого досвіду.
Проведені заняття викликали яскраві та

незабутні враження у присутніх студентів
соціально-гуманітарного факультету спе-
ціальності “Дошкільна освіта” освітніх рівнів
“Бакалавр” (І – ІV курси), “Спеціаліст” та
“Магістр” денної форми навчання.

Після проведених занять практичний
психолог, координатор програми Оксана
Теодозіївна Пишник разом із вихователем-
методистом Ольгою Миколаївною Юнко у
формі дружньої бесіди розповіли нам про
співпрацю з німецькими колегами щодо ви-

готовлення дидактичного та роздаткового
матеріалів для дітей, а також про особли-
вості використання зон сенсорної кімнати.

У кімнаті сенсорного виховання май-
бутні педагоги ознайомилися з найсучас-
нішим терапевтичним обладнанням: зо-
ряне панно для вивчення астрономічних
явищ; світлодіодні лампи для розвитку
тактильних відчуттів; пластмасовий ба-
сейн з імітованим відчуттям води, належ-
ним освітленням та пластмасовими м’ячи-
ками у формі кулачка дитини для розвитку
моторики рук, кисті, пальців; зона т. зв.
“космічного виховання”; доріжки “Гофр”
із розворотом на “13” із метою подолання
клишоногості; пеньочки різної товщини
та наповнення, обшиті кольоровим шкіря-
ним матеріалом (для вироблення рівно-
ваги); килимки, що клеяться; релаксаційні
крісла-пуфи; м’які дерматиновий стіл і
крісла для ігор та, насамкінець, душ для
очищення від негативної енергетики.

Студенти були вражені від побаченого
й почутого, залишили позитивні відгуки
та  навіть зацікавилися перспективою про-
ходження майбутньої педагогічної прак-
тики у садку-школі “Любисток”.

У другій половині дня майбутні вихо-
вателі мали змогу ознайомитися зі старо-
давнім Львовом, під час екскурсії його
древніми вуличками, двориками, а також
оглянути архітектурні пам’ятки міста Лева.

Цей день суттєво збагатив наших сту-
дентів – не лише інтелектуально, а й емо-
ційно; залишив у них незабутні спогади,
став прикладом змістовного навчання та
дозвілля.

В.В. ГОРОДИСЬКА,
кандидат педагогічних наук, доцент

При майстрах якось легше.
Вони — як Атланти, 

держать небо на плечах.
Тому і є висота.

Ліна КОСТЕНКО
Таким атлантом, велетнем духу, мо-

ральним авторитетом постає для нас
митрополит Андрей Шептицький. Хоча
вже більше, ніж півстоліття в часі лежить
між нами та цією небуденною осо-
бистістю, але Він залишається для ба-
гатьох духовним батьком, невичерпною
скарбницею мудрості, активним гро-
мадським діячем, що справді працює на
благо народу. Тільки уявити собі, на-
скільки митрополит був талановитим та
обдарованим: знання 10 мов, юрис-
пруденції (доктор права!), філософії, бо-
гослов’я, захоплення мистецтвом, під-
приємницькі здібності, активний політик
і громадський діяч… – таланти, що мог-
ли би вміститися в добрий десяток
людей. Але найголовніше його покли-
кання – священство. “Я хотів би обтер-

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ СЛОВАМИ ДРОГОБИЦЬКИХ СТУДЕНТІВ

ти сльози з очей тих, які плачуть, поті-
шити кожного, хто сумує, покріпити кож-
ного, хто слабкий, уздоровити кожного,
хто хворий, просвітити кожного, хто
темний. Я хотів би стати всім для всіх,
щоби всіх спасти”, – прагнув настоятель.
Багатий граф знатного роду, що став на
службу Богові – смиренним сповідником,
тихим монахом, палким реформатором цер-
кви, турботливим парафіяльним священи-
ком, чуйним духівником…

Мабуть, саме таким постав митрополит у
нашій уяві після відвідання конференції
“Митрополит Андрей Шептицький: погляд
молоді”, що була організована Науковим то-
вариством студентів та аспірантів імені
проф. Василя Надім’янова ДДПУ імені Іва-
на Франка. Розкриваючи багатогранну осо-
бистість і величезну сподвижницьку діяль-
ність, доповідачі приготували змістовні,
цікаві та захопливі розповіді, що супрово-
джувались слайд-шоу. Учасниками кон-
ференції стали студенти нашого універси-

тету, зокрема: Вікторія Соколова, І курс
інституту іноземних мов (“Біографія Анд-
рея Шептицького”); Галина Волощук, ІІ
курс біологічного факультету (“Релігійно-
пасторська діяльність митрополита”);
Роксолана Червінська, ІІ курс соціально-
гуманітарного факультету (“Громадсько-
політична діяльність митрополита Анд-
рея Шептицького”); Ірина Бучковська, V
курс історичного факультету (“Культурно-
освітні ідеї митрополита”); Ірина Воло-
щак, ІІІ курс філологічного факультету
(“Митрополит Андрей Шептицький – опі-
кун і меценат українського мистецтва”);
Назар Капко, ІІ курс інституту фізики, ма-
тематики, економіки та інноваційних
технологій (“Митрополит як економіст”);
Марія Вурловська, V курс історичного
факультету (“Діяльність Митрополита в
українській діаспорі США і Канади”).
Ведучим конференції був Володимир
Петриків. Із вступним та завершальним
словом звернувся до молоді студентський
капелан о. Олег Кекош.

З-поміж різноманітних важливих і менш
важливих, цікавих та цікавіших, нагальних
і просто невідкладних справ митрополит
завжди знаходив час для молитви: “Це ж
основна правда віри, що молитва — най-
важливіша з усіх Божих справ життя”,
“молитва є найкращим вицвітом хрис-
тиянського життя і воднораз най-
більшою потребою цього життя”.

Вкінці всі присутні помолились за мир
в Україні. Отож, пам’ятаймо про це!

Марія СЕНЕТА,
аспірантка кафедри української

літератури та теорії літератури
філологічного факультету
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Професорсько-викладацький склад ка-
федри педагогіки та методики початкової
освіти сьогодні плідно працює над ство-
ренням належних умов для формування
конкурентоздатної особистості, котра
зможе реалізувати себе в ринкових та но-
вих соціально-економічних умовах.

Діяльність кафедри є багатогранною:
навчальна, наукова, методична та виховна.
Зупинимося детальніше на цих питаннях
та розкриємо її становлення і розвиток
через особистостей, які працювали ра-
ніше, створюючи кафедру, та розглянемо
її сьогодення.

Історія цієї кафедри розпочалася з 1 ве-
ресня 1980 року. На її чолі тоді стояв
кандидат педагогічних наук, у минулому
директор середньої школи № 1 м. Трус-
кавець, з великим педагогічним досвідом
(пізніше йому було присвоєно звання
професора) – Д.В. Луцик. Під його ке-

КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ – 35
(ДО 35-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ)

проходили перепідготовку на курсах
підвищення кваліфікації, тільки
зареєструвавшись, запитували: “А чи буде
читати в нас Марія Миколаївна?” Вона
вміло читала лекції на цих курсах, зовсім
по-іншому, ніж студентам, адже це було
потрібне й необхідне для їхнього
зростання.

Непересічною особистістю була й
С.В. Курдидик, надзвичайно закохана в
природу, її рослинний і тваринний світ. У
розповідях природа оживала, ставала
такою цікавою і доступною для всіх у різні
пори року.

Інтелігентно й шляхетно виглядала
Г.О. Арутюнова, перший декан факультету
підготовки вчителів початкових класів,
викладач педагогіки. Вона знала кожного
студента в обличчя, могла зробити дуже
тактовно зауваження, але в цілому була
справедливою, об’єктивною і в міру доб-

відних методистів, був знаючим і хорошим
викладачем методики.

І.М. Кутняк прийшов на кафедру у 1981
році лаборантом із технічних засобів нав-
чання. Й одразу виявився наполегливим і
вмілим фахівцем: ходив із викладачами
фахових методик у школи м. Дрогобич і
записував уроки на відеокамеру, щоб по-
тім показати їх студентам. Завдяки його
зусиллям (але вже як декана) сьогодні
значно зросла матеріально-технічна база:
є комп’ютерні класи, придбані мульти-
медійні засоби навчання, мультимедійна
дошка, які успішно використовуються
викладачами.

Крім того, Іван Михайлович вдало ке-
рував духовим оркестром, сам прекрасно
грав на трубі, виступав з оркестром  на
усіх святах не тільки в колишньому педаго-
гічному інституті, а й був запрошений на
свята, які проходили в Дрогобичі, Стеб-
нику, Трускавці, Самборі, Стрию. Його
ділові якості були оцінені: і в 2002 році став
заступником декана факультету, а з 2004
року – деканом цього ж факультету. У
нього є свій почерк і стиль керівництва,
він хороший управлінець: володіє умінням
спілкуватися зі студентами та викла-
дачами. Потрібно зазначити, що студенти
поважають і люблять свого декана за ро-
зуміння, шану, уміння бачити в кожному
з них Особистість.

Й.Т. Даниляк читав методику музич-
ного мистецтва в початкових класах, був
віртуозним скрипалем, вчив студентів
цікаво, грамотно, оскільки вважав, що
пісня – це краса душі дітей і дорослих,
тому її треба використовувати для пізна-
вального й естетичного виховання саме в
початковій школі. Своєрідність його ме-
тодики полягала у переконанні, що співати
треба не одним голосом, а двома, тоді це
принесе успіх і задоволення собі та
навколишнім.

В.А. Юрович, щоб потрапити на цю ка-
федру, пройшов складний конкурс на
заміщення вакантної посади, але за хороші
знання з біології та вміння орієнтуватися
в методиці її викладання став провідним
членом кафедри. Добре читав лекції з цих
дисциплін, але особливо йому вдавалися
практичні заняття, на яких він вчив сту-
дентів проводити ділові ігри у формі уро-
ків різних типів. До цього він ставився
сумлінно і чітко розподіляв обов’язки
кожного у діловій грі. Коли запитували у
студентів, з яких дисциплін їм буде легше
проводити уроки на педагогічній прак-
тиці, то більшість з них відповідали, що з
природознавства, бо їх цього навчив
В.А. Юрович. Нині продовжують його
справу кандидати педагогічних наук,
доценти кафедри Л.Б. Колток і Л.Г. Ста-
хів. Старанно й добросовісно ставляться
мудрі й кваліфіковані молоді викладачки
до навчання природознавства майбутніх
учителів.

Трудове навчання й методику його вик-
ладання в початковій школі читали  вик-
ладачі А.В. Фок і Н.П. Сергієнко. Перша
захистила кандидатську дисертацію з пе-
дагогіки і виїхала за кордон, а друга була
сумлінним лаборантом і перейшла

рівництвом Трускавецька ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів була однією із кращих не тільки в
області, але й в Україні. Його лекції ви-
різнялися науковістю, поєднували теорію
з практикою. Він оперував категоріями пе-
дагогіки, психології, історії, філософії
тощо. Його можна було слухати й слухати,
але головне те, що Дмитро Васильович
давав відповіді на будь-яке поставлене
запитання чи то з педагогіки, чи то питан-
ня повсякденного життєвого характеру.

Серед членів кафедри виділялася стар-
ший викладач М.М. Проць, відмінник
освіти, яка пропрацювала вчителем по-
чаткової школи протягом двадцяти п’яти
років (пізніше ВАК їй присвоїв звання
доцента). Це мудра й виважена осо-
бистість, котра  надзвичайно любила
дітей, потім  полюбила і студентів, а вони
сторицею віддавали їй свою повагу та
любов. Марія Миколаївна – прекрасний
знавець методики викладання рідної мови,
зако-хана у рідне слово, вміло поєднувала
на лекціях теоретичний матеріал із прак-
тикою. Наводила такі цікаві приклади з
життя класу учнів або окремих дітей
загальноосвітньої школи, що студенти
заслуховувалися і дуже часто не від-
пускали її на перерву. А вчителі, які

рою. Під час її керування факультет
займав призові місця за успішність та за
участь у культурно-масовій роботі.

Виконувала обов’язки першого зас-
тупника декана, спочатку на громадських
засадах, а потім і офіційно, О.Б. Коцюба.
Ця мудра, мила й красива жінка ще в ті
часи була демократичною, дуже об’єктив-
ною, знала всіх студентів поіменно і, го-
ловне, вона знала кожну групу, її старосту
чи заступника, зокрема, і могла перед-
бачити їхні проблеми та допомогти їх
розв’язати. До неї зверталися за порадою
та допомогою не тільки з питань навчання
і виховання, а і з побутових та життєвих
проблем. Вона вдало давала поради, до-
помагала, де словом, а де і справами.

Були на кафедрі й чоловіки. Ф.І. Прис-
тай працював заступником декана з 1984
року і до 2002 року, надзвичайно добра і
спокійна людина. Він так уміло складав
розклад, що, якщо й поставить “вікно”
викладачеві, то на нього не можна було
ображатися, оскільки він логічно доводив
цю оказію. Сам математик за фахом (до
речі, він із відзнакою закінчив фізмат),
гарно співав, читав методику викладання
математики в початкових класах, часто,
не соромлячись, консультувався у про-
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працювати викладачем педагогіки на
кафедру. Вона добре організовувала відві-
дування студентами уроків у школах м.
Дрогобич на пасивній практиці. Закінчи-
ла аспірантуру, однак захиститися їй не
вдалося. Сьогодні цю дисципліну читають
дві майстрині своєї справи, рукодільниці,
в руках яких витинанка, яку вони виготов-
ляють, іскриться, ніби оживає, виглядає
красивою, естетично оформленою і слугує
зразком для виготовлення її студентами
– майбутніх учителів початкових класів –
Я.А. Дробчак і Г.В. Шубак. Заслуговують
на увагу виставки робіт, які виконані сту-
дентами під керівництвом цих викладачів.
Завдяки їм, вони завжди вишукані та
естетично оформлені.

У 80-ті роки українську мову читали
знаючі і кваліфіковані викладачі –
М.Ю. Федурко, Г.О. Філь, О.А. Скварок,
Л.Б. Лужецька. У 1994 році Марія Юлі-
анівна і Галина Олександрівна захистили
кандидатські дисертації і незабаром стали
провідними доцентами кафедри. Вони
проводять лекції на високому науковому
рівні, доступно розкривають мовознавчі
поняття на багатому ілюстративному мате-
ріалі. О.А. Скварок завершила навчання в
аспірантурі, а Л.Б. Лужецька стала читати
методику викладання української мови, де
знайшла себе у дидактичних і ліричних
віршах, які допомагають учням краще
вивчати рідну мову, а вчителям – їх вчити.
Сьогодні ці викладачі працюють на іншій
кафедрі.

За період незалежності України кафедру
декілька разів реформували: на її базі було
створено кафедру природничо-матема-
тичних дисциплін (пізніше – кафедра
математичних дисциплін та методики
викладання математики в початкових
класах, яку очолює  доктор педагогічних
наук, професор В.Ю. Ковальчук) та ка-
федру філологічних дисциплін і методики
їх викладання у початковій школі. Тоді
якраз захистила докторську дисертацію
М.Ю. Федурко, яка й стала її завідувачем.

Сьогодні кафедра педагогіки та мето-
дики початкової освіти є однією із про-
відних на факультеті початкової та мис-
тецької освіти. Вона – випускова, оскіль-
ки при ній є магістратура. Завдяки новому
завідувачу, професорові М.П. Пантюку
при кафедрі є аспірантура, у якій навча-
ється двоє аспірантів і четверо здобувачів.
Якісний склад кафедри високий: він ста-
новить 86%: один доктор педагогічних
наук, професор (М.П. Пантюк); п’ятеро
кандидатів педагогічних наук, доцентів ка-
федри (А.С. Зимульдінова, Т.В. Надім’я-
нова, Л.Г. Стахів, Н.І. Калита, Л.Б. Кол-
ток), троє  кандидатів  психологічних
наук, доцентів (Л.Й. Скалич, І.І. Садова,
С.Д. Ілляш), один кандидат філософських
наук, доцент (І.М. Кутняк), два старших
викладачі (Я.А. Дробчак, Г.В. Шубак). Це
хороший якісний показник серед інших
кафедр факультету.

Потрібно зазначити, що на кафедрі пра-
цюють випускники цього факультету:
Т.В. Надім’янова, Л.Й. Скалич, Л.Г. Ста-
хів, І.І. Садова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток,
які захистили кандидатські дисертації,

КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ – 35
(ДО 35-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ)

одержали звання доцента. Це кваліфіко-
вані, комунікабельні, ділові та відпові-
дальні викладачі. Яку б справу їм не
доручили, вони її виконають бездоганно
та якісно. Ці викладачі успішно викла-
дають педагогічні дисципліни, застосову-
ючи активні й інтерактивні форми та
методи навчання, займаються науковою
роботою, мають власні публікації (по-
сібники, статті в різних виданнях України
та за кордоном).

Протягом останніх п’яти років вик-
ладачі кафедри вдало працювали над
кафедральною темою “Динаміка комп-
лексної теоретичної і практичної підго-
товки вчителя початкових класів відпо-
відно професіограми і перманентної мо-
дернізації початкової освіти”. Досліджен-
ня стосується актуальної проблеми про-
фесійного становлення майбутніх учителів
початкових класів у світлі сучасних вимог;
використання інноваційних технологій у

ково-практичних конференцій: “Человек
в языковом пространстве” (Каунаський
гуманітарний факультет Вільнюського
університету, Литва); “Наука. Образова-
ние. Технологии” и “Непрерывное тех-
нологическое и зстетическое образова-
ние: тенденции, достижения, проблемы”
(Барановицький державний університет,
Білорусь).

Науково-педагогічні працівники кафед-
ри друкують свої статті в наукових збірни-
ках за кордоном: М.П. Пантюк (Польща),
А.С. Зимульдінова, І.М. Кутняк, (Респуб-
ліка Чехія); А.С.Зимульдінова, І.М. Кутняк
(Болгарія); А.С. Зимульдінова, І.М. Кутняк
(Австрія); А.С. Зимульдінова, Л.Й. Скалич
(Великобританія).

Хочеться відзначити й відмінну, активну
та сумлінну працю наших лаборантів –
”штабістів” (як їх негласно називають), без
яких немислима робота кафедри. Це Рус-
лана Даниляк і Наталія Херович, які поєд-

навчально-виховному процесі початкової
школи; оновлення змісту освіти відповідно
до вимог Державного стандарту загальної
початкової освіти. На основі одержаних
результатів були видруковані монографії
(Д.В. Луцик, Т. В. Надім’янова, І.І. Садова,
Л.Г. Стахів, Л.Б. Колток), статті (А.С. Зи-
мульдінова, Т.В. Надім’янова, Л.Й. Ска-
лич, Л.Г. Стахів, І.І. Садова, Н.І. Калита,
Л.Б. Колток, С.Д. Ілляш, Я.А. Дробчак,
Г.В. Шубак) не тільки в українських
виданнях, а й за кордоном.

Із 2004 до 2014 рр. кафедрою, за ре-
дакцією проф. Д.В. Луцика, видрукувано
колективні монографії, у яких відо-
бражено результати дослідження кафед-
ральної теми. Тематика їхня різноманітна:
“Проблеми розвивального навчання у
контексті різнобічного розвитку особис-
тості”, “Формування професійної компе-
тентності майбутнього вчителя”, “Освітні
технології у процесі підготовки майбутніх
учителів” тощо.

Про результати своїх наукових до-
сліджень викладачі кафедр доповідають на
міжнародних науково-практичних кон-
ференціях, які проводяться на теренах
України і за кордоном. Так, доценти ка-
федри А.С. Зимульдінова, І.М. Кутняк,
Л.Й. Скалич, ст. викладач Г.В. Шубак
брали участь у роботі Міжнародних нау-

нують у собі риси ніжності й доброти,
відповідальності та справедливості, ми-
лосердя, співчуття і співпережиття. До
них можна звернутися з будь-яким пи-
танням, і почути кваліфіковану відповідь
на нього. Нині Руслана Зіновіївна працює
методистом заочного відділення на фа-
культеті, де вона злагоджено та вміло
оганізовує освітньо-виховний процес.

Напрям стратегічного розвитку ка-
федри – організація співпраці зі школами,
з іншими вищими навчальними заклада-
ми як України, так і за кордоном. Кафед-
рою успішно керує новий її завідувач –
Микола Пантюк, доктор педагогічних
наук, професор. Це талановита, творча
особистість, яка поєднує в собі мудрість і
толерантність, гуманність та справедли-
вість, упевненість і відповідальність. Із
його ініціативи та під його егідою до 35-
річчя кафедри викладачі надрукували
кожен три, а дехто й більше статей у фа-
хових та міжнародних виданнях.

З роси і води Тобі, Кафедро, успішних
здобутків на ниві навчання,  розвитку та
виховання майбутніх учителів початкової
школи!

 Ветеран кафедри
Алла ЗИМУЛЬДІНОВА,

кандидат педагогічних наук, доцент

На фото: теперішній склад кафедри
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30 жовтня – 1 листопада у Києві відбув-
ся Всеукраїнський фестиваль-конкурс
музичного мистецтва “Київський коло-
рит”, засновником якого виступила Націо-
нальна Всеукраїнська музична спілка.

Наш університет представляли п’ятеро
студентів інституту музичного мистецтва:
Ганна Савчин і Ольга Петраш (ІV курс),
Володимир Бобанич, Галина Богомол та
Михайло Чень (І курс) разом із своїм нас-
тавником – доц. кафедри народних музич-

Завідувач кафедри правознавства, со-
ціології та політології проф. Світлана Щуд-
ло разом зі студентами-соціологами Хрис-

Цього року студентська хорова капела
“Gaudeamus”, під керівництвом заслу-
женого працівника культури України, про-
фесора Степана Дацюка, взяла участь у
XV Міжнародному фестивалі духовної
музики в Польщі, який тривав 3 – 4 жовт-
ня. Цьогорічний фестиваль був присвя-
чений українському композитору, автору
державного гімну України, отцеві Михай-
лу Вербицькому.

Готуючись до поїздки, ми проводили
щоденні репетиції, готували програму з
духовних творів Михайла Вербицького,
Дмитра Бортнянського, Андрія Гнатиши-
на, Олександра Архангельського, Ро-
муальда Твардовського.

Другого жовтня, незважаючи на дов-
гу та виснажливу дорогу, ми прибули в
місто Гіжицько. Багато хто з нас тут впер-
ше і були враженні мальовничою при-
родою Мазурського краю та красою ма-
ленького містечка, яке з усіх сторін омива-
ється озерами.

Перший день фестивалю розпочався з
Міжнародної наукової конференції

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ В ПОЛЬЩІ

“Михайло Вербицький – творець дер-
жавного гімну в історії і сучасності Украї-
ни”. У конференції взяли участь такі дос-
лідники як Любов Кияновська, Ольга
Осадца, Вікторія Драганчук та Ольга По-
пович. Також усі присутні мали мож-
ливість послухати вокальні, інстру-
ментальні та хорові твори Михайла Вер-
бицького у виконанні професорів Жешув-
ського університету Ольги Попович (во-
кал), Лешека Сушицькі (гітара) та чоло-
вічого вокального ансамблю “Калофонія”
зі Львова.

Перший наш концерт відбувся в греко-
католицькому храмі в місті Венгожево. У
концерті взяли участі хорові колективи:
“Калофонія”, чоловічий хор “Дзвін” зі
Львова, молодіжний хор “Захід” церкви
Св. Василія Великого з Києва, хор
об’єднання українців у Польщі “Журавлі”,
та державна академічна хорова капела
“Дударик” із міста Львів. Ввечері ми
повернулись в Гіжицько, де у храмі
Пресвятої Трійці відбулось відкриття
фестивалю. Після завершення концерту ми
були приємно враженні гостинністю та

теплим прийом української діаспори і
місцевих жителів.

Наступний день фестивалю був дуже
насичений. Розпочався він із нашої ранко-
вої подорожі у Венгожево, де у храмі Чес-
ного Хреста, разом із настоятелем отцем
Дмитром співали Літургію. Після її закін-
чення разом із відомим чоловічим хором
“Журавлі” дали концерт у костелі містечка
Будри. Фіналом фестивалю став його гала-
концерт, який відбувся у римо-
католицькому  костелі Св. Казимира в Гі-
жицьку. Ми були враженні тим, як нас
слухали глядачі, як вони із захопленням
сприймали та виражали свої емоції і
любов до української культури, якими
теплими аплодисментами вони зустріча-
ли нас. Звісно цього прекрасного фести-
валю не було б, якби не щорічна праця та
старання української діаспори, яка робить
все, щоб зберегти та якнайкраще показати
культуру нашої Батьківщини.

Ми щиро вдячні президенту благо-
дійного фонду імені Івана Франка “Пос-
віт” пані Лесі Ратинській та нашому керів-
никові професору Степанові Дацюку за
організацію поїздки та можливість побу-
вати на чудовому святі духовної музики.

Побувавши в Гіжицьку і відчувши цю
духовну атмосферу, ти усвідомлюєш, що
знаходишся за кількасот кілометрів від
України, від рідного дому, але враження
таке, неначе ти на Батьківщині, неначе
вдома. Це мабуть тому, що там ще живе і
завжди житиме український дух та
українська пісня. Іван БОБІТКО,

студент магістратури інституту
музичного мистецтва

“КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ – 2015”
них інструментів та вокалу Андрієм Душ-
ним. За визначенням журі: Володимир Бо-
банич отримав третю премію та Галина
Богомол – диплом у номінації “Інструмен-
тальний жанр” (народні інструменти/баян-
акордеон); дует баяністів – Володимир
Бобанич та Михайло Чень й інструмен-
тальний дует – Ганна Савчин (акордеон) і
Ольга Петраш (скрипка) – розділили тре-
тю премію в номінації “Інструментальний
жанр” (ансамблі).

4 – 7 листопада цього року у Литовсь-
кому м. Каунас відбувся ІІІ Міжнародний
конкурс юних виконавців “KAUNAS
SONORUM – 2015”. Україну на цьому
конкурсі представляв студент-баяніст
І курсу Володимир Бобанич (клас
доц. А. Душного), який став дипломантом
в номінації “Баян-акордеон” у категорії
“Студенти вищих музичних навчальних
закладів”.

КОНКУРС ВИКОНАВЦІВ
 У ЛИТВІ

УЧАСТЬ ДРОГОБИЦЬКИХ СОЦІОЛОГІВ У
ІХ ЛЬВІВСЬКОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ФОРУМІ 5 листопада проф. Світлана Щудло зіні-

ціювала та модерувала круглий стіл “Євро-
пейська асоціація дослідників освіти: пер-
ші кроки в Україні” у межах ХІХ Міжна-
родної наукової конференції “Харківські
соціологічні читання” у Харківському на-
ціональному університеті ім. В.Н. Каразі-
на. Учасниками дискусії були провідні
дослідники у галузі соціології освіти з різ-
них університетів України, зокрема В.Ба-
кіров, Л.Сокурянська, І.Кононов, К.Ми-
хайльова, Ю.Сорока та ін. У межах “круг-
лого столу” обговорювалися питання за-
сад та механізму інтеграції вітчизняних
науковців, зокрема дослідників у галузі
соціології освіти, до Європейської асо-
ціації дослідників освіти, створення
національної асоціації.

2 – 3 листопада завідувач кафедри
правознавства, соціології та політології
проф. С. Щудло разом із соціологом Вар-
шавського університету проф. Я. Курчев-
ським взяли участь у “круглому столі”
“Соціологія та сучасні суспільні транс-

“КРУГЛИЙ СТІЛ”
СОЦІОЛОГІВ

тиною Бокало, Олександрою Васьків та
Богданою Кошняну взяли участь у ІХ
Львівському соціологічному форумі “Су-
часне українське суспільство: у пошуках
нових форм солідарності”, який відбувся
29 – 30 жовтня у ЛНУ імені Івана Франка.
У межах конференції студенти відвідали
музей університету та мали зустріч із заві-
дувачем кафедри історії та теорії соціо-
логії проф. Наталією Черниш. На форумі
дрогобицькі соціологи представили ре-
зультати кафедрального соціологічного
проекту “Молодь на пограниччях Цент-
ральної та Східної Європи”.

УТВОРЕННЯ “СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТРІАДИ” У
МАРІУПОЛЬСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

формації”, який відбувся у Маріуполь-
ському державному університеті. Завіду-
вачі кафедр соціології трьох університетів
(проф. Б. Слющинський, проф. Я. Курчев-
ський, проф. С. Щудло) уклали угоду про
наукову співпрацю. На підтвердження

дієвості угоди стартував у Маріуполі
Міжнародний дослідницький соціологіч-
ний проект “Правова культура населення”,
який був попередньо реалізований і у
Дрогобичі, спільно з польськими ко-
легами.
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Міжнародний день студента цього року
в нашому університеті вражав своїми
емоціями та хорошим настроєм. Протягом
двох тижнів профком студентів та студент-
ське самоврядування провели ряд заходів,
залучивши чималу кількість студентів
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. Івана Франка.

Одночасно святом та справжнім випро-
буванням для першокурсників цього року
був огляд-конкурс художньої самодіяль-
ності “Дебют”. Протягом двох конкурс-
них днів, 10 та 11 листопада, першокурс-
ники всіх факультетів та інститутів нашого
університету підкорювали сцену Народ-
ного дому ім. І. Франка, демонструючи
свої творчі здібності, відповідно до умов
конкурсу. Організаторами заходу тради-
ційно є профком студентів та студентське
самоврядування. Розпочати перший кон-
курсний день випала честь інституту му-
зичного мистецтва. Надзвичайно енер-
гійно та цікаво виступили представники
факультету фізичного виховання, патріо-
тизму додали конкурсанти факультету по-
чаткової та мистецької освіти, вразили усіх
присутніх першокурсники інституту іно-
земних мов та філологічного факультету.
Другий конкурсний день був не менш
захоплюючий та вражаючий. 11 листопада
на сцені дебютували першокурсники
інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій, креативний та
цікавий біологічний факультет. Наступни-
ми підкорювали сцену дебютанти істо-
ричного факультету, завершили конкурс
не менш цікаві першокурсники соціально-
гуманітарного факультету.

Варто назвати ще одну команду талано-
витих, справедливих, а іноді й суворих суд-
дів: Ігор Гівчак, голова профкому студен-
тів; Володимир Думич, методист вихов-
ного відділу; Ігор Ільницький, голова сту-
дентського самоврядування; Зінаїда
Осташ, художній керівник просвітницької
студії “Ровесник”; Валерій Шафета, ке-
рівник оркестрової групи народного во-
кально-хореографічного ансамблю “Про-
лісок”; Наталія Древняк, керівник сту-
дентського хору “Цвітіння”; Андрій Юрке-
вич, художній керівник студентського
театру “Альтер”. Звичайно, який же “Де-
бют” без вболівальників, адже завдяки їм
конкурсанти почувались впевненіше.
Отож, дякуємо їм за толерантне ставлення
та гарну підтримку.

Після обговорення журі підбили підсум-
ки огляду-конкурсу: III місце зайняли пер-
шокурсники біологічного факультету; II
місце – соціально-гуманітарний факультет;
I місце вибороли першокурсники інсти-
туту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій. Всі учасники та
переможці отримали грошові премії та

були нагороджені на урочистій частині
конкурсу “Шанс ”.

12 листопада, за підтримки профкому
студентів, кафедра фізичного виховання
провела спортивно-розважальне шоу
“Найсильніший” – змагання з рукобор-
ства. Всі учасники прекрасно себе проя-
вили. Проте, без переможців і переможе-
них не обійшлося. В трійку кращих ввійш-
ли: III місце – біологічний факультет, II міс-
це виборов інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій, а I
місце здобув історичний факультет. Пере-
можці були нагороджені цінними пода-
рунками та відповідними дипломами.

У рамках святкування Міжнародного
дня студента 17 листопада у Народному
домі ім. І. Франка відбувся конкурс естрад-
ної пісні “Шанс”. Свято розпочала рек-
тор університету Надія Скотна. Теплі слова
створили затишну атмосферу. Ведучими
свята були студент соціально-гуманітар-
ного факультету Юрій Сімонов та студент-
ка інституту іноземних мов Марія-Роксола-
на Беднарчук. Участь взяли представники
8 факультетів та інститутів. Інститут му-
зичного мистецтва був поза конкурсом.
Журі визначили кращих: І місце здобула
Ольга Штангрет (факультет початкової та
мистецької освіти); ІІ місце – Христина
Сербін (ІФМЕІТ); ІІІ місце – Ольга Мицик
(філологічний факультет). Усі переможці
та дипломанти були нагороджені відпо-
відними дипломами та преміями.

Уже стало традицією, що у рамках свят-
кування Міжнародного дня студента в на-
шому університеті профком студентів
проводить конкурс “Студент року”. Сту-
денти мали можливість продемонструвати
свої досягнення у шести номінаціях, у
кожній з яких журі обирало 3-х найкращих.
17 листопада в Народному домі ім. І.Фран-
ка відбулось урочисте нагородження пе-
реможців на конкурсі естрадної пісні
“Шанс”, а також результати  огляду-кон-
курсу “Дебют”.

У номінації “Студент-науковець”: І міс-
це – Ганна Савчин (інститут музичного
мистецтва); ІІ місце – Христина Стебель-
ська (соціально-гуманітарний факультет);

ІІІ місце – Ірина Бучковська (історичний
факультет). Переможцями у номінації
“Студент-журналіст” стали: І місце – Оле-
на Мяло (інститут іноземних мов); ІІ місце
– Ірина Бучковська (історичний факуль-
тет); ІІІ місце – Ірина Волощак (філоло-
гічний факультет). У номінації “Студент-
громадський діяч”: І  місце – Дмитро
Нагай (історичний факультет); ІІ місце –
Оксана Новацька (інститут іноземних
мов); ІІІ місце – Марія Лобська (со-
ціально-гуманітарний факультет). Пере-
могли у номінації “Студент-митець”: І
місце – Ольга Горда (інститут музичного
мистецтва); ІІ місце – Ганна Савчин (інс-
титут музичного мистецтва); ІІІ місце –
Ольга Петраш (інститут музичного мис-
тецтва). У номінації “Студент-соціальний
педагог”: І місце – Зоряна Стахнів (со-
ціально-гуманітарний факультет); ІІ місце
– Марія Лобська (соціально-гуманітарний
факультет); ІІІ місце – Мар’яна Чепіль
(соціально-гуманітарний факультет). За
активне спортивне життя у номінації
“Студент-спортсмен”: І місце – Остап Са-
ламін (факультет фізичного виховання); ІІ
місце – Анатолій Гнатків (факультет фі-
зичного виховання); ІІІ місце – Юлія Пи-
липяк (факультет фізичного виховання).

Усі переможці конкурсу були нагоро-
джені спеціальними дипломами і відпо-
відною грошовою премією (III місце – 300
грн, II місце – 350 грн, I місце – 400 грн).

Усім учасникам бажаємо і надалі бути
активними, вміло поєднувати навчання
разом із науковою, громадською, спор-
тивною, мистецькою та іншими видами
діяльності. І це ще не все, адже святкуван-
ня Міжнародного дня студента продовжи-
лось музично-розважальною вечіркою у
Клубі “Cazanova”. Студенти нашого уні-
верситету мали змогу взяти участь у лоте-
реї. Щасливчики отримали цінні пода-
рунки.

23 листопада серед запланованих захо-
дів, присвячених Міжнародному дню сту-
дента, відбувся круглий стіл між студент-
ським самоврядуванням та адміністрацією
університету. Адміністрація: Надія Скотна,
ректор, професор; Володимир Шаран,
проректор з науково-педагогічної роботи;
Ігор Гівчак, голова студентського проф-
кому; Мирон Чернець, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, про-
ректор із науково-педагогічної роботи;
Світлана Черевко, головний бухгалтер. Се-
ред винесених на обговорення питань
прозвучали такі: організація навчального
процесу згідно нового Закону України
“Про вищу освіту”, можливість враху-
вання наукових статей під час вступу в ма-
гістратуру, нарахування стипендії, жит-
лово-побутові та фінансові проблеми.
Були цікаві обговорення та запропоновані
дієві шляхи вирішення наявних супереч-
ностей.

Дякуємо усім, хто активно долучився
до усіх заходів та святкував День студента
разом із нами. Ірина БУЧКОВСЬКА,

голова профбюро історичного
факультету

ЯК МИ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СТУДЕНТА

На фото: учасники конкурсу естрадної пісні “Шанс”
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НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

1 листопада у місті Львів успішно завершилися
змагання з гирьового спорту у рамках ХХІV Спортив-
них ігор Львівщини та VІІІ Обласних ігор ветеранів
спорту, присвячених Року Андрея та Климентія Шеп-
тицьких. Змагання відбулися на навчально-спортивній
базі літніх видів спорту МО України (СКА, вул. Клепа-
рівська, 39-а). Загалом у змаганнях взяли участь понад
70 осіб.

Cтудент факультету фізичного виховання Андрій Ла-
гуш (ФВ-11Б) за результатами особистої першості зай-
няв І місце у ваговій категорії 95+ кг та виконав норма-
тив КМС. Тренер: ст. викл. кафедри спортивних дис-
циплін та методики їх викладання Р.Г. Кушнір.

Усі переможці й призери були відзначені кубками,
медалями та грамотами від Львівського обласного
центру “Спорт для всіх”.

ВІТАЄМО!
За результатами “Універсіади

Львівщини – 2015” із футболу, яка
завершилася 03.11.2015 р. команда Дро-
гобицького державного педагогічного
університету імені івана Франка стала
бронзовим призером змагань.

Тренери команди ДДПУ: викладачі
кафедри спортивних дисциплін та мето-
дики їх викладання О. Михайловський
та А. Ніконець.

За даними Асоціації футзалу України до нового складу Комітету арбітражу АФУ
включений доцент кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання Роман
Проць, якому доручили очолити Комісію інструкторів, методичного та інформаційного
забезпечення (http://futsal.com.ua/files/Arbitru/2015/KAAFU.PDF).

РОМАН ПРОЦЬ – ЧЛЕН КОМІТЕТУ АРБІТРАЖУ АФУ

6 листопада доц. кафедри спортивних
дисциплін та методики їх викладання
Р. Проць провів навчально-методичний
семінар для кандидатів в арбітри та спос-
терігачів Федерації міні-футболу (фут-
залу) Львівщини у формі педагогічного
тестування з Правил гри та відео-тесту-
вання на кафедрі футболу Львівського
державного університету фізичної куль-
тури, ознайомив учасників семінару із
сучасними тенденціями арбітражу та
спостереження у футзалі.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

У період з 9 до 15 листопада в Україні
проходив Тиждень безпеки дорожнього
руху. Участь у цьому заході  взяв наш
університет.

В університеті було проведено ряд
заходів, щодо проблем травматизму на
дорогах  учасників навчально-виховного
процесу.

Зокрема відділом ОП і ТБ та виховним
відділом університету було організовано
зустріч із працівником ДАІ м. Дрогобич
в актовому залі ІФМЕІТ. Присутні були

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ознайомлені зі станом справ на дорогах
України та нашого регіону, зі змінами в
Правилах дорожнього руху, також пра-
цівник ДАІ відповів на запитання.

Тож будемо надіятись, що цей захід
позитивно вплине на всіх учасників до-
рожнього руху. Будьте уважними, не по-
рушуйте Правил дорожнього руху і ваше
здоров’я та життя будуть у безпеці.

 М.В. БУЦИК,
інженер відділу ОП і ТБ

5 – 9 листопада у місті Жешув-Лансут
(Польща) відбувся “VII Гран-Прі імені
Станіслава Герона зі спортивної акро-
батики, стрибків на акробатичній доріжці
та стрибків на батуті”. У змаганнях взяли
участь понад 300 учасників із п’яти країн:
Бельгії, Німеччини, Білорусії, Польщі та
України.

Серед жіночих пар у віковій категорії
13 – 19 років перемогу здобули Олек-
сандра Табачинська (Дрогобицька гім-
назія) та Юлія Пилип’як (факультет фізич-
ного виховання), а жіночий дует Наталія
Юськів  (ЗОШ № 4) та Ольга Шутяк  (фа-
культет фізичного виховання), посту-
пившись лише трьома десятими бала,
отримали срібні нагороди.

VII ГРАН-ПРІ ІМЕНІ
СТАНІСЛАВА ГЕРОНА

На фото: другий ряд – студенти І курсу
факультету фізичного виховання

18 – 19 листопада у м. Львів відбулися змагання “Універсіада Львівщини – 2015” з
армрестлінгу. Команду нашого університету представляли 9 спортсменів, а всього у
змаганнях взяли участь 122 рукоборці з 10 ВНЗ Львівщини. Вітаємо студента факультету
фізичного виховання Василя Фабриція та студента інституту іноземних мов Олега
Баргеля, які у вагових категоріях до 65 кг та до 85 кг зайняли ІІІ місця.

“УНІВЕРСІАДА ЛЬВІВЩИНИ – 2015” З АРМРЕСТЛІНГУ

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ

14 листопада перестало битися серце
академіка НАПН України, академіка-
засновника Академії педагогічних наук
України, доктора фізико-математичних
наук, професора, заслуженого діяча
науки і техніки України, почесного док-
тора Дрогобицького державного педа-
гогічного університету ім. І. Франка 

Миколи Івановича Шкіля.
Колектив Дрогобицького держав-

ного педагогічного університету імені
Івана Франка глибоко сумує з цієї пе-
редчасної втрати і висловлює щирі та
глибокі співчуття рідним та близьким
покійного.

На фото: В. Фабрицій за 1 столом (перший справа)


