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Підписано угоду про співпрацю між Франковим університетом 
 та Дольношльонскою Вищою школою 

 

25 січня 2018 року спільно з головою Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України Марією Яцейко наш університет 
відвідала делегація Інституту педагогіки Дольношльонскої Вищої школи (місто 
Вроцлав, Польща). 

У зустрічі взяли участь ректор професор Надія Скотна, керівник відділу 
педагогічних наук Дольношльонскої Вищої школи Барбара Кутровська, керівник 
обласної організації профспілки Марія Яцейко, президент Асоціації польських 
вчителів Дольношльонського району Мірослава Ходубська, проректор з науково-
педагогічної роботи доцент Юрій Вовк, завідувач аспірантури та докторантури, 
голова профспілки працівників нашого університету доцент Олена Куцик. 

Під час зустрічі було обговорено 
стратегічні питання спільних наукових 
досліджень, культурних заходів, 
академічної мобільності студентів та 
викладачів обох університетів, а також 
підписано угоду про співпрацю між 
нашим університетом та 
Дольношльонскою Вищою школою. 

   
 

 
 

Під час зустрічі. На фото (зліва направо): 
Мірослава Ходубська, Марія Яцейко, доцент 
Юрій Вовк, професор Надія Скотна, Барбара 

Кутровська, доцент Олена Куцик 

Фото на згадку в кабінеті ректора університету 
Надії Скотної 

Підписання угоди. На фото (зліва направо): 
ректор Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Франка 
професор Надія Скотна та керівник відділу 
педагогічних наук Дольношльонскої Вищої 

школи Барбара Кутровська (Польща) 
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Відбувся науково-методичний семінар:  
«Ігри та забави з дітьми дошкільного віку…» 

 

30 січня 2018 року відбувся науково-методичний семінар: «Ігри та забави  з 
дітьми дошкільного віку: теорія та практика музично-театральної та художньої 
діяльності дошкільників», який був проведений спільно з викладачами кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти, педагогічними працівниками і батьками 
закладу дошкільної освіти № 19 «Полуничка» м. Дрогобич. Організаторами і 
модераторами семінару, проведеного у формі «круглого столу», були доцент 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Оксана Гевко й вихователь ЗДО 
№ 19 «Полуничка» Галина Жидик. 

У рамках науково-методичного семінару проведено психологічну розминку 
«Усмішка», вихователем Галина Жидик виголошено аналіз результатів мікро-
дослідження «Ігровий куточок дошкільників», що проводилося серед батьків та 
вихователів цього закладу, здійснено обмін сімейним досвідом «Відкритий 
мікрофон» щодо вибору іграшок серед педагогів, батьків дітей і викладачів 
університету. 

Відбулася виставка «Види театру» з демонстрацією лялькових, пальчикових 
персонажів, фланеграфічних книжок, рукавичкових театрів-стендів та 
нетрадиційних видів театрів: дерев’яних фігурок, театру цифр і геометричних фігур, 
магнітного й інших видів театру.  

На семінарі продемонстровано студентські творчі роботи: аплікації та об’ємні 
вироби з паперу, круп, природних матеріалів, тканини тощо, а також презентацію 
навчально-методичного посібника доцента Оксани Гевко «Розробка дизайн-проектів 

засобами нетрадиційних технік 
малювання». 

На майстер-класі «Творча 
майстерня» учасники мали 
можливість самостійно зробити 
аплікацію зі шкаралупи, 
ознайомитися з декупажною 
технікою. Доцент Оксана Гевко 
також показала присутнім 
методику малювання на манці 
(підготовка руки дитини до 

письма, творчий, художній, логіко-
математичний розвиток) та методику 
роботи з гумками для волосся на руці, 
макеті руки та паперових зображеннях 
руки (орієнтація в просторі, порядкова 
та кількісна лічба, вивчення кольору і 
назви пальців, мовний розвиток).  

 
 
 

Інтерактивна робота учасників науково-методичного 
семінару у дитячому садочку «Полуничка» 

 

Майстер-клас  «Творча майстерня» 
– «Аплікація крупами» – проводить 

Оксана Гевко (перша справа) 
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Лекції слухачам «Університету третього віку» 
 

Тривалий час викладачі кафедри анатомії, фізіології та валеології біолого-
природничого факультету активно співпрацюють із Дрогобицьким міським 
територіальним центром соціального обслуговування. 

Протягом січня 2018 року доценти кафедри анатомії, фізіології та валеології 
Євстахій Шипитяк, Галина Ковальчук, Олена Волошин і викладач Оксана Лупак 
читали лекції слухачам «Університету третього віку» на факультеті «Основи 
медицини та здорового способу життя». 

Тематика лекцій була 
різноманітною і надзвичайно актуальною 
для літньої аудиторії, оскільки стосувалася 
окремих поширених захворювань та 
заходів щодо їх профілактики. Під час 
занять слухачі мали змогу у цікавій та 
доступній формі отримати інформацію 
про причини виникнення серцево-
судинних захворювань, цукрового діабету, 
онкологічних захворювань шкіри, 
основних порушень зору, а також 
довідатися, як попередити ці 
захворювання, не допустити їх ускладнень. 

З метою визначення стану власного здоров’я, а також з’ясування ризику 
виникнення та розвитку серцево-судинних захворювань аудиторії було 
запропоновано пройти тестування. 

Лекції викликали неабияке зацікавлення у слухачів, про що свідчила велика 
кількість запитань, на які лектори дали вичерпні відповіді. 

 
 
 
 

Доцент Галина Ковальчук  
проводить анкетування з питань  
серцево-судинних захворювань 

 

Викладач Оксана Лупак дає відповіді на 
запитання аудиторії щодо профілактики 

 та попередження ускладнень 
 цукрового діабету 

 

Доцент Олена Волошин читає лекцію 
«Профілактика порушень зору» 
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Делегація університету на Міжнародному форумі у Бельгії 
 

31 січня – 2 лютого 2018 року делегація нашого університету на чолі із 
ректором професором Надією Скотною у складі декана біолого-природничого 
факультету доцента Світлани Волошанської, декана соціально-гуманітарного 
факультету доцента Ігоря Гриника та проректора з науково-педагогічної роботи 
доцента Юрія Вовка перебувала із робочим візитом в Університеті прикладних наук 
VIVES (місто Брюгге, Бельгія). 

Під час перебування у партнерському університеті наші колеги взяли участь у 
Міжнародному форумі «VIVES GLOBALLY CONNECNED», відвідали воркшопи 
«Internationalization, a banchmark shows…», «Blended student and staff mobility 
through Erasmus+», 
«Looking back at a 
pilot training in 
international learning 
and teaching», 
«Internationalization @ 
home via Collaborative 
Online Inernational 
Learning (COIL)». 

Крім цього, було проведено низку 
зустрічей із керівництвом та 
працівниками університету VIVES, 
під час яких окреслено основні 
напрямки майбутньої співпраці між 
двома університетами. Приємною 
була також зустріч зі студентами 
нашого університету Світланою 
Шумило, Юлією Рудик, Христиною 
Кубай, Іриною Луциків, які зараз 
перебувають на семестровому 
навчанні за програмою ERASMUS+ у Бельгії. 

2 лютого було проведено «круглий стіл» за участю проректора з міжнародної 
співпраці університету VIVES Патрисії Вернірс, координатора відділу міжнародних 

зв’язків Евелін Лерой, доцентів Брама 
Лембрехтса, Світлани Мусіної, президента 
благодійної організації ORADEA Патріка 
Беллінка, координатора проектів ORADEA 
Івана Ван Хуле, секретаря посольства України у 
Бельгії Наталії Голян та представників нашої 
делегації. Під час зустрічі було підбито 
підсумки плідної п’ятирічної співпраці та 
окреслено основні напрямки подальшої 
діяльності. 



 20 

І Зимова школа для молодих дослідників 
«Європейські індикатори якості освітніх досліджень» 

 

28 січня – 2 лютого 2018 року працювала І Зимова школа «Європейські 
індикатори якості освітніх досліджень», організована Українською асоціацією 
дослідників освіти спільно з Дрогобицьким державним педагогічним університетом 
імені Івана Франка. Захід відбувся в рамках реалізації проекту Еразмус+ напряму 
Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення 
можливостей освітян в Україні» та за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Урочисте відкриття Школи відбулося у 
конференц-залі Франкового університету, де 
учасників привітали ректор професор Надія 
Скотна та голова Української асоціації 
дослідників освіти професор Світлана Щудло 
(координатор проекту). Крім того, учасникам 
Школи надійшли вітання від міського голови 
Дрогобича Тараса Кучми, Президента 
Національної академії педагогічних наук 
України академіка Василя Кременя, 
директора Національного Еразмус+ офісу в 
Україні Світлани Шитікової та команди НЕО. 

Учасниками заходу стали 26 представників 
закладів вищої освіти та наукових установ з усіх 
регіонів України, серед яких семеро представників 
нашого університету: доценти Зоряна Гнатів, 
Вікторія Полюга, Оксана Зелена, Ольга Заяць, Ірина 
Мірчук та начальник науково-дослідного сектору 
Леся Перхун. 

Тренерами Школи були 
провідні експерти у галузі 
вітчизняної освіти, учасники 
міжнародних освітніх програм: 
професори Світлана Щудло 
(Дрогобич), Оксана Заболотна 
(Умань), Сергій Курбатов (Київ), Олександр Длугопольський (Тернопіль), Олена 
Ковальчук (Луцьк) та доценти Ганна Корсун (Київ), Наталя Горук (Львів), Володимир 
Сацик (Київ), Людмила Загоруйко (Умань), Тетяна Лісова (Ніжин). 

Учасників І Зимової школи привітала 
ректор професор Надія Скотна 

 

Із доповіддю виступає 
професор Сергій Курбатов 
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Спеціальним гостем Зимової школи став президент Міжнародного фонду 
освітніх досліджень, професор Варшавського університету Тарас Фініков, який провів 
лекцію «Впровадження локальних систем управління якістю в контексті нового 
Закону України «Про вищу освіту»», під час якої презентував результати 
найновішого репрезентативного соціологічного опитування щодо університетських 
систем забезпечення якості. 

Спікери зосередили увагу 
на таких актуальних питаннях: 
загальний огляд Європейських 
індикаторів якості освітніх 
досліджень; університетські 
рейтинги як механізм інтеграції 
української вищої освіти до 
Європейського простору вищої 
освіти; сучасні стандарти 
академічного письма для молодих 
дослідників: передові практики 
європейських університетів та 
видавництв; успішне написання 
грантових пропозицій 
(Європейський вимір); академічна доброчесність: найкращі практики університетів 
ЄС для українських закладів вищої освіти; якісні педагогічні дослідження: 
наративний підхід; емпіричні методи освітніх досліджень: уроки з проведення TALIS 
в Україні; огляд і структура баз даних міжнародних досліджень (TIMSS, PIRLS, ICCS, 
TEDS-M, ICILS, SITES, PISA, TALIS, PIAAC); міжнародні наукометричні бази даних як 
платформи для представлення наукових здобутків. 

Під час заходів Школи учасники сформували ідеї та інтегрувалися в наукові 
групи для подальшої праці над підготовкою грантових заявок, написанням наукових 
статей, формуванням науково-дослідних комітетів Української асоціації дослідників 
освіти. За результатами Школи учасники проведуть у своєму навчальному закладі, 
науковій інституції чи професійній 
спільноті тренінг (семінар) із метою 
поширення одержаних знань та 
навичок. 

Учасники Школи ознайо-
милися з історичними пам’ятками 
Дрогобича та Трускавця, відвідали 
історичну пам’ятку ЮНЕСКО 
Церкву Св. Юра (Дрогобич, ХV ст.), 
насолодилися чудовою музичною 
програмою заслуженого ансамблю 
«Джерело» навчально-наукового 
інституту музичного мистецтва 
нашого університету. 
 

Учасники І Зимової школи 
 

Учасники І Зимової школи відвідали історичну 
пам'ятку ЮНЕСКО Церкву Св. Юра 
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Участь у конвокації Британської ради 
 

7 лютого 2018 року професор Світлана Щудло взяла участь у конвокації – 
підбитті підсумків реалізації університетських проектів командами-учасницями 
Програми Британської ради «Розвиток лідерського потенціалу університетів 
України». 

На підсумкову зустріч, що відбулася у Києві, були запрошені команди або їх 
представники зі 40 університетів, які долучені до цієї масштабної міжнародної 
програми формування в університетських середовищах України агентів освітніх змін. 
Учасниками зустрічі були заступник міністра МОН України Юрій Рашкевич та 
директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс. 

Світлана Щудло представила командам ІІ та ІІІ етапу Програми мотиваційний 
відеоролик про результати участі дрогобицької команди у Проекті Британської ради 
і розповіла про те, які зміни відбулися в університеті та в житті учасників після участі 
в Програмі. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Професор Світлана Щудло (перша справа) 
представляє результати реалізації проекту 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 

 

Учасники  І – ІІІ етапів Програми розвитку університетів 
 

Професор Світлана Щудло (третя 
справа) з представниками команд-

учасників І етапу Програми розвитку 
лідерського потенціалу університетів 
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Участь науковців Дрогобицького університету 
у XVІІІ Ізраїльській конференції з інженерії матеріалів 

 

Науковці Франкового університету (доцент Тарас Кавецький та аспіранти і 
молоді вчені Мар’яна Кравців, Христина Зубрицька, Оксана Мушинська, Юлія 
Кухаж) взяли участь у XVІІІ Ізраїльській конференції з інженерії матеріалів (The 18th 
Israel Materials Engineering Conference – IMEC18), яка відбулася 6 – 8 лютого 2018 року 
у готелі Leonardo Club на березі Мертвого моря (Ізраїль). 

На конференції представлено лекційну доповідь «Recent achievements of 
positron annihilation spectroscopy (PAS): Application to polymers and some composite 
materials» (доповідач – Тарас Кавецький) і  стендову доповідь «Novel polymer matrixes 
for construction of amperometric biosensors» (доповідачі – Тарас Кавецький,  Юлія 
Кухаж, Мар’яна Кравців, Христина Зубрицька та Оксана Мушинська). 

Під час роботи конференції наші учасники обговорили перспективи 
міжнародної співпраці з науковцями Ізраїлю, взяли участь в екскурсійному турі до 
Єрусалиму, який був організований оргкомітетом конференції, збагатилися 
неоціненним досвідом та неперевершеними враженнями про історичну спадщину 
Ізраїлю. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учасники конференцiї 
(злiва направо): 

аспiранти Мар'яна 
Кравцiв, Юлiя Кухаж, 
Оксана Мушинська, 

доцент Тарас 
Кавецький та Христина 

Зубрицька 

Пізнавальна екскурсія 
Єрусалимом 

На фото (зліва направо): 
доцент Тарас Кавецький 

(Taras Kavetskyy), професор 
Луіза Меші  (Louisa Meshi) та 
професор Давід Фукс (David 

Fuks) під час зустрічі на 
конференції IMEC-18 
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Налагодження співпраці Дрогобицького педагогічного університету 
та Дрогобицької міської ради 

 

15 лютого 2018 року відбулася перша зустріч спільної робочої комісії в межах 
співпраці між Дрогобицькою міською Радою та Дрогобицьким державним 
педагогічним університетом ім. Івана Франка. Зустріч відбулася за участі міського 
голови Тараса Кучми, ректора професора Надії Скотної, радника міського голови 
Олега Дукаса, декана біолого-природничого факультету доцента Світлани 
Волошанської, помічника ректора Володимира Кісіля та представників Інституту 
міста Дрогобич, департаменту міського господарства, а також представників 
студентського активу та студентського профкому. 

На зустрічі були 
обговорені стратегічні напрями 
співпраці між сторонами, а 
також визначено кураторів, які 
відповідатимуть за їх втілення. 
Зокрема, визначено найближчі 
кроки щодо облаштування 
дендрологічного парку на 
переданій у постійне 
користування університету 
земельній ділянці. Також 
обговорювалися питання 
залучення наших студентів та 
працівників до інноваційних 
проектів, які заплановано 
втілити у місті Дрогобич. 
З 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Із вітальним словом до учасників  
спільної робочої комісії звернувся 

 очільник міста Дрогобича Тарас Кучма 

Обговорення комісією спільних 
проектів  та їх реалізації 

у м. Дрогобич 
 

Учасники зустрічі спільної робочої комісії в межах 
співпраці між Дрогобицькою міською радою та ДДПУ 



 25 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційне педагогічне 
проектування у процесі реалізації «Нової української школи» 

 

15 – 16 лютого 2018 року за ініціативи ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» Міністерства освіти і науки України на базі Дрогобицької загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 4 проходила Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Інноваційне педагогічне проектування у процесі реалізації «Нової української 
школи» за участю освітян Київщини, Харківщини, Львівщини, Дрогобиччини. 

У роботі конференції взяли участь ректор Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка професор Надія Скотна, директор 
Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки доцент Світлана 
Гірняк, викладачі факультету початкової та мистецької освіти. Модераторами 
конференції стали начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України 
Світлана Кириленко та завідувач сектору 
експериментальної педагогіки цього закладу Ольга Кіян.  

Із вітальним словом до учасників конференції 
звернулися директор ЗОШ І – ІІІ ст. № 4 Світлана Мала, 
міський голова Дрогобича Тарас Кучма, ректор професор 
Надія Скотна, директор Львівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Роман Шиян. На 
пленарному засіданні виступила завідувач кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти доцент Лілія 
Стахів із презентаційною доповіддю «Підготовка 
майбутнього учителя початкової школи в умовах 
упровадження Концепції «Нова українська школа». 
Наукову студію вела керівник науково-педагогічного 
проекту «Інтелект України», професор кафедри дошкільної, початкової та 
професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. Сковороди Ірина Гавриш, яка окреслила шляхи реалізації компетентнісного 
підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Учасники конференції 
відвідали презентаційні уроки, котрі провели вчителі ЗОШ І – ІІІ ст. № 4 Леся Гизюк 
і Марта Гриньків. Незабутні враження залишили творчі колективи школи, яка так 
уміло впроваджує ідеї проекту «Інтелект України» в життя. 

З метою подальшої співпраці ректор професор Надія Скотна, директор 
центру ПОДП Світлана Гірняк та 
начальник відділу інноваційної 
діяльності та дослідно-
експериментальної роботи ДНУ 
«Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України Світлана 
Кириленко обговорили 
перспективи подальшої співпраці у 
контексті впровадження ідей 
проекту в навчальний процес. 

Вітальне слово 
ректора професора 

Надії Скотної 
 

Презентаційний урок 
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Відбулася відкрита лекція професора соціології з Японії 
 

19 лютого 2018 року з ініціативи соціологів кафедри правознавства, соціології 
та політології у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 
Франка відбулася англомовна лекція відомого професора соціології та урбаністичних 
студій Шінджі Іванага – професора факультету соціології 
та соціальної роботи, відділу соціології, університету 
Мейдзі Гакуїн (Токіо, Японія), гостьового професора 
Сорбонського та Гамбурзького університетів. 

Крім нашого університету, професор Шінджі 
Іванага прочитав лекції в інших українських вишах: 
Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка, Львівському національному університеті імені 
Івана Франка, Українському католицькому університеті. 
Гостьовий професор провів відкриту лекцію для 
викладачів та студентів Франкового університету на тему 
«Глобалізація та її вплив на локальні спільноти». 

Після лекції професор Іванага спілкувався з 
викладачами кафедри правознавства, соціології та 
політології, студентами-соціологами, ознайомився з біолого-природничим 
факультетом і його лабораторіями, а також відвідав університетський музей Бруно 
Шульца та здійснив екскурсійну мандрівку містом. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Професор Шінджі Іванага 
спілкувався з 

викладачами кафедри 
правознавства, соціології 

та політології і 
студентами-соціологами 

Учасники англомовної лекції 

Лекція для студентів та 
викладачів Франкового 

університету 
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Результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

 з дисципліни «Педагогіка» 
 

20 лютого 2018 року на базі кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
відбувся І етап (теоретичний та творчий тури) Всеукраїнської студентської олімпіади 
з навчальної дисципліни «Педагогіка». Учасниками заходу були студенти навчально-
наукових інститутів іноземних мов, інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій (ІФМЕІТ) та історичного факультету (всього – 33 учасники). 

Результати олімпіади: 
І місце − учасники навчально-
наукового інституту іноземних 
мов; 
ІІ місце розділили між собою 
учасники навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних 
технологій та історичного 
факультету. 
Крім цього, учасники навчально-
наукового інституту фізики, 
математики, інформатики та 
інноваційних технологій одержали номінацію за «Найкраще виконання само-
презентації − майстер-класу «Свій талант дарую дітям» (застосування власних 
талантів у майбутній професії)». 

Підсумовуючи результати І 
(теоретичного) та ІІ (творчого) турів, 
члени журі визначили переможців: 
ІІІ місце – Надія Сенюта, студентка ІІІ 
курсу навчально-наукового інституту 
іноземних мов. 
ІІ місце – Марта Жук, студентка ІІ 
курсу ІФМЕІТу; 

І місце – Яна Созанська, студентка ІІІ 
курсу навчально-наукового інституту 
іноземних мов; 

Переможці І етапу запрошені 
до участі у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Педагогіка», який 
відбудеться 15 − 18 травня 2018 року у 
Глухівському національному педаго-
гічному університеті імені Олександра 
Довженка у чотирьох турах.  

Самопрезентацiя учасникiв навчально-наукового 
інституту iноземних мов майстер-класу «Свiй талант 

дарую дiтям» 
 

Самопрезентацiя – майстер-класу учасникiв 
навчально-наукового інституту фiзики, 

математики, iнформатики та iнновацiйних 
технологiй 

 «Свiй талант дарую дiтям» 

Учасники  навчально-наукового інституту 
iноземних мов вiдповiдають на питання 
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ІІ Міжнародний науково-практичний семінар 
 «Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність» 

 

22 лютого 2018 року у навчально-науковому  інституті музичного мистецтва 
відбувся щорічний ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми 
музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність», модератором якого 
виступила доцент Зоряна Гнатів. 

У роботі семінару взяли участь науковці, вчителі загальноосвітніх шкіл, 
викладачі дитячих мистецьких навчальних закладів, 
студенти, аспіранти. Мета заходу: поширення набутих знань 
у педагогічній сфері, обговорення освітніх процесів у 
середній та вищій школах та можливостей і механізмів 
задля пошуку методів удосконалення якості освітніх послуг. 

Із вітальним словом виступили ректор професор 
Надія Скотна та директор інституту професор Степан 
Дацюк. Почесним гостем семінару став професор 
Університету імені Яна Кохановського в місті Кельце (РП) 
Януш Круль. 

Доцент Тетяна Медвідь презентувала свою 
монографію «Становлення та розвиток загальної музичної 
освіти в Україні (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)», методист 
міського методичного кабінету відділу освіти виконавчих 
органів Дрогобицької міської ради Людмила Разумна 
виступила із доповіддю «Предмети художньо-естетичного 
циклу в контексті Нової української школи». 

Доповідь «Науково-практичні заходи як генератор 
розвитку сучасної освіти в умовах інтернаціоналізації» 
виголосила доцент Зоряна Гнатів. 

Було проведено майстер-клас «Використання 
музичних інструментів на уроках музичного мистецтва» 
вчителем-методистом Надією Копач із учнями опорного 
навчального закладу «Старосамбірська ЗОШ І – ІІІ ступенів 
№ 1 імені Героя України Богдана Сольчаника». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

З вітальним словом 
виступає ректор 

професор Надія Скотна 
 

Почесний гість 
семінару професор 

Януш Круль 
 (Польща) 

 

Учасники ІІ Міжнародного науково-
практичного семінару 
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Методист міського методичного кабінету відділу освіти 
виконавчих органів Дрогобицької міської ради 

Людмила Разумна виступила із доповіддю  
«Предмети художньо-естетичного циклу в контексті 

Нової української школи» 
Доцент Тетяна Медвідь 

презентувала монографію 
«Становлення та розвиток 

загальної музичної освіти в 
Україні (др. пол. ХХ –  

поч. ХХІ ст.)» 

Майстер-клас проводить вчитель-методист Надія Копач 
із учнями опорного навчального закладу 

«Старосамбірська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 імені Героя 
України Богдана Сольчаника» 

 

Доповідь виголошує 
модератор семінару 

доцент Зоряна Гнатів 

Під час виступу директора 
інституту музичного 

мистецтва професора 
Степана Дацюка 
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I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

22 лютого 2018 року в аудиторії № 32 головного корпусу Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка проходив I етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта». У 
конкурсі взяли участь студенти освітнього рівня бакалавр і магістр. Олімпіада 
складалася з двох турів: теоретичного (розв’язування тестових завдань із дошкільної 
педагогіки та фахових методик) та практичної 
(проведення занять із фаху). 

За результатами проведення двох турів І місце 
серед бакалаврів зайняла студентка Тетяна Особа, ІІ 
місце – Романія Дутко та Марія Шубинець, ІІІ місце – 
Анна Баран та Ірина Москв’як. А серед магістрів І 
місце виборола Ірина Навроцька, ІІ місце – Олена 
Шило, ІІІ місце – Ірина Гриб. 

Під час олімпіади панувала атмосфера 
творчості й натхненності майбутньою професійною 
діяльністю. Студенти продемонстрували свій 
педагогічний хист та належний рівень знань із 
дошкільної педагогіки і фахових методик. 

 
 
 
 
 

Студентка ІV курсу соціально-
гуманітарного факультету 
Романія Дутко проводить 

відкрите заняття 

Студентка 4 курсу соціально-
гуманітарного факультету 

 Марія Шубинець на олімпіаді 
представляє відкрите заняття  

на тему: «Виготовлення дитячих 
іграшок за взірцем» 

Студенти перед початком олімпіади готуються 
розв'зувати тестові завдання із дошкільної 

педагогіки та фахових методик 
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«Ткана Україна» 
 

23 лютого 2018 року у Національному центрі народної культури «Музей Івана 
Гончара» (м. Київ) відбулася презентація Всеукраїнського просвітницького проекту 
«Ткана Україна», активним учасником якої стала викладач кафедри технологічної та 
професійної освіти нашого університету, член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України Галина  Гром. Метою проекту є відродження 
традиційних технік ткацтва, популяризація цього давнього художнього ремесла. 
Куратором і натхненником цього проекту, 
який отримав грант Президента України, 
стала Дарина Алєксєєнко. За її ініціативою 
була успішно реалізована ідея створення 
монументального тканого панно «Єдина 
Україна», розміром 3 на 4 метри. Участь у 
виготовленні панно брало 18 майстрів із 13 
регіонів України, а над виконанням «кордону 
країни» (27 метрів тканої стрічки) працювало 
загалом понад 60 осіб. 

«Ідея створення панно, яке б 
репрезентувало мистецтво ткання, 
характерне для різних куточків України, здалася мені дуже цікавою й своєчасною – 
розповідає Галина Гром, – тому я із задоволенням взяла участь у реалізації цього 
проекту. Для представлення Львівщини мною за основу було взято багату 
орнаментику та вишукану кольорову гамму тканих виробів із Жидачівщини». Окрім 
тканого панно «Єдина Україна», у межах проекту було організовано низку 

експедицій в Чернівецьку, Івано-Франківську, 
Львівську, Закарпатську, Одеську, Кіровоградську та 
Київську області, а також здійснено відеозйомку 
навчальних майстер-класів з різних технік ручного 
ткацтва. 

Під час презентації проекту у Києві було 
проведено численні майстер-класи, стендові 
доповіді, демонстрування відзнятих відеоматеріалів. 
Від Міністерства культури України майстрам 
вручили подяки за вагомий внесок у справу 
збереження і 
популяризації 

традиційної 
культури та за високу професійну майстерність. 
За словами організаторів, проект «Ткана 
Україна» стане довготривалим, тому в 
перспективі студенти Дрогобицького 
університету, які навчаються на технологічній 
освіті, активно залучатимуться до його 
реалізації. 

Майстер-клас 
з перебірного ткання на верстаті 

 

Вручення грамоти Міністерства 
культури України викладачу 
Дрогобицького університету  

Гром Галині 
 

Відомі вітчизняні ткачі 
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Зарубіжний досвід інклюзивної освіти 
 

19 – 24 лютого 2018 року завідувач кафедри соціальної педагогіки та 
корекційної освіти професор Тетяна Логвиненко та доцент кафедри психології  
Марія Заміщак відвідали місто Орадеа (Румунія) з метою вивчення досвіду 
організації інклюзивних форм навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку в інклюзивних освітніх центрах «Крістал» і «Боніта». 

Науковці Франкового вишу мали змогу зустрітися з керівництвом та 
педагогічними працівниками центрів, обмінятися досвідом роботи, сучасними 
інноваційними методиками навчання. Досягнуто низкудомовленостей про подальшу 
співпрацю між соціально-гуманітарним факультетом та румунськими колегами 
щодо впровадження румунського досвіду інклюзивних форм навчання у дошкільних 
і загальноосвітніх установах нашого регіону, проведення спільних семінарів-
тренінгів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заняття у дошкiльнiй iнклюзивнiй групi 
 

Пiд час зустрiчi з румунськими колегами в центрi «Бонiта» 
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Конкурс талановитої учнівської молоді Дрогобицького району 

24 лютого 2018 р. у навчально-науковому інституті фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
«Таланти твої, Україно!». Метою цього цікавого заходу було виявлення обдарованих і 
талановитих дітей та підлітків, що займаються різними видами образотворчого та 
декоративного мистецтва, стимулювання подальшого розвитку їхніх творчих 
здібностей, пропагування кращих зразків українського мистецтва, залучення дітей до 
збереження та розвитку традиційних художніх промислів і ремесел.  

У конкурсі взяли активну участь 90 кращих учнів із 22 шкіл, Будинку дитячої та 
юнацької творчості і Еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Дрогобицького району. До школярів і педагогів звернулися професор 
Л. Оршанський, заслужений майстер народної творчості, член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України Н. Кузан та директор БДЮТу 
В. Болоховецька.  

До складу журі конкурсу входили викладачі Дрогобицького педагогічного 
університету: професор Л. Оршанський, доценти Н. Кузан, І. Котик, старші 
викладачі Ж. Ясеницька, В. Ясеницький, а також працівники БДЮТ В. Болоховецька, 
Г. Білинська, Л. Клонцак та ін. 

Учасники 
Учасники конкурсу 
представляли 2 – 3 
домашні роботи, які 
оцінювалися окремо, 
та виконували 
індивідуальне творче 
завдання, що дало 
змогу членам журі 
виявити рівень 
володіння художніми 
техніками та 

технологіями, розгледіти 
потенціал і творчі здібності 

учнів. Розмаїттям інтерпретації головної теми «Творчість народної мисткині Марії 
Примаченко» вражали дитячі мистецькі твори. 
Особливу увагу членів журі привернули 
виконані роботи, які й були оцінені найвищими 
балами. Серед переможців слід відзначити 
талановитих дітей, які змагалися у таких 
номінаціях: 1) живопис – Т. Зелений, А. Кошеба; 
2) графіка  – М. Линів, М. Чапля, C. Багрій; 
3) батик – Т. Олексин; 4) малярство на склі – 
Х. Бецко, Я. Харко; 5) витинанка – М. Максим’як, 
І. Левченко Ірина; 6) аплікація – Л. Ільницька; 
7) батик – А. Белз. 

Творчий процес юних живописців 
 

Виконання традиційних витинанок 
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Підводячи підсумки свята творчості, хотілося б відзначити високий рівень 
робіт усіх без виключення учнів, що підтверджує копітку щоденну працю їхніх 
наставників – учителів трудового навчання та керівників художньо-прикладних 
гуртків навчальних закладів з Нового Кропивника, Лішні, Унятич, Довгого, Летні, 
Дережич, Меденич, Солонського, Урожа та ін. 

Переможці конкурсу були нагороджені дипломами і грамотами, а педагогам 
району вручено підручники і посібники з вивчення різних видів образотворчого та 
декоративного мистецтва, підготовлених викладачами кафедри. Володарі призових 

місць у 21 березня 
змагатимуться на обласному 
конкурсі, що відбудеться у 
Львові.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Скульптурні композиції 
талановитих дітей 

 Дрогобицького району 
 

Виконання зображень у техніці аплікації 
 

Політ творчості у вигляді 
чарівного птаха 

 

Грамоти переможцям вручає  
професор Леонід Оршанський 
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Вручення дипломів випускникам 
 

27 лютого 2018 року в актовій залі головного корпусу Франкового вишу 
відбулася урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам заочної 
форми навчання Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 
103 випускники Центру ПОДП, які здобули другу вищу освіту за спеціальностями 
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Мова і література (польська)», «Українська 
мова і література», «Інформатика», «Математика», «Технологічна освіта», отримали 
диплом спеціаліста. 

До випускників із вітальним 
словом звернулися ректор 
університету професор Надія 
Скотна та директор Центру ПОДП 
доцент Світлана Гірняк. 

Ректор педуніверситету 
Надія Скотна особисто вручила 
дипломи випускникам та 
побажала успіхів на педагогічній 
ниві. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із напутнім словом 
виступає ректор професор Надія Скотна 

 

Виступає директор Центру 
ПОДП доцент Світлана Гірняк 

Фото на згадку 
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Третя щорічна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 
 

27 лютого 2018 року в актовій залі інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій відбувся відбірковий тур третьої щорічної гри «Що? Де? 
Коли?», яку організував відділ молодіжної політики і соціальної роботи та Наукове 
товариство студентів та аспірантів імені Василя Надім’янова. 

Шляхом жеребкування команди поділилися на 3 групи по 3 команди. Журі у 
складі голови профкому студентів Ігоря Гівчака, начальника відділу інформаційної 
діяльності та зв’язків з громадськістю Володимира 
Думича і секретаря Наукового товариства 
студентів та аспірантів імені Василя Надім’янова 
Марії Гальчишак стежили за правильністю й 
точністю відповідей команд, а також за 
дотриманням правил. 

1 березня 2018 року відбулася фінальна гра, 
на якій зустрілися команди філологічного 
факультету, навчально-наукового інституту 
іноземних мов та історичногофакультету. 
Перемогу у третій щорічній грі «Що? Де? Коли?» 
виборола команда навчально-наукового інституту 
іноземних мов.  
ІІ-е місце посіла команда філологічного 
факультету. На ІІІ-му місці – студенти 
історичного факультету. 
 

 
 
   
 
 
 
                                        
 
 
 
 

Команда навчально-наукового 
інституту іноземних мов 

 уважно слухає запитання 
 

Перемогу у щорічній грі «Що? Де? Коли?» 
виборола команда  навчально-наукового 

інституту іноземних мов 

Фото на згадку 

Символом гри «Що? Де? Коли?» 
є розумниця Сова 
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Швейцарсько-український проект із розвитку 
 громадянських компетентностей 

 

26 – 28 лютого 2018 року доценти факультету початкової та мистецької освіти 
Світлана Луців, Ірина Садова, Наталія Муляр, Оксана Жигайло та доцент навчально-
наукового інституту фізичної культури і здоров’я Ірина Турчик взяли участь у 
тренінгу, який відбувся в м. Ірпінь у рамках швейцарсько-українського проекту 
(DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні). 

Завданням проекту є впровадження освіти для демократичного громадянства 
та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в освітні програми педагогічних вишів. У фокусі 
проекту – використання нових методик і технологій розвитку громадянських 
компетентностей у викладачів та майбутніх учителів початкової школи. 

Учасники не тільки 
розглянули питання демокра-
тичного врядування у школі та 
стилів керівництва, але й 
ознайомилися з найкращими 
європейськими та українсь-
кими практиками роботи під 
час інтерактивних лекцій і 
тренінгових вправ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інтерактивна вправа «Світове кафе» 

Доцент Оксана Жигайло виконує 
вправу «Букет квітів» 

Доцент Світлана Луців  – 
учасник інтерактивної вправи 

 «Китайські палички» 
 

Учасники швейцарсько-українського проекту 
 (зліва направо): доценти Наталія Муляр, Світлана 

Луців, Ірина Садова, Оксана Жигайло та Ірина Турчин 


