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1. Сучасна українська мова має близько
256 тисяч слів.

2. За лексичним запасом найбільш близь-
кою до української мови є білоруська – 84%
спільної лексики, далі йдуть польська і серб-
ська (70% і 68% відповідно) і лише потім –
російська (62%). До речі, якщо порівнювати
фонетику й граматику, то українська має від
22 до 29 спільних рис із білоруською, чесь-
кою, словацькою та польською мовами, а з
російською тільки 11.

3. В українській мові, на відміну від решти
східнослов’янських мов, іменник має 7 від-
мінків, один з яких – кличний.

4. 448 р. візантійський історик Пріск Па-
нійський, перебуваючи в таборі гунського
володаря Аттіли на території сучасної Украї-
ни, записав слова “мед” і “страва”. Це була
перша згадка українських слів.

5. Українську мову в різні історичні пе-
ріоди називали по-різному: промста, руська,
русинська, козацька тощо. Історично най-
уживанішою назвою української мови до се-
редини XIX ст. була назва “руська мова”.

6. В українській мові найбільша кількість
слів починається на літеру “П”.

7. Найменш уживаною літерою україн-
ського алфавіту є літера “Ф”.

8. В українській мові безліч синонімів.
Наприклад, слово “горизонт” має 12 синоні-
мів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо,
круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг,
видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

9. Назви всіх дитинчат тварин є іменни-
ками середнього роду: теля, котеня, жабеня.

10. Українська мова багата на зменшу-
вальні форми. Зменшувальну форму має
навіть слово “вороги” – “вороженьки”.

10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО
УКРАЇНСЬКУ МОВУ

17 лютого в приміщенні Центру душпас-
тирства молоді відбувся вечір-реквієм пам'яті
Героїв Небесної Сотні, який організували та
спільно провели Комісія у справах молоді та
Дрогобицький державний педагогічний уні-
верситет ім. Івана Франка.

Сам вечір-реквієм розпочався з поми-
нального слова університетського капелана
та голови Комісії у справах молоді о. Олега
Кекоша, який, зокрема, сказав: “Мабуть
кожному із нас не віриться, що вже минуло
два роки з тих кривавих подій, коли на
Майдані  людей, які вийшли відстояти своє
право жити в українській Україні, розстрі-
лювали снайпери. Не віриться, що в 21-му
столітті можуть бути такі звірства, коли
брат піднімає руку на брата!” Капелан на-
голосив на тому, що “не маємо права забу-
вати Героїв, які віддали найдорожче, що ма-
ли – своє життя! А також у молитві завж-
ди пам'ятати новітніх Героїв України”.

Самі ж організатори не стільки прагнули
відтворити хронологію подій, скільки досту-
катися до серця кожної молодої людини, яка
була в цей час на поминальному реквіємі.
Крім університетської молоді, в залі були
присутні й учні шкіл.

Під час вечора звучала поезія Майдану, яку

читали студенти філологічного факультету
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету ім. І. Франка  Ірина Воло-
щак та Катерина Лопушанська.

На відеопроекторі демонстувалися кад-
ри з Майдану, гибель Ангелів Небесної
Сотні, їх вшанування народом України.

Сльози наверталися на очі, коли звучали
пісні про Небесну Сотню у виконанні
автора і виконавиці, старшого викладача
кафедри методики музичного виховання
та диригування інституту музичного мис-
тецтва Дрогобицького державного педа-
гогічного університету ім. Івана Франка
Лілії Кобільник, яка кожну пісню про-
пускала крізь своє серце.

Студентка філологічного університету,
Андріана Максим’як, яку Господь обдару-
вав ще й чудовим голосом, виконала пісні
“Прощу у неба” та “Коли на волю про-
ситься сльоза”.

На завершення вечора ведучі поіменно
згадали Героїв Небесної Сотні, хвилиною
мовчання вшанували їх пам'ять та змови-
ли Господню молитву за душі Героїв, що
з неба охороняють свою Батьківщину.

 Марія ГАРАСИМЧУК

ВЕЧІР-РЕКВІЄМ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Андріана
Максим’як

Лілія
 Кобільник

Ірина
Волощак

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
важливого національного свята – Міжна-
родного дня рідної мови!

Мова стосується кожної людини, адже
науково доведено, що від мови залежить і
мислення. У країнах світу люди різняться
за своїм менталітетом і світоглядом не
тільки через традиції та релігійні пере-
конання, а значною мірою завдяки мові,
якою вони розмовляють  і, відповідно, ду-
мають.

Давайте побажаємо один одному всьо-
го найкращого і будемо толерантно стави-
тись до рідної мови, адже вона власного
народу. Тож вивчаймо, зберігаймо та
шануймо рідну мову!

 Надія СКОТНА,
ректор, професор
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19 лютого студенти, куратори академічних груп, викладачі, директори інститутів, декани факультетів, заступники директорів і
деканів, проректори, на чолі із ректором взяли участь у панахиді біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, що на фасаді
Катедрального храму Пресвятої Трійці. Ректор Надія Скотна із проректором із науково-педагогічної роботи Володимиром Ша-
раном поклали квіти і вклонилися пам’яті загиблим Героям Революції Гідності. Панахиду відправив університетський капелан
отець Олег Кекош. На завершення присутні запалили лампадки та виконали Гімн України.

ПАНАХИДА ЗА ГЕРОЯМИ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ

А ХОЧ РАЗ ЗАДУМУВАВСЯ ТИ?

А хоч раз задумувався ти,
Як страшно жити посеред війни!?

Кругом стріляють, чути гуркіт
гармат,

Гине батько, сусід чи брат.

Коли на щоці бринить сльоза,
Болить серце, в душі гроза,

Дім зруйнований, в очах страх,
Тисячі людей на небесах.

Щодня матері гірко ридають,
Війну із ненавістю проклинають.

Люди мріють про спокій, а в країні –
тривога,

Коли спрямуємо на європейську дорогу?!

Та все мине, мов страшний сон.
Бог є, – добро восторжествує над злом!

Ми пройдемо цей тернистий шлях,
Героїчні вчинки закарбуються в наших

серцях.

Із плином часу події Революції гідності,
ввійшовши в історію, закарбувавшись у
серцях людей та їхній пам’яті, все більше
відображаються в мистецтві, літературі,
архітектурі, скульптурі, у різних сферах
суспільно-культурного життя.

Щоб виразити свою неосяжну шану по-
леглим, увіковічнити вічну пам’ять про них
та стишити невгамовний біль важкої втра-
ти, 11 вересня 2015 року в Івано-Франків-
ську відбулося урочисте відкриття пер-
шого в Україні музею Небесної
Сотні, ініціатором створення
якого є талановитий художник
Роман Бунчук. До облашту-
вання музею долучилися учас-
ники Майдану, родичі загиблих,
а також місцеві митці і небай-
дужі мешканці міста. В його
залах – фотографії кожного
учасника Небесної Сотні, до
яких додано біографічні ві-
домості. Серед експонатів му-
зею є численні особисті речі
героїв, а також те спорядження
(саморобні дерев’яні щити, кас-
ки, біти), якими нескорені нама-
галися  захистити своє право на
вільне і гідне життя. Вражає
мистецьке оформлення залів
музею. Споглядаючи картини,
на яких відтворені ці події, ніби
переносимося у горнило цієї
боротьби, яка була виявом віч-
ного духу українців до сво-
боди, їх прагненням захистити
свою людську і національну гід-

ність. Окремий виставковий
блок присвячений пам’яті сту-
дента Прикарпатського універ-
ситету Романа Гурика, який за-
гинув одним із перших.

 15 – 21 лютого – це тиждень,
який присвячений пам’яті ге-
роїв Небесної Сотні. Уже два
роки як вони злетіли на небеса,
віддавши своє життя за волю
України, за гідне та справедли-
ве життя кожного з нас. І ми від-
новлюємо в спогадах ці страшні,
криваві події – жорстокий роз-
стріл у самому серці України –
в Києві на Майдані, де загинули
наші герої.

Відповідно, в цей скорботний
для України тиждень, громадське об’єд-
нання  “Активна молодь” 17 лютого  орга-
нізувала поїздку в Івано-Франківськ, щоб
відвідати цей музей, віддати шану пам’яті
тим, чий життєвий подвиг має бути пос-
тійним нагадуванням нам про вічні ідеали
ГІДНОСТІ, СВОБОДИ, ПАТРІОТИЗМУ.
За сприяння деканату філологічного фа-
культету серед учасників цієї акції була
група наших студентів: Катерина Москвич

(РА-16Б), Вероніка Армашен-
ко, Іванна Гладка, Оксана
Саган, Ірина Сорока та Надія
Шумин (УА-33Б).

Приїхавши в Івано-Фран-
ківськ, ми відвідали музей Не-
бесної Сотні, де для нас  була
проведена дуже змістовна і
емоційно насичена екскур-
сія. В наших серцях був сум
та жаль від того, що полеглі
за волю України віддали най-
цінніше – своє життя. Кожен
із нас повертався спогадами
у ці страшні події, переос-
мислював їх. Ми розуміли,
що життєвий подвиг цих не-
винно вбитих, нескорених,
сміливих героїв має стати
прикладом. А як настанова
до висновку – Україна почи-
нається із нас, і всі ми відпо-
відальні за неї!

На зворотньому шляху ми
відвідали славетний Гошів-

ський монастир, який розташований на
Ясній горі ще з 1570 року, де піднесли свої
молитви до небес за душі померлих.

19 лютого вшанування пам’яті Небесної
сотні  відбулося також і на нашому філо-
логічному факультеті. Викладачі, студенти,
працівники факультету зібралися біля стен-
ду, присвяченому пам’яті героям. Запа-
ливши свічки та прослухавши символічну
пісню-реквієм “Плине кача по Тисині”, ми
схилили свої голови перед тими, хто пі-
шов у Вічність із гідністю та нескореністю.
Всіх зворушила промова доцента Марії
Стець, яка була ініціатором цього дійства.
Після її виступу на очах у багатьох при-
сутніх виступили сльози жалю, болю за
полеглими. Студентки факультету прочи-
тали низку чуттєвих поезій.

 На завершення ми разом з іншими сту-
дентами нашого університету, прийняли
участь у молебні біля церкви Святої Трійці.

Наш обов’язок – не тільки вшановувати
та пам’ятати наших героїв, розвивати та
зберігати традиції, звичаї, культурну спад-
щину  нашого народу, але і бути гідними
українцями гідної європейської держави.

СТУДЕНТИ-ФІЛОЛОГИ ВІДВІДАЛИ
 МУЗЕЙ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Іванна ГЛАДКА,
студентка філологічного факультету

гр. УА-33Б
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На фото: учасники конференції
біля готелю “Млин”

1 лютого  ректор Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка Надія Скотна і ректор Лу-
ганського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка Сергій Савченко укла-
ли угоду про співпрацю сторін, що ба-
зується на довірі і принципах взаємної
поваги. Навчальні заклади домовилися
взаємодіяти у рамках наукових, навчально-
методичних та культурних питань, а також
у реалізації права студентів на академічну
мобільність.

7 лютого до Дрогобича прибули чет-
веро студентів Луганського національного

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

університету імені Тараса Шевченка, які
впродовж весняного семестру будуть нав-
чатися у нашому університеті. Троє з них
навчатимуться на біологічному факуль-
теті, один – на соціально-гуманітарному.

8 лютого відбулася зустріч ректора уні-
верситету, проф. Надії Скотної з деле-
гацією Луганського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, яку очо-
лювала начальник відділу управління
якістю планування навчального процесу
Валентина Лєснова.

РЕДАКЦІЯ

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!
Доцента кафедри української мови Оксану Кушлик із успішним захистом

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Вітаємо О. Куш-
лик та її наукового консультанта – професора, завідувача відділу граматики Інституту
української мови НАН України К. Городенську.

Доцента кафедри української мови Ярослава Яремка із успішним захистом
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Вітаємо
Я. Яремка та його наукового консультанта – професора Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника Василя Ґрещука.

Старшого викладача кафедри філологічних дисциплін та методики викладання в
початковій школі Олену Енеївну Кравченко-Дзондзу з успішним захистом дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а також її наукового
керівника – професора В.Ю. Ковальчука.

Бажаємо подальших творчих успіхів у науковій діяльності!

22 лютого в актовій залі головного кор-
пусу університету пройшов відбірковий
етап І загальноуніверситетської інтелек-
туальної гри “Що? Де? Коли?”. Організу-
вали гру члени Наукового товариства
студентів та аспірантів імені проф. В. На-
дім’янова.

Шляхом жеребкування 9 команд були
поділені на три групи:
- біологічний факультет – інститут музич-
ного мистецтва – інститут іноземних мов;
- інститут фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій – історичний
факультет – факультет  педагогічної та
мистецької освіти;

І ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА “ЩО? ДЕ? КОЛИ?”

- соціально-гуманітарний фа-
культет – філологічний факуль-
тет – факультет фізичного ви-
ховання.

Проректор із наукової ро-
боти, проф. Микола Пантюк
привітав присутніх із початком
проведення інтелектуальних ігор
в університеті, розповів про нау-
кові досягнення наших студен-
тів та побажав учасникам актив-
ності, успішної гри, перемоги,
а суддям – об’єктивності. Пра-
вила гри оголосив ведучий го-
лова Наукового товариства сту-

дентів та аспірантів імені проф. В. На-
дім’янова Володимир Петриків.

До фіналу пройшли команди філоло-
гічного факультету (12 балів) та інституту
іноземних мов (10 балів). Третього фіна-
ліста буде обрано серед команд соціально-
гуманітарного факультету, інституту фізи-
ки, математики, економіки та інноваційних
технологій та факультету фізичного вихо-
вання шляхом другого півфінального від-
бору, оскільки ці команди у відбірковому
турі набрали однакову кількість балів (по
7 балів).

Організатори запрошують всіх бажа-
ючих на фінальну гру, яка  відбудеться
1 березня в актовому залі інституту фі-
зики, математики, економіки та інно-
ваційних технологій о 14.15 год.

КОРОТКО

11 лютого відбулося засідання вченої
ради університету, на якій розглянуто пи-
тання про виконання ухвал вченої ради
за 2015 рік та діяльність спеціалізованої
вченої ради Д 36.053.01, а також 1 кон-
курсну справу. Крім того, було рекомен-
довано до друку 2 монографії, 1 наукове
видання, 2 збірники наукових праць, 7 нав-
чально-методичних посібників і 20 нав-
чальних програм.

11 лютого з ініціативи журналу “Кад-
ровик України” проведено вебінар “Сис-
тема раціонального кадрового обліку на
підприємстві. Внутрішній аудит кадрової
документації”, в якому взяли участь старші
інспектори відділу кадрів Н. Теслюк, І. Си-
дор, І. Родіонова. Учасники вебінару обго-
ворили найбільш актуальні питання: ло-
кальні нормативні акти підприємства: ко-
лективний договір, правила внутрішнього
трудового розпорядку, штатний розпис,
посадові інструкції; оформлення трудових
відносин; кадровий облік: табельний облік
робочого часу, внутрішній аудит кадрової
документації.

17 лютого у Дрогобицькому міськ-
районному центрі зайнятості населення
відбувся семінар на тему “Працевлаш-
тування осіб з обмеженими фізичними
можливостями”, в якому взяли участь
старші інспектори відділу кадрів Н. Тес-
люк та Н. Галишин. Мета семінару –
роз’яснення ст. 21, 23, 24 Конституції
України щодо забезпечення громадянам
гарантованих громадянам рівних прав під
час працевлаштування та захист від диск-
римінації у сфері праці; визначення норма-
тиву працевлаштування інвалідів; створен-
ня додаткових робочих місць для людей
з обмеженими фізичними можливостями.

Міністерство освіти і науки України
підводить підсумки наукової та науково-
технічної діяльності за 2015 рік. 10 лютого
проректор із наукової роботи М.П. Пан-
тюк  відзвітував про наукову та науково-
технічну діяльності Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка за 2015 рік.
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28 січня в актовій залі Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка пройшов І Всеукраїн-
ський науково-практичний семінар
“Проблеми музичної освіти учнівської
молоді: історія та сучасність”.

Відкрила семінар ректор, професор На-
дія Скотна, яка привітала гостей та учас-
ників із таким актуальним заходом, наго-
лосивши його актуальність, адже “музика
– нагальна потреба людини, форма емо-
ційної реалізації, базова складова куль-
тури, яка поєднує історію та сучасність”.
Надія Володимирівна побажала цікавих та
плідних дискусій, акумуляції творчого
потенціалу у реалізації музичної культури.
Микола Пантюк, проректор із наукової
роботи, привітав учасників семінару та
зауважив, що це перший досвід спільної
роботи нашого університету і Науково-

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

дослідної лабораторії з проблем музично-
естетичного виховання молоді.

Із доповідями виступили: Людмила Ра-
зумна, методист методичного кабінету
відділу освіти виконавчих органів Дро-
гобицької міської ради (“Школа майбут-
нього. Перспективи та виклики”); Ельвіра
Тайнел, кандидат педагогічних наук, до-
цент Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка; Тетяна Медвідь,
кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри методики музичного
виховання і диригування Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка, вчитель-методист
(“Сутність і зміст загальної музичної
освіти на сучасному етапі”). Вчитель-
методист Дрогобицької загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 4 Наталія Антоник
не тільки виголосила доповідь “Вико-

ристання мультимедійних засобів на уро-
ках музичного мистецтва у початковій
школі”, але й презентувала навчальний
проект для учнів 1 – 4 класів загально-
освітньої школи “Відеосольфеджіо на
основі українських народних мелодій”.

Крім того, було проведено майстер-
клас за участю хору хлопчиків “Коб-
зарик” (м. Самбір). Керівник – Тетяна
Стоянська. Хор надзвичайно майстерно
виконав музичні твори та згодом мав
можливість виступити із професіоналами
сцени – хором “Боян Дрогобицький”.

На завершення семінару директор
інституту музичного мистецтва, заслу-
жений працівник культури України, про-
фесор Степан Дацюк подякував  усім
організаторам, учасникам і гостям.

РЕДАКЦІЯ

АКАДЕМІЧНИЙ  ВИСТУП  ХОРОВИХ  КЛАСІВ

Хор хлопчиків “Кобзарик”  із керівником – Тетяною Стоянською та “Боян Дрогобицький”

Виступає Наталія Антоник,
вчитель-методист Дрого-
бицької загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 4

Кульмінацією у завершенні складання
заліково-екзаменаційної сесії студентів
інституту музичного мистецтва став
академічний виступ хорових класів (І і
ІІ курсів) заочної форми навчання, який
відбувся 3 лютого в актовій залі го-
ловного корпусу Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім.
І. Франка.

Вміло підібрана програма обох ко-
лективів включала твори духовної
музики, обробок народних пісень, а
також твори українських та зарубіжних
сучасних композиторів. Майстерність
диригування хором презентували
студенти класу професора І.Л. Бермес,

старшого викладача  О.Г. Волох, про-
фесора П.В. Гушоватого, старшого вик-
ладача Л.І. Кобільник, доцента Л.В. Лас-
товецької, доцента Н.Т. Синкевич, стар-
шого викладача О.С. Сможаник.

 Велику плідну працю з хорами на
високому професійному рівні провели
художні керівники – заслужений пра-
цівник культури України, професор
П.В. Гушоватий (концертмейстер
К.Г. Тимик) та доцент В.В. Полюга (кон-
цертмейстер Ю.І. Олач).

На фото: хоровий клас І курсу. Художній керівник проф. П. Гушоватий

На фото: хоровий клас ІІ курсу. Худож-
ній керівник доц. В. Полюга
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17 лютого у Дрогобичі відбулося свя-
то гумору і веселощів І чемпіонат
Дрогобицької ліги КВН “ДаЛеКо”, на
котрий завітало 17 команд із різних ку-
точків Західної України, 8 із яких – ко-
манди КВН із Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім.
І.Франка. Організатори заходу – коман-
да КВН інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
“3D”.

 Переповнений зал, море сміху, ори-
гінальні виступи – саме так харак-
теризують І фестиваль Дрогобицької
ліги КВН глядачі під час виходу із залу.
“Ми дуже раді, що цей захід пройшов
на досить високому рівні і поклав добрий
початок новій традиції”, – коментує
організатор чемпіонату “ДаЛеКо” Олег
Чернета.

НА ДРОГОБИЦЬКІЙ ЛІЗІ КВН – ЖАРТИ ПРО САМБІРСЬКУ І ГАДАННЯ У ПАРКУ

 Ще одна особливість заходу – судив
учасників міський голова Дрогобича Тарас
Кучма. “Приємно чути, що гості нашого
міста попередньо познайомилися з ним –
жарти про Самбірську, гадання у парку”,
– сміється пан Тарас.

 Команди, які пройшли у сезон: “Фізма-
тівська Шпана” (м. Дрогобич);
“Extra Girls” (м. Дрогобич);
“АнФас” (м. Львів); “Хто з на-
ми?” (м. Дрогобич); “Параноя”
(м. Дубно); “Збірна Ювілейного”
(м. Рівне); “Драйв” (м. Львів);
“Як варіант” (м. Івано-Фран-
ківськ); “Галюцинації” (м. Дро-
гобич); “Давай поки нікого не-
має” (м. Тернопіль); “ДасвЄдос”
(м. Львів); “Люди VET”
(м. Львів); “Приїхали” (м. Дубля-
ни); “ІСТ-ФАК” (м. Дрогобич).

 Найкращими ж журі визнало
рівненських КВНщиків – “Збірну
Ювілейного”.

Отож, до нових зустрічей!
Олена МЯЛО,

голова профбюро інституту
іноземних мов 

11 лютого студенти Дрогобицького державного педагогічного університету
ім.І.Франка долучилися до інформаційної акції для студентів “Я не дякую хабарем”,
організаторами якої є ГО “Інститут масової інформації” за підтримки міжнародного
фонду “Відродження”.

ІНФОРМАЦІЙНА АКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ “Я НЕ ДЯКУЮ ХАБАРЕМ”

Проект “Я не дякую хабарем”, що охоплює Дрогобич і Львів, створений для

підтримки небайдужих громадян України,
які готові власними діями протистояти
побутовій корупції. А студенти якраз і є
тією верствою населення, які часто
стикаються з побутовою корупцією. Вод-
ночас саме молодь і здатна викорінити
хабарництво ще на ранніх стадіях.

“Корупція виникає там, де є умови.
Попит породжує пропозицію, –
коментують захід студенти-волонтери. –
Не дякуйте хабарем! Будьте гідними своїх
знань!”

До акції долучився й міський голова
Тарас Кучма, який теж роздавав
інформаційні конверти студентам і
викладачам.

Нагадаємо, що це уже не перша акція
проти хабарництва у Дрогобичі (деталі –
http://www.radiosvoboda.org/content/article/
26757095.html )

Фото – Леонід Ґольберґ
Олена МЯЛО,

голова профбюро інституту
іноземних мов 

10 лютого в актовій залі головного кор-
пусу університету пройшло вручення дип-
ломів випускникам Центру перепідготовки
та післядипломної освіти.

До випускників звернулись ректор, про-
фесор Надія Скотна, яка наголосила на
важливості здобуття освіти та побажала жит-
тєвих сил, особистого щастя, здійснення
мрій, багатогранності життя та успіхів, а ди-
ректор Центру перепідготовки та післядип-
ломної освіти, кандидат політичних наук,
доцент Петро Фещенко дав добрі настанови
на майбутнє.

Слова вдячності прозвучали на адресу
ректора, професора Надії Скотної за пре-
красні умови для навчання, батьківську
турботу. Подякували за вимогливість, прин-
циповість та далекоглядність Петрові Іва-
новичу та методистам навчально-мето-

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ
ЦЕНТРУ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

дичного відділу Наталі Володимирівні й
Руслані Михайлівні старости груп: Тетяна
Маслова (група “Польська мова та літе-
ратура”), Ірина Розвадовська (група “До-
шкільна освіта”), Любов Кобзар (група
“Початкова освіта”).
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На кафедрі загальної педагогіки та до-
шкільної освіти відбувся І етап (теоре-
тичний та творчий тури) Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної
дисципліни “Педагогіка”, учасниками якої
були студенти інституту фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних тех-
нологій, інституту іноземних мов, інсти-
туту музичного мистецтва, а також істо-
ричного та філологічного факультетів.
Всього в олімпіаді брало участь 34 учас-
ники.

Теоретичний тур олімпіади визначив,
що учасники усіх факультетів показали
добрі знання з педагогіки.  ІІ тур олімпіади
з педагогіки був творчого характеру і пе-
редбачав презентацію учасниками власних
талантів (захоплень) у творчому вихов-
ному проекті “Громадянське виховання в
загальноосвітній школі” із застосуванням
інтерактивних технологій.

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  З ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА”
Яскравими були виступи ведучої Марти
Гошовської (МЗХ-31Б), та основного
укладача сценарію Юлії Осьмачко (МЗХ-
31Б). Членами журі було відмічено вміння
кожного учасника взаємодоповнити спіль-
ну справу, діяти спільно, в команді та вияв-
ляти власну індивідуальність та таланти.

ІІ місце дісталось команді історичного
факультету, ведучою в якій була Оксана
Міщенко (ІП-32Б). Студенти чітко виз-
начили мету свого творчого виховного
проекту. Вразила також атрибутика їх вис-
тупу: український прапор, карта України,
синьо-жовті папочки-заготовки для кож-
ного учасника. Суттєвим було також,  що
дівчата-учасниці були у вишиванках, а
юнаки у камуфляжній формі, що підкрес-
лювало важливість їхнього виступу від-
носно теперішніх подій в АТО та другої
річниці Революції Гідності. Свій виступ

до європейського вибору. Для цього між
учасниками було проведено інтерактивне
опитування “Україна – це Європа”. Зміс-
товним також було проведення інтерак-
тивного заходу “Відкритий мікрофон” на
тему “Чому я люблю Україну?”, де було
з’ясовано, які особисті риси потрібно роз-
вивати майбутнім вчителям в учнів, необ-
хідність формування у них національної
ідентичності, виховання патріотичних рис
та готовності до служіння своїй Батьків-
щині, гордість, що ми – українці.

Цікавим також було проведення діало-
гів: “Син – Мати”, “Син – Батько”, “Гро-
мадянин – Держава”, “Учень – Вчитель”,
“Громадянин – Історичне минуле”, “Гро-
мадянин – Сучасність”, що вказало на
важливість та необхідність спільного гро-
мадянського виховання особистості різ-
ними інститутами виховання. Членами
журі було відмічено виступ команди інсти-
туту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій як найбільш
змістовний, логічний у побудові, злаго-
джений та компактний, що  відповідає темі
творчого виховного проекту “Грома-
дянське виховання в загально-освітній
школі”. На жаль, проект не містив музич-
ного оформлення, що значно б підвищило
його рівень.

Команда інституту іноземних мов за-
пропонувала свій творчий проект у формі
екскурсії, де гість із Фінляндії представляє
та порівнює навчання в Україні та Фінлян-
дії. Роль гостя виконувала студентка групи
АН-31Б Марія-Роксолана Беднарчук, а в
ролі перекладача виступала Василина Дро-
биняк (АН-31Б). Студенти запропонували
яскравий плакат, на якому були при-
кріплені конверти з різними принципами,
необхідними у навчанні, серед яких: рів-
ність важливості різних дисциплін та
учнів, різноманітність навчальних дис-
циплін; безкоштовність навчання, харчу-
вання, екскурсій, виставок, підручників та
канцелярського приладдя; практичність,
індивідуальний підхід, добровільність
участі, об’єктивність контролю та оціню-
вання. Їх презентація проходила у вигляді
інтерактивного уроку, із роз’ясненням
кожного із принципів. Закінчував виступ
команди ґрунтовний висновок. Проте ко-
манда надто відійшла від запропонованої
теми творчого виховного проекту і акцен-
тувала увагу, в основному, на виховних
принципах саме Фінляндії, а не України,
в команді не було злагодженості, тому їх
виступ посів ІV місце.

На підготовку спільного проекту (учас-
ники були поділені на групи, які об’єд-
нували студентів певного інституту або
факультету) було відведено двадцять хви-
лин. Творчий виховний проект вимагав
вияву значних творчих здібностей, ці-
лісного бачення сутності та особливостей
громадянського виховання всією групою,
а також передбачав вкладу кожного учас-
ника в оформлення, змісту, структури, а
також поетичної, літературної, художньої,
пісенної, музичної наповненості проекту
та показу презентації.

І місце у творчому етапі презентації
виховного проекту “Громадянське ви-
ховання в загальноосвітній школі” вибо-
рола команда інституту музичного мис-
тецтва. Їхня презентація розпочалася
піснею “Не пора…”, що підсилювала
патріотичний настій наявністю виши-
ваного одягу учасників. Студенти провели
інтерактивне опитування учасників олім-
піади “Що таке патріотизм?”. Після чис-
ленних відповідей ця група учасників за-
пропонувала сім сходинок, що станов-
лять патріотичність кожної людини: тра-
диції, безкорисливість прагнень на благо
інших, толерантність, рішучість у вчинках,
ідея, освіченість в історії держави, а також
– турбота та особистий внесок у майбутнє
України. Кожна зі сходинок передбачала
застосування певних інтерактивних техно-
логій. Зокрема, цікавим було проведення
вікторини на знання історії України.
Неординарним також було й вирішення
студентами інституту музичного мис-
тецтва творчого завдання “Якщо б я був
президентом України?”. Виступ завер-
шився спільною патріотичною піснею.

учасники продовжили виконанням пісні
“Ой у лузі червона калина”.

Змістовним та пізнавальним був істо-
ричний екскурс команди історичного
факультету “Що я розумію під словом
Україна?”. Відкриваючи почергово на
великій карті України регіони, студенти
розповіли коротенько про їхню історію,
видатних діячів, залежність та вплив ре-
гіонів у певний період від  інших держав
Галичини, Закарпаття, Волині, Буковини,
Криму, Східних областей України, зокре-
ма, Одеси. Завершила виступ пісня “Про-
шу в неба й землі”.

ІІІ місце у творчому етапі посіла ко-
манда інституту фізики, математики, еко-
номіки та інноваційних технологій, веду-
чою та організатором якої була Юля Бойко
(МЕ-401Б). Студенти з’ясували і довели
важливість та необхідність громадянсь-
кого виховання в українському суспіль-
стві, обґрунтували спрямованість України

На фото:  команда історичного факультету

На фото:  команда інституту музичного мистецтва

Підсумовуючи результати І (теоретич-
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На фото: учасники конкурсу естрадної пісні “Шанс”

Вийшов 9-й том “Вибраних творів” Д. Донцова в упорядкуванні, редагуванні і з передмовою
доц. кафедри української літератури та теорії літератури О. Багана. Книга має назву “Ідеологічна і
культурологічна есеїстика (1948 – 1957 рр.)”. Том склали книжки післявоєнного періоду творчості
Д. Донцова: “За який такий провід” (1948), “Московська отрута” (1955), “Туга за героїчним” (1953),
“За яку революцію?” (1957) та окремі есеї, написані у 1940 – 1950 pp., які згодом увійшли до збірки
“Хрестом і мечем” (1967). Есеїстика представляє в головних проблемах ідейне завзяття автора того
часу, коли він багато полемізував, боровся пером проти підступних викривлень та фальшувань
визвольних концепцій українського націоналізму. Особливості мови і стилю Д. Донцова узгоджені
із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо
національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

НАШІ НОВІ ВИДАННЯ
НОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  З ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА”

ного) та ІІ (творчого) турів члени журі виз-
начили переможців. І місце одержала
студентка групи МЕ-401Б інституту фізи-
ки, математики, економіки та інноваційних
технологій Юля Бойко, ІІ місце вибо-
рола студентка групи ІП-32Б історичного
факультету Оксана Міщенко , ІІІ місце
посіла студентка групи МХХ-31Б інституту
музичного мистецтва Анна Нестерович.
Переможці  І етапу запрошені до участі у
ІІ етапі Всеукраїнської студентської олім-
піади з навчальної дисципліни “Педа-
гогіка”, який відбудеться 17 – 20 травня у
Глухівському національному педагогіч-
ному університеті імені Олександра Дов- На фото: команда інституту фізики, математики, економіки та інноваційних

технологій

На фото: команда інституту іноземних мов

11 лютого в актовій залі Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. І. Франка відбулося засідання вченої
ради. Відкрила засідання ректор, профе-
сор Надія Скотна, яка привітала із ювілеєм
голову студентського профкому Ігоря Гів-
чака. Подякою МОН України відзначено:
Галину Ковальчук, доцента кафедри
біології та валеології; Лілію Кобільник,
старшого викладача кафедри методики
музичного виховання та диригування;
Петра Іванишина, проф., зав. кафедри
теорії літератури та української літера-
тури. Надія Володимирівна вручила атес-
тати про присвоєння вчених звань про-
фесора (Леся Кравченко) та доцентів  (Ігор
Гриник, Вікторія Дуркалевич, Світлана
Луців, Тарас Війчук, Роксоляна Кара-
кевич, Василь Ільницький, Наталія Іва-
ніків, Наталія Муляр, Ніна Грибок, Оксана
Бобечко).

Вчена рада рекомендувала кандидатури
на призначення стипендії Кабінету Мі-
ністрів України талановитим молодим нау-
ковцям (Тетяна Вдовичин, Павло Скотний,
Богдан Лазорак). Іван Кутняк обраний на

посаду декана факультету початкової та
мистецької освіти.

Із доповіддю “Про виконання ухвали
вченої ради університету за 2015 р.”  вис-
тупив проректор із науково-педагогічної
роботи Володимир Шаран. Проведена пе-
ревірка виконання 19 ухвал вченої ради
університету, прийнятих у 2015 році за ре-
зультатами атестації інститутів, факультетів
і кафедр та тематичних і комплексних пе-
ревірок інших підрозділів університету,
показала, що лише 4 виконані повністю, а
15 – частково.

В обговоренні взяли участь: Микола
Лук’янченко,  проректор з науково-педа-
гогічної роботи та стратегії соціально-
економічного розвитку; Ігор Гівчак,
голова студентського профкому; Василь
Бойчук, директор інституту фізики, ма-
тематики, економіки та інноваційних
технологій.

“Про діяльність спеціалізованої вченої
ради Д 36.053.01 у 2015 році” прозвітував
Володимир Кемінь, директор інституту
іноземних мов. За звітний період рада

провела 13 засідань, на яких проведено
захист 1 докторської та 7 кандидатських
дисертацій. Із них працівниками нашого
університету захищено 3 кандидатські,
здобувачами з інших університетів
України – 1 докторську та 4 кандидатські
дисертації. Рада продовжує роботу. До
розгляду прийнято 5 робіт. З них 1 – док-
торська. Усього за весь час існування
спецради було захищено 81 дисертацію, з
них 5 – докторських.

На вченій раді рекомендовано до друку
навчально-методичні та наукові видання.

Проректор із науково-педагогічної ро-
боти Мирон Чернець виступив із кон-
цепцією інтернаціоналізації освіти.

“Про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. І. Франка” доповів юрисконсульт Во-
лодимир Кісіль, а вчений секретар вченої
ради Микола Галів оголосив “Основні та
додаткові вимоги до претендентів на замі-
щення вакантних посад науково-педаго-
гічних працівників”.

РЕДАКЦІЯ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

женка у чотирьох турах, матеріали до
двох з яких необхідно підготувати, збро-
шурувати та надіслати до початку березня.
Надіємось, що студенти разом зі своїми
керівниками справляться з цим завданням
і гідно представлятимуть наш Франковий
університет на всеукраїнському рівні.

Оксана ГЕВКО,
 кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри загальної педагогіки та
дошкільної  освіти, керівник

проблемної групи та організатор
олімпіади з дисципліни “Педагогіка”
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НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Закінчились зимові канікули, роз-
почався ІІ семестр і знову студенти запов-
нили аудиторії та гуртожитки.

Надворі зима поступається весні, але
небезпека гострих респіраторних захво-
рювань ще існує. Тому слід звернути увагу
на особисту гігієну. Прийшовши додому
чи у гуртожиток, необхідно добре вимити
руки та обличчя з лимоном, адже це
основні місця накопичення вірусних бак-
терій.

Постійно провітрюйте кімнати, робіть
вологе прибирання щоденно, підтримуйте
температурний режим у кімнатах. Для
підтримки температурного режиму в жод-
ному разі не використовуйте саморобні
нагрівальні прилади.

Будьте обережні на дорогах. Переходьте
вулицю, де є пішохідні переходи, за їх від-

15 лютого у Львові відбулася чергова
зустріч членів колегії управління фізичної
культури та спорту Львівської ОДА і чле-
нів комісії з питань сім‘ї, молоді та спорту
Громадської ради при Львівській обл-
держадміністрації.

В Дрогобицькій районній державній
адміністрації відбулося вшанування кра-
щих спортсменів району за підсумками
року, переможців юнацького та дорослого
чемпіонату району з футболу, кращих фут-
болістів, тренерів та всіх, хто долучився
до спортивного життя району. За особ-
ливий внесок у розвиток олімпійського
руху в Дрогобицькому районі нагородили
проректора з науково-педагогічної роботи
та стратегії соціально-економічного роз-
витку нашого університету, професора,
заслуженого працівника фізичної культури
та спорту України, Голову федерації міні-
футболу Дрогобиччини М. Лук’янченка,
декана факультету фізичного виховання,
доц. Р. Чопика, старшого викладача ка-
федри спортивних дисциплін та методики
їх викладання Р. Кушніра, студента фа-
культету фізичного виховання (гр. ФВ-
11Б), кандидата в майстри спорту України
з гирьового спорту Андрія Лагуша.

Колектив факультету початкової та
мистецької освіти висловлює щирі спів-
чуття завідувачу кафедри математики,
інформатики та методики їх викладання у
початковій школі, професору Володи-
миру Юльяновичу Ковальчуку з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері

 ЯРОСЛАВИ ЄВСТАХІВНИ КОВАЛЬЧУК
У цей нелегкий для Вашої родини час

поділяємо Ваше горе та сумуємо разом із
Вами.

27 – 30 січня 2016 року в місті Миколаїв
відбувся XXXIV відкритий Всеукраїн-
ський турнір зі спортивної акробатики та
стрибків на батуті (акробатичній доріжці)
пам’яті фронтового фотокореспондента
М. Ксенофонтова, в якому взяли участь
спортсмени України та Молдови.

Вітаємо студенток-акробаток І курсу
факультету фізичного виховання Юлію
Пилип’як та Ольгу Шутяк, які вибороли
золоті медалі в парних виступах.

РЕДАКЦІЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ЗІ СПОРТИВНОЇ АКРОБАТИКИ ТА СТРИБКІВ НА БАТУТІ

 На фото: (перша зліва) О. Шутяк На фото: (перша справа) Ю. Пилип’як

НАРАДА В УПРАВЛІННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА
Стратегії розвитку Львівської області на
період до 2020 року в галузі фізичної куль-
тури та спорту.

Учасники зустрічі також обмінялися
думками щодо подальших кроків на шляху
виконання Указу Президента “Про На-
ціональну стратегію з оздоровчої рухової

активності в Україні” на період до 2025
року “Рухова активність – здоровий спо-
сіб життя – здорова нація”. Участь в обго-
воренні взяв член колегії управління фі-
зичної культури та спорту Львівської
ОДА, декан факультету фізичного вихо-
вання нашого університету Р.В. Чопик.

ВШАНУВАННЯ КРАЩИХ СПОРТСМЕНІВ РАЙОНУ

На фото (зліва направо): Р. Чопик, М. Сікора, О. Войтечко, О.  Мазурик, Р. Веклюк,
А. Лагуш, Р. Кушнір

Під час наради було обговорено проект
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сутності дотримуйтесь правил. Під час
переходу вулиці треба спочатку поди-
витися ліворуч, у бік транспортних за-
собів, що наближаються, а, дійшовши до
середини, зупинитися, потім подивитися
праворуч, і якщо шлях вільний, то можна
закінчити перехід.

Якщо ви не встигли перейти вулицю,
то зупиніться на острівці безпеки, а якщо
його немає, то на середині проїзної час-
тини (на лінії, що розділяє транспортні
потоки протилежних напрямків).

Будьте обережні з електричними та
газовими приладами, не залишайте їх без
нагляду.

Бережіть своє здоров’я та життя.
М.А. ГУБІЦЬКИЙ,

начальник відділу ОП і ТБ

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ 24 лютого відійшов у вічність ініціатор
відродження та декан історичного фа-
культету (1992 – 2005 рр.) Франкового
університету, кандидат історичних наук,
доцент
МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ САВЧИН.

Ректорат університету та колектив істо-
ричного факультету висловлює щирі
співчуття рідним і близьким покійного.


