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Dňa 17. decembra 2016 oslávil okrúhle životné jubileum 90 rokov významný slovenský didaktik dejepisu doc. PhDr. Vasiľ Franko, CSc. Pri tejto príležitosti sa 31. januára
2017 konalo slávnostné zasadnutie Inštitútu
histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, keďže jubilant pôsobil
v rokoch 1978 – 1991 na Katedre dejín Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.
Vasiľ Franko sa narodil 17. decembra
1926 v obci Vydraň v okrese Medzilaborce.
V rokoch 1951 – 1955 študoval na Vyššej
škole pedagogickej v Prešove a v rokoch
1956 – 1961 vyštudoval ruštinu a dejepis na
Fakulte spoločenských vied Vysokej školy
pedagogickej v Bratislave. V roku 1963 začal
pôsobiť na Pedagogickom inštitúte v Prešove, neskôr na Pedagogickej fakulte v Prešove
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
kde pracoval až do roku 1978. Ešte predtým
doc. PhDr. Vasiľ Franko, CSc.
pracoval ako učiteľ v obciach Poráč, Habura,
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Podhoroď a vo Svidníku. V roku 1972 získal
titul PhDr. a tiež titul CSc. za kandidátsku
dizertačnú prácu Organizačné formy dejepisného vyučovania. V roku 1975 sa habilitoval
na docenta v odbore teória vyučovania dejepisu s habilitačnou prácou Organizačné
formy dejepisného vyučovania a dejepisných mimovyučovacích činností.
Vo vedeckom výskume sa zameriaval na tematiku vyučovania dejepisu a je autorom monografie Organizačné formy dejepisného vyučovania (1973), v ktorej načrtol
genézu novovekých organizačných foriem a analyzoval organizačné formy v dejepisnom vyučovaní s dôrazom na triedno-hodinový systém a mimovyučovacie
aktivity. Spolu s ďalšími uznávanými didaktikmi dejepisu ako Vratislav Čapek,
Václav Michovský a Tomáš Jílek sa stal spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej
učebnice Didaktika dejepisu II (1988). Jubilant bol publikačne činný a pravidelne prispieval do celoštátnych periodík ako napr. Dějepis a zeměpisve škole, Spoločenské vědy
ve škole či do Učiteľských novín. Prispieval aj do miestnej ukrajinskej tlače a rozhlasu.
Svoje vedecké a odborné štúdie publikoval aj v rôznych odborných zborníkoch

Zo slávnostného zasadnutia Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
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Za svoju pedagogickú činnosť získal Vasiľ Franko množstvo vyznamenaní,
uznaní a diplomov. Rovnako tomu bolo aj na slávnostnom zasadnutí Inštitútu histórie FF PU v Prešove, na ktorom mu rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c.
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. v zastúpení prorektorky pre vzdelávanie doc. PhDr.
Martiny Kášovej, PhD. udelil Ďakovný list a Striebornú medailu za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a významný prínos pre rozvoj Filozofickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ďalšou medailou bol jubilant ocenený aj
dekanom FF PU v Prešove prof. PhDr. Vasilom Gluchmanom, CSc. V mene všetkých
členov Inštitútu histórie zablahoželala jubilantovi riaditeľka IH FF PU v Prešove
doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. Všetkých prítomných zoznámila s biografiou,
pedagogickoua publikačnou činnosťou jubilanta Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová,
PhD. Na záver nám neostáva nič iné, len ešte raz popriať veľa šťastia, zdravia a veľa
ďalších rokov života jubilantovidoc. PhDr. Vasiľovi Frankovi, CSc.

KRONIKA
Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove – č. 1/2017

doma aj v zahraničí a tiež v metodických časopisoch. Po odchode do dôchodku
sa venoval publikačnej činnosti v miestnych ukrajinských novinách Nove žytťja.
V roku 1993 napísal Učebné texty z dejín Rusínov – Ukrajincov a v roku 2009 učebnicu
Dejiny Rusínov – Ukrajincov pre 6. – 9. ročník ZŠ. Vasiľ Franko bol aj členom autorského kolektívu Krajeznavčohoslovnyka – prjaševčina (1999). V pedagogickej činnosti
sa venoval výučbe didaktiky dejepisu a odbornej pedagogickej praxi študentov
učiteľstva dejepisu.
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