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6 – 9 травня 2016 року в Дрогобиць-
кому державному педагогічному універ-
ситеті імені Івана Франка відбувся ІХ Між-
народний конкурс баяністів-акордеоністів
“Perpetuum мobilе”, присвячений 80-річчю
від дня народження всесвітньовідомого
композитора, засновника української
школи джазу на баяні, представника
Львівської баянної школи, заслуженого
діяча мистецтв України, професора
Одеської національної музичної академії
ім. А. Нєжданової Віктора Петровича
Власова.

Цьогорічний форум об’єднав вико-
навців із України, Білорусі, Литви, Ка-
захстану, Сербії, Боснії та Герцоговини у
сольному, ансамблевому й оркестровому
музикуванні. Свою виконавську майстер-
ність демонстрували учні початкових мис-
тецьких навчальних закладів, студенти
навчальних закладів І – IV рівнів акре-
дитації, професійні виконавці, викладачі
вищих навчальних закладів.

Варто наголосити, що співорганізато-
рами конкурсу виступили Дрогобицьке
державне музичне училище імені Василя
Барвінського, відділ культури та мистецтв
виконавчих органів Дрогобицької міської
ради та Національна всеукраїнська му-
зична спілка, за сприяння Міністерства
освіти і науки України.

“PERPETUUM MOBILЕ – 2016” –
МІЖНАРОДНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФОРУМ ДРОГОБИЧА

В рамках “Perpetuum mobile” було про-
ведено: І Міжнародну науково-практичну
конференцію “Музичне мистецтво ХХІ
століття – історія, теорія, практика” (6
травня) за участі представників інституцій
України, Білорусі, Казахстану, Азербай-
джану, Литви, Сербії, Боснії та Герцо-
говини, Словакії і VІ Міжнародну науко-
во-практичну конференцію “Творчість для
народних інструментів композиторів
України та зарубіжжя” (7 травня) за участі
доповідачів з України, Польщі, Литви, Бі-
лорусі, Казахстану, Росії. За підсумками
конференції надруковано збірник тез та
міжнародний збірник праць інституту му-
зичного мистецтва Франкового універ-
ситету “Музичне мистецтво ХХІ століття
– історія, теорія, практика”, спільно з інс-
титутом музичної освіти Університету
імені Яна Кохановського (Кельци, Поль-
ща), Музичною академією Університету
Вітовта Великого (Каунас, Литва) та Ка-
захською національною консерваторією
імені Курмангази (Алмати, Казахстан) і,
відповідно до ліцензійного договору №
127-02/2016K від 05.02.2016 р., збірник
праць включений до міжнародної науково-
метричної бази РІНЦ.

Відбулась творча зустріч із компо-
зитором, професором Віктором Власовим
на тему “Мій баян і кіно” із відео-презен-

тацією, наочними показами окремих тем,
які митець вправно демонстрував на баяні.

Програма конкурсу традиційно включає
низку концертів провідних виконавців
України та зарубіжжя.

Перший концерт включав святкування
15-річчя кафедри народних музичних інст-
рументів інституту музичного мистецтва
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка. В
ньому взяли участь: Народний ансамбль
бандуристок (худ. кер. – ст. викл. Стефанія
Пінчак), студенти Володимир Бобанич та
дует акордеоністок – Галина Богомол і
Ганна Савчин (клас доц. Андрія Душного)
й Василина Жалівців (клас доц. Євгенії
Шуневич); квартет саксофоністів у складі
Михайла Тиновського, Олега Курили-
шина, Ярослава Проціва, Ростислава Гав-
риша; професор Корнель Сятецький (пар-
тія фортепіано – провідний концерт-
мейстер Євген Журавський); струнний
квартет у складі  Надії Летнянки, Любові
Котової, Максима Угриновського, Ольги
Шипіти (клас доц. Юрія Чорного);
ансамбль “Джерело” (солісти – до-
цент Євгенія Шуневич та студентка Ольга
Горда); викладач класу гітари Віктор
Паламарчук;

Початок. Продовження на 3-ій сторінці
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ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
Колектив інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій та кафедра теоретичної і прикладної фізики та

комп’ютерного моделювання щиро вітають Ігоря Дмитровича СТОЛЯРЧУКА з успішним захистом докторської дисертації.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Анатолій Йосипович Савчук. Бажаємо подальших творчих успіхів!

12 – 13 травня у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті  імені Іва-
на Франка проходила Міжнародна нау-
ково-практична конференція “Моделюван-
ня соціально-економічних процесів: ре-
гіональні та галузеві аспекти”, яка була
організована кафедрою економічної кі-
бернетики та інноватики. Для надання
конференції більшого практичного спря-
мування і, враховуючи той факт, що моде-
лювання виступає, як правило, інстру-
ментом вирішення конкретних еконо-
мічних задач, у тематику проблем, які було
винесено на пленарне та секційні засідання
конференції, крім моделювання еконо-
мічних процесів, було включено також
обговорення проблемних аспектів рефор-
мування вищої освіти, питання регіональ-
ного розвитку Дрогобиччини та еколого-
економічного моделювання. Саме тому у
конференції, крім завідувачів кафедр еко-
номічної кібернетики із багатьох вищих
навчальних закладів України, прийняли

ФОРУМ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ

ди, бізнесу, відомі економісти та екологи.
Роботу конференції відкрила ректор,

професор Надія Скотна, яка наголосила
на необхідності інтенсифікації процесу
інтеграції науки, освіти та бізнесу. Учасни-
ків конференції привітали також міський
голова Дрогобича Тарас Кучма та дирек-
тор інституту фізики, математики, еконо-
міки та інноваційних технологій, професор
Василь Бойчук.

Пленарне засідання проходило під ке-
рівництвом завідувача кафедри економіч-
ної кібернетики та інноватики, професора
Богдана Кишакевича. Особливий інтерес
у присутніх викликали доповіді німецьких
фахівців: почесного доктора нашого уні-
верситету, професора Дрезденського тех-
нічного університету (Німеччина) Матіаса
Крамера та німецького бізнесмена, дирек-
тора Landschaftspflegeverbandes Neumarkt
(Німеччина) Вернера Тумана. У своїх вис-
тупах вони розповіли про німецькі моделі
економічного оцінювання екосистемних
послуг та поділилися досвідом управління

12 – 14 травня в нашому університеті
відбулася ХІІІ Міжнародна наукова кон-
ференція “Молодіжна політика: проблеми
та перспективи”, яка зібрала понад 100
українських і польських науковців, серед
яких – 34 доктори наук, професори. Орга-
нізатором заходу була кафедра правознав-
ства, соціології та політології Дрогобиць-
кого вишу (завідувач – проф. Світлана
Щудло), співорганізаторами – Жешувсь-
кий університет, Вища державна східно-
європейська школа у Перемишлі, Соціоло-
гічна асоціація України, Українська асоціа-
ція дослідників освіти, Академія наук ви-
щої школи України. Конференція включе-
на до плану наукових заходів МОН України.

Учасниками конференції були відомі
дослідники у галузі соціології молоді, які
репрезентували різні наукові школи вітчиз-
няної та польської соціології, а також дер-
жавні службовці, представники молодіж-
них громадських організацій, студенти.
Упродовж трьох днів обговорювалися
найактуальніші проблеми формування та
реалізації молодіжної політики в націо-
нальному і міжнародному контекстах. Ро-
бота конференції охопила такі тематичні

захисту ландшафтів у Німеччині. Цікавою
була також доповідь почесного доктора
нашого університету, ректора Академії
полонійної в Ченстохові (Польша), профе-
сора Анджея Кринського, присвячена
аналізу ризиків глобалізаційних процесів
у Європі.

Гостям, учасникам конференції запа-
м’яталися також доповіді й виступи на
пленарному та секційних засіданнях про-
відних науковців НУ “Львівська політех-
ніка”, Київського національного економіч-
ного університету імені Вадима Гетьмана,
Національного університету біоресурсів і
природокористування України, Прикар-
патського національного університету іме-
ні Василя Стефаника,  ДВНЗ “Університет
банківської справи”, Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка,
Запорізького національного університету
та Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка.

Кафедрою економічної кібернетики та
інноватики нашого університету видано
збірник матеріалів конференції, який отри-
мали всі учасники та гості наукового фору-
му. Програма конференції включала низку
екскурсійних заходів і зустрічей із місце-
вою владою, підприємцями. В рамках
конференції у міській раді відбулася зуст-
річ представників Дрезденського тех-
нічного університету (Німеччина) та НУ
“Львівська політехніка” із міським голо-
вою Тарасом Кучмою, на якій було запро-
поновано низку конкретних кроків щодо
розширення співпраці між міською вла-
дою та згаданими навчальним закладами.

Богдан КИШАКЕВИЧ,
завідувач кафедри економічної
кібернетики та інноватики,

доктор економічних наук, професор

ОБГОВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ДРОГОБИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

напрями: молодь на пограниччях країн
Центральної та Східної Європи; теоретич-
ні і прикладні аспекти формування грома-
дянської ідентичності й патріотизму мо-
лоді; внутрішньо переміщені особи: со-
ціальний захист молоді; молодь у сучасних
глобалізаційних процесах; освітня полі-
тика: сучасні тренди.

Конференцію урочисто відкрили та при-
вітали її учасників ректор Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка, професор Надія Скотна,
міський голова Дрогобича Тарас Кучма,
керівник відділу молодіжної політики, сім’ї
та спорту Дрогобицької міської ради Олек-
сандра Пашко, віце-президент Соціологічної
асоціації України, професор Людмила Со-
курянська, яка зачитала вітання від прези-
дента САУ академіка Віля Бакірова.

На пленарному засіданні були представ-
лені результати найновіших міжнародних
соціологічних проектів, проведених серед
школярів та студентської молоді. Із допо-
відями виступили: професор Харківського
національного університету імені В.Н. Ка-
разіна Людмила Сокурянська, директор
Інституту соціології Зеленогурського уні-

верситету професор Марія Зєлінська
(Польща), директор Українського інститу-
ту соціальних досліджень імені О. Яремен-
ка Тетяна Бондар (м. Київ).

Програма конференції була дуже наси-
ченою: окрім пленарного та шести секцій-
них засідань, пройшов “круглий стіл” за
участю студентів українських і польських
університетів “Роль студентського само-
врядування в підвищенні якості універси-
тетської освіти та забезпеченні акаде-
мічної доброчесності”. Також відбувся
“круглий стіл” “Розвиток лідерського по-
тенціалу університетів”, у межах якого
представлено Програму розвитку лідерсь-
кого потенціалу у вищій освіті України
(Британська Рада, Інститут вищої освіти
Національної академії педагогічних наук
України), в якій задіяна університетська
команда. Учасників конференції також за-
цікавила презентація монографії доктора
філософських наук Сергія Курбатова “Фе-
номен університету в контексті часових та
просторових викликів” (Інститут вищої
освіти Національної академії педагогічних
наук України, м. Київ). У межах секції
“Освітня політика: сучасні тренди” відбу-
лася презентація новоствореної на базі
Дрогобицького вишу Української асоціа-
ції дослідників освіти, де було окреслено
її завдання, стратегію розвитку та основні
дослідницькі проекти.

Матеріали виступів учасників конферен-
ції увійшли до міжнародного наукового
збірника “Молодіжна політика: проблеми
та перспективи. Випуск 7” (Дрогобич –
Жешув, 22 друк. арк.), який до початку
заходу отримали всі учасники.

участь також представники місцевої вла-
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нального ім. Т. Шевченка (Полтава); ка-
федра народних інструментів Одеської
НМА ім. А. Нєжданової; Дрогобицьке
музичне училище ім. В. Барвінського;
Творча спілка “Асоціація діячів естрад-
ного мистецтва України”; Казахська націо-
нальна консерваторя імені Курмангази;
Інститут філософії та права Національної
академії наук Азербайджану; відділ куль-
тури м. Гомеля.

Наступний концерт репрезентували
блискучі виконавці-народники, лауреати
міжнародних конкурсів, квартет народних
інструментів “МУРЗА” за участі заслуже-
них артистів України Володимира Мурзи
(баян), Олександра Мурзи (балалайка),
Світлани Мурзи (домра), Бориса Талько
(балалайка-контрабас) з Одеської НМА
ім. А. Нєжданової. Їхня витончена інтер-
претація, передача художнього образу
концертних творів та багатогранність
музично-стилістичних уподобань зачару-
вала слухацьку аудиторію.

Третій концерт представляли гості із
Білорусі – Трофім Антіпов та Роман Кудін.
Музиканти виступили як солісти, так і в
дуеті. Програма включала класичну,
сучасну, естрадну та популярну музику.

До складу журі увійшли провідні нау-
ковці, музиканти та виконавці: з України
– академіки, доктори мистецтвознавства
Микола Давидов (Київ) та Андрій Сташев-
ський (Полтава), професори Віктор Вла-
сов та Володимир Мурза (Одеса), доценти
Сергій Карась (Львів) та Сергій Барвік-

Карпатський (Мукачево), викладачі-мето-
дисти Михайло Дмитришин (Тернопіль),
Юрій Чумак, Віктор Чумак, Сергій Макси-
мов (Дрогобич); із Білорусі – професор
Микола Сєврюков (Мінськ), виконавці-
педагоги Трофім Антіпов (Гомель) та Ро-
ман Кудін (Мінськ); із Литви – доктор наук
Гінтарас Бальчунас (Каунас) та вчитель-
методист Маріте Маркєвічєне (Шяуляй);
із Казахстану – доцент Зауре Смакова
(Алмати).

Переможці конкурсу були нагороджені
дипломами лауреатів та дипломантів,
пам’ятними медалями та кубками, п’ять
виконавців отримали сертифікати на без-
коштовну участь у Міжнародному інтер-
нет-конкурсі “Internet music competition –
2017” від Президента асоціації акор-
деоністів Сербії Міломіра Дойчиновича.

Із вітальними адресами виступили:
ректор університету, професор Надія
Скотна; директор інституту музичного
мистецтва, професор Степан Дацюк; низка
гостей із закордону та музичних ВНЗ
України.

За підсумками журі, найвищі відзнаки
“ГАН-ПРІ” здобули:
Роман  Сапунцов (Черкаська ДМШ

№ 3, клас Надії Качор);
 Микола Дзюрах (Львівське ДМУ ім.

С. Людкевича, клас Ігоря Говдиша);
 Микола Тримиш (НМАУ ім. П. Чай-

ковського, клас проф. Павла Фенюка).
Наші результати:

І премія – Роман Стахнів (номінація
“Композитор-виконавець”).
 ІІ премія – Народний оркестр на-

родних інструментів (керівник – Роман
Стахнів).
ІІ премія – Володимир Бобанич (клас

доц. А. Душного).
Диплом із відзнакою – інструмен-

тальний дует Ганна Савчин (акордеон)
та Ольга Петраш (скрипка) (клас доц.
 А.  Душного).

Андрій ДУШНИЙ,
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри народних музичних
інструментів та вокалу

Народний інструментальний ансамбль
“Намисто” (Михайло Тиновський (клар-
нет, керівник), Леся Блищак (скрипка), Ва-
лерій Шафета (акордеон), Микола Цюрик
(ударні), Юрій Дякунчак (к/б), солісти –
Світлана та Галина Дицьо); оркестр народ-
них інструментів (керівник та диригент
Роман Стахнів), солісти – студентка ма-
гістратури Марія Трощило та старший
викладач Андрій Боженський, професор
Корнель Сятецький, доцент Петро Турян-
ський, магістр Ярослав Дзендзерович і
диригент заслужений діяч мистецтв
України Микола Михаць. До концертного
виступу були запрошені випускники
інституції, лауреати всеукраїнських та
міжнародних конкурсів: викладач Київ-
ської дитячої школи мистецтв № 6 ім. Гер-
мана Жуковського, магістр музичного
мистецтва Оксана Сергієнко (баян); со-
лісти оркестру Заслуженого Прикарпат-
ського ансамблю пісні і танцю “Верхо-
вина”, магістри музичного мистецтва,
дует акордеоністів (Роман Стахнів та Віта-
лій Мицак); магістр педагогічної освіти,
концертмейстер кафедри культурології
та українознавства, акордеоніст Юрій Дя-
кунчак; магістр музичного мистецтва,
солістка Львівського Національного теат-
ру опери та балету ім. С. Крушельницької
Мар’яна Мазур. Кафедрі-ювіляру надіс-
лали низку вітальних адрес: ректорат
університету; факультет народних інстру-
ментів Національної музичної академії
України ім. П. Чайковського; Інститут
культури і мистецтв Луганського націо-

Продовження. Початок на 1-ій сторінці
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Вітаємо студентку ІV курсу біологічного фа-
культету групи БХ-41(Б) Ольгу Войтків, яка
отримала диплом у номінації “За високі показ-
ники, виявлені при виконанні комп’ютерних
тестових завдань” у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з біології, яка відбулася
19 – 21 квітня 2016 року у Житомирському дер-
жавному університеті імені Івана Франка

22 квітня у Національному університеті
“Острозька академія” серед студентів ви-
щої школи відбулася IХ Всеукраїнська
олімпіада “Юні знавці Біблії – 2016” із
напрямів “Християнська психологія” та
“Християнська педагогіка”. Кафедра пси-
хології соціально-гуманітарного факульте-
ту вітає переможців: I місце – Іванна Ше-
мелинець, студентка IIІ курсу філологіч-
ного факультету (науковий керівник – про-
фесор Мирослав Савчин); ІІІ місце –  Га-
лина Скольська, студентка I курсу філо-
логічного факультету (науковий керівник
– доцент Марія Заміщак). 

У цій олімпіаді ІІ командне місце вибо-
ров наш університет.

21 – 22 квітня у Кіровоградському дер-
жавному педагогічному університеті імені
В. Винниченка відбувся ІІ етап Всеукраїн-
ської студентської олімпіади зі спеціаль-
ності “Початкова освіта”, в якій взяли
участь студенти ІV курсу факультету по-
чаткової та мистецької освіти Оксана Ку-
лик та Ольга Сагайдак (науковий керівник
– доцент Леся Колток).

Студентка Оксана Кулик нагороджена
дипломом ІІІ ступеня, а Ольга Сагайдак –
грамотою в номінації “Динамізм осо-
бистості”.

Оргкомітет олімпіади висловлює подяку
викладачам факультету, які готували сту-
дентів до олімпіади: Л. Скалич  (педагогіка
та історія педагогіки), Л. Стахів (методика
викладання природознавства), Я. Дробчак
(методика трудового навчання), О. Шаран
(методика математики), Л. Лужецькій (ме-
тодика української мови).

На фото: учасниця ІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з біології Ольга Войтків

ВІТАЄМО
УЧАСНИЦЮ ІІ ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З

БІОЛОГІЇ

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!

Іванна
Шемелинець

На фото: Галину Скольську нагороджує
професор Василь Жуковський

На фото: друга зліва Х. Стебельська, четверта І. Навроцька, п’ята С. Івах

ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПОЧАТКОВА

ОСВІТА”

20 – 22 квітня відбувся II етап Все-
української студентської олімпіади зі
спеціальності “Дошкільна освіта”, що за-
лишив після себе безліч найпозитивніших
та загалом найкращих спогадів. Олімпіада
проходила у Київському університеті імені
Бориса Грінченка в корпусі Педагогічного
інституту. Кожен день тут був поетапно
розділений.

Першого дня відбулася реєстрація та
поселення учасників, відвідання етнічного
музею в Педагогічному інституті та уро-
чисте відкриття II етапу олімпіади,  який
пройшов у два тури: теоретичний і прак-
тичний. Перший – у формі тестів та ана-
літико-конструктивного завдання. Після
кави-брейк учасники, організувавшись у
менші групи, готували завдання “Педаго-
гічний плакат”, де кожен проявив свою
креативність та творчість. День завер-
шився вечором знайомств, який органі-
зував Микола Шуть, відомий ігромайстер
і надзвичайно неординарна, цікава та
захоплююча особистість.

Наступного дня пройшов другий тур
олімпіади, що полягав у моделюванні
фрагменту освітньої діяльності за попе-
редньо розробленим конспектом, на під-
готовку якого виділялася 1 година. Опісля
відбулася додаткова програма у вигляді
тематичних майстер-класів для учасників.
День завершився педагогічним флешмо-
бом, який усім підняв настрій та допоміг
розкритися й ближче пізнати один одного.

22 квітня відбулося урочисте закриття
II етапу Всеукраїнської олімпіади зі спе-

НЕОЦІНЕННИЙ ДОСВІД
НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ В КИЄВІ

ціальності “Дошкільна освіта”. Тут ми пе-
реглянули фоторепортаж обох поперед-
ніх днів, отримати подарунки від студентів
КУБГ та самим привітати всіх музичним
дарунком, дякуючи за чудово проведений
час.

Варто зазначити, що організатори до-
клали колосальних зусиль для того, щоб
створити грандіозне дійство. Символом
олімпіади були крила, які одухотворювали
та підносили. Ми вдячні всім членам журі
за розсудливе та правильне оцінювання.
Особливо дякуємо Наталії Гавриш, яка
своєю виваженістю, мудрістю та майстер-
ністю спонукала до діяльності, допома-
гала, надихала та підтримувала. Саме це
надавало кожному неабиякої впевненості
у власних силах і можливостях.

Висловлюємо щиру подяку студентам,
викладачам та всім, хто допомагав у орга-
нізації, за створені всі необхідні умови
задля комфортного та сприятливого пере-
бування у Київському університеті імені
Бориса Грінченка. Це був чудовий досвід,
який вкотре довів, що Дрогобицький дер-
жавний педагогічний університет імені
Івана Франка готує справді гідних та ква-
ліфікованих  спеціалістів.

Отож, творімо майбутнє дошкільної
освіти достойно та правильно, щоразу
пам’ятаючи про те, що все у наших руках.
Тож будьмо взаємно окриленими!

Ірина НАВРОЦЬКА,
студентка соціально-гуманітарного

факультету  (гр. ДО-34Б)
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Вітаємо студентку групи Б-11(М) Мар’яну Гункевич за зайняте ІІІ
місце у конкурсі на кращу усну доповідь на ХІІ Міжнародній науковій
конференції “Молодь і поступ біології”, яка відбулася 19 – 21 квітня
у Львівському національному університеті імені Івана Франка з науко-
вою темою “Антиоксидантна система та антибактерійні властивості
природної і культурної форм matricaria recutita сорту “Перлина лісо-
степу”, науковий керівник – доцент кафедри біології та хімії Галина
Клепач, а також студентку групи Б-11(М) Зоряну Ізак за активну
участь у ІІІ студентському Конгресі “Захист навколишнього середо-
вища збалансоване природокористування”, який відбувся 21 – 22
квітня в Інституті екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола Національного університету “Львівська політехніка”
з науковою темою “Особливості використання рослин для біотесту-
вання ґрунтів техногенних територій Прикарпаття”, науковий
керівник – доцент кафедри біології та хімії Світлана Монастирська.

20 – 22 квітня на базі Львівського державного університету фізичної культури
відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична
реабілітація”, в якій взяли участь 48 студентів із ВНЗ України.

Наш університет представляли студентка ІV курсу Ельміра Масуд (зайняла ІІІ
місце у І турі олімпіади за теоретичний конкурс) та студент-магістрант Андрій
Живчин.

Наукові керівники: доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації
Н. Грибок та старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації
Ю. Рогаля

20  – 22 квітня у Національному університеті водного господарства та природо-
користування м. Рівне відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Учасниками олімпіади були
студенти з 39 ВНЗ України.

Наш університет представляли студенти інституту фізики, математики, еконо-
міки та інноваційних технологій Тетяна Попик, Сергій Корецький і Володимир
Марчишак. Дипломом І ступеня нагороджений Сергій Корецький за I місце у
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Вітаємо переможця та учасників,
а також їхнього наукового керівника – доцента кафедри машинознавства та основ
технологій Жанну Гущак.

ПРИЗЕР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

На фото: Ельміра Масуд та Андрій Живчин разом із проректором із науки
та зовнішніх зв’язків, завідувачем кафедри фізичної реабілітації ЛДУФК
А. Вовканичем

Наприкінці квітня на базі факультету
професійної та технологічної освіти Уман-
ського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини проходив  ІІ
етап Всеукраїнської студентської олімпі-
ади зі спеціальності “Технологічна освіта”
(технічні та обслуговуючі види праці), в
якій брали участь 122 студенти з 24 вишів
України. Честь Дрогобицького універси-
тету представляли студенти інституту фі-
зики, математики, економіки та інновацій-

СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

каєвич і Олександр Павловський.
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності

“Технологічна освіта” проводилася як
особиста першість у вигляді системи ма-
сових очних змагань майбутніх педагогів.
У них брали участь студенти з усіх ку-
точків України, які, на час проведення
олімпіади, вивчали відповідні дисципліни
або закінчили їх вивчати в минулому нав-
чальному році.

Учасники олімпіади мали подолати чо-
тири складні етапи: виконати тестові зав-
дання із професійно-орієнтованої підго-
товки; підготувати та захистити творчий
проект на тему “Незалежній Україні –
25 років”; розробити план-конспект уроку,
запропонованого напередодні журі олімпі-
ади; провести фрагмент підготовленого
уроку з використанням мультимедійних та
інформаційних технологій. Завдання олім-
піади полягало у виявленні обдарованих
студентів, сприянні розвитку творчого
мислення, активізації наукового пошуку у
розв’язанні нетипових проблем із різних
сфер трудової підготовки, а також перед-
бачало встановлення рівня здатності сту-
дентів до глибини осмислення і творчого
використання надбань сучасної методики
технологічної освіти. Тому розв’язання
цих завдань вимагало від студентів не ли-
ше глибоких знань програмового навчаль-
ного матеріалу, а й вияву психолого-педа-
гогічної і методичної  компетентності.

Результати олімпіади засвідчили висо-
кий фаховий рівень наших студентів, а ви-
конання оригінальних творчих проектів –
їхню глибоку обізнаність із новітніми пе-
дагогічними технологіями, зокрема про-
ектно-технологічною системою. Креатив-
на команда дрогобицьких студентів успіш-
но подолала складні етапи олімпіади, вибо-
ровши ІІІ загальнокомандне місце. В інди-
відуальному заліку срібною переможни-
цею, яка отримала диплом ІІ ступеня, ста-
ла Світлана Луцик, а Ігор Бакаєвич та
Олександр Павловський  посіли відповід-
но 6 і 9 місця в загальному міжвузівсько-
му рейтингу. Високий рівень творчості
дрогобичан та вміле використання іннова-
ційних технологій у практичній діяльності
були окремо відзначені дипломом журі.

Підготовку дрогобицької команди до
Всеукраїнської студентської олімпіади з
технологічної освіти здійснювали доценти
кафедри методики трудового і професій-
ного навчання та декоративно-ужиткового
мистецтва Галина Мельник і Мирослав Па-
гута, а також незмінний генератор твор-
чих ідей – старший викладач Володимир
Ясеницький.

Леонід ОРШАНСЬКИЙ,
доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри методики
трудового і професійного навчання та
декоративно-ужиткового мистецтва

На фото (зліва направо): Ігор Бакаєвич,
Світлана Луцик, Олександр Павловсь-
кий)

них технологій – Світлана Луцик, Ігор Ба-

І МІСЦЕ У II ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

СТУДЕНТИ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
СТУДЕНТСЬКОГО КОНГРЕСУ

Зоряна
Ізак

На фото (зліва направо): Сергій Корецький, Тетя-
на Попик, Володимир Марчишак (четвертий)

Мар’яна
 Гункевич
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31 березня у стінах Франкового універ-
ситету відбувся IV Всеукраїнський фести-
валь “День українського баяна та акор-
деона”. З історії фестивалю зазначимо, що
концерт-марафон в останню неділю бе-
резня відбувається в усіх творчих інсти-
туціях України вже протягом чотирьох
років. Головне дійство країни відбулося
26 – 27 березня цього року у залі Націо-
нальної Всеукраїнської музичної спілки
та Національної спілки композиторів
України за участі солістів та колективів
різних навчальних закладів і концертних
організацій, відомих метрів баянно-акор-
деонного мистецтва України, Польщі,
Іспанії, Хорватії.

Відтак, до такої мистецької місії актив-
но долучився і Дрогобич із уславленими
традиціями баянно-акордеонного мистец-
тва. На одній сцені демонстрували свою
виконавську вправність учні, студенти,
знані виконавці у сольному та колектив-
ному музикуваннях із Дрогобича та Львів-
щини. Четвертий фестиваль був присвя-
чений 80-річчю від дня народження ком-
позитора, яскравого представника Львів-
ської баянної школи, заслуженого діяча
мистецтв України, професора Віктора
Петровича Власова.

Початкову ланку представляли юні
виконавці із дитячих музичних шкіл
(ДМШ): Назар Піх із м. Старий Самбір
(творчий керівник – доцент Андрій Душ-
ний), у  виконанні якого прозвучав “Етюд
у формі вальсу” С. Титова; вразив своєю
ансамблевою грою під час виконання
української народної пісні в обробці
 М. Різоля “Копав, копав криниченьку”
дует Вероніки Полоцької (баян) та Надії
Камінецької (гітара) із Жовківської ДМШ
(клас Наталі та Ярослава Сосновських);
віртуозне та збалансоване музикування
проявило тріо баяністів із Великолюбін-
ської ДМШ – Ігор Паньків, Денис Пань-
ків, Остап Туркалік (клас Мар’яна Пань-
ківа), котрі подарували слухачам парафраз
на тему української народної пісні “Роз-
прягайте хлопці коней” в оброб-
ці М. Товпеко.

Дрогобицьке музичне училище імені
Василя Барвінського уславлене тради-
ціями баянно-акордеонного мистецтва
представляли вихованці династії Чумаків

ДЕКІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ФЕСТИВАЛЮ
“ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО БАЯНА ТА АКОРДЕОНА” У ДРОГОБИЧІ

– Віталій Салій (клас кандидата мис-
тецтвознавства, директора училища Юрія
Чумака) та Петро Щур (клас заслуженого
працівника культури України Віктора
Чумака). У виконанні першого слухачі
змогли насолодитися передачею худож-
нього образу у “Парафразі на народну
тему” В. Власова, другий – виконав
“Скерцо-тарантеллу” М. Мошковського.

Вища школа була репрезентована сту-
дентами інституту музичного мистецтва
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка. У ви-
конанні Марини Кидисюк, Михайла Щер-
би, Андрія Олексюка звучали композиції
В. Власова “Клавесин”, “Настрій” та
“Кроки”. Дві частини із “Сюїти для бая-
на” Ф. Анжеліса на оцінку аудиторії
запропонував Андрій Росоловський,
майстерне виконання Володимиром Бо-
баничем І ч. “Зими” з циклу “Пори року”
А. Вівальді зачарувало слухачів. Дуети
акордеоністів у різних складах за участі
Галини Богомол, Ганни Савчин та Марини
Кидисюк подарували композиції А. П’я-
цолли “Oblivion” та Р. Гальяно “Танго для
Клод”, а інструментальний дует (Ганна
Савчин (акордеон) та Ольга Петраш
(скрипка)) привернув увагу “Запрошенням
на свято” А. Сурцукова. Інструменталь-
ний квартет у складі Ярослава (гітара),
Наталі (баян), Христини (скрипка) Сос-
новських та Юрія Дякунчака (контрабас)
милував зал виконанням “Меднея”
Д. Трісмана та “Чардашу” В. Монті. Всі
студенти та колективи – вихованці класу
доцента Андрія Душного.

Цікавими були виступи: Павлини Га-
лишин та Миколи Близнюка (клас доцента
Івана Фрайта), з виконанням п’єси “Вір-
туоз” В. Корнєва та варіацій на тему пісні
М. Блантера “Чорноока козачка” В. Но-
вікова; Івана Медвідя (клас доцента Євгена
Марченка) з виконанням “Сонати № 2”
Вл. Золотарьова (ІІ, ІІІ чч.); Андрія Шаблі
(клас старшого викладача Юрія Чумака)
– “Фантазії на тему українських народних
пісень” А. Дудінського; Івана Файчака
(клас старшого викладача Валерія Шафе-
ти) – Вальсу “Для Марго” Р. Гальяно.

Кульмінацією концерту-марафону став
виступ ансамблю народної музики “Дже-
рела Карпат” (Народного дому ім. І. Фран-

ка м. Дрогобич) у складі Василя Клепача
(баян), Романа Касперського (скрипка),
Богдана Качмарика (цимбли), Михайла
Тиновського (кларнет), Івана Романишина
(бас), Василя Мороза (бубон). Колектив
багатий на розмаїття концертних програм
та репертуарних тенденцій, на розсуд
слухацької аудиторії запропонував “Гу-
цульське латкання” Б. Качмарика та
“Коломийку” Р. Касперського.

Із вітальною адресою виступила ректор
університету, професор Надія Скотна.
Науково-музикознавчий супровід створив
доцент Богдан Пиц. Організатором кон-
церту виступив кандидат педагогічних
наук Андрій Душний. Учасники концерту
були нагороджені Подякою Національної
Всеукраїнської музичної спілки.

Концерт тривав 2 години, було захоп-
лююче та вражаюче. Відчувається, що
мистецтво гри на баяні та акордеоні стрім-
ко крокує в ногу із часом, набирає обертів
на всіх ланках навчання та виховання,
колективне музикування дає можливість
знову акцентувати увагу – народно-інс-
трументальне мистецтво постає високим
носієм духовної культури нації й об’єд-
нуючим фактором різних інструментів в
одне академічне гроно.

Отже, нехай звучить музика, нехай про-
цвітає та розвивається баянно-акордеонне
та народно-інструментальне мистецтво!

Валерій ШАФЕТА,
старший викладач кафедри народних

музичних інструментів та вокалу
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В м. Ужгород (Закарпатське відділення ТС
“Асоціація діячів естрадного мистецтва Украї-
ни”) 3 – 5 травня 2016 року пройшов XI Міжна-
родний конкурс мистецтв “Закарпатський
едельвейс”, який об’єднав виконавців в інстру-
ментальному, вокальному та хореографічному
жанрах із України, Польщі та Угорщини. Наш
університет представляли студенти класу до-
центів Андрія Душного та Івана Фрайта.

За підсумками журі:
І премія – Володимир Бобанич (баян, клас

доц. А. Душного);
І премія – Андрій Олексюк (баян, клас доц.

А. Душного);
ІІ премія – Ганна Савчин (акордеон, клас

доц. А. Душного, конц-р Галина Богомол);

“ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС – 2016”

доц. А. Душного);
ІІІ премія – Павлина Галишин (клас

доц. І. Фрайта).

21 квітня цього року в актовій залі го-
ловного корпусу університету відбувся
концерт лауреатів всеукраїнських та між-
народних конкурсів і фестивалів, бака-
лаврів музичного мистецтва, президент-
ських стипендіатів Ганни Савчин (акор-
деон, клас доц. Андрія Душного) та Ольги
Петраш (скрипка, клас викладача Лесі Чав-
ви, конц-р Наталія Дзондза). Студенти де-
монстрували гру у сольному та колектив-
ному музикуванні. У концерті взяла участь
студентка І курсу Галина Богомол (акор-
деон / ф-но, клас доц. Андрія Душного).
Прозвучали твори українських та зарубіж-
них композиторів, зокрема класична,
естрадна, сучасна та авторська музика.

КОНЦЕРТ В ІНСТИТУТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС
“INTERNET MUSIC COMPETITION”

(Сербія, березень 2016 р.)
ІІ премія – Бобанич Володимир (баян,

клас доц. А. Душного);
ІІ премія – Ілона Реут (академічний вокал,

клас доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій);
ІІ премія – Марія Трощило (академічний

вокал, клас доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій);
ІІ премія – Василь-Тарас Шуневич (ака-

демічний вокал, клас доц. Є. Шуневич,
конц-р Т. Козій).
МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС

“WEB VOISE COMPETITION”
(Сербія, березень 2016 р.)

І премія – Жалівців Василина (номінація
“Естрадно-джазовий вокал”, клас доц.
Є. Шуневич).

НОВІ ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

“ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДИВОГРАЙ”
(м. Переяслав-Хмельницький,

14 – 15 квітня 2016 р.)
Клас доцента А. Душного

І премія – Володимир  Бобанич (баян, на
національному рівні); І премія –
Володимир  Бобанич (баян, на міжна-
родному рівні за ЮНЕСКО, Молдова).
ІІ премія – Андрій Росоловський (баян,

на національному рівні); І премія – Андрій
Росоловський (баян, на міжнародному
рівні за ЮНЕСКО, Молдова).
ІІІ премія – Ганна Савчин (акордеон, на

національному рівні); ІІ премія – Ганна
Савчин (акордеон, на міжнародному рівні
за ЮНЕСКО, Молдова).

Клас доцента І. Кліш
І премія – Мар’яна Кравчук (академічний

вокал, на національному рівні); І премія –

Мар’яна Кравчук (академічний вокал, на
міжнародному рівні за ЮНЕСКО, Молдова)
Клас доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій
ІІ премія – Василь-Тарас Шуневич (ака-

демічний вокал, на національному рівні);
І премія – Василь-Тарас Шуневич (акаде-
мічний вокал, на міжнародному рівні за
ЮНЕСКО, Молдова)

Клас викл. В. Паламарчука
ІІ премія – Василь-Тарас Шуневич (гіта-

ра, на національному рівні); І премія –
Василь-Тарас Шуневич (гітара, на міжна-
родному рівні за ЮНЕСКО, Молдова)

І ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС БАЯННО-

АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА
“БАЯННЕ КОЛО НА ЗАПОРІЖЖІ”

(Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2016 р.)
Диплом із відзнакою – Володимир Боба-

нич (клас доц. А. Душного)

ІІ премія – тріо акордеоністів: Галина Бого-
мол, Ганна Савчин, Марина Кидисюк (клас

Студентська хорова капела “Gaudeamus” (керівник – директор інсти-
туту музичного мистецтва, професор Степан Дацюк) взяла участь у кон-
церті-реквіємі “Чорнобиль – молодь буде пам’ятати”, який відбувся 21
квітня в Національному будинку органної і камерної музики України
(м. Київ).

 В концерті-реквіємі взяли участь відомі виконавці з України та зару-
біжжя: Національна хорова капела “Думка”, Національний заслужений
академічний український народний хор ім. Г.  Верьовки, Герої України,
народні артисти України, лауреати Національної премії імені Тараса Шев-
ченка Ніна Матвієнко, Ада Роговцева, Євген Савчук, поет Іван Драч, де-
путати Верховної Ради, посли іноземних держав, ліквідатори на Чорно-
бильській атомній електростанції.

Наступного дня хор “Gaudeamus” взяв участь у Панахиді за загиблими
в Чорнобильській катастрофі в церкві Св. Миколая на Аскольдовій
могилі.

ХОРОВА КАПЕЛА “GAUDEAMUS” ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ДО 30-РІЧЧЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

На фото: хор “Gaudeamus” в Національному будинку
органної і камерної музики України

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ
ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ІНТЕРНЕТ-



5 травня в актовій залі університету
відбулася зустріч викладачів та студентів
з відомим німецьким психоаналітиком,
автором книги “Сучасний психоаналіз”
Хорстом Кехеле.

Хорст Кехеле (Horst Kдchele, народ. 18
лютого 1944 року в Куфштайні) – відомий
психоаналітик, професор, доктор медици-
ни, декан відділення психотерапії Ульм-
ського університету (з 1990р.), директор
Штутґартського центру психотерапевтич-
них досліджень, запрошений професор
психоаналізу Лондонського університету,
член комітету з психоаналітичних дослі-
джень Міжнародної психоаналітичної
асоціації. Був президентом Товариства
психоаналітичних досліджень. Із 1970 ро-
ку розпочав співпрацю з професором
Гельмутом Томе. У співавторстві з ним
опублікував двотомний підручник із пси-
хоаналітичної терапії, який неодноразово
перевидавався німецькою та англійською
мовами. Крім того, двотомник переведе-
ний на угорську, іспанську, італійську, ли-
товську, польську, португальську, румун-
ську, російську та чеську мови.

 Учений прочитав лекцію на тему “Пси-
хотерапія: вчора, сьогодні, завтра”, окрес-
лив перспективи розвитку психоаналізу,
відповів на численні запитання аудиторії.
Послухати лекцію прийшли усі бажаючі,
та найціннішою зустріч була для майбутніх
студентів-психологів та науковців-психо-
логів нашого університету.

Зустріч із відомим європейським нау-
ковцем відбулася за участі та сприяння
міського голови Дрогобича Тараса Кучми
та ректора Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка, професора Надії Скотної.
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ПСИХОАНАЛІТИК ХОРСТ
КЕХЕЛЕ ПРОЧИТАВ

ЛЕКЦІЮ У ФРАНКОВОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ

10 – 11 травня завідувач кафедри пра-
вознавства, соціології та політології про-
фесор Світлана Щудло та викладач кафед-
ри практичної психології Лілія Вовк як
члени університетської команди, що є
учасником Програми розвитку лідерсь-
кого потенціалу у вищій освіті України,
пройшли інтенсивний дводенний тренін-
говий модуль із формування лідерських
навичок. Ця програма розроблена для
українських університетів британською
Фундацією лідерства у вищій освіті і реа-
лізована у тренінговому форматі для учас-
ників із дванадцяти українських універ-
ситетів на базі Президент-готелю в Києві.

У межах тренінгової програми викла-
дачі нашого університету змогли проаналі-

11 травня в Народному домі імені Івана Франка відбулася фінальна гра ХХIV загальноунівер-
ситетського фестивалю КВН. У запеклій боротьбі за кубок змагалися п’ять команд: “Галюцинації”
(соціально-гуманітарний факультет), “Інфаркт” (інститут іноземних мов), “3D” (інститут фізики, матема-
тики, економіки та інноваційних технологій), “ФІФА” (факультет фізичного виховання), “Фізматівська
шпана” (інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій). Гра видалася цікавою,

21 квітня на біологічному факультеті
відбувся круглий стіл у рамках співпраці
з Луганським національним університе-
том імені Тараса Шевченка, в якому взяли
участь С. Волошанська, С. Монастирська,
В. Стахів, Т. Скробач,  студентське само-
врядування факультету та студенти ЛНУ
імені Тараса Шевченка, зокрема, Аліна
Деркач, Елла Бєлоус та Анна Плахута, які
навчалися у нас  з 8.02 – 22.04.2016 року.

КРУГЛИЙ СТІЛ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

УЧАСТЬ У БРИТАНСЬКІЙ ПРОГРАМІ ТРИВАЄ

зувати власну лідерську ідентичність, роз-
глянути принципи автентичного лідерства
у контексті реформ в українській вищій
освіті, попрактикувати модель коучингу.
Наступний (уже третій етап) пройде у
червні в Одесі.

Презентація результатів тренінгу та Про-
грами відбулася 12 травня в Дрогобиць-
кому виші в рамках ХІІІ Міжнародної нау-
кової конференції “Молодіжна політика:
проблеми та перспективи”. Учасником
презентації був координатор університет-
ської команди Сергій Курбатов (завідувач
відділу лідерства та інституційного роз-
витку вищої освіти Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук
України).

Під час перебування студенти відвіду-

вали лекційні, практичні та лабораторні
заняття з біологічних дисциплін, брали
участь у Міжнародній науково-практичній
конференції “Валеологія: сучасний стан та
перспективи розвитку”. Окрім навчання,
ознайомилися із визначними пам’ятника-
ми Дрогобиччини та Львівщини. На завер-
шення студенти висловили подяку за
можливість навчатися у Франковому виші
та виявили бажання продовжити студії
наступного року.

ФІНАЛ ХХIV ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ КВН
веселою, але, водночас,
інтригуючою, оскільки до
останнього моменту як
команди, так і глядачі, не
знали, хто ж стане чем-
піоном. На думку журі, всі
учасники заслуговують
високих нагород, проте
перемогу вже втретє пос-
піль виборола команда
“Галюцинації”.

Після завершення гри
всі фіналісти отримали від
організатора загальноуні-
верситетського фестива-
лю КВН, голови студент-
ського профкому Ігоря
Гівчака грошові премії.



5 травня з ініціативи завідувача кафедри
педагогіки та методики початкової освіти,
професора М. Пантюка на факультеті по-
чаткової та мистецької освіти був прове-
дений виховний захід “Боже, великий,
єдиний, нам Україну храни”. Доценти
Л. Стахів та Н. Калита, ст. викл. Я. Дроб-
чак, чітко продумали кожен елемент заходу.

Оскільки дійство було на патріотичну
тему, то й відповідний дух витав у залі,
прикрашеній повітряними синьо-жовтими
кульками та виробами з паперопластики
– державними символами (герб і прапор
України) та її одвічними народними сим-
волами (кетяги калини). Важливим атрибу-
том став синьо-жовтий стяг, привезений
воїнами АТО зі сходу нашої Вітчизни.

Важливою частиною виховного заходу
стала літературно-музична композиція за
участю студентів І – ІІІ курсів факультету.
Так, під шум річки Дніпра, співу соловейка
та мелодії бандури (виконавець – студентка
Дарина Романюк) прозвучали рядки поезії
про створення Всевишнім нашої неньки
України. Своїм співом зачарувала присут-
ніх у залі неодноразова переможниця уні-
верситетських конкурсів, студентка Анна-
Марія Василенко. Пісня у її виконанні
“Україна – це ми” стала перехідним еле-
ментом до проведення наступної частини
свята, приуроченої сумним сторінкам
історії держави, оскільки увага була акцен-
тована на подіях Майдану та героях Небес-
ної сотні, які, як стверджувалося на святі,
“інколи пташками до нас приходять на-
весні”. Присутні хвилиною мовчання
пом’янули всіх, хто боровся за волю та
незалежність нашої держави.

Варто зауважити, що декламування
поезії вміло поєднувалося із фрагментами
відеофільму, продемонстрованого через
мультимедійний проектор, та словами ві-
домої пісні у виконанні студентки Ірини
Фітель “Не твоя війна”. Зворушили слова
героїні свята – України, роль якої викону-
вала студентка Ірина Мотиль:

Зглянься, Всевишній, знову руїна.
Шляхом чумацьким сини йдуть до неба.
Ранок без сонця. Кому ж то так треба?

Бачиш:  там, в полі, рани-могили.
Чим ті синочки так завинили?!

Надзвичайно боляче, у контексті зву-
кового запису, торкалися до кожної душі
слова “хлопця зі Львова у вишиванці”, що
“пісню про матір співав іще вранці” у
контексті вірша “Прощання з мамою” та
пісні “Не плач, мамо” у виконанні сту-
дентки Христини Ненчук. Зворушливими
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були й слова поезії у виконанні студентів
Романи Терлич та Уляни Матвіїшин.

Наступна частина заходу була приуро-
чена воїнам АТО (“Ми воїну АТО подяку
всі складаєм за те, що землю нашу він обе-
рігає”), рідні яких навчаються і працюють
на факультеті, – захисникам нашої Вітчиз-
ни. З гордістю лунали слова ведучої свята
доц. Л. Стахів про людей, які мають велике
покликання душі, оскільки на першому
місці у своєму житті ставлять цінності гро-
мадянські. Завдяки цим воїнам, як зазна-
чалося у виступі, ми можемо навчатися,
працювати, творити; завдяки їм ми змогли
святкувати одне із найбільших християн-
ських свят – Христове Воскресіння.

За допомогою мультимедійного проек-
тора організаторами свята, зокрема доц.
Н. Калита продемонструвала слайди-“ко-
лажі” про Тараса Савшака, сина доц. ка-
федри А. Зимульдінової, та Назарія Ска-
лича, сина доц. кафедри Л. Скалич. Таким
чином, присутні у залі мали можливість
почути про своїх земляків-героїв.

Тарас Савшак, пройшовши навчання на
Яворівському, Миколаївському та Чер-
нігівському полігонах, із 31 серпня 2015р.
як молодших сержант 56 бригади 23
окремої мотострілкової роти до сьогодні
знаходиться на передовій у с. Гнутово Ма-
ріупольського напряму. За зразкове ви-
конання службових обов’язків, патріо-
тизм, проявлені під час захисту свободи
та незалежності Батьківщини, нагородже-
ний грамотою. Гордістю Дрогобиччини
та всього українського краю є Назар Ска-
лич, який, після навчання на Яворівсь-
кому полігоні, брав безпосередню участь
в антитерористичній операції в м. Щастя
Луганської області та селищі Зайцеве До-
нецької області. На сьогодні Назарій Сте-
панович як військовослужбовець 80-ї де-
сантної аеромобільної бригади, котрий
перед Батьківщиною гідно виконував свій
громадянський обов’язок, є демобілі-
зований.

Варто зауважити, що з великою поша-
ною та подякою за тривожні пережиті дні,
недоспані ночі, студентська молодь пере-
дала матерям цих захисників невеличкі
сюрпризи-подарунки – “херувимські со-
нати” у формі Добрих Ангелів.

Також зазначимо, що почесним гостем
свята був студентський капелан, всечес-
ний отець О. Кекош, який, благословля-
ючи виховний захід, звернувся до моло-
дого студентського покоління із настано-
вами: завжди підтримувати патріотичний

дух і пам’ятати про тих, завдяки яким
можуть здобувати педагогічну освіту, щоб
стати в майбутньому вчителями почат-
кових класів.

Справжньою окрасою свята стала авто-
рка і виконавець власних пісень, доцент
кафедри методики музичного виховання
та диригування інституту музичного мис-
тецтва нашого університету Лілія Кобіль-
ник. Бард не лише зачарувала всіх присут-
ніх своїм голосом під час виконання низ-
ки пісень та декламуванням віршів про
героїв Небесної сотні та воїнів АТО, а й
розкрила себе як творча неординарна осо-
бистість, демонструючи свою волонтер-
ську діяльність.

На заході щирі слова вдячності прозву-
чали всім матерям, дружинам, сестрам,
котрі моляться Богові за щасливе повер-
нення своїх рідних із зони АТО, пережи-
ваючи не одну тривожну життєву мить.
Напередодні Свята матері студенти пода-
рували Аллі Зимульдіновій та Любові Ска-
лич квіти за виховання прекрасних синів,
у яких серця наповнені великою любов’ю
до всього українського народу. А слова
пісні “Мальви” стали вагомим підтвер-
дженням пошани всім матерям неньки
України.

Оскільки сьогоднішня війна боляче
доторкнулася і до найменших членів ро-
дин, зворушливим елементом заходу стали
також продемонстровані слайди відео-
фільму про дітей, які малюють сердечка
любові, виготовляють сонечка надії і ві-
рять, вірять, вірять, бо з великим нетер-
пінням чекають на своїх татусів із зони
АТО. Цей елемент став підґрунтям пред-
ставлення ще одних гостей свята – най-
молодших його учасників – маленьких
патріотів, в яких теж пломеніє вогник
любові до своєї неньки України. Це учні
СЗШ І – ІІІ ступенів № 4 м. Дрогобич,
вихованці вчителя початкових класів
творчої групи Л. Гизюк. Першокласни-
кам, за гарно представлений виступ, їхній
учительці, всьому педагогічному колекти-
вові цієї школи, за постійну творчу спів-
працю з кафедрою педагогіки та методики
початкової освіти на згадку про проведе-
не свято студенти факультету, під керів-
ництвом ст. викл. Я. Дробчак, вручили
виготовлені своїми руками сюрпризи-
подарунки – вироби з паперу.

Неповторними номерами дійства стали
патріотичний танець, у виконанні студен-
тів-хореографів, та пісня “Є на світі одна
країна”, яку виконала, під гучні оплески
глядацької аудиторії, Анна-Марія Васи-
ленко.

Захід завершився молитвою-звернен-
ням на слова та мелодію духовного Гімну
України “Боже, великий, єдиний, нам
Україну храни” героїнею свята Україною
до Всевишнього з проханням  “захистити
рідний край, дати сили, мужності, тер-
піння й сміливості ввійти у щасливе
майбутнє”.

За технічний та музичний супровід вис-
ловлюємо слова вдячності викладачам
факультету І. Околовичу та Р. Білецькому.

Лілія СТАХІВ,
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки та
методики початкової освіти



16 травня студенти II курсу соціально-гуманітарного факультету
напряму підготовки “Дошкільна освіта” (гр. ДО-24Б) разом із куратором
кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри загальної педагогіки
та дошкільної освіти В. Городиською відвідали відому святиню
м. Дрогобич – найстарішу історичну, культурну та сакральну пам’ятку
архітектури – церкву св. Юра, яка збудована ще у XV ст. і до нашого ча-
су є вцілілою, зі збереженими іконостасом та розписами, вражаючими
своєю величчю та духом давнини. Унікальні розписи виконані народним
майстром Стефаном Медицьким, який змальовував тогочасні погляди
українців на релігійні постулати: рай та пекло, основні гріхи й навіть моду
тодішніх жителів Дрогобича. Дерев’яні розписи минулого є дивовижними
і підносять внутрішній дух кожного, хто там знаходиться.

На сьогодні у церкві, яка має світове ім’я і входить до всесвітньої
спадщини Юнеско з 2013 р., проводяться значні реставраційні роботи,
попри які ми змогли отримати відпочинок не лише інформативного
характеру, а й духовний “релакс” та заряд позитивної енергетики на
завершення IV семестру навчального процесу в педагогічному виші.

Віолета ГОРОДИСЬКА,
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки

та дошкільної освіти

10 травня лабораторією педагогічної творчості проведено
науково-методичний семінар “Музично-театральна та ху-
дожня діяльність дітей дошкільного віку” на соціально-гу-
манітарному факультеті, який охоплював особливості дра-
матизації та  види театралізованої діяльності дошкільників у

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР “МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА ТА ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ”
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Організатором семінару була кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти О. Гевко. Семінар
складався з наукових доповідей, презентацій творчого досвіду пе-
дагогів-практиків та практичних здобутків студентів спеціальності
“Дошкільна освіта” (ІІІ та V курсів). Під час семінару учасники мали
змогу побачити авторську лялькову виставу “Друзі пізнаються в
біді”, математичне заняття з елементами драматизації, різні види
роботи з фланеграфічною книжкою, рукавичковим та пальчиковим
театром. На семінарі, з презентацією власного досвіду, виступили:
викладачі кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти про-
фесор М. Чепіль, доцент О. Гевко та вихователі ДНЗ № 11 “Світ-
лячок” міста Дрогобич – Л. Разумна (вихователь-методист) та
Л. Філіпович, а також вихователі міста Борислав ДНЗ № 1 “Бджілка”–
Л. Загоруйко (вихователь-методист) та І. Загоруйко, а також Н. Тар-
новецька, вихователь ДНЗ № 20 “Калинка”, м. Борислав.

Надія ДУДНИК,
заступник декана з НДР соціально-гуманітарного

факультету

ДУХОВНИЙ “РЕЛАКС” І ЗАРЯД ПОЗИТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

СТУДЕНТСЬКА ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ
 “ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ”

21 квітня кафедра математики, інформатики та мето-
дики їх викладання у початковій школі Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка спільно з кафедрою природничо-математичних дис-
циплін ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний
університет” вперше провели студентську он-лайн кон-
ференцію “Інформаційне суспільство: реалії та проб-
леми”.

Відкрили захід декан факультету підготовки вчителів
початкових класів Донбаського державного педаго-
гічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент
Інна Хижняк та декан факультету початкової та мистець-
кої освіти нашого університету, кандидат філософських
наук, доцент Іван Кутняк.

Студенти в он-лайн режимі представили спільні допо-
віді щодо кліпового мислення (доповідач: студентка гру-
пи ПОІ-32Б Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка Тетяна Олексюк; спів-

ДНЗ, було розглянуто особливості створення різних видів
театрів, здійснена мандрівка до театру.

доповідачі: студенти Донбаського державного педагогічного універ-
ситету А. Гармаш, К. Прожога), комп’ютерної залежності (доповідачі:
студенти Донбаського державного педагогічного університету
В. Мілько, К. Алєксєєва; співдоповідачі: студенти групи ПОІ-32Б Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Христина Кітраль, Тетяна Макарик), цифрового слабоумства (допові-
дачі: студенти Донбаського державного педагогічного університету
К. Коренна, А. Лічман; співдоповідачі: студенти групи ПОІ-32Б Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Христина Чубик, Василина Курах) та кібербулінгу (доповідач: студентка
групи ПОІ-32Б Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка Олена Куниця; співдоповідачі: студенти Донбаського
державного педагогічного університету А. Данченко, К.Чала).

Цікаві і змістовні доповіді супроводжувалися презентаціями, нетри-
віальними прикладами, плідною дискусією, що відбулася у процесі їх
обговорення, дозволили виокремити ряд актуальних проблем, які
відображали думки молодого покоління щодо переваг і недоліків
інформаційного суспільства.

Впродовж двогодинної роботи панувала доброзичлива і гостинна
атмосфера, яка сприяла досягненню основної мети конференції –
розвитку критичного мислення присутніх, їх медіаграмотності, фор-
мування медіаімунітету студентів.

Підсумки конференції підбили завідувач кафедри природничо-
математичних дисциплін Донбаського державного педагогічного уні-
верситету, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Євтухова та за-
відувач кафедри математики, інформатики та методики їх викладання
у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор
Володимир Ковальчук.

Колектив кафедри математики та
методики викладання математики початкового навчання



19 березня вперше на історичному фа-
культеті відбувся літературно-мистецький
вечір креативної молодіжної поезії “Трі-
шечки ліричного тепла”, організований
студентським самоврядування.

Під час заходу своєю творчістю поділи-
лися: Лідія Мазурчак (ІП-11Б), Христина
Пашко (ІП-12Б), Аліна Звіринська (ІП-
21Б), Юрій Кравець (ІП-22Б), Ярослав Та-
расюк (ІП-11М), Тетяна Горщар (ФФ-33Б).
Приємно, що власною поезією поділився
студент ІІ курсу інституту фізики, матема-
тики, економіки та інноваційних техно-
логій Віталій Дитяткін.

Захід проходив у невимушеній обста-
новці, у форматі дружнього спілкування
всіх присутніх. А творчі напрацювання
учасників зробили літературний вечір
креативної молодіжної поезії незабутнім
для кожного. Приємна атмосфера, надзви-
чайний аромат запашної кави і солодкого
печива налаштовували на позитивний лад
та очікування дива. І дійсно, вечір видався
дуже романтичним.

21 квітня на історичному факультеті від-
бувся міжпредметний семінар з історії
України, слов’янських народів та методи-
ки викладання історії у ВНЗ (викладачі  –
Світлана Біла, Оксана Медвідь, Ірина Ло-
зинська) на базі ІІІ курсу, присвячений
Першій світовій війні. Проведення відбува-
лося у формі workshop з елементами дис-
кусії. Модераторами-викладачами на за-
нятті були студенти-магістри (ІП-11М) –
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ВЕСНЯНІ БУДНІ: ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАЛУЧАЄ СТУДЕНТІВ

ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Галина Кузик та Марія Трубич.  На семіна-
рі застосовувалися інтерактивні технології,
зокрема, метод “мікрофон”, за допомогою
якого вдалося висловити свої думки всім
учасникам.

Основна дискусійна проблема для обго-
ворення – “Перша світова війна – це зако-
номірний розпад світу чи раптовий “ви-
бух” в Європі, або Прагнення слов’янсь-
ких народів до національного визволення”.

Під час заняття студенти ІІІ курсу, з ви-
користанням мультимедійних презентацій,
розкрили такі питання: соціально-еконо-
мічні та політичні причини війни (привід
Першої світової війни); плани щодо укра-
їнських земель Антанти; плани щодо укра-
їнських земель Троїстого Союзу; ставлен-
ня політичних партій Наддніпрянщини до
Першої світової війни; ставлення полі-
тичних партій Східної Галичини до Пер-
шої світової війни; створення, програмні
засади та діяльність СВУ; СВУ на міжна-
родній арені; повсякденне життя населен-
ня України під час Першої світової війни;
Українські Січові Стрільці в Першій світо-
вій війні; ставлення слов’янських країн до
війни.

26 квітня у стінах історичного факуль-
тету було проведено студентсько-виклада-
цький науковий відеолекторій “Чорно-
биль. Без права на забуття”. На початку
заходу із доповідями виступили доценти
Світлана Біла (“Формування історичної

пам’яті у молоді через трагічні сторінки
минулого”) та Володимир Галик (“Участь
ООН у ліквідації Чорнобильської катаст-
рофи (1990 – сьогодення)”). Згодом сту-
денти і викладачі переглянули відеофраг-
менти про аварію на Чорнобильській АЕС
із коментарями членів наукового това-
риства ім. Юрія Дрогобича Лілії Гриник
(ІП-21Б), Мар’яни Герляк (ІП-32Б) та Ва-
силини Бермес (ІП-32Б). Студенти ІІІ
курсу, під керівництвом доцента кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти
Надії Дудник, презентували виховний
захід “Їх подвиги живуть у віках” .

На завершення відеолекторію студентка
групи ІП-21 Ольга Височан під музичний
супровід продекламувала вірш  “Духовний
Чорнобиль уже розпочався”.

27 квітня студенти ІІІ курсу продовжи-
ли дні пам’яті про Чорнобильську катаст-
рофу і провели захід, на якому детально
розкрито внесок пожежників, міліціонерів,
медиків, військовослужбовців, будівель-
ників у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Після проведення заходів студенти при-
йшли до спільної думки, що Чорнобиль-
ська аварія стала для нас уроком, за який
заплачено дорогою ціною. Тож не варто
повторювати помилки. Нашій планеті
вистачить одного Чорнобиля.

Аліна-Тетяна ЗВІРИНСЬКА,
студентка історичного факультету

(група ІП-21Б)

19 травня на факультеті фізичного вихо-
вання, в рамках проведення Днів науки,
відбулась студентська науково-практична
конференція “Реалізація здорового спо-
собу життя – сучасні підходи”.

Із вітальним словом до учасників конфе-
ренції звернувся заступник декана з нау-
кової роботи доц. О. Логвиненко. В  кон-
ференції взяли активну участь студенти та
викладачі кафедр теорії та методики фі-
зичного виховання, здоров’я людини та
фізичної реабілітації.

Особливий інтерес у слухачів викли-
кали доповіді: “Науково-методичні основи

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ –

СУЧАСНІ ПІДХОДИ”

розвитку силових здібностей учнів стар-
ших класів” (М. Хома, ФВ-11С); “Іннова-
ційні технології у фізичному вихованні
дітей загальноосвітньої школи” (Т. Ярема,
ФВ-11М); “Превентивна фізична реабілі-
тація як стратегія профілактики хронічних
соматичних захворювань” (В. Волос, ФР-
12М); “Сучасні методи фізичної реабі-
літації підлітків зі сколіозом” (А. Живчин,
ФР-12М); “Сучасні підходи в реабілітації
хворих після ендопротезування кульшо-
вого суглоба” (І. Селецький, ФР-12М).
Виступи доповідачів супроводжувалися
мультимедійними презентаціями.

  11 травня в приміщенні Австрійської
бібліотеки відбулася студентська наукова
конференція “Філологічні науки у ХХI сто-
літті” за ініціативи кафедри германських
мов і перекладознавства.

Тема привабила близько 30 студентів:
бакалаври, студенти V курсу, магістри, ас-
піранти та багато інших охочих долучи-
тися до творчого наукового пошуку моло-
дих науковців. У залі також були присутні
і наукові керівники: професор О. Бабелюк;
доценти Г. Палиця, О. Яскевич, Н. Коваль,
В. Сліпецька, П. Летнянчин. За словами
організаторів, гасло конференції “Якщо ви
володієте знаннями, дайте іншим запалити
від нього свої світильники” (Томас Фул-
лер) цілком відповідало її атмосфері, яка
вже з самого початку переросла у дружній
“брейн-стормінг” із обох сторін.

Наукова дискусія стосувалася гендер-
них аспектів англомовного рекламного
дискурсу, поетологічних особливостей
психологічної прози, постмодерністської
казки, романів Е. Хемінгвея, історичної
прози, структури і функцій евфемізмів,
рецепції численних перекладів класиків
української літератури іноземною мовою.

На завершення конференції студентка
магістратури заочної форми навчання
Мар’яна Кричфалушій продекламувала
вірші Івана Франка німецькою мовою.

СВЯТО НАУКИ
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Вийшла в світ наукова праця “Готфрід
Земпер та художньо-промислова освіта
Західної Європи й України”, співавторами
якої стали професор Леонід Оршанський
та доцент Роман Силко. У монографії, на
основі проведених мистецтвознавчих та
історико-педагогічних досліджень, роз-

Колектив факультету початкової та мис-
тецької освіти і кафедри культурології та
мистецької освіти від щирого серця віта-
ють кандидата історичних наук, доцента
Миколу Івановича ГЛАДКОГО з ювіле-
єм – 50-річчям від Дня народження!

Микола Іванович народився 13 травня
1966 р. в селі Доброгостів Дрогобицького
району. У 1983 – 1990 рр. навчався в Івано-
Франківському державному педагогічно-
му інституті ім. В. Стефаника, після закін-
чення якого працював учителем загально-
освітньої школи № 6 м. Стебник. Ювіляр
працює на кафедрі з часу її заснування –
1992 р. У 2004 році захистив дисертацію
“Традиційне скотарство населення в се-
редньому Поліссі (друга половина ХІХ –
перша третина ХХ століття)”, є автором
численних наукових та навчально-мето-
дичних праць.

Колектив факультету початкової та мис-
тецької освіти, кафедри математики, інфор-
матики та методики їх викладання у почат-
ковій школі щиро вітає свою колегу Марію
Іванівну ДОРОШЕВИЧ з ювілеєм!

Марія Іванівна народилася у с. Підго-
родці Сколівського р-ну Львівської обл. В
родині Дорошевичів Івана та Ганни зростало
четверо дітей: три донечки Ольга, Марія і
Оксана та синочок Дмитро.

У 1971 році велика родина Дорошевичів
переїхала до м. Дрогобич, де Марія Іванівна
навчалася у СШ № 1. У 1986 році вступила
на навчання у Самбірський технікум меха-
нізації обліку, який закінчила з відзнакою.

Ще навчаючись у технікумі, у 1984 р.
Марія Іванівна вийшла заміж за Віктора
Дорошевича. Разом із чоловіком виховали
двоє дітей – дочку Уляну та сина Святослава.

У 1986 році Марія Іванівна направлена на
роботу в Стрийський районний інформаційний обчислювальний центр
оператором перфораційно-обчислювальних машин. У цьому ж році пе-
реведена на роботу в Дрогобицький районний відділ статистики Львівського
обласного управління статистики, де працювала до 1988 року.

13 лютого 1989 року наказом ректора № 40-К  М. Дорошевич призначено
на посаду оператора з виконання технічного договору № 1, а з часом – на
посаду статиста навчального відділу Дрогобицького державного педаго-
гічного інституту імені Івана Франка.

НАШІ НОВІ ВИДАННЯ

13 жовтня 1989 року Марію Іванівну переведено
на посаду диспетчера факультету підготовки вчителів
початкових класів та факультету іноземних мов.

У 1991 році М. Дорошевич вступила на загально-
технічний факультет Дрогобицького державного пе-
дагогічного  інституту ім. Івана Франка (заочна форма
навчання). У 1992 році перевелася на ІІ курс педаго-
гічного факультету. У 1996 році закінчила інститут і
отримала кваліфікацію вчителя початкових класів.

З 2001 року Марія Іванівна – секретар факультету
романо-германської філології, а з 2010 року – диспет-
чер тільки факультету початкової та мистецької
освіти, яка уміло складає розклад аудиторної роботи
для великої кількості студентів і викладачів.

Окрім цього, Марія Іванівна – старший лаборант
кафедри математики, інформатики та методики їх
викладання у початковій школі, у літній час – досвід-
чений фахівець у роботі приймальної комісії.

За час праці на кафедрі та факультеті Марія Іванівна
виявила себе як добросовісний працівник, хороша
подруга, щира людина, інтелігентна особистість.

А у своїй родині і сім’ї  Марія Іванівна є вдячною
дочкою, сестрою-порадницею, чудовою матір’ю,
дбайливою бабусею трьох онучок, чарівною дружи-
ною і взагалі прекрасною людиною. Тож нехай Бог
охороняє Вас і усю Вашу велику родину!

Пріоритетними напряма-
ми досліджень Миколи Іва-
новича є етнологія України,
фольклор України, крає-
знавство, демографія, му-
зеєзнавство. Коло наукових
інтересів ювіляра широке,
адже ним укладено перше
комплексне дослідження
проблем традиційного
транспорту українців Кар-
пат, перший посібник із по-
льової етнографії. Знаходи-
мо його роботи також у фо-
тонарисі про історію та куль-
туру Чорнобильського По-
лісся. Цікавими є досліджен-
ня різдвяно-новорічної звичаєвості сіл
Доброгостів та Уличне.

Важливим аспектом плідної науково-
дослідної роботи була його участь у діяль-
ності історико-культурологічних експеди-

цій у радіоактивно-забруд-
нених регіонах українського
Полісся з метою збору польо-
вих етнографічних матері-алів,
які в 1994 – 1997 рр. прохо-
дили під егідою Міністерства
з надзвичайних ситуацій та
Інституту народознавства
НАН України.

Тож, щиро вітаючи з юві-
леєм, увесь колектив факуль-
тету початкової та мистецької
освіти зичить Вам, Миколо
Івановичу, здоров’я, сімейно-
го благополуччя, щастя, жит-
тєвого й творчого натхнен-
ного довголіття, здійснення

усіх творчих задумів, наукових звершень,
безмежної енергії та наснаги у всіх Ваших
справах!

ПЕРШЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ ПРО ГОТФРІДА ЗЕМПЕРА – ВИДАТНОГО
ТЕОРЕТИКА МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТОРА І ПЕДАГОГА

Хай усмішкою завжди квітне настрій,
Даруючи натхнення і тепло,

І стане кожний день прекрасним –
Щоби на серці сонячно було!

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

ЩИРО ВІТАЄМО!

Міжнародний українсько-польський
науковий проект “Професійна кар’єра ви-
пускників педагогічних спеціальностей
Польщі та України”, який на конкурсній
основі отримав фінансування у Польщі,
успішно завершено у 2015 р. Автори про-
екту – доктор  Йоанна Вежейська з Універ-
ситету М. Кюрі-Склодовської, к. пед. н.,
доц. Ореста Карпенко з нашого універси-
тету. Результати спільного наукового до-
слідження представлено на VI Українсько-
Польському науковому форумі “Освіта
для сучасності” (14 – 16 вересня 2015 р.,
Національна академія педагогічних наук
України), міжнародних наукових конфе-
ренціях “Подготовка конкурентоспособ-
ного специалиста в современных усло-
виях” (27 – 28 жовтня 2015 р., м. Брест),
“Psychopedagogiczne problemy edukacji i
funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka”
(26 – 27 листопада 2015 р., м. Люблін).

дослідження знайшли висвітлення у моно-
графії “Wizja kariery zawodowej młodzieży
polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedago-
giczne” (Краків, в-во “Імпульс”). Моногра-
фія складається з шести розділів, при-
свячених студентській молоді Польщі та
України, яка завершує навчання в універ-
ситеті на педагогічних спеціальностях, яка
має різні очікування і цінності. Чітке виз-
начення наукового апарату, аналіз зібра-
ного матеріалу дозволив авторам предста-
вити бачення майбутньої кар’єри польсь-
кими й українськими студентами педаго-
гічних спеціальностей. Автори поставили
перед собою дуже амбітне завдання, від-
повідь на яке в найзагальніших рисах
пов’язана з життєвими планами випуск-
ників й істотно визначається суб’єктивни-
ми і об’єктивними факторами, пов’язани-
ми із ситуацією на ринку праці в Польщі
та Україні.

теми дослідження, визначають бачення
кар’єри студентів у контексті цінності жит-
тя, важливості роботи в їх житті і профе-
сійних цінностей, які пов’язані з майбут-
ньою роботою. Зазначено, що існують
відмінності в країні зі стабільною ситуа-
цією на ринку праці, яка є членом ЄС, що
дає можливість молодим людям реалізу-
вати кар’єру на міжнародному рівні, так і
в країні, яка прагне до ЄС.

Порівняння між польськими й українсь-
кими студентами дозволило враховувати
національний і суспільно-культурний кон-
текст, що тим самим підкреслює пізна-
вальну цінність й прикладний характер
представлених результатів і їх констатація.

Монографія написана на широкій дже-
рельній базі, містить таблиці, діаграми, ри-
сунки, що яскраво доповнюють її зміст.
Зацікавлений читач знайде відповідь на
суттєві питання з точки зору оцінки ефек-
тів педагогічної підготовки педагогів у
Польщі й Україні. Марія ЧЕПІЛЬ,

д-р педагогічних наук, професор

РЕЗУЛЬТАТ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ПРОЕКТУ

глядаються проблеми теорії і практики
художньо-промислової освіти Західної
Європи й України (друга половина ХІХ –
початок ХХ ст.) в контексті розкриття
положень теорії прикладного мистецтва
та методичної системи Г. Земпера. Крім
того, проаналізовано змістовий компо-

нент методики прикладного мистецтва,
представлений у фундаментальній праці
“Практична естетика”, а також інші мис-
тецько-педагогічні ідеї та погляди видат-
ного архітектора й ученого, які є перспек-
тивними для вдосконалення методики
сучасної дизайн-освіти.

Результати проведеного емпіричного Автори, відзначаючи важливість цікавої
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12 травня на спортивному майданчику
(вул. Лесі Українки) відбувся “Кубок
пам’яті ректора Валерія Скотного” з міні-
футболу. У змаганнях взяли участь  коман-
ди викладачів: збірна команда Дрогобиць-
кого державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка (ДДПУ); збірна
команда інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
(ІФМЕІТ); інститут підприємництва та пер-
спективних технологій Національного уні-
верситету “Львівська політехніка”(ІППТ);
збірна команда адміністрації та філоло-
гічного факультету (АДМІН”ФІЛ).

Урочисто відкрили змагання і висту-
пили з привітальним словом ректор уні-
верситету, професор Надія Скотна та го-

Міністерство освіти і науки  України
стурбоване станом травматизму на доро-
гах серед учасників навчально-виховного
процесу. Саме тому на виконання інфор-
маційного листа Міністерства напередодні
літніх відпусток та канікул у період із 16
до 22 травня 2016 року в університеті про-
ведено Тиждень безпеки дорожнього ру-
ху. Адже згідно зі статистичними даними
в Україні через кожні дві години гине лю-
дина. У нашому навчальному закладі було
проведено ряд заходів, спрямованих на

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
тизму на дорогах.

Виховним відділом та відділом охорони
праці було організовано зустрічі студентів
з працівниками поліції, які повідомили, що
у Дрогобицькому регіоні з початку 2016
року виникло 88 дорожньо-транспортних
пригод, у яких загинули 2 особи, ще 37
осіб отримали травми. Вони ознайомили
присутніх із правилами безпечної поведін-
ки на дорозі перебуваючи у якості пішохо-
да, пасажира, водія. Працівник поліції змі-
стовно відповідав на запитання присутніх.

оприлюднювали текст пам’ятки про попе-
редження травматизму на дорогах.

Викладачі кафедри  машинознавства та
основ виробництва  при проведенні за-
нять зі студентами упродовж 16 – 22 трав-
ня акцентували увагу, на дотриманні Пра-
вил дорожнього руху.

Тож хочеться вірити, що реалізація Тиж-
ня безпеки дорожнього руху позитивно
вплине на всіх учасників дорожнього руху,
вони будуть уважними на дорозі і ніколи
не порушуватимуть Правил дорожнього
руху.

     Відділ охорони праці і техніки
безпеки

КУБОК ПАМ’ЯТІ РЕКТОРА ВАЛЕРІЯ СКОТНОГО

ловний суддя змагань, доцент кафедри
спортивних дисциплін та методики їх
викладання Анатолій Веселовський.

У запеклій боротьбі “Кубок пам’яті рек-

тора Валерія Скотного” здобула збірна ко-
манда ДДПУ. Другими були викладачі
ІФМЕІТ“ІППТ. А ІІІ місце посіла команда
АДМІН”ФІЛ.

Переможців привітали і нагородили цін-
ними призами проректор з науково-пе-
дагогічної роботи та стратегії соціально-
економічного розвитку, професор Микола
Лук’янченко і декан факультету фізич-
ного виховання, доцент Роман Чопик.

Нагороди отримали у таких номінаціях:
“кращий нападник” –  Т. Щербан (ІФМЕІТ
“ІППТ); “кращий бомбардир” – М. Баде-
цький (ДДПУ); “кращий воротар” – В.Жи-
дик (ІФМЕІТ“ІППТ); “кращий захисник”
– П. Мацьків (АДМІН”ФІЛ); “кращий гра-
вець” – О. Михайловський (ДДПУ).

Змагання обслуговували арбітри сту-
денти-другокурсники О. Дуцяк та С. Віко-
брода.

По радіовузлі філологічного факультетупривернення уваги до проблем травма-

У м. Гдиня (Республіка Польща) 10 –
15 травня відбувся Чемпіонат Європи з
гирьового спорту. Україну у складі збір-
ної гідно представив студент І курсу фа-
культету фізичного виховання Андрій
Лагуш, який виборов: І місце серед юніо-

СТУДЕНТ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА –

ЧЕМПІОН ЄВРОПИ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ
На фото: троє представників Львів-
щини (зліва направо): Володимир Анд-
рейчук, Андрій Лагуш, Роман Мних.
естафеті серед юніорів.

Ця перемога стала можливою завдяки
фінансовій допомозі великої кількості не-
байдужих людей. Щиру подяку вислов-
люємо ректорові нашого університету
професору Н. Скотній, проректору з нау-
ково-педагогічної роботи та стратегії со-
ціально-економічного розвитку профе-
сору М. Лук’янченку, головному бухгалте-
рові С. Черевко, профкому студентів (го-
лова – І. Гівчак), профкому працівників
університету (голова – О. Куцик), декану
факультету фізичного виховання, доценту
Р. Чопику, голові Дрогобицької РДА В. Шут-
ку, приватним підприємцям: Р. Качкіно-
вичу, О. Гущіну, Р. Стасінчуку, Р. Мулю.

Тренер переможця – старший викладач
кафедри спортивних дисциплін та мето-
дики їх викладання Р. Кушнір.

РОМАН ПОСТОЙКО – ПЕРЕМОЖЕЦЬ КУБКА ЄВРОПИ З
КІКБОКСИНГУ

29.04 – 01.05 у польському місті Островєц Свєтокриський відбувся Кубок Європи
з кікбоксингу. Нашу державу достойно представляли студенти факультету фізичного
виховання Дрогобицького державного педагогічного університету  ім. І. Франка Ро-
ман Постойко (група ФВЗ-11Б) та Володимир Буртовий (група ФВЗ-11Б). Тріумфально
завершив змагання Роман Постойко, який став переможцем Кубка Європи серед
юніорів у розділі “full contact” (вагова категорія до 71 кг).

рів; ІІІ місце серед дорослих; ІІ місце в

АНДРІЙ ФЕГЕЦИН –
ЧЕМПІОН ЄВРОПИ З УШУ
15 травня розпочався XVI Чемпіонат

Європи з  ушу (Москва), який тривав до
20 травня. Вітаємо студента І курсу фа-
культету фізичного виховання  Андрія Фе-
гецина, який здобув І місце у стилі Нань-
цюань та тренера – викладача кафедри фі-
зичного виховання Оксану Сотрихіну.

17 квітня у спортзалі Дрогобицької ди-
тячо-юнацької спортивної школи імені
І. Боберського відбувся Всеукраїнський
турнір із баскетболу серед юнаків 2001 –
2002 та 2003 – 2004 років народження
“Весна Прикарпаття”.

У змаганнях брали участь команди з
Києва, Львова, Івано-Франківська, Хмель-
ницького, Білої Церкви, Мукачевого, Сам-
бора та Дрогобича.

У молодшій віковій категорії ІІ місце, а
у старшій – І місце зайняла команда  Дро-
гобича.

Відзнаку за особливі досягнення в роз-
витку спорту від Президента Національ-
ного олімпійського комітету України Сер-
гія Бубки отримав тренер дрогобицької
команди – старший викладач кафедри
спортивних дисциплін та методики їх вик-
ладання Сергій Самойлик.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ІЗ
БАСКЕТБОЛУ

“ВЕСНА ПРИКАРПАТТЯ”
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У вищому навчальному закладі кафедра
є основним осередком, який забезпечує
якісну підготовку спеціалістів та здійснює
навчальну, наукову, методичну, виховну та
організаційну види діяльності. На сьо-
годнішній день кафедру педагогіки та ме-
тодики початкової освіти очолює доктор
педагогічних наук, професор, член спеціа-
лізованої вченої ради із захисту доктор-
ських та кандидатських дисертацій зі
спеціальності 13.00.01 – Загальна педаго-
гіка та історія педагогіки, головний редак-
тор Міжвузівського збірника наукових
праць молодих вчених “Актуальні питання
гуманітарних наук” Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка, член редколегії наукового
збірника “Благодійність, філантропія та
соціальна робота” Державної технічно-
економічної вищої школи імені кс. Бер-
нарда Маркевіча в Ярославі Микола Пав-
лович Пантюк.

Сьогодні на кафедрі працює один
доктор педагогічних наук, професор
(М.П. Пантюк); один кандидат філософ-
ських наук, доцент (І.М. Кутняк), п’ять
кандидатів педагогічних наук, доцентів
(А.С. Зимульдінова, Л.Г. Стахів, Т.В. На-
дім’янова, Л.Б. Колток, Н.І. Калита); три
кандидати психологічних наук, доценти
(Л.Й. Скалич, І.І. Садова, С.Д. Ілляш), два
старші викладачі (Я.А. Дробчак, Г.В. Шу-
бак); один викладач (С.М. Плахова); два
старші лаборанти (Н.М. Херович, Р.З. Да-
ниляк).

Викладацький колектив кафедри
постійно вдосконалює себе у сфері нав-
чально-виховного процесу, усвідомлю-
ючи, що лише високий професійний і
науково-методичний рівень може забез-
печити якісну підготовку студентів до май-
бутньої професійної діяльності. Зокрема,
колектив щорічно оновлює зміст освіти,
надаючи йому національного спряму-
вання, гуманістичної та демократичної
сутності. Питання підвищення наукового
та методичного забезпечення освітнього
процесу теж завжди є в полі зору всіх вик-
ладачів кафедри. Цій меті підпорядко-
вуються методичні семінари для вик-
ладачів, відкриті лекції, семінарські та
практичні заняття, самоосвіта, засто-
сування найбільш прогресивних педа-
гогічних технологій у процесі підготовки
учительських кадрів.

Сьогодні колектив кафедри здійснює
науково-дослідну роботу у співпраці з
Інститутом педагогіки НАПН України;
Інститутом проблем виховання НАПН
України; Львівським обласним інститу-
том післядипломної педагогічної освіти;

ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ,
КАФЕДРО ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ!

Прикарпатським національним універси-
тетом імені Василя Стефаника; Київським
університетом імені Бориса Грінченка,
Тернопільським національним педагогіч-
ним університетом ім. Володимира Гна-
тюка; Житомирським державним універ-
ситетом ім. Івана Франка; Національним
педагогічним університетом ім. М.П. Дра-
гоманова.

Втілюючи ідеї державних освітніх до-
кументів, професорсько-викладацький
склад постійно працює над проблемою
реформування загальноосвітньої школи.
З цією метою на засіданнях кафедри, під
час проведення “круглих столів” постійно
розглядається питання методичного за-
безпечення кафедри у площині реалізації
навчальних програм, спецкурсів та спец-
семінарів, підготовки студентів до вихов-
ної роботи в школі та роботи з батьками,
громадськістю.

З метою професійного зростання, обмі-
ну потрібною та цікавою інформацією з
питань гуманізації, демократизації, модер-
нізації початкової освіти, зокрема з проб-
лем пошуків оптимальних шляхів підви-
щення якості навчально-виховного про-
цесу в початковій школі, кафедра педаго-
гіки та методики початкової освіти і далі,
традиційно, підтримує тісні зв’язки із
органами управління та закладами освіти
м. Дрогобич і Дрогобицького району.
Така спільна робота є однією з важливих
форм здійснення інтеграції науки і прак-
тики.

Здійснення окреслених завдань від-
бувалося у процесі проведення низки
виїзних засідань кафедри. Так, за останні
роки таку цікаву форму спільної роботи
із учителями та закладами освіти було
проведено на базі  Лішнянської СЗШ І –
ІІІ ст. із  порядком  денним: “Реалізація
принципу  зв’язку навчання  з вихованням
у теорії і на практиці” (2009 р.) (доцент
А.С. Зимульдінова); Модрицької СЗШ І –
ІІ ст. із порядком денним “Шляхи гума-
нізації навчально-виховного процесу”
(2010 р.) (старший викладач Г.В. Шубак),
Медвежанської СЗШ І – ІІ ст. із порядком
денним “Про впровадження особистісно
зорієнтованого навчання в навчально-
виховний процес початкової школи” (2011
р.) (доцент Л.Г. Стахів, доцент Л.Б. Кол-
ток); на базі  Дрогобицької СЗШ І – ІІІ ст.
№ 17 із порядком денним: “Про Держав-
ний стандарт загальної початкової освіти:
проблеми та шляхи його вирішення”  (2013
р.) (доцент Т.В. Надім’янова), на базі
методкабінету відділу освіти Дрого-
бицької райдержадміністрації з порядком
денним: “Шляхи впровадження інтерак-

тивного навчання  у початковій школі”
(2014 р.) (доцент Л.Г. Стахів, доцент
А.С. Зимульдінова, доцент Я.А. Дробчак).
17 лютого цього року на базі факультету
початкової та мистецької освіти  проходив
науково-методичний семінар за участю
учителів початкових класів творчої групи
відділу освіти Жидачівської райдержад-
міністрації та студентів I – IV курсів, які
здобувають спеціальність “Початкова
освіта”. Цікавий матеріал із методики вик-
ладання природознавства, зокрема мето-
дики складання дидактичних казок на
природничу тематику, організацію прове-
дення дискусій у процесі навчання приро-
дознавства, розкривала доц. Л.Г. Стахів.

Ми також акцентуємо увагу на про-
веденні кафедрою нетрадиційних лекцій-
них, практичних, семінарських і лабора-
торних занять, які проводяться із залу-
ченням педагогічних колективів відділів
освіти міста та району, учителів-практиків,
спеціалістів у сфері початкової освіти,
методистів, учителів-новаторів.

Так, доцент Л.Г. Стахів проводила
відкриту лекцію з навчальної дисципліни
“Педагогічні технології у початковій
школі” зі студентами IV курсу денної фор-
ми навчання, де акцентувала увагу на
змісті нетрадиційних методик, за якими
здійснюється навчально-виховний процес
шкіл Львівщини і Закарпаття. У цей День
педагогічної майстерності доцентом 
С.Д. Ілляш було проведено й семінарське
заняття з навчальної дисципліни “Теорія
виховання” зі студентами ІІІ курсу. День
педагогічних інновацій під назвою “Шляхи
використання педагогічних інновацій у
ВНЗ і початковій школі” проводився і
доцентами кафедри А.С. Зимульдіновою
(лекція на тему “Спілкування як інстру-
мент соціалізації майбутнього учителя” з
навчальної дисципліни “Основи педаго-
гічної майстерності”) та Я.А. Дробчак
(лабораторне заняття на тему “Виго-
товлення квілінгу” з навчальної дисцип-
ліни “Трудове навчання з практикумом”).
Ці відкриті заняття відповідають високому
рівню науковості і методичної доско-
налості з акцентом втілення інноваційних
технологій у практичній діяльності вик-
ладачів та студентів.

Акцентуємо увагу і на проведенні вик-
ладачами нетрадиційних занять – “майс-
тер-класів”. Таке заняття було проведено
доцентом Л.Г. Стахів та доцентом
Л.Б. Колток  на базі Медвежанської СЗШ
І – ІІ ст. Дрогобицького району з учнями
4 класу на тему “Релігійні та народні свята
в Україні навесні”. 13 квітня цього року
доцентом І.І. Садовою та доцентом

У 2015 – 2016 навчальних роках при ка-
федрі здоров’я людини та фізичної реабі-
літації створено науково-дослідну лабо-
раторію теоретико-методологічних проб-
лем формування культури здоров’я лю-
дини. Визначено та розпочато роботу ла-
бораторії за темою “Теоретико-методо-
логічні засади формування культури
здоров’я студентської молоді”.

Професорсько-викладацьким складом
факультету за активної участі всіх кафедр
проведено VIII Міжнародну науково-
практичну конференцію “Реалізація здо-
рового способу життя – сучасні підходи”
(Дрогобич, травень 2015 р.).

Молоді науковці – магістранти кафедри
взяли участь у роботі ІІ Міжнародної нау-
ково-практичної конференції “Сучасні
тенденції розвитку освіти і науки в інтер-
дисциплінарному контексті” (м. Ужгород,
24 – 25 березня 2016 року) з публікацією
доповідей у “Матеріалах конференції” (7
доповідей).

Професором кафедри здоров’я людини
та фізичної реабілітації В.М. Мухіним
опублікувано монографію “Фізична реабі-
літація в травматології”, 2015 р. – 428 с.
(19,45 др. арк). Доцентом кафедри теорії
та методики фізичного виховання І.Х. Тур-
чик опубліковано (у співавторстві) моно-

графію: “Wybrane aspekty szkolnej educkacji
zdrowotnej na przykładzie stylu życia
młodzieży polsko-ukrainskiej” / E. Zadarko,
Z. Barabasz, O. Shyyan, E. Babiarz, Y. Słyvka,
M. Domaradzka, I. Turchyk, M. Barabasz, K.
Fraczek, Y. Nakonechnyy. – ТзОВ “Трек –
ЛТД”, 2014. – 152 с. (10,24 друк. арк. /
авт. 1 друк. арк.).

Викладачами факультету фізичного
виховання у 2014 – 2015 рр. було захищено
чотири дисертації:

2014 рік – Роман  Федорищак. Спе-
ціальність 13.00.01. “Загальна теорія та
історія педагогіки”. Дисертація на тему
“Педагогічна та культурно-просвітницька

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ЗА ПЕРІОД 2014 – 2016 Н.Р.
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Л.Б. Колток заняття-тренінг за програ-
мою “майстер-клас” на тему “Викорис-
тання природотерапії та арт-терапії як
технологій корекції здоров’я молодших
школярів” було проведено зі студентами
ІV курсу, які здобувають спеціальність
“Початкова освіта”.

Такі Дні педагогічної майстерності є
днями педагогічної новизни, педагогічних
пошуків, творчих педагогічних здобутків
та поширення передового педагогічного
досвіду.

Акцентуємо увагу на тому, що на ка-
федрі важливе місце відводиться і здійс-
ненню виховної роботи зі студентською
молоддю. З цією метою протягом останніх
років було проведено низку цікавих ви-
ховних заходів (“Птахи на крилах весну
принесли”; День збройних сил України,
Літературні вечорниці, присвячені пам’я-
ті генію українського народу Тарасу Шев-
ченкові; Свято квітів; Свято казки, при-
урочене 95-річниці педагога-гуманіста XX
сторіччя В.О. Сухомлинського).

Варто зазначити, що вагомі здобутки
викладачами кафедри досягнуті й у сфері
наукової діяльності.

Так, професорсько-викладацький склад
кафедри проводить науково-практичні
конференції різного рівня, тематика яких
була і є актуальною та різноманітною.
Гостями конференцій є не лише науковці
вищих навчальних закладів України, а й
з-за кордону (Словакія, Польща). У 2009р.
та 2014 р. проводились Міжнародні нау-
ково-практичні конференції, присвячені
30-річчю та 35-річчю факультету почат-
кової та мистецької освіти, в яких взяли
участь викладачі кафедри.

Професорсько-викладацький склад ка-
федри бере участь у міжнародних нау-
ково-практичних конференціях із опублі-
куванням матеріалів у відповідних збір-
никах: професор М.П. Пантюк (Італія,
Польща, Білорусь), доцент І.М. Кутняк
(Чехія, Білорусь, Литва), доцент А.С. Зи-
мульдінова (Чехія, Білорусь, Великобри-
танія), доцент Т.В. Надім’янова (Польща),
доцент Л.Й. Скалич (Литва, Чехія, Біло-
русь, Великобританія), доцент Л.Г. Стахів
(Польща), доцент І.І. Садова (Білорусь,
Чехія, Польща), доцент Н.І. Калита (Біло-
русь, Чехія), старший викладач Г.В. Шу-
бак (Білорусь, Чехія).

19 – 20 травня цього року кафедра про-
вела Інтернет-конференцію на тему “Фор-
мування  професійних компетентностей
майбутнього вчителя початкової школи в

умовах модернізації педагогічної освіти
України”.

З 2011 до 2015 рр. кафедра працювала
над науковою темою “Динаміка комп-
лексної теоретичної і практичної підго-
товки вчителя початкових класів відпо-
відно до професіограми і перманентної
модернізації початкової освіти”. У ре-
зультаті дослідження встановлено, що
початкова школа в умовах модернізації
потребує творчих учителів, яким при-
таманна висока педагогічна майстерність.
Професорсько-викладацьким складом
було розроблено професіограму вчителя
початкових класів, яка орієнтує на засвоєн-
ня умінь і навичок в контексті сучасних
педагогічних технологій.

Станом на 2015 р. вагомим науковим
здобутком кожного викладача кафедри є
наявність публікацій науково-методичного
характеру: професор М.П. Пантюк – 111,
доцент І.М. Кутняк – 104, доцент А.С. Зи-
мульдінова – 199, доцент Т.В. Надім’яно-
ва – 43, доцент Л.Й.  Скалич – 57, доцент
Л.Г. Стахів – 61, доцент І.І. Садова – 61,
доцент Н.І. Калита – 37, доцент Л.Б. Кол-
ток – 32, старший викладач Я.А. Дробчак
– 52,  старший викладач Г.В. Шубак – 48.

На сьогоднішній день працюємо над
науковою кафедральною темою “Стратегії
формування  професійних компетент-
ностей майбутнього учителя початкової
школи в умовах модернізації педагогічної
освіти України з урахуванням світових
освітніх тенденцій”.

Акцентуємо увагу на тому, що ось уже
два роки поспіль на факультеті прово-
диться ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із природ-
ничих, технічних та гуманітарних наук
(галузь “Початкова освіта”). Головою
Галузевої конкурсної комісії є професор
М.П. Пантюк, членом цієї комісії –  доцент
Л.Г. Стахів, членом  апеляційної комісії –
доцент Л.Й. Скалич, відповідальним
секретарем – доцент Н.І. Калита.

Також зауважуємо, що організаційний
комітет ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із галузі
“Педагогічні науки”, що проходив  16 –
18 березня 2016 р. на базі Уманського
державного педагогічного університету
імені Павла Тичини, нагородив подяками
керівників – доцентів  кафедри Л.Б. Кол-
ток та І.І. Садову за вагомий внесок у під-
готовку студентки ІV курсу факультету
початкової та мистецької освіти Тетяну
Ісупову за зайняте нею ІІІ місце.

Голова Галузевої конкурсної комісії
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт із галузі “Актуальні проб-
леми інклюзивної освіти”, який прово-
дився 22 березня 2016 року на базі Від-
критого міжнародного університету роз-
витку людини “Україна” (м. Київ), наго-
родив подякою доцента кафедри І.І. Садо-
ву як наукового керівника за підготовку
студентки  М. Курило, яка на цьому кон-
курсі отримала диплом ІІ ступеня. Таку ж
подяку отримала і доцент Л.Б. Колток за
підготовку до цього ж конкурсу студентки
О. Кулик, яка одержала  сертифікат за
активну участь у цьому конкурсі.

Також звертаємо увагу, що на ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності “Початкова освіта”,  що
проходив 21 – 22 квітня цього року у Кі-
ровоградському державному педагогіч-
ному університеті імені Володимира Вин-
ниченка, студентка О. Кулик одержала
диплом ІІІ ступеня, а студентка О. Сагай-
дак була нагороджена грамотою в номі-
нації “Динамізм особистості”. Ефективну
підготовку студентів до проведення
олімпіади здійснювали такі викладачі:
доцент Л.Б. Колток, доцент Л.Й. Скалич,
доцент Л.Г. Стахів, старший викладач
Я.А. Дробчак.

Ми також пишаємося науковими здо-
бутками доцент І.І. Садової, яка у 2015
році одержала премію обласної державної
адміністрації та обласної ради для праців-
ників наукових установ НАН України та
вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів
акредитації за значні досягнення в галузі
науки, що сприяють подальшому розвитку
соціально-економічних перетворень у ре-
гіоні й утверджують високий авторитет
науковців Львівщини в Україні та світі.

Напередодні Дня науки ми вітаємо усіх
викладачів кафедри, бажаємо подальших
успіхів у науковій діяльності, умілому по-
єднанні з навчальною, методичною, орга-
нізаційною та виховною роботою, оскіль-
ки така інтеграція служить ефективним
засобом у підготовці майбутніх педагогів,
є важливим шляхом до їх професійного
зростання.

М.П. ПАНТЮК,
доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогіки
та методики початкової освіти;

Л.Г. СТАХІВ,
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки
 та методики початкової освіти

діяльність Мирона Кордуби (1876 –
1947)”.

2014 рік – Анна Чепелюк. Спеціальність
13.00.04. “Теорія і методика професійної
освіти”. Дисертація на тему “Формування
психолого-педагогічної компетентності
майбутнього вчителя фізичної культури у
вищому навчальному закладі”.

2015 рік – Роман  Проць. Спеціальність
13.00.07. “Теорія і методика виховання”.
Дисертація на тему “Етнопедагогічні за-
сади військово-патріотичного виховання
молоді засобами фізичної культури і
спорту”.

2015 рік – Іван Матієшин. Спеціальність
13.00.01. “Загальна психологія, історія

психології”. Дисертація на тему “Психо-
логічні особливості перфекціонізму
спортсменів”.

У 2015 – 2016 навчальних роках трьом
науково-педагогічним працівникам ка-
федри здоров’я людини та фізичної реабі-
літації (кандидат педагогічних наук 
Н.М. Іваніків, кандидат педагогічних наук
Н.М. Грибок, кандидат медичних наук
Н.Р. Закаляк) присвоєно вчене звання
доцента.

Викладачами факультету за 2015 рік
підготовлено та опубліковано 11 посібни-
ків, 80 статей, з них – 6 у закордонних
виданнях, 6 – у виданнях, внесених до

міжнародних наукометричних баз даних,
1 – у виданні з імпакт-фактором, 55 – у
фахових виданнях.

Студенти факультету фізичного вихо-
вання взяли участь у II етапі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади зі спеціаль-
ності “Фізична реабілітація”, яка проходи-
ла 20 – 22 квітня 2016 року на базі Львівсь-
кого державного університету фізичної
культури, за результатами якої Андрій
Живчин (магістрант спеціальності “Фізич-
на реабілітація”) зайняв ІV загальне місце
серед 56 учасників, Ельміра Масуд  (сту-
дентка ІV курсу) зайняла ІІІ місце у теоре-
тичному конкурсі олімпіади.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ЗА ПЕРІОД 2014 – 2016 Н.Р.

Дні науки – 2016
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ,

КАФЕДРО ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ!
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Філологічний факультет у науковому
плані є одним із провідних серед підроз-
ділів університету. Про це свідчать наукові
здобутки кафедр загалом та окремих вик-
ладачів і студентів зокрема.

На базі факультету було проведено ряд
наукових конференцій та семінарів

Конференції
1. Всеукраїнська наукова конференція

“Рільке і Україна” (до 140-річчя від Дня
народження Р.М. Рільке) (24 квітня 2015р.)

2. Всеукраїнська науково-практична
конференція до 85-річчя від Дня наро-
дження Ліни Костенко) (22 травня 2015 р.)

3. Наукова конференція “Нагуєвицькі
читання – 2015: Ідеї національної свободи
та культурної самобутності у творчості Іва-
на Франка” (27 травня 2015 р.)

4. Методична викладацько-студентська
конференція “Методичне забезпечення
вивчення творів Івана Франка і його сучас-
ників у середній школі” (4 травня 2015 р.)

5. Науково-практична конференція “Іван
Франко і світова культура”, присвячена
160-річчю від дня народження та 100-літ-
нім роковинам смерті нашого видатного
земляка, мислителя, письменника, вчено-
го. Співорганізаторами виступили кафед-
ра світової літератури та славістики і Дро-
гобицький педагогічний ліцей (19 квітня
2016 р.).

Семінари
1. Теоретико-методологічний семінар

імені Василя Іванишина “Героїчне в літера-
турі і філософії” (20 квітня 2015 р.)

2. Теоретико-методологічний семінар
імені Василя Іванишина “Проблема націо-
нальної ідентичності в сучасній літературі
та культурі” (25 – 26 березня 2016 р).

 Захисти дисертацій
18 грудня 2015 р. доцент кафедри

української мови Ярослав Яремко захис-
тив дисертацію на здобуття наукового сту-

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ФІЛОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ
пеня доктора філологічних наук на тему
“Концептуальні поняття сучасної полі-
тології: лінгвокогнітологічний аспект”
(науковий консультант – доктор філологіч-
них наук, професор В. Грещук).

16 лютого 2016 р. доцент кафедри
української мови Оксана Кушлик захисти-
ла дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня доктора філологічних наук на тему
“Типологія словотвірних парадигм похід-
них дієслів в українській мові” (науковий
консультант – доктор філологічних наук,
професор, завідувач відділу граматики
Інституту української мови НАН України
К. Городенська).

17 травня 2016 р. старший викладач ка-
федри української мови Леся Легка захис-
тила кандидатську дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата філологіч-
них наук на тему “Акцентна система дієс-
лів у поетичних творах Лесі Українки (у
порівнянні з тогочасною та сучасною нор-
мами”) (науковий керівник – доктор філо-
логічних наук, професор, завідувач ка-
федри української мови В. Винницький).

Присвоєння вчених звань
15 грудня 2015 р. рішенням Атестаційної

колегії Міністерства  освіти і науки України
присвоєно вчене звання:

Лесі-Ромі Степанівні Кравченко – про-
фесора  кафедри світової літератури та сла-
вістики;

Наталії Орестівні Лазірко – доцента  ка-
федри світової літератури та славістики.

25 лютого  2016 р. рішенням Атеста-
ційної колегії Міністерства  освіти і науки
України присвоєно вчене звання:

Галині  Петрівні Сабат – професора  ка-
федри світової літератури та славістики;

Сніжані Михайлівні Новак – доцента ка-
федри української літератури та теорії лі-
тератури;

та кафедри української мови.
Наукові видання

Доробок факультету поповнився но-
вими монографіями:

1. Лексикон античної словесності / за
ред. Мирона Борецького, Василя Зварича.
– Дрогобич: Коло, 2014. – 730 с.

2. Кушлик О. Словотвірна парадигма-
тика похідних дієслів в українській мові:
[монографія] / О.П. Кушлик. – Дрогобич,
2015 – 384 с.

3. Яремко Я. Сучасна політична термі-
нологія: на перетині когніції та комунікації.
– Дрогобич: Посвіт, 2015 – 436 с.

4. Іванишин П. Свобода нації: герменев-
тика політичної та культурної дійсності.
– Львів: ЛА “Піраміда”, 2015. – 564 с.

5. Іванишин М. Дискурс національної
ідентичності в українському постколоні-
альному літературознавстві. Монографія.
– Дрогобич: Посвіт, 2015. – 207с.

6. Баган О. Іван Франко: інтерпретації. –
Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Фран-
ка, 2015. – 184 с.

7. Барна І. “Україну вмів у слово пере-
лити. Студії над творчістю Теодосія Ось-
мачки” / наук. редактор О. Химин. – Дро-
гобич: Посвіт, 2015.

8. Баган О. “Націоналізм і націона-
лістичний рух: історія та ідеї” – Львів:
Піраміда, 2015. – 250 с.

9. Дмитрів І. Дискурс християнської
символіки: творчість українських като-
лицьких письменників: монографія. –
Дрогобич, 2016. – 264 с.

10. Баган О. “Актуальна націософія: тео-
ретичні, культурологічні, геополітичні,
історіософські аспекти” – Львів: ЛА “Пі-
раміда”, 2016.  – 672с.

Вийшов 9-й том “Вибраних творів”
Д. Донцова в упорядкуванні, редагуванні
із передмовою доцента кафедри українсь-
кої літератури та теорії літератури О. Ба-
гана. Книга має назву “Ідеологічна і куль-
турологічна есеїстика (1948 – 1957 рр.).

За 2015 – 2016 навчальний рік викла-
дачами інституту іноземних мов було опуб-
ліковано 49 навчальних посібників, 252
наукові статті, з них: 47 за кордоном, 40 –
у наукометричних базах даних, 99 – у
фахових виданнях. Також опубліковано 5
монографій:

1. Дуркалевич В. У пошуках наратив-
ної ідентичності: індивідуальний міф у
творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бру-
но Шульца. – Дрогобич: Коло, 2015. – 366
с. (21,27 др. арк.)

2. Карпа І. Функціональні та прагма-
тичні характеристики електронних текс-
тів віртуальної комунікації (на матеріалі
інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!
Answers): монографія / Ірина Карпа. –
Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана
Франка, 2015. – 160с. (10 др. арк.)

3. Лішнянський В., Янісів М. Особ-
ливості перекладу іншомовних топонімів
українською мовою. Колективна моно-
графія “Актуальні питання перекладу:
міжмовний і міжкультурний вимір” Відп.
редактор – А. Архангельська. Університет
ім. Ф. Палацького в Оломоуці, Оломоуц
2014, С. 145 – 162 / 1,1 др.ар

4. Зимомря М.І. Контекст традиції та
новаторства: творчий доробок Миколи
Ткачука. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 120 с.
/ 7,5 др.ар.

5. Сливка Л.З. Націософська інтенціо-
нальність та її естетичні вияви в україн-
ській літературі XIX – XX століть [Текст]:

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ  ЗА 2015 – 2016 РР.
колект. монографія / [Олег Баган, Олена
Вовк, Ірина Дмитрів, Любов Сливка та
ін.]; за ред. Петра Іванишина; Дрогобиц.
держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр.
літ. та теорії літ., Теорет.-методол. лаб. –
Дрогобич: ДДПУ, 2014. – 271 с. – С. 241 –
247 / 0,4 др.ар.

У 2015 – 2016 н. р. науково-педагогіч-
ними працівниками інституту іноземних
мов було захищено 11 кандидатських ди-
сертацій, з яких 4 – на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук
(І. Гамерська, У. Науменко, Л. Терлецька,
О. Сивик) і 7 – кандидата філологічних
наук (О. Коляса, З. Дубравська, Л. Сипа,
Х. Гаврилюк, О. Мельник, О. Федурко,
Н. Павлюх).

У 2015 році на базі кафедр інституту
іноземних мов та відбулися 4 всеукраїн-
ські й міжнародні науково-практичних
конференції та семінари. Зокрема 12
березня 2015 р кафедрою германських
мов і перекладознавства була проведена
Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція, присвячена 201-й річниці від дня
народження Тараса Шевченка “Українське
слово мовами народів світу”; 26 – 27 бе-
резня 2015 р кафедрою порівняльної педа-
гогіки та методики викладання іноземних
мов було проведено наукову інтернет-кон-
ференцію для молодих науковців “Іннова-
ційні технології у навчанні іноземних мов
і культур студентів вищих навчальних зак-
ладів”; кафедрою практики німецької мо-

ви 27 – 29 квітня 2015 р було організовано
Міжнародний семінар “Міжнародний
діалог у світлі австрійсько-української
історії”, а також 22 – 23 травня 2015 року
проведено колоквіум “Мартін Бубер”.

З 27 вересня до 3 жовтня 2015 року в
інституті іноземних мов відбулися IV Дні
австрійської культури, в яких взяли участь
120 учасників, з них 28 – з-за кордону
(Австрія, Польща, Німеччина, Швейцарія)
та 32 – з інших ВНЗ України. В рамках
цього проекту відбувся Міжнародний се-
мінар “Українсько-австрійсько-німецькі
мовні, літературні та культурно-освітні
взаємини”.

У квітні 2016 року зусиллями виклада-
чів кафедр германських мов і перекладо-
знавства та практики англійської мови під
керівництвом завідувача кафедри герман-
ських мов і перекладознавства професора
О. Бабелюк та завідувача кафедри прак-
тики англійської мови, доцента Н. Бойчук,
спільно з Національним університетом
“Одеська юридична академія” було орга-
нізовано міжуніверситетський “круглий
стіл” “Англійська мова у ХХІ ст.: спосіб
мислення, професійної комунікації та
діалогу культур”.

Завідувач кафедри романської філології
та компаративістики, доктор педагогічних
наук, професор В.П. Кемінь та професор
кафедри романської філології та компа-
ративістики, доктор філологічних наук
Г.П. Сабат є співорганізаторами Міжна-

Степану Степановичу Сеньківу – доцен-

Дні науки – 2016
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Том склали книжки післявоєнного періоду
творчості Д. Донцова: “За який такий про-
від” (1948), “Московська отрута” (1955),
“Туга за героїчним” (1953), “За яку рево-
люцію?” (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 підс-
тупних викривлень та фальшувань виз-
вольних концепцій українського націона-
лізму. Особливості мови і стилю Д. Донцо-
ва узгоджені із нормами сучасного україн-
ського мовлення й орфографії, водночас
збережені його окремі питомо національ-
ні, ідіоетнічні риси незросійщеного україн-
ського правопису.

Студентська наукова  робота
Студентка філологічного факультету Ва-

силина Михайлунів (група УА-44Б) здобула
ІІ місце у ІІ (обласному) етапі ХVІ Міжна-
родного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика (студенти  ВНЗ ІІІ – ІV рівнів
акредитації (філологи)) V рівень завдань.
Науковий керівник – доцент кафедри
української мови Марія Стецик.

Студентка філологічного факультету
Ірина Волощак (група УА-33Б) нагородже-
на дипломом І ступеня у VІ Міжнарод-
ному мовно-літературному конкурсі імені
Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ
– ІV рівнів акредитації (гуманітарний про-
філь). Науковий керівник – доцент кафедри
української мови Марія Стецик.

17 березня 2016 року студентка філоло-
гічного факультету Соломія Баранська
(гр.УА-23Б) нагороджена дипломом ІІІ
ступеня у фіналі ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності “Українська мова”, який
відбувся на базі Житомирського держав-
ного університету імені Івана Франка. Нау-

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ФІЛОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ
ковий керівник – доцент кафедри україн-
ської мови Марія Стецик.

13 – 15 квітня 2016 року в Уманському
державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини відбулася Всеукраїн-
ська студентська олімпіада з навчальної
дисципліни “Політологія”. Представника-
ми Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка були
студентки ІІІ курсу філологічного факуль-
тету: Катерина Лопушанська (нагородже-
на грамотою у номінації “За оригінальне
вирішення наукової проблеми”) та Ірина
Волощак (нагороджена грамотами у номі-
націях “Знавець теорії політичної науки”,
“За інноваційний підхід у вирішенні проб-
лемного завдання”, а також дипломом ІІІ
ступеня і медаллю).

21 – 22 травня 2015 р. студенти філоло-
гічного факультету Іванна Шемелинець
(гр.УА-24Б) та Галина Скольська (гр. УА-
13Б) взяли участь у ХІ Всеукраїнській
олімпіаді “Юні знавці Біблії – 2016”, яка
проходила на базі Національного універ-
ситету “Острозька академія”. За результа-
тами олімпіади Іванна Шемелинець наго-
роджена дипломом І ступеня та грамотою
за оригінальне та майстерне виконання
творчої роботи, Галина Скольська – дип-
ломом ІІ ступеня та грамотою за найкраще
представлення власного доробку, що про-
славляє Бога, а також дипломом ІІ ступеня
нагороджений Дрогобицький державний
педагогічний університет за ІІ командне
місце в ХІ Всеукраїнській олімпіаді “Юні
знавці Біблії – 2016”.

Іванна Бринько (номінація “Найкращий
знавець українського модернізму”), Васи-
лина Михайлунів (номінація “Найкращий
знавець сучасного літературного проце-
су”) (гр.УА-44Б) брали участь у Всеукраїн-
ському етапі студентської олімпіади з укра-
їнської мови та літератури (м. Полтава).

родної літературно-мистецької конфе-
ренції “Країна Франкіана”, яка пройде
25 травня 2016 р. у Дрогобицькому дер-
жавному педагогічному університеті імені
Івана Франка.

У звітному періоді викладачі інституту
іноземних мов взяли участь у міжнарод-
них конференціях, які проходили у Польщі
(Познань, Сєдльце, Гданськ, Ченстохова),
Австрії (Відень), Німеччині (Мюнхен),
Чехії (Прага, Оломоуц).

З 22 червня до 3 липня 2015 р., доцент
кафедри романської філології та компара-
тивістики, кандидат філологічних наук
М.П. Лук’янченко проходила стажування
у Франції в Лотаринзькому університеті
(L’Université de Lorraine UFR Lansad,
DéFLE-Mets). Професор романської фі-
лології та компаративістики, доктор філо-
логічних наук О.В. Бистрова з 6 до 26 лип-
ня 2015р. проходила стажування в Універ-
ситеті Марії Кюрі-Складовської (м. Люб-
лін, Польща). Старший викладач роман-
ської філології та компаративістики
М.П. Винарчик пройшла півторамісячне
стажування (1.11 – 15.12. 2015 р.) для під-
вищення кваліфікації в університеті Ченс-
тохови (Польща). Доцент кафедри прак-
тики німецької мови, кандидат філо-
логічних наук Я.М. Лопушанський прой-
шов місячне стажування для підвищення
кваліфікації в Інституті германістики

Віденського університету (Австрія)
(4.04.2016 – 5.05.2016 р.).

У квітні 2016 року у рамках міжнародної
співпраці волонтер із Сполучених Штатів
Америки п. Келлі Лукас прочитав курс
лекцій студентам англійського відділення
II – III курсів, стосовно ефективних мето-
дів та особливостей викладання англій-
ської мови.

12 травня 2016 року проведено регіо-
нальну олімпіаду з німецької мови, в якій
взяли участь 22 учнів Львівської області.
Переможцями олімпіади стали Наталя
Сорока (ЗОШ № 2 м. Дрогобич) та Анна-
Марія Мушак (гімназія “Престиж” м.
Львів)

У жовтні 2015 року в Інституті інозем-
них мов було створено культурно-просвіт-
ницьку студентську студію “Сіль землі”
(керівник – Петро Сабат, гр. АН-31Б).
Студентами цієї студії 5 листопада 2015
року було організовано зустріч-імпрезу з
онуком легендарного Івана Франка –
Роландом Франком.

21 жовтня 2015 року членами Науково-
го товариства студентів та аспірантів
ім. проф. В. Надім’янова в інституті іно-
земних мов, спільно з кафедрою нової та
новітньої історії України, організовано
демонстрацію фільму “Залізна сотня”,
знятого за мотивами книги Юрія Борця
“У вирі боротьби” з нагоди  відзначення

73-ої річниці створення УПА. До Дня
української мови та писемності студент-
ське самоврядування, спільно з цим Нау-
ковим товариством, відзняли відеоролик
за участю україномовних жителів Польщі,
Чехії, Литви, Узбекистану, Канади та Ки-
таю.

Ольга Болюк (А-1М) взяла участь та
здобула ІІ місце на Всеукраїнському кон-
курсі імені Тараса Шевченка з польської
мови. Вона також здобула ІІІ місце на
олімпіаді з англійської мови.

Студенти інституту іноземних мов поль-
ського відділення (А. Галайдін, Б. Лока-
тир, Г. Кузів, Ю. Бадзь, Є. Мусяло) взяли
участь в освітньому проекті з обміну сту-
дентами “Подвійний диплом” із Полоній-
ною академією у Ченстохові. Двоє сту-
дентів німецького відділення (М. Ле-
мех, М. Чобанюк) з 1 до 31 липня 2015
року проходили стажування в Літній шко-
лі при культурно-освітньому центрі
Штайнах (Австрія). Студентки В. Міраї  та
М. Лопушанська проходять навчання у
Віденському педагогічному університеті.

У рамках програми Erasmus+ у ІІ се-
местрі 2016 р. студент із Віденського пе-
дагогічного університету Вальтер Філіп
Сурбек проходить навчання в інституті
іноземних мов на відділенні англійської
мови.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ  ЗА 2015 – 2016 РР.

Дні науки – 2016
Міжнародна співпраця

НПП факультету плідно працюють і на
ниві міжнародної співпраці. З 29 лютого
до 4 березня 2016 р. доцент кафедри
української мови Оксана Кушлик перебу-
вала в Люблінському католицькому уні-
верситеті Яна Павла ІІ (Польща) за про-
грамою ERASMUS+ у категорії “teaching
mobility”. Доцент О. Кушлик запропону-
вала студентам українського відділення
Інституту слов’янської філології цього
університету оглядовий курс лекцій, при-
свячених актуальним питанням дерива-
тології сучасної української мови, позна-
йомилася зі структурою Інституту, огля-
нула матеріально-технічну базу, завдяки
якій нормалізовано навчальний процес,
зокрема у вивченні української мови та
літератури, поспілкувалася зі студентами.
Крім того, мала офіційні зустрічі з дирек-
тором Інституту слов’янської філології
доктором габілітованим Марією Моцаж,
завідувачем кафедри української літе-
ратури, члени якої забезпечують викла-
дання дисциплін лінгвістичного циклу,
доктором габілітованим Беатою Сівек,
координатором проведення занять та
інших культурних заходів у межах про-
грами ERASMUS+ доктором Альбертом
Новацьким, на яких окреслили особли-
вості організації навчального процесу в
Люблінському католицькому університеті
Яна Павла ІІ та Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті імені Іва-
на Франка, обговорили плани проведення
міжнародних наукових заходів – конфе-
ренцій, семінарів, круглих столів, обміня-
лися науковою продукцією (збірниками
наукових праць, часописами, моногра-
фіями), виданою в обох університетах.

Науково-педагогічні працівники філо-
логічного факультету провели низку пре-
зентацій книг та монографій, організували
ряд зустрічей із визначними науковцями і
письменниками.
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Одним із пріоритетних завдань інсти-
туту музичного мистецтва є наукова діяль-
ність викладачів кафедр. Дослідження сто-
суються багатьох актуальних проблем му-
зичного навчання і виховання дітей, мето-
дики викладання музики, а також музич-
ної україністики. Викладачі є авторами
монографій, посібників, збірників, науко-
вих статей, в яких проблеми музичного
навчання і виховання розкриваються в
загальноєвропейському контексті.

Зокрема, кафедра музикознавства та
фортепіано працює над темою комплекс-
ного наукового дослідження “Українське
музичне мистецтво в контексті сучасної
європейської культури та освіти” (керів-
ник – кандидат педагогічних наук, доцент
Людомир Філоненко). Результати дослі-
дження за 2015 рік представлені в 18 нав-
чально-методичних посібниках, 43 стат-
тях: 2 статті за кордоном, 2 – у міжнарод-
них науково-метричних базах даних, 17 –
у фахових виданнях, 22 – в інших наукових
виданнях. Опубліковано також 3 тези на
міжнародних науково-практичних конфе-
ренціях і видано, спільно з іншими кафед-
рами інституту музичного мистецтва, нау-
ковий збірник.

Кафедра народних музичних інстру-
ментів та вокалу працює над темою комп-
лексного наукового дослідження “Музич-
но-педагогічні та музикознавчі аспекти
розвитку вокального та інструментально-
го  мистецтва України: минуле і сучасне”
(керівник – професор Корнелій Сятець-
кий). Результати дослідження за 2015 рік
представлені в 16 навчально-методичних
посібниках, 39 статтях: 6 статей за кордо-
ном, 6 – у міжнародних науково-метрич-
них базах даних, 15 – у фахових виданнях,
12 – в інших наукових виданнях. Опубліко-
вано також 15 тез, зокрема, 14 –  на міжна-
родних науково-практичних конференціях
і 1 – на всеукраїнській конференції. Ви-
дано 9 наукових збірників.

Кафедра методики музичного вихован-
ня і диригування працює над темою комп-
лексного наукового дослідження “Музич-
на освіта і хорове мистецтво України в на-
ціональному та європейському культурно-
освітньому просторі” (керівник – доктор
мистецтвознавства, професор Ірина Бер-
мес). Результати дослідження за 2015 рік
представлені в 12 навчально-методичних
посібниках, 31 статті: 1 стаття за кордоном,
2 – у міжнародних науково-метричних
базах даних, 15 – у фахових виданнях, 13
– в інших наукових виданнях. Опубліко-
вано також тези на міжнародних науково-
практичних конференціях і видано,
спільно з іншими кафедрами інституту
музичного мистецтва, науковий збірник.
У 2015  році захищено такі кандидатські
дисертації: Галина Стець (“Тенденції роз-
витку методики викладання музики в
загальноосвітніх школах України (другої
половини ХХ – початку ХХІ ст.)”); Тетяна
Медвідь (“Розвиток музичного навчання
в загаль-ноосвітніх закладах України в
кінці ХХ – на початку ХХІ століття”).

Велику увагу керівництво інституту при-
діляє організації щорічних наукових кон-
ференцій, фахових конкурсів вокалістів,
диригентів, піаністів, баяністів. Популяр-
ними стали Міжнародний конкурс бая-
ністів (акордеоністів) “Вічний рух”
(“Perpetuum mobile”), Всеукраїнський від-
критий  конкурс баяністів-акордеоністів
“Візерунки Прикарпаття”, конкурс дири-
гентів, фестиваль дитячої пісні “Ми діти
твої, Україно” мистецький конкурс “Му-
зичний талант”, науково-практична кон-
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ференція “Хорове мистецтво України та
його подвижники” та інші. Традицією
стали концерти “Шкільної філармонії”, які
за участю студентів інституту відбувають-
ся в загальноосвітніх школах міста.

У 2015 році інститутом музичного мис-
тецтва проведено такі науково-практичні
конференції: VІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція “Музична освіта
України: проблеми теорії, методики, прак-
тики”; V Міжнародна науково-практична
конференція “Творчість для народних
інструментів композиторів України та за-
рубіжжя”; “Історія, теорія та практика му-
зично-естетичного виховання”; IX Між-
народна науково-практична конференція
“Народно-інструментальне мистецтво на
зламі ХХ –ХХІ століть”.

В інституті музичного мистецтва функ-
ціонує наукове товариства імені професора
В. Надім’янова. Головною метою діяль-
ності товариства є всебічне сприяння нау-
ковій, винахідницькій та творчій діяльності
студентів.

Професорсько-викладацький склад ка-
федр створює всі необхідні умови для роз-
витку творчих здібностей обдарованої
молоді через участь у художніх колек-
тивах: хорова капела “Gaudeamus” (ке-
рівник – професор Степан Дацюк); ан-
самбль скрипалів (керівник – доцент Юрій
Чорний); ансамбль бандуристів (керівник
– старший викладач Стефанія Пінчак);
вокально-хореографічний ансамбль “Про-
лісок” (керівник – доцент  Юрій Добуш);
інструментальний ансамбль “Намисто”
(керівник – старший викладач Михайло
Тиновський); чоловічий камерний хор
“Боян Дрогобицький” (керівник – про-
фесор Петро Гушоватий). Студентські
творчі об’єднання спрямовані на поглиб-
лення професійної майстерності майбут-
ніх учителів, пропаганду кращих зразків
класичної, народної та сучасної музики.
Творчі звіти студентських колективів по-
казали високу професійну майстерність,
що дало можливість присвоїти цим колек-
тивам звання “Народний”.

З метою підготовки студентів до Все-
української студентської олімпіади з нап-
ряму “Музичне мистецтво” в інституті му-
зичного мистецтва створено проблемну
групу. Учасники проблемної групи є пере-
можцями багатьох міжнародних, все-
українських, а також регіональних кон-
курсів.

Щорічно для студентів інституту музич-
ного мистецтва проводиться науково-
практична конференція, на якій молоді
дослідники мають можливість апробувати
основні результати своїх наукових дослі-
джень. Зокрема, у 2015 – 2016 році, на час
проведення студентських наукових конфе-
ренцій, було сформовано три секції: “Сек-
ція дослідницьких завдань із проблем на-
писання дипломних робіт”, “Секція дос-
лідницьких завдань із проблем написання
магістерських робіт”, “Секція музичної
педагогіки та музикознавства”.

15 квітня 2015 року інститут музичного
мистецтва провів VІІІ Всеукраїнський
науково-практичний семінар студентів,
аспірантів, молодих вчених “Історія, теорія
та практика музично-естетичного вихо-
вання”, за матеріалами якого видано збір-
ник статей учасників науково-практичного
семінару. Студенти Ю. Даньків, П. Вовк,
Х. Солига опублікували результати своїх
досліджень.

Крім щорічної студентської науково-
практичної конференції, а також науково-
практичного семінару, студенти інституту

музичного мистецтва беруть участь і в
інших наукових заходах. Зокрема, вони є
авторами багатьох статей і навчально-
методичних посібників.

Одним із вагомих напрямків діяльності
інституту музичного мистецтва є участь
студентів у міжнародних, всеукраїнських,
регіональних конкурсах, на яких вони
здобувають призові місця. Зокрема, у 2015
– 2016 роках студента стали переможцями
таких конкурсів:

МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС
“INTERNET MUSIC COMPETITION”

(Сербія, березень 2015 р.)
І премія – Ольга Горда (клас доц. Є. Шу-

невич);
І премія – Марія Трощило (клас доц.

Є.  Шуневич);
І премія – Василь Шуневич (клас доц.

Є. Шуневич).
VІІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ

БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ
“PERPETUUM MOBILE”

(Дрогобич, 30 квітня – 3 травня 2015 р.)
ІІІ премія – Інструментальне тріо “3-D”:

Ангелина Юрків, Ольга Петраш, Ганна
Савчин (клас доц. А. Душного);

Диплом із відзнакою – Андрій Шабля
(клас доц. А. Душного).

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
МУЗИКИ АКОРДЕОНОВОЇ

“HARMONIA ZDROWIA I MUZYKI”
 (Польща, Сольце-Здрой,
 12 – 14 червня, 2015 р.)

Диплом – Інструментальний дует: Оль-
га Петраш (скрипка), Ганна Савчин (акор-
деон) / (клас доц. А. Душного);
Диплом – Михайло Шерба (клас доц.

А. Душного);
Диплом – Ганна Савчин (клас доц.

А. Душного).
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС  МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА  “КИЇВСЬКИЙ

КОЛОРИТ”
(Київ, жовтень 2015 р.)

Номінація “Інструментальний жанр
(народні інструменти)”

ІІІ премія – Володимир Бобанич (клас
доц. А. Душного)
Диплом – Галина Богомол (клас доц.

А. Душного)
номінація “Інструментальний жанр

(ансамбль)”
ІІІ премія – дует баяністів: Володимир

Бобанич, Михайло Чень (клас доц.
А. Душного)
ІІІ премія – інструментальний дует (Ганна

Савчин (акордеон), Ольга Петраш (скрип-
ка)) / (клас доц. А. Душного)

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС
ЮНИХ ВИКОНАВЦІВ “KAUNAS

SONORUM”
(Литва, Каунас, листопад 2015 р.)

Диплом – Володимир Бобанич (клас доц.
А. Душного)

МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ім. І. ВИМЕРА

“ЗОЛОТА ТРОЯНДА”
(Львів, листопад 2015 р.)

номінація “Народні, духові та ударні
інструменти”

ГРАН-ПРІ, “Золота медаль” та диплом I
ступеня – Володимир Бобанич (баян, клас
доц. А. Душного)
Диплом І ступеня – Михайло Чень (баян,

клас доц. А. Душного)
Диплом ІІ ступеня – Василь Шуневич (гі-

тара, клас викл. В. Паламарчука)
номінація “Інструментальні ансамблі”

“Золота медаль” та диплом I ступеня –
Інструментальний дует (Ганна Савчин,
Ольга Петраш) (клас доц. А. Душного)

Дні науки – 2016
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Диплом ІІ ступеня – дует баяністів: Воло-

димир Бобанич, Михайло Чень (клас доц.
А. Душного)

номінація “Композиція та імпровізація”
Диплом І ступеня – Галина Богомол

(клас доц. А. Душного)
номінація “Академічний вокал”

“Золота медаль” та диплом І ступеня –
Василь Шуневич (клас доц. Є. Шуневич,
конц-р Т. Козій);

Диплом ІІ ступеня – Марія Трощило
(клас доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій)

Диплом ІІІ ступеня – Ольга Горда (клас
доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій)

Диплом ІІІ ступеня – Ілона Реут (клас
доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій)
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ

КОНКУРС БАЯНІСТІВ-
АКОРДЕОНІСТІВ “ВІЗЕРУНКИ

ПРИКАРПАТТЯ”
(Дрогобич, 4 – 6 грудня 2015 р. )

Диплом ІІІ ступеня – Володимир Боба-
нич (клас доц. А. Душного).

Диплом ІІІ ступеня – дует баяністів: Во-
лодимир Бобанич, Михайло Чень (клас
доц. А. Душного).

МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС
“INTERNET MUSIC COMPETITION”

(Сербія, березень 2016 р.)
ІІ премія – Володимир Бобанич (баян,

клас доц. А. Душного)
ІІ премія – Ілона Реут (академічний во-

кал, клас доц. Є. Шуневич, конц-р
Т. Козій)

ІІ премія – Марія Трощило (академічний
вокал, клас доц. Є. Шуневич, конц-р
Т. Козій)

ІІ премія – Василь Шуневич (клас доц.
Є. Шуневич, конц-р Т. Козій)

МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС
“WEB VOISE COMPETITION”

(Сербія, березень 2016 р.)
І премія – Василина Жалівців (номінація

“Естрадно-джазовий вокал” (клас доц.
Є. Шуневич)

ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС БАЯННО-АКОРДЕОННОГО

МИСТЕЦТВА “БАЯННЕ КОЛО НА
ЗАПОРІЖЖІ”

(Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2016 р.)
Диплом із відзнакою – Володимир Бо-

банич (клас доц. А. Душного)
ІІІ МІЖНАРОДНИЙ

ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ІНТЕРНЕТ-
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

“ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДИВОГРАЙ”;

квітня 2016 р.)
Клас доц. А. Душного

І премія – Володимир Бобанич (баян,
на національному рівні); І премія – Воло-
димир Бобанич (баян, на міжнародному
рівні за ЮНЕСКО, Молдова)

ІІ премія – Андрій Росоловський (баян,
на національному рівні); І премія – Андрій
Росоловський (баян, на міжнародному
рівні за ЮНЕСКО, Молдова)

ІІІ премія – Ганна Савчин (акордеон, на
національному рівні); ІІ премія – Ганна
Савчин (акордеон, на міжнародному рівні
за ЮНЕСКО, Молдова)

Клас доц. І. Кліш
І премія – Мар’яна Кравчук (академіч-

ний вокал, на національному рівні); І
премія – Мар’яна Кравчук (академічний
вокал, на міжнародному рівні за
ЮНЕСКО, Молдова)

Клас доц. Є. Шуневич, конц-р Т. Козій
ІІ премія – Василь-Тарас Шуневич (ака-

демічний вокал, на національному рівні);
І премія – Василь-Тарас Шуневич (акаде-
мічний вокал, на міжнародному рівні за
ЮНЕСКО, Молдова)

Клас викл. В. Паламарчука
ІІ премія – Василь-Тарас Шуневич (гі-

тара, на національному рівні); І премія –
Василь-Тарас Шуневич (гітара, на міжна-
родному рівні за ЮНЕСКО, Молдова)

XI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС
МИСТЕЦТВ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ

ЕДЕЛЬВЕЙС”
(Ужгород, 3 – 5 травня 2016 р.)

І премія – Володимир Бобанич (баян,
клас доц. А. Душного)

І премія – Андрій Олексюк (баян, клас
доц. А. Душного)

ІІ премія – Ганна Савчин (акордеон,
клас доц. А. Душного, конц-р Г. Богомол)

ІІ премія – тріо акордеоністів: Галина
Богомол, Ганна Савчин, Маріна Кидисюк
(клас доц. А. Душного)

ІІІ премія – Павлина Галишин (клас
доц. І. Фрайта)

ІХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ
БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ

“PERPETUUM MOBILE”
(Дрогобич, 6 – 9 травня 2016 р.)

ІІ премія – Володимир Бобанич (клас
доц. А. Душного)

Диплом із відзнакою – Інструменталь-
ний дует: Ольга Петраш, Ганна Савчин
(клас доц. А Душного).

Важливою складовою діяльності інсти-
туту музичного мистецтва є міжнародна

співпраця, яка проводиться з такими зак-
ладами та установами: “Associazione
culturale musicale “FORTISSIMO” (Італія);
“Литовська академія музики і театру”
(Вільнюс, Литва); “Музична академія уні-
верситету Вітовта Великого” (Каунас,
Литва); “Відділ освіти адміністрації само-
управління міста Каунаса” (Литва); “Інс-
титут музичної освіти Університету імені
Яна Кохановського” (Кєльце, Польща);
“Гомельська філармонія” (Білорусь);
“Gminne Centrum Kultury w Solec-Zdrój”
(Польща); “Вища педагогічна школа Біло-
сток” (Польща); “Державна вища профе-
сійна школа” (Сянок, Польща); “Казахсь-
ка національна консерваторія ім. Кур-
мангази” (Алмати, Казахстан); Інститут фі-
лософії і права національної академії наук
Азербайджану та інші. Зокрема, 12 – 14
червня 2015 року кандидат педагогічних
наук, доцент Андрій Душний взяв участь
у журі Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Akordeonowej “Harmonia Zdrowia i Muzyki”
(Gminne Centrum Kultury w Solec-Zdrój
(Польща); у вересні 2015 року доцент ка-
федри музикознавства та фортепіано
Олександра Німилович взяла участь у VІІІ
Аугустовській науковій конференції у “Ви-
щій педагогічній школі Білосток” (Поль-
ща); у вересні 2015 року старший викладач
кафедри музикознавства та фортепіано
Марія Каралюс взяла участь у Між-
народній науковій конференції в “Дер-
жавній вищій професійній школі” (Сянок,
Польща); Хорова капела “Gaudeamus”
(керівник – професор Степан Дацюк) 28
– 30 травня 2015 року взяла участь у II
Хоровому фестивалі міст-побратимів Люб-
ліна (Польща), 2 – 4 жовтня 2015 р. у XV
концертах літургійної музики (м. Гіжиць-
ко, Польща), а у березні 2016 року у міжна-
родному музичному проекті, спільно з хо-
ром  “Інституту музичної  освіти універси-
тету Я. Кохановського” (Польща), вико-
нали “Реквієм” Л. Керубіні тощо.

Таким чином, кадрове забезпечення та
організація наукової роботи має значний
науково-педагогічний потенціал і подальші
перспективи його нарощування, що дає
можливості для підготовки фахівців ОКР
“Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”.

       Іван ФРАЙТ,
 заступник директора з наукової

роботи  інституту музичного
мистецтва, кандидат педагогічних

наук, доцент

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ЗА 2014 – 2016 РР.
Викладачі соціально-гуманітарного фа-

культету важливим компонентом профе-
сійної діяльності вважають науково-дос-
лідну роботу, яка спрямовує їх творчий
пошук на розробку нових теоретичних
концепцій, ефективних методик і освітніх
технологій тощо. Впровадження результа-
тів науково-дослідної діяльності виклада-
чів у практику вищого навчального закла-
ду дозволяє піднімати рівень професійної
підготовки майбутніх фахівців на якісно
новий рівень.

У 2015 – 2016 н.р. при кафедрі психоло-
гії функціонує науково-дослідна лаборато-
рія моделювання освітніх технологій. Вик-
ладачами кафедри під керівництвом про-
фесора Мирослава Савчина створена нова
освітня технологія. Зараз відбувається її
апробація та застосування.

У травні 2015 року при кафедрі загаль-
ної педагогіки та дошкільної освіти ство-
рено лабораторію педагогічної творчості
під керівництвом кандидата педагогічних
наук, доцента Надії Дудник. Впродовж
2015 – 2016 рр. лабораторія організувала
та провела 7 науково-методичних заходів,
зокрема:  23 червня 2015 р. науково-
практичний семінар з елементами тренінгу
“Мнемотехніка як сучасна технологія
ефективного засвоєння інформації дітьми
дошкільного та молодшого шкільного
віку” (Геннадій Чепурний, психолог, док-
тор педагогічних наук РАЕ,  президент
Всеукраїнської асоціації розвитку творчої
особистості “ВАРТО”, керівник ЦОТ
“Школа ейдотехніки”, голова МФ “ПЕРС-
ПЕКТИВА”); вересень 2015 р., квітень
2016 р. стажування науковців з Уні-

верситету Марії-Кюрі Склодовської;  30
вересня 2015 р. святкову академію “Ве-
селковий світ дитинства”;   4 березня 2016
р. науково-методичний семінар “Форми і
методи екологічного виховання дітей до-
шкільного віку”; 14 – 15 квітня навчально-
методичні заняття студентів та викладачів
соціально-гуманітарного факультету з док-
тором педагогічних наук, професором, за-
відувачем кафедри дошкільної освіти
Київського університету імені Бориса
Грінченка Наталією Гавриш “Оптимізація
інтелектуально-мовленнєвого розвитку
дошкільників у середовищі ДНЗ: секрети
педагогічної майстерності”; 10 травня
2016 р. навчально-методичний семінар
“Музично-театральна та художньо-творча
діяльність дітей дошкільного віку” .

Початок.
Продовження на 20-ій сторінці

Дні науки – 2016

(м. Переяслав-Хмельницький, 14 – 15
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ЗА 2014 – 2016 РР.

На факультеті щорічно проходять чис-
ленні науково-практичні конференції:

20 – 24 жовтня та 2 – 3 квітня 2014 р.
кафедра соціальної педагогіки та корекцій-
ної освіти провела  Всеукраїнський науко-
во-практичний семінар за участю бель-
гійських колег із педагогічного коледжу
м. Кортрійк “Професійна підготовка та
компетенції соціального педагога: міжна-
родний досвід”.

6 березня 2014 р. кафедра психології
провела Всеукраїнський науково-практич-
ний семінар “Актуальні проблеми прак-
тичної психології”.

12 – 16 травня 2014 р. кафедри практич-
ної психології та соціальної педагогіки
провели Міжнародний українсько-румун-
сько-бельгійський семінар-тренінг зі сту-
дентами та викладачами факультету “Со-
ціально-педагогічна та корекційна робота
із дітьми з особливими потребами”.
3 – 4 листопада 2014 р. та 20 – 24 квітня

2015 р. кафедрою соціальної педагогіки
та корекційної освіти за участю зарубіж-
них партнерів організовано науково-прак-
тичну конференцію “Корекційна та со-
ціальна педагогічна робота із людьми із
особливими потребами”

Як результат діяльності викладачів фа-
культету у 2014 році вийшли друком нау-
кові збірники праць:

1. Challenges of contemporary education
– theoretical and empirical contexts : Scientific
symposium / Еdited by Anny Kanios, Anny
Dudak, Oresty Karpenko. – Drohobych:
Publishing department of Drohobych state
pedagogical Ivan-Franko-University, 2014. –
178 p. (9,5  др. арк.) (89 с., 4,75 др. арк.)
(ISBN 978-966-384-309-4)

2. Teacher education in Ukraine: historical
experience and modern challenges / Research
work collection edited by Marii Chepil, Oresty
Karpenko, Joanny Konaszewskiej. – Lublin
2014, UMCS. – 284 s. (17 др. арк.) (213 с.,
12,75 др. арк.) (ISBN 978-83-7784-501-1)

3. Topical issues of future teachers’ training
in Ukraine / Editors M. Chepil. O. Karpenko,
J. Konaszewska. – Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie Skіodowskiej, 2014.
–  238 s. (15 др. арк.) (179 с., 11,25 др. арк.)
(ISBN 978-83-7784-500-4)

4. Людинознавчі студії: збірник науко-
вих праць Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. І. Франка /
Ред. кол.: Н. Скотна (головний редактор),
М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – Дро-
гобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка,
2014. – Випуск 29. Частина 1. Педагогіка.
– 252 с. (15,75 др. арк.) (ISSN 2313-2094)

5. Людинознавчі студії: збірник науко-
вих праць Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. І. Франка /
Ред. кол.: Н. Скотна (головний редактор),
М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – Дро-
гобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка,
2014. – Випуск 29. Частина 2. Педагогіка.
–  238 с. (14,87 др. арк.). (ISSN 2313-2094)

6. Проблеми гуманітарних наук: Збірник
наукових праць Дрогобицького державно-
го педагогічного університету ім. І. Фран-
ка / Ред. кол.: Н. Скотна (головний редак-
тор), І. Галян (редактор розділу) та ін. –
Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Фран-
ка, 2014. – Випуск 33. Психологія. – 254 с.
(15,87 др. арк.)

7. Збірник матеріалів щорічної звітної
науково-практичної конференції виклада-
чів кафедри практичної психології / Ред.
колегія Н. Скотна, З. Спринська. – Дрого-
бич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка,

2014. – 98 с. (Рекомендовано до друку вче-
ною радою ДДПУ ім. І. Франка, протокол
№ 5 від 20.03.2014 року) (6,12 др. арк.)

15 – 16 квітня 2015 р. кафедрою загаль-
ної педагогіки та дошкільної освіти орга-
нізовано та проведено Всеукраїнську нау-
ково-практичну конференцію за міжнарод-
ною участю “Дитинство в соціально-пе-
дагогічному дискурсі” (Україна – Польща).
23 квітня 2015 р. відбулася ІІ Всеук-

раїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів, молодих вчених та
фахівців у галузі психології “Актуальні пи-
тання сучасної психології”.
15 – 16 травня 2015 р. проведено регіо-

нальну науково-практичну конференцію
“Актуальні проблеми сучасної науки:
соціально-педагогічний та психологічний
аспекти”.

Як результат наукової діяльності вийш-
ло 9 монографій:

1. Цінності сучасної молоді: психологіч-
ний аспект: [монографія] / Н. Скотна,
З. Спринська. – Дрогобич: Видав. відділ
ДДПУ ім. І. Франка, 2015 – 367 с. (16,55
др. арк.)

2. Особистісно-професійний розвиток
майбутнього педагога: монографія. / За
ред. проф. М.В. Савчина. – Дрогобич:
Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. –
331 с. 17,5 др.ар.:

3. Гера Т.І. Тренінгова методика проведен-
ня лабораторних, семінарських і практичних
занять із загальної психології як засіб психо-
логічного супроводу майбутніх педагогів:
монографія / Т.І. Гера. – Дрогобич: РВ ДДПУ
ім. І. Франка, 2013. – 244  с. – 15,25 др. арк.

4. Савчин М.В. Поблема особистості у
постмодерністській психології /М.В. Сав-
чин/Особистість у розвитку: психологічна
теоріяі практика: монографія/ за ред. Мак-
сименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. Кни-
га І. – Суми: Вид-во Сум ДПУ ім. А.С. Ма-
каренка, 2015.– 107 – 128с. (1,5 др.ар).

5. Квас О. Cімейне виховання в педаго-
гічній думці Німеччини (1895 – 1933 рр.):
історико-педагогічний аспект / Олена
Квас, Мар’яна Клим. – Дрогобич: Видав.
відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 185 с.
(6,5 др.арк.) (співавторство – 92 с. /
3,25 др.арк.)

6. Невмержицька О. Навчання профіль-
них предметів у спеціалізованих школах
із поглибленим вивченням іноземних мов
України: історичний аспект : [монографія]
/ О. Худзей, О. Невмержицька. – Ужгород
– Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Фран-
ка, 2015. – 168 с. / 10,62 др.арк. (співавтор-
ство – 84 с. / 5,3 др. арк.)

7. Гриник І. Підготовка майбутніх со-
ціальних педагогів до правового захисту
дітей у Німеччині: монографія / Ігор Гри-
ник. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ
ім. І. Франка, 2015. – 168 с. (10,5 др.а).

8. Логвиненко Т.О. Професійна підго-
товка соціальних працівників у скандинав-
ських країнах: Данія, Норвегія, Швеція /
Т. Логвиненко. – Дрогобич: Видав. відділ
ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 320 с. (24,5 др.а).

9. Частини монографії: Дудник Н.
Использование технологи психолого-пе-
дагогического проектирования в до-
школьном образовании / Н.Дудник // Мо-
дернизация образования в современном
мире: традиции и инновации: монография
/ В.А.Степанович [и др.]: Брест. гос. ун-т
им. А.С.Пушкина. – Брест: БрГУ, 2015. –
245 с. – С. 107 – 132.  (співавторство –
26 с. / 1,6 др.арк.) Карпенко О. Теоретико-
методичсекие аспекты подготовки педа-
гога к профессиональной деятельности /
О. Карпенко . – С. 53 – 77 (співавторство

– 25 с., 1,6 др.арк.) Чепиль М. Тенденции
развития современного высшего обра-
зования в Украине / М. Чепиль. – С.  27 –
53 (співавторство – 27 c. / 2,0 др. арк.)

30 – 31 березня 2016 року у Дрогобиць-
кому державному педагогічному універ-
ситеті відбулася Міжнародна наукова кон-
ференція “Виховання у контексті цивілі-
заційних процесів: вітчизняний і зару-
біжний досвід”, організована кафедрою
загальної педагогіки та дошкільної освіти.
У форумі взяло участь 117 учасників із 36
вищих навчальних закладів Польщі, Авст-
рії, Білорусі, України.

До конференції опубліковано два випус-
ки фахового видання “Людинознавчі сту-
дії. Серія “Педагогіка”, англомовна колек-
тивна монографія “In the Sphere of
Education and Artistic Work” (за ред. М. Че-
піль, А. Жуковської, О. Карпенко), в якій
представлено результати досліджень уче-
них з України, Польщі та Білорусі.

Важливим компонентом професійної
діяльності викладачів є науково-дослідна
діяльність, яка спрямовує їх творчий по-
шук на розробку нових  теоретичних кон-
цепцій, ефективних методик і освітніх тех-
нологій тощо. Впровадження результатів
науково-дослідної діяльності викладачів у
практику вищого навчального закладу
дозволяє піднімати рівень професійної
підготовки майбутніх фахівців на якісно
новий рівень.

Викладачами факультету у 2014 – 2015
рр. було захищено 9 кандидатських  ди-
сертацій:

21 січня 2014 р. – Ігор Гриник 13.00.01
Загальна педагогіка та історія педагогіки.
(“Підготовка майбутніх соціальних педа-
гогів до правового захисту дітей у Німеч-
чині”).

15 жовтня 2014 р. – Роман Хавула Педа-
гогічна та вікова психологія (“Особливості
психологічної готовності юнаків до бать-
ківства”).

25 серпня 2014 р. – Марія Заміщак
19.00.07 Педагогічна та вікова психологія
(“Психологічні умови становлення мо-
ральної самооцінки молодших школярів”)

1 листопада 2014 р. – Наталя Подоляк
19.00.01 Загальна психологія. Історія пси-
хології (“Індивідуально-психологічні
особливості асертивності особистості”)

29 травня 2014 р. – Марія Ярушак
13.00.01. Загальна педагогіка та історія пе-
дагогіки (“Виховання дівчинки в українсь-
кій родині засобами етнопедагогіки (друга
половина ХІХ – поч. ХХ ст.))”

4 березня 2015 р. – Світлана Волошин
13.00.07 Теорія і методика виховання (“Ду-
ховно-моральне виховання старшокласни-
ків-вихованців інтернатних закладів засо-
бами української етнопедагогіки”)

21 квітня 2015 р. – Віра Дуб 19.00.07
Педагогічна та вікова психологія (“Психо-
логічні особливості становлення ціннісно-
смислової сфери майбутніх педагогів у про-
цесі підготовки до професійної діяльності”).

30 червня 2015 р. – Андрій Зимянський
19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія.
“Психологічні мови розвитку моральної
самосвідомості підлітків”

24 листопада 2015 р. відбувся захист
Оксани Бобак 13.00.01. Загальна педаго-
гіка та історія педагогіки (“Педагогічні
засади соціалізації дітей дошкільного віку
в сім’ї у другій половині ХХ століття”. За
результатами захисту рекомендовано до
друку вченою радою Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка (протокол № 5 від 19 квітня
2016 р.) монографію “Педагогічні засади
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  ЗА 2014 – 2016 РР.
соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ї
у другій половині ХХ століття” у співав-
торстві з Тетяною Логвиненко.

Наприкінці 2015 року вийшла з друку
монографія І.М. Гриника “Підготовка май-
бутнього соціального педагога до право-
вого захисту дітей у Німеччині”. У квітні
2016 року за результатами наукових роз-
відок та багаторічної співпраці, вийшла
монографія Т. Логвиненко “Підготовка
соціальних працівників в університетах
скандинавських країн: Данія, Швеція,
Норвегія”.

Викладачами факультету за 2015 рік під-
готовлено та опубліковано 52 посібники,
183 статті, з них:  39 – у закордонних ви-
даннях та 31 – у міжнародних науком-
етричних базах даних, 85 – у фахових
виданнях. Опубліковано 11 збірників
наукових праць:

1. Актуальні проблеми сучасної науки:
соціально-педагогічний та психологічний
аспекти: збірник наукових праць за мате-
ріалами студентської науково-практичної
конференції (Дрогобич, 15 – 16 травня
2015 року) / за ред. Л.І. Смеречак,
З.В. Спринської – Дрогобич: Видав. відділ
ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 118 с.
(7,47 др. арк.)

2. Проблеми гуманітарних наук: Збір-
ник наукових праць Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка. Серія  “Психологія” / Ред.
колегія: Н. Скотна (головний редактор),
І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрого-
бич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана Фран-
ка, 2015. – Випуск 35. – 338 с. (21,12 др.
арк.)

3. Проблеми гуманітарних наук: Збір-
ник наукових праць Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка. Серія  “Психологія” / Ред.
колегія: Н. Скотна (головний редактор),
І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрого-
бич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана Фран-
ка, 2015. – Випуск 37. – 284 с. (17,75 др.
арк.)

4. Актуальні проблеми практичної
психології: збірник статей Всеукраїнсь-
кого науково-практичного семінару (Дро-
гобич, 26 березня 2015 р.) / Ред. колегія:
Н. Скотна, В. Стець. – Дрогобич: Видав.
відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. –
212 с. (13,25 др. арк.)

5. Людинознавчі студії: збірник науко-
вих праць Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка / Ред. колегія: Н. Скотна, (головний
редактор), М. Чепіль (редактор розділу) та
ін. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені
Івана Франка, 2015. – Випуск 29. Ч. 3.
Педагогіка. – 274 с. (17,12 др. арк.)
(співавторство – 91 с., 5,7  др. арк.*2)
(ISSN 2313-2094)

6. Людинознавчі студії: збірник науко-
вих праць Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка / Ред. кол.: Н. Скотна, (головний ре-
дактор), М. Чепіль (редактор розділу) та
ін. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені
Івана Франка, 2015. – Випуск 31.
Педагогіка. – 328 с. (20,5 др. арк.) (ISSN
2313-2094)

7. Людинознавчі студії: збірник науко-
вих праць Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка / ред кол. М. Чепіль (головний редак-
тор) та ін. – Дрогобич: Видав. відділ
ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск
1/33. – 300 с. (20 др. арк.). (ISSN 2313-2094)

дацького складу кафедри  психології Дро-
гобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка опуб-
лікованих у фахових виданнях України та
наукових виданнях інших держав за 2015
рік /за ред. проф. М.В. Савчина, ст. вик-
ладача С.І.Заболоцької. – Дрогобич:
Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка,
2015. – Випуск ІХ. – 146 с./ 9,25др.а.

9. Матеріали звітної наукової конфе-
ренції викладачів кафедри психології та
студентів Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка.  /Ред. колегія М. Савчин, С. Заболоць-
ка. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені
Івана Франка, 2015.– Випуск IХ. – 129/8,12
др.арк.

10. Around the care and upbringing of
pedagogical reflection / Red. work collection
edited by Oresta Karpenko, Teresa
Parczewska / Drohobych: Publishing
department of Drohobych Ivan Franko State
Pedagogical University, 2015. – 255 р. (18
др. арк.) (співавторство – 180 с., 10 др.
арк.) (ISBN 978-966-384-340-7).

11. Janusz Korczak przyjaciel dzieci: w
nurcie rozważań pedagogicznych / Pod red.
M. Czepil, R. Bednarz-Gryzbek, M. Hajkow-
skiej. – Lublin: Wzdawnictwo UMCS, 2015.
– 254 s. (співавторство – 100 с. / 8,1 др.
арк.) (ISBN 978-83-77847-615-5).

Завершено виконання міжнародного
наукового проекту “Професійна кар’єра
випускників педагогічних спеціальностей
Польщі та України” (кандидат педаго-
гічних наук, доцент О.Є. Карпенко;
01.10.2014 – 1.07.2015 р.; Університет Марії
Кюрі-Склодовської).

Отримано стипендію Уряду Австрії для
молодих кандидатів наук (OEAD) в Універ-
ситеті ім. Леопольда Франценса м. Інсбрук
(Австрія) для виконання наукового про-
екту “Інституційні форми опіки дітей в
Австрії” (кандидат педагогічних наук, до-
цент О.Є. Карпенко; 01.01.10.2015 –
1.12.2015 р.).

У рамках такого співробітництва 26 –
27 листопада 2015 року викладачі кафедри
соціальної педагогіки та корекційної
освіти І.М. Гриник, М.М. Фляк та Н.В.
Гордієнко взяли участь у Міжнародній
конференції “Психологічні проблеми осві-
ти і функціонування людини: теорія і прак-
тика” (м. Люблін), та 18 – 27 березня вик-
ладачі кафедри соціальної педагогіки та
корекційної освіти соціально-гуманітар-
ного факультету у складі декана доц. 
І.М. Гриника, доц. Н.В.  Гордієнко та
викл. М.І. Клим в рамках програми
ERASMUS+ проходили стажування в Уні-
верситетському коледжі ВІВЕС (м. Корт-
рійк, Бельгія). Під час перебування в парт-
нерському університеті наші колеги взяли
участь у міжнародній конференції з проб-
лем міграції (близько 70 учасників з 11
країн Європи), прочитали лекції для сту-
дентів, ознайомилися з особливостями
підготовки соціальних працівників, відві-
дали заклади соціального обслуговування
осіб з особливими потребами та заклади
соціальної роботи з неповнолітніми, які
мають відхилення у поведінці. Упродовж
перебування в Бельгії декан факультету
взяв участь у переговорних зустрічах із
партнерськими організаціями Бельгії та
Румунії щодо планування і реалізації
напрямків подальшої співпраці.

16 – 18 жовтня 2015 р. проходив XVІ
європейський Монтессорі конгрес, на
якому бути присутні викладачі соціально-

гуманітарного факультету,  проходячи
стажування в Університеті Марії Кюрі-
Склодовської в Польщі: Г.М. Лялюк,
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології; Є.В. Карпенко,
кандидат психологічних наук, викладач ка-
федри практичної психології, Н.З. Дуд-
ник, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри загальної педагогіки та дошкіль-
ної освіти; О.Є. Карпенко, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти.

25 – 27 листопада 2015 р.  група вик-
ладачів (18 осіб) взяли участь у Міжнарод-
ній науково-практичній конференції “Пси-
холого-педагогічні засади освіти та функ-
ціонування людини: теорія і практика”, яка
проходила на базі Університету Марії Кю-
рі-Склодовської у м. Люблін (Польща). З
доповідями виступали науково-педаго-
гічні працівники кафедри загальної педа-
гогіки та дошкільної освіти (М. Чепіль,
О. Гевко, В. Городиська, Н. Дудник,
Ю. Калічак, О. Карпенко, І. Паласевич,
А. Федорович), соціальної педагогіки та
колекційної освіти (І. Гриник, Н. Гордієн-
ко, М. Фляк), психології (С. Білозерська,
Л. Василенко, Г. Лялюк, С. Мащак)
практичної психології (І. Гриник, Є. Кар-
пенко, З. Спринська).

При кафедрі психології засновано сту-
дентське наукове товариство “Психологія
розвитку особистості” під керівництвом
проф. М.В. Савчина. У роботі наукового
товариства беруть участь  студенти філо-
логічного факультету та студенти інсти-
туту іноземних мов. Метою роботи є зба-
гачення студентів досвідом у сфері само-
розвитку особистості, зокрема, працюють
над проблемами виявлення причин труд-
нощів у процесі самоорганізації та само-
виховання. Учасники наукового това-
риства 22 квітня 2016 р. брали участь у
ІХ Всеукраїнській олімпіаді “Юні знавці
Біблії” (м. Острог).

На кафедрі психології проведено що-
річну звітну наукову конференцію  з проб-
леми кафедри “Предмет, мета та завдан-
ня психологічного супроводу особистіс-
но-професійного розвитку майбутнього
педагога”, в якій   взяли участь викладачі
кафедри та студенти. За результатами
конференції підготовлено збірник статей.
роботі наукового товариства.

На факультеті працює 15 проблемних
груп, де студенти займаються науково-
дослідною роботою та публікують статті
(56), з них – 49 одноосібно у збірниках
наукових праць. Студенти факультету що-
річно беруть участь у ІІ турі Всеукраїн-
ських предметних олімпіад та отримують
грамоти і дипломи. 17 березня 2016 р.
студентка гр. ДОМ-13  Христина Стебель-
ська  взяла участь у II турі Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності “Дошкільна освіта”
і отримала диплом ІІ ступеня.  Студентка
соціально-гуманітарного факультету
Марта Дутко, учасниця програми
ERASMUS+, взяла участь у III Всеукраїн-
ському дистанційному конкурсі сту-
дентських та учнівських наукових робіт
із соціальної педагогіки (2015) та зайняла
ІІІ місце у номінації “Соціальні проекти
(реалізовані чи спроектовані)”. Науковий
керівник проекту – Леся Смеречак,
кандидат педагогічних наук,  доцент ка-
федри соціальної педагогіки та корек-
ційної освіти. 
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Цього року історичний факультет знову
очолив рейтингову таблицю за показни-
ками науково-дослідницької роботи за
2015 р. з-поміж інших факультетів та
інститутів Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка. Таким результатам факультет завдячує
своїм науково-педагогічним працівникам
– професорам, доцентам, викладачам ка-
федри давньої історії України та спеціаль-
них історичних дисциплін; кафедри філо-
софії імені професора Валерія Скотного;
кафедри правознавства, соціології та пол-
ітології; кафедри всесвітньої історії; ка-
федра нової та новітньої історії України,
які плідно і невпинно працюють в царині
науки.

Упродовж 2014 – 2015 років у стінах
історичного факультету було проведено 8
міжнародних конференцій: ХІІ Міжнарод-
на наукова історико-краєзнавча конфе-
ренція “Родинні/сімейні архіви як джерело
до історії та культури Пограниччя Цент-
рально-Східної Європи” (21 – 22 листо-
пада 2014 р.); ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція “Розвиток сучас-
ної освіти і науки: результати, проблеми,
перспективи” (26 – 27 березня 2015 р.);
Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція “Освіта і життєвий світ осо-
бистості: європейський досвід і українсь-
кі реалії” (23 – 24 квітня 2015 р.); Між-
народна наукова конференція “Творчість
М.О. Лосського у контексті філософії та
культурі російського Срібного віку” (23 –
25 квітня 2015 р.); Міжнародна наукова кон-
ференція “Молодіжна політика: проблеми
та перспективи” (14 – 16 травня 2015 р.);
ІІ Українсько-польська викладацько-сту-
дентська конференція “Галичина багато-
культурна” (20 травня 2015 р.); Міжнародна
наукова конференція “Гуманізм. Людина.
Свідомість”;  27 Міжнародні людинознавчі
філософські читання (постійнодіючий
філософський семінар) (16 – 17 жовтня
2015 р.); “круглий стіл” “Європейська асо-
ціація дослідників освіти: перші кроки в
Україні” у рамках Міжнародної наукової
конференції “Харківські соціологічні чи-
тання” (5 – 6 листопада 2015 р.).

Окрім міжнародних, на базі факультету
було проведено Всеукраїнську науково-
практичну конференцію “Український
визвольний рух (перша половина ХХ ст.):
краєзнавчі аспекти” (24 квітня 2015 р.) та
5 регіональних (Урочиста Академія, при-
свячена 90-річчю від дня народження про-
фесора Володимира Косика (25 грудня
2014 р.); XXVІ наукова сесія НТШ (Дрого-
бицький осередок НТШ) (27 – 28 березня
2015 р.); Науковий семінар “Дрогобич –
місто Івана Франка” (18 травня 2015 р.);
Науково-практичний семінар “Інтеграція
вітчизняної освіти в європейський освіт-
ній та науковий простір” (23 вересня 2015
р.); “круглий стіл” “Місцеві вибори – 2015
та конституційна реформа: реалії та перс-
пективи” (13 жовтня 2015 р.). Загалом, в
організації та роботі цих заходів взяли
участь майже всі науково-педагогічні пра-
цівники факультету, які виголосили понад
50 доповідей.

Окрім цього, наші викладачі долучи-
лися до роботи різнорівневих конферен-
цій, які проходили поза межами факультету
та України. Наприклад, у роботі міжна-
родних конференцій взяли участь 41 пра-
цівник факультету, з яких – 36 виступили
з доповідями. Понад 50 учаників пред-
ставляли факультет у роботі всеукраїн-
ських та регіональних конференцій. Такий
вид наукової діяльності науково-педаго-
гічних працівників історичного факультету
активізується в першу чергу тим, що нала-
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годжені тісні контаки із багатьма ВНЗ
України та понад 30 вищими навчальними
закладами і науковими установами таких
держав як Польща, Росія, Казахстан,
Азербайджан, Канада, Хорватія, Білорусь,
Литва та ін. Основними сферами співро-
бітництва з ними є наукові відрядження,
стажування, участь у конференціях, міжна-
родних грантах та проектах, програмах із
обміну студентами тощо.

Водночас, викладачі факультету опуб-
лікували одноосібно чи у співавторстві 19
монографій, з яких 8 – відповідно до
вимог МОН України та 9 за кордоном.
Було видано 25 посібників із грифом
університету. Опубліковано 44 наукові
статті за кордоном, 45 – у міжнародних
наукометричних базах даних, 95 – у фа-
хових виданнях України, 86 – в інших
виданнях (збірниках матеріалів наукових
конференцій, симпозіумів, “круглих сто-
лів” тощо). Водночас НПП історичного
факультету було опубліковано 35 тез в
Україні, з яких 30 – у збірниках тез міжна-
родних конференцій. Поза темами нау-
ково-дослідницької роботи кафедр їх
працівники опублікували 28 публікацій у
різних виданнях як нашого університету,
так й інших вузів України.

Крім цього, вийшли друком 18 збір-
ників наукових праць як викладачів, так і
студентів історичного факультету загаль-
ним обсягом понад 337 друкованих арку-
шів: “Збірник наукових праць студентів
історичного факультету” (Випуск V.);
“Дрогобицький краєзнавчий збірник”
(Спецвипуск ІІ.); “Гуманізм. Людина.
Свідомість” (Матеріали 27 Міжнародних
людинознавчих філософських читань
(Дрогобич, 2015 р.); “Проблеми гумані-
тарних наук” (Збірник наукових праць
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка.
Випуск тридцять п’ятий. Філософія.);
“Слово як осереддя буття” (Збірник на
пошану професора Тетяни Іванівни Бі-
ленко); “Рецепція ідей Канта у філософії
та культурі російського Срібного віку”
(Матеріали Міжнародної наукової конфе-
ренції 2014 р.); “Молодіжна політика:
проблеми та перспективи. Збірник науко-
вих праць” (Випуск 6.); “Молодіжні науко-
ві студії: збірник наукових праць студен-
тів” (Випуск 1.); “Проблеми гуманітарних
наук” (Збірник наукових праць Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка. Випуск
тридцять четвертий. Історія.); “Розвиток
сучасної освіти і науки: результати, проб-
леми, перспективи” (Тези ІІІ Міжнародної
науково-практичної конференції молодих
вчених 26 – 27 березня 2015 року); “Акту-
альні питання гуманітарних наук: між-
вузівський збірник наукових праць моло-
дих учених Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка” (Випуски 10, 11, 12, 13, 14); “Za-
gadnenia społeczno-ekonomiczne, polityczne,
kulturalne i religijne w badaniach polskich,
słowackich oraz ukraińskich” (Tom I, ІІ, ІІІ).

Підсумовуючи зауважимо, що за резуль-
татами науково-дослідницької роботи за
2015 р. було нагороджено подяками кра-
щих 10 науково-педагогічних працівників
історичного факультету за особливо ви-
сокі наукові показники з НДР (проф.
В.В. Тельвака, проф. С.А. Щудло, проф.
В.В. Лімонченко, проф. В.С. Возняка,
проф. Л.В. Тимошенка, доц. А.Р. Бурого,
доц. Ю.О. Стецика, доц. В. І. Ільницького,
доц. В.М. Галика, доц. М.Д. Галіва).

Окрім НДР НПП на історичному фа-
культеті важливе місце посідає і НРРС. У
2015 році, як і в попередні, активно функ-

ціонує рада з науково-дослідницької робо-
ти студентів. В неї входять студенти як
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, так і другого (магістерського) рів-
ня вищої освіти. Також у всіх групах істо-
ричного факультету є представники, які
активно співпрацюють із радою НДРС.

Важливим моментом є те, що фому-
ванню науково-дослідницької роботи сту-
дентів сприяє наявність у навчальних пла-
нах кафедри давньої історії України та
спеціальних історичних дисциплін для
студентів напряму підготовки “Історія”
навчальної дисципліни “Основи наукових
досліджень” (лектор – кандидат історич-
них наук, професор Л.В. Тимошенко).
Водночас, у навчальних планах студентів
напряму підготовки “Філософія” є нав-
чальна дисципліна “Методологія наукових
досліджень” та “Методологія сучасних со-
ціально-філософських досліджень”. Здо-
буті під час вивчення цих дисциплін нави-
ки наукових досліджень, студенти-істо-
рики і студенти-філософи можуть проде-
монструвати під час роботи над курсо-
вими проектами з історичних та філософ-
ських дисциплін, а також під час напи-
сання бакалаврської, дипломної й ма-
гістерської робіт чи наукових статей.

Звичним на факультеті є проведення
його кафедрами щорічних звітних науко-
во-практичних викладацько-студентських
конференцій, на яких студенти можуть
апробувати результати своїх курсових ро-
біт, дипломних і магістерських проектів.
Загалом, у 2015 р. на таких конференціях
було виголошено понад півтори сотні сту-
дентських доповідей.

На історичному факультеті результа-
тивно в науково-дослідницько-організа-
торському плані діє Історичний осередок
імені Ю. Дрогобича Студентського науко-
вого товариства імені В.Ф. Надім’янова
(далі – ІО СНТ)  Його науковий керівник
– кандидат історичних наук, доцент кафед-
ри давньої історії України та спеціальних
історичних дисциплін Лідія Лазурко. У
рамках роботи ІО СНТ впродовж 2015
року проводилися щомісячні засідання у
формі дискусій на різні актуальні теми із
вітчизняної, всесвітньої та історії рідного
краю. Важливим напрямком роботи ІО
СНТ є організація та безпосередня участь
у роботі внутрішнофакультецьких та
внутрішньовузівських конференцій і
“круглих столів” тощо. Так, членами ІО
СНТ у першій половині 2015 рр. були
проведені “круглі столи” на теми: “Сус-
пільно-політичні контексти діяльності
Тараса Шевченка” (лютий), “Міжвоєнний
Дрогобич крізь призму творчості: в кон-
тексті VI Фестивалю Бруно Шульца”
(травень) та ін.

Упродовж 2015 р. за участю студент-
ського самоврядування та студентів істо-
ричного факультету було проведено низку
заходів. Зокрема, в березні 2015 р. їх було
приурочено до 201-ї річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка. Так, 18 бе-
резня у стінах історичного факультету
було проведено літературно-мистецький
вечір “Учітеся, брати мої! Думайте, чи-
тайте…”. Захід ще раз підтвердив, що
слова Т. Шевченка повністю є пророчими
щодо майбутнього відродження україн/
ської нації, держави. 19 березня 2015 р. у
стінах історичного факультету відбулася
конференція-презентація “Шевченко
як…”, що фактично було другим плано-
вим заходом у напрямку проведення
Шевченківських днів із нагоди 201-ої
річниці від дня народження Кобзаря.

Невдовзі, 20 березня 2015 р. на базі
історичного факультету вперше проходив

Дні науки – 2016
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Всеукраїнський турнір юних істориків
шкіл міста Дрогобич (раніше базою про-
ведення турніру слугували Дрогобицькі
ЗОШ). Викладачі та студенти історичного
факультету в аудиторії № 203 прийняли 12
команд із 12 дрогобицьких шкіл. Про-
ведений турнір юних істориків показав
високий рівень підготовки його учасників.
Учні продемонстрували відмінні знання
окремих історичних проблем, уміння
користуватися джерельним матеріалом,
аргументовано відстоювати свою думку
під час обговорень, робити порівняльний
аналіз тощо.

У наступному місяці, за організацією
викладачів кафедри всесвітньої історії на
історичному факультеті відбулися: презен-
тація-конференція “Творці європейської
інтеграції” (Дрогобич, 21 квітня 2015 р.);
презентація-конференція “Новітні полі-
тики слов’янських країн” (Дрогобич, 23
квітня 2015 р.), у яких взяли участь сту-
денти ІV – V курсів. У ході роботи згада-
них конференцій учасники презентували
визначних постатей-політиків які зробили
вагомий внесок у розбудову слов’янських
держав Центрально-Східної Європи, а
також залишили помітний слід у євроін-
теграційних процесах вродовж ХХ –
початку ХХІ ст.

Плідним у студентській науково-до-
слідницькій роботі був і травень 2015 р.
Зокрема, студенти історичного факуль-
тету взяли участь к роботі ІІ українсько-
польської викладацько-студентської
конференції “Галичина багатокультурна”
(м. Дрогобич, історичний факультет
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка, 20
травня 2015 р.) (всього учасників – 32,
з-за кордону – 6).

Також студенти історичного факультету,
упродовж останніх років, беруть участь у
програмі з обміну студентами між ДДПУ
ім. І.Франка та Гуманістичним відділом
Люблінського університету імені Марії
Кюрі-Склодовскої. Не був винятковим і
2015 р. 10 – 15 травня в рамках угоди про
співпрацю між історичним факультетом
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка та
Гуманістичним відділом Люблінського
університету Марії Кюрі-Склодовської
відбувся традиційний обмін досвідом
студентів. Група польських студентів (ке-
рівник – А. Сідоровска) та студентів
нашого університету (керівник – О. Тимо-
шенко) відвідали історико-архітектурні
пам’ятки Львівщини та Закарпаття. В цей
же час група українських студентів (керів-
ник – І. Лозинська) взяла участь у крає-
знавчій практиці студентів UMCS. Про-
грамою практики було передбачено такий
маршрут: Люблін – Опатов – Ниса –
Срібна Гора – Клодцко – Наход – Опочно
– Свідніца – Вроцлав – Краків – Сандомир
– Люблін.

Восени 2015 р. у стінах історичного
факультету було проведено ще два заходи:
студентська конференція “Дрогобич –
місто світової культури” (13 жовтня 2015
р.) (15 учасників) та студентсько-викла-
дацька конференція-презентація “Митро-
полит Андрей Шептицький – велична
постать української нації” (8 листопада
2015 р.) (7 учасників).

Побіжно зазначимо, що до НДРС уже
встигли долучитися і першокурсники-
соцілологи. Зокрема, 29 – 30 жовтня 2015
р. вони взяли участь у ІХ Львівському

наукового проекту “Сучасне українське
суспільство у пошуках нових форм
солідарності”.

Почасти на факультеті проходять пре-
зантації як і видань своїх НПП, так і з
інших вузів. Так наприклад, 11 вересня
2015 р. відбулася презентація книги “Пер-
ша Світова Війна 1914 – 1918 рр. і Україна:
мовою документів і свідчень”. Гостями
заходу стали: Валентина Шевченко, канди-
дат історичних наук, старший науковий
співробітник відділу історії України ХІХ
– початку ХХ ст. (Інститут історії України
НАН України); Олександр Кірієнко, кан-
дидат  історичних наук, співробітник від-
ділу історії України ХІХ – початку ХХ ст.
(Інститут історії України НАН України);
Ігор Коляда, доктор історичних наук, про-
фесор кафедри методики навчання сус-
пільних дисциплін і гендерної освіти
Інституту історичної освіти Національ-
ного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, а також студенти та
викладачі історичного факультету Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка.

У підсумку хочеться акцентувати й на
тому, що студенти історичного факультету
беруть участь у міжнародних турнірах.
Наприклад, з 4 листопада до 6 листопада
2015 р. студенти історичного факультету
І. Бучковська (ІП – 11С), М. Маліш (ІП –
31Б) та Г. Сергєєва (ІП – 22Б) взяли участь
у ІІ Міжнародному студентському турнірі
істориків в м. Київ.

Володимир ГАЛИК,
заступник декана з НДР історичного
факультету,  кандидат історичних

наук, доцент

Важливою складовою діяльності науко-
во-педагогічних працівників і студентів у
вищому навчальному закладі є науково-
дослідна робота. Основна наукова діяль-
ність викладачів сконцентрована на вико-
нанні наукових тем кафедр, які присвячені
вирішенню низки актуальних наукових
проблем, а саме:

– дослідження хіміко-біологічних пара-
метрів екосистем Передкарпаття;

– методологічні проблеми формування
та збереження індивідуального рівня здо-
ров’я організму за дії природних та пре-
формованих лікувальних факторів Дро-
гобицького регіону;

– оптимізація антропогенно змінених
екосистем Дрогобицького району.

Для виконання досліджень у структурі
факультету функціонують науково-дос-
лідні лабораторії теоретичної та експе-
риментальної екології; лабораторія ме-
дико-біологічних проблем здоров’я лю-
дини; лабораторія хімії, екології та нетра-
диційних джерел енергії; волонтерський
консультативно-валеологічний центр “Па-
росток”. Координує їх діяльність Центр
екології та здоров’я людини.

За результатами проведених досліджень
у 2015 році викладачами факультету опуб-
ліковано 6 монографій за кордоном, 2 під-
ручники з грифом університету, 23 по-
сібники з грифом університету, 164 статті,
з них: за кордоном – 95, у міжнародних
науково-метричних базах даних – 23, з
імпакт-фактором – 6, у фахових виданнях
– 28, в інших наукових виданнях – 41, тез
– 16, збірників – 17.

Щорічно на факультеті проводяться нау-
кові конференції. 14 – 16 квітня 2016 року
за участю науковців України та закор-
донних партнерів була проведена Міжна-
родна наукова конференція “Валеологія:

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
сучасний стан, напрями та перспективи
розвитку”.

Наукові дослідження викладачів та сту-
дентів біологічного факультету презенту-
ються також на наукових конференціях
різного рівня. Так, протягом 2015 року 16
науково-педагогічних працівників біо-
логічного факультету брали активну
участь у міжнародних конференціях. До-
цент Т.С. Кавецький представляв наш уні-
верситет на наукових конференціях у
Болгарії, Словаччині, Китаї, Японії.

Дослідження науковців біологічного
факультету лягли в основу розробки між-
народного проекту “Інтеграція наукових
середовищ польсько-української прикор-
донної території”, який здійснювався
впродовж 2013 – 2015 рр. Координато-
ром проекту від Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка була декан факультету,
доцент С.Я. Волошанська. У рамках вико-
нання проекту проведені спільні наукові
конференції, семінари, польові тренінги за
участю викладачів агробіологічного фа-
культету Жешувського університету імені
Ядвіги Крульової та біологічного фа-
культету Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. Івана Франка.

Дні науки – 2016
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соціологічному форумі, в рамках освітньо-

За результатами проекту розроблено ме-
тодичні рекомендації “Рекультивація хвос-
тосховища відходів виробництва калійних
добрив в місті Стебник та експлуатація
відвалів озокеритовидобутку, нагрома-
джених внаслідок очищення озокериту в
місті Борислав” та видано 22 випуски
наукового збірника “Acta Carpathica”. У
рамках проекту були закуплені сучасні
прилади для проведення досліджень.

Досвід розробки і виконання міжна-
родного проекту стимулював працівників
кафедр до пошуку можливостей участі в

інших проектах. Так, на сьогоднішній день
проводиться виконання проекту “Дослі-
дження біологічно активних речовин ялів-
цю звичайного Juniperus communis” (вико-
навці: доцент С.Я. Волошанська, доцент
Т.С. Кавецький), “Дослідження нових
композиційних матеріалів з іонно-синтезо-
ваними металевими наночастинками для
сенсорики” (виконавці: доцент Т.С. Ка-
вецький, доцент Г.М. Клепач), реалізу-
ється Міжнародний проект “Неінфекційні
захворювання: профілактика та зміцнення
здоров’я в Україні” (виконавці: доцент
С.Я. Волошанська, доцент Г.М. Коссак,
доцент В.М. Філь та ін.).

На біологічному факультеті різнома-
нітною є міжнародна співпраця. Колекти-
ви кафедр підтримують тісні зв’язки з
агробіологічним факультетом Жешувсь-
кого університету імені Ядвіги Крульової
(Польща); Міжнародною інституцією
“DISOP” (Бельгія); Литовським інститу-
том землеробства,  коледжом VIVES
Католицького університету (Бельгія),
налагоджено співпрацю з Полонійною
Академією в Ченстохові (Польща),

Для вивчення особливостей навчаль-
ного процесу та обміну досвідом вик-
ладачі кафедр факультету пройшли ста-
жування у коледжі VIVES Католицького
університету (Бельгія)  (доценти Т.Б. Скро-
бач, В.М. Сеньків, Л.М. Кропивницька,
Т.С. Кавецький, а студенти М. Гункевич,
А. Романчак у рамках програми
ERASMUS+ (захід КА107) мали можли-
вість ознайомитися із навчальним проце-
сом цього закладу, відвідати наукові лабо-
раторії і розширити коло своїх наукових
інтересів (29 лютого – 12 березня 2016 р.).
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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Викладацька та студентська наукові
роботи тісно пов’язані. На факультеті
діють 4 наукові гуртки, 2 дискусійні клуби
та 3 проблемні групи: гуртки – “Юний
хімік” (керівник – кандидат технічних наук,
доцент Л.М. Кропивницька); “Школа XXI
століття” (керівник – кандидат педаго-
гічних наук, доцент Г.М. Коссак); “Еко-
логічна стежина” (керівник – кандидат
біологічних наук, доцент В.І. Стахів);
“Анатом” (керівник – кандидат біологіч-
них наук, доцент І.Є. Копко); дискусійні
клуби – “Синкаріон” (керівник – викладач
Р.Д. Стецик); “Цікавих зустрічей” (керів-
ник – кандидат біологічних наук, доцент
С.Я. Волошанська); проблемні групи –
“Проблеми біотехнології” (керівник – кан-
дидат біологічних наук, доцент Г.М. Кле-
пач); “Екологічні проблеми” (керівник –
кандидат біологічних наук, доцент
В.М. Сеньків); “Проблеми сучасної хімії”
(керівник – кандидат хімічних наук, до-
цент Г.В. Гвоздецька).

6 – 7 квітня 2016 р. була проведена
щорічна студентська наукова конференція
“Актуальні проблеми біології, екології,
хімії та валеології”, на якій з усними
доповідями виступили 78 студентів. Із них:
33 – на секції “Біологія”, 14 – на секції
“Хімія”, 16 – на секції “Валеологія”, 15 –
на секції “Екологія”.

Залучення до наукової роботи студентів
починається у процесі навчання вико-
нанням курсових та випускових робіт, які
передбачають як науково-пошукову діяль-
ність, так і проведення експерименталь-
них досліджень. На факультеті кожні два
роки видається збірник випускових робіт
студентів. За участю студентів у співав-
торстві із викладачами опубліковано 85
наукових статей.

Наші студенти беруть активну участь у
міжнародних всеукраїнських конкурсах,
олімпіадах та конференціях. Так, студентка
групи БХ-41Б Ольга Войтків  нагороджена
дипломом у номінації “За високі по-
казники, виявлені під час виконання
комп’ютерних тестових завдань” у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади
з біології (м. Житомир, 19 – 21 квітня
2016 р.), а студентка групи БХ-31Б Світ-
лана Шумило нагороджена дипломом

учасника ІІ етапу Всеукраїнської олім-
піади з хімії серед студентів класичних та
педагогічних університетів. Магістранти
групи Б-11(М)  Мар’яна Гункевич та  Зоря-
на Ізак презентували свої наукові роботи
на міжнародних та регіональних конфе-
ренціях. Зокрема, Мар’яна Гункевич
нагороджена дипломом за ІІІ місце у кон-
курсі на кращу усну доповідь у секції
“Фізіологія рослин” ХІІ Міжнародної
конференції “Молодь і поступ біології”
(м. Львів, 19 – 21 квітня, 2016 р.), а Зоряна
Ізак нагороджена дипломом за активну
участь у ІІІ студентському Конгресі
“Захист навколишнього середовища
збалансоване природокористування”
(м. Львів, 21 – 22 квітня, 2016 р.).

 Упродовж кількох останніх років
студенти представляють свої роботи на
II етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт. Цього року
на конкурс біологічних наук, який відбувся
на базі Інституту біології, хімії та біо-
ресурсів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, була
відібрана робота магістра групи Б-11(М)
Мар’яни Гункевич, яка нагороджена дип-
ломом ІІІ ступеня за наукову роботу
“Антиоксидантні та антибактерійні влас-
тивості природної і культурної форм
Matricaria recutita сорту “Перлина При-
карпаття”, виконана під керівництвом
доцента кафедри біології та хімії, кан-
дидат біологічних наук Г.М. Клепач.

Студентка  групи Е-42Б Ірина Сабат та
студентка групи Е-32Б Аліна Романчак у
ІІ турі Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт із природничих,
технічних і гуманітарних наук за галуззю
науки “Екологія та екологічна безпека”,
який проводився на базі Полтавського
національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка виступили з
науковою роботою на тему: “Викорис-
тання енергетичних рослин для рекуль-
тивації техногенних територій у межах
Трускавецько-Східницької рекреаційної
зони” і зайняли ІІ місце (16 – 18 березня
2016 року). Науковий керівник – кандидат
біологічних наук, доцент кафедри екології
та географії М.Й. Цайтлер.

Викладачі кафедр тісно співпрацюють
із загальноосвітніми навчальними закла-
дами, надаючи допомогу під час вико-

нання наукових робіт учням ліцею та шкіл
регіону. Наукова робота учня 11 класу
Дрогобицького педагогічного ліцею Ми-
рослава Сирка під керівництвом старшо-
го викладача кафедри біології та хімії
І.Ф. Дрозд отримала ІІ місце у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-членів нау-
кових товариств Львівської обласної Ма-
лої академії наук учнівської молоді.

 26 листопада 2015 року була проведена
VIII Всеукраїнська учнівська наукова
конференція “Еколого-валеологічна куль-
тура – вибір ХХІ ст.”, учасниками якої
були 35 учнів шкіл Львівської області та
інших регіонів України.

Біологічний факультет має тісні зв’язки
з науково-дослідними установами Украї-
ни: Інститутом біології клітини НАНУ;
Інститутом землеробства і тваринництва
УААН; Інститутом олійних культур НААН;
Інститутом сільського господарства Кар-
патського регіону НААНУ; Державним
науково-дослідним контрольним Інсти-
тутом ветпрепаратів і кормових добавок;
Інститутом кормів і сільського госпо-
дарства Поділля НААНУ; ННЦ “Інститут
землеробства” НААНУ; Інститутом еко-
логії Карпат НАН України; Інститутом
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН
України (лабораторія експериментальної
бальнеології); Львівським обласним про-
ектно-технологічним центром  родючості
грунтів “Облдержродючість”; Львівським
національним університетом імені Івана
Франка; Національним університетом
“Львівська політехніка”; Подільським
аграрно-технічним університетом; Харків-
ським національним університетом імені
В.Н. Карабіна; НПП “Сколівські Бескиди”.

Згідно з ухвалою вченої ради Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка “Про під-
сумки НДР та НДРС за 2015 рік” від 22
березня 2016 р., біологічний факультет
зайняв ІІ місце серед 9 факультетів та
інститутів університету та І місце з науково-
дослідної роботи студентів. Така тен-
денція зберігається за факультетом
протягом останніх трьох років.

Василь СТАХІВ,
 доцент кафедри біології та хімії;

Світлана МОНАСТИРСЬКА,
доцент кафедри біології та хімії
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Протягом останніх десятиріч наукова
робота на кафедрі психології спрямована
на розв’язання проблем педагогічної та
психологічної  освіти. Кафедра успішно
досліджує фундаментальну проблему  –
особистісно-професійний розвиток май-
бутнього педагога та психолога. Володін-
ня педагогом професійними знаннями,
професійними компетенціями та особис-
тісними здатностями – запорука його
ефективної професійної діяльності. Нами
складено перелік та вказана  харак-
теристика професійних компетентностей
педагога і вперше у психолого-педа-
гогічній науці подана характеристика
особистіних здатностей.

При кафедрі функціонує науково-
дослідна лабораторія моделювання освіт-

НАУКА ТА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ – НЕВІДДІЛЬНІ.
ПРАЦЮЄМО НА КОНКРЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

22 квітня 2016 р. у Національному уні-
верситеті “Острозька академія” серед сту-
дентів вищої школи відбулася IХ Все-
українська олімпіада “Юні знавці Біблії –
2016” з напрямів “Християнська психо-
логія” та “Християнська педагогіка”. Сту-
дентка філологічного факультету Іванна
Шемелинець  стала переможцем (науковий
керівник – професор Мирослав Савчин),
а Галина Скольська здобула IІІ місце
(науковий керівник – доцент Марія Замі-
щак). У цій олімпіаді ІІ командне місце
отримав наш університет.

Викладачами кафедри створені нові тре-
нінги, зокрема, для студентів-волонтерів
нашого університету. Цей проект був
спрямований на пошук волонтерів, які б
займалися супроводом дітей сиріт.

ніх технологій. Викладачами кафедри, під
керівництвом професора Мирослава Сав-
чина, створена нова освітня технологія.
Зараз відбувається її апробація та засто-
сування.

На кафедрі проведено щорічну звітну
наукову конференцію з проблеми кафед-
ри “Предмет, мета та завдання психо-
логічного супроводу особистісно-про-
фесійного розвитку майбутнього педа-
гога”, в якій  взяли участь викладачі кафед-
ри та студенти. За результатами конфе-
ренції підготовлено збірних статей.

24.02.2016 р. було проведено щорічну
загальноуніверситетську студентську
олімпіаду з психології. При кафедрі функ-
ціонують наукові групи студентів під керів-
ництвом викладачів.


