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У новий навчальний рік з яскравими та
креативними ідеями крокує профком
студентів та студентське самоврядування
нашого університету. З метою озна-
йомлення із роботою відділів університету,
наданням інформації про роботу сту-
дентських організацій та презентації
основних студентських заходів універ-
ситету 24 вересня в Народному домі ім.
І. Франка  відбулася пізнавально-розва-
жальна програма “День першокурсника”.

Студенти перших курсів усіх інститутів
та факультетів заповнили зал в очікуванні
чогось, що зробить їхнє життя у Фран-
ковому університеті веселим та незабут-
нім. Спеціально для студентів І курсу
профкомом студентів був підготовлений
фільм “Перший раз на перший курс”.
Переглянувши його, студенти зрозуміли,
де і яким чином вони можуть вирішити
свої проблеми, як потрапити до ректора
та проректорів нашого університету, нав-
чально-методичного та виховного від-
ділів, бухгалтерії і відділу кадрів, юрис-
консульта, канцелярії та профкому
студентів.

Теплі та підбадьорюючі слова прозву-
чали від ректора університету, професора
Надії Володимирівни Скотної. Голова
профкому студентів І.О. Гівчак, розпо-

вівши про діяльність первинної проф-
спілкової організації, представив голів
профбюро інститутів та факультетів. З ві-
тальним словом виступив голова ради
студентського самоврядування – Ігор  Іль-
ницький, також ознайомивши публіку зі
студентським активом. Про роботу сана-
торію-профілакторію розповіла головний
лікар Уляна Василівна Бойчук.

Чудовий настрій був гарантований,
оскільки святкова атмосфера вдало під-
тримувалася ведучими заходу, студентами
інститут у іноземних мов – Яриною Гівчак
та Петром Сабатом. Для першокурсників
виступали студенти ІІ курсу інституту
іноземних мов,  минулорічні переможці
конкурсу-огляду художньої самодіяль-
ності “Дебют”. Співала переможниця

конкурсу естрадної пісні “ШАНС – 2013”,
студентка філологічного факультету  Со-
фія Лешишак.  Підтвердили почесне зван-
ня чемпіонів XXII фестивалю КВН  хлопці
та дівчата з команди “Галюцинації”
соціально-гуманітарного факультету. Про-
демонструвала красу, грацію і талант
переможниця конкурсу “Красуня уні-
верситету –  2014”, студентка інституту
іноземних мов Софія Савчин. Викликали
чимало овацій виступи вокально-хорео-
графічного ансамблю “Пролісок”.

Крім того, для першокурсників було
проведено відеопрезентацію основних
студентських заходів в університеті.

Студентське життя готує ще чимало
сюрпризів.  Тож, профком студентів бажає
першокурсникам наснаги, згуртованості
та активної життєвої позиції!

 Ігор ГІВЧАК,
 голова профкому студентів

ДЕНЬ
ПЕРШОКУРСНИКА

На фото: голова профкому студентів
І. Гівчак (зліва) представляє першокурс-
никам склад профкому студентів.

1 жовтня, на запрошення
ректора Природничо-гумані-
тарного університету в м. Сед-
льце (Республіка Польща)
проф. Тамари Захарук, делега-
ція нашого університету (заві-
дувач кафедри правознавства,
соціології та політології Світ-
лана Щудло, доценти Ярослав
Комарницький та Ірина Мір-
чук), взяла участь в інавгурації
нового 2014/15 навчального
року. Урочистість зібрала багато гостей,
а саме: сенаторів, представників духо-
венства та влади, громадсько-політичних
діячів, представників компаній, що
реалізують спільні проекти з універси-
тетом, а також промисловості, бізнесу та
інститутів, які співпрацюють із закладом,
делегації з університетів Польщі.

Інавгурація розпочалася з богослу-
жіння у костелі, яку вів Єпископ міста
Седльце Казимир Ґурд. У своїй проповіді
Єпископ говорив про взаємодоповнення
віри й розуму в процесі дослідження світу.
“Сьогодні ми знаємо, що віра і розум не є
взаємовиключними, а доповнюють одне
одного, вони потрібні один одному”.

Відкрила урочистості ректор універ-
ситету проф. Тамара Захарук. У своєму
виступі вона підкреслила, що у новому
навчальному році внесено поправки в
Закон “Про вищу освіту”, які регулюють
питання, пов’язані з комерціалізацією
результатів наукових досліджень, дозво-
ляють проводити спільні міжунівер-

ІНАВГУРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ У ПРИРОДНИЧО-
ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В СЕДЛЬЦЕ

ситетські дослідження та спільні проекти
з роботодавцями. А це вимагає введення
відповідних змін у правове функціону-
вання університету та нових підходів до
роботи. Із прийняттям в Україні Закону
“Про вищу освіту”, який посилює співпра-
цю державних органів і бізнесу з вищими
навчальними закладами, досвід Польщі
для нас є дуже важливим.

Атмосфера свята була сповнена щи-
рими привітаннями гостей. Зі словами
вітання до учасників урочистості, від імені
ректорату нашого університету, зверну-
лася доктор соціологічних наук Світлана
Щудло та вручила ректору Університету
в Сєдльцах пам’ятні подарунки і книги
для бібліотеки. У своєму виступі С. Щудло
наголосила: “Ми сподіваємося на роз-
ширення співпраці,  нові спільні наукові
проекти між нашими університетами у
новому навчальному році”.

Інавгураційний день нового нав-
чального року є важливим моментом для
студентів. Досить оригінальною є традиція

посвячення у студенти, яку здійснюють
декани та ректор. Завершив святкове
дійство проф. док. габ. Станіслав Остров-
ські лекцією “Od chlorofilu do leku na raka”.
Музичне оформлення святу надавав війсь-
ковий оркестр та студентський хор.

Завдячуємо д-ру Адаму Бобрику за
добре організовану програму перебування
дрогобицької делегації у Сєдльце, який
ознайомив з особливостями освітнього
процесу в університеті, показав новий
навчальний корпус, обладнаний новітніми
засобами навчання (побудований за під-
тримки Європейського Союзу). Побачене
ще раз переконує, що альтернативи вступу
України в Євросоюз немає. Треба також
зазначити, що ми постійно відчували мо-
ральну підтримку з боку польських колег
щодо сучасних подій у нашій державі.

 Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ,
кандидат історичних наук, доцент

6 жовтня  у Державній вищій технічно-
економічній школі в Ярославі (РП) від-
булася урочиста інавгурація навчального
року, в якій взяла участь делегація ДДПУ
ім. І. Франка у складі: проректора, профе-
сора Ю. Кишакевича, завідувача кафедри
германських мов та перекладознавства,
професора М. Зимомрі, завідувача ка-
федри економічної кібернетики та інно-
ватики, професора  Б. Кишакевича, до-
цента кафедри нової та новітньої історії
України І. Лучаківської.

ІНАВГУРАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В

ЯРОСЛАВІ
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Бажаємо подальших наукових
звершень та творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

ВІТАЄМО!

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

7-8 жовтня групи першокурсників філо-
логічного факультету здійснили автобусну
мандрівку до „Країни Франкіани” під
керівництвом заступника декана філо-
логічного факультету, ст. викл. кафедри
української літератури та теорії літератури
М. Савки та голови профкому працівників
університету О. Куцик. Екскурсоводом
для студентів була ст. викл. кафедри
української літератури та теорії літератури
Л. Гулевич. Студенти пройшлися стежкою
Івана Франка, відвідали музей та садибу,
оглянули урочище Ярина. Завершили
екскурсію біля пам’ятника Каменяра у
Дрогобичі співом пісні на сл. І. Франка
„Не пора, не пора…”. Профком студентів
університету (голова – І. Гівчак) про-
фінансував витрати на поїздку.

РЕДАКЦІЯ

25 вересня,  під час урочистого засідан-
ня вченої ради університету, відбулося
вручення диплома Почесного доктора Дро-
гобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка (диплом № 030)
ректору Вищої державної технічно-еко-
номічної школи ім. о. Броніслава Мар-
кевича в Ярославі, професору Жешув-
ського університету, доктору історичних
наук Вацлавові Вежбенцю.

Крім цього, на засіданні вченої ради уні-
верситету ректор проф. Н. Скотна вручила
дипломи переможцям у номінаціях:

„Наймолодший доктор наук 2013/
2014 н.р.” – Олені Олександрівні Бист-
ровій, докторові філологічних наук, про-
фесору кафедри романської філології та
компаративістики;

„Краща кафедра, щодо організації
навчальної та методичної роботи у

2013/2014 н.р.” – кафедрі економічної
кібернетики та інноватики (завідувач
кафедри – доктор економічних наук, про-
фесор Б.Ю. Кишакевич);

„Кращий куратор-академічної групи
2013/2014 н.р.” – Богдану Орестовичу
Лазораку, старшому викладачу кафедри
всесвітньої історії;

„Кращий спортсмен 2013/2014 н.р.
серед працівників” – Сергію Віталійо-
вичу Самойлику, ст. викладачу кафедри
спортивних дисциплін і методики їх вик-
ладання, чемпіону Львівщини з баскет-
болу серед ветеранів, срібному призеру
Міжнародного турніру з баскетболу серед
ветеранів (Словаччина);

„Кращий спортсмен 2013/2014 н.р.
серед студентів” – Вероніці Юріївні Се-
нюх, студентці факультету фізичного вихо-
вання, чемпіонці Європи з ушу.

1 жовтня на історичному факультеті від-
булася зустріч декана історичного факуль-
тету, канд. іст. наук, професора Л.В. Ти-
мошенка з доктором істор. наук, проф.,
завідувачем кафедри історії середніх віків
і візантиїстики Львівського національного
університету ім. І.Франка, провідним науко-
вим співробітником відділу історії середніх
віків Інституту українознавства ім. І. Кри-
п’якевича Л.В. Войтовичом, канд. архі-
тектури, старшим науковим співробітни-
ком Інституту українознавства ім. І. Кри-
п’якевича НАН України Ю. Лукомським,
та канд. істор. наук., науковим співробітни-
ком Інституту археології м. Хайфа (Ізраїль)
О.Л. Єрмоліним. На зустрічі було обго-
ворено питання археологічного досліджен-
ня вежі (дзвіниці) костелу Св. Варфо-
ломея. Науковці, що мають великий дос-
від археологічних досліджень, провели
попереднє візуальне обстеження об’єкту,
накреслили попередній план робіт та
узгодили робочі питання.

23 вересня 2014 року рішенням Атеста-
ційної колегії Міністерства освіти і науки
України присвоєно вчені звання науково-
педагогічним працівникам нашого універ-
ситету:
Оресту Васильовичу Гуку – доцента ка-

федри соціальної педагогіки та корек-
ційної освіти;
Володимиру Степановичу Салію –

доцента кафедри народних музичних
інструментів та вокалу;
Галині Володимирівні Ожубко –

доцента кафедри менеджменту та адміні-
стрування;
Ірині Олександрівні Шаклеіній –

доцента кафедри інформаційних систем і
технологій;
Зоряні Ярославівні Гнатів – доцента

кафедри методики музичного виховання
та диригування.

16-18 вересня у місті Жешув відбулася
Міжнародна наукова конференція за про-
грамою ЄС “Польща – Білорусія – Украї-
на” на тему “Системи господарювання на
прикордонних польсько-українських те-
риторіях”, в якій взяли участь 20 викла-
дачів біологічного факультету.

На цій конференції доповідачі поді-
лилися результатами досліджень, що про-
водилися в рамках Міжнародного проекту
“Інтеграція наукових середовищ польсько-
української прикордонної території”.

Організатори зустрічі, доктор-інженер
Ян Гонсьор та доцент Світлана Волошан-
ська, наголосили на важливості польсько-
української співпраці. З української сто-
рони з доповідями виступили: доценти
Г. Ковальчук, Л. Кропивницька, Т. Скро-
бач, В. Філь, Т. Кавецький...

Одночасно, за час конференції, від-
булося знайомство із лабораторіями Воє-
водського інспекторату охорони навко-

Інститут іноземних мов вітає свою ко-
манду “УКРОП” (Український опір) із пе-
ремогою у щорічних  університетських
змаганнях з туризму “Турзліт”, які
відбулись 4 жовтня ц.р.

НОВИЙ ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР НАУК

АРХЕОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ КОСТЕЛУ

СВ. ВАРФОЛОМЕЯ

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО З
“КРАЇНОЮ ФРАНКІАНОЮ”

РЕДАКЦІЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ У ЖЕШУВІ

16 вересня доцент кафедри української
літератури та теорії літератури Мирослава
Іванишин організувала зустріч студентів
із письменницею, лауреатом Шевченків-
ської премії Галиною Пагутяк та видавцем

ЛАУРЕАТ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ В ДРОГОБИЧІ
Г. Пагутяк презентувала свої твори: „Мій
Близький і Далекий Схід”; „Записки Білого
Пташка”; подорожні нотатки „Сентимен-
тальні мандрівки Галичиною”; новинки
сучасної літератури.

РЕДАКЦІЯі письменником Василем Габором.

лишнього середовища у місті Жешуві, ро-
ботою колективу науково-дослідної селек-
ційної станції з вирощування різних сортів
бобових та злакових культур, функціону-
ванням природного національного парку
Розточчя.

У рамках культурної програми учас-
ники відвідали історичні та культурні
пам’ятки старих міст Замосць і Жешув,
що вразили численними мальовничими
храмами, костелами, замками.

Ми щиро вдячні нашим партнерам з
Польщі – доктору-інженеру Яну Гонсьору
та Бернадеті Альварес – за організацію
цікавої, насиченої програми конференції
та підтримку польсько-українських міжна-
родних відносин.

Галина КОВАЛЬЧУК,
канд. біологічних наук, доцент;

Тарас СКРОБАЧ,
 канд. с/г наук, доцент
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18-20 вересня делегація Дрогобицького
державного педагогічного університету у
складі чотирьох осіб, а саме: завідувача
кафедри правознавства, соціології та по-
літології д-ра соц. наук Світлани Щудло, ст.
викладача цієї кафедри канд. соціол. наук
Богданни Гвоздецької, керівника Полоніс-
тичного центру канд. філол. наук Віри Ме-
ньок та художнього керівника театру
“Альтер” Андрія Юркевича, взяла участь
у Міжнародній науковій конференції “На
пограниччі культур і народів: суспільні
проблеми та культурні зміни”, яка відбу-
лася у Державній вищій професійній школі
імені Яна Гродка у місті Сянок (Республіка
Польща).

Дана конференція стала майданчиком
для діалогу та дискусій між представ-
никами різних наук – соціологів, культу-
рологів, політологів, істориків, журналіс-
тів, що представляли Польщу та Україну.
Такий міждисциплінарний підхід дав
змогу краще осмислити пограниччя як
соціально-культурний феномен по обидва
боки кордону.

Урочисто відкрили конференцію ректор
Державної вищої професійної школи імені
Яна Гродка проф. Е. Сіпора. Організато-
ром конференції був добре відомий у
польській соціологічній науці проф. 
Д. Вояковський, який є частим гостем
наукових заходів у Дрогобицькому універ-
ситеті. Серед учасників конференції були
проф. Я. Курчевський, проф. С. Троян,
проф. А. Киридон, проф. О. Тищенко.

Програма конференції була надзви-
чайно насиченою, учасники активно пра-
цювали впродовж трьох днів: щодня від-
бувалося пленарне засідання та два секцій-
ні. Увага доповідачів була зосереджена на

 8-21 вересня доктор, ад’юнкт Барбара
Каліновська-Вітек та доктор, ад’юнкт
Йоанна Конашевська з Інституту педа-
гогіки Університету Марії Кюрі-
Склодовської (м. Люблін, Польща), від-
повідно до умов українсько-польського
співробітництва, проходили наукове
стажування в ДДПУ ім. І. Франка на ка-
федрі загальної педагогіки та дошкільної
освіти.

Проблематика, якою займаються наші
зарубіжні колеги (історія виховання; опіки
та виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування;
проблеми підготовки майбутніх педагогів
та їх працевлаштування), близька нау-
ковцям нашого університету. Під час
стажування польські колеги мали можли-
вість ознайомитися з різними видами
наукової, навчальної та організаційно-
виховної діяльності. За участю польських
гостей  було  проведено  міжкафедраль-
ний науковий семінар, під час якого
обговорено дисертацію “Опіка і виховання
дітей-сиріт у діяльності благодійних то-
вариств Польщі (ХІХ – початок ХХ сто-
ліття). Наші польські колеги з інтересом
приєдналися до роботи спеціалізованої
вченої ради, на якому відбувався захист
кандидатської дисертації “Педагогічні

17 вересня у актовій залі головного
корпусу університету відбулася зустріч
викладачів і студентської молоді з поетом,
прозаїком Володимиром Шовкошитним.

Зустріч відкрив проф. кафедри теорії та
історії української літератури Михайло
Шалата, який розповів про творчий шлях
митця, прозу (романи “Хресна путь”, “Бі-
лий кречет”, “Боривітри”). Творчий порт-
рет В. Шовкошитного представила доц.
кафедри української мови Марія Стецик,
котра підкреслила, що у творчості митця
домінують людинознавчі мотиви, мотиви
вірності своїй землі.

Згодом, виступив сам письменник. Він
зупинився на персоналіях тих митців
слова, які описували події, для декого уже
маловідомі, про героїв УПА. Це
В. Караташ “Повстання Кінгір”, а також
А. Дімаров “Душа жіноча”, де автор, через
призму жіночого чуття, відображає
всеукраїнський всесвіт, єдину родину,
Е. Леус “Кат”, С. Бондаренко “Майдани і
моменти”, у яких відображено незни-
щенність людської душі і її велика снага
вистояти перед труднощами. Митець
розповів про власні твори – “Хресна путь”
і “Білий кречет”, у останньому, зокрема,
виведено образ сотника Кречета – героя
УПА. Автор відзначив, що ці образи
актуальні і зараз, коли наша країна втрачає
своїх кращих синів у зоні АТО.

Насамкінець автор згадав про своїх си-
нів, Родіона та Георгія. Старший з них –
автор книжки “Запали свічу”. Він  саме
недавно повернувся із АТО у відпустку.

Також В. Шовкошитний розповів про
своїх бабусю і дідуся (Харитину і Ро-
діона), які у паспортах мали записано
національність “козак”, “козачка”. Дід
найбільше любив волю і завжди говорив:
“Ми – козаки, а ви – мужва!”.

Наприкінці автор побажав усім мирного
неба і роздав бажаючим автографи.

Михайло ЗУБРИЦЬКИЙ,
науковий співробітник Інституту

франкознавства

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІВ У ДРОГОБИЧІ
засади гармонізації національних і
європейських стандартів освіти у контексті
Болонського процесу”; а також у засі-
даннях кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти; виступили з допо-
відями на українсько-польських читаннях
“Януш Корчак і Василь Сухомлинський
– педагоги-гуманісти ХХ ст.”.

Польські науковці мали змогу побувати
на лекціях, семінарських заняттях, брати
участь у їх проведенні, а також прочитати
лекції з курсу “Основи наукових дос-
ліджень” студентам факультету після-
дипломної освіти, зокрема, вчителями
польської мови і літератури.

Під час перебування польським нау-
ковцям було запропоновано низку цікавих
зустрічей з освітянами регіону, до яких
долучилися працівники кафедри за-
гальної педагогіки та дошкільної освіти
(М.М.Чепіль, Н.З. Дудник, С.М. Івах,
В.В. Городиська, І.Л. Паласевич, О.Є. Кар-
пенко, А.В. Федорович), а також наукові
працівники факультету початкової освіти.
Упродовж перебування була змога
ознайомитися з практикою діяльності
дитячого будинку “Оранта” (м. Дро-
гобич), благодійного фонду “Карітас”
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ

(м. Дрогобич); дитячого будинку “Рідний
дім” (c. Корналовичі Самбірського
району).

З метою культурної просвіти гості від-
відали батьківщину Івана Франка (с. На-
гуєвичі), Міжнародний книжковий “Фо-
рум видавців”, побували на екскурсії у
Львові, були на перегляді оперети “Весела
вдова” у Львівському оперному театрі
імені М. Крушельницької, відвідали замки
Закарпаття (м. Мукачево – м. Берегово),
історичні місця Самбірщини та Дрого-
биччини.

Стажування польських колег у рамках
міжнародної наукової співпраці збагатило
педагогів досвідом взаємин як на науко-
вому, так і культурологічному рівнях,
окреслило перспективи подальшої спів-
праці.

Продовження міжнародної співпраці
передбачено в наступному місяці. Група
науковців кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти проходитимуть стажу-
вання в Інституті педагогіки Університету
Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін.
Бажаємо їм успішного творчого пошуку.

Віолета ГОРОДИСЬКА,
кандидат педагогічних наук, доцент

НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР І НАРОДІВ

сько-німецького погранич.
Усі виступи учасників викликали питан-

ня у присутніх, супроводжувалися жвави-
ми обговореннями, дискусіями, пропози-
ціями тощо. У цих наукових дебатах не
були відчутними мовні бар’єри, хоча ро-
бочими мовами конференції були поль-
ська, українська та англійська.

Насиченою була і культурна програма
конференції. Учасники конференції змог-
ли побачити багату історичну і культурну
спадщину міста Сянок. А саме: Музей на-
родної архітектури (Скансен), який переніс
нас на два століття назад, дав змогу зану-
ритися у побут і життя мешканців Лемків-
щини у ХІХ столітті; Історичний музей,
де зібрана найбільша колекція православ-
них ікон у Європі та представлена галерея
картин сучасного мистецтва – роботи ві-
домого польського художника уроджен-
ця м. Сянок З. Бексінського.

Богданна ГВОЗДЕЦЬКА,
канд. соціологічних наук, ст. викл.

кафедри правознавства, соціології та
політології

“Слово, чому ти не
твердая криця”

Леся Українка

8 – 12 вересня 16 студентів біологічного
факультету в рамках Міжнародного про-
екту “Інтеграція наукових середовищ
польсько-української прикордонної те-
риторії” проходили лабораторноий прак-
тикум „Аналіз грунтів. Дослідження фізи-
ко-хімічних властивостей грунтів” на базі
Жешувського університету (Польща). Ке-

Лабораторний практикум у Жешуві
просторі українсько-польського та поль-

біології та хімії Н.К. Гойванович.
Культурна програма дрогобичан скла-

далася з екскурсії до замку у м. Ланьцут
та екскурсії маршрутом „Жешувські під-
земелля”. Усі учасники практикуму успіш-
но склали залік і отримали сертифікати.

Віталій ФІЛЬ,
 зав. кафедри анатомії, фізіології та

валеології, доцент, керівник НДРСрівником групи була викладач кафедри
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Складових життєвого успіху багато, і
разом вони творять велике таїнство
кожної окремої душі. Але коли бачиш
Людмилу Володимирівну Краснову,
професора, доктора філологічних наук і
просто красиву, мудру жінку, головну
запоруку її довгого та плідного життя
прочитуєш відразу в її ясних сяючих очах,
в її привітній усмішці. Це – любов, любов
до людей, до життя, до поезії і прози
буднів, з яких життя складається. Немає
легкої долі в жодної людини. Усім
даються випробування, труднощі. На
долю Людмили Володимирівни їх випало
сповна: вона часто ділиться спогадами
про дитинство, юність. Пережила тяжкі,
непоправні втрати. Але невтомно поспішає
до університету, до студентів, колег, щоб
поділитися знаннями, роздумами,
професійністю. Людмилу Володимирівну
часто зустрінеш в концертній залі, театрі,
на виставках. Вона запалює своєю
цікавістю, допитливістю, жагою пізнання.
Прекрасна співрозмовниця, майстер
діалогу, та й монологи їй вдаються –
заслухаєшся. Відчувається, що людина не
замкнута в своїй самотності, відкрита до
світу і сама суть світла Людмила – людям
мила. Пророче ім’я дали колись батьки
своїй донечці, і вона тішить людей своєю
присутністю, своїм буттям.

Будьте ще довго з нами, дорога Люд-
мило Володимирівно! Здоров’я Вам,
життєвої енергії з води, роси, світанків,
ще багатьох весен і зим! Жити поруч з
Вами, працювати так затишно, так
безпечно, так надійно! Ви втілюєте в собі
глибинне (архаїчне) материнське начало,
Ви – Жінка і Берегиня. Нехай незгоди, зло,
недобрі люди оминають і Вашу домівку, і
ті стежки, якими Ви ходите. Щоб від
нинішнього ювілею дочекалися
наступного – найвищого високоліття!

         З повагою – ректор університету,
         доктор філософських наук,
         професор  Надія Скотна.

Людмила Володимирівна
Краснова народилася 29 вересня
1924 року в  Києві. Після закін-
чення середньої школи у 1945 р.
вступила на філологічний фа-
культет Львівського університету,
після закінчення якого (1950 р.)
поїхала за призначенням пра-
цювати вчителем мови й літе-
ратури в с. Збоїще Куликівського
району. Пізніше вчителювала у
м. Борщеві Тернопільської облас-
ті, у м. Берегові Закарпатської
області.

Згодом вступила до аспірантури
при Львівському університеті, 1958 року
захистила кандидатську дисертацію
(науковий керівник – професор  М.Н. Пар-
хоменко).

З 1961 р. і до сьогодні працює в Дро-
гобицькому державному педагогічному
університеті ім. І. Франка професором
кафедри світової літератури та славістики.

У 1991 р. захистила докторську ди-
сертацію з проблем поетики Олександра
Блока, у 1993 р. стала академіком АН
Вищої школи, а 2004 р. одержала вищу
наукову відзнаку – орден Ярослава Муд-
рого – за академічні досягнення та здобут-
ки. Нагороджена медаллю АН Вищої
освіти “За успіхи в науково-педагогічній
діяльності”. Відмінник і стипендіат народ-
ної освіти, лауреат премії імені Петра Во-
линського. Людмила Володимирівна –
член Спілки Нащадків шляхетних родів
України, учасник Другої світової війни.
Працювала деканом філологічного фа-
культету, завідувачем кафедри, чотири
рази обиралася депутатом міської ради,
працювала редактором студентської бага-
тотиражки.

У науковому доробку професора Люд-
мили Краснової – монографії, навчальні
посібники, словники: “Поэтика Алек-
сандра Блока. Очерки”;   “Художествен-
ный мир Александра Блока. Учебное
пособие по спецкурсу”;  “Словник мета-
мови інтерпретатора художнього тексту”
(у співавторстві з М. Демським); “До
проблеми аналізу та інтерпретації худож-
нього твору. Посібник зі спецкурсу”;
“Поетика Ліни Костенко”; “Поезія Ліни
Костенко. Посібник для вчителів” тощо.

Щирі вітання
СПАСИБІ ЗА ВАШУ ШЛЯХЕТНУ

ПРИСУТНІСТЬ

29 вересня в актовій залі головного корпусу відбулося урочисте засідання вченої
ради з нагоди святкування 90-річчя доктора філологічних наук, професора кафедри
світової літератури та славістики, академіка АН вищої школи України Людмили Крас-

СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ З-під пера профе-
сора Людмили Крас-
нової вийшло понад
200 статей із різних
проблем літературо-
знавства й теорії лі-
тератури про твор-
чість С. Васильченка,
П. Куліша, Т. Шевчен-
ка, Є. Маланюка,
І. Буніна,  Ф. Достоєв-
ського, статті про пе-
реклади В. Сосюри,
П. Тичини, М. Риль-
ського, Д. Загули,
В. Бобинського тощо.

Нині вона працює
над проблемами інтертекстуальності,
інтерпретації тексту, компаративістики,
перекладу, виступає з доповідями на
вітчизняних і міжнародних наукових
конференціях, семінарах.

Л.В. Краснова брала участь у створенні
підручників для середньої школи.
Вийшов друком “Шкільний словник
гуманітарія” і “Словник літературознав-
чих термінів”.

Професор Людмила Краснова під-
тримує постійні наукові контакти з фі-
лологами та мистецтвознавцями Києва,
Львова, Луцька та інших міст України,
неодноразово опонувала при захисті
кандидатських та докторських дисертацій
із різних проблем літературознавства, була
членом спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертацій у Київ-
ському національному університеті імені
Тараса Шевченка.

У науковому світі знають професора
Людмилу Краснову як блискучого фі-
лолога, талановитого теоретика, непе-
ревершеного інтерпретатора творчості
Олександра Блока і Ліни Костенко.

Усе життя професора Людмили Крас-
нової пов’язане з філологічним факуль-
тетом університету, якому вона віддала
понад півстоліття невтомної і плідної
праці. Особистою поставою, подвижниць-
кою діяльністю вона стала гідним взірцем
для молодих викладачів, аспірантів, сту-
дентської молоді. Науковий і творчий до-
робок ювілянтки органічно вплітається в
золоті сторінки української і слов’янської
філології.

нової. Ювілярку щиросердечно вітали
ректор університету проф. Н. Скотна,
проректор проф. Ю. Кишакевич, голова
профспілки працівників університету доц.
О. Куцик, отець М. Соболта, кафедра сві-
тової літератури та славістики на чолі із
завідувачем проф. Л. Кравченко, заступ-
ник декана філологічного факультету
М. Савка, голова профбюро факультету
О. Дмитрах, проф. М. Шалата, доц.
М. Яким, доц. Б. Пристай, доц. Л. Гуле-
вич, колеги з інших факультетів – проф.
М. Савчин, проф. М. Зимомря, проф.
В. Мовчан, колеги по педагогічній ниві
І. Уздиган, Л. Дутко, випускники філо-
логічного факультету 1976 року, студенти
групи УР-42. Музичні вітання подарували:
проф. К. Сятецький, проф. Л.Філоненко,
відомий бард Л. Кобільник та молодий
виконавець А. Боженський.

Зі словами вдячності виступила онука
ювілянтки, переможець у номінації
“Наймолодший доктор наук у 2013-2014
н.р.” проф. О. Бистрова. Ювіляр у
заключному слові неодноразово дивува-
ла присутніх своєю феноменальною
пам’яттю та розповідала про основні віхи
свого життя і педагогічної діяльності.

В ЖИТТІ, ЯК НА ДОВГІЙ НИВІ...

Щиро вдячна всім, хто поздоровив мене з моїм 90-річчям.
Бажаю творчо дійти до такого ж ювілею в щасливій, міцній, заможній Україні

при потужному непереможному народному Війську.
Людмила Краснова

29 вересня 2014 року
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За вікном золотий жовтень.
Його багатство створює не лише
жовто-гаряче забарвлення при-
роди, але й люди, які наро-
дилися у цю прекрасну пору.
Цими днями святкує свій Юві-
лей молода, чарівна, енергійна
жінка – завідувач кафедри пра-
вознавства, соціології та полі-
тології, доктор соціологічних
наук, і просто любляча мама та
турботлива донька Світлана
Андріївна Щудло. Своєю пра-
цею, талантом й мудрістю умі-
лого лідера, високим про-
фесіоналізмом Світлана Андрі-
ївна не перестає викликати до себе повагу
і захоплення. Випускниця Львівського
національного університету імені Івана
Франка, прийшовши на роботу до нашого
університету, відразу продемонструвала
свою наполегливість і унікальність у
спілкуванні із колегами та студентами.
Рішучість та цілеспрямованість швидко
привели її до захисту кандидатської ди-
сертації. Світлана Андріївна стала першим
кандидатом соціологічних наук і най-
молодшим завідувачем кафедри у Дро-
гобицькому державному університеті ім.
І. Франка. Володіючи величезним потен-
ціалом, молодий науковець не зупинялася
на досягнутому. Підсумком становлення
Світлани Андріївни як соціолога став за-
хист докторської дисертації. Вона ко-
ристується авторитетом як серед україн-
ської наукової громади, так і закордонних
колег: член Правління Соціологічної асо-
ціації України, незмінний організатор вже
ХІІ Міжнародної наукової конференції
“Молодіжна політика: проблеми та пер-
спективи”, яка об’єднує міжнародну науко-

Якщо йдеться про Храм науки в Дрого-
бичі, то таких навчителів, позначених Бо-
жою ласкою, немало. Серед перших
неодмінно знайду  Юрія Кишакевича,
який того  вересневого дня, як і в по-
передні роки, увійде до студентської ауди-
торії і промовить: “Доб-
ридень, дорогі друзі!”. При
цьому чомусь впало на думку:
так робить і Людмила Красно-
ва, яка щойно зустріла свою
дев’яносту золоту осінь…

Так-так, були епохи, коли
початок навчального року
значився в особливому роз-
ливі радісних кольорів. Тепер
знаємо: гасла тих епох мали
декларативну основу. Звісно,
чимало людей знали цю істину
давно. Про це не один нині
згадає, бо в останні місяці весь
український народ пізнав гли-
бінь болю. Що ж, либонь, з нами і все
чесне людство. Треба так сподіватися, бо
Україна – у центрі Європи. Наголошую
на цьому, бо надто багато втрачено, якщо
йдеться про  органічний зв’язок між вер-
тикальною й горизонтальною лініями пос-
тупу і ширше – про обмін міжпоколінним
досвідом. Позначеним світлом пам’яті.
Чи не тому таким, сказати б, по-новому
потужним, є смуток, що проступає у вірші
“Пам’ятай!”, написаному 22 серпня 1931р.
Олександром Олесем:
“Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива,
Зібравши для ката, сама умирала,

ПЕДАГОГ З БОЖОЇ ЛАСКИ І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала”.

Ні, то – правда. А, може, й ні. Адже
літня  Європа, захоплюючись мужністю

України, знову зворуше-
на… А   на сонці виблис-
кує вервечкою лотос,
згортаючись, коли світи-
ло сходить… Та тепла від
нього нема, бо доточимо
факт: тисячі дітей не пок-
лонились  шкільним по-
рогам там, де підступний
ворог перетворив школи
в руїни.

Про що йдеться? Як
правило,  про цінності.
Вони – різні й неоднако-
вого ґатунку. Їхню сут-
ність аргументовано роз-

глянув Омелян Вишневський,  професор
Дрогобицького університету ім. І. Франка.
Відомий вчений, педагог і громадський
діяч переконливо сформулював своє-
рідний “кодекс цінностей виховання і
розвитку”. Поділяю твердження автора
розлогої статті “Християнські цінності в
освіті України” про доцільність розме-
жування “програми виховання”, з одного
боку, й “програми розвитку особистості”
– з іншого. Таким чином, перша програма
охоплює “абсолютні, тобто “вічні цін-
ності”; “основні національні цінності”;
“основні громадські цінності”; “цінності
родинного життя”; “валео-екологічні цін-
ності”. Натомість “програму розвитку
особистості”   творять “цінності життє-

спрямованості та мотивації життєдіяль-
ності”; “цінності сфери усвідомлення
змісту, мети й процесу діяльності”; “цін-
ності реалізації процесу діяльності” та
“цінності, репрезентовані індивідуальни-
ми якостями” того чи іншого носія. При-
міром, Юрія Кишакевича. І не тільки, як
одного з чільних керівників університету;
радше, як творця численних ініціатив.
Ось, наприклад, “Календар класного ке-
рівника”, видання якого формують
справжню поличку посібників для настав-
ників молоді. Далі. Хто лише угледів ошат-
ну книжку “Дрогобицький державний
педагогічний університет ім. І. Франка. Лі-
топис 2012 року у світлинах”, той її впи-
ше одразу до бажаного набутку. Аналогіч-
ний “Літопис” за 2013 рік щойно надійшов
до читача, який мимоволі зауважить: упо-
рядником як календаря, так і літопису є
Юрій Кишакевич. Обидва видання мо-
жуть бути своєрідними “візитками”
альма-матер з Дрогобича.

Розмова, що відбулася 30 вересня,  з
досвідченим педагогом, потверджує
істинне з уст Юрія Кишакевича: мусимо
не сумніватися, що  названі вартості, ска-
зати б, на перспективу  спричинять нові
інтенції. Саме вони повинні  утвердити
єдність поколінь українського народу на
основі віри в національну ідею. Тільки
вона спроможна зміцнити почуття націо-
нальної гідності, в ім’я якої віддали  життя
справжні герої Небесної Сотні. Отже, де
джерело знань? В освіті, бо без неї  – нема
світу.

Микола ЗИМОМРЯ,
доктор філологічних наук, член

Національної спілки письменників
України

ву спільноту, автор понад 120
наукових і науково-методичних
праць з соціології (3 моногра-
фії опубліковані за кордоном).

Висловлюємо наші сердечні
слова поздоровлень та шлемо
букет щирих вітань. Цінуємо
Вас як сильну жінку, талано-
витого керівника і організа-
тора. Нехай Ваша фаховість,
життєві знання і досвід надалі
сприяють розбудові нашого
краю та всієї України. Міцного
Вам здоров’я, невичерпних
творчої наснаги та завзяття,
подальших успіхів і всіляких

гараздів. Хай Боже благословення завжди
буде з Вами, дарує непохитні віру, надію,
любов!

Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева, наче в полум’ї, горять.

В цей день зібрались Ваші друзі й колеги
Із Вашим святом щиро привітать.
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала

В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,

А для печалі місця не було.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде

І широко відкритим  для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,

Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання

Було успішно втілено в життя.
Нехай людська повага і визнання

Крокують поруч з Вами в майбуття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,

Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою колектив кафедри
правознавства, соціології та

політології

СИЛЬНА ЖІНКА, ТАЛАНОВИТИЙ КЕРІВНИК І ОРГАНІЗАТОР
10 жовтня свій День народження

святкує Василь Іванович Стахів,
заступник декана з наукової роботи
біологічного факультету, кандидат
біологічних наук, доцент кафедри біології
та хімії

Шановний Василю Івановичу!
Сердечно вітає-

мо Вас з цією на-
годою. Бажаємо
міцного здоров’я,
добробуту, миру
та затишку в сім’ї.
Нехай у всіх пла-
нах і починаннях
Вас супроводжу-
ють яскравий
успіх і творчі пе-
ремоги, робота
приносить тільки
задоволення й
щедрі результати, а новий день дарує
натхнення, нові відкриття і звершення в
ім’я побудови нашого краю та всієї
України. Божого Вам благословення на
повсякчас, на многії і  благії літа!
Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік – багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить.
То ж прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день, усякий час
Пишаємось ми Вами.

З повагою колектив біологічного
факультету

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО!
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М.А. ГУБІЦЬКИЙ,
начальник відділу ОП і ТБ

Наші спортивні досягнення
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА

ЕСТАФЕТА

Вітаємо студентів факультету фізичного
виховання: С. Холодницьку (гр.ФВ-11),
Л. Бухней (гр.ФВ-51) (серед жінок), Р. Лу-
ця (гр. ФВ-21) та А. Головчака (гр.ФВ-21)
(серед чоловіків) за зайняте І місце у

Надворі жовтень. Осіннє сонце зігріває
нас своїм промінням, але холодні дні не
за горами. Коли розпочнеться опалю-
вальний сезон – невідомо. Саме тому і
виникає запитання – чим будемо зігрівати
приміщення до початку опалювального
сезону?

З інформаційного листа МОНУ “Про
заходи протипожежної профілактики в
установах і закладах освіти в осінньо-зи-
мовий період 2014 – 2015 рр.” дізнаємося,
що у Міністерстві освіти стурбовані про-
типожежним станом навчальних закладів
і тим, яким буде опалювальний сезон.

Тому і нам слід бути пильними, дбай-
ливо ставитись до використання енерго-
носіїв,  якими обігріваємо приміщення.

До настання холодів слід завершити
перевірку систем опалення, утеплити вік-
на, двері навчальних корпусів, гурто-
житків. Хоча цією роботою займаються
працівники Департаменту з питань управ-
ління стратегії розвитку, однак і керівни-
ки структурних підрозділів не повинні за-
лишатися осторонь  проблем, адже
створення здорових і безпечних умов під
час проведення навчально-виховного
процесу – їх прямий обов’язок.

Особливо турбує стан пожежної без-
пеки гуртожитків.  Це об’єкти із масовим
перебуванням людей, і виникнення будь
якої надзвичайної ситуації може спри-
чинити непередбачувані наслідки. Як по-
казують перевірки, дуже часто для обіг-
ріву студенти використовують електро-
нагрівальні побутові прилади та електро-
продовжувачі, нерідко кустарного ви-
готовлення, залишаючи таке без нагляду,
хоча Правила пожежної безпеки ка-
тегорично забороняють  їх  використан-
ня. Тому адміністрації гуртожитків
потрібно встановити дієвий контроль за
експлуатацією газових та електричних
плит, заборонити використання електро-
нагрівальних приладів із метою обігріву
приміщень. Вмикаючи  в одну розетку
кілька приладів, ми перевантажуємо
електромережу. А у такій ситуації – до біди
один крок.

Тому ще раз  звертаємось до всіх:
будьте пильними, дотримуйтеся Правил
пожежної безпеки, економте енергоносії,
адже це – наші з вами кошти. Тільки
разом, за дбайливого ставлення до питань
пожежної безпеки, ми зможемо без
проблем пережити зиму.

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ!

19 вересня відбулася традиційна легко-
атлетична естафета „Заповни герб Дрого-
бича”, присвячена Дню міста. Перемож-
цем естафети стала студенти факультету
фізичного виховання. Тренери: доцент
Г.Д. Кондрацька, ст. викладачі В.О. Ред-
чиць,  Р.Л.Федорищак. Після  завершення
естафети начальник відділу фізичної куль-
тури та спорту виконкому Дрогобицької
міської ради Р.О. Проць вручив нагороди
переможцям, а також висловив подяку вик-
ладачам, студентам факультету фізичного
виховання за їх активну участь та вагомий
внесок у проведенні й організації заходу.
Декан факультету фізичного виховання
доц. Р.В. Чопик привітав переможців і
побажав їм подальших успіхів.

На фото:  (зліва направо) начальник
відділу ФК і С виконкому Дрогобицької
міської ради Р. О. Проць, Т. Маслянко,
Г. Д. Кондрацька, О. Лабик, А. Хомин,
І. Желем, С. Лупіцький, В. Левицький,
М. Шостак, ст. викл. Р. Л. Федорищак,
В. Костирко, ст. викл. В. О. Редчиць.

ТУРНІР З ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ
На фото: сьома зліва – тренер С.Н. Будинкевич

відкритому міському турнірі з пляжного
волейболу, а також їх тренера, викладача
кафедри спортивних дисциплін та
методики їх викладання С.Н. Будинкевич.
Турнір відбувся 20–21 вересня ц.р.

6 жовтня 2014 року о
17.30 перестало битися
чисте серце Павла Іва-
новича Муравського –
видатного хорового ди-
риґента й педагога сучас-
ності, легенди та патрі-
арха українського хоро-
вого мистецтва ХХ–ХХІ

століть, народного артиста України, лау-
реата Національної премії України ім.
Т. Шевченка та Премії ім. В. Вернадського,
кавалера трьох орденів “За заслуги”, Героя
України, професора Національної музич-
ної академії України ім. П.І. Чайковського,
почесного академіка Національної Акаде-
мії мистецтв України, нагородженого Зо-
лотою медаллю Академії мистецтв
України, медаллю “За видатні досягнення
у музичному мистецтві”, орденом “Свя-
того Рівноапостольного князя Володи-
мира Великого” ІІІ ступеня, почесною від-
знакою “За заслуги перед Вінниччиною”.

Та не в титулах, званнях і нагородах
велич цього мудрого й вольового україн-
ця. Він був скромний і невибагливий у
побуті, та, стосовно утвердження в житті
ідеалів національного мистецтва і україн-
ської культури загалом, Павло Мурав-
ський виявляв рідкісну нині відвагу,
вимогливість і відповідальність. Як
підтверджують численні учні видатного
педагога й правдиві цінителі хорового
мистецтва, – після Олександра Кошиця
тільки Павло Муравський досягнув вер-
шинної чистоти звучання українського
хорового співу в природному ладовому
інтонуванні.

Пам’ять про Маестро і Вчителя
дириґентів-хормейстерів, заснувавши в
українській музичній культурі школу ака-
пельного співу в природному ладові –
Хорову школу Муравського.

Маестро виконав і записав на платівки,
касети й компакт-диски понад 1000 хо-
рових творів різних авторів українських
та зарубіжних композиторів. У 1972р.  Му-
равський зі своїм студентським хором за-
писав “Шедеври української хорової му-
зики”. А до 100-літнього ювілею Миколи
Леонтовича, записав його хорові твори.

Він – автор праць “Чистота співу – чис-
тота життя” (2012) та “Моя хорова школа”
(2014). До 200-річчного ювілею Тараса
Шевченка Павло Муравський упорядкував
перше повне нотне зібрання кращих
хорових творів (близько 300) на слова
національного генія під назвою “Пісенний
“Кобзар” у семи томах (І том, 2014).

П.І. Муравський лишається взірцем
самовідданого служіння рідному народо-
ві, збереження й примноження його
унікального духовного надбання – україн-
ського хорового співу, за чистоту, високу
якість якого протягом 80 років мистецько-
педагогічної праці дбав наш хоровий пат-
ріарх. Мистецьку спадщину Павла Іва-
новича Муравського гідно шанують учні
й послідовники та всі поціновувачі хо-
рового співу в Україні й у світі.

Відійшов у безвічність основоположник
хорової школи, та живе світла пам’ять про
Маестро і Вчителя – Хорова школа Му-
равського.

Учні й послідовники Хорової школи
Муравського

Колектив факультету фізичного
виховання Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка висловлює глибоке співчуття

старшому викладачеві кафедри здоров’я
людини та фізичної реабілітації

Юрію Львовичу Рогалі з приводу
смерті матері – Дарії Петрівни

(колишній старший лаборант кафедри
загальної фізики, лабораторії механіки)

Колектив Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка висловлює глибоке співчуття

провідному бухгалтерові
 Лесі Євстахіївні Лакомчак  з

приводу тяжкої втрати – раптової
смерті чоловіка Романа

Видатний педагог виховав близько 1000


