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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
ВІТАЄ ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ, НАУКИ, МУДРОСТІ!

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Найщиріші слова вітань шлемо ректорові
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка

Надії Володимирівні Скотній

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

У цей святковий день бажаємо  Вам –
авторитетному фахівцеві, мудрому керівни-
ку, – міцного здоров’я і щастя, творчого
натхнення й душевного комфорту, талано-
витих учнів та послідовників, вірних сорат-
ників і однодумців.

Щиро зичимо Вам сил і наснаги для здійс-
нення найсвітліших сподівань та задумів.
Нехай Ваш професійний досвід, організатор-
ські здібності та лідерські якості і надалі
слугують на благо розбудови університету
на чолі з Вами, зміцненню та процвітанню
України.

Миру, злагоди й достатку Вам, Вашим
рідним та близьким!

Сердечно вітаю усіх і на початку цього навчаль-
ного року складаю якнайщиріші побажання щедрих
Божих ласк і благословення та успіхів на шляху
реалізації Ваших благородних намірів. Вітаю тих,
хто тільки розпочинає свій черговий етап здобуття
знань; вітаю й тих, хто вже, маючи певний досвід
навчання та духовного виховання, приступає до
свого нового навчального року, адже освіта є важ-
ливим елементом у вихованні та зростанні кожної
людської особи.

Нехай Господь Вас благословить, нехай захоро-
нить перед зіпсуттям та наповнить Ваші серця
мудрістю з неба, а Пресвята Богородиця безнастан-
но опікується, щоб Ви зростали літами, мудрістю,
ласкою в Бога та людей. З повагою та молитвою

 капелан ДДПУ о. Олег Кекош

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Прийміть найтепліші вітання з Днем знань та

початком нового навчального року.
Студентська пора для більшості з Вас стане

початком дорослого життя і прийняття перших
самостійних рішень. Перше вересня – це день,
який веде всіх у новий світ знань та відкриттів.

Тільки висококваліфіковані фахівці та освічені
люди зможуть досягнути успіху та визнання в
сучасному світі. Від усієї душі бажаю всім здо-
ров’я, щастя і добра. Нехай Ваші задуми і плани
знайдуть своє втілення, а також буде корисним
та вдалим новий навчальний рік. Упевнено манд-
руйте сторінками студентських років!

Ігор ІЛЬНИЦЬКИЙ,
студентський ректор

Від усього серця вітаю Вас із Днем знань!
Нехай цей навчальний рік відкриє перед Вами

нові горизонти пізнання себе та світу. Хай Вам щас-
тить на цьому шляху науки і навчання, щоб Ви були
гордими за себе і свій навчальний заклад, ні на
мить не засумнівались у правильності обраного
шляху.

Нехай цьогорічний Першовересень буде соняч-
ним, несе добрий настрій у кожну родину!

Бажаю Вам міцного здоров’я, незабутніх мит-
тєвостей студентського життя та справжніх від-
криттів!

Ігор Олексійович ГІВЧАК,
голова студентського профкому

Сьогодні, в День знань, науки, мудрості, щиро вітаю Вас із знаменною подією у Вашому житті –
початком навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка. Ми
з Вами вирушаємо у нову захопливу подорож за знаннями, вміннями і навичками.

Перші університетські пари, перші у Вашому житті лекції відомих учених, які відкриють Вам світ
пізнання та сходження до одвічних життєвих джерел і азів професійної майстерності. Саме в стінах
університету Ви сформуєтеся як професіонали і видатні особистості.

Бажаю Вам досягти своєї мети у житті та стати гідними студентами своїх викладачів. Впевнена,
що зерна науки, якими будуть засіяні Ваші душі, дадуть добрі сходи і забезпечать Вас у майбутньому
добрим урожаєм мудрості й натхнення.

Та для дрогобицьких франківців це свято цьогоріч подвійне, бо ми відзначаємо 75-річчя від дня
заснування нашої альма-матер. Наш університет завжди себе позиціював як повноцінний європейсь-
кий університет. Тут працювали світила науки, видатні вчені-фундатори відомих наукових шкіл і
напрямів.

Отож, сердечно вітаю всю нашу велику університетську родину і бажаю Вам доброго здоров’я,
нових творчих звершень, які прославлять наш університет як в Україні, так і в усьому світі.

Надія Володимирівна СКОТНА,
 ректор, професор
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Бібліотека – це духовно-інтелектуальний
центр діяльності університету. Спілкування
з книгою, доповнене сучасними електрон-
ними засобами інформації, створює ту не-
повторну ауру, в якій формується інтелект
майбутнього педагога. Сьогодні у структурі
книгозбірні 4 абонементи, 10 читальних
залів на 372 посадкові місця. Бібліотека
обслуговує понад 7 000 користувачів за єди-
ним читацьким квитком, середньорічна
книговидача – понад 750 тисяч примір-
ників. Бібліотечний фонд є універсальним,
загальна кількість книг становить  понад
730 тисяч примірників. Гордістю бібліотеки
є фонд унікальної літератури (більше 1000
видань), який є джерелом духовної культури
минулого і багатою базою для вивчення
історії різних галузей знань. У бібліотеці збе-
рігаються періодичні видання 40-х років.
Щорічно бібліотека передплачує понад 130
назв періодичних видань.

Сьогоднішні користувачі бібліотеки – це
фахівці нового рівня – зі знанням іноземних
мов і комп’ютерних технологій. Нові часи
ставлять нові вимоги і до бібліотеки вищого
закладу освіти, тому на сучасному етапі
головним у роботі бібліотеки є модерніза-
ція змісту її діяльності. Для впровадження
нових комп’ютерних технологій закуплено
ліцензовану автоматизовану бібліотечно-
інформаційну систему “У+Д/Бібліотека”.
Електронний каталог налічує більше 150
тисяч бібліографічних записів. Придбано
близько 335 електронних видань, органі-
зовано доступ до мережі Інтернет.

ОСЕРЕДОК  КНИЖНОЇ  МУДРОСТІ,  НЕОЦІНЕННИХ
ПЕРЛИН  ЗНАНЬ

Бібліотека тісно співпрацює з Науковою
бібліотекою Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка, яка є центром мето-
дичного об’єднання бібліотек вищих зак-
ладів освіти Західного регіону України, з
Державною науково-педагогічною бібліоте-
кою України імені В.О.Сухомлинського –
всеукраїнським науково-інформаційним
центром освітянської галузі України, універ-
ситетськими бібліотеками регіону. Спільно
з громадськими організаціями „Просвіта” та
„Союз українок” бібліотека бере активну
участь у культурно-просвітницьких заходах.

Творчий колектив бібліотеки, який скла-
дається сьогодні із 40 працівників, вважає
основною метою своєї діяльності сприяння
навчально-виховному та науковому проце-
сам університету, поліпшення книгозабез-
печеності студентів, виховання молоді на
традиціях світової та української культури.
Бібліотека відгукується на видатні події та
знаменні дати, проводить відкриті перегляди
літератури, усні журнали, тематичні вечори,
бере участь у наукових конференціях.
Однією з форм культурно-просвітницької
роботи є організація тематичних виставок
(щороку в межах 120), постатям що присвя-
чені доробку вчених університету, ювілярів,
визначним культурних та освітніх діячів
України і світу. Бібліотека видає бібліогра-
фічні покажчики, складає списки реко-
мендованої літератури, реферує журнал
“Молодь і ринок”.

Хочеться сподіватись, що бібліотека і
надалі залишатиметься джерелом
інформації, осередком просвіти і культури.

ТЕБЕ ЗАХИЩАЄ ПРОФКОМ

Планування наукової роботи здійсню-
ється кафедрами факультету, а також Нау-
ково-дослідною лабораторією археології та
краєзнавства. На базі історичного фа-
культету проводяться міжнародні та все-
українські наукові тематичні та історико-
краєзнавчі конференції. Викладачі кафедр
та студенти беруть активну участь у між-
народних конференціях та семінарах в
Україні. У 2014 р. історичний факультет
очолив рейтинг факультетів з науково-
дослідницької роботи. Вагоме місце у нау-
ково-дослідницькій діяльності студентів
історичного факультету займає публікація

їх наукових досліджень. Уже видано п’ять
випусків “Збірника наукових праць сту-
дентів історичного факультету”.

Історичний факультет та його кафедри
мають тісні зв’язки з рядом зарубіжних
вузів. Щорічно відбувається обмін сту-
дентами між історичним факультетом й
Гуманістичним відділом Люблінського
університету ім. М. Кюрі-Склодовської та з
Педагогічним університетом ім. Комісії
Народної Освіти в Кракові.

Протягом навчального року насиченим і
змістовним є студентське життя: про-
водяться цікаві виховні та позааудиторні
заходи, зокрема: “Андріївські вечорниці”,
“День факультету”, “Свято останнього
дзвоника”, “Юридичний ерудит” тощо.
Студенти-історики є активними учасни-
ками загальноуніверситетських квестів
“КВН”, “Красуня університету” та інших.

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історичний факультет є лідером істо-

ричної освіти на теренах Галицького Під-
гір’я. На факультеті діє 5 кафедр: кафедра
давньої історії України та спеціальних
історичних дисциплін; кафедра всесвітньої
історії; кафедра нової та новітньої історії
України; кафедра правознавства, соціології
та політології; кафедра філософії  ім. проф.
В.Г. Скотного. Іншими структурними під-
розділами факультету є: кабінет самостійної
роботи з фондом фахової літератури і нав-
чально-методичних матеріалів, науково-
дослідна лабораторія археології та крає-
знавства, навчально-методичний центр
кафедри філософії  ім. проф. В. Г. Скотного,
музей історії університету. На факультеті
функціонують спецаудиторії: історії Украї-
ни, всесвітньої історії, методики історії та
технічних засобів навчання, краєзнавства та
спеціальних історичних дисциплін, право-
знавства.

На кафедрах факультету працює 59
викладачів, з них на постійній основі 53 (в

т.ч. докторів наук, професорів – 10, кан-
дидатів наук, доцентів – 43). Практичні на-
вички студенти набувають під час архівної,
музейної, археологічної та правничої нав-
чальних практик, а також педагогічної
практики тривалістю 12 тижнів.

У бібліотеці працює Бібліотечна рада.

Від усього серця вітаємо із Днем на-
родження заступника декана з навчальної
роботи факультету початкової та мистець-
кої освіти

 Любов Степанівну Білецьку

Сердечно вітаємо із  ювілеєм  завідувача
аспірантури

Тетяну Михайлівну Козак

Щиро вітаємо із Днем народження
голову профкому працівників

Олену Анатоліївну Куцик

Одне з найбільших громадських
об’єднань університету – профспілкова
організація студентів – нараховує понад
2000 членів. Її виборний орган – профком
– провідним напрямом своєї роботи вважає
захист законних прав та інтересів студентів,
турботу про сиріт, інвалідів, малозабезпе-
чених, про студентські сім’ї. Не зали-
шаються осторонь уваги профкому питання
житла, побутових умов, охорони здоров’я
майбутніх учителів. Поліпшити своє
здоров’я студенти можуть і в санаторії-
профілакторії. Щомісяця наші майбутні
педагоги оздоровлюються тут, одержуючи
медикаментозне, фізіотерапевтичне,
бальнеологічне лікування тощо. Студенти
із віддалених регіонів забезпечуються
житлом у гуртожитках. Їх в університеті 3.
Крім того, керівництво профкому на чолі з

І. Гівчаком заснувало Центр працевлашту-
вання студентів на основі укладених
договорів як вихователів у табори відпо-
чинку дітей. Щоліта студенти-франківці
працюють у спортивно-оздоровчому центрі
“Чорноморець” (Одеська обл.), у пансіонаті
“Львів” (смт. Брюховичі) та на базах
Львівської обласної організації Фізкуль-
турно-спортивного товариства “Динамо” у
Славському та Моршині. Така практика дає
змогу студентам набути практичного
досвіду вихователя, реалізувати набуті пе-
дагогічні знання в реальних умовах роботи
з дітьми. Профком є ініціатором різно-
манітних виховних заходів. Серед них
особливою популярністю користуються
студентські фестивалі КВК, загально-
університетські свята “День Валентина”,
“Козацькі забави”, конкурс “Студент року”.
Велику аудиторію учасників і глядачів
збирає огляд-конкурс художньої само-
діяльності першокурсників “Дебют”.

Свій День народження Ви зустрічаєте
у розквіті творчих сил, нових планів і заду-
мів. Ваша трудова діяльність присвячена
вихованню студентської молоді, викла-
дацькій та науковій роботі. Своїм умінням
працювати з людьми, аналізувати і оціню-
вати їхню роботу Ви заслужили великий
авторитет і глибоку довіру викладачів і
студентів.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, ве-
ликого щастя, тепла і злагоди у сім’ї та
довгих років життя!

Прийміть щирі вітання та побажання
міцного здоров’я, щастя, творчих успіхів
у роботі, сімейного благополуччя та здійс-
нення усіх Ваших задумів та сподівань.

Нехай на Вашому життєвому і профе-
сійному шляху завжди світить сонце лю-
бові, радості, надії в світле майбуття, успі-
ху та добробуту.

Миру, злагоди, шани, любові та дос-
татку у Вашому домі!

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,

Для Вас – усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою ректорат, профком
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Діяльність інституту музичного мис-
тецтва позначена творчими пошуками,
наполегливою працею, науковими звер-
шеннями, багата на перемоги у різних
конкурсах і фестивалях.

Інститут готує музикантів-педагогів на
денному і заочному відділеннях, тут ус-
пішно здійснюється навчання магістрів,
найталановитіші з яких скеровуються для
навчання в аспірантурі. Уже понад 4 тисячі
фахівців працюють у педагогічних універ-
ситетах, училищах, загальноосвітніх та му-
зичних школах, закладах культури нашої
країни й за кордоном. Знаковою особли-

ВІЗИТНА КАРТКА НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ
вістю інституту є те, що професорсько-вик-
ладацький склад і талановита молодь пере-
бувають на єдиному мистецькому підне-
сенні, переймаючи досвід своїх педагогів
безпосередньо у сценічно-концертній атмо-
сфері, виступаючи поряд зі своїми наставни-
ками у різноманітних колективах. Інститут
підтримує тісні наукові, творчі зв’язки з ВНЗ
України, а також з кафедрами музики Гу-
манітарно-природничого університету ім.
Яна Кохановського (м. Кельце); Інститутом
музики Жешувського університету; Уні-
верситетом Марії Кюрі-Склодовської (м.

тохові та ін.
В іституті щорічно проводиться концерт

“Молоді голоси”, де кожен студент має
можливість зробити перший крок на сцені.
Крім того, створені умови для розвитку
творчих здібностей обдарованої молоді
через участь в художніх колективах, таких
як: народна хорова капела “Gaudeamus”,
ансамбль бандуристів, народний інстру-
ментальний ансамбль “Намисто”, камерний
оркестр, вокально-інструментальний ан-
самбль “Перехрестя”. Студенти інституту
є учасниками народного вокально-хо-
реографічного ансамблю “Пролісок”, чоло-
вічого камерного хору “Боян Дрогобиць-
кий” та інших.

Філологічний факультет – один із
найпровідніших не тільки в структурі Дро-
гобицького державного педагогічного
університету ім. І.Франка, а й серед фа-
культетів багатьох вищих навчальних зак-
ладів України. Переконливим свідченням
цього є вагомі здобутки, досягнення, яки-
ми позначена його історія.

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

Доброю традицією є проведення на
факультеті літературних вечорів, зустрічей
із відомими людьми, регіональних та
всеукраїнських наукових конференцій
викладачів та студентів.

У структурі факультету є 3 кафедри:
кафедра світової літератури та славістики;

ВИВЧАЙТЕ РІДНЕ СЛОВО Інститутом мовознавства НАН України імені
О.О.Потебні, Рівненським інститутом слов’-
янознавства Київського славістичного уні-
верситету, Київським національним універ-
ситетом “Києво-Могилянська академія”,
Львівським національним університетом
ім. Івана Франка, Люблінським університе-
том ім. Марії Кюрі-Склодовської, Жешув-
ським університетом, Ряшівським універси-
тетом, Католицьким університетом у Люб-
ліні, Українським Вільним університетом.

Основна зброя філолога – це слово, слово
написане, висловлене, мовлене. Особлива
радість для наукового колективу філо-
логічного факультету, коли випускники
працюють не лише вчителями, а й
директорами шкіл, науковцями, журна-
лістами тощо. А таких немало. Серед
випускників є відомі вчені, письменники,
заслужені артисти, лауреати премій.

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

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ  ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Люблін); Полонійною Академією в Ченс-

кафедра української літератури та теорії
літератури; кафедра української мови.

Студентам створені належні умови для
навчання. У корпусі факультету є бібліотека
(13 тисяч книг), читальний зал на 90 місць.
На факультеті функціонують студентські
наукові гуртки: “Українське літературо-
знавство”, “Фольклорний гурток”, “Конт-
растний аспект у вивченні образно-мовної
картини світу”, “Розвиток світової літера-
тури на сучасному етапі”.

На філологічному факультеті система-
тично проводяться мовні олімпіади: І  тур
Всеукраїнської олімпіади з української мо-
ви та літератури, з польської мови та літе-
ратури, I тур Конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика.

Факультет підтримує зв’язки з такими
університетами України, науковими уста-
новами та університетами зарубіжжя: Інс-
титутом української мови АН України та

Соціально-гуманітарний факультет був
створений у 1999 р. для реалізації освітніх
програм вищої професійної освіти з психо-
лого-педагогічних дисциплін та організа-
цією науково-дослідної діяльності в галузі
соціальної педагогіки, психології та дошкіль-
ної освіти. Колектив факультету хоч і моло-
дий, але зрілий, має свої традиції та здобут-
ки. Сьогодні соціально-гуманітарний фа-
культет – це потужний підрозділ Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету
імені Івана Франка.

Престижність і перспективність факульте-
ту зумовлена зростаючою потребою суспіль-
ства у соціальних педагогах, психологах, ви-
хователях дошкільних закладів. Випускники
соціально-гуманітарного факультету працю-
ють вихователями дошкільних установ, пси-
хологами, соціальними педагогами в закла-
дах освіти, соціальних службах, органах міс-
цевого самоврядування, органах внутрішніх
справ, установах із виконання покарань.

створення власної моделі підготовки фахів-
ців, розробки відповідних технологій нав-
чального процесу та науково-методичного
забезпечення. Факультет має міцну навчаль-
но-матеріальну базу. До послуг студентів
навчально-методичні кабінети, бібліотека,
читальний зал, лабораторія інформаційних
технологій.

У структурі факультету є 4 кафедри (пси-
хології, практичної психології, загальної
педагогіки та дошкільної освіти, соціальної
педагогіки та корекційної освіти), які очо-
люють доктори наук, професори.

Невід’ємною складовою навчально-ви-
ховного процесу є студентська наукова ро-
бота, яка проводиться у формі проблемних
груп, наукових гуртків, семінарів та тре-
нінгів. Щорічно студенти факультету беруть
участь у Всеукраїнських студентських олім-
піадах, конкурсах студентських наукових
робіт, міжнародних науково-практичних
конференціях та неодноразово ставали їх
переможцями та призерами.

Соціально-гуманітарний факультет під-
тримує тісні зв’язки з вищими навчальними
закладами України та університетами країн
Західної Європи, що дає змогу нашим сту-
дентам слухати лекції провідних європейсь-
ких науковців, а також брати участь у про-
грамах студентського обміну, міжнародних
наукових конференціях та семінарах. Сту-
денти мають можливість професійного удо-
сконалення у вищих школах Польщі, Ні-
меччини, Швеції, Бельгії.

Студентам створені всі умови для дозвіл-
ля та відпочинку. Вони є активними учас-
никами та переможцями оглядів художньої
творчості першокурсників “Дебют”, фести-
валю команд КВН, спортивних заходів,
беруть активну участь в організації та прове-
денні зустрічей із провідними фахівцями
психології, соціальної роботи, дошкільної
освіти. Викладачі та студенти факультету
плідно співпрацюють із закладами освіти та
соціальними службами регіону, допомага-
ють дитячим будинкам, сиротинцям, інтер-
натам, здійснюють волонтерську діяльність.

Факультет початкової та мистецької осві-
ти – потужний підрозділ Дрогобицького
державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка. В основу освітнього проце-
су покладено концепцію неперервної освіти,
що забезпечує ефективність навчально-ви-
ховної роботи, дає змогу оперативно реагу-
вати на зміни в освітній політиці, успішно
входити в європейський освітній простір.

Складові осередки факультету – 4 кафед-
ри: педагогіки та методики початкової осві-
ти, математики та методики викладання ма-
тематики початкового навчання, філологіч-
них дисциплін та методики їх викладання у
початковій школі, культурології та мистець-
кої освіти, які усвідомлюють вагомість нау-
ково-дослідницької діяльності в підготовці
висококваліфікованих фахівців нової ґене-
рації, належно володіють сучасним змістом
освітньогого процесу, креативно мислять,

застосовують новітні технології навчання.
Факультет готує фахівців спеціальностей

“Початкова освіта”, “Початкова освіта. Спе-
ціалізація: англійська мова”, “Початкова
освіта. Спеціалізація: інформатика”, “Почат-
кова освіта. Спеціалізація: образотворче
мистецтво”, “Початкова освіта. Спеціаліза-
ція: хореографія”, напрямів підготовки “Хо-
реографія” та “Образотворче мистецтво”
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спе-
ціаліст”, “Магістр”.

На базі факультету в останні роки було
проведено низку міжнародних науково-
практичних конференцій. Наші студенти
беруть активну участь у науковій роботі.
Кожного року на факультеті проводиться І
тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної
дисципліни “Культурологія” та спеціальнос-
тей “Початкова освіта” і “Образотворче та

декоративно-прикладне мистецтво”. 2015
року вперше в Україні на факультеті був
проведений ІІ тур Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних і гуманітарних наук за
галуззю  “Початкова освіта”. Сьогодні на
факультеті  працює  9 студентських наукових
гуртків і 14 проблемних груп. Студенти
факультету мають можливість бувати за
кордоном (Чеська Республіка, Республіка
Білорусь, Австрія, Угорщина). За резуль-
татами ефективності студентської наукової
роботи факультет кожного року посідає
призові місця.

Щороку відбуваються творчі звіти спе-
ціальностей “Образотворче мистецтво”,
“Хореографія”, проводяться тематичні твор-
чі виставки студентських робіт з образо-
творчого мистецтва, художньої праці та ви-
шивки. Окремі студенти організовують пер-
сональні виставки робіт образотворчого
мистецтва.

На факультеті проводиться робота щодо
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 ІНСТИТУТ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Визнанням вагомого зростання у всіх

напрямках діяльності  протягом останніх ро-
ків стала реорганізація факультету романо-
германської філології з вересня 2013 року в
інститут іноземних мов.

Складові осередки інституту – кафедри
германських мов та перекладознавства,
практики німецької мови, романської фі-
лології та компаративістики, іноземних мов,
практики англійської мови, методики
викладання іноземних мов – докладають
чимало зусиль, щоби поглибити процес
навчання й вивчення іноземних мов із
проекцією на зміст тих орієнтацій, світо-
глядних вимірів, які творять реальну па-
радигму системи духовних вартостей.

Сьогодні інститут – це потужний підроз-
діл Дрогобицького державного педагогічно-
го університету. За минулі роки його стіни
залишило багато висококваліфікованих фа-
хівців. Належна якість навчання й вихован-
ня пов’язується передусім з професорсько-
викладацьким колективом, який склада-
ється з досвідчених спеціалістів, творчий
потенціал яких відомий в Україні та за її
межами, зокрема, у галузі германської, ро-
манської  філології,  порівняльного  літера-

турознавства та перекладознавчої науки.
При інституті функціонують: Лінгвістич-

ний центр, комп’ютерна мережа, яка підклю-
чена до Інтернету; бібліотека й такі нав-
чально-освітні осередки: “Австрійський
культурний центр”, “Французький культур-
ний центр”, “Англійський культурний
центр” та Кабінет синхронного перекладу
ім. О. Грицая.

Плідно розвивається співробітництво
інституту із зарубіжними навчальними
закладами. Більшість наших викладачів
пройшли мовне стажування, займалися
науковою та методичною роботою. Для
обміну досвідом університет залучає до
роботи іноземних фахівців.

Студентське життя доволі багатоманітне.
Це заслуга студентського самоврядування
інституту, що бере активну участь у про-
веденні виховних заходів та в організації
студентського дозвілля. Уже традиційними
стали в інституті такі свята: Дебют першо-
курсників, День студента, новорічно-
різдвяний вечір, літературні-мистецькі
постановки до визначних дат національної
історії, День св. Валентина, Красуня
факультету тощо.

ІНСТИТУТ  ФІЗИКИ,  МАТЕМАТИКИ,  ЕКОНОМІКИ  ТА
ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

Спортивне життя наших вихованців ціка-
ве і різноманітне. Викладачі та студенти фа-
культету щорічно здійснюють сходження на
найвищі вершини українських Карпат: на
гору Пікуй (найвища точка Львівської обл.),
Говерлу (найвища точка українських Кар-
пат) та інші. На базі факультету створено
студентський спортивний клуб “Каменяр”.
Під егідою клубу засновано команду з міні-
футболу “Каменяр”.

Кожного року на факультеті проводиться
І тур Всеукраїнської студентської олімпіади
з фізичного виховання. Переможці першого
туру олімпіади беруть участь у II турі
Всеукраїнської студентської олімпіади. На
факультеті діє науковий студентський

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
гурток,  проводиться Міжнародна науково-
практична конференція “Реалізація
здорового способу життя – сучасні під-
ходи”.

В останні роки набули популярності нові
форми оздоровчо-спортивних заходів,
зокрема, це “Козацькі забави”, легко-
атлетичні пробіги за маршрутом Дрогобич
– Дорожів, тиждень українського спортовця,
турнір з гирьового спорту пам’яті
Б. Подскоцького і змагання з армреслінгу.

Франківці також є учасниками різних
міських змагань. Це одноденні та
багатоденні туристичні походи, легко-
атлетичні естафети, легкоатлетичні пробіги,
першість і кубок Дрогобича з футболу,

волейболу, баскетболу, настільного тенісу
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 тенісу, бадмінтону.

Головними змаганнями як для факульте-
ту фізичного виховання, так і університету
є щорічна „Універсіада Львівщини”. Наша
команда, сформована на базі факультету, не
пасе задніх, а здобуває призові місця,
особливо в командних видах спорту (фут-
бол, баскетбол).

Інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій утворено 1 вересня
2013 р. шляхом  об’єднання інституту фізи-
ки, математики та інформатики, факультету
економічної освіти і управління та інженер-
но-педагогічного факультету (наказ ректора
університету № 399 від 30.08.2013 р.).

 Кафедри інституту: кафедра загальної фі-
зики; кафедра теоретичної фізики та мето-
дики викладання фізики; кафедра матема-
тики; кафедра інформатики та обчислю-
вальної математики; кафедра інформаційних
систем і технологій; кафедра теоретичної та
прикладної економіки; кафедра менедж-
менту та адміністрування; кафедра еконо-
мічної кібернетики та інноватики; кафедра
машинознавства та основ технологій; ка-
федра методики трудового і професійного нав-
чання та декоративно-ужиткового мистецтва.

Студенти інституту є постійними учас-
никами всеукраїнських студентських олім-
піад і конкурсів.

Важлива роль в інституті відводиться на-
ціональному вихованню молоді та куль-
турному дозвіллю.Виховний процес у поза-
аудиторний час передбачає участь студентів
у заходах, пов’язаних з відродженням на-

родних культурних традицій рідного краю,
відзначенням державних подій і дат, релі-
гійних свят; систематично організовуються
зустрічі з  учасниками національно-визволь-
них змагань, керівниками громадських
організацій регіону, відомими вченими,
письменниками, митцями.

Студенти інституту беруть активну участь
у спільних заходах молодіжної комісії Сам-
бірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та уні-
верситету, а також у загальноміських заходах
у межах реалізації культурно-просвітниць-
ких програм „Молодь Дрогобича”, „Сту-
дентська молодь” та „Студентські сім’ї”.
Стало традицією проведення таких куль-
турно-масових заходів: КВН, Дебют першо-
курсників, День студента, Андріївські ве-
чорниці та ін.;  покази моделей одягу з не-
традиційних матеріалів (арт-дизайн), вис-
тавки творчих досягнень студентів у галузі
декоративно-ужиткового мистецтва та ін.

Відвідуючи студентський театр, майбутні
педагоги демонструють свої акторські
якості, розвивають ораторську майстерність,
вміння виступати перед аудиторією.

студентської молоді. Студенти інституту не
тільки постійні учасники спортивних
змагань та культурно-спортивних заходів,
але й постійні призери змагань з міні-
футболу, армрестлінгу.

Дозвілля студентів вміло поєднується з
національно-патріотичним та моральним
вихованням особистості майбутніх учителів.

За період функціонування біологічного
факультету з 1998 до 2015 рр. уклалася його
структура, до якої входять: деканат; кафедра
біології та хімії; кафедра анатомії, фізіології
та валеології; кафедра екології та географії;
комп’ютерний клас; Центр екології та здо-
ров’я людини. На факультеті обладнано
навчальні лабораторії, кабінети, бібліотека.

Факультет тісно співпрацює із агробіо-
логічним факультетом Жешувського універ-
ситету ім. королеви Ядвіги Крульової у рам-
ках реалізації проекту Європейського Союзу
“Інтеграція наукових середовищ польсько-
української прикордонної території” (Украї-
на – Польща). Під час проведення проекту
проводяться Міжнародні викладацькі та сту-
дентські наукові конференції, лабораторні
практикуми, наукові семінари докторантів,
польові тренінги, де науковці мають можли-
вість проводити свої дослідження і обміню-
ватися науковими досягненнями.

Біологічний факультет тісно співпрацює
з Міжнародною неурядовою організацією
“DISOP”, Вищою школою КАТНО (Бельгія).

Наші студенти залучаються  до науково-
дослідної роботи у галузях біології, валеоло-
гії, хімії, екології. Беруть участь у студентсь-
ких олімпіадах та конференціях. Особли-
вістю нашого факультету є те, що його сту-
денти мають чудову нагоду проявити себе
не лише як педагоги, але і як науковці. Адже
професорсько-викладацький колектив ціле-
спрямовано налагоджує зв’язки із держав-
ними та міжнародними організаціями у
галузі сучасних технологій навчання, освіти,
науки, медицини.

Організатором студентського життя є
актив студентського самоврядування на чолі
зі студентським деканом. На факультеті ді-
ють клуби за інтересами, проводяться цікаві
вечори, дискотеки. Різноманітним і яскра-
вим є спортивне життя.

Престижність і перспективність біологіч-
ного факультету зумовлена зростаючою по-
требою суспільства в кадрах біолого-еколо-
гічного та біолого-медичного спрямування.
Випускники працюють у найрізноманіт-
ніших сферах – установах освіти і науки,
медичних закладах, органах місцевого са-
моврядування, на промислових та сільсько-
господарських підприємствах.

Активні спортивні змагання відіграють
важливу роль у фізичному формуванні


