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Фотокнига „Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
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В С Т У П 
 

  У «Літописі 2017 року у світлинах» чітко відображено різноманіття подій 
освітньої діяльності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка у 2017 році. Польща, Бельгія, Австрія, Болгарія – це країни, з університетами, 
академічними установами, фондами та центрами яких співпрацював університет у 
Дрогобичі. 

НАТО надає допомогу Україні у розв’язанні проблем звільнених у запас 
військовослужбовців, організації курсів з основ ведення підприємницької діяльності для 
звільнених у запас офіцерів. І в цій царині університет вніс свою лепту через Центр 
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 
 Викладачі та студенти університету є активними учасниками міжнародної 
програми «Еразмус+». 
 У 2017 році МОН України почала ключову реформу – створити школу, у якій буде 
приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це  відбувається зараз, а й  
вміння застосовувати їх у житті. Професорсько-викладацький  колектив Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2017 році зробив перші 
кроки  для підготовки учителів нової української школи. Заходи, що сприяють реалізації 
цієї мети, описані у статтях: 

– Авторська програма О. Винницької «Лицем до дитини». 
– Майстер клас з хореографії. 
– Заняття зі смарт-дошкою в дитячому  садку. 
– Тренінг на тему «Інтегрований підхід у навчанні учнів початкової школи». 
– Традиції музичної педагогіки в умовах нових реалій. 
– Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія і практика. 
– Участь викладачів інституту іноземних мов у пілотуванні експериментального 
проекту Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління». 

 У Літописі 2017 року відображено проведення літературно-мистецької академії 
«Країна Франкіана» в університеті та вручення Міжнародної премії імені Івана Франка в 
Народному домі Дрогобича у серпні 2017 року. 
 Про життя мусульман України цікаво розповів студентам і викладачам 
університету муфтій Духовного управління мусульман України «Умма», голова 
Українського центру ісламознавчих студій шейх Саїд Ісмагілов. Відома кримсько-
татарська діячка Гульнара Бекірова ознайомила дрогобичан з реальними подіями, які  
відбуваються в окупованому Криму. 

Багато світлин у «Літописі 2017» відображають такі важливі події, як: 
– Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile». 
– Дні Австрії у Дрогобичі. 
– Візит делегації університету та міста до Австрії. 
– Українсько-бельгійська співпраця та інші. 

Традиційні події університетського життя теж знайшли відображення у фотокнизі. 
Сподіваємося, що «Літопис 2017» буде достовірним свідченням про багатогранну 

діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 
2017 році. 
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