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ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ,
 ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА ПРАЦІВНИКИ

УНІВЕРСИТЕТУ!

Сердечно вітаю усіх і на початку цього навчального року скла-
даю якнайщиріші побажання щедрих Божих ласк і благословення та
успіхів на шляху реалізації Ваших благородних намірів. Вітаю тих,
хто тільки розпочинає свій черговий етап здобуття знань; вітаю
й тих, хто вже, маючи певний досвід навчання та духовного вихован-
ня, приступає до свого нового навчального року, адже освіта є важ-
ливим елементом у вихованні та зростанні кожної людської особи.

Нехай Господь Вас благословить, нехай захоронить перед зіпсут-
тям та наповнить Ваші серця мудрістю з неба, а Пресвята Богоро-
диця безнастанно опікується, щоб Ви зростали літами, мудрістю,
ласкою в Бога та людей. З повагою та молитвою

 капелан університету  о. Олег КЕКОШ

ШАНОВНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ГРОМАДО!

Сьогодні починається нова сторінка історії Вашого
життя – Ви стали студентами Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка! І тепер як
повноправні члени студентської спільноти писатимете
історію університету, активно беручи участь у житті
вишу, використовуючи надані можливості і проявляючи
власну ініціативу.

Вступ до університету – це один із найважливіших кро-
ків у житті людини. Саме він багато в чому визначає по-
дальшу долю особистості. Вже з першого дня навчання Ви
починаєте формувати свою репутацію і будувати свою
кар’єру. Упевнена, що всі Ви без винятку хочете зайняти
гідне місце в суспільстві й досягти успіху. У цьому Вам
допоможе вища школа, яка не тільки гарантує отримання
глибоких знань і професійних навичок, але й сприяє розши-
ренню кругозору, інтелектуальному та духовному роз-
витку особистості.

Ви подолали нелегкий шлях, перш ніж зайняти своє місце в
рядах першокурсників нашого університету. Попереду у Вас не менш складний період навчання, і, звичайно
ж, роки яскравого і незабутнього студентського життя. У цьому, першому для Вас, навчальному році Ви
будете йти в авангарді студентства. Це шанс проявити себе, свої таланти і здібності, знайти вірних
друзів. Не втрачайте цього шансу!

Щиро бажаю Вам, дорогі першокурсники, успіхів у навчанні, науково-дослідницькій та громадській роботі,
в особистому житті та професійній діяльності. Нехай втіляться в життя усі Ваші плани і мрії. Щастя
вам, удачі, любові та благополуччя!

1 вересня – це не лише початок осені, для кожного з Вас – це початок
шляху до знань, нових відкриттів, наукового розуміння й бачення нав-
колишнього світу. Особливим і, безперечно, визначальним у житті
цей день стане для цьогорічних першокурсників, які отримали змогу
навчатися в Дрогобицькому державному педагогічному університеті
імені Івана Франка. Наш колектив гостинно і з радістю приймає Вас
у свою дружню й згуртовану родину, бережіть та примножуйте її
традиції й надбання. Нехай студентські роки будуть найкращими
та найрезультативнішими в зростанні Вас як успішної особистості!

З усією теплотою серця висловлюю слова подяки за щоденну на-
пружену працю науково-педагогічному колективу університету, який
своїми оригінальними ідеями й дослідженнями збагачує потенціал віт-
чизняної науки та освіти.

Сердечно бажаю усім міцного здоров’я, віри в себе й натхнення! Будь-
те мудрими! Нехай у Вашому житті завжди буде місце для знання,
добра, які завжди допомагають справлятися з новими викликами
сучасності. А новий навчальний рік принесе гарний настрій у кожен
наш інститут чи факультет, кожну родину та кожне серце!

Олена  КУЦИК,  голова профкому працівників

Надія СКОТНА, ректор, професор
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Найщиріші слова вітань із Днем
народження шлемо ректорові Дрого-
бицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка

 Надії   СКОТНІЙ

Щиро вітаємо із Днем народження:
– заступника декана з навчальної ро-
боти факультету педагогічної освіти

Любов  БІЛЕЦЬКУ
– керівника відділу аспірантури,
докторантури та наукової роботи

Тетяну   КОЗАК

Від усього серця вітаємо із юві-
леєм голову профкому працівників
доцента Олену КУЦИК.

На Вашому життєвому календарі
з’явилася позначка 50.  Гарна цифра
і гарний вік. Переконані, що у цьо-
му віці Ви почуваєтеся комфортно
і гармонійно. Адже Ви натхненно
працювали, підкорювали малі і ве-
ликі вершини людяності, чесності,
відповідальності, професіоналізму,
щоб осінь життя була багатою на
професійний ужинок, на людську
повагу і любов, на  визнання  колег.
Ставши на життєву стежину, Ви,
ніби випереджаючи Костенківське

Усе на світі треба пережити
І кожен фініш – це, по суті, старт…

кожен день позначали працею,
горінням, самовдосконалення.

Роки не мають влади над Вами.
Ви – молода і приваблива, бо душа і
серце сповнені любові до світу і лю-
дей. Винісши з батьківської домів-
ки переконання, що лише чесною і
наполегливою працею можна ут-
вердитися у житті, здобути повагу
людей, Ви стали зразком високої від-
повідальності, професіоналом, у
якого вчаться, на якого рівняються
колеги і підлеглі. На життєвих доро-
гах Ви не розгубили закладених у
Вас природою людської доброти,
чуйності, толерантності, прищеп-
леного батьками бажання жити за
вічними християнськими ціннос-
тями.

Материнським вишитим рушни-
ком прослалася Ваша доля, переп-
лівши червоні і чорні кольори ра-
дості і журби, вершин і спадів,
проте завжди з Вами людська добро-
та, висока порядність, душевність і
любов. Роки не мають влади над

Щиро і сердечно вітаємо отця
Олега КЕКОША, капелана універ-
ситету.

Тішимося нагодою сказати Вам
щирі побажання міцного здоров’я,
радості, миру, ласки й милості Бо-

 ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!
жої, безмежного щастя, злагоди і
добробуту Вам та Вашій родині, ду-
шевної краси, святкового настрою,
польоту мрій і перемог на жит-
тєвих стежинах.

Нехай милосердний Господь до-
помагає Вам у всіх добрих справах,
що Ви уже розпочали, а Матір Божа
посилає мудрість, терпіння, вива-
женість та духовну силу.

Хай не висихає джерело Ваших
добрих намірів, бажань і сподівань.
Нехай стелеться життєвий шлях на
довгі, щасливі і багаті літа, а Ваша
вірна капеланська служба принесе
користь не лише нашому універ-
ситету, а й усій ненці-Україні.

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає.

Дух святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили.

Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили

І в житті щоб горя не було!

Щиро Вам бажаємо міцного здо-
ров’я, мирного неба, святкового нас-
трою, невичерпної наснаги, плідної
праці. Подальших перемог і досяг-
нень на професійній ниві, нових
конструктивних ідей та мудрих рі-
шень! Нехай досягнуте стверджує
віру на добро і любов, а життєва ни-
ва завжди рясніє щедрими сходами.

Зичимо Вам творчого натхнення
в усіх адміністративних звершен-
нях і проектах. Нехай Ваше сердеч-
не і доброзичливе слово просвітлює
інтелектуальний простір євро-
пейської України і дарує ще довго
нам радість співпраці та насолоду
духовного спілкування з Вами.

Щастя, добра та благополуччя
Вам і Вашій сім’ї! Бажаємо, щоб доля
була багатою на сонячні промені, а
мир і злагода завжди панували у Ва-
шому домі. Хай людська шана буде
подякою за плідну працю! З роси і
води Вам на многі-многі літа!

ВІТАЄМО!

Вами – Ви така ж ніжна, жіночна,
така ж елегантна, молода душею.

Дорога ювілярко, Ви є для нас усіх
взірцем життєрадісності та актив-
ності, душевної щедрості, опти-
мізму, бурхливої енергії, відпові-
дального ставлення до справи і
вміння довести її до кінця. Щиро
вітаємо Вас, чарівну,  мудру жінку,
людину щедрої душі, вмілого орга-
нізатора, з днем народження!

 Бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, подальших
успіхів у будь-яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах
та сподіваннях.

Хай Вас підтримують та надиха-
ють рідні люди, розуміють та допо-
магають колеги, минають нега-
разди та непорозуміння.

Хай доля збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та
радістю сьогодення.

Нехай доля завжди буде прихильною
до Вас, майбутнє – багатим на радісні
події, а – життєвий шлях буде довгим,
світлим. Хай цей чудовий день і кожен
наступний приносять лише добро, ба-
жання працювати, жити й творити.
Нехай Ваша життєва нива з року в рік
засівається зернами надії, оптимізму,
віри в завтрашній день.Сімейного Вам
тепла, затишку, радості та благо-
получчя!

– лаборанта кафедри філософії
ім. професора Валерія Скотного

Михайла   ЗУБРИЦЬКОГО
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Ви зробили один з найважливіших кроків у своєму житті, вступивши
до інституту іноземних мов – чи не найпотужнішого підрозділу Дрого-
бицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Сту-
дентські роки – найцікавіші та найкращі роки життя. Вас чекають
нові друзі, а головне – нові знання. Набираючись досвіду, як це не парадок-
сально, інститут молодіє з кожним новим першим курсом. З’являється
щось нове, впроваджуються інноваційні методи навчання. Все це для
того, щоб Ви отримали знання, які допоможуть стати справжніми
професіоналами своєї справи. Адже диплом фахівця іноземної мови, який
Ви отримаєте, це – професія, Ваша заявка на майбутнє, запорука успіху
в кар’єрі.

Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. Цей день – велике свято
і для наших викладачів, і для Вас, студенти! І першокурсник, на якого
чекає його перша лекція, і професор, сьогодні однаково хвилюються і
замислюються: яким буде цей рік у нашому житті, що принесе нового,
які завдання поставить, яких рішень чекає.

Бажаю усім Вам, шановні першокурсники, величезних успіхів у
навчанні та щасливої дороги в чудову країну знань.

Володимир КЕМІНЬ,

Сердечно вітаю Вас із Днем знань та початком нового навчального року!
Цей день для тисяч першокурсників відкриває новий життєвий етап,

повний цікавих зустрічей і дивовижних відкриттів. Давня мудрість «Вік
живи – вік учись» сьогодні актуальна, як ніколи, освіта стає основою для
успішної кар’єри і благополучного життя. Стрімко зростаючий рівень
технологій, розвиток наукомістких галузей, інноваційні підходи – все це
вимагає безперервного навчання і постійного вдосконалення професійних
навичок.

Завдяки зусиллям адміністрації ІФМЕІТ та активній позиції педагогіч-
ної спільноти університету, створені умови для отримання якісної осві-
ти: у навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні тех-
нології та інноваційні проекти.

Від усього серця бажаю першокурсникам захоплюючої подорожі у світ ма-
тематики, астрономії, інформатики, програмування, економічної кіберне-
тики, менеджменту та маркетингу, вишивки та ткацтва, машино-
знавства…  Викладачам бажаю оптимізму і  здоров’я, а батькам – мудрості
та терпіння. Нехай цей навчальний рік стане для всіх Вас відправною точ-
кою у підкоренні нових вершин! Із Днем знань! Василь БОЙЧУК,

директор інституту фізики, математики, економіки та інно-
ваційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор

 Інститут пишається досягненнями своїх вихованців, які щороку стають
лауреатами різноманітних конкурсів та фестивалів національного та міжна-
родного рівнів. Наші студенти впродовж усього навчального року беруть участь
у концертній, культурно-виховній діяльності університету, міста та облас-
ті, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, творчих конкур-
сах та олімпіадах, дослідницькій роботі за різними напрямами музичного мис-
тецтва в рамках учбових дисциплін.

В інституті створена оптимальна структура навчально-методичного за-
безпечення учбового процесу, що побудована на індивідуальному підході до сту-
дента та використанні найбільш ефективних сучасних освітніх технологій.
Навчальний процес спрямований на підготовку високопрофесійного спеціаліс-
та, адаптованого до ринку праці.

Шановні першокурсники, висловлюю щиру подяку Вашим батькам і вчи-
телям, які виховали у Вас прагнення до знань.

Бажаю Вам невичерпної енергії і міцного здоров’я, наснаги до праці і нових знань
на шляху до високої мети, яку Ви поставили перед собою, поєднавши свою
долю з нашим інститутом! Зростайте професійно, будьте конку-
ренто-спроможними фахівцями, успішними людьми, любіть свій дім і нашу
Україну!

Степан ДАЦЮК,

директор інституту іноземних мов,  доктор педагогічних наук, професор

директор інституту музичного мистецтва,  заслужений працівник культури України, професор

ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ ЗІ ВСТУПОМ ДО
ІНСТИТУТУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ
ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ!

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ
ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ!
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Позаду нелегкі випробування: екзамени, ЗНО, конкурси. Однак ці
труднощі – тільки початок складного й захоплюючого шляху до вершин
Знань. Прекрасний час – студентська пора. Вам читатимуть лекції
найкращі викладачі і професори, які проторували свій шлях у науці,
їхні наукові праці знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами.
Ви працюватимете в науково-дослідній лабораторії археології та
краєзнавства і багато з Вас не тільки зроблять свої перші наукові до-
слідження, а й присвятять своє життя науці. На нашому факультеті
дають глибокі фундаментальні знання. Випускники історичного фа-
культету завжди відзначалися високим рівнем підготовки, широтою
світогляду і самовідданою працею на благо України. Бажаю Вам гідно
продовжити їхні традиції.

Міцний фундамент отриманої історичної освіти дозволить бу-
дувати практично будь-яку кар’єру. Щоб досягти цієї мети, треба ба-
гато й наполегливо працювати.

Бажаю Вам повною мірою скористатися можливостями, які дає фа-
культет, і здобути високоякісну освіту. Хай буде у Вас багато пере-
мог – творчих і наукових. Бажаю знайти своє місце в житті. Все – у
Ваших руках!

Леонід ТИМОШЕНКО,
декан історичного  факультету,

кандидат історичних наук, професор

Цьогорічний вересень Ви святкуєте як студенти. Пишаюся тим, що
з-поміж багатьох чудових факультетів Ви надали перевагу нашому фі-
лологічному, що був створений як один із перших структурних підрозділів
Дрогобицького учительського інституту.

Щиро вітаю Вас у цій чудовій країні – оазі знань, доброзичливості і
постійного розвитку! На нашому факультеті Вам випаде не тільки чудова
нагода здобути якісні знання, отримати навички майбутнього фаху (ази
філології Вам розкриватимуть висококваліфіковані, закохані у свою справу
викладачі), а й відчути насолоду неповторного, справжнього, насиченого
студентського життя (найталановитіших ми неодмінно «відкриємо» на
нашому традиційному святі першокурсників).

Від імені всього колективу філологічного факультету обіцяю – Ваше
студентське життя буде неймовірно насиченим, різноманітним, пра-
цьовитим і цікавим. Ми допоможемо Вам, наші першокурсники, втілити в
життя унікальну можливість отримати освіту, що поєднує в собі
багатогранні сучасні знання, та щиро сподіваємося, що Ви станете гідними
наступниками і продовжувачами славних традицій, що склалися за
багатолітню історію діяльності нашого факультету.

Ласкаво просимо! Успіхів, наполегливості, наснаги, нових відкриттів і
здобутків. Ярослав ЯРЕМКО,

декан філологічного факультету, 
доктор філологічних наук, професор 

 Головною метою факультету є підготовка кваліфікованих фахівців,
які володіють сучасними методами наукового пізнання, вміють на
високому професійному рівні застосовувати отримані знання у нав-
чально-виховному процесі в закладах освіти, у забезпеченні діяльності
різних державних установ, громадських організацій, підприємств тощо.

Під час навчання Ви матимете можливість навчитися техніці само-
освіти та саморозвитку, пройти тренінги спілкування, особистісного
й професійного росту, впевненості у собі.

Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб роки навчання на
факультеті запам’яталися Вам яскравими, цікавими подіями, щоб кожен
день Ви проживали з користю для себе, дізнаючись нове і зміцнюючи віру
у власні сили.

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, творчих та наукових здобутків
у навчанні! Нехай студентські роки будуть найкращими, найрезуль-
тативнішими в зростанні Вас як успішної особистості!

Зичу всім невичерпної енергії і наснаги до творення майбутнього
Університету на засадах мудрості, освіченості та добра! Щасти Вам!

Ігор ГРИНИК,

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ
ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРШОКУРСНИКІВ!

ЩИРО ВІТАЄМО НА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ!

декан соціально-гуманітарного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент



Франківець 31 серпня 2017 р. № 7 (252)31 серпня 2017 р. № 7 (252) 5

Щиро, по-материнськи, вітаю Вас із початком навчального року та з Днем
знань!

 Особливі слова вітань для першокурсників: сьогодні перед Вами відкри-
ваються двері престижного біолого-природничого факультету, відкри-
вається шлях до знань, творчих перемог та наукових звершень. Від сьогодні
Ви – студенти, майбутні біологи, хіміки, географи та екологи.

 Здобувати фахові знання та практичні вміння Вам допомагатимуть
висококваліфіковані викладачі факультету, тому висловлюю і їм най-
щирішу подяку за сумлінну працю, щедрий талант передавати свої знання
та неоціненний досвід молодому поколінню.

 Дорогі першокурсники, бажаю Вам  успіхів та невичерпного потенціалу
для реалізації себе як всебічно розвинутої особистості. До Ваших послуг
сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії. Ми співпрацюємо із
західними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких пе-
редбачають стажування та продовження навчання за кордоном. Не втра-
чайте шансу віднайти себе на теренах природничих наук!

Нехай навчальний рік принесе багато цікавих зустрічей, відкриттів та
перемог на благо факультету.

Світлана ВОЛОШАНСЬКА,
декан біолого-природничого факультету,

кандидат біологічних наук, доцент

Як гордо звучить таке довгоочікуване звання, яке Ви щойно отримали –
студент. Перед Вами відриваються двері нового світу, в якому стеляться
життєві шляхи. Кожен із них нелегкий, але якщо в дорогу із собою Ви візьме-
те батьківську любов, знання, які дали вчителі, власне сумління, то здо-
лаєте усі перешкоди на шляху до власної мрії.

Велика родина факультету початкової та мистецької освіти вітає Вас
– майбутню професійну еліту України! Ми допоможемо Вам зреалізувати
свій потенціал і в науковій царині, і в творчій. Ви зможете брати участь в
наукових конференціях, семінарах та мистецьких виставках, виборювати
перемоги на олімпіадах, конкурсах та фестивалях. Ми докладемо усіх зусиль,
щоб розкрити та розвинути Ваші здібності, виявити творчих особис-
тостей, а ще навчимо Вас співати, танцювати, каліграфічно писати, вміло
рахувати, артистично декламувати, конструктивно організувати
навчальний процес. Вас чекає цікаве студентське життя.

Ласкаво просимо на факультет початкової та мистецької освіти!
Іван КУТНЯК,

декан факультету початкової та мистецької освіти,
кандидат філософських наук, доцент 

На факультеті фізичного виховання склалася своя формула успіху.
Науково-педагогічна школа здорового способу життя та спортивного
виховання дає всі можливості студентам щодо максимального розкриття
своїх здібностей. Навчання, наука, спорт, художня самодіяльність – все це
доступне кожному студенту.

За роки свого існування факультет підготував тисячі учителів, тренерів,
організаторів фізкультурно-масової та спортивної роботи. Сьогодні ми
впевнено крокуємо в напрямі європейського освітнього простору, прагнемо
зберігати і примножувати здобутки освіти і культури. Адже відродження і
зміцнення національного суверенітету і незалежної України неможливе без
здорових, гармонійно розвинутих людей, здатних в умовах ринкової економі-
ки вирішувати питання фізичного виховання та реалізації розвитку Дер-
жавної програми фізичного виховання та спорту в Україні. 

Бажаю нашим першокурсникам успіхів, наснаги, нових злетів у власному
саморозвитку. Щоб новий навчальний рік приніс реалізацію добрих намірів і
життєвих планів, додав сили та натхнення. Нехай він відкриває перед
молоддю широкі обрії пізнання, педагогам приносить задоволення від плодів
їхніх зусиль, а батькам – віру в щасливу долю їхніх дітей!

Роман  ЧОПИК,
 декан факультету фізичного виховання,

кандидат педагогічних наук, доцент

ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО НА
ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ!

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ
ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ!

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ
БІОЛОГО-ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ!



Перш за все, вітаю із закінченням вступної метушні і ласкаво прошу до
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка!

Не дарма кажуть, що студентські роки – найкращі в житті… Ми з Вами
тепер мислимо та діємо як дорослі люди, але все ж маємо купу вільного від
дорослих турбот часу та головне – право самостійно ним розпоряджатися!

Звичайно, університет – це навчання. Тут ми стаємо спеціалістами в
обраній галузі. Тут ми вчимося любити свою справу. Тут з’являються
професіонали.

Але не було би життя студентів таким чудовим, якби там було лише
навчання! Ви повинні шукати можливості для  самореалізації. Упродовж
першого семестру навчання зрозумієте, що Вам ближче, можливо, робота в
студентському самоврядуванні, а чи участь в олімпіадах і наукова діяльність.
Можете обрати спортивні секції або творче життя у художній
самодіяльності. Широке поле позанавчальної діяльності чекає на Ваш вибір!
Адже так вчитися набагато цікавіше, ніж просто приходити щодня на пари.

Усі заходи університету проводять, перш за все, для нас, студентів. Тому
не вагайтеся, чи брати в них участь, і не бійтеся проявляти ініціативу – це
заохочують! І головне – полюйте за інформацією. «Діставайте» питаннями
старшокурсників, викладачів, працівників деканатів. Будьте в курсі подій – і
буде що згадати після закінчення університету.

Бажаю дійсно цікавого навчання, нових справжніх друзів, веселого сту-
дентського дозвілля, широких горизонтів нових можливостей, а за ними – і
нових досягнень!

Шановні першокурсники! Щиро
вітаємо Вас у  нашій великій універ-
ситетській родині! Прийміть най-
щиріші вітання з Днем знань та
початком нового навчального року!

Бібліотека –  невід’ємна і важлива
складова університету, без якої годі
уявити наукову, навчальну  і вихов-
ну роботу. Сьогодні книгозбірня
працює у напрямі вдосконалення
інформаційних послуг, надаючи
доступ до електронних ресурсів та
навчаючи ефективно користувати-
ся сучасними технологіями.

Книжковий фонд є універсаль-
ний та налічує 731000 документів.
Виняткову цінність мають рідкісні
видання (1500 примірників). Елект-
ронна бібліотека включає електрон-
ний каталог, що нараховує понад
214000 бібліографічних записів.

Для того, щоб стати користува-
чем університетської бібліотеки, не-
обхідно згідно з графіком обслуго-
вування з’явитися на абонементи.
Студенти інституту музичного мис-
тецтва, філологічного, історичного,
фізичного виховання, біологічного,
соціально-гуманітарного факуль-
тетів обслуговуються на абонементі
№1 центрального корпусу бібліоте-
ки (вул. Лесі Українки, 2), студенти
інституту фізики, математики, еко-
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номіки та інноваційних технологій
обслуговуються на абонементі № 2
(гуртожиток № 5, вул. В. Великого,
5), студенти інституту іноземних
мов і факультету початкової та мис-
тецької освіти обслуговуються на
абонементі № 3 (вул. Курбаса, 2).

Читацький квиток – єдиний до-
кумент, що надає право користува-
тися фондами бібліотеки. Його не-
обхідно продовжувати після закін-
чення кожного навчального року,
здавши до 15 липня всю літературу.
Читацький квиток категорично за-
боронено передавати іншій особі і
потрібно обов’язково повернути під
час підписання обхідного листа.

На абонементі література вида-
ється додому, а в читальних залах
працюють із документами, наявни-
ми в одному примірнику, періодич-
ними та рідкісними виданнями. Їх
не можна виносити з читального за-
лу без дозволу бібліотекаря. У цент-
ральному корпусі книгозбірні зна-
ходяться дві читальні зали: № 1
(природничі науки, мовознавство,
літературознавство, мистецтво, ху-
дожня література, дисертації, авто-
реферати дисертацій) і № 2 (педа-
гогіка, психологія, історія, еконо-
міка, політика, філософія, релігієз-
навство, право), читальні зали та-

кож працюють в інститутах і на фа-
культетах.

У довідково-бібліографічному
відділі можна отримати інформа-
цію про кількість та місцезнахо-
дження книг, підібрати літературу
до теми. За допомогою електрон-
ного каталога здійснюється багато-
аспектний пошук – за автором, наз-
вою, ключовими словами, роком ви-
дання тощо. На запит користувачів
надається тематичний підбір літе-
ратури, консультації зі складання та
оформлення бібліографічних спис-
ків літератури до рефератів, курсо-
вих та випускових робіт.

Корисну та актуальну інформа-
цію про діяльність бібліотеки по-
дано на сторінці, яка розміщена на
університетському web-сайті у руб-
риці “Iнші підрозділи”. Цікавими
для вас будуть рубрики: “Новини”,
“Актуальне читання”, “Новинки
літератури”, “Віртуальна довідка”
“Електронна доставка документів”
та інші.

 Бібліотекарі раді вітати Вас у сті-
нах нашої книгозбірні та завжди
готові допомогти у пошуку необ-
хідної інформації!

Марія ДМИТРІВ,
 директор бібліотеки

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Щиро вітаю Вас із Днем знань!
Сьогодні особливий день у житті першокурсників. Я сердечно вітаю Вас,

адже перед Вами відкриваються двері у чарівний світ науки. Упевнено
мандруйте сторінками студентських років. Нехай у кожного з Вас вис-
тачить сил і бажання творити, зростати та вдосконалюватися.

Нехай цей день дарує всім нам високі і світлі почуття, педагогам –
натхнення, задоволення та віру в щасливу долю нової зміни, а перед молод-
дю відкриває широкі обрії пізнання. Бажаю всім міцного здоров’я, миру і
злагоди, успіхів у роботі та навчанні, зберегти дитячу спрагу до знань,
юнацьку допитливість і зрілість міркувань.

Ігор ГІВЧАК,
голова студентського профкому

Дмитро НАГАЙ, голова студентського самоврядування

ШАНОВНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО
 ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. І. ФРАНКА



Відділ молодіжної політики і со-
ціальної роботи Дрогобицького
державного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка вітає усіх сту-
дентів та працівників із чудовим та
хвилюючим святом - Днем знань!
Бажаємо наснаги, творчих злетів,
мирного неба та наполегливості у
підкорюванні вершин, адже знання
— це скарб, а вміння вчитися —
ключ до нього.

Шановні першокурсники, як ві-
домо, студентські роки  – одна з
найцікавіших сторінок життя лю-
дини. Відділ пропонує урізноманіт-
нити своє дозвілля участю в цікавих
заходах та художніх колективах.

Кожний навчальний рік в уні-
верситеті розпочинається зі свята
“Урочиста посвята першокурсни-
ків”. Доброю традицією стало про-
ведення низки загальноуніверси-
тетських свят та заходів таких як:
“Осінній бал першокурсників”, ве-
чір поезії, огляд-конкурс художньої
самодіяльності І курсів “Дебют”,
конкурс естрадної пісні “Шанс”,
також масових заходів із нагоди па-

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Франківець
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м’ятних дат: Т.Г.Шевченка, І.Я.Фран-
ка,  та ін., котрі організовуються і
проводяться відділом як окремо так
і спільно з іншими підрозділами
університету – із студентським са-
моврядуванням, студентським
профкомом, профкомом викладачів
та усіма факультетами/інститута-
ми університету.

Відділ організовує та проводить
лекції, бесіди та “круглі столи” із ви-
датними науковцями та цікавими
людьми університету, міста, області
та України.

З 2002 року університет співпра-
цює із Центром Душпастирства
молоді Самбірсько-Дрогобицької
Єпархії УГКЦ. У студентських гур-
тожитках функціонують “Духовні
світлиці”, в яких студентський капе-
лан о. Олег Кекош проводить бесіди
на християнську тематику, залучає
студентську молодь гуртожитків до
вивчення катехизму, студенти ма-
ють змогу почути відповіді Церкви
на поставлені ними запитання.

Відділ координує роботу 5 колек-
тивів художньої самодіяльності,

які носять високе звання “Народ-
ний”, а саме:

- Народний вокально-хореогра-
фічний ансамбль “Пролісок” – лау-
реат та дипломант багатьох конкур-
сів і фестивалів.У 2017 році ан-
самбль брав участь у Міжнародному
фестивалі у Хорватії (м. Спліт). Ко-
лектив неодноразово виступав із
концертами у мм. Жешув, Пере-
мишль, Леґніца, Краків (Польща).
На мистецькому рахунку “Проліс-
ка” понад 200 творів. Серед них во-
кально-хореографічні композиції,
хорові, сольні та оркестрові твори,
в основі яких лежить фольклор
Бойківщини, Гуцульщини, Лемків-
щини. Склад творчої групи налічує
45 осіб.

Художній керівник – старший
викладач кафедри методики викла-
дання музики та диригування 
Юрій Добуш, балетмейстер –Хрис-
тина Артим, керівник оркестру –
Зоряна Махневич.

(Початок.
Продовження на 8-ій сторінці)
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- Народний оркестр народних
інструментів проводить активну
концертну діяльність у всіх містах
та регіонах України. Оркестр про-
водить концертну роботу серед сту-
дентської молоді, ставить собі за ме-
ту ознайомити з музикою видатних
композиторів-класиків, митців-
сучасників, українських авторів.
Художній керівник – Роман Стахнів.

- Народний чоловічий камер-
ний хор “Боян Дрогобицький” бе-
ре активну участь у мистецькому
житті не лише Дрогобиччини, але
й усієї України.

Колектив є учасником всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсів та
фестивалів. Активно проводить гаст-
рольні поїздки країнами Європи.

Художній керівник та диригент –
заслужений працівник культури
України професор Петро Гушоватий.

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

(Продовження. Початок на 7-ій ст.) - Народний інструментальний
ансамбль “Намисто”. Колектив
об’єднує професійних, ініціатив-
них, творчих і відповідальних мо-
лодих музикантів. Усі учасники ко-
лективу – переможці всеукраїнсь-
ких та міжнародних конкурсів і фес-
тивалів. Кожен із них є водночас і
солістом ансамблю. На запрошення
Полонійної Академії  ансамбль із
великим успіхом виступив у програ-
мі “Дні українсько-польської куль-
тури”, що відбувалися в м. Ченсто-
хова (Польща); виступив також на
прийомі в Посольстві України у
Польщі. Колектив високо оцінили
на міжнародному рівні, про що свід-
чить подяка від посольства України
в Польщі “За значний внесок у про-
пагуванні української культури та
мистецтва у Республіці Польща”.

Художній керівник – старший 
викладач кафедри народних музич-

них інструментів та вокалу Ми-
хайло Тиновський.

- Народна хорова капела
“Gaudeamus” – учасниця багатьох
фестивалів і конкурсів, здійснила
низку записів на телебаченні та ра-
діо, випустила аудіокасету та 2 ком-
пакт-диски. Гастролювала у Києві,
Львові, Івано-Франківську, Рівно-
му, Мукачеві, Чорткові, Самборі та
також за межами України – у Ризі,
Кулдизі (Латвія), Кошицях, Бансь-
кій Бистриці (Словаччина), Метці,
Бельфорі, Страсбурзі (Франція),
Перемишлі, Білостоку, Жешуві,
Кельце, Гіжицько, Познані, Любліні
(Польща), у Відні, Шпіталь над Драу
(Австрія), Барселоні, Лорет де мар
(Іспанія).

Художній керівник та диригент –
заслужений працівник культури
України професор  Степан Дацюк.

Якщо Ви енергійні, полюбляєте
щось нове та творче,
прагнете реалізувати се-
бе й у позанавчальний
час, тоді запрошуємо Вас
приєднатися до колек-
тивів художньої само-
діяльності, чекаємо Вас
за адресою:

м. Дрогобич,
вул. Лесі Українки,29,

каб. № 12,
тел. (03244) 41-03-27

Ірина КАЗАН,
начальник відділу


