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Дорогі Друзі!
Прийміть найщиріші вітання з 

Новим роком та Різдвом Христовим! 
Нехай ці свята – вісники оновлення, 
мрій і сподівань – принесуть Вам і Ва-
шим родинам добро, мир та достаток.

Бажаю, щоб у новому році Ви зро-
били все те, про що так давно мрія-
ли. Хочу, щоб Ви відчували турботу з 
боку колег, тепло друзів та близьких.

Щастя Вам, міцного здоров'я, здій-
снення найзаповітніших бажань.

З Новим роком!

Сергій Баранов-Мохорт, 
народний депутат України,

радник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту (з кадрових питань)

Шановні стуДенти та виклаДачі!

Профком студентів університету від усього 
серця вітає Вас із найочікуванішими і світли-
ми святами — Новим Роком та Різдвом Хрис-
товим! Це усіма нами з дитинства улюблені й 
радісні дні, наповнені світлом спільної радості, 
веселощів, очікування дива й казки, душевно-
го тепла та надії.

Напередодні Нового Року прийнято загаду-
вати бажання і вірити, що вони обов'язково 
здійсняться. Від усієї душі зичимо Вам вели-
кого щастя, міцного здоров'я, добра й радості, 
вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай 
прийдешній рік принесе достаток і добробут 
Вашій сім'ї. Нехай панують у Ваших домівках 
мир, взаєморозуміння s любов.

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

Ігор Гівчак,
голова профкому студентів університету 

Дата ЗаХіД Організатор заходу
31 січня – 
5 лютого

Школа молодого соціолога «Сучасна Україна в соціологічному вимірі» Кафедра правознавства, по-
літології та соціології

16 лютого Презентація 2-го тому наукового збірника «Славістика: Дмитро Чижевський і європейська культура» Інститут Франкознавства, 
деканат ф-ту романо-герман-
ської філології

20 лютого Творча зустріч із лауреатом Шевченківської премії Ігорем Калинцем та українською поетесою Іриною Кали-
нець з нагоди Міжнародного дня рідної мови

Український осередок това-
риства «Просвіта»

25 лютого Зустріч із композитором, заслуженим діячем мистецтва України, директором конкурсу «Ланчано» (Італія), 
головою журі Міжнародного конкурсу баяністів «Вічний рух» Володимиром Зубицьким за участю пред-
ставників м. Новокубинське (Росія), Харкова, Чернівців, Львівщини

Музично-педагогічний 
факультет

1 березня Вшанування пам’яті професора кафедри методики музичного виховання, заслуженого артиста УРСР, заслу-
женого діяча мистецтв УРСР Юліана Корчинського до його 90-річчя від дня народження

Музично-педагогічний ф-т

22 березня Презентація альманаху «Український вісник » Центр Душпастирства молоді 
СДЄ УГКЦ, ректорат

25 березня ХХІІ наукова сесія Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка Дрогобицький осередок НТШ
7 квітня Презентація творчого доробку Заслуженого майстра народної творчості України Мирослави Кот «Поезія на 

полотні»
Інженерно-педагогічний ф-т

14 квітня Творчий звіт лауреата Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів, народного вокально-хорео-
графічного ансамблю «Пролісок» з нагоди 45-річного ювілею

Музично-педагогічний фа-
культет, виховний відділ

30 квітня – 
4 травня

ІV Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE»; ІV Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики»; ІV Міжнародна науко-
во-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» 

Музично-педагогічний фа-
культет

6-7 травня Міжнародна наукова конференція «Дух-душа-тіло як проблема філософії та культури російського срібного 
віку»

Кафедра філософії

12 травня ІV Обласна учнівська науково-практична конференція на тему: «Еколого-валеологічна культура – вибір ХХІ 
століття»

Біологічний факультет

15– 19 травня Дні Австрійської культури в Дрогобичі Центр європеїстики, австрій-
ська бібліотека

18 травня Звітний концерт та звітна виставка студентів педагогічного факультету та Центру перепідготовки та після-
дипломної освіти 

Педагогічний факультет

17 травня Науково-методичний семінар викладачів педагогіки (презентація наукового доробку проф. О. Вишневського) Соціально-гуманітарний ф-т
19-20 травня VІ Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» Ф-т фізичного виховання
20-21 травня VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна політика: проблеми та перспективи» Кафедра соціології, політоло-

гії та правознавства
24 травня Літературно-мистецьке свято «Іван Франко і розвиток української фольклористики» Інститут Франкознавства
30 червня Вшануємо людей праці (вечір, присвячений підсумкам навчального року) Профком працівників уні-

верситету
31 серпня Звільнення за власним бажанням голови профкому працівників університету В.А. Отрощенко. В.о. голови 

профкому працівників університету обрано доц. О.А. Куцик, завідувача кафедри слов’янських мов, заступни-
ка голови профкому

7 вересня Академія, приурочена 20-ій річниці Незалежності України та 155-ій річниці з дня народження Івана Франка Комісія у справах молоді 
СДЄ УГКЦ, ректорат

14-21 вересня Виставка пленерних робіт «Пейзаж в етюдах» Педагогічний факультет
19-23 вересня Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька Інститут фізики, математики 

та інформатики, Національна 
академія наук України

2011 рік у фактах, подіях, цифрах



23 січня 2012 р.   № 23  (189)23 січня 2012 р.   № 23  (189)  23 січня 2012 р.   № 23  (189)23 січня 2012 р.   № 23  (189)2 3

Дата ЗаХіД Організатор заходу
21 вересня Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Культура. Взаєморозуміння» Факультет романо-герман-

ської філології
22 вересня ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань сім’ї та сімейного виховання: «Сім’я – основа 

Церкви і Держави»
Кафедра філософії

22 вересня Всеукраїнська наукова конференція «Класична спадщина й сучасний літературний процес», присвячена 
70-літтю з дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Івановича Борецького

Філологічний факультет

4 жовтня Семінар із педагогіки вищої школи на тему: «Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти»

Ректорат

14-16 жовтня 35 студентів (філологічний факультет та факультет романо-германської філології) працювали волонтерами 
ХІ Економічного форуму (м. Трускавець)

Ректорат

18 жовтня Студенти біологічного факультету зайняли ІІІ місце на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи 2011» 

Біологічний факультет

28 жовтня Група студентів і викладачів університету здійснила 10-денну поїздку по Австрії Центр європеїстики
30 жовтня – 
20 листопада 

V Міжнародний хоровий фестиваль імені о. Северина Сапруна, присвячений 110-й річниці заснування му-
зично-просвітницького товариства «Боян Дрогобицький». 

Музично-педагогічний ф-т, 
міська рада, СДЄ УГКЦ

1 листопада Зустріч із письменницею Галиною Пагутяк, лауреаткою Національної премії ім. Т. Шевченка Філологічний факультет
5 листопада Відійшов у вічність доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, ака-

демік Європейської академії проблем людини, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За тру-
дові досягнення «IV ступеня», доктор «honoris causa» Жешувського університету (Польща), академік Укра-
їнської академії політичних наук, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ СКОТНИЙ

18-19 листо-
пада 

І Міжнародна науково-практична конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники» . Кон-
ференція проводилася в рамках святкування 110-ої річниці від дня заснування музично-просвітницького 
товариства «Боян Дрогобицький» 

Музично-педагогічний фа-
культет

20 листопада Бенефіс співака, заслуженого працівника освіти України, професора Корнеля Сятецького з нагоди 70-річчя 
від дня народження, 45-річчя концертно-творчої діяльності 

Музично-педагогічний фа-
культет

24 листопада Студентсько-учнівська піша хода пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років Рада студентського самовря-
дування університету

29 листопада Вечір-реквієм пам’яті жертв голодомору «Палахкоче свіча поминальної нині молитви» Комісія у справах молоді 
СДЄ, ректорат

2-4 грудня ІV Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття»; ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція

Музично-педагогічний фа-
культет

11 грудня Відкриття меморіальної дошки по вул. Стебницькій, 78 (м. Трускавець) професора літературознавця, фран-
кознавця Зенона Гузара

Філологічний факультет

14 грудня Вечір пам’яті ректора Валерія Григоровича Скотного «Які минають люди неповторні!» Ректорат, профком
15 грудня Зустріч з українським письменником і сценаристом Андрієм Курковим та директором Української асоціації 

видавців і книгорозповсюджувачів Михайлом Ватуляком
Кафедра теорії та історії 
української літератури

15 грудня Науковий семінар кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі на тему: 
«Дослідження систем створення назв місцевостей у дописемну пору» (доповідач Йосип Осецький)

Педагогічний факультет

15 грудня Зустріч представників усіх факультетів з випускниками середніх шкіл Турківського району Ректорат
16 грудня Науково-практична конференція з нагоди 65-річчя від дня народження та 45-річчя трудової діяльності у 

вищій школі доктора філологічних наук, професора Миколи Зимомрі «Діалог культур – феномен у міждис-
циплінарному вимірі»

Факультет романо-герман-
ської філології

18 грудня Ювілейний виступ народного чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький» (до 110-річчя від дня заснування) Музично-педагогічний ф-т
21 грудня Зустріч представників усіх факультетів університету і педагогічного ліцею з випускниками середніх шкіл 

Старосамбірського району
Ректорат

22 грудня Літературно-музичний вечір «Є скарби, допоки їх шукають» Філологічний факультет
28 грудня Зустріч з Героєм України, лауреатом Національної премії ім. Тараса Шевченка, академіком Української ака-

демії мистецтв, «ангелом-охоронцем» українських музеїв та замків, пам’яток культури українського народу 
Борисом Григоровичем Возницьким 

Університетський осередок 
«Просвіта»

2011 Присвоєно кваліфікацію: бакалавра – 931 студенту денної форми навчання, 936 студентам заочної форми 
навчання, 5 екстернам; спеціаліста – 881 студенту денної форми навчання, 971 студенту заочної форми на-
вчання, 1 екстерну; магістра – 141 студенту денної форми навчання, 96 студентам заочної форми навчання. 
Диплом з відзнакою отримали: 64 бакалаври, 81 спеціаліст, 22 магістри (денна форма навчання); 31 бака-
лавр, 42 спеціалісти, 25 магістрів (заочна форма навчання).
Захищено 6 докторських дисертацій та 27 кандидатських дисертацій.
Надруковано 36 монографій, 5 підручників, 289 посібників, із них 22 з грифом МОН та 1702 наукові статті.
Редакційно-видавничий відділ університету видав 336 назв навчальної літератури.

В.М. Лудин, методист навчально-методичного відділу

Люди-довгожителі за-
вжди були і будуть 

гордістю своїх співвіт-
чизників. Наш універси-
тет також може похва-
литися такими героями. 
Їх не так багато, але вони 
є – люди, яким мину-
ло 90 років, які прожи-
ли довге, насичене пра-
цею і творчістю життя 
і зараз, наскільки їм до-
зволяє здоров’я, намага-
ються жити, а не існува-
ти. Відкриває цей список 
Іван Іванович Радіонов, 
якому 14 січня 2012 року 
сповнилося 97 років.

Судячи з дати наро-
дження, ми можемо лише 
здогадуватися, скільки 
пережила ця людина за 
довгі роки та десятиліття, скільки історич-
них подій вплинули на його власне життя. 
До війни Іван Іванович працював агроно-
мом, закінчив Московську сільськогоспо-
дарську академію імені Тімірязєва. У 1938 
році була служба в лавах Радянської армії, 
а потім − фронт, ризик загинути і перемога. 
Післявоєнні дороги привели Івана Івановича 
у 1946 році до Західної України, де він спо-
чатку очолив відділ Дрогобицького обласно-

Розумного 
наставника, 

добРого 
поРадника,

старшого викладача 
фізичного виховання
ігоря Михайловича 

ілика
вітаємо із 55-літтям!

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!

Студенти групи ПП-32
соціально-гуманітарного факультету

Кожен із нас, пройшовши певну життєву 
стежину, зупиняється на хвилинку й ди-

виться на свої досягнення. Звісно ж, життя 
прожити – не поле перейти. Спіткають нас 
радощі і горе, смуток та веселощі, але най-
більш вагомим є той факт, що кожен із нас, 
досягає вершин та має чим пишатися. Звісно, 
впродовж цілого життя ми завжди поспішає-
мо, втілюємо в реальність певні плани, мрії. 

Такою людиною, яка зуміла вправно до-
сягти та реалізувати свою мрію про працю на 
педагогічній ниві є Мирослава Миколаївна 
Сосяк. З великою гордістю називаємо її заслу-
женою завідувачкою кафедри методики ви-
кладання іноземних мов, доцентом та канди-
датом педагогічних наук. Втілюючи бажання 
та цілі, здібності у досягненні педагогічної ви-
соти, тихим непомітним кроком промайнув 
час і вже 25 січня на життєвому порозі Ми-
рославу Миколаївну чекає 60-річний ювілей. 
Це людина з великої літери, їй притаманні 
риси вмілого керівника та водночас люблячої 
і щирої доньки, матері, турботливої бабусі.

За плечима талановитої та працьовитої 
жінки понад 35 років досвіду викладацької 
майстерності на факультеті романо-герман-
ської філології. Слід зазначити, що Миросла-
ва Миколаївна вміє знаходити індивідуаль-
ний підхід до кожного студента, адже про це 
свідчать їхні успіхи. За її керівництва кафедра 
досягла відмінних результатів у науковій та 
викладацькій роботі. У числі студентів, ви-
хованих Мирославою Миколаївною, багато 
талановитих, успішних вихованців-педагогів.

Мирослава Миколаївна користується ав-
торитетом серед колег, її думку враховують 
та поважають. Вона є вимогливим педагогом 
як і до себе, так і до оточуючих, але разом з 
тим, повністю віддає свої знання студентам. 
Крім того, викладання матеріалу не є суто 
теоретичним, а підкріпленим на життєвій 
практиці. Це професіонал, зауваження якого 
сприймаються не як докір, а як цінні поради.

Тож, шановна Мирославо Миколаївно, до-
звольте від імені науково-викладацького ко-
лективу, працівників факультету та студент-
ської молоді привітати Вас із ювілеєм. Від 
усього серця бажаємо Вам здоров’я, сил ду-
ховних і фізичних, терпіння, удачі, оптимізму. 

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога,
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив
факультету романо-германської філології

го управління сільського 
господарства, а в 1949 
році перейшов на роботу 
у Дрогобицьку сільгос-
пшколу.

У 1963 році Іван Івано-
вич пов’язав своє життя 
на довгі 23 роки з Дро-
гобицьким педагогічним 
інститутом, де проявив 
себе як людина працьо-
вита, вимоглива, творча.

Шановний ювіляре! 
Бажаємо Вам щасливого 
довголіття, духовного 
піднесення, віри, сили і 
впевненості у щасливо-
му завтрашньому дні. А 
родинний затишок і ко-
хана дружина нехай до-
помагають відчути себе 
захищеним і щасливим.

Людина мусить пережити різне –
Всі примхи долі, часом дуже грізні.
Всі явища природи нездоланні
І повороти в власному коханні.
Ми мусим, навіть, пережити мовчки
Оте, над чим кричати часом хочем,
Хай пройде вічність, навіть не хвилина,
Щоб зберегти собі ім’я – Людина.

ректорат

ПРисВОєННя ВчеНиХ ЗВаНь
23 грудня 2011 року рішенням атеста-

ційної колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України науково-педаго-
гічним працівникам Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. І. Фран-
ка присвоєно вчене звання:

професора кафедри теорії та історії укра-
їнської літератури Ігорю Йосиповичу Наби-
товичу;

професора кафедри менеджменту та ад-
міністрування Олександру Миколайовичу 
Свінцову;

доцента кафедри правознавства, соціоло-
гії та політології Оксані Ярославівні Зеленій;

доцента кафедри германських мов та пере-
кладознавства Івану Миколайовичу Зимомрі;

доцента кафедри біології Анжеліці Степа-
нівні Івасівці;

доцента кафедри практики німецької мови 
Тарасу Богдановичу Пицу;

доцента кафедри практики англійської мови 
Галині Іванівні Удяк.

вітаємо!

вітаємо!
Доцента кафедри соціальної педагогіки 

та колекційної освіти 
надію іванівну ашиток

з успішним захистом дисертації
на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук 

Завідувача кафедрою екологічного менедж-
менту та комунікативних технологій

Богдана Юрієвича кишакевича
з успішним захистом дисерта-

ції на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук .

Викладача кафедри методики трудового 
і професійного навчання та декоративно-

ужиткового мистецтва
Ярослава Ярославовича Матвісіва

з успішним захистом дисерта-
ції на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук.

Які минають люди неповторні ...

Миттєвості управлінської діяльності 
ректора

Дев’яності роки минулого століття зміни-
ли політичне обличчя Європи: перестала іс-
нувати, здавалось, непорушна твердиня − Ра-
дянський Союз. У нашого народу виникла 
чергова історична можливість мати свою не-
залежну державу. Більшість жителів України 
були впевнені, що цей шанс ми вже не змар-
нуємо і досить скоро, через років 10-15, стане-
мо в одному ряді з передовими країнами світу.

Почались зміни в житті суспільства. Вони 
не могли не зачепити таку галузь людської ді-
яльності як освіта, яка в усіх країнах є досить 
консервативною системою. В часи швид-
кої перебудови суспільства консерватизм є 
більш позитивним, ніж негативним явищем.

У нашому університеті (тоді ще педагогіч-
ному інституті) також почали відбуватись 
значні зміни. Ректор Валерій Григорович 
Скотний, спираючись на ініціативних та 
креативних працівників, взявся за перетво-
рення інституту в університет. При цьому, 
все те добре, що було надбанням колективу, 

залишалось. Широко обговорювались різні 
моделі розвитку інституту.

Мене обрали деканатом фізико-математич-
ного факультету восени 1996 року. Одним із 
шляхів його модернізації у моїй передвибор-
чій програмі було завдання посилення гума-
нізації та гуманітаризації навчання. Зустріч з 
Валерієм Григоровичем показала, що ректор 
повністю підтримує такі ідеї. Я тоді вперше 
почув від нього сакраментальну фразу: «Все, 
що не заборонено, можна …». Наша ідея по-
лягала в тому, щоб, поряд із деякими змінами 
навчальних планів вже існуючих спеціаль-
ностей, з метою збільшення гуманітарного 
компоненту, відкрити на факультеті нові спе-
ціальності, де б фізика і математика поєдну-
валась з економікою та англійською мовою. 
Валерій Григорович взяв на себе основний 
тягар – переконати, що таке поєднання мож-
ливе, Міністерство освіти, а ми повинні були 
створити, як він сказав, «збалансовані на-
вчальні плани». Крім того, ми отримали під-
тримку на відкриття набору студентів заочної 
форми навчання зі спеціальностей «Матема-
тика, економіка» та «Фізика, інформатика».

Варто зазначити, що запропоновані кроки 
не були одностайно підтримані як деякими 

працівниками факультету, так і в Міністер-
стві. Через років десять університету таки 
було заборонено вести набір студентів на 
спеціальності «Фізика, англійська мова» та 
«Математика, англійська мова», хоч у наш 
час ідея навчання іноземної мови математи-
ків і фізиків стає ще більш актуальною, ніж 
тоді, бо наш університет, як і всі університети 
України, є учасником Болонського процесу.

Розширення спектру спеціальностей при 
наборі студентів на навчання на фізико-мате-
матичному факультеті дало можливість зна-
чно збільшити популярність факультету серед 
абітурієнтів, що привело до суттєвого збіль-
шення конкурсів при вступі. Через деякий час 
ми отримали можливість не лише успішно ви-
конувати державні замовлення на підготовку 
спеціалістів, але й у нас почали вчитися сту-
денти за свої власні кошти. Це привело до зна-
чного збільшення не лише кількості студентів, 
але й якості підготовки спеціалістів.

Згадані події були для Валерія Григоро-
вича лише невеличкою миттєвістю в його 
багатогранній діяльності, а для нашого ко-
лективу – це цілі сторінки історії.

В.І. Бойчук,
професор, декан Інституту фізики, 

математики та інформатики

вітаємо!
Збірну чоловічу команду з настільного те-

нісу Дрогобицького педагогічного універси-
тету ім. І. Франка за зайняте ІІІ місце у зма-
ганнях «Універсіада Львівщини – 2011р.»: П. 
Почула (факультет фізичного виховання), Б. 
Фоменко (факультет фізичного виховання), 
А.Галайдін (факультет романо-германської 
філології). Тренер команди – ст. викладач 
В.Ф. Мартиненко.

Студентів І курсу факультету фізичного 
виховання Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. І. Франка І. Се-
лецького (ЗЛ-12), І. Терлецького (ЗЛ-12) за 
зайняте ІІ місце в турнірі на призи чемпіонів 
світу та Європи з греко-римської боротьби 
(м. Долина Івано-Франківської області). Тре-
нер – І.В. Матієшин, викладач кафедри спор-
тивних дисциплін та методики їх викладан-
ня. Турнір проходив з 23 по 25 грудня. Участь 
приймали команди міст Львова, Тернополя, 
Івано-Франківська, Стрия, Мукачева, Тячева, 

Берегово та Рівного.
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«Ювілейний концерт «Бояна дрогоБицького»
(до 110-річчя від дня заснування)

Лунає пісня кришталево чиста, 
«Боян Дрогобицький» сколихує весь світ!
Дзвінкоголоссям в днину урочисту
Святкує він 110 літ! 

Древній Дрогобич здавна славиться міцни-
ми традиціями, які продовжуються і сьогодні, 
проведенням значущих культурно-мистець-
ких заходів. Нещодавно відбувся хоровий 
фестиваль ім. о. С. Сапруна, учасниками яко-
го стали колективи Західної України та гості 
з м. Перемишль (Польща). Виступи хорових 
колективів відбувались в Катедральному со-
борі Пресвятої Трійці, де учасники з успіхом 
презентували твори духовної музики.

Дослідження науковців підтверджують, що 
товариство «Боян Дрогобицький» засноване в 
1901 році. Від 1922 року товариством керував 
священик, мистецько-громадський діяч і ком-
позитор Северин Сапрун. А від 1932 року хор 
очолив випускник Празької консерваторії, 
піаніст і диригент Богдан П'юрко. Найвищо-
го злету колектив досягнув у 1942 році, коли 
виступив на І Краєвому конкурсі хорів, при-
свяченому 100-річчю від дня народження М. 
Лисенка. Хор посів перше місце і був нагоро-
джений лавровим вінком, а диригент – спе-
ціальною батутою. Після 1944 року колектив 
перестав існувати.

На межі 1990-1991 рр. з ініціативи завідува-
ча кафедри методики музичного виховання та 
диригування проф. М. Бурбана, за сприяння 
декана музичного факультету проф. С. Дацю-
ка, хормейстерів доцентів П. Гушоватого, Я. 
Кулешка, М. Ковбасюка, викладачів інших ка-
федр розпочалися репетиції хору. У 1991 році 
при Дрогобицькому державному педагогічно-
му університеті ім. І. Франка відновило свою 
діяльність й музично-просвітницьке товари-
ство «Боян Дрогобицький». Першими дири-
гентами хору стали М. Бурбан, С. Дацюк та П. 
Гушоватий. Завдяки широкій концертно-мис-
тецькій діяльності й високому професіона-
лізму колектив отримав звання «Народного» 
(1993) та статус «Муніципального» (2006).

Завершальним підсумком фестивальних ви-
ступів був довгоочікуваний ювілейний вечір 
хору «Боян Дрогобицький», який відбувся 18 
грудня 2011 року в приміщенні концертного 
залу Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка. Святковий концерт 
розпочався хвилиною мовчання і вшануван-
ня світлої пам’яті ректора, академіка, проф. В. 
Скотного, який був шанувальником та мецена-
том хору (у їхньому виконанні прозвучала мо-
литва С. Сапруна «Святий Боже»). Напередод-
ні свят слухачам було подаровано дві різдвяні 
перлинки: «Колядка» В. Камінського та «Що то 
за предиво» В. Барвінського (солістка Львів-
ського обласного академічного муз. драмтеа-
тру ім. Ю. Дрогобича Н. Криськів). Кант «Через 
поле широкеє» Д. Котка прозвучав у виконанні 
хору та соліста, заслуженого працівника куль-
тури України П. Турянського. Хоровим кон-
цертом «Тебе, Бога хвалим» Д. Бортнянського 
в урочисто-піднесеному характері було завер-
шено перший відділ концерту.

Варто наголосити, що «Боян Дрогобиць-
кий» бере активну участь у регіональних та 
міжнародних фестивалях та конкурсах, під-
тримуючи творчу співпрацю з десятками 
хорових колективів, які є інтенсивними по-
пуляризаторами українського хорового спі-
ву. Підтвердженням цього є вихід на сцену 
гостей з Інституту музики Жешівського уні-
верситету (Польща) доктора габілітованого, 
проф. Ольги Попович та ад’юнкта, доктора 
Агнєшки Гошовської-Яблонської, які зворуш-
ливо виконали вокальні композиції. 

Зі скарбниці різнопланового репертуару 
у другому відділі були представлені твори: 

М. Лисенка «Ой, нема, нема ні вітру ні хвилі», 
«У Туркені по тім боці»(з музики до поеми 
Т. Шевченка «Гамалія»); Ф. Колесси на слова 
Т. Шевченка «Було колись»; обр. М. Лисенка 
«Ой пущу я кониченька»; обр. Е. Садовського 
«Тихий ліс», «Світить місяць» (солісти П. Ту-
рянський, Я. Кулешко).

Кульмінаційною вершиною вечора став 
твір П. Дворського на слова М. Бакая «Горнусь 
до тебе, Україно» (соліст – К. Сятецький, за-
служений працівник освіти України). У пере-
рві між відділами ювілейного вечора кандидат 
мистецтвознавства, проф. І. Бермес детально 
представила історію «Бояна Дрогобицького»

З музичним привітанням виступило тріо 
з Бережанського хору-побратима. Концерт-
на програма чергувалась з привітальними 
виступами друзів, колег та шанувальників 
колективу. Першим на сцену для привітання 
вийшов в.о. ректора, проф. Ю. Кишакевич, 
який у своєму зверненні до учасників за-
значив, що «ваша безоплатна праця робить 
чималий внесок у пропаганду української 
музичної культури, а ваш високопрофесій-
ний спів є зеленою, пишно квітучою оазою в 
пустелі низькопробної музики».

Привітати іменників прибули гості зі 
Львова: І. Даньковський, провідний мето-

дист хорового жанру, керівник хору «Єв-
шан»; доц. Р. Береза, директор Львівського 
обласного центру народної творчості. кан-
дидат педагогічних наук. А провідний фа-
хівець Львівського обласного управління 
культури Б. Паньків, за підписом заступни-
ка Голови обласної державної адміністрації 
І. Стефанишина, привітав колектив віталь-
ною адресою та вручив Петру Гушоватому 
почесну грамоту за вагомий особистий вне-
сок у розвиток національного хорового мис-
тецтва. З вітальними словами та подарунка-
ми колектив вітали: проф. С. Дацюк, декан 
музично-педагогічного факультету; проф. 
М. Бурбан, завідувач кафедри методики 
музичного-виховання та диригування; М. 
Сипа, начальник виховного відділу універ-
ситету; О. Цигилик, професор Львівської 
національної музичної академії, заслуже-
ний діяч мистецтв України. Вітальні адреси 
вручили: М. Ластовецький , директор ДМУ 
В. Барвінського, член НСКУ; М. Гірняк, 
керівник хору Дрогобицького музичного 
училища; С. Целюх, керівник Стрийського 
чоловічого муніципального хору «Каме-
няр», заслужений діяч мистецтв України; І. 
Захарій, керівник церковного хору «Дзвін». 
З вітальним словом виступив голова Дрого-

«віЗерунки прикарпаття – 2011»
Під такою назвою у Дрогобичі на базі Фран-

кового університету 2-4 грудня цього року 
відбувся IV Всеукраїнський конкурс баяніс-
тів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття».

Цьогорічний мистецький форум зібрав 
представників зі Львівської, Вінницької, Ки-
ївської, Хмельницької, Івано-Франківської, 
Закарпатської, Тернопільської, Запоріжської, 
Чернігівської областей, АР Крим та зокрема 
Білорусі (м. Мінськ).

Баянно-акордеонне дійство було присвя-
чене 75-річчю від дня народження видатного 
композитора, баяніста, педагога, члена Націо-
нальних спілок композиторів та кінематогра-
фістів України, заслуженому діячеві мистецтв 
України, проф. Одеської музичної академії ім. 
А. Нєжданової, представникові Львівської 
баянної школи В.П. Власову, який, зокрема, і 
був очільником журі. Водночас до складу журі 
ввійшли лауреати Всеукраїнських та Міжна-
родних конкурсів: заслужений артист Укра-
їни, проф. Одеської музичної академії ім. А. 
Нєжданової В. Мурза; кандидат мистецтвоз-
навства, заслужений діяч естрадного мисте-
цтва України, заступник декана оркестрового 
факультету Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка, композитор Я. Олек-
сів; викладач Хмельницького музичного учи-
лища ім. В. Заремби А. Нікіфорук; заслужений 
артист України, доц.. Мукачівського універ-
ситету С. Барвік-Карпатський; заслужений 
працівник культури України, голова циклової 
комісії народних інструментів Дрогобицького 
музичного училища ім. В. Барвінського В. Чу-
мак та магістр Ю. Чумак.

В рамках конкурсу було проведено: II Все-
українську науково-практичну конференцію 
«Творчість композиторів України для народ-

них інструментів», у якій взяли участь близь-
ко 26 доповідачів із різних вузів України; 
презентації низки навчально-методичної лі-
тератури, зокрема доцентів В. Салія «Дитячий 
альбом баяніста-акордеоніста» та А. Душно-
го у співавторстві із викладачем В. Шафетою 
«Власов В. Педагогічний репертуар баяніста» 
із Дрогобицького педагогічного університету 
та проф. Д. Кужелєва «Баянна творчість укра-
їнських композиторів» із Львівської музичної 
академії; майстер-клас проф. В. Власова; кон-
церти за участю лауреатів Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, майстра баянного 
виконавства В. Мурзи, Я. Олексіва, А. Нікі-
форука; студентів класу доц. А. Душного: Р. 
Стахніва, В. Мицака, О. Сергієнко, Ю. Ісевича; 
інструментального дуету: Р. Стахнів (акорде-
он) та Я. Лензіон (ф-но); квартету народних 
інструментів: Р. Стахнів (сопілка), В. Мицак 
(баян), Л. Оліярник (бандура), Ю.Дякунчак 
(контрабас); урочисту академію-концерт при-
свячену 75-річчю від дня народження В. Вла-
сова (вступне слово та коментарі Ю. Чумака).

Водночас зазначимо, що директором кон-
курсу був А. Душний, кандидат педагогічних 
наук, заслужений діяч естрадного мистецтва 

василь лопушанський: 
виразні обриси особистості

Ювілей – це не просто свято, 
це символічний підсумок життя 
людини, curriculum vitae якої за-
вжди наповнений неповторними 
подіями, радісними і тривожни-
ми переживаннями, творчими 
здобутками, а головне − усвідом-
ленням того, що «в моїх роках – 
моє багатство». У час різдвяних 
свят, коли за столом зібрались 
родини, пахне сіном і кутею, ко-
лядка над землею з добрим Ан-
гелом летить, особливо плідно 
святкує свій ювілей Василь Ми-
хайлович Лопушанський, завідувач кафедри 
практики німецької мови нашого університету. 
Як і його небесний патрон, Ювіляр присвячує 
свої таланти, знання, ентузіазм і здоров’я для 
добра своїх рідних, колег і друзів. Його життя 
у цілковитій гармонії з працею, сім’єю, дозвіл-
лям і вподобаннями, які рельєфно доповню-
ють його портрет. Він залюбки демонструє ку-
лінарні здібності у найвибагливіших стравах, 
дає фору своїм суперникам у шахах і настіль-
ному тенісі, захоплюється художнім словом й 
добірно дбає про свою бібліотеку, а найбільше 
полюбляє подорожі. Його життєвий досвід 
надзвичайно збагачений мандрівками багать-
ма країнами Європи, Азії й Африки. Та найе-
моційніше живуть у його спогадах Свята земля 
Єрусалиму, мистецтво й архітектура славного 
Риму, ландшафти швейцарських Альп, бризи 
Адріатичного моря.

Василь Михайлович народився 10 січня 
1957 р. у мальовничому селі  Тисовиця на 
Старосамбірщині. Він був одним із найоб-
дарованіших у дружньому колі п’яти синів, 
яких з безмежною любов’ю виростили й ске-
рували на стежку самостійного життя їхні 
батьки − Анна та Михайло Лопушанські. У 
важкому повсякденному побуті тих років 
вони були щасливі своїми дітьми.

Азбуку життя Василь Михайлович почав 
пізнавати у Тисовицькій і Нагуєвицькій по-
чаткових школах, а відтак продовжив навчан-
ня у Стрілківській школі-інтернаті, де був за-
кладений добрий підмурівок його життєвого і 
творчого шляху. Він міг би стати професійним 
правознавцем, бо понад усе є розважливою 
і поміркованою людиною, він міг би бути до-
брим і чуйним медиком, бо його доброзичли-
вий і співчутливий характер і життєве кредо – 
ставитись до людей так, як би  ти бажав, щоб 
люди ставились до тебе – всебічно вимальову-
ють образ цієї гуманної професії. Проте ці бла-
городні людські риси знайшли своє гідне про-
довження у його синах – Тарасові і Василеві, до 
професійного становлення яких в якості юрис-
та і лікаря батько доклав максимум зусиль.

Особливе захоплення німецькою мовою і гу-
манітарними науками привело його в місто над 
Ужем, де впродовж 1974-1979 років він сумлін-
но студіював германістику в Ужгородському 
державному університеті. Тут відбулося його 
становлення у багатьох вимірах, а головне – 
визріла мрія досягти вершин педагогічної май-
стерності. Від 1979 до 1984 р. – вчитель німець-
кої мови Мшанецької загальноосвітньої школи 
Старосамбірського району. А  далі – трудові 
будні на посаді викладача кафедри іноземних 
мов Дрогобицького державного педагогічного 
інституту ім. І. Франка впродовж 1984 – 1989 
рр. Невдовзі знову навчання – в аспірантурі 
при кафедрі педагогіки і психології Київського 
державного педагогічного інституту іноземних 
мов. Що було характерним для тодішнього мо-
лодого дослідника-початківця? Він не шукав 
легких доріг у науці, працював наполегливо, 
самовіддано. Згодом В. Лопушанський про-
довжив свою діяльність на посаді старшого 
викладача у стінах Дрогобицького педаго-

гічного інституту. На 1996  рік 
припадає захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата психологічних наук 
на тему «Психологічні особли-
вості групового розв’язування 
лінгвістичних задач (на матері-
алі викладання німецької мови 
в 5-7 класах загальноосвітньої 
школи)» в Українському дер-
жавному педагогічному універ-
ситеті ім. М.П. Драгоманова. Від 
жовтня 1997 р. до 2000 р. Василь 
Лопушанський впевнено очолює 
кафедру іноземних мов, у 2000 – 
2010 рр.  – кафедру німецької 
філології, а з 2010 р. – кафедру 

практики німецької мови. З його ініціативи 
згуртовано обдарований професійний ко-
лектив – знавців німецької мови і літератури, 
методики і педагогіки вищої школи, відкри-
то аспірантуру зі спеціальності «Германські 
мови», організовано ряд науково-практичних 
конференцій і семінарів міжнародного й регіо-
нального рівнів, суттєво пожвавилася наукова 
діяльність і навчально-методична робота. 

Сьогодні в особі Василя Лопушанського по-
єднуються авторитетний науковець, вмілий 
організатор і педагог вищої школи. І повсюди – 
плідна творча енергія як в інтелектуальному, 
так і в розлогому культурологічному діапазоні. 
Коло його наукових зацікавлень охоплює різ-
номанітні питання функціонування німецької 
мови, культурних взаємодій, німецьких лек-
сичних запозичень в українській мові тощо. 
В  його науковому доробку, який налічує по-
над 50 праць, особливо вирізняються ґрун-
товні дослідницькі студії і науково-методичні 
праці: «Німецько-український розмовний 
практикум» (у співавторстві з М. Зимомрею і 
Р.  Шевцівим), «Словник пейоративної лекси-
ки німецької мови», «Готська мова», «Німецькі 
лексичні запозичення у творах Івана Франка», 
«Ділова німецька мова», «Мартін Бубер: Жит-
тєвий і творчий шлях», «Особливості австрій-
ського варіанту німецької мови», «Лексичні та 
стилістичні особливості творів Йозефа Рота», 
«Англіцизми в сучасній німецькій мові», «Ні-
мецькомовні лексичні запозичення у південно-
західних говорах України» та ін. Його творчий 
ужинок – це результат повсякден-ної праці, 
наукових пошуків і стажувань у провідних на-
вчальних закладах України (ЛНУ ім. І. Фран-
ка, Київський національний лінгвістичний 
університет), Німеччини (Мюнхенський та 
Реґенсбурзький університети), Австрії (Віден-
ський та Інсбрукський університети). Завдяки 
багаторічним контактам з проф. Ґ. Ліпольдом, 
проф. П. Штеґером та іншими вченими по-
жвавилася австрійсько-українська співпраця 
у Дрогобицькому педагогічному університеті.

Безумовно, Василь Лопушанський надзви-
чайно пишається гранями особистого жит-
тя. За його словами, воно склалося щасливо. 
Уже 30 років він крокує життєвою стежиною 
пліч-о-пліч з дружиною Оксаною, надійним 
і вірним другом, порадником і турботливою 
мамою для двох синів і трьох онуків. Вони, 
як зізнається Ювіляр, його особлива втіха, 
а тому жертовно присвячує вільні хвилини 
творчих буднів їхньому вихованню і зрос-
танню з вірою у їх славне і щасливе майбутнє.

Дорогий Ювіляре! Бажаємо Вам міцно-
го карпатського здоров’я, сімейного щастя, 
родинного і суспільного пошанівку, успіхів 
і нових творчих здобутків у науково-педаго-
гічній діяльності. Нехай життєдайна енерге-
тика, щирість душі, багатство почуттів, до-
бре і розумне слово колосяться у колі Вашої 
родини, колег і приятелів. 

О. Бродська, Я. Лопушанський
від імені колективу кафедри 

практики німецької мови і вченої ради
 факультету романо-германської філології

бицького товариства «Просвіта» М. Садоха. 
Секретар міської ради Т. Метик висловив 
своє захоплення співом учасників хору й 
наголосив,що він «вражає своєю доскона-
лістю та глибинною сутністю», а завідувач 
Дрогобицьким міським відділом культури 
від імені мера вручив Похвальні грамоти 
кожному учаснику персонально. Хочеться 
подякувати студентам, які долучилися до 
організації та проведення концерту: тала-
новитій ведучій Х. Голубінці, Р. Хрипуну, 
який забезпечив кожного з присутніх про-
грамками концерту та подарунковими ка-
лендариками від «Бояна Дрогобицького», а 
також студентам В. Гушоватому та Н. Казіву 
за професійні відеозаписи наших мистець-
ких вечорів.

Крім активної концертної діяльності, 
«Боян Дрогобицький» проводить навчально-
виховну та видавничу роботу. Підтверджен-
ням цього є щойно видрукуваний науковий 
збірник, присвячений 110-ій річниці від дня 
заснування музично-просвітницького то-
вариства« Боян Дрогобицький». Матеріали 
також опубліковані у науково-педагогічному 
журналі «Молодь і ринок».

Велика заслуга в цьому незмінного ху-
дожнього керівника та диригента доц. Петра 
Гушоватого, який невтомно працює над удо-
сконаленням майстерності хорового співу, 
підбирає цікавий репертуар для концертних 
програм. А ще він привітна, доброзичлива 
людина з чарівною посмішкою.

Віримо, що колектив, на чолі з Петром 
Васильовичем, ще довго даруватиме нам ра-
дість, а дзвінкоголосий спів не раз сколихне 
світ.

К. Тимик, 
магістр педагогічної освіти,

концертмейстер кафедри методики 
музичного виховання та диригування

України, художнім керівником конкурсу – 
Б. Пиц, заступником голови журі – заслуже-
ний працівник культури України, професор, 
декан музично-педагогічного факультету 
С. Дацюк, розпорядником – магістр В. Шафе-
та, а також низка викладачів кафедри народ-
них музичних інструментів та вокалу нашого 
університету.

Приємно те, що серед переможців є і дро-
гобичани: Ансамбль народної музики Дрого-
бицької ДМШ №  2 (В. Кокоєйко (цимбали), 
О. Коваль (дзвіночки, металофон), І. Файчак 
(баян), І. Старенький (к/б)) під керуванням 
П. Кокоєйка виборов срібну медаль та диплом 
II ступеня, а Зразковий гурт «Прикарпатські 
музики» Дрогобицької ДМШ № 1 під керів-
ництвом заслуженого діяча естрадного мис-
тецтва України Р. Ілика був удостоєний золо-
тої медалі та диплому І ступеня. Володарями 
Гран-Прі стали: Ансамбль народних інстру-
ментів із м. Мінськ (Білорусь) та Д. Снігірьов 
(Молочанська ДМШ, клас Є. Савон).

Особливу вдячність за підтримку у прове-
денні конкурсу хочемо висловити міському 
голові Дрогобича О.В. Радзієвському, ректо-
рату університету, голові комісії у справах мо-
лоді Самбірсько-Дрогобицької Єпархії ГУКЦ 
о. Олегові Кекошу, директору ДМШ № 2 м. 
Дрогобича Р. І. Кіці.

Сподіваємось, конкурс «Візерунки Прикар-
паття – 2011» щорічно буде перетворюватись 
у мистецьке свято для Дрогобича, стане важ-
ливим кроком для утвердження нашого міста 
у статусі столиці виконавців на народних ін-
струментах Західної України й спонукатиме 
талановиту молодь до подальшого вдоскона-
лення.

А. Боженський,
викладач кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу
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Благодійна акція
«допоможи дітям-сиротам – 2011»

З приходом зимової пори кожен очікує 
свят. Найперше свято, якого чекають і дорос-
лі, і діти – це День святого Миколая.

Останнім часом у суспільстві збільшується 
кількість соціально-незахищених та потребу-
ючих. Відповідно, з кожним роком, набуває по-
пулярності волонтерство, меценатство та бла-
годійництво. І це приємно, коли є люди доброї 
волі, які допомагають тим, хто потребує допо-
моги, підтримки та турботи. Дуже жаль, що 
на сьогоднішній день в Україні значна верства 
населення відноситься до категорії соціально-
незахищених, включаючи в себе інвалідів, ба-
гатодітних, неблагополучні сім’ї та дітей-сиріт. 
Діти – це наше майбутнє, тому їм потрібна най-
більша допомога. Відтак, студентська спільно-
та Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка на чолі з профкомом 
студентів та студентським самоврядуванням, 
уже більше як 7 років поспіль не залишаються 
осторонь цієї проблеми, а тому організовують 
та проводять благодійну акцію «Допоможи ді-
тям-сиротам». 

Так, на початку грудня 2011 року в універ-
ситеті стартувала благодійна акція. Приєм-
ним є той факт, що цього року масово до акції 
долучилися не тільки студенти, а й викладачі. 

Відтак, по факультетах, окрім одягу та ігра-
шок, було зібрано такі суми коштів: факультет 
економічної освіти та управління – 1380 грн., 
інститут фізики, математики та інформа-
тики – 1366 грн., педагогічний факультет  – 

Миколай про теБе не ЗаБув!!!

Кожна українська дитина щороку з нетерпін-
ням чекає на прихід зими. І не тільки тому, що 
знову можна буде щодуху мчати з гірки на сан-
чатах, ліпити сніговиків і гратися у сніжки, а ще 
й тому, що саме у цю пору – в ніч на 19 грудня – 
завітає до кожної домівки святий Миколай і по-
кладе під подушку подарунок.

День Святого Миколая шанують дорослі і діти. 
Це свято дарує всім віру в здійснення найзапові-
тніших мрій, вселяє у наші душі почуття надії і 
любові, надихає на добрі справи. Але, все-таки, це 
свято найбільше чекають дітлахи. Цей вимріяний 
день дарує кожній дитині радість, добрий настрій 
і впевненість у тому, що всі чемні і привітні хлоп-
чики й дівчатка отримують винагороду за гарну 
поведінку. Саме в цьому їх хотіли переконати 
волонтери соціально-гуманітарного факультету.

Вони заздалегідь провели акцію «5 копійок» 
для збору коштів дітям дитячого будинку «Рід-
ний дім» с. Корналовичі. На зібрані кошти були 
придбані солодощі, мандарини та канцтовари. 
У дитячому будинку нас тепло, як і завжди, зу-

НОВОРічНа каЗка у «НаДії»
Новий рік – це свято, якого чекають, мабуть, усі 

люди нашої планети. Настання його – найрадісні-
ший момент, адже у цю мить ми залишаємо усі по-
гані моменти свого життя у Старому році і з чистим 
серцем та радісною душею переходимо в Новий! Ми 
за тижні, а то й місяці готуємося до його святкуван-
ня. Вибираємо собі гарне вбрання, святково приби-
раємо приміщення – створюємо новорічну атмос-
феру... Але всього цього недостатньо для веселого 
і незабутнього святкування! Тут просто необхідна 
Новорічна казка – щирі почуття, радісні моменти, 
веселий настрій, усмішки, чарівні казкові історії, 
які за мить стають реальністю, коли починаєш ві-
рити в диво. Та на жаль, не всі мають можливість 
майстерно приготуватися до цього чудесного свята! 
Інколи людям просто необхідно відчути цю радість, 
розділити її з кимось, їм просто потрібно подару-
вати цю чаріну казку!  Ось і у нашому славному 
місті Дрогобичі також панує святкова атмосфера! 
Студенти факультету фізичного виховання нашого 
університету вирішили подарувати радість і щастя 
Дрогобицькому добровільному товариству захисту 
дітей-інвалідів «Надія». З нагоди Нового 2012 року 
студенти зробили маленьке свято добра і духовнос-
ті для дітей та молоді товариства, яке мало симво-
лічну назву «Новорічна казка».  Діти з нетерпінням 
чекали на це свято: вивчили віршики, пісеньки, а 
також підготували новорічні костюми. Свято роз-
починали ведучі: Х. Возняк та Н. Двожан. Також на 
святі були присутні казкові герої – Новий 2012 рік, 
Старий 2011 рік, Дід Мороз із Снігурочкою, Сніго-
вичок та Чортик. Коли свято розпочалося, діти наче 
поринули у чарівну казкову історію. Вони не тільки 
спостерігали за героями, але й самі мали змогу при-
йняти участь у концертній програмі. Діти виходили 
по черзі на сцену та радували Дідуся Мороза своїми 
віршиками та пісеньками, а за це одержували пода-
руночки. А ще був проведений конкурс на найкра-
щий новорічний костюм. Всі раділи та веселились. 
Дійство закінчилося спільною новорічною піснею, 
а після цього діти мали змогу сфотографуватися, 
потанцювати біля ялиночки з героями, які заві-
тами до них в гості. Діти закружляли в чарівному 
хороводі, підспівуючи новорічні пісні. Тут ще дов-
го трималася святкова атмосфера! Навіть після за-
кінчення програми діти не спішили розходиться, 
вони ще довго танцювали з улюбленими казкови-
ми героями. Проте, все має своє закінчення, тому 
ми неохоче попрощалися з героями «Новорічної 
казки», з надією побачити їх в наступному році. 
Загалом, всі були задоволені цим святом: і діти з 
особливими потребами, і студенти факультету фі-
зичного виховання (Х. Возняк, Н. Двожан, О. Фа-
біровська, В. Малетич, Т. Масаєв, А. Тичковський, 
В. Шевчук, М. Панько), які подарували свою любов 
та незабутнє свято, а також ініціатор та організатор 
«Новорічної казки», викладач нашого університету, 
І.Є. Копко, яка завжди активно допомагає у ство-
ренні радісних митей дітям та молоді з особливими 
потребами. Нехай у Новому 2012 році буде щонай-
більше добра, віри, надій в серцях, щоб ми дарували 
один одному тільки радість та втіху. Х. возняк, 

студентка групи зл-43.

наші зарубіжні партнери

українсько-австрійський діалог: 
до 65-річчя Почесного доктора Дрогобицького 
державного педагогічного університету 
імені Івана Франка проф. Петера Штегера

З 24 грудня по 31 грудня 2011 року про-
фесор, д-р Іннсбрукського університету, По-
чесний доктор Дрогобицького державного 
педагогічного університету Петер Штегер 
перебував у нашому вузі з офіційним візи-
том. Протягом цього часу проф. Штегер про-
вів інтенсивні семінари та лекції для студен-
тів університету, продемонстрував фільм, у 
створенні якого брав участь.

Це автор восьми праць та численних статей 
(іспанською мовою його праці були опубліко-
вані у Буенос-Айресі, де він за досягнення у ви-
вченні діяльності І. Карузо є почесним членом 
об’єднання психології підсвідомого). П. Ште-
гер часто виступає з лекціями за кордоном: у 
США, Мексиці, Аргентині, Туреччині, Ізраїлі, 
Єгипті, Уганді, Ефіопії, Великобританії, Пор-
тугалії, Німеччині, Іспанії, Данії, Швейцарії, 
Ліхтенштейні, Угорщині та в Україні – в Гали-
чині. З 2011 року проф. Штегер є Почесним 
консулом Австрії в колоритній африканській 
країні Буркіна Фассо. Результатом співпраці з 
цим регіоном стали два документальні філь-
ми, присвячені традиціям мистецтва масок у 
культурі Тіролю та Буркіна Фассо, а також осо-
бливостям суспільного життя молоді у цих ет-
нічних місцевостях. Дві його праці стосуються 
Мартіна Бубера, який провів своє дитинство та 

юність у Львові. Завдяки цій темі і було налаго-
джено контакт з Дрогобицьким педагогічним 
університетом ім. І. Франка. У жовтні 2002 року 
проф. Штегер вперше приїхав на українську 
землю. На міжнародній конференції, організо-
ваній Дрогобицьким педагогічним універси-
тетом, він виступив із доповіддю «Європеєць 
Мартін Бубер та Галичина». З цього моменту 
розпочалася тісна співпраця, яка переросла у 
міцну дружбу, адже до нашого університету 
професор приїжджає регулярно. Він не лише 
бере участь у наукових конференціях, але й 
виступає із лекціями, проводить інтенсивні се-
мінари для студентів та викладачів факультету 
романо-германської філології та соціально-гу-
манітарного факультету. Спектр його лекцій-
них виступів завжди охоплює міждисциплі-
нарні проблеми діалогу у культурі, педагогіці, 
філософії. За великий внесок у налагодженні 
та розвитку співпраці між Іннсбрукським та 
Дрогобицьким університетами 14 лютого 2007 
року проф. П. Штегер отримав звання Почес-
ного доктора Дрогобицького державного педа-
гогічного університету ім. І. Франка.

Завдяки його зусиллям студенти та аспіран-
ти нашого університету отримали можливість 
стажуватись у педагогічній академії Штамсу 
та Іннсбрукському університеті (О. Павлішак, 
О. Ляховин, Н. Дашко, О. Коцюба, О. Матвії-
шин, І. Коцюба, Н. Гложик, О. Романюк). Візи-
ти проф. П. Штегера до нашого вузу наповне-
ні жвавим спілкуванням із молоддю, в якому 
обговорюються не лише питання навчально-
виховного процесу і науково-дослідницької 
роботи студентів, але й культурні та краєзнав-
чі аспекти. У будь-яких життєвих ситуаціях 
проф. Штегер справляє враження унікально 
ерудованої, надзвичайно скромної, відвертої 
та доброї людини. Він щиро радіє найменшим 
успіхам своїх колег, друзів і співрозмовників, 
завжди готовий підтримати їхні добрі почини. 
А ще він понад усе любить живе спілкування з 
студентською молоддю.

Доц. В. Лопушанський,
 завідувач кафедри практики німецької мови 

Напередодні Нового року відбулась 
зустріч викладачів університету з надзви-
чайно цікавими людьми зі Львова: героєм 
України, лауреатом Національної премії ім. 
Т. Шевченка, академіком Української ака-
демії мистецтв Б. Возницьким, професором 
Львівського національного університету ім. 
І. Франка Л. Сеником, почесним ректором 
Львівського університету фізичного вихо-
вання, проф. М. Герциком та відомим по-
літиком В. Парубієм. Гості розповідали про 
збереження пам'яток історії та культури в 
нашому реґіоні, про сучасну політичну си-

ЗустРіч З майБутНіми аБітуРієНтами
15 грудня цього року одинадцять представників 

кожного факультету разом з директором педагогіч-
ного ліцею О.В. Заєць і в.о. ректора проф. Ю. Л. Ки-
шакевичем зустрілися з випускниками середніх шкіл 
Турківського району. Школярі отримали інформа-
цію про перелік спеціальностей, за якими готує фа-
хівців наш університет, умови навчання і проживан-
ня, умови вступу. Кожен випускник міг поговорити 
з деканом або заступником декана, отримати буклет 
про факультет. На зустрічі, яка проходила у примі-
щенні актового залу СШ № 1 м. Турка, були присутні 
зав. відділом освіти Турківської райдержадміністра-
ції М. Кропивницький, міський голова Турки. Через 
тиждень представники факультетів поділилися на 4 
групи, кожна з яких зустрічалася з випускниками се-
редніх шкіл Старосамбірського району. Такі зустрічі 
відбулися в середніх школах смт. Стрілки, м. Старого 
Самбора,  Добромиля та Хирова. У Старому Самборі 
перед майбутніми абітурієнтами виступив заступ-
ник відповідального секретаря доц. В. Шаран. По-
слухати і отримати інформацію про навчання мали 
можливість й учні розташованих поблизу середніх 
шкіл. В організації зустрічей університету допоміг 
перший заступник голови Старосамбірської район-
ної державної адміністрації Р. Батючок, за що ви-
словлюємо йому подяку. Такі зустрічі плануються у 
Самбірському та Сколівському районах.

О. Козій, 
начальник навчально-методичного відділу

1089  грн., факультет романо-германської 
філології  – 750 грн., історичний факультет – 
657  грн., філологічний факультет  – 655 грн., 
фізкультурний факультет – 500 грн., музично-
педагогічний факультет – 304 грн., інженерно-
педагогічний факультет – 220 грн., мешканці 
гуртожитку №1 – 530 грн. 

Загалом було зібрано 7451,00 грн. 
На ці кошти закупили подарунки та речі, 

які попередньо було обговорено та домовлено 
з керівництвами сиротинців, а відтак, разом 
з одягом та іграшками було передано у сиро-
тинці м. Самбора та с. Лаврів.

Студентство біологічного та соціально-гу-
манітарного факультетів, маючи у своїх сту-
дентських структурах волонтерські клуби, 
провели благодійні акції для інших будинків-
сиротинців. Але і для університетської акції 
соціально-гуманітарний факультет передав 
одяг, а біологічний факультет традиційно ор-
ганізував для вихованців сиротинці виставу 
«Святий Миколай, до нас завітай!».

Приємним є і те, що на стадії вибору сиро-
тинців, яким потрібна допомога, керівництво 
Лаврівського дитячого будинку звернулося у 
профком студентів з пропозицією про співп-
рацю.Загалом, враження від поїздки пози-
тивні. Діти, які виховуються у сиротинцях є 
активними, привітними, про що свідчить те-
пла зустріч з ними. Як завжди радує дружня 
атмосфера у дитячому будинку с. Лаврів, де 
діти підготували багато віршів та пісень для 
Миколая. Увагу привертає матеріальне забез-
печення будинків, яке, порівняно з минулим 
роком, суттєво покращилося. Організатори 
акції дякують усім, хто долучився до цієї благо-
родної справи. Особливу подяку висловлюють 
підприємцям магазину «Дивовид» (ТЦ «Мата-
дор»), які зробили суттєву знижку на придбан-
ня вишиванок для дітей.Сподіваємось, що у 
наступному році акція набуде не меншої по-
пулярності, бо, як бачимо, добра справа має 
позитивний результат.

Ігор Гівчак, 
голова профкому студентів

З. Квасній,
заступник голови профкому студентів

стріли директор М.Р. Янушевич, вихователі, а 
особливо діти, які з нетерпінням чекали нашого 
приїзду. Ми проводили різноманітні розважаль-
ні ігри, в яких діти брали активну участь і навіть 
вносили та пропонували щось своє. Після про-
ведення забав ми роздали їм подарунки. Дитячій 
радості не було меж, усі були задоволені. Але 
настав час прощатися. Діти довго не хотіли нас 
відпускати, запитували, коли ми повернемось, 
до останнього тримали нас в обіймах та за руки. 

Наші нові волонтери М. Чепіль, М. Лобська, 
Н. Марциняк та Л. Сливка були приємно вра-
жені наскільки приємні та хороші тут діти, а ми, 
А. Воробей, Н. Дембовська, О. Сенчишин та С. 
Кандиба, ще раз відчули на собі той затишок та 
любов, які тут завжди присутні.

У нас часто запитують: "Чому ви це робите? 
Чому проводите акцію «Святий Миколай»?" Ма-
буть тому, що поруч з нами є люди, про яких за-
були близькі, а самі вони думають, що і святий 
Миколай теж про них забув. Мабуть, тому, що 
є тисячі дітей, батькам яких матеріальні статки 
не дозволяють покласти подарунок під подушку. 
Це ж велике щастя − побачити посмішку обдаро-
ваних, часто дуже здивованих малюків. Згодом, 
сідаючи з рідними за святковий різдвяний стіл, 
усвідомлюємо, що завдяки нам свята у деяких ді-
тей будуть більш щасливими. Щороку на облич-
чях сотень людей, особливо дітей, з'являється 
усмішка і віра в те, що святий Миколай ні про 
кого не забуває. Тому й віримо, що завдяки на-
шій акції світ стане трохи кращим, трохи добрі-
шим, трохи милосерднішим... 

С. Кандиба,
студентка гр. ПП-32,  голова студентської 

ради соціально-гуманітарного факультету 

туацію в Україні та про підготовку до на-
ступних парламентських виборів. Запитання 
слухачів зводилися до стану фінансування 
відновлення церкви святого Юрія в Дрого-
бичі, про об’єднання опозиційних сил в май-
бутніх парламентських виборах, стан збе-
реження історичних пам’яток у Дрогобичі. 
Професор Б. Возницький пообіцяв зустріти-
ся зі студентами у ІІ семестрі цього навчаль-
ного року.

М. Зимомря, проф., доц. кафедри 
германських мов та перекладознавства, 

доктор філологічних наук

На історичному факультеті відбулась презентація 
книги наукової спадщини Стефана Таранушенка. 

17 листопада на історичному факультеті Дро-
гобицького державного педагогічного університе-
ту ім. І. Франка відбулася презентація книги С.А 
Таранушенка «Наукова спадщина. Харківський 
період. Дослідження 1918-1932рр.: монографічні 
видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкоз-
навчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали».

С.А. Таранушенко   – видатний мистецтвозна-
вець, вивчав архітектуру Слобожанщини, Грузії, Ві-
рменії і всіх тих теренів, де йому довелось побувати. 
Науковець не лише фотографував і словесно опису-
вав побачені церкви, хати, замки й інші споруди, а й 
робив чіткі креслення та аналізував пропорційність 
архітектури рідного краю.

Книгу із дослідженням наукової спадщини С. Та-
ранушенка представляв О. Савчук, кандидат філо-
софських наук, викладач Харківського національ-
ного університету ім. В.Н. Каразіна. Пропонована 
праця містить бібліографічні раритети, що жодного 
разу не перевидавалися, низку архівних матеріалів, 
а також праць сучасних дослідників, спеціально 
написаних для цієї книги. Частина фотоматеріалів 
друкується вперше, інші ілюстрації у своїй біль-
шості не републікувалися. Видання підготовлено до 
35-річчя від дня смерті С.А. Таранушенка.

 У заході взяли участь: проф. Л. Тимошенко, 
декан історичного факультету, доц. Є. Пшенич-
ний, директор Інституту франкознавства Дрого-
бицького державного університету ім. І. Франка, 
Л. Скоп і В. Пограничний, співробітники музею 

«Дрогобиччина», Р. Пастух, 
журналіст-краєзнавець, 
Ю. Медведик, доктор му-
зикознавства, викладачі та 
студенти історичного фа-
культету.

Наприкінці презента-
ції О. Савчук вразив усіх 
присутніх чудовою грою 
на бандурі та співом, вико-
нуючи вірш-пісню Г.  Ско-
вороди "Всякому городу 
нрав і права...".

Р. Локоть, 
студентський декан, 

група ІП-32

є скарБи, допоки їх шукаЮть…
Саме під такою назвою на філологічному фа-

культеті 22 грудня відбувся літературно-музичний 
вечір, героїнею якого стала поетеса з Трускавця 
Олеся Белз-Петрусяк. Три найцінніші речі виділи-
ла для себе ця талановита жінка. На першому місці 
у неї стоїть любов до Всевишнього і віра в його все-
прощення, на другому місці – сім’я. Щоденно про-
сить у молитві Господню ласку трьом діточкам та 
чотирьом улюбленим онучатам. Прагне відновити 
своє родинне гніздо, яке успадкувала від матері, 
вкладає в цю справу всю свою енергію. А своїм по-
кликанням вважає поезію та пісню. Цікаво, що пи-
сати вірші пані Олеся почала в 40 років. Нині вона 
є авторкою збірок поезій «Троянди у серці», «Діа-
лог любові» та «Бальзам для душі – Трускавець». 

Духовний вечір проходив у затишній атмосфері 
при свічках, бо палаюча свічка – це символ очищен-
ня, символ оновлення душі, сходження Божої бла-
годаті. І в цей час у серці кожної людини запалюєть-
ся вогник любові до ближнього, до всього земного, 
а найперше – до нашого Небесного Творця.

Героїня свята зуміла не лише поетично оформи-
ти наболіле на душі, а й передати власні творіння 
аудиторії. Усіх зачарував мелодійний тембр, по-
лонили щирість, простота та тепло, які линули з 
глибини серця. Ліричні рядочки падали рясним 
цілющим дощем на спраглі душі присутніх у залі. 
Заворожені слухачі відчували неповторну мелодію 
її поетичного слова, впізнавали сюжети власних 
роздумів про життя і світ.

Вищу освіту Олеся Белз-Петрусяк здобула у 
Львівському політехнічному інституті (Дрогобиць-
кій філії), Одеському технологічному інституті ім. 
М.Ломоносова та Дрогобицькому державному педа-
гогічному університеті ім. І. Франка. Хоч обдарована 
жінка і не має музичної освіти, одначе майстерно 
снує божественну мелодію, яку легко запам’ятати і 
яку хочеться знову і знову відтворити. Нещодавно 
побачив світ музичний диск «Скажи мені…».

Організувати свято допомогла доц. кафедри на-
родних інструментів І. Кліш, яка не тільки бездо-
ганно виконала духовний твір «Аве Марія», але й 
погодилася підвищити вокальні здібності викона-
виць пісень (студенток філологічного факультету М. 
Бойко, А. Бистрової, М. Андрейків та доц. кафедри 
слов’янських мов Г. Іваночко). Пісні звучали у супро-
воді фортепіано (акомпонували професійні піаніст-
ки доц. кафедри теорії, історії музики і фортепіано 
О. Німилович та вчитель музичної школи № 2 О. 
Копко). Зворушливо декламували поезії під мелодію 
Мирослава Скорика студентки У. Яжик та І. Колодій.

У героїні нашого вечора чимало творчих за-
думів. Бажаємо їй впевнено крокувати до мети і 
реалізовувати всі свої найпотаємніші бажання. І 
нехай Господь сприяє тій, котру так щедро обдару-
вав поетичним хистом, потребою творити Добро й 
Красу для інших. Г. Іваночко,

заступник декана філологічного факультету  
з науково-дослідної роботи
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ЖИТТя, як СВіЧка

Ось уже рік, як у мене немає 
тата, у мами – чоловіка, у сина 
– дідуся, а у колег – вірного 
друга, товариша, вчителя.

Коли втрачаємо близьку 
людину, щось надломлюється 
у душі і приходить біль, з яким 
ми маємо навчитись жити. 
Душа болить і не сприймає 
втрати, здається, може це не 
назавжди, може все ще повер-
неться, як було раніше. Та ні, 
розум повертає у реальність. І 
тоді лише пам’ять…

У спогадах люди живуть. 
От і я пишу ці рядки про людину, якої вже 
рік немає посеред нас, про Романа Петрови-
ча Шологона, пишу для небайдужих людей – 
родини, друзів, колег і просто знайомих, аби 
згадати його життєвий і творчий шлях. 

Народився Роман Петрович 7 березня 
1939 р. у простій сім’ї шахтаря. Його босоно-
ге дитинство промайнуло серед стебницьких 
вулиць, карпатських полів і лісів, на пасо-
вищі і футбольних майданчиках. Після за-
кінчення десятирічки вступив у Львівський 
інститут фізичного виховання, а згодом, як 
дипломований спеціаліст з лікувальної фіз-
культури, розпочав свою трудову діяльність 
на курорті Трускавець. Працюючи з хворими 
на сечокам’яну хворобу, побачив, що його 
методика лікування приносить неабиякі ре-
зультати: у хворих без операцій виходили 
камені та інші конкременти з сечовивідної 
системи. Пацієнти дякували йому у своїх 
зверненнях, листах з усіх республік колиш-
нього Радянського Союзу. Це дало вагомий 
поштовх до творчих злетів – тато вступає 
до аспірантури Київського інституту фі-
зичного виховання з метою дослідження та 
вдосконалення впровадженої ним методики 
лікування сечовивідної системи. Успішно за-
хистив кандидатську дисертацію, а згодом 
завідував кафедрами фізичного виховання в 
Івано-Франківському інституті нафти і газу, 
Львівському торгово-економічному інститу-
ті, Брянському державному педагогічному 
інституті, Дрогобицькому державному педа-
гогічному університеті ім. І. Франка. Впро-
довж останніх років працював професором 
кафедри здоров’я людини Франкового вузу. 

Для колег він – ветеран праці, адже тру-
дився на педагогічній ниві, намагаючись 
не лише навчати основ здорового способу 

життя студентів, любові до 
рідного краю, а й виховувати 
оптимістичний світогляд, бо 
й сам до останніх хвилин був 
стійким життєлюбом і опти-
містом, любив свою роботу та 
колектив. 

Пригадую, напередодні Но-
вого 2011 року, батько, обез-
силений важкою хворобою, 
звернувся до мене: «Оксаноч-
ко, купи шампанське і замов 
торт, бо 10 січня я поїду при-
вітати колектив факультету 
(фізичного виховання) зі свя-
том. Маю взнати навантажен-
ня, адже у ІІ семестрі в мене 
багато лекцій. Треба готува-
тися!» Та не судилося… 

Мій батько був завжди, інколи аж занадто, 
працелюбною, наполегливою й організова-
ною людиною. Його творчі здобутки – по-
над 130 наукових та навчально-методичних 
праць, серед яких унікальна монографія 
«Лікувальна фізкультура при сечокам’яній 
хворобі», навчальний посібник «Фізична ре-
абілітація при захворюваннях сечовивідної 
системи» та ін.

Роман Петрович був шляхетним чолові-
ком, надзвичайно любив природу, наш кар-
патський ліс. Багато хто з колег університету 
пригадають, як ходили разом по гриби, ри-
балили. Любив понад усе жартувати, з його 
завжди молодечого обличчя ніколи не зни-
кала привітна і радісна усмішка. Його окре-
мі жартівливі вислови стали «цитатами» у 
дружньому колі колег. 

Кажуть, у кого щира душа, той співає. 
Батько любив співати, хоч може і не витягу-
вав всі ноти (дружина-музикант не раз каза-
ла: «Роман, не та мелодія!»). Незважаючи на 
критику, співав усюди: в дорозі за кермом, у 
лісі, на дачі, вдома, навіть у ванній кімнаті, 
бо твердо знав, що з піснею життя веселіше.

3 січня 2011 р. на 72 році невблаганно 
погасла його свічка життя. Вона могла ще 
довго полум’яніти і зігрівати теплом роди-
ну і дружній колектив. Тож нехай його до-
бра вдача, науковий доробок і педагогічний 
хист назавжди залишаться у нашій пам’яті, 
а щира молитва від рідних, друзів і колег 
долине до Господа Бога і дарує йому вічний 
спокій та мир. 

З повагою 
О. Процишин,

доц. кафедри теоретичної та практичної 
економіки, кандидат економічних наук

БеЗпека перш За все!
На календарі зима, випав сніг. Тому вже за-

раз збільшується навантаження на електро-
мережу навчальних корпусів, гуртожитків. А 
все це тому, що ми всі, рятуючись від холоду, 
починаємо вмикати в електромережу різні на-
грівальні прилади. 

Чи все робимо для того, щоб зберегти тепло 
в навчальних корпусах, гуртожитках? Як пока-
зують перевірки, особливо в приміщенні гур-
тожитків, в окремих кімнатах мешканці не уте-
плили вікна, двері. У зимовий період слід бути 
уважним та обережним на вулиці, адже саме 
в цей період значно збільшується ймовірність 
отримати травми на слизькій дорозі. А льодяні 

Ректорат Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті студента ІV курсу інженерно-педагогічного факультету 

Андрія Павловича Спильчака (гр. ТІА-42) і висловлює щирі співчуття родині та близьким.

до відоМа студентів!
Запрошуємо талановиту студентську мо-

лодь у клуб «Поетів-початківців». Умова 
вступу – наявність авторської поезії. Деталь-
ніша інформація за телефоном (096)814-51-
83 або за адресою: Студентський клуб Дро-
гобицького педагогічного університету ім. І. 
Франка, вул. Лесі Українки, 29, каб. № 12.

Виховний відділ

усіМ, хто лЮБить фотографувати!
Оголошуємо фотоконкурс «Різдво – 2012». 

Просимо подавати фото на електронних носі-
ях в редакцію газети «Франківець». Кращі ро-
боти будуть опубліковані в нашому часописі.

Виховний відділ

вийшов З друку «порадник вчителя 
християнської етики»
У грудні 2011 року вийшов з друку «По-

радник вчителя християнської етики на 2012 
рік» – посібник націлений на організацію 
вчителя християнської етики. духовного ви-
ховання учнів у позанавчальний час. Його 
авторами є священики УГКЦ, викладачі на-
шого університету, журналісти. Упорядники 
видання: студентський капелан нашого уні-
верситету о. Олег Кекош, в.о. ректора Дрого-
бицького державного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка Юрій Кишакевич.

В.М. Лудин, 
методист навчально-методичного відділу

бурульки, які утворюються на дахах будинків, 
становлять значну небезпеку для пішоходів.

Викликає занепокоєння травматизмом лю-
дей на залізниці. Адже це зона підвищеної не-
безпеки. І кожен з нас доволі часто користуєть-
ся її послугами. Особливо обережним потрібно 
бути при посадці і висадці з вагонів, переході 
залізничних колій. На завершення хочеться 
побажати всім студентам, працівникам універ-
ситету, щоб вони були завжди уважними, дба-
ли про особисту безпеку, були економними, 
менше використовували електрообігрівальні 
побутові прилади, при виході з приміщення 
вимикали освітлення.

 М. Губіцький, начальник ВОП

про підсуМки і етапу хіі Міжнародного 
конкурсу  З української Мови 
іМені петра яцика
Нещодавно в Дрогобицькому педагогічно-

му університеті ім. І. Франка було проведено 
І етап ХІІ Міжнародного Конкурсу з україн-
ської мови ім. П. Яцика.

 І етап конкурсу проходив у два тури: І тур – 
факультетський; ІІ тур – університетський.

Кожен з турів проводився за двома рівнями 
складності: для студентів нефілологічних фа-
культетів (IV рівень складності) і для студентів 
філологічних факультетів (V рівень складнос-
ті). В І турі взяло участь 219 студентів. Пере-
можці і призери І туру взяли участь у ІІ турі. 

Перемогу у I етапі Міжнародного конкур-
су з української мови ім. П. Яцика здобули: 
Н.В. Барабаш (романо-германська філологія, 
гр.ПАН-58) – диплом І ступеня; Н. М. Вербов-
ська (педагогічний факультет, гр.ПОО-42)  – 
диплом ІІ ступеня; Б.М. Одинак (романо-
германська філологія, гр. АН-22) – диплом 
III ступеня; М.М. Крисько (Інститут фізики, 
математики та інформатики, гр. ІН-25) – ди-
плом ІІІ ступеня; М.Т. Кравець (педагогічний 
факультет, гр. ПОА-21) – диплом ІІІ ступеня; 
Л.В. Явір (філологічний факультет, гр. У-61) – 
диплом І ступеня; М.І. Бойко (філологічний 
факультет, гр. УП-36) – диплом ІІ ступеня; 
О.В. Русин (філологічний факультет, гр. УА-
43) – диплом ІІ ступеня; Х.Ю. Марусяк (філо-
логічний факультет, гр.У-31) – диплом ІІІ сту-
пеня; Р.І. Мигович (філологічний факультет, 
гр.УА-43) – диплом ІІІ ступеня. 

Призери І етапу конкурсу нагороджені ди-
пломами та грошовими преміями. Студентки 
Н.В. Барабаш (факультет романо-германської 
філології, гр.  ПАН-58) та Л.В.  Явір (філоло-
гічний факультет, гр. У-61) відряджені на ІІ 
обласний етап ХІІ Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П. Яцика (м. Львів).

Вітаємо усіх переможців і бажаємо їм нових 
успіхів!

В. Проць, 
методист навчально-методичного відділу

Які минають люди неповторні ...


