
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора університету 

від 02 квітня 2018 р. № 104

ПЛАН ЗАХОДІВ З НАГОДИ ПРОВЕДЕННЯ
XII ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

Дата і час  
проведення

Захід Установа-
організатор

Місце 
проведення, 

адреса, телефон 
для довідок

16 травня
2018 року

о 10.00 год.

Виставка творчих робіт студентів
спеціальності “Образотворче 

мистецтво”, присвячена 
Всеукраїнському фестивалю науки

Кафедра 
культурології та 

мистецької освіти,
Сидор Михайло 

Богданович, доцент 
кафедри 

культурології та 
мистецької освіти, 

кандидат 
мистецтвознавства

Факультет 
початкової та 

мистецької  
освіти,

фойє, І поверх,
вул. Леся 
Курбаса, 2

тел. (0324) 41-34-
07

16 травня
2018 року

о 14.00 год.

Науково-теоретичний семінар  
“Моральне виховання учнів 

початкової школи під час вивчення 
творів Івана Франка фольклорного 

змісту”

Кафедра педагогіки 
та методики 

початкової освіти,
Скалич Любов 

Йосипівна, доцент 
кафедри педагогіки 

та методики 
початкової освіти, 

кандидат 
психологічних наук

Факультет 
початкової та 

мистецької  
освіти, ауд. 218,

вул. Леся 
Курбаса, 2

тел.(0324) 41-34-
07

17 травня
2018 року

Звітний концерт студентів 
спеціальності

Кафедра 
культурології та 

Народний дім 
“Просвіта”

о 16.00 год. “Хореографія“ мистецької освіти,
Фриз Петро 

Іванович, доцент 
кафедри 

культурології та 
мистецької освіти, 

кандидат 
мистецтвознавства

імені Івана 
Франка,

вул. Івана Франка, 
18

тел. (0324) 41-34-
07

17 травня
2018 року

о 11.00 год.

Виставка наукового доробку 
професорсько-викладацького 

колективу  факультету початкової 
та мистецької освіти, присвячена 

Всеукраїнському фестивалю науки

Деканат,
Філь Галина 

Олександрівна, 
заступник декана з 
наукової роботи, 

Факультет 
початкової та 

мистецької  
освіти,

фойє, ІІ поверх,
доцент, кандидат 

філологічних наук
вул. Леся 
Курбаса, 2
тел. (0324) 
41-34-07

18 травня
2018 року

о 14.00 год.

Круглий стіл  “Проблема 
національного виховання в 

педагогічній діяльності 
К.Ушинського”

Кафедра педагогіки 
та методики 

початкової освіти, 
Калита Наталія 

Факультет 
початкової та 

мистецької  
освіти, ауд. 218,



Іванівна, доцент 
кафедри педагогіки 

та методики 
початкової освіти, 

кандидат 
педагогічних наук

вул. Леся 
Курбаса, 2
тел. (0324) 
41-34-07

16 травня 
2018 року

о 10.00 год.

Виставка наукових досягнень 
професорсько-викладацького 

складу кафедр 
біолого-природничого факультету

Кафедра анатомії, 
фізіології та 
валеології,

кафедра біології та 
хімії, кафедра 

екології та географії

Біолого-
природничий 

факультет, вул.
Т.Шевченка, 23

тел.(03244)
3-77-00

17 травня 
2018 року

о 15.30 год.

Пленарне засідання викладацької 
наукової конференції

Кафедра анатомії, 
фізіології та 
валеології,

кафедра біології та 
хімії, кафедра 

екології та географії

Біолого-
природничий 

факультет, вул.
Т.Шевченка, 23

тел. (03244)
3-77-00

27-30 
квітня

2018 року
о 10.00 год.

XI-й міжнародний конкурс 
баяністів-акордеоністів «Perpetuum 

mobile»

Навчально-науковий 
інститут музичного 
мистецтва, кафедра 
народних музичних 

інструментів та 
вокалу,

Душний Андрій 
Іванович

Навчально-
науковий інститут

музичного 
мистецтва,

вул. Івана Франка, 
11,

тел. 2-15-24;
(067) 999 02 55 

27 квітня 
2018 року

о 10.00 год.

III-я міжнародна науково-
практична конференція «Музичне 
мистецтво XXI століття – історія, 

теорія, практика»

Навчально-науковий 
інститут музичного 
мистецтва, кафедра 
народних музичних 

інструментів та 
вокалу

Навчально-
науковий інститут

музичного 
мистецтва,

вул. Івана Франка, 
11,

тел. 2-15-24;
(067) 999 02 55

16 травня 
2018 року

о 10.00 год.

Виставка нових надходжень 
наукової літератури до бібліотеки

Навчально-науковий 
інститут музичного 

мистецтва

Бібліотека 
навчально-
наукового 
інституту 
музичного 
мистецтва;

м. Дрогобич, вул. 
Івана Франка, 11;

тел.: 2-15-24

14 березня
2018 року

Літературно-мистецький захід 
«Шевченко для сучасної молоді»

Історичний 
факультет ДДПУ

ім. І. Франка
кандидат історичних 

наук,
доцент С.Я. Біла

Головний корпус 
ДДПУ ім. 
І. Франка

тел. (03244)
3-81-44

30 березня 
2018 року

XXІХ Наукова сесія НТШ Історичний 
факультет ДДПУ ім. 

І.Франка
кандидат історичних 

Корпус 
історичного 

факультету ДДПУ 
ім. І.Франка,



наук, 
професор

Л.В. Тимошенко

вул. Лесі 
Українки, 46
тел. (03244)

3-81-44
Кінець 

березня –
початок 
квітня

2018 року

Презентація наукового видання 
доц.

Галика В.М. «Дрогобич у житті та 
творчій спадщині Івана 

Франка : альбом-путівник» –
(Дрогобич: Видавництво ТзОВ 

КП «Туристично-
інформаційний 

центр»,
керівник –
Ігор Чава

Сесійна зала 
Дрогобицької 
міської ради,

площа Ринок, 1, 
Дрогобич, 82100

тел. (097) 7866009
«Трек-ЛТД», 2017)

Державний історико-
культурний 
заповідник 

«Нагуєвичі»,
керівник –

Богдан Лазорак

Актова зала,
вул. Івана Франка, 
15, с. Нагуєвичі, 
обл. Львівська, 

82126
тел. (03244) 7-86-

26;

Львівський
національний 
літературно-

Актова зала,
вул. Івана Франка 
150-152, м. Львів,  

меморіальний музей
Івана Франка у 

Львові,
керівник –

Богдан Тихолоз

79000
тел. (0322)
76-44-16

Кінець 
квітня

2018 року

Науково-практична конференція 
для вчителів історії та учнів 

старших класів загальноосвітніх 
середніх шкіл Дрогобиччини «Іван 

Франко і Дрогобич» у  рамках 
заходу «День відкритих дверей на 

історичному факультеті»

Кафедра всесвітньої 
історії та 

спеціальних 
історичних
дисциплін,

кандидат історичних 
наук, доцент 

Корпус 
історичного 

факультету ДДПУ 
ім. І. Франка,

вул. Лесі
Українки, 46
тел. (03244)

В.М. Галик 3-81-44

Середина
травня

2018 року

Наукова конференція-презентація 
«Визначні постаті словацьких 

земель на рубежі ХХ – початку ХХІ 
ст.»

Кафедра всесвітньої 
історії та 

спеціальних 
історичних 
дисциплін,

кандидат історичних 
наук, доцент
В.М. Галик

Корпус 
історичного 

факультету ДДПУ 
ім. І. Франка,

вул. Лесі 
Українки, 46
тел. (03244)

3-81-44

16 травня 
2018 року

о 14.30 год.

Студентська наукова конференція 
«Огляд сучасних методів 

реабілітації»

Кафедра здоров’я 
людини та фізичної 

реабілітації

Навчально-
науковий інститут 
фізичної культури 

і здоров’я,
площа 

Театральна, 2
тел. 41-01-46



16 травня 
2018 року

о 14.30 год.

Науково-методичний семінар 
«Інноваційні технології на уроках 

фізичної культури».

Кафедра теорії та 
методики фізичного 

виховання

Навчально-
науковий інститут 
фізичної культури 

і здоров’я,
площа 

Театральна, 2
тел. 41-01-46

16 травня 
2018 року

о 14.00 год.

Науково-практична конференція 
викладачів кафедри фізичного 

виховання «Реалізація здорового 

Кафедра фізичного 
виховання

Кафедра 
фізичного 
виховання,

способу життя – сучасні підходи» вул. Лесі 
Українки 29,
тел. 42-06-81

16 травня 
2018 року

о 14.00 год.

Науково-практичний семінар 
«Формування гнучкого мислення у 

майбутніх фахівців з фізичного 
виховання щодо вибору засобів і 

методів фізичного розвитку учня»

Кафедра спортивних 
дисциплін і туризму.
КЗЛОР Самбірський 
педагогічний коледж 

ім. І. Филипчака

Самбірський 
педагогічний 

коледж
ім. І.Филипчака, 

м. Самбір, 
вул. І.Филипчака, 

14
тел. 0677563157

17 травня Науково-практична конференція Кафедра спортивних Навчально-
2018 року

о 15.00 год.
викладачів кафедри спортивних 

дисциплін і туризму «Формування 
професійно-педагогічної культури 

фахівця фізичного виховання у 
закладі вищої освіти»

дисциплін і туризму науковий інститут 
фізичної культури 

і здоров’я,
вул. Театральна
тел. 0972775725

17 травня 
2018 року

о 14.00 год.

Науково-практична конференція
викладачів кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації 
«Реалізація здорового способу 

життя – сучасні підходи»

Кафедра здоров’я 
людини та фізичної 

реабілітації, 
кафедра теорії та 

методики  фізичного 
виховання

Навчально-
науковий інститут 
фізичної культури 

і здоров’я,
площа

Театральна, 2
тел. 41-01-46

18 травня 
2018 року

о 14.00 год.

Методичний семінар на тему: 
«Застосування нетрадиційних 
засобів і методів оздоровчої 

гімнастики в процесі самостійних 
занять у ЗВО»

Кафедра фізичного 
виховання

Кафедра 
фізичного 
виховання,
вул. Лесі 

Українки, 29,
тел. 2-06-81

16 березня 
2018 року

о 10.00 год.

Всеукраїнська наукова конференція 
«Українське слово мовами народів 

світу»

Кафедра
германських мов і 
перекладознавства

Навчально-
науковий інститут 

іноземних мов, 
вул. Л. Курбаса 2, 

австрійська 
бібліотека

тел. (03244) 41-
33-24 



19 квітня 
2018 року

о 12.00 год.

Науково-методичний семінар 
«Продуктивні освітні технології у 

навчанні іноземної мови учнів 
ЗОШ»

Кафедра 
порівняльної 
педагогіки та 

методики 
викладання 

іноземних мов;
кафедра практики 
англійської мови

Навчально-
науковий інститут 

іноземних мов, 
вул. Л. Курбаса, 2, 

ауд. 307
тел. (03244) 41-

33-24 

24 квітня 
2018 року

Наукова інтернет-конференція 
«Шляхи формування й реалізації 

Кафедра
порівняльної 

Навчально-
науковий інститут 

о 11.00 год. професійної іншомовної освіти 
учителів іноземних мов у процесі 

міжкультурної
інтеграції»

педагогіки та 
методики 

викладання 
іноземних мов

іноземних мов, 
вул. Л. Курбаса, 2, 

австрійська 
бібліотека

тел. (03244) 41-
33-24 

16 травня 
2018 року

о 11.00 год.

ІІ Всеукраїнська конференція 
«Актуальні тенденції сучасного 

гуманітарного дискурсу»

Кафедра романської 
філології та 

компаративістики;
Кафедра практики 
англійської мови;
Кафедра мовної та 

Навчально-
науковий інститут 

іноземних мов, 
вул. Л. Курбаса, 2, 

австрійська 
бібліотека

міжкультурної 
комунікації

тел. (03244) 41-
33-24 

24 травня 
2018 року
о 10.00год.

Міжнародна літературно-мистецька 
конференція «Країна Франкіана»

Дирекція навчально-
наукового інституту 

іноземних мов;
лабораторія 

франкознавства і 
славістики,

кафедра романської 
філології та 

компаративістики,
Кемінь В.П., доктор 

Вул. І. Франка, 
24, актовий зал.
тел. (03244) 41-

33-24 

педагогічних наук, 
професор

20 березня 
2018 року

Науковий семінар «АВС 
психологічної допомоги 

військовослужбовцям та членам їх 
родин»

Попіль Марія 
Іванівна,
кандидат 

психологічних наук, 
доцент

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 205,
тел. (03244) 3 83 

76
28 березня Всеукраїнський науково- Соціально-
2018 року практичний семінар «Актуальні 

проблеми практичної психології»

Стець Валентина 
Іванівна, кандидат 
філософських наук, 

доцент;

Ригель О.В.,кандидат 
психологічних 

наук,доцент

гуманітарний 
факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 205,
тел. (03244) 3 83 

76



3 квітня
2018 року

Науковий семінар-повідомлення 
«Ціннісно-смислова регуляція 

особистості»
Галян Ігор 

Михайлович,
доктор 

психологічних наук, 
доцент

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 106,
тел. (03244) 3 83 

76
18 квітня
2018 року

Науковий
семінар-повідомлення

«Суб’єктність особистості як 
Галян Олена 

Іванівна,

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
предмет психологічних студій» кандидат 

психологічних наук, 
доцент

ім. Івана Франка,
ауд. 104,

тел. (03244) 3 83 
76

10 травня
2018 року

Щорічна звітна студентська 
наукова конференція

Гаврищак Любов 
Іванівна,
кандидат 

психологічних наук, 
доцент;

Посацький 
Олександр 

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 205,
тел. (03244) 3 83 

76
Васильович,

кандидат 
психологічних наук, 

доцент

22 травня
2018 року

Науковий семінар «Етнічна 
ідентичність українських 

студентів»

Спринська Зоряна 
Валентинівна,

кандидат 
психологічних наук, 

доцент;

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 104,
тел. (03244) 3 83 

76
21 – 22 
травня

2018 року

Навчально-демонстраційна сесія 
«Професійна компетентність 

соціального педагога у роботі з 
дітьми з особливими освітніми 

потребами»

Доктор педагогічних 
наук, професор 

Т.О.Логвиненко, 
завідувач кафедри 

соціальної 
педагогіки та 

корекційної освіти

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 104,
тел.(03244) 3 83 

76

23 травня
2018 року

Семінар-тренінг «Соціально-
педагогічні засади підвищення 
якості надання освітніх послуг 
дітям з інвалідністю в умовах 
інклюзивної освіти» за участі 

Доктор педагогічних 
наук, професор 

Т.О.Логвиненко, 
завідувач кафедри 

соціальної 

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 104,
викладача Еллс Каленс 

(університет прикладних наук 
ВІВЕС)

педагогіки та 
корекційної освіти

тел. (03244) 3 83 
76

24-25 
травня

2018 року

Презентаційна сесія для студентів 
«Особливості створення якісного 

освітнього інклюзивного 
середовища: вітчизняний та 

зарубіжний досвід інклюзивної 

Доктор педагогічних 
наук, професор 

Т.О.Логвиненко, 
завідувач кафедри 

соціальної 

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 104,



освіти»(за участі викладача Еллс
Каленс (університет прикладних 

наук ВІВЕС)

педагогіки та 
корекційної освіти

тел. (03244) 3 83 
76

10 квітня
2018 року

Науковий семінар
«Методологічні засади виховної 

роботи з дітьми»

Ашиток Надія 
Іванівна, доктор 

філософських наук, 
професор

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
ім. Івана Франка,

ауд. 207,
тел. (03244) 2-12-

82
18 квітня
2018 року

Науковий семінар «Виховний ідеал 
як культурно-історичний феномен»

Невмержицька 
Олена Василівна, 

доктор педагогічних 
наук, доцент

Гол. корпус 
ДДПУ ім. Івана 
Франка, ауд. 38, 

тел. (03244) 2-12-
82

23 квітня
2018 року

Презентація монографії 
«Підготовка дітей до школи в 

Україні: суспільно-педагогічний 
контекст»

(друга половина ХХ ст. –

Пантюк Тетяна
Ігорівна, кандидат 
педагогічних наук, 

професор

Гол. корпус 
ДДПУ ім. Івана 
Франка, ауд. 38, 

тел. (03244) 2-12-
82

початок ХХІ ст.)»
26-27
квітня

2018 року

Всеукраїнська
науково-практична конференція 

«Проблеми дитинства
в контексті сучасної педагогіки»

Чепіль Марія 
Миронівна, доктор 
педагогічних наук, 

професор; 
Дудник Надія 

Зеновіївна, кандидат 
педагогічних наук, 

доцент

Гол. корпус 
ДДПУ ім. Івана 
Франка, ауд. 38, 

тел. (03244) 2-12-
82

7 травня
2018 року

Презентація монографії «Опіка над 
дітьми: історико-педагогічний 

аспект»

Карпенко Ореста 
Євгенівна, кандидат 
педагогічних наук,

Соціально-
гуманітарний 

факультет ДДПУ
доцент ім. Івана Франка,

ауд. 207,
тел. (03244) 2-12-

82

8 травня
2018 року

Круглий стіл
“Особливості організації освітнього 

процесу в Україні: історія, 
тенденції розвитку”

Кобрій Ольга 
Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, 

професор

Гол. корпус 
ДДПУ ім. Івана 
Франка, ауд. 37, 

тел. (03244) 2-12-
82

14 травня
2018 року

Науковий семінар «Сучасні 
напрями організації науково-

дослідницької діяльності 
аспірантів»

Оршанський Леонід 
Володимирович,

доктор педагогічних 
наук, професор

Гол. корпус 
ДДПУ ім. Івана 
Франка, ауд. 32, 

тел. (03244) 2-12-
82

15 травня
2018 року

Презентація збірника наукових 
праць

«Life and heart devoted to children : 
Yanush Korchak 

(1878 – 1942) and

Чепіль Марія 
Миронівна, доктор 
педагогічних наук, 

професор

Гол. корпус 
ДДПУ ім. Івана 
Франка, ауд. 32, 

тел. (03244) 2-12-
82



Vasyl Sukhomlynsky (1918 – 1970) 
are unforgettable»

16 травня 
2018 року 

о 12.00 год.

Презентація ІІІ тому наукового 
кафедрального  збірника Райнер 
Марія Рільке й Україна (наукові 
студії та переклади з Р.М.Рільке)

Кравченко Л.С., 
доктор філологічних 

наук, завідувач 
кафедри світової 

літератури та 
славістики, професор

Вул. Т.Шевченка,
24, філологічний 
факультет, ауд.68

16 травня 
2018 року 

о 15.00 год.

Круглий стіл з вчителями 
Старосамбірського району на тему: 

«Позакласна робота зі світової 
літератури як засіб формування   
креативної особистості учня»

Наталя Лазірко, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент кафедри 

світової літератури 
та славістики

Вул. Т.Шевченка, 
24, філологічний 
факультет, ауд.69

16 травня
2018 року

о 13.00 год.

Зустріч з письменником,
літературознавцем, 

професором Василем Пахаренком

Василь Зварич, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент кафедри 

світової літератури 
та славістики

Вул. Т.Шевченка, 
24, філологічний 
факультет, ауд.61

17 травня 
2018 року 
о13.00 год.

Відкрита лекція для студентів -
полоністів на тему: «Проблема  

мовознавчого героя в ранній поезії 
Тадеуша Ружевича»

Руслана Манько, 
старший викладач 
кафедри світової 

літератури та 
славістики

Вул. Т.Шевченка, 
24, філологічний 
факультет, ауд.69

17 травня 
2018 року 

о 14.00 год.

Круглий стіл для викладачів 
кафедри «Сучасні освітні 

технології (коучинг, фасилітація, 
тренінг, метод кейсів, сторітелінг, 

рольові та ділові ігри) у роботі 
викладача світової літератури

Мирослава 
Іванишин, кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
світової літератури 

та славістики

Вул. Т.Шевченка, 
24, філологічний 
факультет, ауд.70

18 травня 
2018 року 

о 14.00 год.

Презентація творів
о. Кирила Селецького (в рамках 

Всеукраїнського синоду єпископів 
УГКЦ)

Розлуцький Ігор,
старший викладач 
кафедри світової 

літератури та 
славістики

Вул. Т.Шевченка,
24, філологічний 
факультет, ауд.68

17 травня  
2018 року

о 12.00 год.

Теоретико - методологічний 
семінар ім. Василя Іванишина 
«Націософський досвід Євгена 

Маланюка: національний та 
світовий контексти»

Кафедра української 
літератури та теорії 

літератури,
теоретико-

методологічна 
лабораторія, 

НІЦ ім. Д.Донцова

Вул. Т.Шевченка 
24, філологічний 
факультет, ауд. 

66, 
тел. (03244) 3-93-

39

16 травня  
2018 року

о 14.00 год.

Круглий стіл - презентація книги
Віктора Кирія «Під  масками 

Шекспіра  і  Сервантеса»

Кафедра 
української 

літератури та теорії 
літератури, 

студентський 
культурологічний 

клуб 
ім. В.Бірчака,

Вул. Т.Шевченка,
24, філологічний 
факультет, ауд. 
66, тел.(03244)

3-93-39



франкознавчий 
гурток

18 травня  
2018 року

о 13.00 год.

Науково-методична студентська
конференція «Тема голодомору в 

українській літературі»

Кафедра української 
літератури та теорії 

літератури

Вул. Т.Шевченка 
24, філологічний 

факультет, ауд.66, 
тел.(03244) 3-93-

39

18 травня  Презентація  «Збірника наукових Професор кафедри Вул. Т.Шевченка 
2018 року

о 15.00 год.
праць. Серія : Мовознавство»,

Вип. Х у 2-х томах., 2017р.
української мови 
Оксана Кушлик,

професор кафедри 
української мови 
Петро Мацьків

24, філологічний 
факультет, 

ауд. 67,

17 травня
2018 року

Наукова конференція викладачів та 
студентів навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 
технологій

Бойчук Василь 
Іванович

професор, доктор 
фізико-

математичних наук,
Скотний Павло 
Валерійович,

Навчально-
науковий інститут

фізики, 
математики, 
економіки та 
інноваційних 

технологій, вул. 
доцент, кандидат 
економічних наук

Стрийська, 3
тел.(03244) 3-54-

65

11 травня 
2018 року 

о 10.00 год.

Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми 

моделювання та управління 
соціально-економічними 

системами в умовах глобалізації»

Кишакевич Богдан 
Юрійович, доктор 
економічних наук, 

професор

Навчально-
науковий інститут 

фізики, 
математики, 
економіки та 
інноваційних 

технологій, вул. 
Стрийська, 3 

тел.(03244) 3-54-
65

25 -29 
червня 

2018 року
о 10.00 год.

XX Міжнародна конференція 
«Актуальні проблеми фізики 

напівпровідників»

Бойчук Василь 
Іванович

професор, доктор 
фізико-

математичних наук

Навчально-
науковий інститут 

фізики, 
математики, 
економіки та 
інноваційних 

технологій, вул. 
Стрийська, 3

тел.(03244) 3-54-
65

Проректор з наукової роботи М.П. Пантюк


