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Зустріч адвоката Олега Мицика з майбутніми педагогами 
 

25 жовтня 2017 року в актовій залі ДДПУ імені Івана Франка відбулася лекція-
презентація Олега Мицика – відомого адвоката, керівника адвокатського об’єднання 
«Мицик і партнери» (м. Львів) – на тему «Що повинен знати педагог про 
кримінальний процес?». Слухачами лекції були студенти різних спеціальностей 
нашого університету. 

Ця лекція розпочала низку заходів, яку організовує 
кафедра правознавства, соціології та політології для 
студентів університету, присвячених Дню прав людини, що 
відзначається 10 грудня. Це міжнародне свято відзначається 
за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи 
річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав 
людини в 1948 році.  

Зі вступним словом до студентів звернулася ректор 
професор Надія Скотна. Модерувала захід професор 
Світлана Щудло. Під час лекції студенти поглибили свої 
знання щодо використання норм права у майбутній 
педагогічній діяльності, обговорили проблеми 

інституціалізації ювенальної юстиції. Офіційний 
півторагодинний виступ продовжився неформальним 
спілкуванням зі студентами, численними запитаннями.  

 
  
 
 
 
 

Відкриває лекцію 
ректор професор Надія 

Скотна

Лекцію на тему: 
«Що повинен 
знати педагог  

про кримінальний 
процес?»  

читає адвокат  
Олег Мицик 

 

      Слухачами лекції були студенти різних спеціальностей університету 
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«Молоді, веселі, яскраві та впевнені у собі!» 
 

Саме під таким гаслом 19 жовтня 2017 року відбувся «Дебют першокурсників» 
на соціально-гуманітарному факультеті. Традиційний конкурс-огляд художньої 
самодіяльності зібрав студентську молодь у Центрі душпастирства молоді. У 
конкурсі взяли участь 3 групи: П-11Б, СР-12Б, ДО-13Б. 

Після останнього виступу кваліфікованого журі у складі викладачів доцентів 
Ореста Гука, Андрія Зимянського, Надії Дудник та студентів Тетяни Особи і Злати 
Ковач визначили переможців у відповідних номінаціях. Результати у номінаціях 
такі: 
 «Кращий актор» – група СР-12Б; 
 «Краща гра на музичному інструменті» – група П-11Б; 
 «Кращий танець» – група ДО-13Б; 
 «Краще оформлення сценарію» – група СР-12Б; 
 «Краще виконання пісні» – група П-11Б; 
 «Краща декламація вірша» – група ДО-13Б. 

Абсолютним переможцем цього конкурсу стала група ДО-13Б, яка яскраво 
представила свою команду. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*  *  * 
24 жовтня 2017 року на 

факультеті початкової та мистецької 
освіти відбувся «Дебют 
першокурсників». Мистецькі таланти 
презентували студенти академгруп І 
курсу: ПОА-11Б (куратор – доцент 
Наталія Муляр), ПОІ-12Б (куратор –  
старший викладач Анна Огар), ПОО-
13Б, О-15Б (куратор – доцент Михайло 

Переможці факультетського конкурсу «Дебют» 
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Сидор), ПОХ-14Б, Х-16Б (куратор – старший викладач Іван Околович).  
Ведучими дійства були Тетяна Лапунька та Ольга Штангрет. Глядацька 

аудиторія була подивована акторськими здібностями, співочими і танцювальними 
талантами першокурсників. 

Перемогу здобула академгрупа ПОІ-12Б, студенти якої гідно представили всі 
номінації конкурсу. 

* * * 
25 жовтня 2017 року на філологічному факультеті відбулося традиційне, 

сповнене творчих надій та прагнень свято, – конкурс-огляд художньої самодіяльності 
«Дебют першокурсника». 

Студенти-філологи є не лише майстрами 
художнього слова, але й художньої самодіяльності. 
Першокурсники продемонстрували свої таланти і 
вміння, як результат, – за балами журі найкраще  
проявила себе група УА-13Б, тому і виборола І 
місце. Також були відзначені переможці у таких 
номінаціях: 
– «Краща драматична сценка» – група УА-13Б; 
– «Кращий гумор» – група УА-12Б; 
– «Краще виконання пісні» – група УА-12Б; 
– «Краща декламація вірша» – Ірина Дайнега; 
– «Кращий Танець» – команда груп УН-11Б, ПУ-
14Б, РА-15Б. 
 

 

 

 
 

Студентів-першокурсників вітає 
доцент Василь Зварич 

 

Танцюють першокурсники групи УА-12б 
 

Музичний дарунок 
першокурсників  
філологічного 

факультету  
Анастасії Марчак  
і Богдана Вітіва 
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Кафедра педагогіки та методики початкової освіти – учасник ювілейної 
Всеукраїнської конференції НАПН України 

 

26 жовтня 2017 року кафедра педагогіки та методики початкової освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка взяла 
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість у виховному 
просторі зростання: від дитинства до юності», присвяченій 25-й річниці створення 
Національної Академії педагогічних наук України та 20-й річниці створення 
Інституту проблем виховання НАПН України. Урочисто відкрив конференцію 
доктор педагогічних наук, дійсний член (академік) НАПН України професор Іван 
Бех. 

У пленарному засіданні учасники конференції мали можливість почути цікаві 
ідеї з проблеми виховання особистості у просторі вищих духовних смислів, а також 
ознайомитися розробленою та окресленою компонентною моделлю сходження 
зростаючої особистості до духовних цінностей. 

Цього ж дня дрогобицькі науковці зустрілася із професорсько-викладацьким 
складом кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
яку очолює кандидат педагогічних наук доцент Геннадій Бондаренко. Викладачі 
кафедри поділилися науково-педагогічним досвідом із проблеми підготовки 
студентів до здійснення освітнього процесу у початковій школі в умовах Концепції 
Нової української школи. Кафедра також мала можливість ознайомитися із 
музейними експонатами етнографічного музею, який функціонує у приміщенні 
Педагогічного інституту цього вишу. 

Приємно 
вразив і проведений 
дебют «Ось ми які», 
організований та 
представлений 
студен-тами І курсу 
спеціальності 
«Початкова освіта». 
Незабутні приємні 
враження та позитив-
ні емоції залиши-
лися і після перег-

ляду сучасної вистави у виконанні столичної 
театральної трупи Київського академічного 
театру драми та комедії на лівому березі 
Дніпра.  

 
 

Зустріч з академіком НАПН України Іваном Бехом 
 

В етнографічному музеї Київського університету імені Бориса Грінченка 
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ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
 

27 жовтня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчий контекст (до 75-
річчя створення Української повстанської армії)». Вдруге кафедра історії України 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка разом з 
Українським інститутом національної пам’яті, Інститутом українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, Дрогобицькою міською радою, Благодійним 
фондом «Національний волонтер», Дрогобицькою станицею братства ОУН-УПА, 
Львівською обласною організацією Конгресу українських націоналістів проводять 
такий науковий форум. 

Урочисто відкрила конференцію ректор професор 
Надія Скотна. Із вітальним словом до присутніх звернулися заступник міського 
голови Дрогобича з гуманітарних та соціальних питань Василь Качмар і голова 
Дрогобицької районної ради Михайло Сікора. 

Під час урочистої частини, що 
передувала пленарному засіданню, 
відбулося нагородження члена боївки СБ 
Дрогобицького надрайоного проводу ОУН 
Мирослава Муйли найвищою нагородою 
УПА – Золотим хрестом бойової заслуги 1 
кл. (нагороду вручили близькому родичу 
Ігору Муйлі). Крім того, кількох учасників 
українського визвольного руху та сучасних 
активістів нагороджено ювілейною 
відзнакою до 75-річчя УПА. 

На пленарному засіданні наукові 
доповіді виголосили:  професор 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка Богдан Якимович;  
науковий співробітник Інституту 

Урочисто відкрила 
конференцію ректор 

професор Надія 
Скотна 

Учасники та гості конференції 
 

Вручення найвищої нагороди УПА – 
Золотий хрест бойової заслуги 1 кл. 

членові боївки СБ Дрогобицького 
надрайоного проводу ОУН  

Мирославу Муйлі 
 (отримує нагороду родич Ігор Муйла) 
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українознавства ім. І. Крип’якевича Микола Посівнич; професори Петро Іванишин 
та Василь Футала, доцент Василь Ільницький. Наприкінці засідання відбулася 
презентація розробленої Василем Ільницьким мапи «Дрогобич в українському 
визвольному русі (1920 – 1950-і рр.)». Видання Національного інституту стратегічних 
досліджень запрезентував Юрій Олійник. 

Підсумкове засідання конференції було проведено у відділі природи та історії 
Музею «Дрогобиччина», після чого учасники відвідали нову  музейну експозицію, 
присвячену українському визвольному руху 1920 – 1950-х років. 

Матеріали конференції опубліковано у спеціальному випуску збірника 
«Східноєвропейський історичний вісник». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учасників українського визвольного руху 
нагороджено ювілейною 

 відзнакою до 75-річчя УПА 
 

Нагородження ювілейною відзнакою до 
75-річчя УПА учасників АТО 

 

Наукову доповідь 
виголошує 

професор Василь 
Ільницький 

 

Доповідач 
професор Богдан 

Якимович 
 

Доповідає професор 
Петро Іванишин 

Професор Василь 
Футала з наукової 

доповіддю 

Василь Качмар Михайло Сікора 
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Зустріч з відомим австрійським славістом і україністом Міхаелем  Мозером 
 

На запрошення Австрійської бібліотеки Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка до Дрогобича прибув професор 
Віденського університету, відомий австрійський славіст і україніст, президент 
Міжнародної асоціації україністів, лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка 
(2017), автор монографій і багатьох статей та рецензій, Почесний доктор КНУ імені 
Тараса Шевченка Міхаель Мозер. Мета його візиту – цикл лекцій, наукових зустрічей 
і дискусій із проблем історії української мови, австрійсько-українських мовних і 
культурних контактів, сучасної мовної політики в Україні та ін. 

30 жовтня 2017 року в актовій залі університету відбулася його перша публічна 
лекція на тему «Галицькі народовці та їхнє значення для історії української мови». 
Присутні могли не тільки почути цікаву наукову лекцію, але й поставити запитання 
професорові Міхаелю Мозеру. 

Модератором заходу виступив доцент Ярослав Лопушанський. 

 

Доцент Ярослав Лопушанський 
представляє гостя-лектора 
професора Міхаеля Мозера 

 

    Професор  
Міхаель  Мозер 

На лекцію завітав професор 
Михайло Шалата 

Глядацька зала 
 

Запитання лектору від доцента 
Ярослава Радевича-Винницького 
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Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні зустрівся зі 
студентами Дрогобицького університету 

 

30 жовтня 2017 року в актовій залі головного корпусу відбулася зустріч 
викладачів та студентів університету з Надзвичайним і Повноважним Послом 
Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. 

Зустріч відбулася в рамках святкування 5-ї річниці співпраці між 
Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, 
Неприбутковою організацією «Орадеа» (Бельгія), Університетським коледжем ВІВЕС 
(Бельгія), Реабілітаційним центром 
«Зевенберген» (Бельгія) та Реабілітаційним 
центром «Крістал» (Румунія). Почесного гостя 
університету представила ректор професор 
Надія Скотна, зазначивши, що після 
проголошення незалежності Бельгія визнала 
Україну як суверенну та незалежну державу 31 
грудня 1991 року. 10 березня 1992 року між 
державами було встановлено дипломатичні 
відносини, які тривають уже 25 років. 

Із доповіддю про засади сучасної 
зовнішньої політики, історію розвитку 
співпраці між державами виступив 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс. 
Він наголосив на важливості міжнародної 
співпраці та налагодженні зв’язків в освітній 
і культурній сферах життя, схвально 
відгукнувся про спільні україно-бельгійські 
заходи, які у цей час відбувалися у нашому 
університеті, відповів на питання студентів. 

Студенти соціально-гуманітарного та 
біолого-природничого факультетів презен-
тували панові послу результати 
участі у програмах академічної 
мобільності між Дрогобицьким 
державним педагогічним 
університетом імені Івана 
Франка та Університетським 
коледжем ВІВЕС. А це – 
проходження практики та 
семестрове навчання в Бельгії, 
реалізація спільних проектів, 
виконання кваліфікаційних 
робіт.  

Виступає Надзвичайний і 
Повноважний Посол Королівства 

Бельгія  в Україні Люк Якобс 
 

Квіти від студентів соціально-
гуманітарного факультету, які навчалися 

у Бельгії за програмою ERASMUS 
 

Спілкування з аудиторією 
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«Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» 
 

30 жовтня 2017 року на біолого-природничому факультеті для учнів 
Дрогобицького району, які були учасниками конференції, викладачі кафедри 
анатомії, фізіології та валеології доцент Галина Ковальчук та викладач Оксана Лупак 
провели тренінг «Показник артеріального тиску як важливий чинник 
функціонування серцево-судинної системи» у рамках проекту «Неінфекційні 
захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні». 

Консультантами тренінгу для учнів виступили студенти біолого-природничого 
факультету, які мають базову медичну освіту, членами робочої групи були студенти 
гр. БХ-41Б. З метою виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань серед 
учнів було проведено анкетування. У процесі тренінгу використовувалися 
інтерактивні технології: «Карусель» (для ознайомлення з факторами ризику серцево-
судинних захворювань), «Ротаційні трійки» (для набуття навичок вимірювання 
артеріального тиску) та інші. 

Тренінг позитивно вплинув 
на ставлення учасників до власного 
здоров’я, а також забезпечив 
ефективне формування здоров’я-
збережувальних компетенцій. 
 
 

 

 

Робота в групах у рамках тренiнгу «Показник 
артеріального тиску як важливий чинник 

функціонування серцево-судинної системи» 
 

Вимiрювання артерiального тиску 
 

Учасники тренінгу 
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«Українсько-бельгійська музика в діалозі» 
 

30 жовтня 2017 року в рамках проекту «Бельгія-Фландрія для тебе!» та 
відзначення 5-річчя співпраці між ДДПУ ім. І.Франка і VZW-ORADEA-VIVES у 
костелі Святого Бартоломія (м. Дрогобич) відбувся концерт студентської хорової 
капели «GAUDEAMUS» під керівництвом заслуженого працівника культури 
України, професора Степана Дацюка «Українсько-бельгійська музика в діалозі». 

Прозвучали твори композиторів Орландо 
Лассо, Петера Бенуа, Дмитра 
Бортнянського, Миколи Лисенка, Кирила 
Стеценка, Андрія Гнатишина, Богдани 
Фільц. 

На завершення концерту зі словами 
подяки виступили ректор професор Надія 
Скотна та Надзвичайний і Повноважний 
Посол королівства Бельгії в Україні Люк 
Якобс, професор Степан Дацюк. 
   
 
 
 
  
 
 

Вітальне слово виголошують ректор 
професор Надія Скотна та професор 

Степан Дацюк 
 

Виступ студентської хорової капели 
«GAUDEAMUS» 

Надзвичайний і Повноважний Посол 
королівства Бельгії в Україні Люк Якобс 
висловлює подяку за святкове дійство 
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Х Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція 
 

30 жовтня 2017 року на біолого-природничому факультеті відбулася 
Х Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція «Еколого-валеологічна 
культура – вибір XXІ століття» у рамках реалізації проекту ВООЗ «НІЗ (неінфекційні 
захворювання): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», присвячена  5-річчю 
українсько-бельгійської співпраці. 

Відкрила конференцію ректор університету професор Надія Скотна, 
модератором виступила доцент Світлана Волошанська. 

Цьогорічна конференція проходила під патронатом Надзвичайного і 
Повноважного Посла Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса та за участю 
директора бельгійського коледжу VIVES Йоріса Хідрікса, президента некомерційної 
організації VZW «ORADEA» Патріка Беллінка. 

Учасниками конференції 
були 75 учнів, які завітали зі 
своїми керівниками як із 
Львівської області, так із 

Закарпатської,  Тернопільської, 
Вінницької та Харківської. Учні 
презентували наукові роботи, 
брали участь у тренінгах, які 
проводили колеги з Королівства 
Бельгії. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Вітальне слово ректора університету 
професора Надії Скотної 

Слово до учасників конференції виголошує 
модератор заходу  

доцент  Світлана Волошанська 
 

Учасників  конференції вітає Надзвичайний  
і Повноважний Посол Королівства Бельгія 

в Україні Люк Якобс 
 

Директор бельгійського коледжу VIVES 
Йоріс Хідрікс 
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Гості та учасники конференції 
 

Учениця Діанна Лучечко 
із своїю науковою 

доповіддю 
 

Учень Володимир Хоростіль 
презентував  

свою наукову роботу 
 

Вітальне слово президента некомерційної 
організації VZW «ORADEA» Патріка Беллінка 
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Міжнародний науково-практичний семінар 
з проблем екології та здоров’я людини 

 

31 жовтня 2017 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар з 
проблем екології та здоров’я людини. З вітальним словом до присутніх звернулися 
ректор професор Надія Скотна та декан біолого-природничого факультету доцент 
Світлана Волошанська. 

Із доповідями виступили: доктор медичних 
наук, доцент кафедри внутрішньої медицини ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України» – Людмила Пісоцька (Україна) 
«Особливості газорозрядного світіння пальців рук 
студентів при різних типах мислення і 
психоемоційної активності»; лектори 
університетського коледжу VIVES – Світлана 
Мусіна (Бельгія) – «Формування здорового способу 
життя серед молоді у Фландрії»; Брам Лембрехтс 
(Бельгія) – «Профілактика наркоманії: простіше 
сказати, ніж зробити»; Евеліна Ле Рой (Бельгія) – 
«Здоровий спосіб життя»; соціолог Фламандського 

Центру експертизи та профілактики суїцидів – Саскія 
Аартс (Бельгія) – «Профілактика та раннє виявлення 
суїцидальних схильностей у молоді». 
На завершення науково-практичного семінару 
учасниками було підсумовано роль медико-біологічних 
знань та психолого-педагогічної складової у збереженні 
здоров’я людини. 
 

 
 
 
 

Вітальне слово ректора 
професора Надії Скотної 

 

Виступ лектора Світлани 
Мусіної (Бельгія) 

 

Доповідає Брам Лембрехтс 
 

Доповідає соціолог Саскія Аартс(Бельгія) 
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Доповідає  
доктор медичних наук  

Людмила Пісоцька 
 

Із доповіддю – Евеліна Ле Рой 
(Бельгія) 

Гості та учасники семінару 



 193 

Міхаель Мозер – австрієць з душею українця – гість філологічного факультету 
 

31 жовтня на філологічному факультеті з публічною лекцією “Про засади 
нової історії української мови» виступив відомий професор славістики Віденського 
університету (Австрія), Українського вільного університету в Мюнхені (Німеччина) та 
Католицького університету в Будапешті й Пілішчабі (Угорщина), голова 
Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер. 

Під час лекції австрійський професор розглянув історію української мови, 
звернув увагу на особливості формування її модерного стандарту, закцентував увагу 
на «білих плямах» та дискусійних проблемах в українській лінгвістиці, зокрема ролі 
Галичини у формуванні української мови сучасного зразка. Професор наголосив на 
основних критеріях  при написанні історії української мови з урахуванням 
загальнослов’янського контексту і найновіших досягнень міжнародної україністики. 
Міхаель Мозер також відповів на численні запитання  аудиторії. В обговоренні теми 
лекції  австрійського професора взяли участь науковці філологічного факультету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Слухацька аудиторія 

На фото (зліва направо): доценти Мирон Яким, Василь Зварич, 
професори Ярослав Яремко та Міхаель Мозер, студентка Наталія 

Котоус, доценти Степан Сеньків та Марія Стецик 
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«Молодіжна політика: проблеми та перспективи» 

3 – 4 листопада 2017 року відбулася XIV Міжнародна наукова конференція 
«Молодіжна політика: проблеми та перспективи», присвячена 15-літтю створення 
кафедри правознавства, соціології та політології. Співорганізаторами наукового 
форуму були Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
Зеленогурський університет (Республіка Польща), Соціологічна асоціація України й 
Українська асоціація дослідників освіти. У конференції взяли участь науковці з 
Інституту вищої освіти НАПН України, Інституту освітньої аналітики МОН України, 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сумського 
державного університету та ін. Зарубіжна наука була представлена делегаціями 

Зеленогурського університету та Природничо-
гуманітарного університету в Сєдльцах (Республіка 
Польща). Проблематика конференції була 
обширною, цікавою і надзвичайно актуальною. 
Маючи певні дослідницькі результати, цікаві ідеї, 
провівши низку соціологічних досліджень, науковці  
винесли їх на  обговорення учасників конференції. 
Модератором конференції виступила завідувач 
кафедри професор Світлана Щудло. 

З вітальним словом до учасників конференції 
звернулися: ректор університету професор Надія 
Скотна, професор Леонід Тимошенко, а також 
керівник відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради Леся Пашко, яка 
вручила професору Світлані Щудло «Почесну 
грамоту міського голови» за внесок кафедри у 

розвиток міста. Ректор 
професор Надія Скотна 
зачитала вітальні листи, які 
надійшли від ректора 
Харківського національного 
університету імені В.Н. 
Каразіна, президента 
Соціологічної асоціації 
України академіка Віля 
Бакірова з нагоди 
конференції та ювілею 
кафедри. 

Відкриття конференції 
 

Учасників конференції вітає 
ректор професор Надія Скотна 
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Із презентацією до 15-ліття 
кафедри право-знавства, соціології та 
політології «Становлення та здобутки 
кафедри» виступив доцент Ярослав 
Комарницький. До ювілею викладачі 
кафедри видали колективну 
монографію «Молодь у сучасних 
євроінтеграційних процесах», а також 
науковий збірник матеріалів під назвою 
«Молодіжна політика: проблеми і 
перспективи». 

Робота конференції відбувалася у 
формі пленарного та двох секційних 
засідань. На конференції виступили: 

доктор філософських 
наук старший науковий 
співробітник Інституту 
вищої освіти НАПН 
України Сергій 
Курбатов, професор 
Зеленогурського 
університету Беата 
Тшоп, професор 
Світлана Щудло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учасники та гості конференції 
 

Подарунок кафедрі від партнерів-соціологів із Польщі 
 

Про історію кафедри розповідає доцент 
Ярослав Комарницький 
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Зустріч із Почесним Консулом Бельгії у Львові Ярославом Гарцулою 
 

3 листопада 2017 року в актовій залі головного корпусу відбулася зустріч із 
Почесним Консулом Королівства Бельгія у Львові Ярославом Гарцулою, який 
презентував свою книгу «Бельгія така далека, така близька…». Привітала учасників 
заходу ректор професор Надія Скотна. 

У своїй презентації Ярослав Гарцула окреслив історичні віхи розвитку 
бельгійських громад на території України, формування дипломатичних відносин 
між Королівством Бельгія та Україною, а також звернув увагу на схожість культур 
двох народів. Після короткого опитування глядацької зали на знання історії 
Королівства Бельгія, Почесний Консул вручив свою книгу студентці Франкового 
вишу, яка правильно відповіла на запитання. 

Модератором заходу виступив проректор з науково-педагогічної роботи 
доцент Юрій Вовк. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Вітальне слово ректора 
професора Надії Скотної 

 

Почесний Консул 
 Королівства Бельгія у Львові 

Ярослав Гарцула 
 

Модератор заходу 
доцент Юрій Вовк 

 

Подарунок від Почесного 
Консула Королівства Бельгія 

Глядацька зала 
 
 
 
 
Фото на згадку 
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Написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 
 

9 листопада 2017 року в Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті відбулося спільне написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту 
національної єдності, яке цьогоріч пройшло у форматі міжнародного флешмобу. 

Текст радіодиктанту національної єдності 
традиційно прозвучав на Першому каналі 
Українського радіо о 12.30 год., його читав доцент 
Київського університету ім. Б. Грінченка, автор 
підручників і посібників із української мови 
Олександр Авраменко. 

До написання диктанту долучилися студенти 
та викладачі університету. Перед присутніми 
виступив проректор з науково-педагогічної роботи 
доцент Володимир Шаран, який привітав усіх зі 
святом та зауважив, що написання цього диктанту є 
не лише можливістю перевірити свої знання, а й 
виявити свою любов до української мови. 

Важлива умова – перевірятимуться 
лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада. 
Дату відправлення визначатимуть за 
штемпелем на конверті. Адреса Українського 
радіо: Київ-1, Хрещатик, 26.  
 

 

Перед присутніми  
виступив проректор  

з науково-педагогічної роботи 
доцент Володимир Шаран 

Під час написання 
Всеукраїнського 

радіодиктанту 
національної єдності  
у головному корпусі 

університету 
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Огляд-конкурс художньої самодіяльності І курсів «Дебют» 
 

8 – 9 листопада 2017 року в Народному домі імені Івана Франка пройшов 
огляд-конкурс художньої самодіяльності І курсів «Дебют», в якому взяли участь 
студенти всіх інститутів та факультетів. 

Захід відбувався в рамках святкування Міжнародного дня студента. 
Організатор дійства голова профкому студентів Ігор Гівчак, вітаючи студентів-
першокурсників, відзначив, що саме 
конкурс «Дебют» дає можливість  розкрити 
свої таланти та здібності нашій молоді. 
Учасники, готуючи свої номери та 
виступаючи перед глядацькою аудиторією, 
дотримувалися Положення та умов 
конкурсу. 

Результати виступів 
будуть оголошені 16 листопада 
під час загально-
університетського конкурсу 
естрадної пісні «Шанс». 
Організатори огляду-конкурсу 

художньої самодіяльності І курсів «Дебют» 
висловлюють подяку студентському активу, 
який долучився до організації заходу, 
ведучим, а також усім першокурсникам, 
котрі продемонстрували свої таланти. 

  
 

 
 
 

 
 

Фінальна пісня студентів  
інституту музичного мистецтва 

 

Голова профкому студентів Ігор Гівчак 
вітає першокурсників 

 

Виступ першокурсників  
соціально-гуманітарного факультету 

 

Студенти інституту 
фізичної культури 

 і здоров’я 
 

Молоді таланти першого курсу інституту іноземних мов 
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Музичний номер від студентів історичного факультету 
 

Талановиті першокурсники  
факультету початкової та 

мистецької освіти 
 

Виступ першокурсників 
 філологічного факультету 

Фото на згадку 
першокурсників 

біолого-
природничого 

факультету 
 

Під час виступу студентів інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій 
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Обмінюємося досвідом 
 

9 листопада 2017 р відбулася зустріч викладачів факультету початкової та 
мистецької освіти кафедри педагогіки та методики початкової освіти і кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі та 
студентів ІІІ курсу з тренером Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», вчителем-
методистом Дрогобицької пілотної (експериментальної) спеціалізованої СЗШ І-ІІІ 
№2 Ольгою Чайківською. 

Викладачі та учителі цієї школи обмінялися досвідом із проблем 
реформування початкової школи в умовах Концепції Нової української школи. 
Шляхи впровадження інтегрованого навчання учнів початкової школи окреслила 
директор школи Лариса Панькевич. Студенти-третьокурсники мали змогу 
ознайомитися із методикою проведення «Ранкової зустрічі», яку продемонстрували 
учні 3-Б класу під умілим керівництвом Ольги Федорівни. 

 

На фото викладачі факультету 
початкової та мистецької освіти 
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Вручення премій Львівської обласної державної адміністрації  
та Львівської обласної ради молодим вченим 

 

10 листопада 2017 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня науки в 
приміщенні Будинку вчених провідним і молодим науковцям Львівщини було 
вручено обласні премії за значні досягнення у галузі науки. Відзнаку отримали вчені, 
дослідження яких сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й 
утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі. 

Цьогоріч двоє молодих науковців Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка удостоєні нагороди Львівської обласної державної 
адміністрації та Львівської обласної ради. 

Відзнаки отримали доцент кафедри 
здоров’я людини та фізичної реабілітації Ніна 
Грибок та старший викладач кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти 
Марія Ярушак. 

Із професійним святом вчених привітав 
голова Львівської облдержадміністрації Олег 
Синютка. Звертаючись до учасників заходу, 
очільник області наголосив, що розвиток освіти 
й науки є визначальним для Львівщини й 
України загалом. 

 
 
  
 

На фото (зліва направо):  
доцент Ніна Грибок та 

 старший викладач Марія Ярушак 

З професійним святом вчених вітає 
голова Львівської облдержадміністрації 

Олег Синютка 

Глядацька зала 

Вітальне слово виголошує Любомира 
Мандзій, директор департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації 
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«Питання всесвітньої історії» 
 

10 листопада 2017 року на історичному факультеті відбулася ІІ Міжнародна 
науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії». 

З вітальним словом до учасників заходу 
звернулися проректор з наукової роботи професор 
Микола Пантюк, професори Леонід Тимошенко і Олег 
Петречко. На конференції зазначалося, що завдання 
спільноти істориків полягає в тому, щоб забезпечити 
діалог представників різних історичних шкіл, створити 
належні умови для пошуку істини через наукову 
дискусію. Було наголошено, що саме формат наукової 
конференції забезпечує одну з найбільш ефективних 
можливостей наукової дискусії. Відбулися пленарне 
засідання (головуючий – професор Іван Сергєєв) та 
секційні засідання (головуючі – професори Віталій 
Тельвак та Олег Петречко). 

11 листопада для учасників конференції була 
організована екскурсія вулицями Дрогобича, яку провели 
доцент Володимир Галик та старший викладач Василь 
Менько. Матеріали конференції опубліковано окремим 
виданням. 

 

Вітальне слово  
виголошує проректор  

з наукової роботи  
професор Микола Пантюк 

 

Наукова доповідь 
професора Олега 

Петречка 
 Доповідач професор Іван 

Сергєєв (м. Харків) 
 

Доповідає професор 
Леонід Тимошенко 
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Філологічний факультет багатий талантами 
 

13 листопада 2017 року на філологічному факультеті відбувся відбірковий 
конкурс естрадної пісні «Шанс», у якому взяли участь талановиті студенти-філологи. 
Першою розпочинала свято Божена Хмеляк (гр. УА-34Б) із піснею «Мамо, не плач», 
що торкнулася глибини душі кожного присутнього в залі. Студентка третього курсу 
Ірина Данилів, котра здивувала всіх небайдужих виконанням пісні «Три зорі».  

 

Першокурсниця Роксолана Басараб подарувала пісню 
«Тримай». Заворожував своєю посмішкою та харизмою 
першокурсник Богдан Вітів, котрий виконав пісню «Мам». 
Студентка другого курсу Соломія Польова відрізнялася 
чуттєвим виконанням пісні «Материнська любов», а також 
отримала перемогу у конкурсі та представлятиме 
філологічний факультет на загальноуніверситетському 
конкурсі естрадної пісні «Шанс». Завершувала конкурс 
студентка-першокурсниця Анастасія Марчак із піснею 
«Чарівна скрипка». 
 

Студентка третього 
курсу Божена Хмеляк 

Роксолана Басараб  –
студентка першого курсу Першокурсник  

Богдан Вітів  

Ірина Данилів 
із піснею «Три зорі» 

 

Пісню «Чарівна 
скрипка» виконала 
Анастасія Марчак 

Переможницею конкурсу 
«Шанс»  стала Соломія Польова 

Професор Ярослав 
Яремко оголошує 

переможця конкурсу 
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Презентація освітньої технології особистісно-професійного 
 розвитку майбутнього педагога 

 

14 листопада 2017 року кафедра психології Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка презентувала створену освітню 
технологію особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога. Презентацію 
відкрили проректор з науково-педагогічної роботи доцент Володимир Шаран та 
завідувач кафедри психології професор Мирослав Савчин. 

На заході були запропоновані нові конструктивні ідеї та цілком конкретні 
шляхи їх втілення в освітній процес із підготовки майбутніх педагогів та психологів. 
Ідеї, які покладені в основу технології, уже потужно працюють та дають значні 
позитивні результати. Доказом цього були виступи студентів: факультету початкової 
та мистецької освіти – Ірини Лудин, Світлани Малик  та Мар’яни Зварич; 
історичного факультету – Ярини Кіт; інституту музичного мистецтва – Івана Собіля; 
ІФМЕІТ – Ольги Салань та Марії Хомик; філологічного факультету – Андріани 
Максим’як, Наталії Котоус  та Іванни Шемелинець. 

Модератор презентації – доцент Андрій Зимянський.  

Вітальне слово 
проректора з науково-

педагогічної роботи 
доцента Володимира 

Шарана 
 Глядацька зала 

Учасників та гостей 
заходу вітає 

професор Мирослав 
Савчин 

Презентація 
студента Івана 

Собіля 
 

Доповідь 
студента-магістра 

Ольги Салань 
 

Музичне вітання  
від студентів 

 Марії Чурій та 
Володимира 

Осташа 
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Андрій Фегецин – чемпіон світу! 
 

7 – 14 листопада 2017 року в Китайській народній 
республіці (м. Емейшань, провінція Ченду) відбувся VII 
Чемпіонат світу з традиційного ушу (кунг-фу). Всього на 
змаганнях за нагороди боролося близько 3800 учасників із 52 
країн світу. Студент ІІІ курсу інституту фізичної культури і 
здоров`я Андрій Фегецин здобув три золоті нагороди в 
індивідуальних, групових та командних змаганнях. 

Тренер чемпіона світу – викладач кафедри фізичного 
виховання Оксана Сотрихіна. 

 

Андрій Фегецин (посередині)  
у складі збірної України 

 

Відкриття чемпіонату 

Андрій Фегецин (перший справа) 
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Урочистості з нагоди Дня Короля Бельгії 
 

15 листопада 2017 року декани біолого-природничого та соціально-
гуманітарного факультетів доценти Світлана Волошанська та Ігор Гриник на 
запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла Бельгії в Україні Люка Якобса 
відвідали урочистості з нагоди Дня Короля, національного свята Бельгії. 

Заходи відбувалися у 
приміщенні Національної 
філармонії України (м. Київ). 
Перлиною свята став концерт 
«Сакс у місті», який зібрав 
кращих саксофоністів обох 
держав. Майстри саксофону 
подарували гостям насолоду від 
виконання відомих творів у 
супроводі молодих талантів 
Камерного оркестру Націо-
нальної музичної академії 
України ім. П.І. Чайковського. У 

святкуванні брали участь представники дипломатичних місій європейських держав, 
керівники та представники міністерств, відомств, представники багатьох 
громадських організацій, митці, діяльність яких спрямована на розширення 
міжнародної співпраці. 

Доценти Світлана 
Волошанська та Ігор 
Гриник мали нагоду 
представити результати 
співпраці Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені Івана 
Франка з партнерськими 
організаціями Бельгії, 
обговорити нові перспективи 
міжнародної співпраці. 
 

Виступає Надзвичайний і Повноважний Посол  
Бельгії в Україні Люк Якобс 

Доценти Світлана 
Волошанська та Ігор 

Гриник після обговорення 
з партнерськими 

організаціями Бельгії  
нових перспектив 

міжнародної співпраці 
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Профорієнтаційна робота факультету початкової та мистецької освіти 
 

15 листопада 2017 року представники факультету початкової та мистецької 
освіти, а саме: заступник декана з виховної роботи старший викладач Олена 
Кравченко-Дзондза, викладачі кафедри культурології та мистецької освіти доцент 
Петро Фриз і провідний концертмейстер 
Любомир Мартинів разом зі студентами 
спеціальності «Хореографія» провели зустрічі з 
випускниками загальноосвітніх шкіл м. Стрий  
(ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 імені В. Стасюка, ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3 імені І. Франка та ЗОШ І-ІІІ 
ступенів із поглибленим вивченням іноземних 
мов № 4). Мета зустрічі – «Вступна кампанія – 
2018» у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка 
на факультет початкової та мистецької освіти 
за спеціальностями: Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація; Хореографія; 
Початкова освіта. Спеціалізація: 
Хореографія; Початкова освіта. 
Спеціалізація: Образотворче 
мистецтво.  

У діалозі учні шкіл 
проявили зацікавленість, як 
хореографічним так і образо-
творчим мистецтвом. 

Студенти-хореографи 
Любов Чернікова та 

Марта Мусійчук 
презентують свої 

таланти 

 

Доцент Петро Фриз розповідає про престижність навчання на факультеті 
початкової та мистецької освіти,  перспективи працевлаштування  
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Відзначення Міжнародного дня студента 
 

16 листопада 2017 року в Народному домі імені 
Івана Франка з нагоди Міжнародного дня студента 
відбувся загальноуніверситетський конкурс естрадної 
пісні «Шанс – 2017», який організували профком 
студентів та студентське самоврядування. Із вітальним 
словом до студентської громади звернулися ректор 
професор Надія Скотна та голова студентського 
профкому Ігор Гівчак. У конкурсі взяли участь 
представники всіх інститутів та факультетів університету, 
які продемонстрували свої вокальні здібності. 

Професійне журі 
визначило переможців:  

І місце – дует у складі 
студентів соціально-гуманітарного факультету Ірини 
Навроцької та Юрія Сімнова;  

ІІ місце – Лілія Будзинська (інститут іноземних мов);  
ІІІ місце – Ярина Кіт (історичний факультет).  
На заході також було оголошено та нагороджено 

переможців загальноуніверситетських конкурсів, які 
проводилися в рамках святкування Дня студента. Перші 
місця у номінаціях «Студент року – 2017» здобули:  
«Студент-спортсмен» – Андрій Фегецин (інститут фізичної 

культури і здоров’я).  
«Студент-соціальний педагог» – Марія Гурелич (інститут фізичної культури і 
здоров’я). 
«Студент-митець» – Іван Собіль (інститут музичного мистецтва).  
«Студент-громадський діяч» – Андріана-Марія Максим’як (філологічний факультет). 
«Студент-науковець» – Ірина Навроцька (соціально-гуманітарний факультет). 
«Студент-журналіст» – Тетяна Особа (соціально-гуманітарний факультет). 

Вітає студентську громаду 
ректор професор  

Надія Скотна 
 

Із вітальним словом 
виступає голова 
студентського 

профкому Ігор Гівчак 
 

Переможниця «Шансу – 2016» 
Анастасія Іваночко виконує 
пісню «За лісами за горами» 

Глядацька зала 
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Перемогу в огляді-конкурсі художньої самодіяльності перших курсів «Дебют – 
2017» здобула команда інституту іноземних мов. Усі переможці та дипломанти 
заходів отримали подарунки та грошові премії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учасниці огляду-конкурсу виконавців  
естрадної пісні «Шанс» Учасниця конкурсу 

Соломія Польова 

Ведучі конкурсу естрадної пісні 
„Шанс – 2017”  

Голова профкому працівників університету 
Олена Куцик нагороджує переможців 

Переможці конкурсу естрадної пісні «Шанс – 2017» –  
Ірина Навроцька та Юрій Сімнов 
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ІI етап олімпіади з трудового навчання (технологій) 
серед учнів 9 та 11 класів шкіл Дрогобицького району 

 
18 листопада 2017 р. на базі інституту фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій відбувся ІІ етап олімпіади з трудового навчання серед учнів 
9 та 11 класів шкіл Дрогобицького району. Участь в олімпіаді взяли 52 учня: 27 
учасників з обслуговуючих видів праці та 25 – із технічних видів праці. 

Програмою олімпіади було передбачено два тури: теоретичний і практичний. 
Завданням теоретичного туру було виконання учнями творчого міні-проекту на 

задану тему: для дівчат – «Футляр для 
окулярів» та «Екоторбинка»; для хлопців – 
«Підставка під гаджет» та «Рамка для 
фото». Практичний тур передбачав 
виконання комплексної роботи з 
виготовлення виробів відповідно до 
попередньо розроблених проектів.  

Переможцями ІІ туру олімпіади з 
трудового навчання стали:  

серед учнів 9 класів –  Б. Галишин 

(Нагуєвицька СЗШ) та В. Пасічник (Меденицька 
СЗШ); серед учнів 11 класів – В. Левицький 
(Підбузький НВК) та Л. Молярська (Летнянський 
НВК). Переможці були нагороджені грамотами та 
призами, а вчителі отримали посібники з 
трудового навчання та художніх ремесел, 
підготовлені викладачами кафедри. Для учителів 
трудового навчання Дрогобицького району 
відбувся методичний семінар та майстер-клас із 
вишивки. 

 
 
 
 

Кипить робота у майстерні  
ручної обробки металів 

 

Творчість на кінчиках пальців 
 

Практичний етап 
у майстерні швейної справи 

 

Теоретичний етап 
із технічних видів праці 

 



 211 

Інтеркультурний тиждень в Університеті прикладних наук ВІВЕС 
 

11 – 19 листопада 2017 року завідувач кафедри 
соціальної педагогіки та корекційної освіти соціально-
гуманітарного факультету професор Тетяна 
Логвиненко та заступник декана з навчальної роботи 
соціально-гуманітарного факультету доцент Орест Гук 
у рамках програми Еразмус+ проходили стажування в 
Університеті прикладних наук ВІВЕС (м. Кортрійк, 
Бельгія). 

Під час перебування в партнерському 
університеті наші колеги брали участь у Міжнародній 
конференції з проблем світових соціальних викликів, 
на якій прочитали лекції для студентів, ознайомилися 
з особливостями підготовки соціальних працівників. 

 Учасниками конференції 
були представники освітніх 
установ Бельгії, Нідерландів, 
Німеччини, Великобританії, 
Румунії, ,Південно-Африканської 
Республіки, Литви, Франції. 

Викладачі Франкового 
вишу зустрілися з пред-
ставниками партнерських 
організацій Бельгії щодо 
планування та реалізації 
напрямків подальшої співпраці. Відповідно, у квітні – травні 2018 року на факультеті 
буде проведено серію семінарів-тренінгів із надання допомоги особам з особливими 
потребами та їх сім’ям за участю бельгійських тренерів, а також прибуде делегація 
викладачів та студентів факультету прикладних соціальних наук Університету ВІВЕС 
для реалізації проекту щодо інклюзії у соціальній роботі спільно з нашими 
викладачами та студентами. 

Крім того, професор Тетяна 
Логвиненко та доцент Орест Гук 
мали методичні зустрічі зі 
студентами соціально-
гуманітарного факультету Захаром 
Савостейком та Христиною 
Стецько, які перебувають на 
семестровому навчанні у Бельгії. 
 
 
 
  
 
 

Учасники iнтеркультурного 
тижня 

Читає лекцію професор Тетяна Логвиненко 

Професор Тетяна Логвиненко та доцент Орест Гук 
зі студентами соціально-гуманітарного факультету 

Христиною Стецько і  Захаром Савостейком 
 



 212 

Вручено диплом «Honoris causa» 
 

22 листопада 2017 року в актовій залі головного корпусу відбулася урочиста 
вчена рада з нагоди вручення диплома Почесного доктора Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка українському 
композитору і музикознавцеві, кандидату мистецтвознавства, доктору філософії 
мистецтва, Заслуженому діячеві мистецтв України Богдані Фільц. 
 Відкрила вчену раду та привітала всіх присутніх 
ректор професор Надія Скотна. Слово на пошану 
номінанта виголосив директор інституту музичного 
мистецтва професор Степан Дацюк, розповідаючи 
про основні віхи її життя та творчості.                              

Відбулася  презентація навчальних посібників із творами 
Богдани Фільц, опублікованих у Дрогобичі, а також 
відбувся фестиваль творчості Богдани Фільц (до 85-
річчя від дня народження) «Любимо землю свою», на 
якому було презентовано твори, музику до яких 
написала сама ювілярка. 

 

Диплом Почесного доктора 
Дрогобицького державного  
педагогічного університету 
імені Івана Франка вручає 

ректор університету  
професор Надія Скотна 

 

Члени та гості урочистої вченої ради 
 

У «Книзі почесних гостей» 
професор Богдана Фільц 

залишила свої враження від 
перебування в університеті  

 

Учасники святкової академії 
 

Пісню «Зелений явір» – 
виконує професор Корнель 
Сятецький (концертмейстр – 

доцент Олександра 
Німилович) 
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Навчально-пізнавальна мандрівка університетського 
 ансамблю естрадного танцю «Імпресія» 

 

22 листопада 2017 року учасники ансамблю естрадного танцю «Імпресія» 
факультету початкової та мистецької освіти разом зі своїм викладачем М. Марушкою 
відвідали місто Лева, щоб здобути нові методико-практичні знання. Спочатку вони 
побували на уроці з класичного танцю артистів балету Львівського національного 
академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької (художній 
керівник – Народний артист України 
Ігор Храмов). Студенти отримали 
неймовірне естетичне задоволення від 
віртуозної майстерності виконання, 
витонченої легкості та грації балерин і 
роками напрацьованої техніки. Вони, як 
ніхто, знають скільки титанічної праці 
потрібно докласти, щоб отримати такий 
бездоганний результат. 

Насичений подіями день завершився відкритими заняттями з хореографії у 
ДНЗ № 154 м. Львів. Студентам були продемонстровані заняття у різних вікових 
групах. Хореограф Лілія поділилася тонкощами роботи з дошкільнятами, розкрила 
методи побудови уроку хореографії, продемонструвала з дітками вже вивчені танці. 
Молоді хореографи могли наочно побачити як саме потрібно працювати з 
дошкільнятами, що для дітей головне – це любити їх, а заняття варто проводити в 
ігровій формі. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Клас-концерт з класичного танцю артистів 
балету Львівського оперного театру 

Відкрите заняття з хореографії у дитячому 
садочку для студентів факультету 

початкової та мистецької освіти 
 

Ансамбль естрадного 
танцю «Імпресія» разом з 
викладачем М. Марушкою 

(перша справа) 
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Заняття зі смарт-дошкою в дитячому садку! 
 

23 листопада 2017 року студенти спеціальності «Дошкільна освіта» та 
викладачі університету на запрошення завідувача дитячого християнського 
благодійного дитячого садочка «Ангелятко» Надії Сеник відвідали заняття з дітьми 
середньої групи із використанням інноваційних технічних засобів. 

На занятті, яке проводила вихователь Марта Рибінчак, дошкільники виходили 
до дошки, щоб змоделювати будинок для казкових персонажів, зробити Сніговика, 
порівняти сніжинки тощо. Студенти після заняття також спробували попрацювати 
зі смарт-дошкою і надихнулися новими ідеями у її використанні, що стане 
продовженням практичної роботи на заняттях у розробці методик в її застосуванні. 
Завідувач дитсадка Надія Сеник розповіла гостям про специфіку організації 
діяльності закладу. 

Дитячий 
садочок «Ангелятко» 
одним із перших 

запропонував 
співпрацю з моменту 
відкриття в 

університеті 
спеціальності 

«Дошкільна освіта». 
Бажання поділитися 
здобутками та 
отримати науково-
теоретичні знання 

сприяє нашій спільній діяльності: проходження 
практики студентами, участь у науково-методичних 
семінарах,  відвідування занять, обмін педагогічною 
літературою та святкування Дня дошкільника, який 
відзначається у вересні місяці. 

 

Викладачі та студенти 
спеціальності «Дошкільна 
освіта» відвідали заняття з 
дітьми середньої групи із 

використанням інноваційних 
технічних засобів у 
дитячому садочку 

«Ангелятко» 

Вихователь дитсадка «Ангелятко» пані Марта Рибінчак 
на занятті з дітьми 

середнього дошкільного віку 
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День пам’яті жертв Голодомору  
 

До Дня пам’яті жертв 
Голодомору на факультеті 
початкової та мистецької 
освіти традиційно відкрилася 
виставка творчих робіт 
студентів спеціальності та 
спеціалізації «Образотворче 
мистецтво», виконаних під 
керівництвом викладачів 
кафедри культурології та 
мистецької освіти доцента 
Михайла Сидора, старших 
викладачів Жанни Ясеницької 
та Галини Савчин. 

В експозиції виставки 
представлені малюнки і плакати, які 
передають атмосферу трагедії 
українського народу, жаху, болю, 
страждань голодних 1932 ─ 1933 років. 
Глибокі і проникливі за змістом 
студентські роботи ─ засвідчення пам’яті 
про мільйони загиблих від голоду 
українців і застереження живим: «Не 
буває чужого горя і чужої біди! Ми всі 
живемо під одним небом, під одним 
сонцем! Нехай ніколи не доведеться нам 
пережити подібного!» 
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Стартував проект Дрогобицького педуніверситету з Університетом 
 Карла Великого у Бидгощі 

 

Дрогобицька делегація у складі тринадцяти осіб, до якої увійшли науковці 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (професор 
С. Щудло, доценти В. Стець, О. Смеречак, Р. Хавула, І. Мірчук, старший викладач 
І. Зубрицький і викладач Л. Вовк) та група практиків у сфері соціальної роботи з 
молоддю (вчителі шкіл Дрогобича і представники благодійного фонду «Карітас»), 
взяли участь у науково-методичному семінарі, що відбувся 20 – 25 листопада 2017 
року в Університеті Карла Великого у Бидгощі. 

Семінар розпочав реалізацію дворічного проекту «Польсько-українська 
науково-методична співпраця у напрямі сприяння розвитку системи профілактики 
та підготовки фахівців у галузі протидії ризиковній поведінці дітей та молоді в 
Україні».  

На урочистому відкритті семінару українську делегацію привітали проректор 
професор Марек Мацко, професори Ева Зволінська та Марія Дептула. 

Метою проекту є ознайомлення з інноваційними європейськими практиками 
у сфері соціальної профілактики узалежнень серед молоді та удосконалення моделі 
підготовки фахівців спеціальності «Соціальна робота (соціальна педагогіка)» і 
«Психологія (практична психологія)» з врахуванням польського досвіду, а також 
розробка та впровадження в освітню програму підготовки фахівців навчального 
модуля з соціальної профілактики узалежнень та ризиковної поведінки молоді. 
Треба відзначити, що Польщі на цей час вдалося сформувати та досить успішно 
реалізовувати унікальну і прогресивну систему підготовки фахівців у сфері 
соціальної профілактики (Бидгощ є одним із найвідоміших і найпотужніших 
наукових осередків), а також дієву мережу організацій, які здійснюють соціальну 
профілактику, соціотерапію, психотерапію. 
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Осінній бал 2017 
 

30 листопада 2017 року в актовій залі інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій відбувся 
традиційний щорічний XIX Осінній бал. Цей захід останній, що 
проводиться в рамках святкування Міжнародного дня студента 
за підтримки відділу молодіжної політики і соціальної роботи 
та факультету початкової та мистецької освіти. 

З вітальним словом виступила начальник відділу 
молодіжної політики і соціальної роботи Ірина Казан, 
наголосивши, що цього року змінився формат свята, адже 
метою було обрати кращу танцювальну пару. Ведучі Роксолана 
Пецкович (студентка історичного факультету) та Андрій Василів 
(студент ІФМЕІТу) зазначили, що конкурс складається з двох 
етапів. Спершу оцінювалося виконання вальсу, а після цього 

конкурсанти представляли сюжетний танець. Усі присутні 
мали можливість насолодитися грою на музичних 
інструментах студентів інституту музичного мистецтва Ігоря 
Лішковича та Романа Макойди, чарівним співом Надії Терпій 
та студентки історичного факультету Маріанни Дорош, а 
також мистецтвом танцю студенток факультету початкової та 
мистецької освіти танцювального гуртка «Нова Хвиля» 
(керівник – викладач Ольга Мартинів). Професійне журі у 
складі викладачів Магдалини Марушки, Ольги Мартинів та 
доцента Олени Кравченко-Дзондзи визначили переможців: 
ІІІ місце – танцювальна пара Роксолана Романків та Олександр 
Ришковець (історичний факультет); 
ІІ місце – студенти Павло Близник та 
Наталія Козак (інститут фізичної 
культури і здоров’я); І місце – студенти 
Іван Луців та Марія Чурій (інститут 
музичного мистецтва. 

Учасники Осіннього балу були 
нагороджені спеціальними дипломами 
та солодощами.  

 
 
 

Ведучі свята 
Андрій Василів та 

Роксолана 
Пецкович 

Виконання вальсу 
 

Переможці Осіннього 
балу – представники 

ІММ Марія Чурій та Іван 
Луців (хореограф –

Каріна Субачус, 
факультет початкової 
та мистецької освіти) 

На паркеті студенти 
інституту фізичної 

культури і здоров’я 
Павло Близник та 

Наталя Козак 
Нагородження студентів історичного 

факультету зі здобутим ІІІ місцем 
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Дні реабілітації: підбиваємо підсумки 
 

27 листопада – 1 грудня 2017 року студенти інституту фізичної культури і 
здоров’я, майбутні фахівці з фізичної реабілітації, фізичні терапевти і ерготерапевти, 
взяли участь у навчально-практичних семінарах-тренінгах із реабілітації дітей з 
інвалідністю, що відбувалися на базі Дрогобицького добровільного товариства 
захисту дітей-інвалідів «Надія». Тренінги проводилися  у рамках «Днів реабілітації», 
організованих  напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю кафедрою 
здоров’я людини та фізичної реабілітації  інституту фізичної культури і здоров’я. 

Мета тренінгу: ознайомлення студентів із сучасними методиками реабілітації 
дітей, хворих на ДЦП. Тренер, сертифікований реабілітолог відділення дитячої 
неврології Київської обласної лікарні Анна Булкіна, демонструвала  студентам 
методику  динамічної рухової корекції дітей із ДЦП за допомогою рефлекторного-
навантажувального пристрою (костюма) «Гравістат». Студенти взяли участь  у  
майстер-класі із застосування Бломберг-терапії ритмічними рухами дітей з ДЦП, 
синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, аутизмом, розладами навчання, 
порушеннями зору, а також засвоїли технології 
кінезотейпування в реабілітації дітей з ДЦП. 

Активними учасниками тренінгів були 
студенти групи ЗЛ-33Б: Олександра Буцик, Аліна 
Турдай, Вероніка Токмакова, Віра Коваль, Марта 
Верес, які забезпечували супровід дітей у процесі 
проведення реабілітаційних процедур 
(озокеритотерапії, лікувальної фізкультури, 
кінезотейпування, масажу), а також самостійно 
проводили заняття з лікувальної фізкультури та 
сеанси масажу. 

 
  

Студентка третього курсу Віра Коваль 
асистує тренеру Анні Булкіній під час 

процедури Бломберг-терапії 

Студентка третього курсу  
Марта Верес бере участь  

у проведенні заняття 
 на балансувальній дошці 

 

Студенти самостійно проводили  
заняття з лікувальної фізкультури  

та сеанси масажу 


