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2014 рік у фактах, подіях, цифрах
Дата Захід, організатор заходу
7  січня Конференція трудового колективу університету (ректорат, профком)
5 лютого Святкова літургія у Катедральному соборі Святої Трійці з нагоди початку другого семестру у супроводі народної

хорової капели „Гаудеамус”
26 лютого Концерт-реквієм, присвячений світлій пам’яті героїв Майдану (музично-педагогічний факультет)
4-7 березня Виставка Шевченкіани з фондів Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові

(історичний факультет)
7-15 березня Виставка студентських робіт з нагоди відзначення 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка (факультет

початкової освіти)
11 березня Літературно-мистецький вечір „На струнах Кобзаревої душі” (історичний факультет)
13 березня Святкова академія, присвячена 200-й річниці від дня народження Тараса Шевченка (ректорат)
27 березня Концерт „День українського баяна та акордеона” (музично-педагогічний факультет)
28 березня Пленарне засідання Дрогобицького осередку НТШ та презентація видань (історичний факультет, Центр

Франкознавства)
1 квітня Вечір-реквієм „Пам’яті небесної  сотні” (сороковий день поминання героїв України) (ректорат, студентський

капелан)
7 квітня Вручення диплома почесного д-ра Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка заступ-

нику директора Інституту славістики Віденського університету проф. Алоїсу Волдану (інститут іноземних мов)
10 квітня Науково-практична конференція „Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст”

(соціально-гуманітарний факультет)
23-24 квітня Студентська науково-практична конференція „Актуальні проблеми біології, екології, хімії та валеології” (біологічний

факультет)
28 квітня Театралізоване дійство „У світі казки чарівної”, присвячене 95-річниці від дня народження В.Сухомлинського

(факультет початкової освіти)
29 квітня ІІ кубок пам’яті ректора Валерія Скотного (факультет фізичного виховання)
30 квітня VІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів „Perpetum mobile” (музично-педагогічний факультет)
12 травня Звітно-виборна конференція студентського самоврядування (рада студентського самоврядування)

12-16 травня Міжнародний  науково-практичний семінар-тренінг „Технології соціально-педагогічної роботи із дітьми з
особливими потребами” (соціально-гуманітарний факультет)

26-29 травня Літературно-мистецька академія „Країна Франкіана” (ректорат)
27 травня Наукова конференція „Нагуєвицькі читання – 2014: Ідеологічні та культурософські акценти у творчості Івана Франка”

(філологічний факультет)
27 серпня Покладання квітів до пам’ятника І. Франкові  з нагоди 158-ї річниці від дня народження (ректорат, профком,

виховний відділ)
31 серпня Посвята в студенти (ректорат)
3 вересня  Представлення експозиції музею Бруно Шульца у головному корпусі університету
3 вересня Покладання квітів на могилу покійного ректора проф. В. Надім’янова у 26-річницю його смерті та вшанування

пам’яті хвилиною мовчання і молитвою (ректорат, профком)
8 вересня Зустріч студентів та викладачів із учасником АТО, студентом історичного факультету Володимиром Войновим
9 вересня Представлення молоді Дрогобича і Трускавця Хреста та Ікони, подарованих святим Іваном Павлом II усій молоді

світу (студентський капелан, виховний відділ)
16 вересня Зустріч студентів  із письменницею, лауреатом Шевченківської премії Галиною Пагутяк та видавцем і письменником

Василем Габором (філологічний факультет)
17 вересня Урочисте відкриття у Центрі  перепідготовки та післядипломної освіти університету курсів перепідготовки

військовослужбовців та звільнених у запас чи відставку за програмою „Менеджмент готельного та туристичного
бізнесу” (Центр перепідготовки та післядипломної освіти)

19  вересня Зустріч студентів із польськими письменниками і перекладачами Казімєшем Бурнатом та Анджеєм Ґрабовським
(філологічний факультет)

25 вересня Вручення  диплома почесного доктора ДДПУ ректору Вищої державної технічно-економічної школи ім. Броніслава
Маркевича в Ярославі, професору Жешувського університету, доктору історичних наук Вацлавові Вежбєнцю

29 вересня Урочисте засідання вченої ради університету з нагоди 90-ліття проф. Людмили Краснової (ректорат, профком)
9 жовтня Козацькі забави (факультет фізичного виховання)

13 жовтня Вечір пам’яті „Герої не вмирають”, присвячений героям „Небесної сотні” та учасникам АТО (факультет початкової
освіти)

13 жовтня Зустріч із композитором, заслуженим діячем мистецтв України М. Халітовою (Крим) та презентація видання
„М. Халітова. Вокальний триптих на сл. І. Франка” (Дрогобич, в-во „Посвіт”)

16-17 жовтня Міжнародна науково-практична конференція „Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної
та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи” (факультет початкової освіти)

20 листопада Благодійний концерт на підтримку української армії „За Україну, за її волю…” (виховний  відділ, музично-
педагогічний факультет)

23-24 жовтня ІV Міжнародна науково-практична  конференція „Хорове мистецтво України та його подвижники” (музично-
педагогічний факультет)

23 жовтня Конференція на пошану професора Клавдія Яскевича з нагоди 90-річчя від дня його народження (філологічний
факультет)

6 листопада VІІ Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція „Еколого-валеологічна культура – вибір ХХІ століття”
(біологічний факультет)

(Початок. Продовження на 2-ій ст.)

17 листопада Круглий стіл студентського самоврядування з адміністрацією університету (рада студентського самоврядування
університету)

18 листопада Нагородження переможців конкурсу „Студент року – 2014”, в рамках відзначення Міжнародного дня студентів
(профком студентів)

18 листопада Науково-практична конференція на тему „Андрей Шептицький – український Мойсей (ДДПУ та комісія у справах
молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ)

20 листопада Творчий вечір „Революція Гідності. Рік опісля” (Центр душпастирства молоді)
20 листопада Вручення дипломів доктора (honoris causa) професору Львівського національного університету ім. І. Франка

М. Ільницькому та магістру Ґжеґошу Юзефчуку (м. Люблін) (вчена рада університету)
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Захід, організатор заходуДата

Звіт ректора університету  проф. Н. Скотної про роботу університету в 2014 р. та звіт голови профкому працівників
університету доц. О. Куцик про виконання Колективного договору у 2014 році на засіданні конференції трудового
колективу (ректорат, профком працівників університету)

24 листопада Творча зустріч з композитором, доктором філософії та мистецтва, заслуженим діячем мистецтв України, лауреатом
премії ім. М. Лисенка Богданою Фільц (музично-педагогічний факультет)

25 листопада Осінній бал першокурсників (рада студентського самоврядування, виховний відділ)
26 листопада Зустріч із поетом Іваном Драчем, перегляд фільму „Криниця для спраглих”, який був відзначений призом на

Київському кінофестивалі „Молодість” у 2014 році (ректорат)
27 листопада Вечір-реквієм пам’яті жертв голодомору „Палахкоче свіча поминальної нині молитви” (Центр душпастирства

молоді, виховний відділ)
8 грудня Ректор  університету проф. Н. Скотна підписала заяву про вступ Дрогобицького державного педагогічного

університету ім. І. Франка до Східноєвропейської мережі університетів, до якої, зокрема, увійшли: Католицький
університет у Любліні (Польща), Житомирський державний університет ім. І. Франка, Острозька академія,
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки та інші (ректорат)

11 грудня Презентація монографії „Освіньо-професійний розвиток майбутнього педагога”, підготовленої викладачами
кафедри психології (кафедра психології)

18 грудня Свято Миколая для дітей працівників університету (профком працівників університету, виховний відділ)
18 грудня Генеральний консул Республіки Польща у Львові п. Ярослав Дрозд на засіданні вченої ради університету вручив

ректору проф Н. Скотній нагрудний знак та посвідчення „Заслужений діяч культури Польщі” (вчена рада)
24 грудня

Петро Іванишин, доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської літератури та теорії літератури, наго-
роджений дипломом І ступеня за пере-
могу у Всеукраїнському конкурсі „І щоб
його духом запліднити українську ниву”,
присвяченого 200-літтю від дня на-
родження Т.Г. Шевченка.

ВІТАЄМО!

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

Бажаємо подальших наукових звершень та творчих здобутків!
РЕКТОРАТ

22 грудня 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
присвоєно вчені звання науково-педагогічним працівникам нашого університету:

Тетяні Ігорівні Пантюк –  професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти;

Роману Степановичу Якиму – професора кафедри машинознавства та основ
технологій;

Олені Романівні Волошин – доцента кафедри анатомії, фізіології та валеології;
Ірині Григорівні Лозинській – доцента кафедри всесвітньої історії.

Викладача кафедри практики німецької мови О.А. Сивик із успішним захистом
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (науковий
керівник – проф. В.Ю. Ковальчук).

Викладача кафедри германських мов та перекладознавства Х.Ю. Гаврилюк із
успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних
наук (науковий керівник – проф. І.М. Зимомря).

Викладача кафедри мовної та міжкультурної комунікації О.В. Мельник із успішним
захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
(науковий керівник – проф. М.І. Зимомря).

Викладача кафедри практики англійської мови У.В. Науменко із успішним захистом
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (науковий
керівник – проф. В.Ю. Ковальчук).

Викладача кафедри загальної фізики В. Б. Британа із  успішним захистом дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (науковий керівник
– проф. Р.М. Пелещак)

Віра ЛУДИН, методист навчально-методичного відділу

16 січня делегація ДДПУ ім. І.Франка на
чолі з ректором  Надією Скотною, у складі
проректора з наукової роботи Миколи
Пантюка, декана факультету початкової
освіти Івана Кутняка, заступника ди-
ректора інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
Павла Скотного взяли участь у робочому
засіданні Східноєвропейської мережі
університетів за участі ректорів, прорек-
торів та науковців закордонних і віт-
чизняних вишів, що відбулося у Схід-
ноєвропейському національному універ-
ситеті ім. Л. Українки.

Серед пріоритетів діяльності мережі є
написання спільних грантів за такими

ЗАСІДАННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТІВ
напрямами: 1) математика, інформатика,
біотехнологія; 2) психологія, педагогіка,
соціологія, політологія; 3) гуманітарні нау-
ки (вивчення мов – англійської, польської
української); 4) право й адміністрація, а
також реалізація програми “Подвійні
дипломи”; обмін студентами і викла-
дачами (наприклад, Літня школа).

У ході засідання визначено місце і дату
наступної зустрічі координаторів Східно-
європейської мережі університетів. Від-
будеться вона 12 лютого 2015 року в
ДДПУ ім. І.Франка. Там буде обговорено
напрям написання гранта і процедуру
подання документів для участі в програмі
“Еразмус+”. РЕДАКЦІЯ

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

Бажаємо подальших наукових звершень та творчих здобутків!
РЕКТОРАТ

14 січня відзначив 100-літній ювілей Іван
Іванович Родіонов, колишній працівник
Дрогобицького педагогічного інституту
ім. І. Франка, з яким пов’язав довгі 23 роки
та проявив себе як людина працьовита,
вимоглива, творча.

У теплому сімейному оточенні зустрічав
він гостей та радо приймав вітання від най-
ближчих та найрідніших людей: дружини,
дітей, онуків, правнуків, колег по роботі у
Дрогобицькому державному педагогіч-
ному університеті ім. І. Франка на чолі з
ректором Надією Скотною.

Шановний ювіляре! Бажаємо Вам
щасливого довголіття, духовного підне-
сення, віри, сили і впевненості у  завтраш-
ньому дні. А родинний затишок і кохана
дружина нехай допомагають відчути себе
захищеним і щасливим!

РЕКТОРАТ

ІВАНУ ІВАНОВИЧУ
РОДІОНОВУ – 100!

20 листопада
– 12 грудня

Виставка студентських робіт присвячена пам’яті жертв голодомору в Україні та річниці „Майдану” („Революції
Гідності”) (факультет початкової освіти)

У зв’язку з ліквідацією обов’язковості
кредитно-модульної системи перероблено
Положення про організацію навчального
процесу в університеті.

Згідно з новим Положенням, в універси-
теті зберігається облік поточної успішнос-
ті, який враховується при семестровому
підсумковому контролі. Рада студентсь-
кого самоврядування університету реко-
мендує таке співвідношення 60/40 між
результатами поточного контролю та ре-

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ІІ СЕМЕСТРІ
зультатами екзамену. Оцінювання резуль-
татів поточного і підсумкового контролю
здійснюється за стобальною шкалою.

Студенти денної форми навчання до-
пускаються до екзаменаційної сесії, якщо
вони склали заліки з усіх дисциплін, перед-
бачених навчальним планом. Після закін-
чення залікової сесії деканат встановлює
терміни заліків за талонами № 2 і К.

Розклад екзаменів доводиться до відома
студентів за місяць до їх початку.

Форми проведення поточного конт-
ролю та максимальний бал за кожен вид
визначається відповідною кафедрою і
доводиться до відома студентів на початку
семестру.

Результати складання екзаменів і заліків
оцінюються за шкалою ЕСТS, стобальною
та національною шкалами.

Оцінювання усіх видів практик, кур-
сових робіт ведеться теж за вказаними
трьома шкалами.

Юрій КИШАКЕВИЧ,
проректор з науково-педагогічної

роботи
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База історичного факультету Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету упродовж багатьох років слугує
стержнем консолодації істориків-крає-
знавців як з України, так і з-за кордону.
21 – 22 листопада на факультеті пройшла
традиційна, уже ХІІ Дрогобицька між-
народна наукова історико-краєзнавча
конференція “Родинні/сімейні архіви як
джерело до історії та культури Пограниччя
Центрально-Східної Європи”. Згідно з
програмою конференції, її учасниками
стали п’ятдесят науковців із різних міст
України (Київ, Львів, Кам’янець-Поділь-
ський, Біла Церква, Острог та Дрогобич).
Низка краєзнавців предсталяли такі
держави:  Польща (Генрик Гмітерек (Люб-
лін), Казімєж Карольчак  (Краків), Вацлав
Вєжбєнєц (Ярослав-Жешув), Білорусь
(Олег Дзярнович (Мінськ), Литва (Алдона
Василяускєне (Шауляй), Росія (Дмитро
Степанов (Москва).

 Свою роботу конференція розпочала
21 листопада із пленарного засідання, кот-
ре тривало  упродовж першої половини
дня у 205 аудиторії корпусу історичного
факультету. З вітальним словом та водно-
час із науковою доповіддю (“Родинні/сі-
мейні архіви: методологія та інструмен-
тарій досліджень, приклади Дрого-
биччини”) виступив голова оргкомітету
заходу, професор, декан історичного фа-
культету Леонід Тимошенко. У підсумку
до виступу науковець акцентував на зна-
чимості родинних та сімейних архівів у
вивченні не тільки життя і діяльності окре-
мих персоналій, а й у дослідженні нашого
минулого загалом. Не менш цікавими були
й інші доповіді: Д. Ващук (“Архів князів
Чорторийських XVI ст.: матеріали Росій-
ської національної бібліотеки” (м. Санкт-
Петербург); Б. Лазорак  (“Родинний архів
дрогобицького бургомістра Яна Нєвя-
домського (1844 – 1955 рр.)”); В. Галик
(“Архів Стефана Коваліва: стан вивченості,
структура, репрезентативність”); Л. Хо-
мич (“Родинний архів Шульців: спроба
реконструкції”); І. Дудич (“Феномен мит-

 ХІІ ДРОГОБИЦЬКА МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ
ців-братів Готтлібів. Діалектика
ортодоксального світогляду іудаїз-
му та єврейського просвітництва-
гаскали”) та інші. Зазначимо, що
згадані виступи супроводжувалися
як презентацією оригіналів мате-
ріалів із родинних архівів, так й інте-
рактивною демонстацією резуль-
татів досліджень науковців, що

викликало бурхливі овації слухачів.
Після закінчення пленарного засідання,

у другій половині дня, розпочали роботу
окремі секції, які тематично розділилися
на два напрями: “Історія та культура Дро-
гобицько-Самбірського Підгір’я” та
“Історія та історіографія історії України”.
Зазначимо, що у ході роботи секцій, а саме
під час наукових виступів дослідників,
жвавим обговоренням супроводжувалися
доповіді  Я. Лисейка (“Міграція руських
шляхетських родин із Сяноцької землі у
першій половині XV ст.”); І. Смутка  (“Рі-
вень писемності руської шляхти напри-
кінці XVI – на початку XVII ст.”); Ю. Сте-
цика (“Василіанське чернецтво Пере-
мишльської єпархії: проблема реконст-
рукції біографій (друга половина XVIII
ст.”); С. Білої (“Самбірський з’їзд Пере-
мишльської єпархії 1691 р. як основний
етап утвердження унії у регіоні”); І. Чави
(“Інститут почесних громадян Дрогобича:
під австрійський і міжвоєнний періоди”)
та інших.

 Після роботи секцій в аудиторії № 204
історичного факультету пройшло вечірнє
пленарне засідання, на якому було презен-
товано “Дрогобицький краєзнавчий збір-
ник” (Вип. XVII – XVIII), присвячений
професору Михайлові Крілю з нагоди
його 60-ліття. Модератором виступив
головний редактор наукового видання –
професор Л. Тимошенко. Онайомлюючи
слухачів зі структурою та змістом нау-
кового збірника статей, модератор акцен-
тував на його новизні і значенні для до-
слідників-краєзнавців, розповів про
авторський колектив, охарактеризував

вибрані наукові публікації тощо. Кульмі-
нацією презентації стало обговорення пер-
шого розділу збірника, який саме був
оформлений на пошану М. Кріля. У  розді-
лі опубліковано статтю В. Моторного про
різнопланову наукову дяальність М. Кріля
(ст. 9 – 13) та статтю В. Галика, де подано
аналіз краєзнавчих досліджень знаного
вченого (ст. 14 – 23). Завершується розділ
бібліографією праць дослідника-краєзнав-
ця за період 2002 – 2014 рр. (ст. 24-40).
Після презентації виступив сам ювіляр –
професор Михайло Кріль. Учений поді-
лився спогадами про свою багаторічну
працю на історичному факультеті, згадав
про деякі цікаві історії зі своєї наукової
діяльності та назагал щиро подякував
головному редактору та усій редколегії
“Дрогобицького краєзнавчого збірника”
за таку шану.

22 листопада відбулося виїзне засідан-
ня на одну із туристичних баз Національ-
ного природного парку “Сколівські Бес-
киди”. Тут пройшов круглий стіл, присвя-
чений 100-річчю від початку Першої сві-
тової війни на тему “Військові дії на Дро-
гобиччині: місця битв, цвинтарі, збе-
реження пам’яті”. Після круглого столу, в
ході екскурсії по краю, учасники виїзного
засідання мали змогу помилуватися міс-
цевими краєвидами та відвідати Ка-
м’янецький водоспад.

Назагал голова оргкомітету конференції
проф. Леонід Тимошенко подякував усім
учасникам конференції за плідну роботу
й висловив сподівання на зустріч під час
роботи наступної, ХІІІ Дрогобицької між-
народної наукової історико-краєзнавчої
конференції. Володимир ГАЛИК,

канд. іст. наук., доцент, заступник
декана з НДР історичного ф-ту

На фото: пленарне засідання ХІІ Дрого-
бицької міжнародної наукової історико-
краєзнавчої конференції. З доповіддю
виступає Дмитро Ващук (Київ, Кам’я-
нець-Подільський). У президії сидять
(справа наліво) Л. Тимошенко, С. Біла.

На фото: учасники круглого столу, при-
свяченого 100-річчю від початку Пер-
шої світової війни під час виїзного за-
сідання у с. Кам’янка на Сколівщині

КОЛЕКТИВ
ІСТОРИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
ЩИРОСЕРДЕЧНО
ВІТАЄ СВОЇХ
ЮВІЛЯРІВ!

Василя Петровича ФУТАЛУ,
 доктора історичних наук, професора,

із 60-річчям
Оксану Павлівну ТИМОШЕНКО,

кандидата історичних наук, доцента,
із 55-річчям

Іванну Львівну ЛУЧАКІВСЬКУ,
кандидата історичних наук, доцента,

  із 50-річчям
Богдана Орестовича ЛАЗОРАКА,

кандидата історичних наук, доцента,
  із 30-річчям

 Василя Івановича ІЛЬНИЦЬКОГО,
кандидата історичних наук, доцента,

  із 30-річчям

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють ваші друзі й колеги теж.
Хай Бог пошле іще років багато,

Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється Ваша

хата,
Достатком, щирістю і сонячним

теплом.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
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26 листопада 2014 р. відзначив своє 90-
річчя виходець із Дрогобиччини (наро-
дився 1924 р. в селі Вацевичі), знаний в
Україні і за рубежем український історик,
висококваліфікований знавець фран-
цузько-українських взаємин, історії УНР
та історії України часу Другої світової
війни – Володимир Косик. Згадана подія
спонукала істориків Франкового вузу
вкотре переосмислити наукову діяльність
знаного професора у рамках проведення
урочистої Академії, присвяченої 90-річ-
чю від дня народження нашого краянина.
Ініцатором заходу виступив декан істо-
ричного факультету, професор Леонід Ти-
мошенко.

УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ З НАГОДИ 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
 ПОФЕСОРА-ІСТОРИКА – ВОЛОДИМИРА КОСИКА

Педагогічна практика є важливою
частиною навчально-виховного процесу,
під час якого проходить безпосереднє
поєднання і реалізація теоретичних знань,
що отримують студенти на заняттях з їх
практичною діяльністю в якості педагогів.
Це дозволяє з одного боку закріпити і
поглибити знання  теорії, а з іншого –
набути вміння і навички необхідні для
майбутньої роботи в якості вчителя історії.

Під час проходження практики у сту-
дентів накопичилось чимало позитивних
емоцій. Студенти здобули неоціненний
досвід, випробували власні сили в орга-
нізації позакласної роботи, знаходили під-
хід до проблемних учнів, краще пізнали
себе.

2014 р. на базі історичного
факультету в 204 аудиторії. Із
вітальним словом до студен-
тів та гостей звернувся про-
фесор Л. Тимошенко, акцен-
тувавши на значимості пос-
таті історика Володимира
Косика для української істо-
ричної науки. З неабиякою
цікавістю учасники Академії
прослухали виступ завідува-
ча кафедри практики німець-

кої мови ДДПУ ім. І. Франка, доцента
Василя Лопушанського, який розповів
слухачам про своє знайомство з Воло-
димиром Косаком та про співпрацю на
ниві перекладання його праць. Наступною
була доповідь Леоніда Тимошенка, який
спробував окреслити роль діяльності Во-
лодимира Косика в українському полі-
тичному, науковому і культурному житті
Франції. Під час своєї доповіді професор
Л. Тимошенко розповів про своє гостю-
вання у родини Косиків та проде-
монстрував фото, які дали можливість
більш детальніше ознайомитися із життям
та науковою діяльністю нашого земляка.
Чергова доповідь була присвячена Во-
лодимиру Косику як досліднику і попу-
ляризатору історії Української Церкви.
Доцент Юрій Стецик охарактеризував

наукові дослідження історика акценту-
вавши на здобутках та їх значимості.
Наступний доповідач, доцент Богдан Ла-
зорак, розповів про магістерську роботу
Володимира Косика “Політика Туреччини
стосовно України в 1711 – 1714 рр.”.

Завершальним акордом Академії став
виступ племінника Володимира Косика –
Олега Косика, котрий  торкнувся окремих
сюжетів із життєвої та наукової ниви істо-
рика. У контексті п. Олег  розповідав і про
видавничу діяльність науковця,  про свої
гостювання у родича, про оцінку В. Ко-
сиком сучасної суспільно-політичної
ситуації в Україні, про його перебування
в Дрогобичі й на Дрогобиччині, Львові
тощо. На завершення О. Косик подяку-
вав організаторам урочистої Академії за
проведений захід та висловив сподівання,
що почуте під час виступів доповідачів
згодом зможе потрапити у книгу про
життя і наукову діяльність Володимира
Косика. Л. Тимошенко також подякував
присутнім, та висловився про те, що
сподівання О. Косика стосовно написання
книги про В. Косика істориками ДДПУ
ім. І. Франка в найближчому часі можуть
втілитися у реальність.

Володимир ГАЛИК,
канд. іст. наук, доцен, заступник

декана з НДР історичного ф-ту

На фото: доповідає племінник Воло-
димира Косика – Олег Косик

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ІСТОРИКІВ
8 грудня з педагогічної практики повер-

нулись студенти ІV курсу історичного
факультету. Через кілька днів була про-
ведена звітна конференція за результатами
проходження практики.

На захід були запрошені студенти та їхні
керівники-методисти. Світлана Яросла-
вівна Біла, привітавши  усіх із першим пе-
дагогічним досвідом надала слово одному
із методистів –  Миколі Дмитровичу Галіву,
який відзначив позитивні якості студентів-
практикантів та недоліки, допущені під час
проведення уроків. Далі Світлана Яросла-
вівна надала слово кожному студентові,
щоб проаналізувати усі успіхи чи невдачі,
висловити власну думку щодо про-
ходження ним педагогічної практики.

Жваво обговорювались труднощі, які
виникли у процесі проходження практики.
Найбільш поширені: відсутність карт; не
вміння зосередити увагу учнів на най-
важливіших моментах; відсутність належ-
ної практичної підготовки у вирішенні
проблемних ситуацій пов’язаних з дис-
ципліною підлітків; адаптація методів нав-
чання до вікових особливостей школярів
та вироблення мотивації до вивчення
історії. У підсумку студенти зрозуміли, що
теоретичні знання, які здобуті за час
навчання в університеті, лише маленька
частина над водою величезного айсберга.
Педагогічна практика для студентів є
неабияким досвідом, містком між теорією
та її практичним застосуванням.

Ірина БУЧКОВСЬКА,
студ. гр. ІП-41 (історичний ф-т)

Саме під такою назвою проходила
благодійна акція до дня Св. Миколая,
організована профкомом студентів та
студентським самоврядуванням.
Студенти-активісти поставили собі
завдання – влаштувати свято для ді-
тей-сиріт із дитячих будинків та
інтернатів.

На спільному засідання проф-
спілкового комітету і студентського
самоврядування було прийняте рі-
шення організувати в університеті збір
коштів та одягу для вихованців ди-
тячого будинку “Оранта” м. Дрогобич
та школи-інтернату у м. Самбір. Цю
інформацію було поширено серед
студентів.  Загалом зібрано 5217 грн.
Найактивніше участь в акції прий-
няли студенти факультету початкової
освіти (зібрали 1500 грн), інституту фізи-
ки, математики, економіки та інновацій-
них технологій (940 грн), інституту іно-
земних мов (703 грн). На біологічному

ДОПОМОЖИ ДІТЯМ-СИРОТАМ

факультеті зібрали 683 грн, філологічний
факультет – 481 грн, історичний факуль-
тет – 375 грн, соціально-гуманітарний –
350 грн, музично-педагогічний факультет

– 100 грн, факультет фізичного виховання
– 85 грн.  На зібрані кошти для потреб
сиротинців було придбано спорт-
інвентар, книжки, засоби особистої
гігієни, канцтовари, солодкі пода-
рунки, рукавиці, шкарпетки, миючі
засоби, іграшки.

Силами студентського активу було
організовано театралізоване дійство
за участю Святого Миколая, що ство-
рило святкову атмосферу, а студен-
тами соціально-гуманітарного фа-
культету було проведено ряд  рухливо-
розвивальних та емоційно-розван-
тажуючих ігор та вправ.

Керівництво обох  сиротинців вис-
ловили подяку студентському колек-
тиву нашого університету за надану
допомогу і влаштоване для дітей-си-
ріт свято. А ми, відповідно, вис-

ловлюємо щиру подяку усім студентам,
які долучилися до цього заходу.

Ігор ГІВЧАК,
голова профкому студентів

Урочиста Академія пройшла 25 грудня


