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Сьогодні, в День знань, науки, мудрості, щиро вітаю Вас із знаменною подією у
Вашому житті – початком навчання на факультетах та в інститутах Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Переконана, кожен добре усвідомлює, що у велике життя повинні виходити не тільки
високопрофесійні фахівці, а й, в першу чергу, інтелектуально розвинені особистості.
Це – наше основне завдання у новому навчальному році. Запорукою нашої успішної
роботи є висока кваліфікація та мудрість професорсько-викладацького складу  універ-
ситету, кожного його співробітника і, звичайно, кожної молодої людини, яка носить
високе звання студента Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка. Своєю натхненною творчою працею, відмінним навчанням Ви не тільки
продовжите славні традиції попередніх поколінь, а й примножите славу та авторитет
нашого університету на світовому рівні.

Сердечно вітаю всіх із початком навчального року. Бажаю Вам і Вашим родинам
щастя, благополуччя, оптимізму, здійснення всіх крилатих мрій.

Надія Володимирівна СКОТНА, ректор, професор

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Вітаю Вас із початком нового навчального
року! Нехай цей добрий початок провадить Вас
до успішного закінчення! Міцного Вам здо-
ров’я, добра, творчих успіхів та нових відкрит-
тів на дорозі до знань.

Будьте гідними дітьми українського народу,
держави та церкви. Нехай Господь Бог бла-
гословить Вас, а Пресвята Богородиця візьме
під опіку!

З повагою та молитвою капелан
університету о. Олег КЕКОШ

ДОРОГІ СТУДЕНТИ,
 ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА

ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ!

Вітаю всіх із початком нового навчального
року і з Днем знань!

Сьогодні наш університет гостинно відчиняє
двері для нового покоління майбутніх педагогів.
Ми раді прийняти Вас у свою велику родину і
докладемо максимум зусиль для того, щоб роки
навчання в Дрогобицькому державному педаго-
гічному університеті ім. Івана Франка запам’ята-
лися Вам яскравими, цікавими подіями, щоб
кожен день, проведений в університеті, Ви про-
живали з користю для себе, дізнаючись нове і
зміцнюючи віру у власні сили.

Тут Ви не лише отримаєте професійні знання
та вміння, але й зможете розкрити свій творчий
потенціал, реалізувати себе як особистість, стати
гідними громадянами своєї країни. Саме від Вас
залежить, яким буде наше спільне майбутнє.

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

Олена Анатоліївна КУЦИК, голова профкому працівників

Щиро вітаю всіх із Днем знань!
Сьогодні особливий день у житті

першокурсників. Я сердечно вітаю Вас,
адже перед Вами відкриваються двері у
чарівний світ науки. Упевнено манд-
руйте сторінками студентських років.
Нехай у кожного з Вас вистачить сил і
бажання творити, зростати та вдоско-
налюватися.

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

Ігор Олексійович ГІВЧАК,
 голова студентського профкому

ШАНОВНЕ
СТУДЕНТСЬКЕ
ТОВАРИСТВО!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Сердечно вітаю всіх із Днем знань! Це чудове свято єднає всі покоління представ-

ників найрізноманітніших професій. Хочеться привітати всіх студентів та їхніх батьків,
побажати благополуччя, злагоди у родинах, мирного неба та міцного здоров’я.

Цього року до нас прийшло гідне поповнення першокурсників. Сподіваюся, що кожен
із нових членів дружнього студентського товариства нашого університету швидко
адаптується, відчує себе його невід’ємною частиною і буде примножувати наші успіхи
своїми міцними знаннями та численними талантами.

Нехай у кожного з Вас вистачить сил і бажання творити, зростати та вдоско-
налюватися. Успіхів Вам, нових відкриттів, цікавих зустрічей і захоплюючих вражень!

Дмитро НАГАЙ, голова ради студентського самоврядування
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Філологічний факультет – один із най-
провідніших не тільки в структурі універ-
ситету, а й серед факультетів багатьох ви-
щих навчальних закладів України. Пере-
конливим свідченням цього є вагомі здо-
бутки, досягнення, якими позначена його
історія.

Міцний моноліт факультету неможливо
уявити без його наукового потенціалу. У
різний час тут працювали відомі вчені:
І. Ковалик, П. Яременко, Г. Шило, М. Мат-
війчук, М. Демський, А. Войтюк, М. Голь-
берг та ін.

Доброю традицією є проведення на фа-
культеті літературних вечорів, зустрічей із
відомими людьми, регіональних та все-
українських наукових конференцій вик-
ладачів та студентів.

У структурі факультету є 3 кафедри: ка-

 У структурі інституту 6 наукових лабо-
раторій, 30 спеціалізованих навчальних
лабораторій, 8 навчально-виробничих
майстерень, 5 спеціалізованих навчальних
кабінетів та слюсарно-механічна майстер-
ня. Комп’ютерний центр інституту налічує
10 кабінетів та лабораторій, оснащених ПК,
які об’єднані в локальну мережу та під’єд-
нані до Internet.

Інститут здійснює підготовку фахівців
з 5-ти галузей знань за 12-ма спеціаль-
ностями на освітніх ступенях (освітньо-
кваліфікаційних рівнях) “Бакалавр”,
“Спеціаліст”, “Магістр”.

Навчальний процес в інституті забезпе-
чують 10 кафедр, на яких працюють 140
викладачів та 45 осіб навчально-допоміж-
ного персоналу.

На кафедрах інституту функціонують
відомі в Україні та за її межами наукові
школи з проблем фізики, математики,
матеріалознавства, інженерної механіки,
економіки, технологічної освіти.

Студенти, які виявили схильність до
наукової діяльності, залучаються до ро-
боти у науково-дослідних лабораторіях
інституту, мають можливість навчатися в
аспірантурі.

Діяльність інституту музичного мистец-
тва, який має понад 50-ти річний досвід
та вагомі результати навчальної та нау-
кової роботи, позначена творчими пошу-
ками, наполегливою працею, науковими
звершеннями, багата на перемоги у різних
конкурсах і фестивалях.

Інститут готує музикантів-педагогів на
денному та заочному відділеннях, тут
успішно здійснюється навчання магістрів,
найталановитіші з яких скеровуються на
навчання в аспірантурі. В інституті ство-
рено умови для розвитку творчих здібнос-
тей обдарованої молоді через участь у ху-
дожніх колективах, таких як: студентська
хорова капела “Ґаудеамус”, ансамбль
бандуристів, інструментальний ансамбль
“Намисто”, оркестр народних інструмен-
тів, вокально-інструментальний ансамбль
“Перехрестя”. Студенти інституту є учас-
никами вокально-хореографічного ан-
самблю “Пролісок”, чоловічого камерно-
го хору “Боян Дрогобицький”. Щорічно
в інституті проводяться студентські кон-
церти вокального мистецтва “Молоді го-
лоси”, звітні концерти з інструментальної
підготовки, з концертами “Шкільної фі-
лармонії” студенти виступають перед
учнями загальноосвітніх шкіл та ліцею
нашого міста.

Інститут підтримує тісні наукові, творчі
зв’язки з провідними ВНЗ України та
кафедрами музики Гуманітарно-природ-
ничого університету імені Яна Кохановсь-
кого (м. Кельце, Польща), Інституту музи-
ки Жешувського університету (м. Жешув,
Польща), Університету Марії Кюрі-Скло-
довської (м. Люблін, Польща) та ін.

Директор інституту музичного мис-
тецтва – професор, заслужений діяч куль-

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ
ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В університеті функціонує Центр тесту-
вання і сертифікації, який надає допомогу
в отриманні міжнародних сертифікатів з
іноземних мов TOEIS та інформаційних
технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ
Польщі (Полонійною академією у Ченсто-
хові, Краківським педагогічним універси-
тетом, Жешувським університетом та ін.)
надає студентам можливість отримання
подвійних дипломів у межах проектів
“Подвійний диплом  бакалавр”, “Подвій-
ний диплом  магістр”.

Юнаки мають змогу пройти військову
підготовку за програмою офіцерів запасу
на кафедрі загальновійськових дисциплін
Академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть
реалізувати у художніх колективах універ-
ситету, народно-просвітницькому ансамб-
лі “Ровесник”, студентському клубі КВН,
театрі мод, художньо-прикладних гуртках
і студіях із декоративно-ужиткової твор-
чості та ін.

Любителі спорту можуть зреалізувати
себе у численних спортивних секціях.

ІНСТИТУТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

ВИВЧАЙТЕ РІДНЕ СЛОВО

Найщиріші слова вітань із Днем наро-
дження шлемо ректорові Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. Івана Франка

 Надії Володимирівні СКОТНІЙ.
У цей святковий день висловлюємо

Вам найтепліші слова глибокої  вдячності
та поваги. Ми знаємо Вас як висококлас-
ного професіонала, принципового керів-
ника, талановитого організатора і просто
порядну та чуйну людину.

Тож у цей день щиро зичимо Вам міц-
ного здоров’я, невтомного творчого по-
шуку, успіхів у всіх починаннях, щоденних
справах, сміливих планах і сподіваннях.
Хай Вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють і допомагають колеги,
минають Вас негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує життєвою мудрістю,
енергією, натхненням і радістю сьогодення.

Невичерпної наснаги Вам у професійній
діяльності на благо незалежної України,
добробуту й родинного затишку.           

Щиро вітаємо із Днем народження:

– заступника декана з навчальної ро-
боти факультету педагогічної освіти

Любов Степанівну БІЛЕЦЬКУ

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

– керівника відділу аспірантури, док-
торантури та наукової роботи

Тетяну Михайлівну КОЗАК
Бажаємо міцного здоров’я, нових до-

сягнень та успіхів. Нехай завжди Вас
супроводжує щаслива зоря удачі, Боже
благословення, а у Вашому домі панують
любов, злагода та добробут.

Нехай у Ваших задумах завжди буде
мудрість, на роботі – підтримка, вдома –
увага, у серці – світло від людської вдяч-
ності. Зичимо всіляких гараздів, щастя,
родинного затишку і благополуччя!

– голову профкому працівників
Олену Анатоліївну КУЦИК

федра української мови,  кафедра україн-
ської літератури та теорії літератури і ка-
федра світової літератури та славістики.

Студентам створені належні умови для
навчання. У корпусі факультету є бібліо-
тека (13 тисяч книг), читальний зал на 90
місць. На факультеті функціонують сту-
дентські наукові гуртки: “Українське літе-
ратурознавство”, “Фольклорний гурток”,
“Контрастний аспект у вивченні образно-
мовної картини світу”,  “Розвиток світової
літератури на сучасному етапі”.

На філологічному факультеті система-
тично проводяться мовні олімпіади: І тур
Всеукраїнської олімпіади з української
мови та літератури, з польської мови та
літератури, І тур Конкурсу знавців україн-
ської мови ім. П. Яцика. Студенти факуль-
тету  щороку є переможцями Міжнарод-
ного мовно-літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді ім.Т. Шев-

тури України Степан Якович Дацюк. Про-
фесори, доценти, викладачі та концерт-
мейстери трьох кафедр інституту є твор-
чими наставниками наших студентів в
опануванні фахових дисциплін: кафедра
методики музичного виховання та диригу-
вання; кафедра музикознавства та форте-
піано; кафедра народних музичних інстру-
ментів та вокалу.

Процес навчання в нашому інституті
(групові та індивідуальні заняття, участь
у творчих колективах) відбувається у при-
міщеннях трьох корпусів університету:
корпус № 4 (вул. І.Франка, 11): крім нав-
чальних аудиторій, тут знаходяться при-
міщення адміністрації інституту, трьох
кафедр та бібліотеки; корпус № 6 (вул.
Л.Українки, 29), у якому класи для інди-
відуальних та групових занять оснащені
необхідним приладдям;  корпус № 1 (вул.
І. Франка, 24), де в аудиторіях № 6,7 та в
актовому залі відбуваються заняття хоро-
вих та оркестрових класів.

Для організації вашої самостійної ро-
боти в інституті працює бібліотека (9.00 –
18.00), кабінет інформаційно-методичного
забезпечення (9.00 – 18.00). В аудиторіях
для індивідуальних занять, які оснащені
музичними інструментами, можна займа-
тися щодня з 8.00 до 20.00.

Уже понад 4 тисячі наших випускників
працюють у загальноосвітніх та музичних
школах, педагогічних університетах, учи-
лищах, закладах культури нашої країни та
за кордоном. Після успішного навчання
сьогоднішні першокурсники також отри-
мають омріяну кваліфікацію вчителя му-
зичного мистецтва.

ченка,  Міжнародного конкурсу з україн-
ської мови ім. П. Яцика,  всеукраїнських
олімпіад із різних навчальних дисциплін.

Факультет підтримує зв’язки з такими
університетами України, науковими уста-
новами та університетами зарубіжжя:
Інститутом української мови АН України
та Інститутом мовознавства НАН України
ім. О.О.Потебні, Рівненським інститутом
слов’янознавства Київського славістич-
ного університету, Київським національ-
ним університетом “Києво-Могилянська
академія”, Львівським національним уні-
верситетом ім. І. Франка, Люблінським уні-
верситетом ім. М. Кюрі-Склодовської, Же-
шувським університетом, Ряшівським уні-
верситетом, Католицьким університетом у
Любліні, Українським Вільним університетом.

Філологічний факультет гідно торує свій
шлях. Пам’ятає про минуле і дивиться у
майбутнє!

– капелана університету
о. Олега КЕКОША
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ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Підготовка фахівців в інституті здійсню-

ється за рівнями вищої освіти “Бакалавр”,
“Спеціаліст”, “Магістр”.

Серед структурних підрозділів інсти-
туту слід виокремити три культурноосвіт-
ні центри (австрійський, французький,
англійський), лінгвістичний центр англій-
ської мови, кабінет полоністики, лабора-
торію сучасних технологій навчання іно-
земної мови та центр синхронного перек-
ладу ім. О. Грицая. З вересня 2009 р. на базі
інституту діє Австрійська бібліотека.

Вагому лепту в урізноманітнення сту-
дентського побуту й організацію дозвілля
молоді вносить студентське самовряду-
вання інституту. Разом з адміністрацією
студентський актив організовує  конферен-
ції, координує написання студентами нау-
кових проектів, їх участь у Всеукраїнсь-
ких предметних олімпіадах; ініціює та про-
водить різноманітні традиційні святку-
вання. В інституті діє Культурно-просвіт-
ницька студія “Сіль землі”.

Біологічний факультет є одним із най-
молодших в університеті (заснований у
1998 р.).

До структури факультету входять: дека-
нат; кафедра біології та хімії; кафедра ана-
томії, фізіології та валеології; кафедра еко-
логії та географії; комп’ютерний клас; нау-
ково-виробнича лабораторія “Лікарських
рослин”; українсько-бельгійський центр
екології та здоров’я людини; регіональний
еколого-просвітницький центр.

На факультеті створені і діють науково-
дослідні лабораторії: теоретичної та
експериментальної екології, лабораторія
медико-біологічних основ здоров’я, лабо-
раторія хімії, екології та нетрадиційних
джерел енергії і волонтерський консуль-
тативно-валеологічний центр “Паросток”.
Студенти нашого факультету беруть актив-
ну участь у всеукраїнських конкурсах
наукових робіт, студентських олімпіадах
із біології, хімії, екології та географії, де
займають призові місця.

Факультет тісно співпрацює із агробіо-
логічним факультетом Жешувського уні-
верситету імені королеви Ядвіги Крульо-
вої у рамках реалізації проекту Євро-
пейського Союзу “Інтеграція наукових
середовищ польсько-української прикор-
донної території” (Україна – Польща).

Проводяться міжнародні викладацькі та
студентські наукові конференції, лабора-
торні практикуми, наукові семінари докто-
рантів, польові тренінги.

Факультет активно співпрацює з Міжна-
родною неурядовою організацією “DISOP”,
Вищою школою КАТНО (Бельгія). Най-
кращі студенти мають можливість навча-
тися і обмінюватися досвідом у Європей-
ських вузах (Польща, Бельгія та інші).

Наш факультет є реалізатором довготер-
мінового просвітницького міжвідомчого
проекту “НІЗ (неінфекційні захворювання):
профілактика та зміцнення здоров’я в
Україні” спільно з бюро ВООЗ в Україні і
Швейцарською Агенцією розвитку.

Студентське життя – це не тільки нав-
чання, але й цікаве активне громадське і
культурне життя, яке відкриває перед мо-
лоддю безліч можливостей та перспектив.
Студентам створено умови для самостій-
ного вдосконалення знань у вільний від
навчання час, розвитку їх захоплень, усі
бажаючі можуть зайнятися громадською
діяльністю, спробувати себе у студент-
ському самоврядуванні, різноманітних
гуртках, секціях, клубах за інтересами.
Різноманітним і яскравим є спортивне
життя.

Престижність і перспективність біоло-
гічного факультету зумовлена зростаючою
потребою суспільства в кадрах біолого-
екологічного та біолого-медичного спря-
мування. Випускники біофаку працюють
у найрізноманітніших сферах – установах
освіти і науки, медичних закладах, органах
місцевого самоврядування, на промис-
лових та сільськогосподарських підпри-
ємствах.

ном університетського фестивалю КВН.
На базі інституту періодично проходять

наукові конференції, семінари і симпо-
зіуми різного рівня (зокрема, щорічна
Міжнародна науково-практична конферен-
ція “Українське слово мовами народів сві-
ту”, Дні австрійської культури). Виходить
збірник праць молодих науковців “Науко-
ві записки Інституту іноземних мов”, фа-
хове видання з філологічних наук (мово-
знавство) “Науковий вісник Дрогобицько-
го державного педагогічного університету
імені Івана Франка”.

Інститут співпрацює із різними закор-
донними партнерами. Співробітництво
відбувається у напрямках студентського
обміну, стажування викладачів, написання
і видання наукових праць, участі у науко-
вих конференціях, семінарах, майстер-кла-
сах, лінгвокраїнознавчих поїздках. 

Завдяки співпраці кафедр інституту з
міжнародною організацією вчителів анг-
лійської мови TESOL, представниками
Корпусу Миру США, British Council та
American House, а також тісним зв’язкам

із навчальними та науковими інституціями
Австрії наші студенти мають змогу періо-
дично слухати лекції провідних іноземних
фахівців.

Викладачі та студенти інституту періо-
дично проходять стажування при Між-
народній літній академії “Greifswalder
Ukrainicum” (Німеччина), а також беруть
участь у літніх мовних школах при західно-
європейських вишах. За сприяння Гене-
рального консульства Республіки Польща
в Україні наші студенти-полоністи мають
можливість проходити короткотермінові
стажування у Польщі, а з 2014 р., у рамках
проекту “Подвійний диплом”, – паралель-
но навчатися у Полонійній академії в Ченс-
тохові з залученням коштів стипендіальної
програми Erasmus+. Налагоджено щосе-
местрове стажування студентів при Віден-
ському педагогічному університеті, зараз
ведуться підготовчі роботи для підписан-
ня аналогічних угод з Інсбрукським та Ґра-
цьким педагогічними інститутами (Австрія).

Гарною традицією вже стала організація
щорічних лінгвокраїнознавчих поїздок до
Австрії, Німеччини, Польщі, Угорщини,
Чехії, в яких беруть участь студенти інсти-
туту з числа кращих.

Соціально-гуманітарний факультет був
створений у 1999 р. для реалізації освітніх
програм вищої професійної освіти з пси-
холого-педагогічних дисциплін та органі-
зацією науково-дослідної діяльності в га-
лузі соціальної педагогіки, психології та
дошкільної освіти. Престижність і перс-
пективність факультету зумовлена зроста-
ючою потребою суспільства у соціальних
педагогах, психологах, вихователях до-
шкільних закладів. Випускники соціально-
гуманітарного факультету працюють вихо-
вателями дошкільних установ, психолога-
ми, соціальними педагогами в закладах
освіти, соціальних службах, органах місце-
вого самоврядування, органах внутрішніх
справ, установах із виконання покарань.

Факультет має міцну навчально-мате-
ріальну базу. До послуг студентів навчаль-
но-методичні кабінети, бібліотека, читаль-

Факультет початкової та мистецької
освіти – потужний підрозділ університету.
Складові осередки факультету – 4 кафед-
ри: педагогіки та методики початкової
освіти, математики, інформатики та мето-
дики їх викладання у початковій школі,
філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі, культу-
рології та мистецької освіти.

Факультет готує фахівців таких спеціаль-
ностей: “Початкова освіта”, “Початкова
освіта. Спеціалізація: англійська мова”,
“Початкова освіта. Спеціалізація: інформа-
тика”, “Початкова освіта. Спеціалізація:
образотворче мистецтво”, “Початкова
освіта. Спеціалізація: хореографія”, напря-

ний зал, лабораторія інформаційних техно-
логій.

У структурі факультету є 4 кафедри
(психології, практичної психології, загаль-
ної педагогіки та дошкільної освіти, со-
ціальної педагогіки та корекційної освіти).

Невід’ємною складовою навчально-ви-
ховного процесу є студентська наукова
робота, яка проводиться у формі проб-
лемних груп, наукових гуртків, семінарів
та тренінгів. Щорічно студенти факультету
беруть участь у всеукраїнських студентсь-
ких олімпіадах, конкурсах студентських
наукових робіт, міжнародних науково-
практичних конференціях.

Соціально-гуманітарний факультет під-
тримує тісні зв’язки з вищими навчальни-
ми закладами України та університетами
країн Західної Європи, що дає змогу на-
шим студентам слухати лекції провідних

європейських науковців, а також брати
участь у програмах студентського обміну,
міжнародних наукових конференціях та
семінарах. Студенти мають можливість
професійного вдосконалення у вищих
школах Польщі, Німеччини, Швеції,
Бельгії.

Студентам створені всі умови для доз-
вілля та відпочинку. Вони є активними
учасниками та переможцями оглядів ху-
дожньої творчості першокурсників “Де-
бют”, фестивалю команд КВН, спортив-
них заходів, беруть активну участь в орга-
нізації та проведенні зустрічей із провід-
ними фахівцями психології, соціальної ро-
боти, дошкільної освіти. Викладачі та сту-
денти факультету плідно співпрацюють із
закладами освіти та соціальними служ-
бами регіону, допомагають дитячим бу-
динкам, сиротинцям, інтернатам, здійс-
нюють волонтерську діяльність.

мів підготовки “Хореографія” та “Образо-
творче мистецтво” денної та заочної
форм навчання освітньо кваліфікаційних
рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”.

На базі факультету в останні роки було
проведено низку міжнародних науково-
практичних конференцій. Наші студенти
беруть активну участь у науковій роботі.
Кожного року на факультеті проводиться
І тур Всеукраїнської олімпіади з навчаль-
ної дисципліни “Культурологія” та спе-
ціальностей “Початкова освіта” і “Образо-
творче та декоративно-прикладне мис-
тецтво”. 2015 року вперше в Україні на фа-
культеті був проведений ІІ тур Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових

робіт із природничих, технічних і гума-
нітарних наук за галуззю  “Початкова осві-
та”. Сьогодні на факультеті працює 9 сту-
дентських наукових гуртків і 14 проблем-
них груп. Студенти факультету мають
можливість бувати за кордоном (Чеська
Республіка, Республіка Білорусь, Австрія,
Угорщина). За результатами ефективності
студентської наукової роботи факультет
кожного року посідає призові місця.

Щороку відбуваються творчі звіти спе-
ціальностей “Образотворче мистецтво”,
“Хореографія”, проводяться тематичні
творчі виставки студентських робіт з
образотворчого мистецтва, художньої
праці та вишивки. Окремі студенти орга-
нізовують персональні виставки робіт
образотворчого мистецтва.

Інститут гордий своєю командою КВН
“Інфаркт”, яка шість разів ставала чемпіо-

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ



4

«Франківець» - часопис Дрогобицького
державного педагогічного університету
 імені Івана Франка

Реєстраційне свідоцтво
ЛВ 658 від 30.07.2004 р.

Адреса редакції:
м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24,
1-й поверх, кім. 4,

Редакція залишає за собою
право скорочувати дописи.
Відповідальність за достовірність
інформації несуть автори

Видавець: Вчена рада
Дрогобицького державного
 педагогічного університету

імені Івана Франка
Редактор: Мар'яна Стефанів

Наклад
300 прим.

31 серпня 2016 р. № 8 (241)31 серпня 2016 р. № 8 (241) Франківець

БІБЛІОТЕКА – СКАРБНИЦЯ УСІХ БАГАТСТВ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ

Шановні першокурсники, вітаємо Вас
зі вступом на факультет фізичного вихо-
вання.

Декан факультету – доцент Роман  Чопик.
В структурі факультету діють 4 кафедри:

кафедра теорії та методики фізичного ви-
ховання; кафедра здоров’я людини та фі-
зичної реабілітації; кафедра спортивних
дисциплін та методики їх викладання; ка-
федри фізичного виховання та науково-
дослідна лабораторія теоретико-методич-
них проблем формування культури здо-
ров’я людини.

Студенти нашого факультету отриму-
ють надбавку до стипендії у розмірі 10%
від мінімальної та мають можливість нав-
чатися на військовій кафедрі.

Факультет фізичного виховання про-
водить навчальний процес у чотирьох бу-
дівлях:  навч. корпус № 9, вул. Стрийська,
98; навч. корпус № 11, вул. Симоненка, 5,
поряд стадіон, обладнаний футбольним
полем, біговими доріжками із синтетич-
ним покриттям, легкоатлетичними секто-
рами, волейбольним і баскетбольним май-
данчиками та спортивним майданчиком
із штучним покриттям; навч. корпус № 12,

площа Театральна, 2; будівля спортивного
залу, вул. І. Франка, 24. Заняття з пла-
вання проходять у ДЮСК “Спортовець”,
м. Трускавець, вул. Данилишиних, 11.

Після навчання студенти можуть займа-
тися в групах підвищення спортивної
майстерності або в секціях за вибором із
наступних видів спорту: футбол, міні-
футбол, легка атлетика, волейбол, баскет-
бол, атлетична гімнастика, ритмічна гім-
настика, акробатика, фітнес, гирьовий
спорт, армрестлінг, настільний теніс, бад-
мінтон, туризм, боротьба греко-римська,
боротьба вільна, ушу, шахи. Також сту-
денти можуть займатися у художніх колек-
тивах, що діють в університеті.

 Студенти факультету є основою збірних
команд, які неодноразово ставали чем-
піонами і призерами Універсіад й Чем-
піонатів Львівщини та України з футболу,
міні-футболу (чоловіки і жінки), легкої
атлетики, настільного тенісу, баскетболу,
волейболу, боротьби, бадмінтону, хортин-
гу, кікбоксінгу та інші. Діє школа
футбольних арбітрів.

У складі збірних команд університету
студенти факультету беруть участь у тра-

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ диційних польсько-українських студент-
ських змаганнях із міні-футболу (Варшава,
Ополе, Вроцлав), легкої атлетики (Біла
Подляска, Краків).

Студенти факультету щорічно беруть
участь у туристичних мандрівках, нау-
ково-туристичних експедиціях із вивчен-
ням історії та перспектив розвитку зеле-
ного і активного видів туризму, краєзнав-
ства. Наші студенти також традиційно
беруть участь у міжнародних формах
активного туризму на території України
та Польщі.

Факультет тісно співпрацює з Дро-
гобицьким добровільним товариством
захисту дітей-інвалідів “Надія”.

На факультеті функціонують студентські
проблемні групи і наукові гуртки.

У системі організації та координації ви-
ховної роботи факультету значна роль на-
лежить органам студентського самовряду-
вання. Студентський декан – Ярина Вовч-
ко; голова профспілкової організації сту-
дентів факультету – Марія Гурелич.

Бажаємо Вам повною мірою скориста-
тися можливостями, які дає університет, і
здобути високоякісну освіту. Хай буде у
Вас багато спортивних, наукових і творчих
перемог!

Шановні першокурсники! Перед вами
відчиняються двері у країну знань, де
неодмінним супутником стануть книги.

Навчально-виховний процес студента
супроводжує університетська бібліотека,
яка налічує майже 735 000 документів і
обслуговує 7 000 користувачів. Фонд кни-
гозбірні універсальний, проте виняткову
цінність мають рідкісні видання (1500
примірників). Електронна бібліотека вклю-
чає електронний каталог, що нараховує
понад 180 000 бібліографічних записів.

Для того, щоб стати користувачем уні-
верситетської бібліотеки, необхідно згідно
з графіком обслуговування з’явитися на
абонементи. Студенти інституту музично-
го мистецтва, філологічного, історичного,
фізичного виховання, біологічного, со-
ціально-гуманітарного факультетів обслу-
говуються на абонементі № 1 централь-
ного корпусу бібліотеки (вул. Лесі Україн-
ки, 2), студенти інституту фізики, матема-
тики, економіки та інноваційних техно-

логій обслуговуються на абонементі № 2
(гуртожиток № 5, вул. В. Великого, 5), сту-
денти інституту іноземних мов і факульте-
ту початкової та мистецької освіти обслу-
говуються на абонементі № 3 (вул. Кур-
баса, 2). Читацький квиток – єдиний до-
кумент, що надає право користуватися
фондами бібліотеки. Його необхідно про-
довжувати після закінчення кожного нав-
чального року, здавши до 15 липня всю
літературу. Читацький квиток категорично
заборонено передавати іншій особі і пот-
рібно обов’язково повернути під час під-
писанні обхідного листа.

На абонементі література видається до-
дому, а в читальних залах працюють із до-
кументами, наявними в одному примір-
нику, періодичними та рідкісними видан-
нями. Їх не можна виносити з читального
залу без дозволу бібліотекаря. У централь-
ному корпусі бібліотеки знаходяться два
читальні зали: № 1 (природничі науки,
мовознавство, літературознавство, мис-

тецтво, художня література, дисертації,
автореферати дисертацій) і № 2 (педаго-
гіка, психологія, історія, економіка, політи-
ка, філософія, релігієзнавство, право), чи-
тальні зали також працюють в інститутах
і на факультетах.

У довідково-бібліографічному відділі
можна отримати інформацію про кількість
та місцезнаходження книг, підібрати літе-
ратуру до теми. За допомогою електрон-
ного каталога здійснюється багатоаспект-
ний пошук – за автором, назвою, ключо-
вими словами, роком видання тощо. На
запит користувачів надається тематичний
підбір літератури, консультації зі складання
та оформлення бібліографічних списків лі-
тератури до рефератів, курсових та випус-
кових робіт. Працює віртуальна довідка.

Корисну інформацію про діяльність
бібліотеки подано на web-сторінці, яка
розміщена на університетському сайті у
рубриці “Інші підрозділи”.

Одне з найбільших громадських об’єд-
нань університету – профспілкова орга-
нізація студентів – нараховує понад 2000
членів. Її виборний орган – профком –
провідним напрямом своєї роботи вважає
захист законних прав та інтересів сту-
дентів, турботу про сиріт, інвалідів, мало-
забезпечених, про студентські сім’ї. Не
залишаються осторонь уваги профкому
питання житла, побутових умов, охорони
здоров’я майбутніх учителів. Студенти із
віддалених регіонів забезпечуються жит-
лом у гуртожитках. Їх в університеті – 3.
Крім того, керівництво профкому на чолі
з І. Гівчаком заснувало Центр працевлаш-

тування студентів. На основі укладених
договорів студенти направляються на
роботу вихователями  у табори відпочинку
для дітей, а саме : “Лісотехнік ” (Миколаїв-
ська обл.,) “Політехнік – 2” (смт. Славсь-
ке), “Веселка” (с. Н. Кропивник), “Полі-
технік – 3” (м. Коблево), “Світанок”
(м. Трускавець), “Арніка” (м. Сколе) та
інші. Така практика дає змогу студентам
набути практичного досвіду вихователя,
реалізувати набуті педагогічні знання в
реальних умовах роботи з дітьми.

Профком є ініціатором різноманітних
виховних заходів. Серед них особливою
популярністю користуються студентські

фестивалі КВН, загальноуніверситетські
свята: “День першокурсника” , “Красуня
університету ”, конкурс естрадної пісні
“Шанс”, “Козацькі забави”, конкурс “Сту-
дент року”. Велику аудиторію учасників і
глядачів збирає огляд-конкурс художньої
самодіяльності першокурсників “Дебют”.

В літній період для студентів організо-
вується оздоровлення на узбережжі Чор-
ного моря (на базі Лісотехнічного універ-
ситету “Лісотехнік ” в смт. Рибаківка, Ми-
колаївська область).

Профком студентів запрошує першо-
курсників  взяти участь у роботі студент-
ської профспілки, реалізувати себе та
вдосконалити свої можливості, здобути
досвід роботи громадського діяча та
пройти “Школу лідера”.

Шановний абітурієнте, як відомо, сту-
дентське життя – одна з найсвітліших сто-
рінок біографії кожного, хто вчився або
вчиться в університеті.

На нашому факультеті важливу роль в
організації студентського життя відіграє
студентське самоврядування. Організація
навчання здійснюється за умови тісної
співпраці адміністрації факультету зі сту-
дентським самоврядуванням.

Студенти історичного факультету є актив-
ними учасниками різних конкурсів та
змагань, що організовуються в університеті.

ТЕБЕ ЗАХИЩАЄ ПРОФКОМ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  На факультеті розроблена чітка система
кураторства як важливого чинника ви-
ховної роботи. Куратори студентських
груп проводять різноманітні культурно-
масові заходи, традиційними стали екскур-
сії Дрогобичем, подорожі до наскельної
фортеці “Тустань” та с. Нагуєвичі.

Кожного року відбувається обмін сту-
дентами з навчальних закладів Кракова та
Любліна, де вони можуть поділитися дос-
відом навчання та познайомитися з виз-
начними пам’ятками країн.

Студенти нашого факультету активно
займаються науковою діяльністю у Науко-
вому товаристві студентів та аспірантів

імені професора Василя Надім’янова. На
факультеті також систематично видається
збірник наукових праць студентів, де вони
можуть опублікувати свої наукові напра-
цювання. Протягом усього навчального
року в нас відбуваються конференції-
презентації, практичні конференції та за-
сідання круглого столу, які, зазвичай,
присвячуються пам’ятним датам в історії.

З першого курсу студенти мають мож-
ливість брати участь у щорічних археоло-
гічних експедиціях, набратися там досвіду,
вражень та познайомитися з провідними
археологами України.


