
УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ
                             

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Сьогодні починається нова сторінка історії Вашого життя – Ви 

стали студентами Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка! І тепер, як повноправні члени сту-
дентської спільноти, писатимете історію університету, активно 
беручи участь у житті закладу вищої освіти, використовуючи на-
дані можливості і проявляючи власну ініціативу.

Вступ до університету – це один із найважливіших кроків у жит-
ті людини. Саме він багато в чому визначає подальшу долю особис-
тості. Вже з першого дня навчання Ви починаєте формувати свою 
репутацію і будувати свою кар’єру. Упевнена, що всі Ви без винятку 
хочете зайняти гідне місце в суспільстві й досягти успіху. У цьому 
Вам допоможе вища школа, яка не тільки гарантує отримання гли-
боких знань і професійних навичок, але й сприяє розширенню круго-
зору, інтелектуальному та духовному розвитку особистості.

Ви подолали нелегкий шлях, перш ніж зайняти своє місце в ря-
дах першокурсників нашого університету. Попереду у Вас не менш 

Сердечно вітаю усіх і на початку цього навчального року складаю як-
найщиріші побажання щедрих Божих ласк і благословення та успіхів на 
шляху реалізації Ваших благородних намірів. Вітаю тих, хто тільки роз-
починає 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 важливим елементом у вихованні та зрос-
танні кожної людської особи.

Нехай Господь Вас благословить, нехай захоронить 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 університету  о. Олег КЕКОШ

ШАНОВНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ГРОМАДО!
1 вересня – це не лише початок осені, для кожного з Вас – це початок шля-

ху до знань, нових відкриттів, наукового розуміння й бачення навколишнього 
світу. Особливим і, безперечно, визначальним у житті цей день стане для 
цьогорічних першокурсників, які отримали змогу навчатися в Дрогобицько-
му державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Наш колек-
тив гостинно і з радістю приймає Вас у свою дружню й згуртовану родину, 
бережіть та примножуйте її традиції й надбання. Нехай студентські роки 
будуть найкращими та найрезультативнішими в зростанні Вас як успішної 
особистості!

З усією теплотою серця висловлюю слова подяки за щоденну напружену пра-
цю науково-педагогічному колективу університету, який своїми оригінальни-
ми ідеями й дослідженнями збагачує потенціал вітчизняної науки та освіти.

Сердечно бажаю всім міцного здоров’я, віри в себе й натхнення! Будьте му-
дрими! Нехай у Вашому житті завжди буде місце для знання, добра, які допо-
магають справлятися з новими викликами сучасності. А новий навчальний рік 
принесе гарний настрій у кожен наш інститут чи факультет, кожну родину 
та кожне серце!Олена  КУЦИК, голова профкому працівників університету  

ДОРОГІ СТУДЕНТИ,
 ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА ПРАЦІВНИКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ!

складний період навчання, і, звичайно ж, роки яскравого і незабутнього студентського життя. У цьому, першому 
для Вас, навчальному році Ви будете йти в авангарді студентства. Це шанс проявити себе, свої таланти і зді-
бності, знайти вірних друзів. Не втрачайте цього шансу! 

Щиро бажаю Вам, дорогі першокурсники, успіхів у навчанні, науково-дослідницькій та громадській роботі, в 
особистому житті та професійній діяльності. Нехай втіляться в життя усі Ваші плани і мрії. Щастя вам, удачі, 
любові та благополуччя!

Надія СКОТНА, ректор, професор



2

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

професору Надії  СКОТНІЙ

Актуальне інтерв’ю 

Зичимо Вам щастя, подальших успіхів, 
безмежної енергії та наснаги у Вашій відпо-
відальній та благородній справі!

Від усієї душі на довгі-довгі роки бажає-
мо Вам міцного здоров’я, оптимізму та но-
вих перемог на ниві вищої освіти!

Ви – справжній лідер, талановитий уче-
ний, мудрий наставник, душевна і щира 
людина. Хай Ваше життя буде сповнене по-
дальших перемог і здійснених мрій.

Висловлюємо щиру вдячність за Вашу 
творчу, самовіддану працю, відповідальне 
ставлення до свого покликання, педагогіч-
ну майстерність і безкорисливе добро, яке 
повсякчас Ви даруєте студентам та колегам.

Хай цвітом і рястом збагатяться всі Ваші 
дороги, доля приносить удачу у всьому, да-
рує Вам многіїї і благії літа!

Ми щиро бажаємо Вам сил і наснаги 
для здійснення найсвітліших сподівань 
та задумів, щоб Ваш професійний до-
свід, організаторські здібності та лідер-
ські якості й надалі слугували на благо 
розбудови університету. Миру й злагоди 
Вам, Вашим рідним та близьким!

Олену Анатоліївну КУЦИК, 
доцента, завідувача відділу аспіранту-
ри, докторантури та наукової роботи, 
голову профкому працівників універси-

тету;
Любов Степанівну БІЛЕЦЬКУ, 

доцента, кандидата фізико-матема-
тичних наук, заступника декана з на-
вчальної роботи факультету початко-
вої та мистецької освіти, Відмінника 

освіти України;
отця Олега КЕКОША, 
капелана університету

Щиро вітаємо:

1. Чому з-поміж великої кількості педагогічних закладів 
вищої освіти Ви обрали саме наш Франковий університет?

Василь Хрунь, студент І 
курсу біолого-природничо-
го факультету:

- Міністерство освіти 
України дає змогу здобува-
ти освіту учасникам АТО, 
тому, дізнавшись про набір 
на навчання в університет 
Франка, я не роздумуючи пі-
шов довідатися про етапи 
подачі документів. Багато 
моїх друзів тут здобували 
освіту і залишили позитив-
ні відгуки та найкращі вра-
ження про університет. Це 
стало вагомим поштовхом 
у виборі закладу вищої осві-
ти.

Марта Косовська, сту-
дентка І курсу навчально-наукового інституту іноземних мов:

- Рідне місто, рідний університет – тут усе моє рідне. Не 
хочу покидати те, до чого лежить душа.

Володимир Дзіндзюра, сту-
дент І курсу історичного фа-
культету:

- Чому я обрав саме цей універ-
ситет? Мені сподобалися відгу-
ки про нього. Знайомі та друзі, 
які тут навчаються, неоднора-
зово говорили, що у Франковому 
виші можна здобути знання та 
проявити свої здібності і поза 
його межами.

2. Як для Вас проходила 
вступна кампанія, чи було 
важко здавати ЗНО, додатко-
ві іспити? 

Василь Хрунь:
- Кожного разу складання іс-

питу – момент хвилюючий. Чи 
це в освітніх закладах, чи у вій-
ськовій сфері – тривога не зни-
кає. Але ця мить, коли тобі го-

ворять, що ти вдало склав іспит або зарахований, загладжує 
усі гострі кути.

Марта Косовська:
- ЗНО, насправді, більш хвилююча річ, ніж складна. Головне  

– налаштувати себе на позитив, адже переживання все руй-
нують. Вступна кампанія пройшла легко, на початку часто 

переглядала рейтингові списки, згодом впевнилася, що хвилю-
ватися немає причини. Результатом задоволена.

Володимир Дзіндзюра:
- Ні, вступна кампанія і ЗНО не були для мене важкими. 

Вони пройшли досить швидко, під гаслом «Я знаю матеріал. Я 
добре здам іспити і стану студентом». Хвилювався лише під 
час очікування результатів. 

3. Що вплинуло на Ваш вибір спеціальності? Які переваги 
спонукали до цього? 

Василь Хрунь:
- Для мене це нова не підкорена вершина у сфері навчання. 

Я ніколи не замислювався над екологічним становищем сус-
пільства. Але, бачучи те, що відбувається у світі з екологією, 
запитую себе, чому ми так нехтуємо нашою природою? За пе-
ріод навчання хочу дізнатися якомога більше про те, що дано 
нам природою.

Марта Косовська:
- Англійська мова – це те, 

чого хотіла ще зі школи. Я була 
чітко налаштована саме на цю 
спеціальність. Чому так? Всім 
відомо, що англійська вважа-
ється найбільш вживаною мо-
вою, це мова контактування 
з людьми різних національнос-
тей. У майбутньому здобуті в 
університеті знання допомо-
жуть мені реалізувати себе як 
особистість.

Володимир Дзіндзюра:
- Ще з дитинства захоплю-

вався історією. Це стало осно-
вним поштовхом до вибору 
спеціальності. У майбутньому 
прагну навчитися передавати 
отримані знання наступним поколінням.

4. Що Ви б хотіли побажати Вашим колегам-однокурс-
никам?

Василь Хрунь:
- Колегам-одногрупникам хочеться побажати не зволікати 

із навчанням. Іти до своєї мети, долаючи на шляху всі пере-
шкоди. Бо знання – це зброя, а коли ти обізнаний, то й озброє-
ний, а перемога за тобою. Тож успіху всім на навчальній ниві, 
бажаю ніколи не здаватися. Слава Україні!!!

Марта Косовська:
- Перш за все, захоплення до навчання, до того, що нам, пер-

шокурсникам, доведеться дізнатися. А ще бажаю провести 
студентські роки активно й незабутньо. І, звичайно, здорової 
конкуренції, покладайтеся на себе!

Володимир Дзіндзюра:
- Хочу побажати насамперед наснаги, терпіння і працелюб-

ства, адже шлях тільки починається і працювати доведеть-
ся довго та наполегливо. А також обов’язково – успіху!

Редакція газети «Франківець» веде розмову зі сту-
дентами-першокурсниками Дрогобицького універ-
ситету.

ЗНАЙОМТЕСЯ: ПЕРШОКУРСНИКИ – 2018
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Ви зробили один з найважливіших кроків у своєму житті, всту-
пивши до навчально-наукового інституту іноземних мов – чи не най-
потужнішого підрозділу Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. Івана Франка. Студентські роки – найцікавіші та 
найкращі роки життя. Вас чекають нові друзі, а головне – нові зна-
ння. Набираючись досвіду, як це не парадоксально, навчально-науко-
вий інститут молодіє з кожним новим першим курсом. З’являється 
щось нове, впроваджуються інноваційні методи навчання. Все це 
для того, щоб Ви отримали знання, які допоможуть стати справ-
жніми професіоналами своєї справи. Адже диплом фахівця інозем-
ної мови, який Ви отримаєте, це – професія, Ваша заявка на май-
бутнє, запорука успіху в кар’єрі.

Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. Цей день – велике 
свято і для наших викладачів, і для Вас, студенти! І першокурсник, 
на якого чекає його перша лекція, і професор, сьогодні однаково хви-
люються і замислюються: яким буде цей рік у нашому житті, що 
принесе нового, які завдання поставить, яких рішень чекає.

Бажаю всім Вам, шановні першокурсники, величезних успіхів у на-
вчанні та щасливої дороги в чудову країну знань.

Володимир КЕМІНЬ, 
професор, доктор педагогічних наук, 

директор навчально-наукового інституту іноземних мов

Сердечно вітаю Вас із Днем знань та початком нового навчального року!
Цей день для тисяч першокурсників відкриває новий життєвий етап, по-

вний цікавих зустрічей і дивовижних можливостей. Давня мудрість «Вік 
живи – вік учись» сьогодні актуальна, як ніколи, освіта стає основою для 
успішної кар’єри і благополучного життя. Стрімко зростаючий рівень тех-
нологій, розвиток наукомістких галузей, інноваційні підходи – все це вимагає 
безперервного навчання і постійного вдосконалення професійних навичок.

Завдяки зусиллям адміністрації ІФМЕІТ та активній позиції педагогічної 
спільноти університету, створені умови для отримання якісної освіти: у на-
вчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології та ін-
новаційні проекти.

Від усього серця бажаю першокурсникам захоплюючої подорожі у світ 
математики, астрономії, інформатики, програмування, економічної кібер-
нетики, менеджменту та маркетингу, вишивки та ткацтва, машинознав-
ства…  Викладачам бажаю оптимізму і  здоров’я, а батькам – мудрості та 
терпіння. Нехай цей навчальний рік стане для всіх Вас відправною точкою у 
підкоренні нових вершин! Із Днем знань!

Юрій ГАЛЬ,
доцент, кандидат фізико-математичних наук, в.о. директора

 навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ, 

МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ!

ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ ЗІ ВСТУПОМ 
ДО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ!

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва пишається до-
сягненнями своїх вихованців, які щороку стають лауреатами різнома-
нітних конкурсів та фестивалів національного та міжнародного рів-
нів. Наші студенти впродовж усього навчального року беруть участь у 
концертній, культурно-виховній діяльності університету, міста та об-
ласті, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, творчих 
конкурсах та олімпіадах, дослідницькій роботі за різними напрямами 
музичного мистецтва в рамках учбових дисциплін.

У навчально-науковому інституті музичного мистецтва створена 
оптимальна структура навчально-методичного забезпечення учбово-
го процесу, що побудована на індивідуальному підході до студента та 
використанні найбільш ефективних сучасних освітніх технологій. На-
вчальний процес спрямований на підготовку високопрофесійного спеціа-
ліста, адаптованого до ринку праці.

Шановні першокурсники, висловлюю щиру подяку Вашим батькам і 
вчителям, які виховали у Вас прагнення до знань.

Бажаю Вам невичерпної енергії і міцного здоров’я, наснаги до праці і 
нових знань на шляху до високої мети, яку Ви поставили перед собою, по-
єднавши свою долю з нашим навчально-науковим інститутом! Зростай-
те професійно, будьте конкуренто спроможними фахівцями, успішними 
людьми, любіть свій дім і нашу Україну! Степан ДАЦЮК, 

професор, заслужений працівник культури України,  
директор навчально-наукового інституту музичного мистецтва  
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ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ 

ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ! 
Цьогорічний вересень Ви святкуєте як студенти. Пишаюся тим, що  

з-поміж багатьох чудових факультетів Ви надали перевагу нашому філоло-
гічному, що був створений як один із перших структурних підрозділів Дро-
гобицького учительського інституту.

Щиро вітаю Вас у цій чудовій країні – оазі знань, доброзичливості і по-
стійного розвитку! На нашому факультеті Вам випаде не тільки чудова 
нагода здобути якісні знання, отримати навички майбутнього фаху (ази 
філології Вам розкриватимуть висококваліфіковані, закохані у свою справу  
викладачі), а й відчути насолоду неповторного, справжнього, насиченого 
студентського життя (найталановитіших ми неодмінно «відкриємо» на 
нашому традиційному святі першокурсників).

Від імені всього колективу філологічного факультету обіцяю – Ваше сту-
дентське життя буде неймовірно насиченим, різноманітним, працьовитим 
і цікавим. Ми допоможемо Вам, наші першокурсники, втілити в життя 
унікальну можливість отримати освіту, що поєднує в собі багатогранні 
сучасні знання, та щиро сподіваємося, що Ви станете гідними наступни-
ками і продовжувачами славних традицій, що склалися за багатолітню іс-
торію діяльності нашого факультету.

Ласкаво просимо! Успіхів, наполегливості, наснаги, нових відкриттів і 
здобутків.

Ярослав ЯРЕМКО, 
професор, доктор філологічних наук, 

декан філологічного факультету

Позаду нелегкі випробування: екзамени, ЗНО, конкурси. Однак ці 
труднощі – тільки початок складного й захоплюючого шляху до вер-
шин Знань. Прекрасний час – студентська пора. Вам читатимуть лек-
ції найкращі викладачі і професори, які проторували свій шлях у науці, 
їхні наукові праці знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. 
Ви працюватимете в науково-дослідній лабораторії археології та кра-
єзнавства і багато з Вас не тільки зроблять свої перші наукові дослі-
дження, а й присвятять своє життя науці. На нашому факультеті 
дають глибокі фундаментальні знання. Випускники історичного фа-
культету завжди відзначалися високим рівнем підготовки, широтою 
світогляду і самовідданою працею на благо України. Бажаю Вам гідно 
продовжити їхні традиції. 

Міцний фундамент отриманої історичної освіти дозволить будува-
ти практично будь-яку кар’єру. Щоб досягти цієї мети, треба багато 
й наполегливо працювати.

Бажаю Вам повною мірою скористатися можливостями, які дає 
факультет, і здобути високоякісну освіту. Хай буде у Вас багато пере-
мог – творчих і наукових. Бажаю знайти своє місце в житті. Все – у 
Ваших руках! Леонід ТИМОШЕНКО, 

професор, кандидат історичних наук, 
декан історичного  факультету

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРШОКУРСНИКІВ! 

ЩИРО ВІТАЄМО НА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ!  
 Головною метою факультету є підготовка кваліфікованих фахів-

ців, які володіють сучасними методами наукового пізнання, вміють 
на високому професійному рівні застосовувати отримані знання у 
навчально-виховному процесі в закладах освіти, у забезпеченні діяль-
ності різних державних установ, громадських організацій, підпри-
ємств тощо.

Під час навчання Ви матимете можливість навчитися техніці 
самоосвіти та саморозвитку, пройти тренінги спілкування, особис-
тісного й професійного росту, впевненості у собі.

Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб роки навчання на 
факультеті запам’яталися Вам яскравими, цікавими подіями, щоб 
кожен день Ви проживали з користю для себе, дізнаючись нове і 
зміцнюючи віру у власні сили.

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, творчих та наукових здо-
бутків у навчанні! Нехай студентські роки будуть найкращими, 
найрезультативнішими в зростанні Вас як успішної особистості!

Зичу всім невичерпної енергії і наснаги до творення майбутнього Уні-
верситету на засадах мудрості, освіченості та добра! Щасти Вам!

Ігор ГРИНИК, 
доцент, кандидат педагогічних наук,

декан соціально-гуманітарного факультету
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Як гордо звучить таке довгоочікуване звання, яке Ви щойно отри-
мали – студент. Перед Вами відриваються двері нового світу, в 
якому стеляться життєві шляхи. Кожен із них нелегкий, але якщо 
в дорогу із собою Ви візьмете батьківську любов, знання, які дали 
вчителі, власне сумління, то здолаєте всі перешкоди на шляху до 
власної мрії.

Велика родина факультету початкової та мистецької освіти ві-
тає Вас – майбутню професійну еліту України! Ми допоможемо 
Вам зреалізувати свій потенціал і в науковій царині, і в творчій. Ви 
зможете брати участь у наукових конференціях, семінарах та мис-
тецьких виставках, виборювати перемоги на олімпіадах, конкурсах 
та фестивалях. Ми докладемо всіх зусиль, щоб розкрити та розви-
нути Ваші здібності, виявити творчих особистостей, а ще навчи-
мо Вас співати, танцювати, каліграфічно писати, вміло рахувати, 
артистично декламувати, конструктивно організувати навчаль-
ний процес. Вас чекає цікаве студентське життя. 

Ласкаво просимо на факультет початкової та мистецької осві-
ти!

Іван КУТНЯК, 
доцент, кандидат філософських наук,  

декан факультету початкової та мистецької освіти

ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я! 

У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я 
склалася своя формула успіху. Науково-педагогічна школа здорового 
способу життя та спортивного виховання дає всі можливості сту-
дентам щодо максимального розкриття своїх здібностей. Навчан-
ня, наука, спорт, художня самодіяльність – усе це доступне кожно-
му студенту. 

За роки свого існування інститут підготував тисячі учителів, 
тренерів, організаторів фізкультурно-масової та спортивної робо-
ти. Сьогодні ми впевнено крокуємо в напрямі європейського освіт-
нього простору, прагнемо зберігати і примножувати здобутки 
освіти і культури. Адже відродження і зміцнення національного су-
веренітету і незалежної України неможливе без здорових, гармоній-
но розвинутих людей, здатних в умовах ринкової економіки вирішува-
ти питання фізичного виховання та реалізації розвитку Державної 
програми фізичного виховання та спорту в Україні. 

Бажаю нашим першокурсникам успіхів, наснаги, нових злетів у 
власному саморозвитку. Щоб новий навчальний рік приніс реалізацію 
добрих намірів і життєвих планів, додав сили та натхнення. Нехай 
він відкриває перед молоддю широкі обрії пізнання, педагогам прино-
сить задоволення від плодів їхніх зусиль, а батькам – віру в щасливу 
долю їхніх дітей!

Микола ЛУК’ЯНЧЕНКО, 
професор, доктор педагогічних наук, директор навчально-науко-

вого інституту фізичної культури і здоров’я

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ 
БІОЛОГО-ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Щиро, по-материнськи, вітаю Вас із початком навчального року та з 
Днем знань!

 Особливі слова вітань для першокурсників: сьогодні перед Вами відкри-
ваються двері престижного біолого-природничого факультету, відкрива-
ється шлях до знань, творчих перемог та наукових звершень. Від сьогодні 
Ви – студенти, майбутні біологи, хіміки, географи та екологи.

 Здобувати фахові знання та практичні вміння Вам допомагатимуть ви-
сококваліфіковані викладачі факультету, тому висловлюю і їм найщирішу 
подяку за сумлінну працю, щедрий талант передавати свої знання та нео-
ціненний досвід молодому поколінню.

 Дорогі першокурсники, бажаю Вам  успіхів та невичерпного потенціалу 
для реалізації себе як всебічно розвинутої особистості. До Ваших послуг 
сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії. Ми співпрацюємо із за-
хідними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких передба-
чають стажування та продовження навчання за кордоном. Не втрачайте 
шансу віднайти себе на теренах природничих наук!

Нехай навчальний рік принесе багато цікавих зустрічей, відкриттів та 
перемог на благо факультету.

Світлана ВОЛОШАНСЬКА, 
доцент, кандидат біологічних наук, 

 декан біолого-природничого факультету

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ
ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ!
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ШАНОВНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО

 ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Щиро вітаю Вас із Днем знань! 
Сьогодні особливий день у житті першокурсників. Я сердечно ві-

таю Вас, адже перед Вами відкриваються двері у чарівний світ на-
уки. Впевнено мандруйте сторінками студентських років. Нехай у 
кожного з Вас вистачить сил і бажання творити, зростати та 
вдосконалюватися.

Нехай цей день дарує всім нам високі і світлі почуття, педагогам 
– натхнення, задоволення та віру в щасливу долю нової зміни, а пе-
ред молоддю відкриває широкі обрії пізнання. Бажаю всім міцного 
здоров’я, миру і злагоди, успіхів у роботі та навчанні, зберегти ди-
тячу спрагу до знань, юнацьку допитливість і зрілість міркувань. 

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Перш за все, вітаю із закінченням вступної метушні і ласкаво прошу до 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка!
Не дарма кажуть, що студентські роки – найкращі в житті… Ми з Вами 

тепер мислимо та діємо як дорослі люди, але все ж маємо купу вільного від 
дорослих турбот часу та головне – право самостійно ним розпоряджатися!

Звичайно, університет – це навчання. Тут ми стаємо спеціалістами в об-
раній галузі. Тут ми вчимося любити свою справу. Тут з’являються професі-
онали. 

Але не було би життя студентів таким чудовим, якби там було лише на-
вчання! Ви повинні шукати можливості для  самореалізації. Впродовж пер-
шого семестру навчання зрозумієте, що Вам ближче, можливо, робота в 
студентському самоврядуванні, а чи участь в олімпіадах і наукова діяльність. 
Можете обрати спортивні секції або творче життя у художній самодіяль-
ності. Широке поле позанавчальної діяльності чекає на Ваш вибір! Адже так 
вчитися набагато цікавіше, ніж просто приходити щодня на пари.

Усі заходи університету проводять, перш за все, для нас, студентів. Тому 
не вагайтеся, чи брати в них участь, і не бійтеся проявляти ініціативу – це 
заохочують! І головне – полюйте за інформацією. «Діставайте» питаннями 
старшокурсників, викладачів, працівників деканатів. Будьте в курсі подій – і 
буде що згадати після закінчення університету. 

Бажаю дійсно цікавого навчання, нових справжніх друзів, веселого сту-
дентського дозвілля, широких горизонтів нових можливостей, а за ними – і 
нових досягнень!

Ярина КІТ, в.о. студентського ректора

БІБЛІОТЕКА – ПУТІВНИК У СВІТ ЗНАНЬ
Шановні першокурсники! Щиро вітаємо Вас у нашій вели-

кій університетській родині! Прийміть найщиріші вітання з 
Днем знань та початком нового навчального року!

Бібліотека – невід’ємна і важлива складова університету, без 
якої годі уявити наукову, навчальну і виховну роботу. Сьогодні 
книгозбірня працює у напрямі вдосконалення інформаційних 
послуг, надаючи доступ до електронних ресурсів та навчаючи 
ефективно користуватися сучасними технологіями.

Книжковий фонд є універсальний та налічує 732000 доку-
ментів. Виняткову цінність мають рідкісні видання (1500 при-
мірників). Електронна бібліотека включає електронний ката-
лог, що нараховує понад 244000 бібліографічних записів.

Для того, щоб стати користувачем університетської бібліо-
теки, необхідно згідно з графіком обслуговування з’явитися на 
абонементи. Студенти навчально-наукових інститутів музич-
ного мистецтва та фізичної культури і здоров’я, філологічного, 
історичного, біологічного, соціально-гуманітарного факульте-
тів обслуговуються на абонементі № 1 центрального корпусу 
бібліотеки (вул. Лесі Українки, 2), студенти навчально-науко-
вого інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій обслуговуються на абонементі № 2 (гуртожиток 
№ 5, вул. В. Великого, 5), студенти навчально-наукового ін-
ституту іноземних мов і факультету початкової та мистецької 
освіти обслуговуються на абонементі № 3 (вул. Курбаса, 2). 

Читацький квиток – єдиний документ, що надає право ко-
ристуватися фондами бібліотеки. Його необхідно продовжува-
ти після закінчення кожного навчального року, здавши до 15 
липня всю літературу. Читацький квиток категорично заборо-
нено передавати іншій особі і потрібно обов’язково повернути 

під час підписання обхідного листа.
На абонементі література видається додому, а в читальних 

залах працюють із документами, наявними в одному примір-
нику, періодичними та рідкісними виданнями. Їх не можна 
виносити з читального залу без дозволу бібліотекаря. У цен-
тральному корпусі книгозбірні знаходяться дві читальні зали: 
№ 1 (природничі науки, мовознавство, літературознавство, 
мистецтво, художня література, дисертації, автореферати дис-
ертацій) і № 2 (педагогіка, психологія, історія, економіка, полі-
тика, філософія, релігієзнавство, право), читальні зали також 
працюють в інститутах і на фа-культетах. 

У довідково-бібліографічному відділі можна отримати ін-
формацію про кількість та місцезнаходження книг, підібрати 
літературу до теми. За допомогою електронного каталога здій-
снюється багатоаспектний пошук – за автором, назвою, клю-
човими словами, роком видання тощо. На запит користувачів 
надається тематичний підбір літератури, консультації зі скла-
дання та оформлення бібліографічних списків літератури до 
рефератів, курсових та випускових робіт. 

Корисну та актуальну інформацію про діяльність бібліотеки 
подано на сторінці, яка розміщена на університетському web-
сайті у рубриці “Iнші підрозділи”. Цікавими для вас будуть 
рубрики: “Новини”, “Актуальне читання”, “Новинки літерату-
ри”, “Віртуальна довідка”, “Електронна доставка документів” 
та інші.

 Бібліотекарі раді вітати Вас у стінах нашої книгозбірні та 
завжди готові допомогти у пошуку необхідної інформації!

Марія ДМИТРІВ,
 директор бібліотеки

Ігор ГІВЧАК, 
голова студентського профкому 
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Відділ молодіжної політики і соціальної роботи Дро-
гобицького державного педагогічного університету ім. І. 
Франка вітає усіх студентів та працівників із чудовим та 
хвилюючим святом – Днем знань! Бажаємо наснаги, твор-
чих злетів, мирного неба та наполегливості у підкорюванні 
вершин, адже знання – це скарб, а вміння вчитися – ключ 
до нього.

Шановні першокурсники, як відомо, студентські роки – 
одна з найцікавіших сторінок життя людини. Відділ про-
понує урізноманітнити своє дозвілля участю в цікавих за-
ходах та художніх колективах.

Кожний навчальний рік в університеті розпочинаєть-
ся зі свята “Урочиста посвята першокурсників”. Доброю 
традицією стало проведення низки загальноуніверситет-
ських свят та заходів таких як: “Осінній бал першокурс-
ників”, вечір поезії, огляд-конкурс художньої самодіяль-
ності І курсів “Дебют”, конкурс естрадної пісні “Шанс”, 
також масових заходів із нагоди пам’ятних дат: Т.Г. Шев-
ченка, І.Я. Франка, та ін., котрі організовуються і прово-
дяться відділом як окремо так і спільно з іншими підроз-
ділами університету – із студентським самоврядуванням, 
студентським профкомом, профкомом викладачів та усіма 
факультетами/інститутами університету.

Відділ організовує та проводить лекції, бесіди і “круглі 
столи” із видатними науковцями та цікавими людьми уні-
верситету, міста, області й України. (Початок. Продовження на 8-ій сторінці)

З 2002 року університет співпрацює із Центром Душпас-
тирства молоді Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ. 
У студентських гуртожитках функціонують “Духовні світ-
лиці”, в яких студентський капелан о. Олег Кекош прово-
дить бесіди на християнську тематику, залучає студент-
ську молодь гуртожитків до вивчення катехизму, студенти 
мають змогу почути відповіді Церкви на поставлені ними 
запитання.

Відділ координує роботу 5 колективів художньої само-
діяльності, які носять високе звання “Народний”, а саме:

- Народний вокально-хореографічний ансамбль 
“Пролісок” – лауреат та дипломант багатьох конкурсів і 
фестивалів. У 2017 році ансамбль брав участь у Міжна-
родному фестивалі у Хорватії (м. Спліт). Колектив неодно-
разово виступав із концертами у мм. Жешув, Перемишль, 
Леґніца, Краків (Польща). На мистецькому рахунку “Про-
ліска” понад 200 творів. Серед них вокально-хореографіч-
ні композиції, хорові, сольні та оркестрові твори, в основі 
яких лежить фольклор Бойківщини, Гуцульщини, Лемків-
щини. Склад творчої групи налічує 45 осіб.

Художній керівник – старший викладач кафедри мето-
дики викладання музики та диригування  Юрій Добуш, 
балетмейстер – Христина Артим, керівник оркестру – Зо-
ряна Махневич. 
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(Продовження. Початок на 7-ій ст.)
- Народний оркестр народних інструментів проводить 

активну концертну діяльність у всіх містах та регіонах 
України. Оркестр веде концертну роботу серед студент-
ської молоді, ставить собі за мету ознайомити з музи-
кою видатних композиторів-класиків, митців-сучасників, 
українських авторів. Художній керівник – Роман Стахнів.

- Народний чоловічий камерний хор “Боян Дрого-
бицький” бере активну участь у мистецькому житті не 
лише Дрогобиччини, але й усієї України. 

Колектив є учасником всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів та фестивалів. Активно проводить гастрольні 
поїздки країнами Європи. 

Художній керівник та диригент – заслужений працівник 
культури України професор Петро Гушоватий.

- Народний інструментальний ансамбль “Намисто”. 
Колектив об’єднує професійних, ініціативних, творчих і 
відповідальних молодих музикантів. Усі учасники колек-
тиву – переможці всеукраїнських та міжнародних конкур-
сів і фестивалів. Кожен із них є водночас і солістом ан-
самблю. На запрошення Полонійної Академії  ансамбль 
із великим успіхом виступив у програмі “Дні українсько-
польської культури”, що відбувалися в м. Ченстохова 
(Польща); виступив також на прийомі в Посольстві Укра-
їни у Польщі. Колектив високо оцінили на міжнародно-
му рівні, про що свідчить подяка від посольства України 
в Польщі “За значний внесок у пропагуванні української 

культури та мистецтва у Республіці Польща”.
Художній керівник – старший викладач кафедри народ-

них музичних інструментів та вокалу Михайло Тинов-
ський.

- Народна хорова капела “Gaudeamus” – учасниця ба-
гатьох фестивалів і конкурсів, здійснила низку записів на 
телебаченні та радіо, випустила аудіокасету та 2 компакт-
диски. Гастролювала у Києві, Львові, Івано-Франківську, 
Рівному, Мукачеві, Чорткові, Самборі та також за межами 
України – у Ризі, Кулдизі (Латвія), Кошицях, Банській Би-
стриці (Словаччина), Метці, Бельфорі, Страсбурзі (Фран-
ція), Перемишлі, Білостоку, Жешуві, Кельце, Гіжицько, 
Познані, Любліні (Польща), у Відні, Шпіталь над Драу 
(Австрія), Барселоні, Лорет де мар (Іспанія). 

Художній керівник та диригент – заслужений працівник 
культури України професор  Степан Дацюк. 

Якщо Ви енергійні, полюбляєте щось нове та творче, 
прагнете реалізувати себе й у позанавчальний час, тоді за-
прошуємо Вас приєднатися до колективів художньої само-
діяльності, чекаємо Вас за адресою:

м. Дрогобич, 
вул. Лесі Українки, 29, каб. № 12, 

тел. (03244) 41-03-27
 Наталія БУЧКОВСЬКА, 

начальник відділу молодіжної політики і
 соціальної роботи
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