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З нагоди світлого величного християнського свята
- Воскресіння Христового, прийміть сердечні вітання
та найкращі побажання - міцного здоров'я, добра,
злагоди та Божого благословення. Нехай цей день
гуртує всіх нас навколо давніх християнських
цінностей: доброти, терпимості, милосердя, любові до
ближнього.

Хай диво Християнського Воскресіння надихає Вас
на добрі та праведні справи, наповнить радістю Ваші
серця, а переможний дух надії додає Вам сил, енергії
для добрих і корисних справ, спрямованих на
процвітання України.

Христос Воскрес!
НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА,

ректор, професор

ШАНОВНА АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТО!

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА ПРАЦІВНИКИ
УНІВЕРСИТЕТУ!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!
Прийміть щиросердечні вітання із світлим

Воскресінням Христовим!
Це свято спонукає кожного із нас ще раз за-

мислитися над вічними цінностями християнської
моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця
любов'ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно.
Свято Великодня нагадує нам про те, що кожна людина
народжується для добрих справ і творіння. Хай цей
день принесе у Вашу оселю радість і надію, гарний
настрій, благополуччя й упевненість у завтрашньому
дні.

Нехай Воля Господня надихає Вас на праведні справи, закликає до милосердя, додає
натхнення і сили в ім'я процвітання України.    Христос Воскрес!

о. ОЛЕГ КЕКОШ,
капелан університету

ШАНОВНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА
ГРОМАДО!

Найщиріші вітання з Воскресінням Христовим!
Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як

святковий стіл, чисті, як Великодній рушник і
веселі, як українські писанки. Хай малинові
дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю
радість, віру, надію і любов. Нехай Боже
благословення буде запорукою миру на нашій
землі, духовного відродження нашої держави,
здійснення найзаповітніших сподівань.

Христос Воскрес!
ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА КУЦИК,
в.о. голови профкому працівників

У переддень Великого дня Воскресіння Христового
сердечно вітаю Вас із цим світлим Християнським святом!

Син Божий воскрес і людство радіє, бо це свято, яке
надихає наші серця сподіваннями на щасливе прийдешнє,
дарує життєвий оптимізм і духовні сили.

Щиро бажаю Вам здоров'я, сил і наснаги для успішного
завершення всіх добрих справ, хай у Вашій родині, нашій
Україні панують мир, любов, взаєморозуміння і добро!

Христос воскрес!
ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ГІВЧАК,

 голова студентського профкому

З ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ!

- Христове Воскресіння, як історичний факт,
сталося на перший  по суботі день, тобто у неділю.
Тому християни почали святкувати цей день -
неділю.

- Офіційна назва цього християнського свята є
Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а
також Пасха та Неділя Воскресіння  Господнього.

- Назва Пасха походить від старогебрейського
"песах", що означає "перескочити", "перейти".

- Народні назви цього християнського свята
дуже різні: українська - Великдень (великий день),
Lieldienas - Найвищий день (латиська), Velykos -
Великий (литовська) - тобто Великий день;
Wielkanoc (пол.), Vel'ka noc (словацька), Velikonoc
(чес.) - тобто Велика ніч; Ускрс (серб.), Uskrs
(хорв.) - Воскресіння; Pasg (валійська), Pasen
(голанд.), Paske (данська), Pascua (галісійська),
Pasqua (італ.) - тобто Паска. А от точне
походження англійського - Easter, німецького -
Ostern, хорватського - Vazam - невідоме і спірне.

- У ІІ столітті виник спір між християнами коли
відзначати Великдень. Частина християн в Малій
Азії відзначала Великдень за єврейським
календарем, тобто 14 нісана. Нікейський собор
постановив, що християни мають відзначати
Великдень першої неділі після повного місяця,
який буває після 21 березня. Оскільки місяць є
повним у різні дні після 21 березня то і Великдень
відповідно відзначається кожного року у різний
час, але завжди у неділю.

- За григоріанським календарем дата
Великодня припадає між 22 березня і 25 квітня,
відповідно за юліанським від 4 квітня до 8 травня.

- VІ Вселенський собор 691 року розтягнув
святкування Великодня на цілий Світлий тиждень.

- Стародревнім християнським  звичаєм є
також розпочинати Велекодні богослужіння
опівночі.

- В багатьох європейських народів зберігся
звичай уночі з Великої Суботи на Великдень
палити великі вогнища на знак того, що Христос
переміг темряву поганства.

- Український звичай Великоднього сніданку
символізує собою багатство Небесного столу в
Домі Отця. За старим українським звичаєм, коли
родина зібралася на Великодній сніданок,
найстарший член родини ділиться з усіма
присутніми свяченим яйцем - символом нового
життя в Христі, бажаючи  кожному зокрема різних
Божих благословень.

- У візантійсько-українському обряді
Великодні Богослужіння розпочинаються
обходом довкола церкви у супроводі дзвонів -
цей обхід символізує жінок мироносиць, які
зранку прийшли до Божого Гробу.

Джерело: http://catholicnews.org.ua

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВЕЛИКДЕНЬ

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Прийміть найщиріші вітання зі святом - 73 роки
від дня заснування Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
Бажаю особисто Вам та науково-педагогічному
колективу навчального закладу віри у власні сили
та великих звершень у майбутньому!

Переконаний, що Ваш організаторський талант
та професіоналізм, компетентність і енергія
співробітників навчального закладу будуть і
надалі сприяти розвитку Дрогобицького
державного педагогічного університету імені
Івана Франка. Успіхів Вам у будь-яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах та
сподіваннях!

З повагою, народний депутат України VI
скликання С. БАРАНОВ-МОХОРТ

ШАНОВНА
НАДІЄ ВОЛОДИМИРІВНО!
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ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ
28 березня 2013 року рішенням Атестаційної

колегії Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України присвоєно вчені звання:

Анатолію Васильовичу Рибчуку- професора
кафедри теоретичної та прикладної економіки;

Оксані Романівні Павлішак- доцента кафедри
мовної та міжкультурної комунікації;

Світлані Євгенівні Гайдук- доцента кафедри
методики викладання іноземних мов.
Вітаємо! Бажаємо подальших здобутків та

творчих злетів!
РЕКТОРАТ

ВІТАЄМО!

28 березня 2013 року на базі Дрогобицького
державного педагогічного університету імені
Івана Франка відбулось святкування "Дня
українського баяна та акордеона" (започатковане
Асоціацією баяністів та акордеоністів Націо-
нальної Всеукраїнської музичної спілки з
ініціативи композитора Володимира Рунчака) у
рамках Всеукраїнського мистецького проекту
"Нова музика в Україні". Саме в цей день о 16.00
одночасно у різних регіонах України відбулись
концерти-святкування, до яких долучилися і
дрогобичани. Адже в останнє десятиріччя
баянно-акордеонний рух Дрогобиччини став

"ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО БАЯНА І АКОРДЕОНА"
помітним явищем в контексті національ-
ного масштабу.

На відкритті концерту-марафону із
вітальною адресою виступив проректор з
науково-педагогічної роботи Франкового
університету, професор Юрій Львович Ки-
шакевич. У концерті взяли участь: Зразко-
вий дитячий гурт "Прикарпатські музики"
(ДМШ № 1 м. Дрогобич, художній керівник
заслужений діяч естрадного мистецтва
України Роман Ілик), Віталій Салій  (школа
педпрактики при ДДМУ  ім. В. Барвінського,
клас заслуженого працівника культури

України Віктора Чумака), студенти Дрогобицького
музичного училища Володимир Сіміонеску та
Маркіян Шалигін (клас Юрія Чумака) та музично-
педагогічного факультету Савчин Ганна, Назар
Хомин, Роман Стахнів, Віталій Мицак, Юрій Ісевич,
Андрій Іванюра (клас доцента Андрія Душного),
відомі виконавці-баяністи нашого регіону - Микола
Головчак та Іван Сирватка, а також "Прикарпатський
дует баяністів" у складі заслужених артистів
естрадного мистецтва України Віктора Чумака та
Сергія Максимова.  Гостями концерту були
представники Івано-Франківської області Віра
Мельник (учениця Перегінської ДШМ, клас Іван-

ни Мельник) та популярний колектив
Львівщини Гурт "Равське ретро" у складі
Андрія  Іванюри (акордеон), Сергія
Лезо (гітара), Богдана Кожушко
(контрабас), Петра Ярмоли  (ударні).

Організаторами концерту виступили
кандидат педагогічних наук, доцент
Андрій Іванович Душний та кафедра
народних музичних інструментів та
вокалу. Із завершальною промовою
виступив декан музично-педагогічного
факультету професор Степан Якович
Дацюк.

РЕДАКЦІЯ

На фото: учасники Все-
українського концерту-марафону

17 квітня 2013р. у рамках Днів
австрійської культури на соціально-
гуманітарному факультеті відбулося
розширене засідання кафедри практичної
психології, на яке почесним гостем був
запрошений професор, почесний доктор
нашого університету Йозеф Айгнер
(Інсбрукський університет, Австрія). На
засіданні було обговорено дисертаційне
дослідження викладача кафедри Романа
Михайловича Хавули  на тему "Психологічні
особливості готовності до батьківства в
юнацькому віці".

РЕДАКЦІЯ

ЗУСТРІЧ В РАМКАХ
МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
НА КАФЕДРІ ПРАКТИЧНОЇ

ПСИХОЛОГІЇ

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

З 25 по 29 березня 2013 року в.о. декана
соціально-гуманітарного факультету Ігор
Миронович Гриник та завідувач кафедри
соціальної педагогіки та корекційної освіти
професор Тетяна Олександрівна Логвинен-
ко відвідали, на запрошення бельгійської
сторони, університетський коледж в м. Корт-
рейк (Бельгія), де взяли участь у Міжна-
родному інтеркультурному тижні. Під час
перебування у навчальному закладі ними було
прочитано для бельгійських студентів ряд
лекцій з питань соціальної політики та
соціального захисту дітей та молоді в
Україні, а також взято участь разом із

Доцента кафедри екології Григорія  Коника із
успішним захистом докторської дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора сільсько-
господарських  наук.

Доцента кафедри правознавства, соціології та по-
літології Світлану Щудло з успішним захистом
докторської дисертації на здобуття наукового
ступеня  доктора соціологічних наук.

Старшого викладача кафедри правознавства,
соціології та політології Олександру Проць з
успішним захистом дисертації на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук.

Викладача кафедри практики німецької мови
Оксану Сторонську із  успішним захистом дисер-
тації на здобуття наукового ступеня кандидата педа-
гогічних наук.

Викладача кафедри методики викладання
іноземних мов Наталію Тичинську із успішним
захистом кандидатської дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Бажаємо подальших здобутків та творчих
злетів!

РЕКТОРАТ

РОЗШИРЮЄМО ОБРІЇ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
колегами з Голландії, Великої Британії, Бельгії,
Болгарії, Угорщини та інших країн в обговоренні
питань подальшої співпраці та обміну досвідом
професійної підготовки соціальних педагогів в цих
країнах. Цікавими були і візити до соціальних  служб
Бельгії, де наші викладачі ознайомились з
організацією допомоги людям з особливими
потребами.

Бельгійські колеги зацікавились нашим досві-
дом професійної підготовки фахівців соціальної
сфери і виявили бажання взяти участь у науковій
конференції, що відбудеться в нашому університеті
у вересні 2013 року. Отже, співпраця триватиме.

РЕДАКЦІЯ

Факультет фізичного виховання вітає
в. о. декана, доцента Романа Володи-
мировича Чопика, який 19 квітня 2013
року відсвяткував свій День народження.
Викладачі та студенти бажають йому
здоров'я та подальших успіхів.

Кафедру екології Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
нагороджено грамотою голови Дрогобицької
державної районної адміністрації за еколого-
просвітницьку, природоохоронну роботу по
збереженню і захисту водних ресурсів, екологічних
систем регіону та з нагоди Всесвітнього Дня водних
ресурсів.

РЕКТОРАТ

Колектив кафедри економічної кібернетики
та інноватики  щиро вітає завідувача кафедри,
доктора економічних наук, професора
Миколу Васильовича Одрехівського з 60-літтям.

День народжен-
ня - це не просто
свято, це привід
задуматися про
пройдений жит-
тєвий шлях і намі-
тити плани на
майбутнє,  нові
вершини, які слід
підкорити.

В цей весняний
день від усієї душі
бажаємо Вам здо-

ров'я, наснаги, сімейного затишку та спокою,
активної плідної праці на ниві нашого та інших
університетів України, нових творчих ідей,
широких можливостей і перспективних проектів,
надійних партнерів і добросовісних колег,
здійснення всіх планів та мрій.

Знаючи Вашу енергію та наполегливість,
цілеспрямованість і завзяття, ерудицію та
професіоналізм, вміння знайти правильне ви-
рішення найскладніших питань, віримо, що для
Вас стануть реальністю найзаповітніші бажання і
недосяжні вершини. Нехай отриманий життєвий
досвід і мудрість допоможуть Вам у нових нау-
кових проектах та звершеннях. Нехай втіляться
Ваші бажання й цілі, збережеться все добре, що
є у Вашому житті і примножаться миті радості,
любові та оптимізму. Бажаємо, щоби Боже
благословення, вдача, успіх і натхнення були
вірними супутниками у всіх ваших починаннях, а
здоров'я і добробут - у щоденному житті.

Многая літа Вам, добрий наш наставнику!
КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ

КІБЕРНЕТИКИ ТА ІННОВАТИКИ

ВІТАЄМО!
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КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТСЬКИХ КАПЕЛАНІВ

21 березня 2013 року у Києві відбулась
конференція на тему: "Капеланське служіння у ви-
щих навчальних закладах". Організатором був Центр
академічного душпастирства Київської Архи-
єпархії. На цей захід прибули капелани та
представники вищих навчальних закладів Києва,
Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Дрогобиць-
кий державний педагогічний університет ім. Івана
Франка представляли проректор з науково-
педагогічної роботи професор Юрій Кишакевич та
студентський капелан о. Олег Кекош.

З настанням теплої весняної пори, Вуличний
Університет, що діє на Дрогобиччині з грудня
минулого року, продовжує свою діяльність.
Чергове, четверте заняття відбулося у форматі
цікавої історичної лекції, яку провів кандидат
історичних наук, викладач кафедри всесвітньої
історії Дрогобицького Франкового вишу - Богдан
Орестович Лазорак. Він же й обрав тему лекції -
"Дрогобич в часі Першої світової війни". Зустріч
відбулася 10 квітня 2013 року в приміщенні
Дрогобицької ратуші.

Слухачі ВУ ознайомилися із перебігом та
особливостями історичних подій часу Першої
світової війни в Дрогобичі та його околицях,

ДРОГОБИЧ В ЧАСІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВУЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ЧЕТВЕРТА ЗУСТРІЧ
переглянули рідкісні фото того часу, а також
ставили свої питання, на які п. Богдан
залюбки погоджувався давати відповідь.
Розповідь молодого лектора була настільки
цікавою, що усі й не збагнули, наскільки
швидко промайнули 45 хвилин.

Як наголошують організатори, наступну
зустріч планується провести під відкритим
небом - на вулиці, як це заведено в традиції
Вуличних Університетів.

Як зазначає ініціатор та засновник ВУ на
Дрогобиччині Зеновій Квасній: "Вуличний
Університет є потрібним для нашого

НАТАЛІЯ ЖМУРКО,
прес-секретар Дрогобицької

міськрайонної молодіжної громадської
організації «Молодий Народний Рух»

міста, адже це приклад нетрадиційної освіти,
що дає змогу відкрити очі й глянути на факти
й події зовсім з іншої точки зору,  не
притаманної традиційній. Вуличний  Уні-
верситет у Дрогобичі на даному етапі
проходить шлях становлення. Ми стараємося
зробити все можливе, щоб цей заклад став
взірцем неформальної освіти в нашому  місті.
Для учнів - це є крок до пізнання та вибору
майбутньої професії чи вищого навчального
закладу, для студентів і тих, хто уже здобув
вищу освіту, - це додаткові безкоштовні знання.
Впевнені, що коли інформація є корисною і
потрібною, то логічно, що вона ніколи не буде
зайвою".

Тож запрошуємо усіх, хто ще не встиг стати
другом Вуличного Університету, на  зустрічі, а
тим, хто уже з нами, - висловлюємо подяку. Деталі
про зустрічі та фотозвіти ви  можете  знайти у
групі Вуличного Університету в соцмережі
"Вконтакте" за адресою: http://vk.com/
drogobuch_street_university

Організатори висловлюють слова щирої подяки
усім лекторам, які жертвують своїм часом,
долучаючись до благородної справи, даруючи
свої знання іншим.

Після доповідей доктора Ростислава Ше-
мечка, капелани та професори поділилися
особистим досвідом академічного
душпастирства .

Під час другої частини конференції на
тему: "Змінити світ вірою" Блаженніший
Любомир Гузар мав особисту зустріч з
ректорами, капеланами, викладачами та
студентами різних вузів Києва та
областей. Після відкритого діалогу
проректор з наково-педагогічної роботи

Сьогодні, в час великих перетворень важливим
є те, як не розгубити зерна добра  й самоіденти-
фікації, коли скільки невимовних терпінь й
випробувань зустрічається на шляху.

2 квітня на філологічному факультеті відбулось
засідання теоретико-методологічного семінару
ім. Василя Іванишина "Теоретичні аспекти
націософської інтерпретації", на якому було
обговорено чимало питань націософського і літе-
ратурознавчого спрямування. Захід проходив під
патронатом професора, ректора Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. Івана
Франка Надії Скотної і народного депутата України
Романа Ілика.

У семінарі взяли участь науковці кафедри
української літератури та теорії літератури, кафедри
філософії ім. В.Г. Скотного, а також Львівського
національного університету ім. І. Франка, Прикар-
патського національного університету ім. В. Стефа-
ника. Із доповідями виступили: Олег Баган, канди-
дат філологічних наук, доцент; Тетяна Біленко,

професор Юрій Кишакевич презентував свій
найстарший офіційний досвід студентського
капеланства в нашому університеті, який
розпочався ще у 2002 році спільною угодою між
ректором Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету та Єпископом Самбір-
сько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Модель
студентського капеланства в нашому університе-
ті і в нашій Самбірсько-Дрогобицькій єпархії
визнаний кращою моделлю для інших вузів
України.

Під час особистої зустрічі Блаженніший
Любомир Гузар нагородив відзнакою ректора
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка Н.В. Скотну та
проректора Ю.Л. Кишакевича за плідний роз-
виток академічного душпастирства в універси-
тетському середовищі.

Бажаємо продовження розвитку академічного
душпастирства в ДДПУ та успіхів у цій справі у
всіх навчальних закладах України. Нехай світ
змінюється на краще вірою і християнським
життям кожної людини!

СТЕПАН БОБЕР,
випускник Дрогобицької духовної семінарії,

студент ДДПУ

доктор філософських наук, професор ка-
федри філософії ім. В.Г. Скотного; Ярос-
лав Герасим, доктор філологічних наук,
професор, декан філологічного факультету
Львівського національного університету
ім. І. Франка; Роман Голод, доктор філоло-
гічних наук, професор Прикарпатського
національного університету ім. В. Сте-
фаника; Ірина Дмитрів, кандидат філоло-
гічних наук, доцент; Михайло Зубрицький,
науковий співробітник Інституту франко-
знавства; Мирослава Іванишин, кандидат
філологічних наук, доцент; Петро Іванишин,
доктор філологічних наук, професор, за-
відувач кафедри української літератури та
теорії літератури; Тетяна Іванишин, викладач
Дрогобицького педагогічного ліцею; Іван
Марочканич, викладач кафедри української
літератури та теорії літератури; Ігор
Набитович, доктор філологічних наук,
професор,  Сніжана Новак, кандидат філо-

логічних наук, доцент; Тарас Салига, доктор
філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української літератури ім. акад. М. Возняка
Львівського національного університету ім.
І. Франка; Софія Семчишин, аспірант кафедри
української літератури та теорії літератури;
Любомир Сеник, доктор філологічних наук, про-
фесор кафедри української літератури ім. акад.
М. Возняка Львівського національного універ-
ситету ім. І. Франка; Олександа Химин, кандидат
філологічних наук, доцент; Степан Хороб, доктор
філологічних наук, професор, директор Інституту
філології Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника.

Приємно відзначити, що на семінарі зібрались
небайдужі люди, які не лише прагнуть висвітлити
певні проблеми, але й мають намір долучитись до
кардинальних змін у суспільстві. Віриться, що
подібні семінари стануть традиційними.

МИХАЙЛО ЗУБРИЦЬКИЙ,
науковий співробітник Інституту

франкознавства

ТВОРЧІ БУДНІ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
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8 квітня 2013 року  відбулася Всеукраїнська
науково-практична конференція "Українське
національне виховання: реалії, тенденції,
перспективи", яка проводилася на базі
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка спільно з Мі-
ністерством освіти і науки України, Національ-
ною академією педагогічних наук України,
Львівською обласною державною адміні-
страцією, Міжнародним освітнім фондом ім.
Я. Мудрого. Тема конференції викликала широке
зацікавлення серед науковців вищих навчальних
закладів України. До участі зголосилося 140
учасників, серед них 15 докторів наук та 62
кандидати наук, які представляли 18 універси-
тетів України (Глухівський національний
педагогічний університет ім. О. Довженка,
Полтавський національний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка, Київський
національний університет ім. Т. Шевченка, При-
карпатський національний університет ім. В. Сте-
фаника, Донбаський державний педагогічний
університет, Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського, Ужгород-
ський національний університет, Південно-
український  національний педагогічний уні-
верситет ім. К.Д. Ушинського, Кременецький
обласний гуманітарно-педагогічний інституту ім.
Т. Шевченка та ін.), представники релігійних
організацій,  управління освіти, вчителі
Львівщини, студенти, громадськість, преса.

Вітальним словом відкрила конференцію
ректор нашого університету проф. Надія Во-
лодимирівна Скотна і виголосила промову про
необхідність реалізації  нових  виховних  па-
радигм,  які  б  забезпечували  формування  і
розвиток  у  підростаючої  особистості,  на-
самперед,  духовних  здібностей,  як  домінуючих
і  вирішальних  для  розвитку  ціннісної  системи
людини. Успішність розв'язання цієї проблеми
залежить від удосконалення навчальних і вихов-
них програм, пошуку досконалих механізмів
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді. Надія Володимирівна закликала до
активного обговорення учасниками конференції,
публікованого "Проект Концепції загально-
державної цільової соціальної програми
патріотичного виховання населення на 2013-2017
роки". З доповіддю щодо проблем освітньої
реалізації українського національного  вихован-
ня на державному рівні виступила Валентина Ва-
силівна Стрілько, кандидат педагогічних наук,
доцент, докторант, президент Міжнародного
освітнього фонду ім. Я. Мудрого. Питанням
реалізації виховних концепцій національного

виховання у нашому університеті була
присвячена доповідь проф. Юрія Львовича
Кишакевича, проректора з науково-
педагогічної роботи  Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім. І.
Франка. У доповіді Тетяни Іванівни Білен-
ко, доктора філософських наук, професора
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка прозвучав акцент
про необхідність збереження рідної мови як
ознаки прояву патріотизму народу.  Виступ
проф. Омеляна Івановича Вишневського
про  зміст українського і патріотичного
виховання української молоді викликав
активну підтримку та обговорення
учасниками конференції. Виголосили
доповіді: Петро Ярославович Сушко,
завідуючий управління освіти м. Дрогобич
та м. Стебник; Світлана Андріївна Щудло,
кандидат соціологічних наук, доцент
кафедри правознавства, соціології та
політології Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка;
Марія Миронівна Чепіль, доктор педа-
гогічних наук, професор, завідувач кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка; Віталій Іванович
Сипченко, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки
вищої школи Донбаського державного
педагогічного університету; диякон Михаїл
Коник, голова відділу у справах сім'ї та
молоді Львівської єпархії УПЦ.

Теплим прийомом зустріли учасники
конференції вітальний виступ "Даруєм рідній

Україні пісень скарби нетління" музично-
педагогічного факультету нашого університету
разом з деканом Степаном Яковичем Дацюком.
Концертна програма містила твори українських
композиторів, народні пісні, які були талановито
виконані музикантами та визнані глядачами
вигуками "браво!"

 Як результат діяльності,  учасники конференції
висунули низку пропозицій щодо програми
патріотичного виховання дітей та молоді,
рекомендації до реалізації "Проекту Концепції
загальнодержавної цільової соціальної прог-
рами патріотичного виховання населення на
2013-2017 роки". Оргкомітет підготував Проект
"Звернення учасників Всеукраїнської науково-
практичної конференції "Українське національне
виховання: реалії, тенденції, перспективи", текст
якого було надіслано до Комітету з питань науки
і освіти Верховної Ради України, Президенту
України Віктору Федоровичу Януковичу,
прем'єр-міністру України Миколі Яновичу
Азарову, міністру освіти і науки, молоді та спорту
України Дмитру Володимировичу Табачнику.

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

соціально-гуманітарного факультету

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ:
РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ"

4-5 квітня 2013 року за участю кафедри слов'-
янських мов та кафедри світової літератури
відбулася Всеукраїнська наукова конференція
на пошану доцента Надії Петрівни Голубєвої (до
90-річчя від дня народження) "Слово і образ".

З вітальним й академічним словом виступив
проректор з наукової роботи, доктор педагогічних
наук, професор Микола Пантюк. Розпочалася
конференція словом-спогадом про Надію
Голубєву "Із плину літ". Більшість учасників
конференції - ціла блискуча наукова плеяда - це
ті, що свого часу навчалися азів філологічної
досконалості у Надії Петрівни Голубєвої, а
згодом стали її колегами. Щирими словами про
чудову людину, мудру завідувачку кафедри,
шанованого науковця, улюбленого і любленого

КОЛИ ПАМ'ЯТЬ ПЕРЕПЛІТАЄТЬСЯ З НАУКОЮ

не одним поколінням студентів викладача,
незабутню і найдорожчу маму поділилися
Людмила Краснова, Ярослав Радевич-Вин-
ницький, Василь Винницький, Алла Смерчко,
Тетяна Біленко, Михайло Шалата,  Люд-
мила Юдіна та інші.

На пленарному засіданні було
виголошено цікаві, нестандартні, глибоко
змістовні, теоретично вивірені наукові
доповіді. На секційних засіданнях в
полемічно загостреній оригінальній формі
відбулося обговорення виступів, присвя-
чених актуальним проблемам філології.

Свіжо й  науково коректно прозвучали
повідомлення студентів-старшокурсників.

ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА КУЦИК,
завідувач кафедри слов'янських мов

16 квітня у стінах філологічного факультету
відбулось чергове засідання філософського дис-
кусійного клубу, в якому взяли участь студенти
ІV курсу педагогічного факультету та студенти ІІ
курсу філологічного факультету. Організатором
зустрічі була Тетяна Іванівна Біленко, доктор фі-
лософських наук, професор кафедри філософії
ім. В.Г. Скотного. Метою засідання стало обго-
ворення теми спілкування у найрізноманітніших
його виявах і різновидах та проблема правильного
спілкування у сучасному суспільстві.

Розмову розпочали з аналізу інтерв'ю ві-
домого мовознавця, публіциста і науковця Ярос-
лава Радевича-Винницького "Хай жодне гниле
слово не виходить з уст наших. Не лютуймо…"
(газета "Високий замок", 11 квітня 2013 року), в
якому пан Ярослав торкнувся важливих проблем
спілкування і культури мовлення. Зі слів
мовознавця:  "…в розмові, навіть першій, мож-
на виявити дуже багато рис  до соціально-пси-
хологічного, інтелектуального, емоційно-во-
льового та національного портрета людини".

Надзвичайно цікавими були доповіді студен-
тів ІV курсу: Уляни Козак, Галини Цікало, Мар'-
яни Семчишин, Марії Борути та Ольги Мазурик.
Студентки глибинно вивчили матеріал, що
допомогло їм різнобічно розкрити ціль
доповідей. Студенти філологічного факультету
зацікавлено та уважно слухали гостей, активно
ставили питання.

Зустріч виявилась приємною, оскільки тема
надзвичайно актуальна. Учасники засідання мали
нагоду поділитись не лише своїми особистими
міркуваннями, але і глибокими знаннями.

ОЛЬГА МАЗУРИК,
 студентка педагогічного факультету, гр.

ПОА - 41;
АНДРІАНА КОВАЛЬ,

студентка філологічного факультету, гр.
У - 21`

ЗАСІДАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО
ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ
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КОРОТКО 28 березня відбулося чергове засідання
вченої ради університету. На початку
засідання диплом Почесного доктора
нашого університету було вручено
професору Національного університету
"Львівська Політехніка" Зенону Юрійовичу
Готрі. Згодом члени вченої ради заслухали
звіт проректора проф. М.П. Пантюка про
наукову роботу в університеті у 2012 р.
Крім того, було рекомендовано до друку 4
монографії, 2 збірники наукових праць, 35
навчально-методичних посібників і 24
навчальні програми.

26 березня 2013 року з ініціативи кафедри
української літератури та теорії літератури від-
булася зустріч студентів філологічного фа-
культету із Лауреатом Шевченківської премії,
письменницею Галиною Пагутяк та видавцем і
письменником Василем Ґабором, на якій
презентувались нові видання серії "Приватна
колекція". Найбільше обговорювались нові книги
Галини Пагутяк "Уріж та його духи" і Василя Ґа-
бора "Про що думає людина".

21 березня відбулось засідання ради ректорів
Львівського регіону з участю голови Львівської
облдержадміністрації С. Шемчука. Дрогобиць-
кий педуніверситет представляв проректор проф.
М. Чернець.

При кафедрі екології Дрогобицького
державного педагогічного університету імені
Івана Франка започаткована діяльність ре-
гіонального еколого-просвітницького центру.
Його створення передбачене чинним зако-
нодавством України. Керівником даного центру
призначено  доцента  кафедри  екології  Мирона
Йосифовича Цайтлера.

11 квітня у приміщенні головного
корпусу Національного університету
"Львівська політехніка" відбулося засідання
Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Львівського регіону. На засіданні обго-
ворювався "Національний план дій на 2013
рік щодо впровадження Програми еко-
номічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава",
затверджений Указом Президента України
від 12 березня 2013 року № 128/2013.
Дрогобицький педуніверситет на засіданні
представляв проректор Ю. Кишакевич.

15 квітня 2013 року на базі кафедри української літератури та теорії літератури ДДПУ ім.
І.Франка відбувся аналітичний круглий стіл за підтримки народного депутата України Романа
Ілика "Маніпуляції статевою ідентичністю як ознака лібералізації України". Учасники круглого
столу: о. І. Гаваньо, проф. П. Іванишин, доцент О. Баган. Основну доповідь виголосив завідувач
кафедри української літератури та теорії літератури, доктор філологічних наук, професор
П. Іванишин.28 березня 2013 року кандидат філологічних

наук, доцент О.Баган узяв участь у роботі
аналітичного круглого столу "Українофобія як
явище і політтехнологія", який відбувся у
Львівському національному університеті імені
Івана Франка.

Представники новоствореного еколого-
просвітницького центу взяли участь у розширеній
нараді, що відбулася в Бориславській  міській ра-
ді. Нарада була присвячена проведенню еколо-
гічної передпасхальної акції "Чисте серце - Чисте
місто".

Дрогобицький державний педуніверситет по-
сідає шосте місце за рівнем престижності серед
17 ВНЗ Львівщини (публікація А.Я. Дмитрів та
С.В. Корягіна "Інструменти оцінки престижності
вищого навчального закладу (на прикладі дослі-
джень ВНЗ Львівського регіону) / Регіональна
економіка. - 2012. - № 4. - С. 180 - 187.

29 березня відбувся академічний  концерт
хорових класів студентів заочної форми навчання
музично-педагогічного факультету.

9 квітня відбулося засідання оргкомітету щодо організації літературно-мистецької академії
"Країна Франкіана". Затверджено назву академії, її емблему, список запрошених гостей, доручено
розпочати рекламу академії у засобах масової інформації.

11-12 квітня 2013 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла
Коцюбинського на базі кафедри  української літератури (завідувач кафедри - доктор філоло-
гічних наук, професор  Ірина Руснак) відбулась ІІІ Всеукраїнська наукова конференція "Лі-
тературні контексти ХХ століття: проза Галини Журби в ідейно-естетичному контексті
міжвоєнної доби" (до 125-ї річниці від дня народження письменниці). Співорганізатором
конференції виступила кафедра української літератури та теорії літератури ДДПУ ім. І.Франка
(члени оргкомітету:  П. Іванишин,  професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри
української літератури та теорії літератури;  О.Баган, кандидат філологічних наук, доцент).

12 квітня 2013 року завідувач кафедри
української літератури та теорії літератури,
доктор філологічних наук, професор П. Іванишин
презентував монографію "Критика і метакритика
як осмислення літературності"; кандидат
філологічних наук, доцент кафедри української
літератури та теорії літератури О. Баган - "Вибрані
твори" Дмитра Донцова у 10 т. (т.  1-3) у
Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського.

13 квітня 2013 року на базі Харківського
національного педагогічного університету ім.
Г. Сковороди за підтримки Національної академії
педагогічних наук України та Міністерства освіти
і науки України відбувся І-й Всеукраїнський
музичний фестиваль-конкурс "Арт - Домінанта".
Наші результати: Роман Стахнів (клас доцента
Андрія Душного) - диплом І-го ступеня у
номінації "акордеон / баян", Марія Дмитришин
(клас Татьяни Медвідь) - диплом ІІ-го ступеня у
номінації "методична майстерність", Юрій Ісевич
та Назар Хомин (клас доцента Андрія Душного) -
диплом ІV-го ступеня у номінації "акордеон /
баян", дует акордеоністів: Роман Стахнів та Назар
Хомин (клас доцента Андрія Душного) - диплом
ІV-го ступеня у номінації "інструментальні
ансамблі".

Мабуть, немає такої людини, яка б не знала
значення абревіатури КВН. Впевнені, що кожен
студент нашого університету хоча б раз відвіду-
вав це свято сміху, яке щорічно проводиться в
нашому університеті під егідою профкому
студентів.

Ось і цього року відбувся XXI фестиваль КВН,
в якому брало участь 9 команд. Півфінальні ігри,
присвячені Міжнародному дню сміху, проходили
1-3 квітня і вивели у фінал три найсильніші
команди.

Відкривати серію півфінальних ігор, відповідно
до жеребкування, випало командам: "Зе, Ти, Де"
(інженерно-педагогічний факультет), "Інфаркт"
(факультет романо-германської філології),
"Істфак" (історичний факультет).

До останнього конкурсу у залі панувала інтрига
- хто ж все-таки вийде у фінал. І лише з мі-
німальною перевагою у 2 бали над командою
"Інфаркт" команда "Істфак" виборола перемогу і
здобула право виступати у фіналі.

Наступного дня жереб звів між собою команди

XXI ФЕСТИВАЛЬ КВН
"ФІФА" (факультет фізичного виховання),
"МИМО" (факультет економічної освіти та
управління), "ПРОСТО на ПРОСТО" (пе-
дагогічний факультет). Гра була цікавою,
адже команди гарно підготувались до
виступу. Право виступати у фіналі отримала
команда "МИМО".

Завершили серію півфінальних ігор
команди: "Галюцинації" (соціально-гумані-
тарний факультет), "Фізматівська шпана"
(інститут фізики, математики та інформа-
тики), "Музяки" (музично-педагогічний
факультет). Путівку у фінал виборола
команда "Галюцинації".

Вперше за всю історію КВНу в нашому
університеті був включений відеоконкурс.
Варто зазначити, що всі команди відмінно
справились із цим завданням.

Отже, у фіналі, який відбудеться 15
травня, зустрінуться такі команди:
"Істфак", "МИМО", "Галюцинації".

Усіх запро-
шуємо на фінал
вболівати за
свої команди.

ІГОР ГІВЧАК,
голова

студентського
профкому

У квітні в гуртожитках № 1 та № 5 проходив
огляд-конкурс на кращу кімнату, організований
профкомом студентів і студентським само-
врядуванням. організатори ставили собі за мету
виявити у гуртожитках кращі житлові кімнати, що
мають бути зразком естетичного оформлення і
відпочинку студентів.

В склад комісії входили члени профкому
студентів і студентського самоврядування,
працівники виховного відділу. Переможців
огляду-конкурсу визначали за такими критеріями:
збереження кімнати у відмінному санітарному
стані; бережливе ставлення до майна і облашту-
вання кімнати; естетичне оформлення кімнати;
дотримання мешканцями кімнати норм та правил
проживання у гуртожитку, їх ставлення до
чергування в кімнаті та на поверсі; участь
мешканців у громадському житті, роботі студ-
ради, в організації культурно-масових та культур-
них заходів.

Переможцями конкурсу стали мешканці таких
кімнат:                Гуртожиток № 1

І місце - кімнати № 226 та № 503;
ІІ місце - кімнати № 224 та № 809;
ІІІ місце - кімнати № 726та № 111.

Гуртожиток № 5:
І місце - кімнати № 404 "А" та № 303 "Б";
ІІ місце - кімнати № 501 "А" та № 305 "Б";
ІІІ місце - кімнати № 602 "А" та № 304 "Б".
Мешканці кімнат-переможців нагороджено

спеціальними грамотами, а також у їхніх кімнатах
встановлено металопластикові вікна. Щиро
вітаємо переможців!

ІГОР ГІВЧАК,
 голова профкому студентів

ВІДЗНАЧЕНО КРАЩІ КІМНАТИ В
ГУРТОЖИТКАХ
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Переможці І етапу педагогічної олімпіади,
яка проводилася 18 лютого в Дрогобицькому
державному педагогічному університеті ім.
І.Франка студентка ІV курсу романо-германської
філології Ольга Болюк та студент ІІІ курсу му-
зично-педагогічного факультету Іван Бобітко були
учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка",
який відбувся 27-29 березня в м. Ялта на базі
Республіканського вищого навчального закладу
"Кримський гуманітарний університет".

Олімпіада проходила протягом трьох днів, два
з яких містили по два тури.

27 березня після урочистого відкриття
відбувся розподіл учасників на групи. За кожною
групою була закріплена аудиторія, де проходили
усі наступні змагання. Перед початком усіх
конкурсів пройшло жеребкування, яке визначило
порядок виступів і розпочався І тур - творчий, що
передбачав захист мультимедійної презентації
"Моя майбутня професія". Цього ж дня був
проведений теоретичний тур, тобто комп'ютерне
тестування з педагогічних дисциплін. У кінці
робочого дня у кожній групі серед учасників було
проведено жеребкування, в якому вказувалася
певна педагогічна технологія,  яка мала
проектуватися на професію, яку здобуває певний
учасник.

Наступного дня був проведений пошуково-
дослідницький тур, що представляв захист-
презентацію  творчої роботи "Маловідомі
сторінки з історії педагогічної думки регіону".
Після обідньої перерви був проведений IV
практичний тур "Калейдоскоп педагогічних
технологій", завдання для якого студенти
одержали напередодні.

Змістовними та яскравими вийшли презентації
вчительської професії обох представників
нашого університету під керівництвом доц.
кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти Оксани Іванівни Гевко. Ольга Болюк
наголосила на важливості вчительської професії,
на фоні відеопрезентації шкільного життя

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З ПЕДАГОГІКИ В ЯЛТІ
заспівала "Колискову для педагога", яка в
гумористичній формі відтворила "нічну
підготовку" до відкритого уроку, кон-
ференції, виховного заходу тощо. Після
цього студентка виділила принципи,
форми, методи роботи вчителя з учнями,
що унаочнювалися демонстрацією
гумористичних відеофрагментів з
кіножурналу "Єралаш", кінофільму
"Операція Ы та інші пригоди Шурика".
Виступ був підсумований сценкою, яку
студентка організувала серед учасників
з інших університетів та обґрунтуванням
потрібності та важливості професії
вчителя іноземних мов. Доречними і
красивими були плакати, які підготувала
студентка для ілюстрації свого виступу -
це велика мудра сова, що асоціювалася з
мудрим вчителем та представництво
різних мов в індоєвропейській сім'ї.
Виступ О. Болюк щедро був вина-
городжений оцінками журі та оплесками
інших учасників.

Іван Бобітко також, крім комп'ютерної
презентації, представив яскраві плакати,
на одному з яких продемонстрував
важливість кожної з представлених
якостей педагога. Велике зацікавлення як
членів журі, так і учасників викликав
рецепт учительського щастя, демонстрація
власного досвіду, участі у студентському
житті нашого університету, в народній
хоровій капелі "Gaudeamus",  що
представляв майбутню професію вчителя
музики.

Суттєвої, ґрунтовної та кропіткої роботи
вимагала підготовка наукової роботи
"Маловідомі сторінки з історії педагогічної
думки регіону", адже у двотижневий термін
необхідно було віднайти та описати
маловідомі факти, опрацювати архівні,
творчі, наукові та документальні матеріали.

Ольга Болюк підготувала ґрунтовне
дослідження "Виховні ідеї педагогічної
спадщини Уляни Кравченко" (науковий
керівник - О.І. Гевко,  к.п.н., доц.). Студентка
опрацювала архівні матеріали, документи,
поетичні твори педагога-поетеси, провела
паралель між творчістю У. Кравченко і
сучасними педагогічними течіями та
досвідом. Нею були продемонстровані як
унікальні твори поетеси, світлини, в тому
числі і співпраці із великим Каменярем, а
також особисті речі У. Кравченко, ви-
шиванки: блузка та плаття, в якій педагог
захищала "матуру". Виступ студентки був
відзначений усіма членами журі та учас-
никами олімпіади. Ґрунтовність роботи, її
новизну та значимість для сучасної освіти
була виголошена на закритті олімпіади
головою оргкомітету олімпіади, доктором
педагогічних наук, професором, дійсним
членом НАПН України, ректором РВНЗ
"Кримський гуманітарний університет"
О.В. Глузманом, який назвав цю роботу
найкращою науковою роботою всієї
Всеукраїнської олімпіади.

Іван Бобітко працював над науковою
роботою "Просвітницька діяльність та
педагогічні погляди Костянтини Ма-
лицької" (науковий керівник - С.М. Івах,
к.п.н., доц.). За цією роботою була під-
готовлена комп'ютерна презентація, пові-
домлення як про педагогічну діяльність
К. Малицької, так і про її вклад у поезію,
літературу, музику, про складені нею пісні,
які вважають народними.

Складніше було працювати над
останнім туром олімпіади "Калейдоскоп
педагогічних технологій", оскільки ті
технології, які випали студентам начебто
були не дуже складними, проте,  при
проектуванні на кожну з професій, які
вони здобувають, викликали деякі

труднощі.
О. Болюк необхідно було підготувати

колективний спосіб навчання КСН (В.К. Дяченко,
О.Г. Ривин)  на уроках іноземної мови, а І. Бобітку
- застосувати технологію проблемного навчання
на уроках музики. Тож і студентам, і мені довелося
добре "попотіти". Після продуктивного вечора в
комп'ютерному класі університету та безсонної
ночі нам вдалося вибудувати змістовні презента-
ції цих технологій. Обидва студенти залучали
учасників свої груп до своїх фрагментів уроків,
використовували яскраві презентації,  які
доповнювали та ілюстрували кожну з
педагогічних технологій, навчально-виховний
процес на певному уроці.

Ольга Болюк використала колективну роботу:
"Урок-подорож визначними місцями м. Києва на
уроці англійської мови", роботу в парах, роботу в
групах, взаємонавчання, взаємоперевірку,
перехресну методику, листування з колегою та
проектування майбутньої діяльності.

Іван Бобітко побудував свій фрагмент уроку
музики на роботі над проблемою "Філософська,
літературна та музична діяльність Г.С. Сковороди".
У виступі студент також залучив учасників
олімпіади. Він продемонстрував роботу студентів
над пошуком та повідомленням ними про кожну з
видів діяльності педагога-філософа як окремої
проблеми, запропонував прослуховування та
розгляд поезії-пісні "Каждому городу нрав і
права", обґрунтування тверджень як студентами,
так і  вчителем, був використаний також
евристичний метод.

Обидва виступи були відзначені як членами
журі, так і учасниками олімпіади.

На урочистому закритті, яке відбулося 29
березня, Іван Бобітко та Ольга Болюк отримали
сертифікати учасників Всеукраїнської олімпіади
з педагогіки.

Ольга Болюк також була нагороджена
дипломом І-го ступеня "За глибоке наукове
дослідження та оригінальну презентацію творчої
роботи "Маловідомі сторінки з історії
педагогічної думки регіону" (науковий керівник -
О.І. Гевко), який їй вручив ректор РВНЗ
"Кримський гуманітарний університет" О.В. Глуз-
ман. А також їй вручив ще один диплом
Протоієрей Адам Дмитренко "За творчий підхід
до вивчення проблем духовно-морального
виховання".

Після урочистого закриття студентської
олімпіади з педагогіки ми разом зі студентами
здійснили мандрівку до Лівадійського палацу -
палацового комплексу, який знаходиться в смт.
Лівадія, що є частиною міста Ялта в АР Крим.
Ми перенеслися в історичні події, які відбувалися
у просторих кімнатах цього палацу. Він був
зведений як маєток у кінці ХVІІІ століття.
Впродовж  I-ї половини XIX століття був зведений
як палац, так і ландшафтний парк довкола нього.
В 1860-их роках палац купила імператриця Марія
Олександрівна - дружина Олександра ІІ. Після
перебудови Лівадійський палац став літньої
резиденцією Російських імператорів. Цей палац
був місцем проведення Ялтинської конференції
1945 року. Нам цікавими були розповіді про
зустрічі та важливі події сучасності, підписання
угод українських президентів,  знакові міжнародні
зустрічі, зокрема саміти "Україна-ЄС".

Отже, участь наших студентів у Всеукраїн-
ських студентських олімпіадах є не тільки
представництвом науково-методичного рівня
нашого університету в українській студентській
спільноті, виявом творчих можливостей, талантів,
педагогічних психологічних та професійних знань,
а й можливістю наведення спілкувань та контактів
із студентами різних навчальних закладів України,
отримання знань про різні цікаві куточки нашої
країни.

ОКСАНА ГЕВКО,
  кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти

13-14 квітня 2013 року у м. Трускавець
відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс
мистецтв "Кришталевий Трускавець - 2013".
Студентка ІІ курсу Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
Ілона РЕУТ отримала диплом лауреата І-ої премії
(клас старшого викладача кафедри народних
музичних інструментів та вокалу Світлани Дицьо,
концертмейстер - Наталія Сторонська).

"КРИШТАЛЕВИЙ ТРУСКАВЕЦЬ -
2013"

На фото: (зліва направо)  Н. Сторонська,
С. Дицьо, І. Реут.



Франківець
725 квітня  2013 р.  № 36 (202) 25 квітня  2013 р.  № 36 (202)

"МІС СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  - 2013"

26 березня на соціально-
гуманітарному факультеті
відбувся конкурс краси та
весни - "Міс факультету
2013". 7 претенденток на
звання Міс прийняли участь
у наступних конкурсах:
"Представлення", "Вихід в
діловому одязі",  "Інте-
лектуальний", "Вихід у
купальниках", "Мій коник" та
"Вихід у вечірньому одязі".

В перервах між конкурсами глядачів
розважали танцем студенти педагогічного
факультету та співом Наталія Стельмах і
Віталій Червінський.

Останній вихід конкурсанток у вишуканих
вечірніх сукнях разом із партнером на мить
переніс глядачі на справжній бал.

Журі представлено у такому складі: Ігор
Гівчак, голова студентського профкому;
Іван Херович, голова Ради студентського
самоврядування університету; Н. Буряк,
Ю. Бігуляк, Л. Івасівка, Володимир Думич,
О. Бахур. Судді після тривалої наради
визначили переможниць і номінації
розділились таким чином:

"Міс соціально-гуманітарного факультету
- 2013", "Міс чарівність" - Христина Кли-
мак (ПП-12);

"Віце-міс", "Міс гламур" - Віолетта Мусієнко
(ДО-14);

"Міс глядацьких симпатій", "Міс артистичність"
- Олена Демко (ДО-14);

"Міс ерудиція" - Тетяна Войтків (СП-13);
"Міс грація" - Христина Сарахман (ПП-12);
"Міс оригінальність" - Тетяна Локатир (ДО-

14);
"Міс ніжність" - Мар'яна Іванків (СП-13).
Усі конкурсантки довели, що кожна з них гідна

перемоги, адже різниця в кількості  набраних
ними балів зовсім незначна. Вони зуміли
переконати нас в тому, що є ерудованими,
граціозними, вишуканими, елегантними, одним
словом - справжні леді.

ОЛЬГА СЕНЧИШИН,
 студентка оціально-гуманітарного

факультету

НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

ВІТАЄМО!
Колектив та студенти соціально-гу-

манітарного факультету вітають жіночу
збірну команду з волейболу за зайняте ІІІ
місце в університетській спартакіаді. Склад
команди: Вікторія Шпілка (ПП-12), Вік-
торія Ганушкевич (ПП-12), Віта Бабінець
(ПП-21),  Ольга Андрійчак  (СП-22),  Іри-
на Гура (СП-22), Тетяна Нерода (ДО-53),
Наталія Гребеняк (ДО-14), Марія Федик
(СП-33).

28 березня 2013 року  відбувся семінар
учителів фізичного виховання Дрогобицького
державного педагогічного університету ім.
І. Франка. На семінарі виступили: Іван Стецко,
керівник управління з питань освіти, молоді та
спорту;  Роман Чопик, в.о. декана факультету
фізичного виховання; доцент Ірина Турчик,
завідувач районним методичним кабінетом
Володимир Штокайло,  методист Ігор Михаць.
На семінарі намічено заходи до відзначення  140-
річчя від дня  народження  теоретика і практика
фізичної культури Івана Боберського.

18 лютого на кафедрі загальної педагогіки та
дошкільної освіти відбувся І етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дисципліни
"Педагогіка", учасниками якого були студенти
інституту фізики, математики та інформатики та
факультетів романо-германської філології,
філологічного, історичного, інженерно-педа-
гогічного та музично-педагогічного.

Олімпіада складалася з двох турів -
теоретичного та творчого.

У творчому турі студенти проявили свої знан-
ня із педагогічних дисциплін, зокрема: "Історія
педагогіки" , "Теоретичні основи педагогіки",
"Методика позаурочної діяльності та соціально-
виховної роботи" та ін. В основному, студенти
виявили досить глибокі знання з педагогічних
дисциплін. Дещо важче студентам вдавалося
встановити відповідність між елементами пев-
них тестів.

 ІІ тур олімпіади з педагогіки був творчого
характеру і передбачав роботу над проектом
"Моя майбутня професія". Студенти були поділені
групами, кожна з яких працювала над власним
проектом протягом 20-ти хвилин. Кожен учасник
виконував у групі певну роль, що стосувалася
оформлення, змісту,  структури, а також
поетичної, літературної, художньої, пісенної,
музичної наповненості проекту. Кожна з груп
проявила своє перспективне бачення
учительської професії.

У кожному проекті оцінювалися значущість та
актуальність порушених проблем, відповідність
їх досліджуваній тематиці; коректність
використовуваних методів дослідження;
активність кожного учасника проекту відповідно
до його індивідуальних можливостей;
колективний характер прийнятих рішень;  харак-
тер спілкування і взаємодопомоги, взаємодо-
повнюваності учасників проекту; необхідна і
достатня глибина проникнення в проблему,
залучення знань з інших галузей; доказовість
прийнятих рішень, уміння аргументувати свої
висновки; естетика оформлення результатів
виконаного проекту; уміння відповідати на
питання опонентів, лаконічність та аргу-
ментованість відповідей кожного члена групи.

Перемогу у творчому проекті "Моя майбутня
професія" у номінації "Креативність" виборола
збірна команда інституту фізики, математики та
інформатики та інженерно-педагогічного
факультету. У їхньому проекті панував справжній
командний дух, хоч представляли різні
факультети. Членами журі були відзначено і
художнє, музичне оформлення, вміння кожного
учасника взаємодоповнити спільну справу. Також
було відзначено вміння учасників цієї команди
брати участь у дискусіях, а також влучно і швидко
відповідати на запитання.

У номінації "Вчитель-ерудит" презентації
творчого проекту "Моя майбутня професія"
перемогла команда романо-германської
філології. Їх проект відзначався вмінням
злагоджено та інформаційно насичено
повідомляти результати свого проекту,
літературно-музичною ком позиційністю та
художньою оформленістю.

Команда філологічного факультету стала
кращою у номінації "Кращі знавці мови".
Презентація історичного факультету містила
гумористичну сценку із шкільного та
студентського життя, колективну пісню, худож-
ньо-музичне оформлення. Студенти філологіч-
ного факультету показали не тільки вміння
влучно володіти літературним словом, а й уміння
обґрунтовувати та відстоювати власну позицію,
відповідати на запитання.

Підсумовуючи результати І та ІІ турів, члени
журі визначили переможців. І місце одержала
студентка романо-германської філології Ольга
Болюк, ІІ місце виборов студент музично-
педагогічного факультету Іван Бобітко, ІІІ місце
поділили студентка інституту фізики, математики

СЕМІНАР УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ

та інформатики Андріана Матвіїшин та
студентка історичного факультету Іванна
Безуб'як. Слід відзначити також результати
таких студентів: Галина Батіг (філологічний
факультет, ІV місце), Ірина Мельник
(історичний факультет, ІV місце), Марія
Сенета (філологічний факультет, ІV місце)
та Наталія Петречко (інститут фізики,
математики та інформатики, V місце).
Студенти О. Болюк та І. Бобітко вибороли
право брати участь у І етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної
дисципліни "Педагогіка" в Ялті.

ОКСАНА ГЕВКО,
  кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти

Триває спартакіада Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана Франка з
різних видів спорту. Вже проведені такі звитяги
як: туристичний зліт, козацькі забави, армреслінг,
настільний теніс, шахи.

У березні 2013 року проводились змагання з
волейболу серед команд факультетів уні-
верситету. Чоловічих команд було 8, загальна
кількість студентів, які брали участь - 65. після
напружених баталій місця розподілились так:

І місце - інститут фізики, математики та
інформатики;

ІІ місце - історичний факультет;
ІІІ місце - інженерно-педагогічний факультет.
А 26 березня завершились змагання серед

жіночих команд факультетів. Приймало участь 9
команд, загальна кількість учасників - 70.
змагання проходили емоційно та напружено. Ніхто
не хотів поступатись. Перемогу здобули такі
факультети:

І місце - факультет романо-германської
філології;

ІІ місце - філологічний факультет;
ІІІ місце - соціально-гуманітарний факультет.
Переможці та призери нагороджені грамотами

та тортами. Солодкі призи надав студентський
профком. Слід відмітити тренерів та керівників
команд: старші викладачі фізичного виховання:
П.М. Іващенко, І.Б. Зазуляк, І.М. Соляник,
І.М. Ілик; викладачі фізичного виховання:
О.Г.Федак, Л.В. Борисевич.

ЮРІЙ МАЦЬКІВ,
студент біологічного факультету

ВІДБИВАНКА АБО ВОЛЕЙБОЛ
На Львівщині тривають Всеукраїнські

акції "Олімпійська книга" та "Олімпійський
куточок" з передачі літератури олімпійської
тематики від Національного олімпійського
комітету України суб'єктам розвитку й
поширення знань, цінностей та ідеалів
олімпійського руху.  Нещодавно, близько
200 унікальних книг,  отримали від
Львівського відділення НОК України
студенти та викладачі факультету фізичного
виховання Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка.

РЕДАКЦІЯ

„ОЛІМПІЙСЬКІ КНИГИ”
ОТРИМАЛИ СТУДЕНТИ ТА

ВИКЛАДАЧІ НАШОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

І ЕТАП СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ З ПЕДАГОГІКИ
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Щорічно у цей день більш ніж у ста країнах
світу проводяться спеціальні заходи, з метою
привернення уваги громадськості до не-
розв'язаних проблем охорони праці. Це свято
започаткувала Міжнародна організація праці, яка
вирішила розширити масштаби своєї діяльності
з популяризації  ідеї охорони праці в сучасному
суспільстві. Одним з головних аспектів цієї
роботи є розробка заходів щодо зниження рівня
смертності на виробництві. Ідея проведення
Всесвітнього дня охорони праці бере початок від
Дня пам'яті загиблих працівників, уперше
проведеного американськими і канадськими
робітниками у 1989 році у пам'ять про працівників,
які загинули та отримали травми на роботі.
Святкування дня охорони  праці вперше відбулося
у 2003 році. З часом Всесвітній день охорони
праці об'єднав усіх, хто прагне зробити роботу
людину більш безпечною для її здоров'я та життя.

За оцінкою МОП із 2,34 млн. на робочому
місці 321 000 стається внаслідок нещасного
випадку. Причиною 2,02 млн. смертельних
випадків у світі (або 5500 смертей на день) є різні
види професійних захворювань.

Статистика свідчить. що в Україні щороку
реєструється від 5 до 8 тис. професійних
захворювань та до 10,5 тис. нещасних випадків
на виробництві.

З метою привернення уваги суспільства,
органів державної влади, суб'єктів госпо-
дарювання, громадських організацій до питань
охорони праці, запобігання нещасним випадкам
на виробництві та професійним захворюванням,
Указом Президента України від 18 серпня 2006
року № 685 щорічно 28 квітня відзначається
Всесвітній день охорони праці. У цьому році
зазначений день охорони праці буде відзначатися
під гаслом "Запобігання професійним

захворюванням".
У нашому університеті проводиться

відповідна робота зі створення здорових і
безпечних умов під час проведення
навчально-виховного процесу. Про її
ефективність засвідчує той факт, що
протягом, останніх років у нашому
навчальному закладі не зафіксовано
жодного нещасного випадку.

У поточному році відділом охорони праці
разом з профспілковою організацію було
підготовлено та направлено матеріали для
участі у Всеукраїнському громадському
огляді конкурсі стану умов охорони праці.
Результати цього конкурсу підбиватиме
комісія, створена Міністерством освіти і
науки. Про результати зазначеного конкурсу
дізнаємося пізніше, але маємо надію, що
нашу роботу оцінять.

Та не завжди робота з охорони праці
ведеться так, як цього вимагає Закон України
"Про охорону праці" та інші нормативні акти.
Часто на ректораті з цього приводу
заслуховують Департамент з питань
управління та стратегічного розвитку. А чи
не час прозвітувати керівникам структурних
підрозділів, адже наказ Міністерства освіти
і науки України № 563 від 01.08.2001 року
"Про затвердження положення про
організації роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти" чітко розписує обов'язки з
охорони праці посадових осіб. Зокрема,
головним обов'язком керівника струк-
турного підрозділу є забезпечення ство-
рення здорових і безпечних умов під час
проведення навчально-виховного процесу.

Дуже часто керівники структурних підрозділів
ігнорують виконання приписів, виданих їм
службою охорони праці.

Стаття 15 Закону України "Про охорону праці"
наголошує, що спеціалісти служби охорони праці
мають право:

- видавати керівникам структурних підрозділів
закладу обов'язкові для виконання приписи щодо
усунення виявлених недоліків;

- одержувати від них необхідні відомості,
документації з охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може
скасувати лише роботодавець. На жаль, часто,
керівник структурного підрозділу відмовляється
підписувати припис спеціаліста служби охорони
праці. Адже  керівник структурного підрозділу
має повне право запросити представника служби
охорони праці  до роботодавця  і  з'ясувати всі
нерозв'язані питання й аспекти проблем.

Звичайно, забезпечення безпечної експлуата-
ції та догляду за будівлями відповідно до
законодавчих, нормативно-правових актів з
охорони праці здійснюють працівники Де-
партаменту з питань управління та стратегічного
розвитку, але це не знімає обов'язків щодо ОП із
керівників структурних підрозділів.

Дотримання законодавства у сфері охорони
праці та безпеки стане запорукою збереження
найціннішого - людського життя, що дасть змогу
дітям рости у повноцінних сім'ях і  бути
щасливими. Власне тому всім нам не потрібно
стояти осторонь та ігнорувати виконання заходів
з охорони праці, адже разом, тільки разом, не
перекидаючи обов'язків ні на кого іншого,
зможемо зробити все, щоб усунути нещасні
випадки зі стін нашого навчального закладу.

ВІДДІЛ ОП І ТБ

28 КВІТНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТУДЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Студенткою соціально-гуманітарного факуль-
тету Галиною Валентинівною Галкіною  (СП-43)
було розроблено соціальний проект "Школа
здорового способу життя" (науковий керівник -
доцент кафедри соціальної педагогіки та
корекційної освіти Л.І. Смеречак), який успішно
зреалізований у структурі діяльності соціально-
психологічної служби Дрогобицької спе-
ціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 16.

28 березня 2013 року викладачами і студентами
біологічного факультету було організовано акцію
"Врятуй лелеку". До студентів надійшла інформація, що
біля Броневицького сміттєзвалища перебуває група
птахів, які потребують допомоги. Студентами було
організовано збір коштів. До акції долучилися викладачі
і студенти всіх курсів біологічного факультету, а також
студенти ІІ курсу факультету фізичного виховання. На
зібрані кошти було придбано корм для птахів, а саме
близько 15 кг мойви. А доценти кафедри біології
В.І. Стахів і М.П. Шпек допомогли студентам доправити
корм до місця призначення.

АКЦІЯ "ВРЯТУЙ ЛЕЛЕКУ!"

9 квітня в актовому залі головного корпусу
університету відбулася концерт-презентація
збірника "Педагогічний репертуар для народних
інструментів"  студента V курсу музично-
педагогічного факультету Романа Стахніва (клас
доцента Андрія Душного). Роман Стахнів -
лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів
баяністів-акордеоністів, володар Гран-Прі,
"Композитор виконавець" Всеукраїнського
конкурсу-фестивалю музичного мистецтва
"Київський колорит"  (Київ, 2012).

На музично-педагогічному факультеті 9
- 11 квітня відбувся VII Всеукраїнський
науково-практичний семінар студентів,
аспірантів, молодих вчених "Історія, теорія
та практика музично-естетичного вихо-
вання", учасниками якого стали молоді
науковці  Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка,
Інститу мистецтв Київського національного
педагогічного університету ім. М.Дра-
гоманова, Інституту культури і мистецтв
Львівського національного університету
ім. І.Франка, Інституту мистецтв Терно-
пільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка та інших
закладів освіти. Відбулися відкриті лекції
професора кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти Омеляна Івановича
Вишневського та старшого наукового
співробітника  Інституту  мистецтвознав-
ства, фольклору та етнології ім. М.  Риль-

VII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
"ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО

ВИХОВАННЯ"

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ЗБІРНИКА РОМАНА СТАХНІВА

ського Національної академії наук України,
кандидата  мистецтвознавства, доктора  філо-
софії (з мистецтва),  лауреата Премії ім. Миколи
Лисенка Валентини Володимирівни Кузик.
Учасники семінару відвідали відкритий урок
випускниці ДДПУ ім. І.Франка, магістра
педагогічної освіти, вчителя ЗОШ І-ІІІ ступенів
№15 Наталії Володимирівни Новосільської з
учнями 4-го класу на тему "Жартівливі пісні".
Програма семінару включала також конфе-
ренційне наукове засідання та Концерт-
презентацію навчально-репертуарного збірника
"Педагогічний репертуар для народних
інструментів" автора та виконавця, лауреата
всеукраїнських та міжнародних конкурсів,
студента ДДПУ ім. І.Франка Романа Стахніва і
концерт гітарної музики та джазових імпровізацій
за участю Максима Амеліна (Львів) та студентів
ДДПУ ім.І.Франка Миколи Токарчука та Михайла
Федорка.

РЕДАКЦІЯ


