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«Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність» 
 

3 травня 2018 року в приміщенні навчально-наукового інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція «Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність» з 
нагоди 85-ї річниці від дня народження заслуженого майстра народної творчості 
України, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, доцента 
Мирослави Кот та 25-ї річниці відродження Всеукраїнської громадської організації 
«Союз українок Дрогобиччини». 

Участь у роботі конференції взяли науковці, викладачі 
вищих і професійних закладів освіти, гості з Польщі, 
майстри народного мистецтва. 

Перед початком урочистостей біля корпусу інституту 
було посаджено кущі калини, які привезені з батьківщини 
Івана Франка – села Нагуєвичі. 

З вітальними словами до учасників конференції 
звернулися: настоятель церкви св. Віри, Надії, Любові та 
матері Софії отець Іван Гнатків, ректор професор Надія 
Скотна, професор Василь Бойчук, голова Всеукраїнської 
громадської організації «Союз українок» Ореслава Хомик. 

Зі спогадами про 
Мирославу Кот виступили: 
проректор з науково-
педагогічної роботи (1980 – 
2015 рр.) професор Юрій 
Кишакевич, професор Леонід 
Оршанський, директор і 
фундатор Музею історії 
українського жіночого руху, 
керівник відділу діяльності 

жіночих організацій 
Міжнародної громадської 
організації «Світовий 

Вітальне слово 
виголошує ректор 
професор Надія 

Скотна 

Зі спогадами про Мирославу 
Кот виступив: проректор з 

науково-педагогічної роботи 
(1980 – 2015 рр.) професор 

Юрій Кишакевич 

Про майстриню Мирославу 
Кот розповіла  

її сестра Ольга Гут 
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конгрес Бойків» Ростислава Федак, голова Дрогобицької міськрайонної ГО «Союз 
українок» Леся Процик, директор «Музею Михайла Біласа» в Трускавці Олена Білас, 
доцент Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Наталія 
Кардаш. 

Теплими словами згадала про майстриню її 
сестра Ольга Гут, яка подарувала всім учасникам 
буклети про Мирославу Кот від Музею історії 
українського жіночого руху. 

В актовому залі була розгорнута виставка робіт 
учениць Мирослави Кот, учнів Дрогобицького 
районного будинку дитячої та юнацької творчості, 
членкинь «Союзу українок», майстрів народної 
творчості Дрогобиччини. Координатор конференції – 
заслужений майстер народної творчості України, член 
Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України, доцент Надія Кузан. 

 

 

Із теплими словами спогадів 
виступає  

отець Іван Гнатків 
 

Розповідь директора і 
фундатора Музею історії 

українського жіночого руху у 
Львові Ростислави Федак 

 

Під час виступу професора 
Василя Бойчука 

Слово виголошує директор 
«Музею Михайла Біласа» 
 у Трускавці Олена Білас 

Учасники та гості конференції 
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«Гуцульська родина – 2018» 
 

3 – 6 травня 2018 року у смт. Ясіня відбувся ІІІ Міжнародний фестиваль-
конкурс мистецтв «Гуцульська родина», участь у якому взяли представники України, 
Білорусі, Угорщини, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії у вокальному, 
інструментальному, театральному та хореографічному жанрах. 

До складу журі ввійшли видатні виконавці, педагоги та громадські діячі, 
зокрема: народні артисти України Микола Свидюк (Одеса), Олег Кульчицький 
(Львів), Володимир Смотритель (Хмельницький), Іван Кирилюк (Івано-Франківськ), 
Леся Горова (Київ), акордеоніст Трофім Антіпов (Білорусь), професор філіалу 
Віденської консерваторії у Будапешті, гітарист Ференц 
Бернат (Угорщина) та ін. 

Наш університет представила команда баяністів-
акордеоністів інституту музичного мистецтва на чолі із 
доцентом Андрієм Душним. 

У номінації «інструментальний жанр» були 
представлені солісти (виконавці на баяні, акордеоні, 
фортепіано, гітарі), розмаїті ансамблі малих та великих 

форм, оркестри народних інструментів. 
Наші студенти продемонстрували досконалу 

виконавську підготовку й здобули наступні нагороди: 
Диплом І ступеня – Володимир Бобанич (баян, клас 

доцента Андрія Душного); 
Диплом ІІ ступеня – дует акордеоністів Юрій Бобітко та Іван Собіль (клас 

старшого викладача Валерія Шафети); 
Диплом ІІІ ступеня – дует акордеоністів Орест Кацеляк та Роман 

Макойда (клас старшого викладача Валерія Шафети). 

 
 

Дрогобицька баянно-акордеонна школа в Ясінях 
 

Переможець 
 ІІІ Міжнародного 

фестивалю-конкурсу 
мистецтв 

«Гуцульська родина» 
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Тиждень математики на факультеті початкової та мистецької освіти 

Традиційно у травні 2018 року на факультеті початкової та мистецької освіти 
відбувся «Тиждень математики», в рамках якого кафедра математики, інформатики 
та методики їх викладання у початковій школі провела конкурс тематичних стінівок 
математичного змісту, які виготовили студенти усіх груп II (магістерського) рівня 
вищої освіти денної форми навчання. На практичних заняттях із дисципліни 
«Формування геометричної складової предметної математичної компетентності 
вчителя початкової школи» професор Володимир Ковальчук, доценти Ольга Заяць 
та Оксана Жигайло, а також студенти факультету початкової та мистецької освіти 
виготовили лепбуки і провели інтегровані заняття, використовуючи цікаві форми 
подачі навчального матеріалу. 

Магістри залюбки презентували свої доробки, обговорювали, дискутували, 
дійшли висновку, що саме в такий спосіб можна залучити всіх учнів початкової 
школи до навчальної діяльності, а лепбук – це гра, творчість, пізнання, дослідження 
нового, повторення та закріплення вивченого, систематизація знань і просто цікава 
форма спільної діяльності дорослого та дитини. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенти ІІ (магістерського) рівня вищої освіти факультету початкової та мистецької 
освіти презентують виготовлені власноруч математичні лепбуки 

 

Тематичні стінівки математичного змісту 
виготовили студенти ІІ (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету початкової та мистецької освіти 
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Правдиве слово із Франції 
 

7 травня 2018 року на філологічному факультеті відбулася творча зустріч із 
випускником університету (факультет романо-германської філології), нині відомим 
журналістом, політологом, перекладачем Тарасом Марусиком. Він презентував своє 
нове видання, яке вже встигло отримати розголос у країні, книгу відомого 

французького історика, філософа, культуролога і 
політолога Алена Безансона «Свята Русь» (Київ, 
«Кліо», 2017). Акцію, за ініціативою доцента Олега 
Багана, організували кафедра української літератури і 
теорії літератури та студентський Культурологічний 
клуб ім. В. Бірчака. 

Студенти мали змогу почути про історію 
сприйняття Росії в Європі, яка була надто складною, 
оскільки Росія завжди вкладала великі кошти і 
політичні впливи (достоту як сьогодні), щоб створити 
собі образ «миротворця», «добротворця», «святого», а 
насправді, передусім була зацікавлена тільки в 
експансії, у розширенні меж своєї імперії. Лише в 
1840-і роки французи Астольф де Кюстин і Жюль 
Мішле дещо розбили цей фальшивий образ своїми 

аналітичними творами. Про це у вступному слові ґрунтовно розповів доцент Олег 
Баган, паралельно показавши історію осмислення сутностей Росії в Україні, 
починаючи від студій І. Нечуя-Левицького (1880-і рр.) і закінчуючи етапними 
статтями Д. Донцова, котрий створив цілу традицію в поглиблено критичному 
трактуванні Росії і російської культури, яку представляють Є. Маланюк, Ю. Липа, 
Д. Віконська, Д. Штепа зі своїми знаменитими книгами «Московство» та «Українець і 
москвин», виданими, до речі, в Дрогобичі (вид. «Відродження»). 

Тарас Марусик переклав ще книгу французької авторки Франсуази Том 
«Кінець комунізму» (1999) і докторську студію нашого знаменитого земляка 
Володимира Косика «Франція та Україна: Становлення української дипломатії»), які 
кожна по-своєму є знаковими в українській сучасній політології. 

 

Відомий журналіст, політолог, 
перекладач Тарас Марусик 

 

Слухацька аудиторія 
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Всеукраїнська науково-практична конференція  
 

7 травня 2018 року кафедра історії України провела Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній 
Галичині (перша половина XX ст.): історичний досвід, уроки для сучасності». 
Співорганізаторами цього заходу, крім Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, виступили ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» та Український інститут вивчення голокосту «ТКУМА». 

Із привітаннями до учасників 
конференції звернулися проректор з 
наукової роботи професор Микола 
Пантюк, директор Українського 
інституту вивчення голокосту 
«ТКУМА» докторант Ігор Щупак. На 
конференцію прибули учасники із 
різних навчальних, наукових, архівних, 
музейних та бібліотечних установ як 
України, так і Польщі. Дискусійні 
питання історичного минулого 
розглядали спеціалісти різного 
профілю: історики, географи, 
політологи, архівісти, музейники, 
педагоги, бібліотекарі, філософи, 
правники. Застосування 
інтердисциплінарного підходу до 
реконструкції взаємовідносин 
національних громад Галичини дало 
змогу розкрити різні аспекти 
суспільного життя: політичні, 

економічні, соціальні та культурно-духовні. 
Значну увагу доповідачі зосередили на визначенні концептуальних підходів до 

розв’язання дискусійних питань в історіографічних дослідженнях минулого та 
сьогодення. Окрема група доповідей 
була присвячена вивченню досить 
багатющої та різнобічної документальної 
бази, яка досі залишається не введеною 
до наукового оббігу та потребує 
докладної інвентаризації. 

Матеріали конференції опубліко-
вано у спеціальному випуску 
Східноєвропейського історичного 
вісника, що значно збагатить історичну 
пам’ять про багатокультурну спадщину 

різних народностей Східної Галичини. 
 

Учасники конференції 
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День пам’яті та примирення в університеті  
 

8 травня в університеті було відзначено День пам’яті та примирення. Цю дату 
розглядають як символ перемоги над нацизмом. Відповідно до Указу Президента 
України, підписаного 2015 р., метою її відзначення є «гідне вшанування подвигу 
українського народу, його визначного 
внеску в перемогу Антигітлерівської 
коаліції у Другій світовій війні  та 
висловлення поваги всім борцям 
проти нацизму». 

Уже традиційно профком 
працівників та ректорат в особі 
ректора університету професора 
Надії Скотної і проректора з наукової 
роботи професора Миколи Пантюка 
вітали ветеранів війни – учасників 
бойових дій  і  учасників трудового 
фронту, а також учасників ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС, 
ветеранів Афганістану, бійців АТО. За 
багаторічну сумлінну працю, 
особисту участь у патріотичному 
вихованні молоді всім, хто завітав до 
профкому в цей день, було надано 
матеріальну допомогу, подаровано 
квіти й фото на згадку (на загальну 
суму 9200 грн.). 

Бажаємо дорогим ветерани, 
міцного здоров’я, щастя і 
благополуччя, любові і шани, ясного 
неба та віри у славне майбутнє 

України! Нехай на нашій 
благословенній землі завжди 
панують мир, спокій і добро! 

 
 

Вітання приймають ліквідатор аварії  
на Чорнобильській АЕС В.В. Саратовський 

(другий зліва) та почесний проректор, 
переселенець з Польщі за акцією «Вісла»  

Ю.Л. Кишакевич (другий справа) 
 

Вітаємо учасницю трудового фронту  
С.Т. Виноградову та учасника 

 бойових дій Т.Д. Козака  
 

На фото (зліва направо): О.Й. Дмитрах, 
учасник трудового фронту Я.П. Кулешко,  

О.А. Куцик, Н.В. Скотна, учасник бойових дій 
В.П. Щетинін, Ю.Л. Кишакевич, Г.Я. Ковальчук 
 

Дякуємо за багаторічну сумлінну працю 
почесному проректорові І.М. Уздиган – 
переселенці з Польщі за акцією «Вісла» 
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Навчально-пізнавальна екскурсія студентів 
навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

 

8 травня 2018 року студенти навчально-наукового інституту фізичної культури 
і здоров’я групи ФТЕ-13Б разом із куратором викладачем кафедри здоров`я людини 
та фізичної реабілітації Марією Кузан і старшим викладачем 
кафедри теорії та методики фізичного виховання Олександром 
Лемешком відвідали Західний реабілітаційно-спортивний 
центр Національного комітету спорту інвалідів України, що 
розташований у с. Яворів Турківського району. 

Спеціалізацією Центру є фізкультурно-спортивна 
реабілітація та оздоровлення інвалідів усіх нозологій. 
Важливою соціально значимою функцією Центру є 
забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів до 
Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, чемпіонатів 
Європи і світу, всеукраїнських змагань, чемпіонатів України, 
міжнародних турнірів, проведення навчально-тренувального процесу спортсменів-
інвалідів із паралімпійських  зимових   та   літніх  видів  спорту,  насамперед   для  
інвалідів з важкими ураженнями (тотально сліпі, глухі, візочники тощо), проведення 
заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації й оздоровлення інвалідів.  Також 

в умовах сьогодення Центр ефективно проводить табори активної реабілітації воїнів 
АТО за програмою «Повернення до життя». 

Директор центру Наталія Рода розповіла про роботу з питань захисту 
громадянських, соціальних, економічних, культурних прав і законних інтересів 
людей з інвалідністю, створення умов для реалізації ними цих прав та інтересів у 
нашій країні. Головний реабілітолог центру п.Тетяна провела для студентів та 
викладачів екскурсію та змістовно розповіла про діяльність центру, також студенти 
мали змогу поспілкуватися з провідними фахівцями фізкультурно-спортивної 
реабілітації й оздоровлення людей з інвалідністю. 

Із керівництвом центу досягнуто попередньої домовленості щодо 
проходження практики та волонтерської діяльності студентів спеціальностей 
«Фізична реабілітація» і «Фізична терапія, ерготерапія». 
 
 

Демонстрацiя роботи 
вертикалiзатора 

Бесiда з провiдними спецiалiстами Центру 
 

Студенти у тренажерному залi 
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День матері на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

10 травня 2018 року на факультеті початкової та мистецької освіти традиційно 
відбулося свято з нагоди Дня матері. 

«Мати… Найдорожча для кожного з нас людина на землі. Любов до неї 
святинею входить у серце. Мати не тільки дає життя, ночей недосипає, щоб росло 
дитя здоровим, життєрадісним і щасливим. Вона – той найживучіший корінь, що 
передає людині мудрість, духовне багатство народу, його самосвідомість…». Такі 
слова звучали з уст студентів факультету. Свято 
навіяло чимало приємних і сумних спогадів, які 
огорнули серця викладачів та студентів. 

Ведучими урочистого заходу були  студенти 
Ольга Штангрет і Тетяна Лапунька. Нікого не 
залишив байдужим вірш, який продекламувала 
Галина Кулявець. Защеміли серця присутніх, коли 
полинули пісні, присвячені найдорожчій людині, у 
виконанні талановитих студентів – Анни-Марії 
Василенко, Оксани Стадник, Марії Коломейко. 

На завершення свята 
декан факультету доцент Іван 
Кутняк закликав пам’ятати 
про мамину ласку, турботу 
повсякчас, щоб не сталося так, 
як говорив поет: «Небо під 
крилами, землю під п’ятами, 
пісню, словами новими 
полатану, Мамину зірку над 
шляхом вночі ми не цінуємо, 
поки не втратимо». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ведучі свята Ольга Штангрет 
і Тетяна Лапунька 

 

Організатори та учасники свята (зліва направо): Олена 
Кравченко-Дзондза, Тетяна Лапунька, Ольга Штангрет, 

Іван Околович, Анна-Марія Василенко, Галина Кулявець, 
Марія Коломейко, Оксана Стадник  

 

Пісню «Молитва матері» 
виконує Анна-Марія Василенко 

Виступає  студентка 
Оксана Стадник 
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Студенти-реабілітологи опановують сучасні реабілітаційні методики 
 

З 27 квітня до 11 травня 2018 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 проводив провідний спеціаліст Реабілітаційного центру «ADELI 
Medical Center» (Словаччина) Роман Бас, у минулому випускник спеціальності 
«Фізична реабілітація» нашого університету. 

Метою семінарів-тренінгів було ознайомлення і навчання студентів сучасних 
методик реабілітації дітей з обмеженими можливостями та інвалідністю. 

Студентам було продемонстровано методику динамічної рухової корекції 
дітей з ДЦП за допомогою рефлекторно-навантажувального пристрою (костюма) 
«Гравістат», а також проведено майстер-клас із застосування Бломберг-терапії 
ритмічними рухами дітей із ДЦП, синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, 
аутизмом, розладами навчання, порушеннями зору. 

Активними учасниками 
тренінгів стали студенти ІІІ курсу 
Олександра Буцик, Аліна Турдай, 
Вероніка Токмакова, Віра Коваль, 
Марта Верес, студент ІІ курсу Дмитро 
Дужий та студентки університетського 
коледжу ВІВЕС (Бельгія) Інес Веррекас 
та Натані Джоус. За кожним 
студентом було закріплено по одному 
пацієнту, з якими вони проводили 
реабілітацію за методиками, 
опанованими під час тренінгових 
занять. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняття проводить провiдний спецiалiст 
Реабілітаційного центру «ADELI Medical 

Center» (Словаччина) Роман Бас 

Заняття проводить Роман Бас, 
асистент – студентка ІІІ курсу 

Олександра Буцик 
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Науково-методичний семінар із профілактики ризикованої  
поведінки дітей та молоді 

 

7 – 11 травня 2018 року на базі соціально-гуманітарного факультету відбувся ІІ 
науково-методичний семінар для викладачів та вчителів шкіл, які є учасниками 
проекту «Польсько-українська науково-методична співпраця для підтримання 
розвитку системи профілактики та навчання фахівців з протидії ризикованій 
поведінці дітей та молоді в Україні», що реалізує наш університет спільно з 
університетом Казимира Великого у Бидгощі за фінансової підтримки Державної 
агенції розв’язання алкогольних проблем (PARPA, Польща). 

Лекції, тренінги, майстер-класи учасникам 
п’ятиденної навчальної програми провели експерти у 
галузі соціально-профілактичної роботи з Варшави і 
Бидгощі. Привітали гостей та учасників заходу ректор 
професор Надія Скотна, проректор з науково-педагогічної 
роботи доцент Юрій Вовк та декан соціально-
гуманітарного факультету доцент Ігор Гриник. Розпочали 
роботу семінару координатори проекту доктор Віолетта 
Юнік і професор Світлана Щудло. Польські колеги 
професор Марія Дептула (Бидгощ),  PhD Йоланта 
Ярчинська (Бидгощ), маг. Анна Боруцька (Національне 
бюро протидії наркоманії, Варшава) PhD Агнєшка 
Пісарська (Інститут психіатрії та неврології, Варшава), 

PhD Марцін Сохоцьки (Центр 
Monare, Варшава) провели заняття, 
присвячені прикладним аспектам 
організації профілактичної роботи 
у діяльності вчителя.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учасників заходу  
привітала ректор 

університету професор 
Надія Скотна 

Учасники науково-методичного семінару 
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Міжнародна науково-практична конференція  
з проблем моделювання та управління економікою 

 

11 травня 2018 року в інституті фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій кафедра економіки та менеджменту провела чергову Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми моделювання та управління 
соціально-економічними системами в умовах глобалізації». 
Участь у заході взяли понад сто науковців, представників 
влади та бізнесу з України, Німеччини, Франції та Польщі.  

З вітальним словом до учасників конференції 
звернулися ректор професор Надія Скотна, міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма та директор інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій професор 
Василь Бойчук. Модератор конференції – завідувач кафедри 
економіки та менеджменту професор Богдан Кишакевич. 

Пленарне засідання науково-практичної конференції 
відкрили доповіді докторів Honoris Causa нашого 
університету професорів Матіаса Крамера 
(Технічний університет Дрездена (Німеччина)) 
та Казімєжа Крупи (Державна вища 
професійна школа в Кросно (Польща)). 
Значний інтерес у присутніх викликали 
виступи Бориса Зейдела (Технічний 
університет Дрездена), Романа Боднара 
(Бременський університет (Німеччина) та 
студентів-магістрів Технічного університету 
Дрездена. Також власні наукові здобутки 
презентували викладачі, аспіранти та студенти 
ДДПУ ім. І. Франка, науковці Львова, Івано-
Франківська, Дніпра, Сум, Тернополя та ін. 

Результатом представлення наукового доробку учасників конференції стала 
публікація збірника його матеріалів, що узагальнив актуальні шляхи розв’язання 
проблем моделювання регіонального розвитку, оцінювання економічного ризику, 

Виступ ректора 
університету професора 

Надії Скотної 
 

Студентів-магістрів Дрезденського 
технічного університету представляє 

професор Богдан Кишакевич 
 

Доповідають студенти-магістри 
Дрезденського технічного 

університету 

Директор Дрогобицького 
коледжу нафти і газу 
доцент Мирон Баб’як 
 

Доповідач професор 
Леся Дмитришин 

(м. Чернівці) 
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прийняття рішень в умовах невизначеності, 
пошуку шляхів подолання економічної кризи 
у нашій державі та забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки у глобалізованому світі. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виступ Боріса Зейделя (Дрезденський 
технічний університет (Німеччина) 

Доповідь доктора економіки професора 
Матіаса Крамера (Дрезденський технічний 

університет(Німеччина) 
 

Виступ доцента Р. Боднара 
(Бременський університет 

(Німеччина)) 
 

Доповідь професора Казімєжа Крупи 
(Державна вища професійна школа  

в Кросно (Польща) 
 

Учасники та гості конференції 
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Презентація книги «Дрогобич – місто Івана Франка» 
 

15 травня 2018 року у рамках Літературно-мистецької 
Академії  «Країна Франкіана» на філологічному факультеті 
відбулася презентація книги «Дрогобич – місто Івана 
Франка», яка побачила світ у видавництві «Коло» 2016 р. Це 
тримовне видання (українська, англійська і польська мови), 
в якому зібрано відомості про пам’ятні місця, події, факти, 
які пов’язують Івана Франка з Дрогобичем. В основі книги – 
цитати з художніх творів письменника, його  листів, 
автобіографії, спогадів, з яких постає цілісний образ міста. 
Велику цінність для відтворення картини Франкового перебування у Дрогобичі 
мають також спогади його сучасників, близьких друзів, шкільних товаришів. Книга 
складається з трьох основних розділів: «Загальний план Дрогобича», «Дрогобич в 

образах і візіях Івана Франка», «Останній візит Івана 
Франка». 

Головний редактор та автор передмови 
професор Петро Іванишин розповів про специфіку 
роботи над книгою і відзначив важливість такого 
типу видання у популяризації Івана Франка як 
Учителя Нації. Професор також наголосив на тому, 
що кафедра української літератури та теорії 
літератури має поважні здобутки у царині 
франкознавства і зробив короткий огляд знакових 
видань. Доцент Ірина Дмитрів ознайомила 
присутніх із структурою книги, принципом добору 
матеріалу, наголосила на тому, що видання має за 
мету заохотити до читання і перечитування 
Франка, а також до екскурсій Дрогобичем. Видання 
стане цінною знахідкою не лише для науковців, а й 

для всіх, хто цікавиться постаттю Івана Франка, його 
творчістю  та історією Дрогобича. 

 
 

Професор Петро Іванишин 
розповідає про специфіку 

роботи над книгою 

Студенти філологічного факультету   
з цікавістю слухають виступаючих 

Під час виступу 
доцента 

Ірини Дмитрів 
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Вивчаємо бельгійську модель ерготерапії 
 

16 травня 2018 року кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації з нагоди 
«Всеукраїнського фестивалю науки» провела навчальний семінар-тренінг «Основи 
ергономіки та ерготерапевтичної діяльності». У роботі семінару взяли участь 
студенти І – ІІІ курсів інституту фізичної культури і здоров’я, професорсько-
викладацький склад кафедри, а також студентки-ерготерапевти університетського 
коледжу ВІВЕС (Бельгія) Інес Веррекас та Натані Джоус. 

Із вітальним словом виступив доцент Олександр Логвиненко. 
Семінар розпочали студенти ІІ курсу Дмитро Дужий й Ігор Явір та бельгійські 

студентки Інес Веррекас і Натані Джоус, які прозвітували про результати спільної 
роботи над україно-бельгійським проектом, що виконувався впродовж двох місяців 
на базі Благодійного фонду «Карітас SDD» в м. Дрогобич. Підготовлена студентами 
презентація відображала бельгійські методи ерготерапевтичної роботи з дітьми та 
молоддю із психічними та фізичними відхиленнями, яка проводилася ними в центрі 
«Дивовижні долоні». Дмитро Дужий та Ігор Явір поділилися з учасниками семінару 
здобутими уміннями і навичками залучення дітей з обмеженими можливостями до 
заняттєвої діяльності, зважаючи на навколишнє середовище, захоплення, улюблені 
заняття. 

Презентацію про бельгійську 
модель ерготерапії «Occupational 
therapy» представила Інес Веррекас. 
Активні учасники семінару ставили 
доповідачеві запитання про зміст 
роботи ерготерапевтів у школах, 
закладах для людей похилого віку, 
реабілітаційних центрах у Бельгії, на 
які отримали вичерпні відповіді. 
Жвавий інтерес в аудиторії 

викликала презентація-тренінг Натані Джоус «Back hygiene – ergonomics – transfers», 
під час якої демонструвалися спеціальні методи переміщення важкохворих 
пацієнтів, що ґрунтуються на правилах ергономіки і запобігають надмірному 
навантаженню на хребет. 

Пiд час презентацiї Iнес Веррекас 
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Відкриття авторизованого Центру тестування 
Pearson Test of English (PTE) Center 

 

16 травня 2018 року відбулося урочисте 
відкриття авторизованого Центру тестування Pearson 
Test of English (PTE) Center у Дрогобичі. 

Із вітальним словом виступили ректор 
професор Надія Скотна та проректор з науково-
педагогічної роботи доцент Юрій Вовк. 

Шон Патрік Харті, засновник і президент 
Dinternal Education, а також ILAC – International 
Language Assessment Centre – офіційного 
представника Pearson Test of English, урочисто вручив 
табличку Центру тестування РТЕ у Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана 
Франка ректору професорові Надії Скотній. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Засновник і президент Dinternal 
Education Шон Патрік Харті 

вручає табличку Центру 
тестування РТЕ у  ДДПУ ректору 

професору Надії Скотній 
 

Учасники заходу 
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ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції  
сучасного гуманітарного дискурсу – 2018» 

 

У рамках XII Всеукраїнського фестивалю науки 16 травня 2018 року в інституті 
іноземних мов пройшла ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції 
сучасного гуманітарного дискурсу – 2018». Організаторами заходу вже традиційно 

виступили кафедра практики англійської мови, кафедра 
мовної та міжкультурної комунікації і кафедра романської 
філології та компаративістики. 

На пленарному засіданні вітальне слово виголосили 
директор навчально-наукового інституту іноземних мов 
Володимир Кемінь та директор Австрійської бібліотеки 
Ярослав Лопушанський. Із цікавими та ґрунтовними 
науковими доповідями виступили директор Львівської 
української гуманітарної гімназії ім. Олени Степанів 
Лариса Василишин, професор Ігор Галян та доцент 
Львівського національного університету ім. І. Франка 
Володимир Микитюк, який презентував свою 
монографію «Педагогічні концепти Івана Франка. 

Доповіді на секційних засіданнях 
охопили широке поле проблем 
мовознавства, літературознавства, теорії і 
практики перекладу, педагогіки і методики. 
Загалом у роботі конференції взяли участь 
понад 100 учасників (очна та дистанційна 
форми). 

 
 
 

Директор інституту 
іноземних мов професор  

Володимир Кемінь 

Директор Львівської української 
гуманітарної гімназії ім. Олени Степанів 

Лариса Василишин 

 
У Австрійській бібліотеці 

Доцент Львівського національного 
університету ім. Івана Франка 

 Володимир Микитюк 
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Фінал XXVІ фестивалю команд КВН 

 

16 травня 2018 року в Народному домі ім. Івана Франка відбулася фінальна гра 
XXVІ фестивалю команд КВН нашого університету. За чемпіонське звання змагалися 
4 команди: «Галюцинації» (соціально-гуманітарний факультет),  «ФІФА» (навчально-
науковий інститут фізичної культури та здоров’я), «Френдзона» (біолого-
природничий факультет) та «Фізматівська шпана» (навчально-науковий інститут 
фізики, математики, економіки 
та інноваційних технологій»). 

На початку гри 
організатор і ведучий 
фестивалю голова профкому 
студентів Ігор Гівчак ознайомив 
присутніх з історією 
університетського КВНу, який 
проводиться протягом 26-ти 
років, та правилами гри. 

Команди змагалися у 
трьох конкурсах: «Візитка», 
«Розминка» і «Музичне 
домашнє завдання». Компетентне журі, до складу 
якого увійшли учасники і чемпіони минулих 
фестивалів, у тому числі і першого, визначили 
переможця.  Ним стала команда «ФІФА» інституту 
фізичної культури та здоров’я. ІІ місце посіла 
команда «Галюцинації», ІІІ місце – команда 
«Френдзона», а ІV – команда «Фізматівська шпана». 
Команда-чемпіон «ФІФА» отримала новий 
перехідний кубок КВН.  

 
 

Виступ команди «Галюцинацiї»  
(соціально-гуманітарний факультет) 

 

Виступає команда «Френдзона»  
біолого-природничий факультет 

Команда «Фіфа» – Чемпiони XXVІ 
фестивалю команд КВН  (інститут 
фізичної культури та здоров’я) та 

органiзатор КВНу Iгор Гівчак 
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Вишиванка – дзеркало української душі… 
 

17 травня 2018 року вся Україна святкувала День вишиванки. Філологічний 
факультет відзначив його по-особливому. В гості до викладачів та студентів 
факультету завітали керівник творчої лабораторії «Мистецька Бойківщина», 
заслужений майстер народної творчості України, доцент Надія Кузан зі своїми 
вишиваними роботами та майстриня Леся Яворська, яка представила свої прикраси 
ручної роботи з бісеру. Пані Надія розповіла 
історію вишиванки та її походження, ознайомила 
учасників і гостей свята з особливостями 
орнаментів різних регіонів України. 

Збагатили свято співом Соломія Польова 
(«Два кольори»), Божена Хмеляк («Мальви») та 
Ірина Сичак («Україно моя»), декламуванням 
поезій – Анна Сухенко та Марія Копанишин, 
мистецькою презентацією – доцент Надія Кузан. 

Ведучі заходу Соломія Кицун 
та Христина Флешко артистично і 
майстерно надали дійству 
поетичності й емоційного 
піднесення. 

З вітальним словом до 
учасників та гостей звернувся декан 
філологічного факультету 
професор Ярослав Яремко. 

 
Вишиванка – дзеркало української душі… 

 

Ведучі – студенти філологічного 
факультету Соломія Кицун та 

Христина Флешко 

Керівник творчої лабораторії «Мистецька 
Бойківщина» доцент Надія Кузан ознайомила 

учасників і гостей свята з особливостями 
орнаментів різних регіонів України 



 116 

А над світом українська вишивка цвіте 
 

17 травня 2018 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбулася 
виставка української вишивки. На сьогодні вишиванка стала популярною не тільки в 
свята, а й у звичайні будні. Її краса пройшла крізь віки, але досі надихає всіх. Саме 
вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і зв’язок 
багатьох поколінь.   

Це наш – національний оберіг! Наші пращури наділяли вишиванку 
надзвичайною силою, вірили, що це таїнство вершить долю людини. Вона наповнює 
свого власника здоров’ям, світлом та любов’ю. Організатор – старший викладач 
Галина Шубак. 
 Шануйте і любіть, українці, свою вишиванку, одягайте її на національні свята та 
урочисті моменти життя, власноруч вишивайте для найрідніших людей і усією 
країною відзначайте День вишиванки. Вишиванка – генетичний код нації. 
 

 

Студенти факультету початкової та мистецької освіти зі старшим викладачем 
Галиною Шубак (в центрі). Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне 

багатство, високу мудрість і зв’язок багатьох поколінь 
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Рекордна кількість перемог студентів на Всеукраїнських олімпіадах 
з політології та соціології 

 

Із чотирма нагородами повернулися студенти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені І. Франка з ІІ туру Всеукраїнських олімпіад із 
дисциплін «Політологія» та «Соціологія», що відбувалися 16 – 18 травня 2018 року в 
Національному університеті «Одеська юридична академія». Студентка спеціальності 
«Соціальна робота» Богдана Кошняну здобула ІІІ місце в ІІ турі олімпіади з 
дисципліни «Соціологія». Студентка спеціальності «Історія» зі спеціалізацією 
«Правознавство» Лідія Мазурчак виборола ІІІ місце в ІІ турі олімпіади з дисципліни 
«Соціологія». Команда у складі студентів Лідії Мазурчак (спеціальність «Історія» зі 
спеціалізацією «Правознавство»), Богдани Кошняну та Марії-Христини Бокало 
(спеціальність «Соціальна робота») посіла І командне місце в ІІ турі олімпіади з 
дисципліни «Соціологія». 

В олімпіаді з політології 
команда у складі студентів Марії-
Христини Бокало (спеціальність 
«Соціальна робота»), Назарія 
Юрчишина та Лідії Мазурчак 
(спеціальність «Історія та 
правознавство») здобула ІІІ командне 
місце в ІІ турі олімпіади з 
дисципліни «Політологія». 
Дрогобицькі студенти увійшли до 
десятки кращих в індивідуальному 
рейтингу з політології. 

Переможці були нагороджені дипломами та одержали цінні подарунки від 
організаторів, зокрема підручник «Політична наука в Україні» та монографію 
«Ментальний вимір української цивілізації». Також усі учасники одержали 

сертифікати, що 
посвідчують участь в 
олімпіаді. 

В олімпіаді взяли 
участь понад 130 
учасників, які репрезен-
тували близько 40 
закладів вищої освіти 
України. 

Готували студентів 
до олімпіади професор 
Світлана Щудло та доцент 
Ярослав Комарницький.  

 
 
 

Нагороди дрогобицьких студентів 
 



 118 

Двосторонній обмін студентами на історичному факультеті 
 

13 – 20 травня 2018 року відбувався щорічний обмін студентами між 
історичним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка та Гуманістичним відділом Люблінського університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської. 

Група студентів-істориків під 
керівництвом старшого викладача Галини 
Гриценко взяла участь у краєзнавчій практиці 
студентів Гуманістичного відділу. Вони 
отримали змогу відвідати цілу низку 
архітектурних пам’яток на території Польщі та 
Словаччини: пам’ятки Опатова і Кракова, 
замки Стара Любовна та Спіского Граду, 
базиліки й костьоли Бардейова, Нідзіци, 
Левоца (Словаччина). 

Натомість до Дрогобича 
прибули польські гості на чолі з 
професором Лєшиком Вежбіцкім. 
Українські студенти-історики, під 
керівництвом доцента Ірини 
Лозинської, ознайомили їх з 
історичними пам’ятками Дрогобича, 
Львова, Жовкви та інших міст. Також 
делегація відвідала наскельну 
фортецю «Тустань» і Державний 
історико-культурний заповідник 

«Нагуєвичі». Всі студенти отримали нові 
знання та море цікавих вражень.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрогобицькi студенти у Краковi 
 

Мiсцями Iвана Франка 
 

Студенти пiдкорюють наскельну 
фортецю 

 

Студенти-історики в Сандомирi (Польща) 
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Конкурс читців  поезії «Франків огонь в одежі слова» 
 

22 травня 2018 року в рамках VI Літературно-мистецької академії «Країна-
Франкіана» відбувся конкурс читців «Франків огонь в одежі слова», в якому взяли 
участь учні середніх шкіл міст Дрогобич, Стебник, Борислав, Дрогобицького 
Старосамбірського, Самбірського, Жидачівського районів, студенти коледжів, ліцеїв 
й університету (всього – 63 учасники). Члени журі визначили переможців у трьох 
вікових категоріях: 

Вікова категорія 3 – 6-і класи 
І місце – Андрій Козар (Бориславська ЗОН № 3); ІІ місце – Михайло Дубинчук 
(Бориславська ЗОШ№ 8); ІІІ місце – Олексій Огірчак (Стебницька ЗОШ №11 
ім.  Т. Зозулі) 
Вікова категорія 7 – 9-і класи 
І місце – Микола Поточак (Грушівська СЗШ); ІІ місце – Анастасія Стецик 
(Дрогогобицька гімназія імені Лепкого); ІІІ місце – Андріана Стасів (Дрогобицька 
ЗОШ І – ІІІ ст. №1). 
Вікова категорія 10 – 11-і класи, студенти коледжів та університету 
І місце – Таісія Зварич (Дрогобицька ЗОШ №1); ІІ місце – Василь Хорканін 
(історичний факультет ДДПУ); ІІІ місце – Яніна Швацька Д(рогобицька 
спеціалізована школа № 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виступи наймолодших учасників конкурсу 

Члени журі вікової категорії 3-6 класів: 
доцент Віра Котович та заслужений 

професор ДДПУ ім. І. Франка, проректор з 
науково-педагогічної роботи (1980 – 2015 рр.) 

 Юрій Кишакевич 

Слухачі в актовій залі імені професора Валерія Скотного 
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З вітальним словом  виступив 
заслужений професор 

університету, проректор з 
науково-педагогічної роботи 

(1980 – 2015 рр.) 
Юрій Кишакевич 

Нагороду вручає режисер-
постановник Львівського 
академічного обласного 
музично-драматичного 

театру ім.  Юрія Дрогобича 
Владислав Сорокін 

 

Вітальне слово члена 
журі доцента 

Костянтина Іваночка 

Виступи дітей вікової категорії 
 7 – 9-х класів 

Члени журі 
Під час нагородження 
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«Красуня університету – 2018» 
 

22 травня 2018 року в Народному домі імені Івана Франка відбувся конкурс 
«Красуня університету – 2018», який традиційно організовує профком студентів. 
У конкурсі брали участь 8 учасниць. Програма заходу складалася з таких конкурсів: 
«Представлення + інтелектуальний»; «Модельний» (вихід учасниць в одязі від 
магазину-салону «Шопоголік»); «Мій талант»; «Вихід у купальниках»; 
«Романтичний» (вихід у вечірніх сукнях). 

Поміж конкурсними номерами глядачі мали можливість послухати пісні у 
виконанні минулорічних переможців та учасників конкурсу «Шанс» Ірини 
Навроцької, Юрія Сімонова, Марти Верес, Лілії Будзинської, а також переглянути 
виступи танцювальних колективів «Мерінга» й «Імпресіа» і спортивного клубу 
«Еней». Хвилини сміху глядачам подарувала команда КВН «Френдзона», а 
концертмейстр Юрій Дякунчак зачарував усіх присутніх грою на акордеоні. 

Переможницями конкурсу стали: 
ІІ  Віце-міс – Соломія Кицун, студентка 
філологічного факультету; 
І Віце-міс – Анастасія Дерманська,  студентка 
навчально-наукового інституту іноземних мов. 
«Красунею університету – 2018» виборола 
представниця історичного факультету Ірина 
Остапюк. 

Усі учасниці отримали квіти та цінні 
подарунки від організаторів і спонсорів, а «Міс 
глядацьких симпатій» Аліна Цанько (навчально-
науковий інститут фізичної культури та 
здоров’я) отримала сертифікат на безкоштовний 
тур в Європу. 

 

На фото (зліва направо):  Аліна Цанько, Сніжана Крільо, Анна Фегер,  Соломія Кицун, 
голова профкому студентів Ігор Гівчак, Ірина Остапюк, Юлія Байдюк, 

 Анастасія Дерманська, Софія Даниляк 

Переможниці конкурсу 
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Міжнародний тиждень науки на соціально-гуманітарному факультеті 
 

21 – 26 травня 2018 року на соціально-гуманітарному факультеті відбувся 
Міжнародний тиждень науки «Соціальна інклюзія: виклики сьогодення», який 
організувала кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти. У заході взяли 
участь понад 100 учасників, серед яких – представники зарубіжних закладів вищої 
освіти і соціальних служб (11 студентів та 20 викладачів і тренерів) з Бельгії, 
Нідерландів, Данії та Румунії. 

До участі в наукових 
дискусіях з актуальних 
проблем інклюзивної освіти в 
ранньому дитинстві 
долучилися 36 представників 
дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл, 
спеціалізованих освітніх 
закладів Трускавця, 

Дрогобича, Самбора та   їх 
районів. Під керівництвом 
викладачів Елс Калленс 
(Бельгія), Алі Віт і Яна Ховінга 
(Нідерланди) та професора 
Тетяни Логвиненко (Україна) 
були обговорені актуальні 
питання організації 
інклюзивної освіти в Бельгії, 
Нідерландах, Україні. 
Здійснено огляд досвіду 
інклюзивного навчання в 

країнах Європейського Союзу. 
Учасники наукового семінару 
відвідали дошкільні установи 
Дрогобича та Трускавця. 

У роботі підсумкового 
дня Міжнародного тижня 
науки взяв участь 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Королівства Бельгія в 
Україні Люк Якобз, який 
разом із ректором нашого 

університету професором Надією Скотною відвідав науковий семінар «Інклюзивна 
освіта дітей дошкільного та раннього шкільного віку», долучився до інтерактивного 
проекту «Мистецтво і творчість в соціальній роботі», який представляли студенти – 
майбутні соціальні педагоги та діти з товариств «Надія» і «Карітас» (керівники: Берт 

Зустрiч закордонних гостей із ректором унiверситету 
професором Надією Скотною 

 

Зустрiч Посла Бельгiї Люка Якобза з бельгiйськими 
студентами, якi проходять семестрове навчання на 

соцiально-гуманiтарному факультетi ДДПУ iм. I. Франка 
 

Вiдкриття роботи Мiжнародного наукового семiнару. 
Вiтальне слово д-ра Патрiка Беллiнка (Бельгiя) 
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Дарте (Бельгія); Сорен Бо Вестрінг (Данія); доц. А. Ревть, Л. Вовк (ДДПУ ім. І. Франка, 
Україна). 

Особливий інтерес у 
гостей викликали підсумкові 
презентації бельгійських та 
українських студентів із 
проблем соціальної інклюзії 
(керівники наукового проекту: 
Брам Лембрехтс, Воутер Лепле, 
Бельгія; доц. Н. Гордієнко, І. 
Зубрицький, Україна), до 
обговорення яких активно 
долучилися п. Люк Якобз та 
ректор університету професор 
Надія Скотна. Між студентами 

та гостями відбулася цікава дискусія й обмін думками та оцінним ставленням з 
актуальних питань соціальної 
інклюзії. 

На завершення 
учасникам Міжнародного 
наукового тижня були вручені 
міжнародні сертифікати, що 
засвідчили набуття 
професійних компетенцій в 
галузі інклюзивної освіти. 
 
 
 
 

Дискусія під час презентації студентського проекту 
«Соціальна інклюзія осіб  

у складних життєвих обставинах» 
 

Керiвники семiнару Елс Калленс (Бельгiя) та Алi Вiт 
(Нiдерланди) пiд час роботи в групах 

 

Учасники семiнару «Iнклюзивна освiта дiтей дошкiльного та раннього шкiльного вiку» 
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Ансамбль танцю факультету початкової та мистецької освіти «Нова хвиля» – 
лауреат фестивалю-конкурсу мистецтв «Місто мрій – 2018» 

 

26 травня 2018 року у м. Львів відбувся Відкритий дитячо-юнацький фестиваль-
конкурс мистецтв «Місто мрій – 2018», в якому ансамбль танцю факультету 
початкової та мистецької освіти «Нова хвиля» (керівник – Ольга Мартинів) дебютував 
на конкурсній сцені і став лауреатом І ступеня у 3 віковій категорії в номінації 
«Сучасна хореографія» (постановка «Гіркі полини») і ІІ ступеня у тій же ж категорії в 
номінації «Спортивно-естрадна хореографія» (постановка «Girl’sparty»), а також був 
відзначений спеціальною нагородою ГО «Здійснення мрій». 

Керівникові колективу 
викладачу кафедри 
культурології та мистецької 
освіти Ользі Мартинів вручено 
подяку за підтримку 
фестивального руху Львівщини. 
Окрему подяку висловлюємо 
студентові ІІ курсу біолого-
природничого факультету 
Павлові Іваночку за участь у 
конкурсі. 
 

 

 

Ансамбль танцю «Нова хвиля» 
перед виходом на конкурсну сцену 

 

Постановка «Гіркі полини» 
 

Щаслива мить перемоги 
 

Під час вручення 
спецiальної вiдзнаки  
ГО «Здійснення мрій» 

 

Отриманi нагороди 
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VІ Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» 
 

15 – 28 травня 2018 року відбулася VІ Літературно-мистецька академія «Країна 
Франкіана». Захід вкотре організовував Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка за підтримки та сприяння Державного історико-
культурного заповідника «Нагуєвичі», музею «Дрогобиччина», Львівського 
академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, 
відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради. 

Цьогоріч Літературно-мистецька академія відзначилася презентаціями книг: 
«Дрогобич – місто Івана Франка» за редакцією професора Петра Іванишина, 
«Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка» (автор книги – альбому-
путівника доцент Володимир Галик), «Історія Легіону Українських Січових 
Стрільців» за редакцією Осипа Думіна, видання Іван Франко «Лис Микита» за 
редакцією професора Галини Сабат. Також проходили традиційні проекти: конкурс 
на кращу декламацію творів Каменяра, творчий звіт факультету початкової та 
мистецької освіти, студентська хода-флешмоб (Нагуєвичі – Дрогобич), ряд 
тематичних виставок, вистави «Украдене щастя» і «Таїна буття», франкознавчі 
семінари «Іван Франко та українська література кінця XIX – початку XX сторіч» та 
«Нагуєвицькі читання – 2018: Іван Франко у гуманітарно-філологічному просторі». 

Крім того, 24 – 30 травня у фойє головного корпусу бібліотеки було відкрито 
книжкову виставку «Франкового духа печать». 

25 травня вітальним словом Літературно-мистецьку академію «Країна 
Франкіана», відкрила ректор університету професор Надія Скотна. До вітань 
долучилися міський голова Дрогобича Тарас Кучма та директор Національного 
літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз. 

27 травня відбувся І Міжнародний з’їзд архівістів та хранителів музеїв у 
Нагуєвичах, на який завітали працівники архівної та музейної справи з усіх куточків 
України, представники Львівської обласної ради і народний депутат 8-го скликання, 
голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький. 
28 травня, у день смерті Івана Франка, відбулася панахида біля пам’ятника славному 
Каменяреві у Дрогобичі, на яку завітав і онук Роланд Франко. 

Вітальне слово на відкритті 
Літературно-мистецької академії 

«Країна Франкіана» виголошує ректор 
професор Надія Скотна 

 

На відкритті академії виступає директор 
Національного літературно-меморіального 

музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз 
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На завершення VІ Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» всі 
учасники поклали квіти до підніжжя пам’ятника в Нагуєвичах. 
 

  
 

 

Глядацька зала 

Панахиду відправляє отець Юрій 
Покладання квітів до підніжжя пам’ятника Іванові 

Франку (Дрогобич) 
 

Слова пам’яті виголошує 
онук Каменяра 

 Роланд Франко 
Біля пам’ятника Івана Франка (село Нагуєвичі) 
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Благочинна поїздка студентів факультету початкової та мистецької освіти 

 до Буківського дитячого будинку-інтернату 
 

29 травня 2018 року до 
Міжнародного дня захисту 
дітей студенти факультету 
початкової та мистецької 
освіти під керівництвом 
доцентів Наталії Муляр та 
Олени Кравченко-Дзондзи 
відвідали Буківський 
дитячий будинок-інтернат. 
На кошти, зароблені 
студентами під час 

благочинного ярмарку, було закуплено солодощі, 
дитяче харчування, засоби гігієни. Але 
найбільшою несподіванкою для вихованців цього 
закладу стало театралізоване дійство «Весняна 
казка» за участі студентів I курсу Марти Дробчак, 
Христини Дудяк, Діани Грет, Оксани Заяць та IV 
курсу Мар’яни Зварич, Світлани Чопик. Сміх, 
оплески, радісні усмішки ─ усе це переповнювало 
і вихованців, і гостей.  Задоволеними залишилися 
студенти, адже їм вдалося подарувати цим дітям 
миті радості та задоволення. Звичайно, це лише 
краплина у бездонному морі щастя, на яке вони 
заслуговують. 

Така благочинна поїздка відбувалася уже 
вдруге. Сподіваємося, що у нас ще знайдеться 
можливість поділитися з цими дітьми щастям, 
радістю, а навзаєм отримати океан вдячності у 
відповідь. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На території Буківського дитячого будинку-інтернату 
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Несемо в серці гасло: «Я – Історик» 

 

29 травня 2018 року в актовому залі імені професора Валерія Скотного відбувся 
захід, присвячений останньому дзвінку студентів-магістрів історичного факультету. 
Ведучими урочистості були студенти І курсу Роксолана Романків та Олександр 
Ришковець. 

Із вітальним словом до студентів звернувся декан факультету професор Леонід 
Тимошенко. Напутні слова виголосили заступники декана доценти Світлана Біла і 
Єлизавета Копельців-Левицька. Студенти-магістри Дмитро Нагай та Крістіна 
Тарнавська висловили викладачам слова подяки за багаторічну підтримку та 
співпрацю. Вірш про студентські роки продекламувала магістрантка Христина 
Гнатишин. 

Для магістрів, викладачів та гостей студенти історичного факультету 
підготували святкову програму. Студент І курсу Василь Хорканін декламував поезію 
про студентство, з віршованим привітанням до присутніх звернулася студентка ІІІ 
курсу Лідія Мазурчак. Маріанна Дорош та Ярина Кіт (ІІ курс) виконали тематичні 
музичні композиції і заворожили всіх. Ефектним доповненням заходу став виступ 
танцювального колективу «Sunrise». Останній дзвоник завершився виконанням Гімну 
історичного факультету. 

Бажаємо випускникам натхнення, успіху, нових здобутків та щасливої долі! 

Слово 
до ник 
дек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово до випускників 
виголошує заступник декана 

доцент Світлана Білав 
виголошує 

Магістри-випускники та гості заходу 

Фото на згадку 
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Благодійний легкоатлетичний пробіг «Я підтримую «Надію» 

 

31 травня 2018 року з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей в 
рамках рекреаційного фестивалю «СПАРТ» Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка долучився до проведення благодійного 
легкоатлетичного пробігу «Я підтримую «Надію»», спільно із Дрогобицьким 
добровільним товариством захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія». 
Студенти та викладачі навчально-наукового інституту 
фізичної культури і здоров’я разом із вихованцями 
товариства «Надія» розпочали свій благодійний пробіг від 
головного корпусу університету. Ректор професор Надія 
Скотна та заступник директора навчально-наукового 
інституту фізичної культури і здоров’я з навчальної 
роботи доцент Наталія Кізло привітали учасників заходу 
й оголосили символічний старт. Крім того, до вітань 
долучилася представник товариства захисту дітей та 
молоді з інвалідністю «Надія». Захід завершився 
флешмобом на площі Тараса Шевченка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вітальне слово 
виголошує ректор 

професор Надія Скотна 
 

Зі словами вітань до 
учасників пробігу 

звертається представник 
Дрогобицького 

добровільного товариства 
захисту дітей та молоді з 

інвалідністю «Надія» 
 

Перед стартом 

 

Учасники пробігу на дистанції 
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Свято останнього дзвоника на факультеті початкової та мистецької освіти 

 

На факультеті початкової та мистецької освіти уже стало доброю традицією 
наприкінці весни відзначати Свято останнього дзвоника. Це свято – завжди урочисте, 
радісне й водночас сумне і хвилююче як для випускників, так і для викладачів. 
Цьогоріч останній дзвінок пролунав прощальною мелодією 31 травня 2018 року. 

Студенти академгруп ПОА-41Б, ПОІ-42Б, ПОО-43Б та ПОХ-44Б сказали багато 
приємних, зворушливих і теплих слів як своїй молодій зміні, так і викладачам 
факультету. Присутні із захопленням поринули у світ танцю, музики, 
образотворчого мистецтва, радіючи талантам випускників. На згадку випускники-
бакалаври подарували академнаставникам доцентам Любові Скалич, Світлані Луців, 
Михайлові Сидору та викладачеві Магдалині Марушці портрети, виконані під час 
святкового дійства. Чудовий танець «Вчителька» у виконанні студентів-хореографів 
підняв настрій глядацькій аудиторії. 

З вітальним словом до випускників звернулася ректор університету професор 
Надія Скотна, яка побажала їм творчих злетів, значних професійних досягнень та 
легкого життєвого шляху. Також із напутнім словом виступив декан факультету 
доцент Іван Кутняк, який побажав випускникам щасливої долі, миру, злагоди, 
реалізації задуманих мрій. Були цього дня і нагороди – подяки та грамоти кращим із 
кращих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівництво університету та факультету  на Святі останнього дзвоника 


