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Сьогодні, в день 
знань, науки, мудрості, 
щиро вітаю вас із ви-
датною і знаменною по-
дією у житті – початком 
навчання у Дрогобиць-
кому державному педа-
гогічному університеті 
імені Івана Франка.

Сподіваюся, що ви 
будете берегти і розви-
вати традиції Франко-
вого університету, вне-
сете свій молодий запал 
у творення неповторної 
академічної атмосфери 
Вашої alma-mater.

Хочеться вірити, що 
ви обрали професію 
за покликом серця, що усвідомлюєте, 
якою відповідальною є місія Вчителя, 
без творчої діяльності якого не може 
бути ні нової школи, ні нового суспіль-
ства, ні розвиненої особистості.

Перед вами відкривається чудовий 
світ знань… Пам’ятайте, що навчання – 
це велика і повсякденна праця. Почина-
ючи із сьогоднішнього дня, ваше голо-
вне завдання – вчитися, насамперед для 
себе. Важливо не змарнувати ці роки, 
які пролетять дуже швидко…

Сердечно ві-
таю всіх із по-
чатком нового 
н а в ч а л ь н о г о 
року і з Днем 
знань!

Сьогодні – 
день великих 
надій і очіку-
вань. Кожна 
українська ро-
дина сподіва-
ється дати сво-
їй дитині якісну 

освіту, яка допоможе їй утвердитись у 
житті, бути корисною своїй державі. Ці 
плани справедливі і цілком реальні.

Цього року уже вкотре до нашого уні-
верситету прийшли першокурсники  – 
нове покоління майбутніх педагогів. Їх 
чекають нові навчальні програми, цікаве 
й активне студентське життя, творчі по-
шуки. І яким буде майбутнє нашої держа-
ви, залежатиме багато в чому від вас.

Тут, у стінах Франкового університету, 
ви зможете реалізувати увесь свій інте-
лектуальний потенціал, здобути неоці-
ненний скарб – Знання.

Тож бажаю усім нових творчих злетів, 
відкриттів, великих перемог! Щасти вам!

Валентина ОтрОщенкО, 
голова профкому університету

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
В І т А є  В А С  І з  Д Н Е м  з Н А Н ь ,  Н А У К И ,  м У Д Р О С т І !

Студентська юність – 
це, безумовно, найкра-
ща сторінка нашого 
життя, радісна і без-
турботна. Але треба 
пам’ятати, що саме тоді 
закладається фунда-
мент майбутнього, яке 
кожному уявляється 
успішним і плідним.

Хочу побажати Вам, 
шановні першокурс-
ники, більше наполе-
гливості у досягненні 
мети. Не бійтеся від-
стоювати свої погляди, 
утверджувати профе-
сійну і громадянську 
зрілість власними зна-

ннями, справами, вчинками.
У праці, дозвіллі, побуті, у кожній 

хвилині вашого життя будьте людь-
ми великого серця, гідними високого 
звання студента Каменяревого універ-
ситету!

Будьте повноправними і гідними чле-
нами нашої університетської родини! У 
добру путь!

Валерій СкОтний,
професор,

ректор університету

БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ ВЕЛИКОГО СЕРЦЯ!

Вітаю вас із початком нового на-
вчального року! Нехай цей добрий по-
чаток провадить вас до успішного за-
кінчення! Міцного Вам здоров’я, добра, 
творчих успіхів та нових відкриттів на 
дорозі до знань. 

Будьте гідними дітьми українського 
народу, церкви та держави. Нехай Все-
вишній Господь благословить вас, а Пре-
свята Богородиця візьме під свою опіку!

о. Олег кекОш,
капелан університету,

 Голова  Єпархіальної комісії  
у справах молоді

ШанОВні СТУДЕнТИ! ЩИРО 
ВіТаЮ ВСіх із ДнЕМ знанЬ!
Це чудове свято єднає всі покоління 

представників найрізноманітніших про-
фесій. Хочеться привітати з ним усіх сту-
дентів, їхніх батьків та викладачів, поба-
жати благополуччя і злагоди у родинах та 
міцного здоров’я. 1 вересня – особливий 
день у житті першокурсників. Я сердеч-
но вітаю юних студентів, які поповнили 
ряди дружньої університетської родини 
і в житті яких відкриваються двері у ча-
рівний світ науки. Упевнено мандруйте 
сторінками студентських років. Успіхів 
вам, нових відкриттів, цікавих зустрічей 
і захоплюючих вражень!

Іван ХерОВич,
голова ради студентського 

самоврядування університету

ДОРОГі  пЕРШОКУРСнИКИ!

С Ла Ва іС УС У хРИС ТУ!    ДОР ОГі С ТУДЕнТИ!
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Часто першокурсники після перших 
лекцій міркують так: якщо не питають, 
то можна не вчити, не готуватися до за-
нять. Наслідки таких хибних настроїв 
можуть бути плачевні. Через те хочу 
застерегти  вчорашніх учнів, що про-
тягом усього семестру не можна осла-
бляти уваги до навчання. По-перше, 
тільки постійна праця над собою до-
поможе вам стати кваліфікованими 
фахівцями, а по-друге, в університеті 
функціонує кредитно-модульна сис-
тема організації навчального процесу 
(далі   – КМСОНП), відповідно до якої 
кожен вид навчальної праці студента 
оцінюється у балах.

КМСОНП передбачає поділ навчаль-
ної дисципліни на модулі – задокумен-
товані завершені частини цієї дисци-
пліни. З  однієї дисципліни за семестр 
студент може отримати максимум 
100  балів. Засвоєння студентами пер-
шого, другого, третього і наступних мо-
дулів оцінюється модульними оцінка-

ми зМ1, зМ2, зМ3 … В модульну оцінку 
входять бали за модульну контрольну 
роботу, середній бал поточної успіш-
ності  за співбесіду з лектором тощо.

Сумарна модульна оцінка (СМО) – це 
сума модульних оцінок із навчальної 
дисципліни та балів за екзамен із дис-
ципліни (Е), який може проводитися 
за рішенням кафедри для узагальнення, 
систематизації та генералізації знань із 
курсу, якщо такий передбачено навчаль-
ним планом. Отже,

СМО = зМ1 + зМ2 + зМ3  + …+ Е.
Максимальне значення СМО – 100 

балів. СМО за перехідною таблицею пе-
реводиться в оцінку за чотирибальною 
шкалою. Якщо студент набрав 59 балів 
або менше, то його навчальні досягнен-
ня з дисципліни за семестр оцінять на 
«незадовільно».

Студент на початку семестру (не піз-
ніше другого тижня семестру) пови-
нен отримати візитку навчальної дис-
ципліни (не менше 1 примірника на 
академічну групу), яка містить повну 
інформацію щодо технології отриман-
ня студентом 100 балів із навчального 
курсу за семестр.

Отже, шановний першокурснику, не 
розслабляйся, дорожи кожною хвили-
ною навчального часу, вперто і напо-
легливо піднімайся до сяючих вершин 
Країни Знань!

Юрій кишакеВич, 
проректор 

з науково-педагогічної роботи

Бібліотека – це духовно-інтелекту-
альний центр діяльності університету. 
Спілкування з книгою, доповнене сучас-
ними електронними засобами інформа-
ції, створює ту неповторну ауру, в якій 
формується інтелект майбутнього педа-
гога. Сьогодні у структурі книгозбірні 4 
абонементи, 10 читальних залів на 350 
посадкових місць. Бібліотека обслуго-
вує понад 10 000 користувачів за єди-
ним читацьким квитком, середньорічна 
книговидача – понад  756 тисяч примір-
ників. Бібліотечний фонд є універсаль-
ним, загальна кількість книг  становить 
понад 678 тисяч  примірників. Гордістю 
бібліотеки є фонд унікальної літератури 
(більше 1000 видань), який є джерелом 
духовної культури минулого і багатою 
базою для вивчення історії різних галу-
зей знань. У бібліотеці зберігаються пе-
ріодичні видання 40-х років. Щорічно 
бібліотека передплачує понад 150 назв 
періодичних видань.

Сьогоднішні користувачі бібліотеки – 
це фахівці нового рівня – зі знанням іно-
земних мов і комп’ютерних технологій. 
Нові часи ставлять нові вимоги і до бі-
бліотеки вищого закладу освіти, тому на 
сучасному етапі головним у роботі біблі-
отеки є модернізація змісту її діяльності.

Для впровадження нових комп’ютерних 
технологій розроблено власну програму 
«Бібліотека». У 2002 р. розпочато органі-

зацію електронного каталогу. Сьогодні до 
нього введено більше 40 тис. описів. При-
дбано близько 200 електронних видань, 
організовано доступ до мережі Інтернет 
за технологією \\Ч-РІ.

У бібліотеці працює Бібліотечна рада, 
головою якої є декан факультету еконо-
мічної освіти та управління М.Баб’як. 
Члени Ради є насамперед її активними 

читачами, а ще допомагають у комплек-
туванні бібліотеки, у плануванні її ро-
боти, у списанні застарілої літератури, в 
організації культурно-просвітницьких 
заходів та зміцненні матеріально-техніч-
ної бази.

Бібліотека тісно співпрацює з Науко-
вою бібліотекою Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, 
яка є центром методичного об'єднання 
бібліотек вищих закладів освіти Захід-
ного регіону України, з Державною на-

уково-педагогічною бібліотекою України 
імені В.О.Сухомлинського – всеукраїн-
ським науково-інформаційним центром 
освітянської галузі України, університет-
ськими бібліотеками регіону. Спільно з 
громадськими організаціями „Просвіта" 
та „Союз українок" бібліотека бере актив-
ну участь у культурно-просвітницьких 
заходах.

Творчий колектив бібліотеки, який 
складається сьогодні із 47 працівників, 
вважає основною метою своєї діяльності 
сприяння навчально-виховному та на-
уковому процесам університету, поліп-
шення книгозабезпеченості студентів, 
виховання молоді на традиціях світової 
та української культури. Бібліотека від-
гукується на видатні події та знаменні 
дати, проводить відкриті перегляди літе-
ратури, усні журнали, тематичні вечори, 
бере участь у наукових конференціях. 
Однією з форм культурно-просвітниць-
кої роботи є організація тематичних ви-
ставок (щороку в межах 120), постатям 
що присвячені доробку вчених універси-
тету, ювілярів, визначним культурних та 
освітніх діячів України і світу. Бібліотека 
видає бібліографічні покажчики, складає 
списки рекомендованої літератури, рефе-
рує журнал "Молодь і ринок".

Хочеться сподіватися, що бібліотека і 
надалі залишатиметься джерелом інфор-
мації, осередком просвіти і культури.

У 2011 році на підготовку бакалаврів 
було подано 2  999 заяв, на підготовку 
спеціалістів 746 заяв, на підготовку ма-
гістрів 188 заяв (денна форма навчання).

На заочну форму навчання було по-
дано 797 заяв (на підготовку бакалав-
рів), 836 на підготовку спеціалістів, 175 
заяв на підготовку магістрів. Державне 
замовлення на обох формах навчання 
Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім. Івана Франка виконав.

Оскільки прийом документів від осіб, 
які будуть навчатися за кошти юридич-
них та фізичних осіб ще триває, підсумок 
вступної кампанії буде підбито пізніше.

Власна інформація

Інформаційно-аналітичний часопис 
«Франківець» існує із 1962 року. Про-
тягом цих 49 років газета справно ви-
конувала свою функцію: інформувати 
студентів, викладачів та працівників уні-
верситету про новини, події, які відбува-
ються у стінах нашої alma-mater.Часопис 
висвітлює навчальні, наукові, творчі до-
сягнення працівників та студентів уні-
верситету. Редакція газети «Франківець» 
запрошує до співпраці усіх, хто володіє 
даром слова та має бажання випробо-
вувати свої таланти на публіцистичній 
ниві. Тож давайте працювати разом, до-
рогі першокурсники! Впевнені, що ваші 
враження, ваші погляди на університет-
ське життя, ваші світоглядні орієнтири 
зможуть втілитися в цікавих, неорди-
нарних статтях, які ми з радістю надру-
куємо в газеті «Франківець».

КОРОтКО ПРО ВСтУПНУ КАмПАНІю

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЧАСОПИС
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ!

ОСЕРЕДОК  КНИЖНОЇ  мУДРОСтІ, НЕОЦІНЕННИХ  ПЕРЛИН  зНАНь

Одне з найбільших громадських 
об’єднань університету – профспілкова 
організація студентів – нараховує понад 
2000 членів. Її виборний орган – профком 
– провідним напрямом своєї роботи вва-
жає захист  законних прав та інтересів 
студентів, турботу про сиріт, інвалідів, 
малозабезпечених, про студентські сім’ї. 
Не залишаються осторонь уваги профко-
му питання житла, побутових умов, охо-
рони здоров’я майбутніх учителів.

Поліпшити своє здоров’я студенти 
можуть і в санаторії-профілакторії. Що-
місяця наші майбутні педагоги оздоров-
люються тут, одержуючи медикаментоз-
не, фізіотерапевтичне, бальнеологічне 
лікування тощо.

Студенти із віддалених регіонів забез-
печуються житлом у гуртожитках. Їх в 
університеті 3. Крім того, керівництво 

профкому на чолі з І.Гівчаком заснува-
ло Центр працевлаштування студентів 
на основі укладених договорів як ви-
хователів у табори відпочинку дітей. 

Щоліта студенти-франківці працю-
ють у спортивно-оздоровчому центрі 
«Чорноморець» (Одеська обл.), у пан-
сіонаті «Львів» (смт. Брюховичі) та на 
базах Львівської обласної  організації 
Фізкультурно-спортивного товариства 
«Динамо» у Славському та Моршині. 
Така практика дає змогу студентам на-
бути 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 КВК, загальноуніверситетські 
свята «День Валентина», «Козацькі за-
бави», конкурс «Студент року». Велику 
аудиторію учасників  і глядачів збирає 
огляд-конкурс художньої самодіяльнос-
ті  першокурсників «Дебют».

реалізуй себе у мистецтві,
радій життю!

Не слід забувати, що студентські 
роки  – це найвеселіша, найпрекрасніша 
пора життя, сповнена дружніх зустрі-
чей, розваг, нових знайомств, мистець-
кої діяльності. Саме участь у мистець-
кому житті університету відкриває 
перед вами прекрасну можливість про-
вести час у чудовому товаристві, подо-
рожувати Україною та світом.

Тому запрошуємо усіх бажаючих до 
наших прославлених колективів само-
діяльної художньої творчості. Усі вони 
гордо носять звання народних і чекають 
на здібне студентське поповнення. 

Народна хорова капела «ГаУДЕа-
МУС»  – лауреат  I-го і II-го фестивалів 
народної творчості, обласного конкур-
су, присвяченого 125-річчю заснування 
товариства «Просвіта». Колектив наго-
роджений золотою медаллю на VII між-
народному конкурсі хорових колективів 
вищих навчальних закладів у Банській 
Бистриці (Словаччина), лауреат XII між-
народного музичного фестивалю уні-
верситетів світу  у Бельфорі (Франція).

Художній керівник – професор С.Дацюк.
Народний вокально-хореографічний 

ансамбль «пРОЛіСОК» – лауреат та ди-
пломат багатьох конкурсів і фестивалів: 
«Лемківської ватри» (Польща), Всесвіт-
ніх фестин Бойківського краю (м.Турка), 
учасник Міжнародного фестивалю «Гар-
монія-99» (Німеччина). Ансамбль ви-
ступав із концертами у Києві, Харкові, 

Вінниці, Немирові, Ладижині, а також 
у польських містах Жешуві, Перемишлі, 
здійснив турне по Франції.

Цього року вокально-хореографіч-
ний ансамбль «Пролісок» відзначив свій 
45-річний ювілей.

Художній керівник – Ю. Добуш.
Народний чоловічий камерний хор 

«БОЯн ДРОГОБИЦЬКИЙ». Колек-
тив  – лауреат I-ої премії конкурсу хорів 
ім. о. С.Сапруна (Дрогобич), учасник 
святкування 400-річчя Берестейської 
унії під патронатом Самбірсько-Дрого-
бицької єпархії, виконує Служби Божі в 
церквах Дрогобиччини, Стрийщини. 

Художній керівник – П.Гушоватий.
Народний культурно-просвітницький 

колектив «РОВЕСнИК» створений на 
базі Інституту фізики, математики та 
інформатики. «Ровесником» підготова-
но понад 25 вистав: «Місто моє – доля 
моя», «Ой, хто, хто Миколая любить», 
«Студенти ще сміються», «Тарас» (за по-
емою М. Стельмаха), «Лис Микита» (за 

твором І.Франка) та ін. Художній керів-
ник – З. Осташ.

Музичний гурт «пЕРЕхРЕСТЯ» ство-
рено 1992 року на базі музично-педаго-
гічного факультету. У репертуарі – тво-
ри сучасних українських композиторів.

Художній керівник – н. Польовий.
наРОДнИЙ анСаМБЛЬ БанДУ-

РИСТОК створено на базі музично-пе-
дагогічного факультету. У репертуарі 
колективу –музичні твори українських 
композиторів, українські народні пісні, 
духовна музика. У творчому доробку 
ансамблю – понад 60 музичних творів, 
він неодноразово виступав на сценах 
університету, Народного дому, Драма-
тичного театру, філармонії.

Художній керівник – С.Пінчак.
наРОДнИЙ КаМЕРнИЙ ОРКЕСТР 

виступає з концертною програмою у 
Львові, Дрогобичі, Києві на ювілей-
них та авторських концертах україн-
ських композиторів (М.Березовського, 
М.Колесси, Б.Фільц та ін.). У репертуарі 
оркестру твори композиторів-класиків, 
обробки сучасних композиторів.  

Художній керівник – Ю.чорний.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ 

«наМИСТО» створений у 2001 році. 
Колектив бере участь у загальноунівер-
ситетських і мистецьких заходах міст 
Дрогобича, Трускавця та ін.

Активно пропагує українську пісню за 
кордоном. У репертуарі ансамблю укра-
їнська інструментальна музика та твори 
українських композиторів-класиків.

Художній керівник – О. тимків.

МИСТЕЦЬКі КОЛЕКТИВИ УніВЕРСИТЕТУ ЧЕКаЮТЬ на ВаС

Першокурснику, будь 
обачним!

Тебе ЗаХиЩаЄ ПроФком

Співає "Пролісок"

народна хорова капела «ГаУДеаМУС» народний чоловічий камерний хор «БОЯн ДрОГОБиЦЬкий»
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Вчишся добре – отримуй 
стипендію.

Мінімальний розмір акаде-
мічної стипендії становить 583 
грн. Студенти, які вчаться на 
«відмінно», отримують 643 грн.

Студенти Інституту фізики, 
математики та інформатики 
одержують мінімальну стипен-
дію 641,3 грн.; а відмінники  – 
701,3 гривні, розмір іменної 
стипендії – 668 грн.

Соціальні стипендії призна-
чаються:

1) студентам із числа дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а також 
студентам, які в  період навчан-
ня у віці від 18 до 23 років зали-
шилися без батьків (вони отри-
мують 1160 грн. щомісяця);

2) студентам із числа осіб, ко-
трим, згідно із Законом Укра-
їни «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», гарантуються 
пільги під час призначення сти-
пендії;

3) студентам із малозабезпе-
чених сімей (у разі отримання 
відповідної державної допомо-
ги, згідно із законодавством);

4) студентам, які є дітьми-ін-
валідами та інвалідами I – III гр.;

5) студентам, які мають сім’ї з 
дітьми і в яких обоє з подруж-
жя або одна мати (батько) на-
вчається у вищому навчально-
му закладі за денною формою 
навчання.

Стипендіатам, котрі постійно 
проживають на території на-
селеного пункту, якому надано 
статус гірського, виплачується 
додаткова стипендія у розмірі 
20 відсотків мінімальної орди-
нарної (звичайної) академічної 
стипендії.

Середній бал для призначен-
ня стипендії становить від 4 
до 4,99 балів за п’ятибальною 
шкалою оцінювання.

надія БейБа, 
провідний спеціаліст  

навчально-методичного відділу

З 25 по 31 липня 2011 року в с. Дов-
гому проходив молодіжний християн-
ський табір «Сарепта», організатором 
якого був студентський капелан, голова 
Єпархіальної Комісії у справах молоді 
о. Олег Кекош. На цьому таборі взяли 
участь понад 80 молодих людей. 

Впродовж цієї «Сарепти»  учасники 
щоранку спільно молилися на Святій 
Літургії у парафіяльному храмі. Кож-
ного дня сарептяни виконували різні 
обов’язки, як на території табору, так і 
на кухні. Молоді християни мали змогу 
бути на тренінгах, вікторинах з Біблії, 
катехизи. Було дуже цікаво слухати ду-
ховні науки священика та братів-семіна-
ристів. Часто всі збиралися біля ватри, 
співали пісень, проводили цікаві ігри, 
спортивні змагання та просто спілкува-
лися.  Дружня, весела атмосфера табору 

WORK 
AND TRAVEL 

USA
Літня програма для студентів

Значна кількість студентів нашого 
університету бере участь у літніх про-
грамах культурного обміну та стажу-
вання  за кордоном. Такі програми пе-
редбачають міжнародне навчання та 
міжнародний обмін студентами і мають 
освітній, соціально-економічний, про-
світницький характер.

Найбільшою популярністю се-
ред студентів користується  програ-
ма WORK AND TRAVEL USA, яка дає 
можливість протягом чотирьох міся-
ців  (літній період) жити і працювати в 
США, покращити знання англійської 
мови, познайомитися з новими людьми, 

залишила гарніі та незабутні враження. 
Ми, студенти ДДПУ ім. І.Франка, дя-

куємо Богові за прекрасний час пере-
бування у християнському таборі «Са-
репта». Велика подяка о. Олегу Кекошу, 
нашому духовному наставнику за орга-
нізацію, а також директору Довжанської 
школи Барщик Дарії Петрівні, брату 
Андрію Бонису, братам-семінаристам 
та всім учасникам, за те, що ми могли 
разом духовно і тілесно відпочити у ма-
льовничому куточку Карпатських гір у 
таборі «Сарепта». 

Щиро сподіваємося, що наступного 
року всі учасники цьогорічного табору 
знову зустрінуться на Сарепті у с. Дов-
гому.

М.ЗаМІщак, 
студентка ДДПУ ім. І.Франка

і відповідно 
отримати нові 

враження.
Наш профком студентів співпра-

цює з профкомом студентів Львівського 
національного політехнічного універси-
тету щодо участі студентів Дрогобицько-
го державного педагогічного університе-
ту ім.І.Франка у вищезгаданій програмі.

Оформлення документів відбуваєть-
ся у профкомі. Студентові потрібно лише 
поїхати в Київ на співбесіду у посоль-
ство США. До участі у програмі реко-
мендуються студенти, які за підсумками 
попереднього семестрового контролю 
не мали незадовільних оцінок, беруть 
участь у науковій і громадській роботі 
та особисто бажають стати учасником 
відповідної програми. Участь у програмі 
WORK AND TRAVEL USA можуть взяти 
студенти II, III, IV курсів.

Якщо ви виявили бажання скориста-
тися програмою, тоді звертайтесь у про-
фком студентів (корпус 6, кабінет 13).

Ігор ГІВчак,
голова студентського профкому

ЩО БУДЕ

в студентськiй
кишенi?

Винайдення в середині ХХ століття 
лазера стало справжнім науково-тех-
нічним проривом і вважається одним 
з 10-ти найбільших відкриттів за всю 
історію людства. Лазери широко ви-
користовуються в наукових досліджен-
нях, техніці, медицині, військовій сфері 
тощо. Без лазерних технологій сьогодні 
не існувало б персонального комп’ютера, 
Інтернету, супутникового телебачен-
ня, DVD-програвача та багато іншого.

Важливим проблемам сьогодення в 
сфері лазерних технологій була присвя-
чена Всеукраїнська науково-технічна 
конференція "Лазерні технології. Лазери 
та їх застосування", організована кафе-
дрою машинознавства та матеріалознав-
ства з нагоди 40-річчя від дня її заснуван-
ня. Конференція проходила 21-24 червня 
2011  р. на базі санаторно-лікувального 
комплексу „Дніпро-Бескид” (м.  Труска-
вець). Очолювали конференцію всесвіт-
ньо відомі науковці – директор Інституту 
фізики напівпровідників ім. В.Лашкарьо-
ва НАН України, член-кор. НАН Укра-
їни, доктор техн. наук, проф. Федір Си-
зов, директор Інституту прикладної 
оптики НАН України, доктор техн. наук, 
проф. Віктор Тараненко, завідувач відді-
лу оптико-електронних інформаційних 
систем Фізико-механічного інституту 
ім.  Г.В.Карпенка НАН України, доктор 
техн. наук, ст. наук. співробітник Ле-
онід Муравський, завідувач кафедри 
машинознавства та матеріалознавства 
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка, 
доктор фіз.-мат. наук, проф. Ігор Вірт.

На конференцію було подано 86 до-
повідей, авторами яких є 123 науковці з 
Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, 
Угорщини та України. Серед них 25 док-
торів і 65 кандидатів наук, викладачі уні-
верситетів, аспіранти, лікарі та інженери. 
На пленарних і секційних засіданнях 
заслухано та обговорено 35 доповідей. 
Актуальними та надзвичайно цікавими 
були доповіді наших колег-дрогобичан 
професорів Ігоря Вірта та Володимира 
Цмоця, доцентів Івана Гадзамана, Зе-
новія Дробчака, Тараса Кавецького, Ва-
силя Лужецького, Юрія Павловського, 
Володимира Поповича, Олега Прийми, 
Петра Сидорчука та Романа Якима. Всьо-
го українську наукову школу в галузі ла-
зерних технологій представляли фахівці 
з 18 вищих навчальних закладів, 11 ака-
демічних установ і 3-х науково-дослідних 
підприємств. Серед них: Наукова рада 
НАН України з проблеми "Фізика лазерів 

та лазерні технології"; Інститут приклад-
ної оптики НАН України; Фізико-меха-
нічний інститут ім.  Г.В.Карпенка НАН 
України; Інститут фізики напівпровід-
ників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України; 
Інститут фізики НАН України; Інститут 
металофізики ім.  Г.В.Курдюмова НАН 
України; Інститут монокристалів НАН 
України; Інституту надтвердих матеріалів 
ім. В.М.Бакуля НАН України; Національ-
на металургійна академія України; Ки-
ївський національний університет імені 
Тараса Шевченка; Національний техніч-
ний університет України "Київський по-
літехнічний інститут"; Інститут фізичної 
оптики МОН України; Кіровоградський 
національний технічний університет; 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка; Національний уні-
верситет "Львівська політехніка"; Укра-
їнська академія друкарства; Івано-Фран-
ківський національний технічний 
університет нафти і газу; Одеський на-
ціональний політехнічний університет; 
Одеська національна морська академія; 
Одеська національна академія зв’язку 
ім.  О.С.Попова; Одеський національний 
університет ім.  І.І.Мечникова; Прикар-
патський національний університет іме-
ні Василя Стефаника; Запорізький на-
ціональний університет; Ужгородський 
національний університет; Харків-
ський національний університет імені 
В.Н.Каразіна; Хмельницький національ-
ний університет; Бердянський державний 
педагогічний університет; науково-ви-
робничі підприємства "Карат" та "Резона-
тор"; Національний інститут раку МОЗ 
України; Інститут епідеміології та інфек-
ційних хвороб ім.  Л.В.Громашевського 
АМН України; Львівський науково-до-
слідний інститут епідеміології та гі-
гієни МОЗ України; Волинська об-
ласна та Трускавецька міська лікарні.

Особливу подяку оргкомітет кон-
ференції висловлює Генеральному 
директору санаторно-лікувального 
комплексу „Дніпро-Бескид” (м.  Трус-
кавець) Олександру Чабаненку та за-
ступнику директора Мирону Космині.

Чотири дні роботи конференції 
майнули як одна мить. Чотири дні 
дискусій, творчих суперечок і осо-
бистих відкриттів. А скільки ще не-
звіданого залишилось... Наукових Вам 
злетів і до зустрічі через два роки!

 Проф. Ігор ВІрт, доц. Ігор ФартУшОк,
доц. Василь ЛУжеЦЬкий (кафедра ма-

шинознавства та матеріалознавства)

КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРО ОДНЕ з ДЕСЯтИ  НАЙБІЛьШИХ ВІДКРИтІВ ЛюДСтВА

Філологічний факультет – один із най-
провідних  не тільки в структурі Дро-
гобицького державного педагогічного 
університету ім.І.Франка, а й серед фа-
культетів багатьох вищих навчальних 
закладів України. Переконливим свід-
ченням цього є вагомі здобутки, досяг-
нення, якими позначена його сімдесяти-
літня історія.

Міцний моноліт факультету неможли-
во уявити без його наукового потенці-
алу. У різний час тут працювали відомі 
вчені: І.Ковалик, П.Яременко, Г. Шило, 
М.Матвійчук, М.Демський, А.Войтюк, 
М.Демський, А.Войтюк, М.Гольберг та ін.

Доброю традицією є проведення на 
факультеті літературних вечорів, зустрі-
чей з відомими людьми, регіональних та 
всеукраїнських наукових конференцій 
викладачів та студентів. 

Студентам створені належні умови для 
навчання. У корпусі факультету є біблі-
отека (13 тисяч книг), читальний зал на 
90 місць. На факультеті функціонують 
студентські наукові гуртки: «Українське 
літературознавство», «Фольклорний гур-
ток», «Контрастний аспект у вивченні об-
разно-мовної картини світу», «Розвиток 
світової літератури на сучасному етапі».

На філологічному факультеті систе-
матично проводяться мовні олімпіади: 
перший  тур Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури, з поль-
ської мови та літератури, перший тур 
Конкурсу знавців української мови іме-
ні Петра Яцика. Цього року за резуль-
татами другого етапу XI Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика студентка Наталя Вербовська 
отримала I місце IV рівнем завдань, а 
студентка Ольга Русин зайняла III міс-
це за V рівнем завдань. Мар’яна Гуцало, 
студентка Vкурсу філологічного фа-
культету зайняла I місце у II етапі Між-
народного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка.

Основна зброя філолога  – це слово, 
слово написане, висловлене, мовлене. 
Особлива радість для наукового колек-
тиву філологічного факультету, коли ви-
пускники працюють не лише вчителями, 
а й директорами шкіл, науковцями, жур-
налістами тощо. А таких немало. Серед 
випускників є відомі вчені, письменни-
ки, заслужені артисти, лауреати премій.

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

ВИВЧаЙТЕ РіДнЕ СЛОВО
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Інститут фізики, математики та інфор-
матики – ровесник нашого університету. 
За роки існування підготовлено декілька 
тисяч вчителів, математики, фізики, ін-
форматики. Значна їх частина стали ке-
рівниками у сфері освіти: від директора 
школи до керівників вищих навчальних 
закладів і Міністерства освіти і науки 
України. Усі ці роки Інститут працював 
над удосконаленням навчального про-
цесу, щоб забезпечити конкурентноспро-
можність випускників на ринку праці.

Вчитися в Інституті не важко, якщо 
вступник має покликання до математи-
ки чи інформатики, добре знає ці пред-
мети і має бажання стати вчителем.

До послуг студентів добре обладнані 
аудиторії, лабораторії і кабінети. Сту-
денти слухають лекції зі спеціальних, 
загальнонаукових та загальнокультур-
них предметів провідних лекторів: про-
фесорів і доцентів нашого навчального 
закладу, а практичні вміння і навички 
опрацьовують на практичних, лабора-
торних і семінарських заняттях.

Щорічно в Інституті відбуваються 
олімпіади з трьох спеціальностей: фізи-
ки, математики та інформатики. Пере-
можці університетських олімпіад беруть 
участь у Всеукраїнських олімпіадах з 
математики, республіканських олімпіа-
дах з інформатики. Практично щороку 
студенти беруть участь у Міжнародному 
кубку з програмування, що відбувається 
в Одесі.

Хоч і не частими є для студентів годи-
ни дозвілля, але вони наповнені твор-
чим духовно-культурним змістом. Уже 
довгий час на факультеті діє драматична 
студія «Ровесник». Команда факультет-
ських кмітливців займає призові місця 
у міжфакультетських та міських змаган-
нях КВК. 

За період функціонування біологічно-
го факультету з 1998 до 2009 рр. уклала-
ся його структура, до якої входять дека-
нат і чотири кафедри: біології; анатомії, 
фізіології та валеології; хімії; екології.

Структурними підрозділами факуль-
тету є також комп’ютерний клас, Центр 
екології та здоров’я людини.

На біологічному факультеті обладна-
но чимало навчальних лабораторій, на-
вчальних кабінетів, спортивну кімнату, 
бібліотеку.

Факультет тісно співпрацює з Міжна-
родним центром відновного лікування 
В.Козявкина.

Дослідницькі завдання виконуються 
студентами під час проходження прак-
тик: польової навчальної практики (на 
університетській базі відпочинку «Сме-
річка» урочища Помірки); педагогічної 
навчальної практики (у базових школах 
м. Трускавця, м. Борислава, М.Дрогобича 
і району); практики з фізичної  реабіліта-
ції  (санітарно-оздоровчих, лікувально-
профілактичних установах м. Трускав-
ця). Майбутні фахівці з основ здоров'я 
та фізичної реабілітації вивчають дис-
ципліни психолого-педагогічного, ме-
дико-біологічного та соціального спря-
мування. У процесі навчання студенти 
також отримують практичні навички 
основ роботи з комп'ютером, фітотера-
пії, масажу, лікувальної фізкультури, 
сільського господарства, педагогіки. 
Створено волонтер ський консультатив-
но-валеологічний центр «Паросток» з 
метою здійснення волонтерської вале-

ологічної діяльності, реабілітації дітей-
інвалідів, надання медичних консульта-
цій хворим дітям. Діє науково-дослідна 
рада студентів (НДРС), ряд наукових 
студентських гуртків, проблемна група 
«Еколог», дискусійний клуб «Синкарі-
он», у яких задіяно біля 150 студентів.

Історичний факультет ДДПУ іме-
ні Івана Франка є лідером історичної 
освіти на території Галицького Підгір’я. 
5 кафедр факультету, великий профе-
сорсько-викладацький колектив забез-
печують глибину та якість викладання. 
У структурі факультету діє 5 кафедр: 
давньої історії України та спеціальних 
історичних дисциплін, всесвітньої іс-
торії, нової і новітньої історії України, 
правознавства, соціології і політології, 
філософії. Структурними підрозділами 
факультету є кабінет самостійної ро-
боти з фондом фахової літератури і на-
вчально-методичних матеріалів, науко-
во-дослідна лабораторія археології та 
краєзнавства, музей історії університе-
ту, навчально-методичний центр кафе-
дри філософії. Проводяться міжнародні 
та всеукраїнські наукові тематичні та іс-
торико-краєзнавчі конференції.

Студентська науково-дослідна робо-
та представлена декількома напрямка-
ми. Це студентські наукові конференції, 
предметні олімпіади, робота товариств, 
гуртків та осередків. У межах науково-
дослідної роботи студентів організована 
робота гуртків: археологічного, з про-
блем дослідження історії козацтва, прав-
ничого. Крім того, на факультеті діють 
Студентське наукове товариство імені 
В.Ф. Надім’янова, Історико-правничий 
осередок іме ні Ю. Котермака, Проблем-
на група імені Олександра Меня присвя-
чена дослідженню релігійної філософії.

Уже декілька років поспіль студен-
ти історичного факультету публікують 
результати своїх наукових пошуків та 
досліджень у збірниках «Діалектика ду-
ховних процесів», «Молодіжна політика: 
проблеми і перспективи», які щороку 
видаються, відповідно, кафедрою філо-
софії і кафедрою правознавства, соціо-
логії та політології.

Престижність і перспективність соці-
ально-гуманітарного факультету зумов-
лена зростаючою потребою суспільства 
у соціальних педагогах, практикуючих 
психологах, вихователях дошкільних 
закладів. На факультеті проводиться 
робота щодо створення власної моделі 
підготовки фахівців, розробки відпо-
відних технологій навчального процесу, 
його організаційного та науково-мето-
дичного забезпечення. За кожною ака-
демічною групою закріплений куратор. 
До послуг студентів – сучасні аудиторії, 
конференц-зал, психологічна лаборато-
рія, бібліотека, комп'ютерні класи, сту-
дентське кафе, спортзал, санаторій-про-
філакторій, гуртожиток.

У структурі факультету є 4 кафедри: 
загальної педагогіки та дошкільної осві-
ти, психології, практичної психології, со-
ціальної педагогіки та соціальної роботи

На факультеті сформувалася низка на-
укових шкіл, основними з яких є: «Пси-
хологія відповідальності особистості» та 
«Історія, теорія і практика української 
освіти і виховання». Постійними є звітні 
студентські конференції, науково-прак-
тичні семінари, засідання науково-про-
блемних груп, тренінгів з актуальних 
проблем пенітенціарної та інших.

На факультеті функціонують студент-
ська дослідницька формація ім. А. Кня-
жинського, клуб «Психея», активно 
працює студентський клуб «Волонтер» у 
дитячому будинку «Рідний дім» (с. Кор-
наловичі Самбірського району) та си-
ротинці «Любисток» (м. Самбір), сту-
дентський хор «Логос», поетична спілка 
«Самбірка» та етнографічний гурток. 
Студенти, які беруть участь у їх розгалу-
женій і багатовекторній діяльності, ак-
тивно набувають теоретичних знань та 
емпіричних умінь і навичок майбутньої 
фахової самореалізації.

Складові осередки факультету – кафе-
дри германських мов та перекладознав-
ства, практики німецької мови, романської 
філології та компаративістики, іноземних 
мов, практики англійської мови, методики 
викладання іноземних мов – докладають 
чимало зусиль, щоби поглибити процес 
навчання й вивчення іноземних мов з 
проекцією на зміст тих орієнтацій, світо-
глядних вимірів, які творять реальну па-
радигму системи духовних вартостей.

Сьогодні факультет – це потужний під-
розділ Дрогобицького державного педа-
гогічного університету. За минулі роки 
його стіни залишило багато висококва-
ліфікованих фахівців. Належна якість 
навчання й виховання пов'язується пе-
редусім з професорсько-викладацьким 
колективом, який складається з досвід-
чених спеціалістів, творчий потенціал 
яких відомий в Україні та за її межами, 
зокрема, у галузі германської, роман-
ської філології, порівняльного літерату-
рознавства та перекладознавчої науки.

Усі спеціальності факультету, крім 
спеціальності «Переклад», акредитовані 
за 4-м рівнем. Сьогодні на факультеті за-
хищено 5 докторів філологічних наук.

При факультеті функціонують: 
Лінгвіс тичний центр, комп'ютерна мере-
жа, яка підключена до «Інтернету»; біблі-
отека та такі навчально-освітні осеред-
ки: «Австрійський культурний центр», 
«Французький культурний центр», «Ан-
глійський культурний центр» та Кабінет 
синхронного перекладу ім. О. Грицая. 

Плідно розвивається співробітництво 
факультету із зарубіжними навчальни-
ми закладами. Більшість викладачів фа-
культету пройшли мовне стажування, 
займалися науковою та методичною ро-
ботою. Для обміну досвідом університет 
залучає до роботи іноземних фахівців.

СОЦІАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ 
ТА ІНФОРМАТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Діяльність музично-педагогічного фа-
культету позначена творчими пошука-
ми, наполегливою працею, науковими 
звершеннями, багата на перемоги у різ-
них конкурсах і фестивалях.

Факультет готує музикантів-педаго-
гів на денному і заочному відділеннях, 
тут успішно здійснюється навчання 
магістрів, найталановитіші з яких ске-
ровуються для навчання в аспірантурі. 
Факультет підготував понад 3 тисячі фа-
хівців, які працюють у педагогічних уні-
верситетах, училищах, загальноосвітніх 
та музичних школах, закладах культури 
нашої країни й за кордоном.

Знаковою особливістю факультету 
є те, що професорсько-викладацький 
склад і талановита молодь перебувають 
на єдиному мистецькому піднесенні, 
переймаючи досвід своїх педагогів без-

посередньо у сценічно-концертній ат-
мосфері, виступаючи поряд зі своїми 
наставниками у різноманітних колекти-
вах. Факультет підтримує тісні наукові, 
творчі зв’язки з  ВНЗ України, а також 
з кафедрами музики Гуманітарно-при-
родничого університету імені Яна Ко-
хановського (м.  Кельце); Інститутом 
музики Жешувського університету 
(м.  Жешув); Університетом М. Кюрі-
Склодовської (м. Люблін); Полонійною 
Академією в Ченстохові та ін.

Варто відзначити, що на факультеті 
щорічно проводиться концерт "Моло-
ді голоси", де кожен студент має мож-
ливість зробити перший крок на сцені. 
На факультеті створені умови для роз-
витку творчих здібностей обдарованої 
молоді через участь в художніх колек-
тивах, таких як: народна хорова капе-

ла "Gaudeamus", ансамбль бандуристів, 
народний інструментальний ансамбль 
"Намисто", камерний оркестр, вокально-
інструментальний ансамбль "Перехрес-
тя". Студенти факультету є учасниками 
народного вокально-хореографічного 
ансамблю "Пролісок", чоловічого ка-
мерного хору «Боян Дрогобицький» та 
інших.

ВІЗИТНА  КАРТКА  НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МАЙБУТНІ ВИКЛАДАЧІ ТРУДОВО-
ГО  ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

На факультеті діє низка форм залучен-
ня студентів до науково-дослідницької 
роботи. З метою кращого інформацій-
ного та методичного забезпечення само-
стійної роботи студентів створено ін-
формаційно-методичний центр (ІМЦ).

Унікальні лабораторії кафедр дають 
можливість освоїти весь цикл сільсько-
господарського та промислового вироб-
ництва, що дозволяє випускникам фа-
культету використовувати свої знання у 
різних галузях народного господарства 
України. Найкращі роботи, вироби сту-
дентів експонуються на різноманітних 
виставках в Україні і за кордоном.

Спортивне життя наших вихованців 
цікаве і різноманітне. Викладачі та сту-
денти факультету щорічно здійснюють 
сходження на найвищі вершини укра-
їнських Карпат: на гору Пікуй (найвища 
точка Львівської області),  Говерлу (най-
вища точка українських Карпат) та інші.

На базі факультету створено студент-

ський спортивний клуб „Каменяр”, пре-
зидентом якого є ректор університету 
проф. В.Скотний. Під егідою клубу засно-
вано команду з міні-футболу „Каменяр”.

Кожного року на факультеті прово-
диться І тур Всеукраїнської студентської 
олімпіади з фізичного виховання. Пере-
можці першого туру олімпіади беруть 
участь у II турі Всеукраїнської студент-
ської олімпіади. На факультеті діє науко-
вий студентський гурток. На факультеті 
проводиться Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Реалізація здорово-
го способу життя – сучасні підходи». В 
останні роки набули популярності нові 
форми оздоровчо-спортивних заходів, 
зокрема, це «Козацькі забави», легкоат-
летичні пробіги за маршрутом Дрогобич 
– Дорожів, тиждень українського спор-
товця, турнір з гирьового спорту пам'яті 
Б. Подскоцького і змагання з армреслінгу.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИхОВАННЯ Франківці також є учасниками різних 
міських змагань. Це одноденні та бага-
тоденні туристичні походи, легкоатле-
тичні естафети, легкоатлетичні пробіги, 
першість і кубок Дрогобича з футболу, 
волейболу, баскетболу, настільного тені-
су та ін. До речі, команди університету 
неодноразово завойовували кубок міста 
з футболу. Збірна команда університету 
з гирьового спорту була і є чемпіоном 
міста. Перемагали і здобували призові 
місця у цих змаганнях також команди з 
волейболу, баскетболу, настільного тені-
су, бадмінтону.

Головними змаганнями як для факуль-
тету фізичного виховання, так і універ-
ситету в цілому є щорічна „Універсіада 
Львівщини”. Наша команда сформована 
на базі факультету не пасе задніх, а здо-
буває призові місця, особливо в команд-
них видах спорту (футбол, баскетбол).

Святкування факультету

на заняттях

Спортивний клуб "каменяр"

Щороку на факультеті проводиться 
спільна викладацько-студентська на-
уково-практична конференція „Трудове 
навчання в контексті реформування сис-
теми освіти " та творчий конкурс учнів-
ської молоді „Таланти твої, Україно!”.

На факультеті створено і працюють: 
творчий колектив „Театр мод", щоро-
ку проводяться конкурси „Міс ІПФ" та 
„Містер ІПФ", народну просвітницько-
художню студію „Ровесник", народного 
вокально-хореографічного ансамблю 
„Пролісок" тощо. Команда КВК чотири 
рази ставала чемпіоном університету 
і систематично займала призові місця 
на університетському фестивалі з КВК. 
Під керівництвом старшого виклада-
ча Г.Ліщинської-Кравець організовано 
факультетське видання "ІПФ-ЧАС", яке 
періодично висвітлює проблеми студент-
ства його ж очима.

Факультет підтримує тісні зв’язки з 
Жешувською Вищою школою педаго-
гічною (Польща), кафедрою техніки 
Печського університету (Угорщина), 
Вільнюським педуніверситетом (Литва). 
Ці зв’язки дали можливість згодом про-
вести міжнародні конференції.
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Усі ми хочемо жити у цивілізованій, 
європейській, багатій державі –Україна. 
Віримо, що такою вона буде завтра, але за 
однієї умови: якщо з’являться нові «архі-
тектори» суспільства, нова еліта, активні 
дійові особи, що збагатилися культурни-
ми надбаннями людства, мають високий 
інтелект і соціальну відповідальність.

У 1992 р. вперше на Україні відкрито 
в системі педагогічних ВНЗ факультет 
менеджменту і маркетингу (з 1 вересня 
2011 р. – факультет економічної освіти 
та управління), де розпочалася підго-
товка вчителів економічних дисциплін, 
а згодом і сучасних комп’ютерних тех-
нологій, менеджерів-економістів різних 
галузей народного господарства, мар-
кетологів комерційно-посередниць-
кої діяльності ринку товарів і послуг, 
менеджерів-економістів туристичної 
індустрії, спеціалістів з економічної кі-
бернетики. Навчальний процес здійсню-
ється за нормативними і авторськими 
навчальними програмами. У процесі ви-
кладання широко використовуються су-
часні активні методи навчання, зокрема: 
ділові ігри, тренінги, ситуаційна методи-
ка навчання, дискусії, комп'ютерне ігро-
ве моделювання. Факультет підтримує 
дружні творчі зв’язки з Національним 
технічним університетом „Київський 
політехнічний інститут”, Київським на-
ціональним економічним університетом, 
Тернопільською академією народного 
господарства, Львівським національним 
університетом ім. І.Франка, Львівським 
національним технічним університетом 
„Львівська політехніка”, Жешувською 
Вищою школою педагогічною (Польща), 
Джадсон коледжем (США), Саскачеван-
ським університетом (Канада) та ін. Наші 
студенти – активні учасники реалізації 
кафедральних та держбюджетних науко-
вих тем, науково-практичних конферен-
цій та семінарів, щорічних Всеукраїн-
ських конкурсів «Молода економіка» та 
«Новітній інтелект України», конкурсу 
наукових робіт у рамках міжнародно-
го симпозіуму в Санкт-Галленському 
університеті ділового адміністрування. 
На факультеті створена команда КВК. 
Наші студенти беруть участь у змаган-
нях різного ранґу, захищають честь уні-
верситету, міста, області. Проводяться 
вечори присвячені пам’яті Т.Г.Шевченка, 
вечорниці та інші заходи за народними 
традиціями та звичаями, організація і 
проведення у навчальних закладах міста 
свята св. Миколая, св.Валентина „Усі ми 
прагнемо любові”

Полоністичний науково-інформаційний 
центр, котрий від листопада 2005 року носить 
ім’я свого засновника і першого керівника 
Ігоря Менька, діє від червня 2002 р. Ним іні-
ційовано і проведено заходи, що позитивно 
працюють на імідж нашого університету в 
польському та європейському науково-куль-
турному середовищі; залучають наукових 
працівників та студентів Франкового універ-
ситету до участі в міжнародних наукових та 
науково-практичних конференціях, семіна-
рах, зустрічах, що сприяє глибшому усвідом-
ленню науки і культури як відкритої сфери на 
різноманітні концепції і реляції; наближають 
наукове середовище нашого університету до 
сучасних засад і методів функціонування від-
критого європейського суспільства в галузі на-
уки і культури. 

Робота Полоністичного центру зі студента-
ми полягає не тільки в забезпеченні їх книжка-
ми та іншими дидактичними й методичними 
матеріалами з фонду бібліотеки центру, але 
й в організації та забезпеченні участі студен-
тів у практичних курсах польської мови при 
Люблінському університеті Марії Кюрі-Скло-
довської, в Жешівському університеті; Вищій 
педагогічній школі в Сєдльце, в організації та 
координуванні участі студентів українсько-
польської філології у наукових конференціях. 

Полоністичний центр є творцем та профе-
сійним опікуном кімнати-музею Бруно Шуль-
ца. Музей налічує сотні вдячних відвідувачів з 
України, Польщі та різних країн світу.

У своїх ініціативах та діяльності центр скон-
центровується  навколо постаті Бруно Шуль-
ца та багатокультурності Дрогобича й усіх її 
чинників єврейської та польської культури. 
МіЖнаРОДнИЙ ФЕСТИВаЛЬ БРУнО 
ШУЛЬЦа В ДРОГОБИЧі – це головна іні-
ціатива й реалізація Полоністичного центру. 
Цей проект, реалізація якого триває від лип-
ня 2004 року, стає своєрідним центром живих 
та реальних подій на пошану Шульца в Дро-
гобичі, вітає у цьому місті відомих науковців, 
письменників, перекладачів, художників, ре-
жисерів, музикантів та поціновувачів автора 
„Цинамонових крамниць”. 

У 2003 р. при Полоністичному центрі було 
створено студентський театр „ALTER”. Учас-
ники театру – це студенти різних факультетів 
нашого університету. За час існування сту-
дентський театр став учасником більше 10 
українських та міжнародних фестивалів, ви-
ступив організатором більше 10 мистецьких, 
культурних та соціологічних акцій і проектів. 
„Альтер” відомий не лише в Дрогобичі, але й у 
Львові, Ужгороді, Перемишлі, Любліні, Варша-
ві, Лодзі, Кракові, Сувалках. 

Віра МенЬОк, доцент, 
керівник Полоністичного науково-інформа-

ційного центру ім. Ігоря Менька

1 вересня 1960 р. у Дрогобицькому дер-
жавному педагогічному інституті імені 
Івана Франка було відкрито факультет 
педагогіки та методики початкової осві-
ти з контингентом набору 50 осіб.

Структура педагогічного факультету з 
2008 року така: кафедра педагогіки і ме-
тодики початкового навчання, кафедра 
математики і методики викладання мате-
матики початкового навчання, кафедра 
культурології та українознавства, кафе-
дра філологічних дисциплін та методики 
їх викладання у початковій школі.

На базі факультету в останні роки було 
проведено низку міжнародних конфе-
ренцій: «Модернізація педагогічної осві-
ти як основа інтенсифікації професійної 
та світоглядно-методичної підготовки 
вчителя початкових класів», "Рідне слово 
в етнокультурному вимірі" та ін.

Наші студенти беруть активну участь 
у науковій роботі. Кожного року тради-
ційно на факультеті проводиться І тур 
Всеукраїнської олімпіади з навчальних 
дисциплін та спеціальностей «Почат-
кове навчання» і «Образотворче та де-
коративно-прикладне мистецтво».Сьо-
годні на факультеті працює 7 наукових 
студентських гуртків і 13 проблемних 
груп, на засіданнях яких розглядаються 
проблеми, пов'язані з реформуванням 
загальноосвітньої школи, введенням 
Державного стандарту загальної почат-
кової освіти у практику шкіл, а також 
досліджуються питання мовознавчого, 
літературознавчого та математичного 
характеру. Результати роботи в наукових 
гуртках та проблемних групах студентів 
є підґрунтям для їхніх наукових повідо-
млень на звітних, всеукраїнських та між-
народних студентських науково-прак-
тичних конференціях. За результатами 
ефективності наукової роботи факультет 
три роки поспіль посідає серед факуль-
тетів університету призові місця,

Щороку відбуваються творчі звіти спе-
ціальностей «Образотворче мистецтво», 
«Хореографія», де беруть участь відо-
мі керівники дитячих хореографічних 
колективів. Частими є тематичні творчі 
виставки студентських робіт, образот-
ворчого мистецтва, художньої праці та 
вишивки. Окремі студенти організову-
ють персональні виставки робіт обра-
зотворчого мистецтва.

Ми пишаємося нашими випускниками 
різних років, які займають достойне міс-
це у всіх ланках початкової освіти.

СЛОВО ПРО ПЕДАГОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ГОТУЄМО МЕНЕДЖЕРІВ ПОЛОНІСТИЧНИЙ
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Відкриття четвертого Міжнародного Фести-
валю Бруно шульца в Дрогобичі. На фото зліва 

направо: ректор ДДПУ ім. Івана Франка проф., 
академік Валерій Скотний, директор Інституту 

Книжки в Кракові Ґжеґож Ґауден та Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Республіки Польща в 

Україні Яцек ключковський


