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Студентка Діана Бабій – переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» 

Студентки другого курсу факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи Діана Бабій, Ірина 

Середяк та студентка четвертого курсу Софія 

Данилишин взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу  студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Дошкільна освіта», який відбувся 24 квітня 2020 р. у 

Бердянському державному педагогічному університеті 

(дистанційно).   

На конкурс цього року було подано 74 наукові 

роботи із різних закладів вищої освіти України. За 

результатами ІІ туру студентка Діана Бабій за роботу 

«Розвиток емоційно-виразного мовлення старших 

дошкільників засобом образотворчої діяльності» 

нагороджена Дипломом ІІІ ступеня. 

Науковий керівник – доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти Ірина Паласевич. 

 
 

*** 
 

Студентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Наталія 

Касинець – лауреатка XVIII Обласного конкурсу українського художнього 

слова імені  Івана Ірлявського 
 

Студентка І курсу навчально-наукового інституту 

музичного мистецтва Наталія Касинець здобула 

нагороду ІІІ ступеня у XVIII Обласному конкурсі 

українського художнього слова ім. Івана Ірлявського 

«Моя весна», який відбувся 28 травня 2020 року в 

Ужгороді (дистанційно). 

Цьогоріч у конкурсі була рекордна кількість 

учасників – понад 90 конкурсантів змагалися у 

чотирьох номінаціях: «Поезія», «Проза», «Гумор» та 

«Власна творчість».  

Наталія Касинець, виступивши у номінації 

«Власна творчість», натхненно декламувала власні вірші 

«Війна» та «Один момент». Конкурсантка здобула 

відзначення і нагороду ІІІ ступеня від поважного журі 

(голова журі – очільник крайової організації 

Національної спілки письменників України Василь 

Густі). 
 

Дипломом ІІІ ступеня 
нагороджена студентка 

другого курсу спеціальності 
«Дошкільна освіта» 

Діана Бабій 

Лауреатка XVIII Обласного 
конкурсу українського 

художнього слова 
 імені Івана Ірлявського – 

Наталія Касинець 
 

 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/111111111111.jpg


73 
 

Ще один крок в реалізації проєкту UKROTHE 
 

29 травня 2020 року відбулася 

чергова робоча зустріч команди 

проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» 

STUDY PROGRAMME OCCUPATIONAL 

THERAPY IN UKRAINE у режимі 

відеоконференції з використанням 

платформи Microsoft Teams. 

Учасниками зустрічі були 

представники робочих груп із реалізації 

проєкту «UKROTHE» від закладів вищої 

освіти України: Ірина Турчик, Наталія 

Закаляк, Лідія Романик, Ніна Грибок, 

Наталія Іваніків, Юрій Рогаля (ДДПУ імені Івана Франка), Олег Базильчук і Наталія 

Вольєва (ХНУ), Сергій Рокутов і Олександра Афанасьєва (ПДАФКС), а також 

європейські партнери Іван Ван Хюлле, Анна-Марія Денольф, Люк Веркрус, Жоакім 

Файяс. 

Модератор зустрічі та координатор Шарон Схільварт (VIVES University of 

Applied Sciences) організувала для учасників проєкту з України семінар «Створення 

освітніх програм із використанням стандартів WFOT (Всесвітньої Федерації 

Ерготерапевтів) і методів забезпечення якості для досягнення визнання навчальної 

програми в Європі та світі». Семінар проводила доктор Maрія Капанадзе – віце-

президент організації ENOTHE (Європейська мережа ерготерапії у вищій освіті). 

Розглядалися питання тюнінгового підходу в розробленні освітньої програми, 

який забезпечує прозорість програми, можливість її оцінювати і порівнювати з 

іншими програмами болонського процесу, визнаними у світі. Maрія Капанадзе 

наголосила, що під час розроблення освітньої програми необхідно користуватися 

положеннями базової тюнінгової моделі інтернаціонального рівня (впізнаваність ОП 

за кордоном та її визнання у світі, відповідність кредитного навантаження 

міжнародним вимогам, адаптація ОП до національних вимог вищої освіти і т.д.), 

проводити моніторинг різних освітніх програм для використання світового досвіду 

підготовки фахівців зазначеної сфери, забезпечити участь професійних міжнародних 

організацій, враховувати пропозиції стейкхолдерів.  

Учасники зустрічі обговорювали умови членства наших університетів – 

партнерів проєкту «UKROTHE» і окремо викладачів та студентів в організації 

ENOTHE. Віце-президент організації ENOTHE зазначила, що участь університету в 

проєкті Erasmus+ рівня KA2 надає можливість закладові освіти подавати заявку на 

членство в ENOTHE. Співпраця університету з ENOTHE – це можливість отримання 

консультацій і реальної допомоги від європейської професійної спільноти у 

створенні освітньої програми підготовки бакалаврів з ерготерапії, що, безперечно, 

сприятиме інтернаціоналізації освітнього процесу. Сподіваємося, що наш 

університет у найближчій перспективі стане членом великої родини ENOTHE, в якій 

зареєстровані 117 університетів із 35 країн світу. 
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Науково-практична конференція «Сучасний феномен Лесі Українки: 

літературознавчий, педагогічний, культурно-мистецький, національний, 

феміністичний дискурси» 
 

25 лютого 2021 року вся наукова 

громадськість відзначатиме 150-літній 

ювілей від дня народження видатної 

української письменниці, культурної та 

громадської діячки Лесі Українки. 

Розроблено програму святкування й на 

державному рівні. Наш університет також 

долучився до комплексу наукових та 

культурно-мистецьких заходів, присвячених 

ювілейним урочистостям в пам’ять великої 

мисткині. 

3 червня 2020 року відбулася науково-

практична конференція «Сучасний феномен 

Лесі Українки: літературознавчий, 

педагогічний, культурно-мистецький, національний, феміністичний дискурси» в 

онлайн-режимі, яку підготувало й провело Наукове товариство студентів та 

аспірантів імені професора Василя Надім’янова. Молоді науковці з різних навчально-

наукових інститутів/факультетів університету підготували доповіді про актуальність 

феномену Лесі Українки. 

Модератором конференції виступила аспірантка Наталія Биців. Вітальні слова 

виголосили проректор з наукової роботи професор Микола Пантюк, завідувач 

аспірантури і докторантури доцент Олена Куцик,  доценти Олег Баган та 

Олександра Химин. 

Естафету творчості письменниці, що стала символом України, її сучасного 

феномену прийняли студенти-науковці. Так, студентка філологічного факультету 

Ірина Мицак розповіла про фемінізм та волюнтаризм у творчості Лесі Українки. 

Руслана Кахновець, студентка історичного факультету, ознайомила учасників 

конференції з проблемою національної ідеї легендарної авторки. Студентка 

факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Вероніка Верхоляк 

проаналізувала освітню систему в українських реаліях ХІХ ст. у контексті 

літературної спадщини Лесі Українки. Про культурно-мистецьку діяльність 

геніальної дочки українського народу  розповіла студентка магістратури навчально-

наукового інституту фізичної культури і здоров’я Віра Коваль. 

Цікавою й змістовною була друга частина конференції, на якій виступили 

аспіранти. Серед них: Христина Голубінка, Наталія Павлюх, Уляна Куцик, Андрій 

Куцик, Антоніна Черхавська, Ольга Дідовська, Ірина Хлопик, Ірина Партика та інші 

Теми їхніх доповідей були різноаспектними й багатогранними. Вони стосувалися 

освітньої діяльності Лесі Українки, художнього вираження лицарської етики у її 

поетичному дискурсі, поетики візуальності у драмі-феєрії «Лісова пісня», питань 

експресивно-стилістичних особливостей фразеологізмів епістолярної спадщини 

письменниці, дослідження творів поетки методами математичної лінгвістики тощо. 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/konferenciya.jpg
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Зустріч команди проєкту UKROTHE з віцепрезиденткою WFOT 

Самантою Шанн 
 

5 червня 2020 року команда проекту Erasmus+ 

KA2 «UKROTHE» STUDY PROGRAMME 

OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, Хмельницького національного 

університету і Придніпровської державної академії 

фізичної культури і спорту разом із партнерами з 

Бельгії, Португалії та Іспанії зустрілися у режимі 

відеоконференції з віцепрезиденткою Всесвітньої 

Федерації Ерготерапевтів (WFOT) Самантою Шанн 

(Великобританія). 

Саманта Шанн представила учасникам зустрічі 

презентацію  «Мінімальні   Стандарти   Освіти 

Ерготерапевтів» від Всесвітньої 

Федерації Ерготерапевтів (редакція 

2016 року), в якій розкрила стратегію 

розвитку ерготерапії в світі, освітні 

вимоги до професії ерготерапевта 

відповідно до міжнародних 

стандартів. За словами віце-

президентки WFOT, міжнародні 

стандарти не пропонують рецептів 

для розроблення освітніх програм з 

https://i1.wp.com/dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2-1-1.jpg
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ерготерапії, позаяк кожна з них  має бути чутливою до місцевої культури і головним 

принципом програми з ерготерапії має бути підтримка прав людини. Саманта 

Шанн наголосила на важливості Мінімальних Стандартів Освіти для Ерготерапевтів 

від Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів (WFOT) під час розроблення освітньої 

програми підготовки ерготерапевтів на рівні бакалаврату. Саме зміст цього 

документа і процес схвалення освітніх програм разом із моніторингом розвитку від 

Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів забезпечують глобальний об’єднавчий підхід до 

розвитку навчальних планів якісних програм з ерготерапії початкового рівня, 

акцентуючи на інтерпретації місцевих контекстів і водночас враховуючи ширшу 

перспективу міжнародної практики. 

Саманта Шанн уважає, що успіх кожної освітньої програми з ерготерапії у 

плані схвалення її WFOT залежатиме від того, наскільки її філософія і мета будуть 

відповідати вимогам Мінімальних Стандартів Освіти для Ерготерапевтів від WFOT, і 

наскільки вона буде унікальною у світлі місцевого контексту. 

Учасники проєкту обговорювали питання щодо перспективи підготовки 

бакалаврів з ерготерапії та фізичної терапії за окремими освітніми програмами у 

ЗВО України. Саманта Шанн проінформувала присутніх, що Всесвітня Федерація 

Ерготерапевтів (WFOT) активно веде переговори з Міністерством освіти і науки 

України у напрямі розділення підготовки фізичних терапевтів та ерготерапевтів на 

бакалаврському рівні вищої освіти відповідно до міжнародних вимог. 

Модератор зустрічі та координатор проєкту Шарон Схільварт (VIVES 

University of Applied Sciences) ознайомила учасників проєкту з підсумковим звітом 

за результатами інтерв’ю зі студентами і стейкхолдерами, які проводили команди 

українських ЗВО в рамках реалізації проєкту. 

Досвідом складання навчальних планів для підготовки бакалаврів-

ерготерапевтів поділився Жоакім Файяс – професор Porto Polytechnic Institute 

(Португалія), керівник програми з ерготерапії і спеціаліст з ерготерапії в педіатрії. 

Учасники зустрічі мали можливість ознайомитися з видами освітньої і навчальної 

діяльності, формами оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в 

Porto Polytechnic Institute, з переліком дисциплін, які формують загальні та 

спеціальні компетентності ерготерапевтів і з методикою розподілу кредитів ECTS 

між загальними та спеціальними компетентностями і клінічною освітою 

(практикою) бакалаврів з ерготерапії. 

Anne-Marie Denolf (VIVES University College (Brugge Бельгія) представила 

презентацію «Co-creation: manuals», в якій розкрила суть методу співтворчості, що 

буде використовуватися командами проєкту під час створення посібників, яких має 

бути не менше десяти. Співтворчість – це форма співпраці, під час якої всі учасники 

впливають на процес і отримують відповідний продукт (результат). Anne-Marie 

Denolf вважає, що рівність учасників, відкритість і довіра, діалог, спільна позиція, 

ентузіазм, рішучість та зосередженість на результатах є умовою успішного спільного 

створення посібників. 
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Студент навчально-наукового інституту музичного мистецтва  Роман Дидик – 

лауреат Міжнародного конкурсу «Київський колорит – 2020» 
 

12 – 16 червня 2020 року у Києві відбувся VIII Міжнародний учнівський та 

студентський конкурс музичного мистецтва «Київський колорит», засновником 

якого є Національна всеукраїнська музична спілка при підтримці Міністерства 

культури України. 

Конкурс проводиться з метою підтримки творчих 

талантів в умовах карантину, збагачення та розвитку 

традицій вокального й  інструментального мистецтв, 

розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл 

академічного й естрадного музичного виконавства в 

Україні та за її межами, популяризація української, 

європейської і світової класики, кращих музичних зразків 

композиторів-сучасників у творчості дітей, юнацтва та 

молоді;  виявлення і підтримка обдарованих виконавців, 

створення умов для піднесення художнього рівня та 

удосконалення виконавської майстерності, виховання 

естетичного смаку, задоволення потреб самореалізації і 

спілкування молоді за творчими інтересами, формування 

інтелектуальної й художньої самосвідомості молодих 

музикантів; обмін досвідом з питань педагогіки та 

виконавської майстерності; репрезентація міста Києва як 

культурного центру європейського простору. 

В інструментальному жанрі «Народні інструменти» 

(солісти, ансамблі, оркестри) молодіжної категорії взяв 

участь студент навчально-наукового інституту музичного 

мистецтва Роман Дидик (акордеон, клас доцента Андрія 

Душного), який виборов ІІІ премію та звання лауреата. 

Конкурс проводився дистанційно через інтернет-мережу 

YouTube, де всі учасники мали змогу почути виступи одне 

одного. До складу журі ввійшли відомі митці України та 

зарубіжжя. 

З історії конкурсу нагадаємо, що двічі володарем Гран-Прі у жанрі 

«Композитор-виконавець» ставав Роман Стахнів (сьогодні викладач кафедри 

народних музичних інструментів та вокалу), лауреатські звання виборювали 

вокалісти Мар’яна Мазур (сьогодні солістка Львівської опери) та Оля Горда (клас 

доцента Євгенії Шуневич), акордеоністи-баяністи Назар Хомин, Юрій Ісевич, Андрій 

Шабля, Ганна Савчин, Володимир Бобанич, Михайло Чень, Галина Богомол (клас 

доцента Андрія Душного). 

Водночас зауважимо, що Роман Стахнів паралельно з виконавською 

діяльністю (лауреат конкурсів в м. Шяуляй (Литва), м. Могильов (Білорусь), м. Львів 

(Україна) активно працює у науковій сфері, бере участь у науково-практичних 

конференціях, має низку публікацій у виданнях України та Словаччини. 

 

Лауреат Міжнародного 
конкурсу «Київський 

колорит – 2020»  
Роман Дидик 
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Міжнародний науковий відеосемінар  «Віруси та антивірусний імунітет» 
 

19 червня 2020 року на біолого-природничому факультеті відбувся 

Міжнародний науковий відеосемінар «Віруси та антивірусний імунітет» із 

використанням платформи Zoom. Модератор заходу – декан  біолого-природничого 

факультету доцент Світлана Волошанська. 

У семінарі взяли участь здобувачі вищої освіти, дослідники-викладачі, 

випускники освітнього рівня бакалавр спеціальностей  «Біологія», «Середня освіта 

(Біологія)». Серед запрошених – Святослав Сосинович, Ph. D науковець, вірусолог із 

Центру медико-біологічних досліджень університету м. Лунд (Швеція). 

Питання заходу були актуальними у контексті сучасної ситуації через 

поширення коронавірусної інфекції. 

За планом семінару випускники-біологи 

Вероніка Якульчак, Віталій Юськів, Оксана Ченчик, 

Марія Маринець та інші представили цікаві доповіді з 

історії виникнення і дослідження вірусів та 

вірусоподібних збудників (віроїдів і пріонів), 

поширення вірусних інфекцій, сучасної класифікації 

вірусів. 

Святослав Сосинович 

акцентував увагу на ВІЛ та 

Covid-19, питаннях 

поширеності, мутаційних процесів у структурах геному 

згаданих вірусів. У науковій дискусії щодо ефективності 

вакцинування, активності вірусного геному, ролі імунної 

системи у противірусному захисті активно виступили 

професор кафедри біології та хімії Ярослав Лесик, 

доценти Галина Клепач та Світлана Волошанська.  

Підсумки семінару засвідчили, що наукова 

інформація з питань організації вірусних частин, їх 

вірулентності, стійкості організму до вірусних інфекцій є 

актуальною і дає змогу не лише зацікавити здобувачів, а 

й поглибити знання та підвищити їх наукову ерудицію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святослав Сосинович,  
Ph. D науковець, вірусолог 

із Центру медико-
біологічних досліджень 

університету  
м. Лунд (Швеція). 

 
 

Доцент Галина Клепач 

 

Доктор ветеринарних 
наук,  професор кафедри біології 

та хімії Ярослав Лесик 
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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 
 

22 червня 2020 року – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої 

світової війни. Цей день – пам’ять про мільйони жертв нацистського та сталінського 

режимів. 

У Дрогобичі поминальні заходи традиційно відбулися на території 

меморіального комплексу «Тюрма на Стрийській». 

Чин скорботної панахиди за жертвами війни відслужили священнослужителі 

УГКЦ на чолі з єпископом Григорієм Комаром. 

До участі у заході долучилися керівництво і працівники університету. 

Спільною молитвою та покладанням лампадок присутні пом’янули невинно 

убієнних у ці часи. 
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Зустріч зі стейкхолдерами і студентами: обговорення проєкту освітніх 

програм зі спеціальності «Дошкільна освіта» 
 

22 червня 2020 р. у режимі онлайн із використанням програми Zoom відбулася 

зустріч професорсько-викладацького складу кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти зі стейкхолдерами та студентами-випускниками спеціальності 

«Дошкільна освіта» першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього 

освітньо-наукового рівнів. Мета зустрічі: обговорення проєктів освітніх програм для 

вступників 2020 р. 

Участь в обговоренні взяли стейкхолдери:  Ярослав Гевко, головний спеціаліст 

відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, Віра Грицунь та 

Лілія Янишин, директори закладів дошкільної освіти Дрогобича. Серед учасників 

були студенти денної і заочної форм навчання Дрогобицького університету, 

випускники, а нині спеціалісти закладів дошкільної освіти: Діана Цекот, вихователь у 

Галичанівському НВК (с. Галичани, Львівська обл.); Вікторія Гелетей, вихователь 

Залужанського ДНЗ (с. Залужжя, Закарпатська обл.); Мирослава Кутлик, помічник 

вихователя ДНЗ (с. Сіль, Закарпатська обл.); Оксана Коцан, помічник вихователя 

ДНЗ № 1 (м. Сколе); Зоряна Пшик, помічник вихователя закладу дошкільної освіти 

№ 133 (м. Львів); Мар’яна Денисюк, вихователь ДНЗ № 4 (м. Трускавець); Надія 

Тарновецька та Оксана 

Химин, помічники 

вихователя ДНЗ № 20 

(м. Борислав); Леся 

Зузак, вихователь ДНЗ 

№ 2 (м. Радехів, 

Львівська обл.); 

Людмила Веклин, 

вихователь ДНЗ 

(с. Войславичі, 

Львівська обл.); Марія 

Ковалів, вихователь 

Жовтанецького ДНЗ «Вишенька» (с. Жовтанці, Львівська обл.); Марта Романяк, 

вихователь Новосілківського НВК (Самбірський р-н, Львівська обл.); Христина Лисик, 

вихователь Пнікутського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Мостиської міської ради (Львівська обл.); Юлія 

Зварич, помічник вихователя закладу дошкільної освіти «Казка» (м. Добромиль), 

Мар’яна Басараб, вихователь закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» (м. Старий 

Самбір, Львівська обл.). 

Під час зустрічі було розглянуто й обговорено широке коло питань, що 

стосуються змісту освітніх програм у плані забезпечення якості освіти випускників 

спеціальності «Дошкільна освіта» та перспектив їхнього працевлаштування. 

Учасники зустрічі обмінялися думками про зміст освітніх програм підготовку 

фахівців усіх рівнів вищої освіти. Дискусійними були питання щодо обов’язкових та 

вибіркових компонентів відповідно до введених у дію Стандартів вищої освіти зі 
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спеціальності «Дошкільна освіта» за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями вищої освіти. 

Завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти професор 

Марія Чепіль окреслила змістовий компонент підготовки спеціалістів дошкільної 

освіти, визначила коло питань щодо обсягу кредитів, які відводяться на проходження 

педагогічної практики. З освітніх програм виокремлено питання змісту вибіркових 

дисциплін, які становлять інтерес педагогів-практиків. Професор Тетяна Пантюк 

зосередила увагу на змісті освітньо-наукової складової, зазначивши, що аспіранти 

мають змогу вибрати одну з трьох дисциплін, проходити науково-педагогічну 

практику у закладах вищої освіти. 

Стейкхолдери розповіли про компетентності, яких вони потребують від 

випускників спеціальності «Дошкільна освіта», вказали на сильні сторони освітніх 

програм та надали свої пропозиції з їх оновлення. Лілія Янишин зазначила, що 

сучасні вихователі повинні виявляти сміливість у практичному використанні нових 

педагогічних технологій, мати глибокі знання з дошкільної психології, педагогіки та 

володіти знаннями з інклюзивної освіти. Ярослав Гевко підкреслив важливість 

поєднання теоретичної та практичної складової у підготовці спеціалістів вищої 

освіти спеціальності «Дошкільна освіта» як першої ланки у наданні підростаючому 

поколінню освітніх послуг, де дитина виступає суб’єктом, а батьки та держава 

загалом замовниками освітніх 

послуг, що мають бути надані 

на високому рівні. 

Віра Грицунь зауважила, 

що, враховуючи вимоги 

сучасної програми Нової 

української школи, необхідно 

посилити підготовку 

вихователів щодо соціально-

комунікативного розвитку 

дошкільників, розвивати 

розумові здібності майбутніх школярів у самостійному мисленні. Тому у змісті 

освітніх програм було б доречно посилити компетентнісну складову підготовки 

молодого спеціаліста, давати йому ширші знання з новітніх педагогічних технологій, 

формувати вміння у налагодженні співпраці з батьками вихованців у напрямі 

розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її інтелектуальних та соціальних 

можливостей. 

Представники закладів дошкільної освіти висловили підтримку розвитку цієї 

ланки освіти у регіоні, сприяння щодо її удосконалення. 

Студентам запропоновано взяти участь в анкетуванні, дати відповідь на 

запитання: якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійно-

практичну підготовку? Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в 

освітні програми Вашої спеціальності? Чи відповідає зміст освітніх програм Вашої 

спеціальності Вашим очікуванням? Що, на Вашу думку, слід змінити в освітній 

програмі Вашої спеціальності? та ін. 
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Обговорення проєкту освітніх програм зі спеціальності 

 «Освітні, педагогічні науки» зі стейкхолдерами і здобувачами 
 

23 червня 2020 року в режимі онлайн із використанням програми Zoom 

відбулося обговорення змісту освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи» та освітньо-наукової програми «Загальна педагогіка та історія педагогіки» зі 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» за участю стейкхолдерів та здобувачів і 

випускників другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої 

освіти. Участь в обговоренні взяли близько 50 осіб. 

Серед стейкхолдерів-працедавців: завідувач кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи Львівського національного університету ім. І. Франка 

професор О. Квас, викладач того ж університету С. Лозинська; завідувач кафедри 

дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського державного 

університетуту ім. І. Франка професор І. Коновальчук; доцент кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника Л. Прокопів»; завідувач кафедри української та 

іноземних мов Львівського державного університету фізичної культури 

ім. І. Боберського доцент О. Романчук; доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

О. Шаповаловський; заступник директора вищого професійного училища № 19 

м. Дрогобич доцент В. Моштук; викладачі Дрогобицького фахового коледжу нафти і 

газу Л. Малик та Л. Шаполовська; вчитель ліцею № 1 ім. І. Франка Дрогобицької 

міської ради Львівської області О. Возняк. 

Під час зустрічі розглянуто й обговорено широке коло питань, що стосуються 

якості підготовки та працевлаштування випускників. Професор М. Чепіль 

охарактеризувала особливості структури освітніх програм, урахування регіональних 

особливостей, пропозицій комісії щодо їхнього змістового наповнення. В. Моштук 

відзначив потребу вищих професійних закладів у підготовці викладачів для 

професійної освіти, зауваживши, що значна частина не мають базової педагогічної 

освіти. І. Коновальчук відзначив збалансованість програми, чіткість у формуванні 

блоків вибіркових дисциплін, можливість аспірантів вибирати одну з трьох 

дисциплін, вільний вибір студентами дисциплін. Л. Прокопів відзначила кореляцію 

між компетентностями та програмними результатами навчання. Важливою 

проблематикою є питання поєднання наукової та освітньої траєкторії, унікальності 

освітніх програм. О. Квас наголосила на траєкторії освітнього простору та підготовці 

кадрів для закладів вищої освіти. На сьогодні маємо проєкти освітніх програм 

«Педагогіка вищої школи» і «Загальна педагогіка та історія педагогіки» зі 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Однак запропоновані розробниками 

освітні програми відрізняються чіткістю, структурно-логічною послідовністю. 

О. Романчук відзначила, що випускники нашого університету, які працюють на 

очолюваній нею кафедрі, виявляють високий рівень професійної і психолого-

педагогічної підготовки. До запропонованих програм зауважень немає. Усі 

представники роботодавців дійшли згоди, що рівень підготовленості наших 

випускників відповідає усім професійним вимогам і зростає з року в рік. 
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Дискусію викликали кількість відведених кредитів щодо практичної 

підготовки (Л. Прокопів, Л. Малик, О. Шаповаловський, Р. Хить).  Стейкхолдери 

розповіли про конкретні навички, яких вони потребують від випускників кафедри, 

вказали на сильні сторони освітніх програм та надали свої пропозиції з їх оновлення, 

запропонували свої заклади освіти для проходження науково-педагогічної і 

педагогічної практик. 

Усім стейкхолдерам запропоновано надсилати пропозиції щодо 

удосконалення змісту програм на електронну адресу кафедри. Випускникам 

магістратури та аспірантури запропоновано взяти участь в анкетуванні щодо 

удосконалення освітньої програми зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки». 

Представники освітніх установ висловили підтримку напряму розвитку кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти, задекларували готовність до подальшої 

співпраці.  
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Університет долучився до святкування Міжнародного Олімпійського Дня 
 

З ініціативи Національного Олімпійського Комітету України впродовж 3 – 23 

червня 2020 року тривала Всеукраїнська олімпійська естафета «OLYMPIC DAY IN 

UKRAINE 2020» (в електронному форматі), покликана пропагувати спорт, 

олімпійські цінності, здоровий спосіб життя серед українців, й під час якої кожна 

область презентує свої олімпійські досягнення та олімпійські перспективи, пов’язані 

з літньою Олімпіадою в Токіо, єдність олімпійського руху з представниками влади, 

депутатського корпусу та широкої громадськості. 

Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров᾿я взяли 

участь у проведенні цього заходу.  18 червня старший викладач Олександр Лемешко 

був учасником Міжнародного вебінару «Олімпійський спорт: історія та сучасність».  

Лектор – президент Олімпійської академії України, віцепрезидент НОК, доктор 

педагогічних наук, президент Олімпійського інституту НУФВСУ Марія Булатова. У 

вебінарі взяли участь 323 представники з 9 країн світу. 
  

 Львівська область славна 

своїми олімпійськими 

традиціями. У різні часи 

чемпіонами та призерами 

Олімпійських ігор ставали Віктор 

Чукарін, Дмитро Леонкін, Богдан 

Макуц (спортивна гімнастика), 

Павло Ледньов (сучасне 

п’ятиборство), Віктор Сидяк, 

Василь Станкович, Євген 

Череповський, Сергій Міндергасов, Яна Шемякіна (фехтування), Ігор Тер-Ованесян 

(легка атлетика), Георгій Прокопенко, Юрій Громак, Володимир Немшилов 

(плавання), Борис Мельник, Олександр Петрів (кульова стрільба), Петро Король 

(важка атлетика), Валентина Ковпан, Дмитро Грачов (стрільба з лука), Михайло 

Слівінський, Тарас Міщук (веслування), Віктор Берендюга, Микола Смірнов (водне 

поло), Ростислав Заулічний, Андрій Котельник, Олександр Усик (бокс), Ірина 

Мерлені, Андрій Стаднік (вільна боротьба). 

Найтитулованішим львівським олімпійцем є гімнаст Віктор Чукарін, який 

протягом 1952 – 1956 рр. здобув 11 медалей, з них – 7 золотих, 3 срібних та 1 

бронзову. 

Натомість першим львів’янином, який здобув олімпійську медаль, став Адам 

Крулікевич. Він на змаганнях із кінного спорту на Олімпіаді 1924 року отримав 

бронзову медаль. 

Ми пишаємось випускником нашого університету Ярославом Поповичем 

(учасник Олімпійських ігор 2004 та 2008 років). 

Своєрідним рекордсменом за кількістю прапорів, під якими змагався на Іграх 

Олімпіад, є львівський каноїст Михайло Слівінський, котрий взяв участь у п’яти 

Олімпіадах у складі чотирьох різних збірних. 
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На біолого-природничому факультеті відбулося засідання робочих груп 

 із обговорення освітньо-професійних програм 
 

24 червня 2020 року в режимі онлайн із використанням платформи Zoom 

відбулося засідання робочих груп та зовнішніх стейкхолдерів із перегляду освітньо-

професійних програм, за якими навчаються здобувачі спеціальності 014 Середня 

освіта «Географія». 

У засіданні взяли участь 

викладачі кафедри екології та 

географії: гарант освітньо-

професійної програми 

«Середня освіта (Географія, 

біологія та здоров’я людини)» 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, завідувач 

кафедри екології та географії 

Неля Кучманич; доцент Тарас 

Скробач; гарант освітньо-

професійної програми 

«Середня освіта (Географія)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, учитель-методист Снятинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Дрогобицького району, доцент Надія Стецула; 

старші викладачі Оксана Микитчин та Ірина Бриндзя; здобувачі вищої освіти 

студенти ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Уляна Маланяк, 

Олена Величко; викладачі кафедри біології та хімії завідувач кафедри біології та хімії 

доцент Світлана Монастирська; декан біолого-природничого факультету доцент 

Світлана Волошанська; зовнішні стейкхолдери: завідувач методичного кабінету 

відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Галина Марчук; 

учитель-методист Стебницького ліцею № 7, керівник методичного об’єднання 

учителів географії Дрогобича та Стебника Ірина Кулик; учитель географії 

Доброгостівської середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені Івана 

Боберського, керівник методичного об’єднання вчителів географії відділу освіти 

Дрогобицької райдержадміністрації Марія Дашко; вчитель біології та хімії 

Солонської середньої загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Дрогобицького району 

Оксана Голуб; заступник директора з виховної роботи, вчитель біології, екології та 

природознавства Попелівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Віра Тупичак; 

педагог-організатор Снятинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І – ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Дрогобицького 

району, методист методичного кабінету відділу освіти Дрогобицької РДА (навчальні 

предмети ‒ біологія, хімія) Світлана Павлюх; методист методичного кабінету відділу 

освіти Дрогобицької РДА (галузь суспільствознавство) Андрій Яник. 

Завідувач кафедри екології та географії Неля Кучманич ознайомила учасників 

зустрічі зі змістом та структурою ОП, озвучила перелік освітніх компонентів, 
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проаналізувала професійні компетентності та результати навчання. Зазначила, що 

ОП «Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти була оновлена відповідно до зауважень і 

пропозицій галузевої експертної ради. 

У процесі обговорення учасники засідання відзначили регіональну потребу у 

фахівцях-географах і внесли свої пропозиції щодо оновлення та вдосконалення ОП. 

Зокрема, Галина Марчук порадила звернути увагу на вживання термінів 

відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; 

висловила побажання стосовно впровадження інформаційних технологій, а саме: 

використання цифрових елементів у роботі вчителя; внесення в освітні програми до 

переліку компетентностей «підприємницьку компетентність», введення 

інтегрованого курсу «Природничі дисципліни». 

На думку Марії Дашко, освітні програми необхідно доповнити екологічною 

компонентою локального рівня, методикою проведення факультативних курсів та 

практичних робіт із географії. 

Доцент Надія Стецула вважає, що потрібно підсилити методичну складову у 

вибіркових блоках ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти, включити освітні 

компоненти, які відображали б туристично-краєзнавчу, туристично-екскурсійну 

роботу. 

Доцент Тарас Скробач запропонував розширити вибіркові блоки дисциплін, 

урізноманітнити дисципліни, запропоновані для вибору, з метою формування 

індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти. 

Уляна Маланяк та Олена Величко відзначили необхідність вивчення на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти, таких дисциплін, як: «Іноземна мова», 

«Філософія освіти», «Стратегія сталого розвитку». Вони також висловили бажання 

вивчати «Політичну географію», «Географію глобальних проблем», «Екологічну 

географію». 

На завершення зустрічі представники роботодавців висловилися за розвиток 

подальшої взаємовигідної співпраці. Члени робочої групи рекомендували до 

затвердження обговорені освітньо-професійні програми «Середня освіта (Географія, 

біологія та здоров’я 

людини)» першого 

(бакалаврського) та 

другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти та 

«Середня освіта 

(Географія)» другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти для 

студентів 2020 року 

набору. 
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Міністерством освіти і науки України проведено зустріч 

«Кращі практики створення дослідницьких лабораторій 

зі штучного інтелекту (ШІ) в університетах України» 
 

25 червня 2020 року Міністерство освіти і науки України зорганізувало захід 

«Кращі практики створення дослідницьких лабораторій зі штучного інтелекту (ШІ) в 

університетах України». Участь у ньому взяла начальник науково-дослідного сектору 

університету Леся Перхун. 

Це перший із двох етапів зустрічі між представниками Міністерства освіти і 

науки, університетів, представниками бізнесу та Комітету з розвитку ШІ в Україні 

Мінцифри щодо кращих практик створення дослідницьких лабораторій ШІ при 

університетах України. 

Захід відбувся у режимі онлайн на платформі від МОН (до 100 учасників) + 

офлайн (до 15 учасників) та включав такі аспекти: 

 кращі практики та приклади дослідницьких лабораторій ШІ при університетах; 

 мотивація з боку IT-компаній підтримувати і надавати фінансування на 

проведення досліджень та функціонування лабораторії у галузі ШІ; 

 правові аспекти створення, організації та офіційне оформлення партнерських 

відносин між університетами та 

компаніями. 

Відкрили зустріч генеральний 

директор Директорату науки та 

інновацій МОН Юлія Безвершенко і 

голова освітньої групи комітету з 

розвитку ШІ Віктор Сдобніков. 

Метою проведення заходу було 

зацікавити університети і приватні ІТ-

компанії у створенні дослідницьких 

лабораторій в галузі ШІ та надати 

рекомендації щодо створення й організаційної діяльності. 
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На кафедрі економіки та менеджменту відбулося обговорення проєкту 

освітньо-наукової програми «Економіка» 

26 червня 2020 року кафедра економіки та менеджменту провела обговорення 

у режимі відеоконференції проєкту освітньо-наукової програми «Економіка» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка з 

аспірантами, роботодавцями та випускниками попередніх років. У зустрічі взяли 

участь стейкхолдери-роботодавці: завідувач кафедри економічної кібернетики 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника професор Леся 

Дмитришин; завідувач кафедри міжнародних відносин 

та туризму Хмельницького національного університету 

професор Ігор Журба; професор Львівського 

торговельно-економічного університету Василь Єлейко;  

голова циклової комісії економіки підприємства та 

інформаційних технологій Дрогобицького коледжу 

нафти і газу доцент Юрій Хомош; колишня випускниця 

кафедри Леся Касій; голова циклової комісії 

економічних дисциплін Самбірського технікуму 

економіки та інформатики, колишній аспірант кафедри 

Андрій Лучаківський; представник банку «Львів»; 

директор КУ «Інститут міста Дрогобича» Володимир 

Кондзьолка; директор ТзОВ «Неском» Сергій Кондур.  

Завідувач кафедри економіки та менеджменту, 

професор Богдан Кишакевич ознайомив учасників 

відеоконференції з особливостями цьогорічної освітньо-

наукової програми, розповів, як було враховано 

побажання та рекомендації здобувачів і зовнішніх 

стейкхолдерів під час формування програмних 

результатів навчання та переліку компонентів освітньо-

наукової програми 2020 року. Професор Леся 

Дмитришин відзначила відповідність навчального 

плану завданням освітньо-наукової програми та 

позитивно охарактеризувала збільшення кількості 

дисциплін у вибіркових блоках. Професор Ігор Журба 

підкреслив наявність достатньої кількості кредитів на 

вивчення іноземних мов та розказав про механізм формування індивідуальної 

освітньої траєкторії аспірантів у Хмельницькому національному університеті. 

Доцент Юрій Хомош відзначив, що програмні результати навчання, передбачені в 

освітній програмі, забезпечують здатність комплексно та методично правильно 

проводити наукові дослідження, реалізовувати на практиці результати наукових 

досліджень і впроваджувати їх в освітній процес. Леся Касій наголосила, що 

випускники кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького університету, які 

працюють у Самбірському технікумі економіки та інформатики, мають високий 

рівень професійної підготовки та вказала на доцільність врахування в освітній 

програмі такої сучасної тенденції  розвитку суспільства як цифрофізації економіки. 

Професор Богдан Кишакевич 

Професор Ігор Журба 

Професор Леся Дмитришин 

http://steti.lviv.ua/component/content/article/28-biblioteka/716-2020-04-01-01-44-47.html
http://steti.lviv.ua/component/content/article/28-biblioteka/716-2020-04-01-01-44-47.html
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Сергій Кондур відзначив, що були враховані його 

рекомендації, висловлені на «круглому столі» 22 січня 

2020 року, стосовно збільшення кількості освітніх 

компонентів, які повинні забезпечити набуття 

здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 

skills) упродовж періоду навчання. Аспірантка Ірина 

Партика теж наголосила, що в освітньо-науковій 

програмі 2020 року було враховано побажання  

здобувачів стосовно збільшення кількості предметів у 

вибіркових блоках. 

 Інші стейкхолдери вказали на конкретні 

навички і вміння, які вони хотіли б бачити у 

випускників освітньо-наукової програми, наголосили 

на врахуванні кафедрою економіки та менеджменту 

пропозицій і рекомендацій, сформульованих 

стейкхолдерами на попередніх зустрічах та «круглих 

столах», і висловили готовність до подальшої 

співпраці. 

Усім учасникам відеоконференції було 

запропоновано взяти участь в анкетуванні щодо вдосконалення освітньої-наукової 

програми «Економіка».  

Леся Касій 

Доцент Юрій Хомош 
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Дрогобицькі науковці взяли участь у конференції УАДО 
 

26 червня 2020 року викладачі 

Дрогобицького університету, які є 

членами Української асоціації 

дослідників освіти, взяли участь у ІV 

Міжнародній науковій конференції 

«Імплементація європейських 

стандартів в українські освітні 

дослідження». Серед учасників були 

професор Світлана Щудло (голова 

оргкомітету) та доценти цієї ж кафедри 

Ірина Мірчук, Оксана Зелена, Богданна 

Гвоздецька, доцент кафедри практичної 

психології Олена Галян. 

Захід проводився у відеоформаті в 

рамках проєкту УАДО «Європейські 

індикатори якості освітніх досліджень 

для розширення можливостей освітян в 

Україні» за Програмою Erasmus+ 

Європейського Союзу напряму Jean 

Monnet. Конференція об’єднала понад 

100 досвідчених та молодих дослідників 

освіти як з України, так і з-за кордону. Її організаторами стали Українська асоціація 

дослідників освіти, офіс якої функціонує у Дрогобицькому університеті, та 

незмінний партнер – Національна академія педагогічних наук України. 

Конференція відбувалася у різних форматах: урочисте відкриття, два пленарні 

засідання, робота у трьох дискусійних групах та представлення нових наукових 

видань і проєктів членів УАДО. Зокрема, доцент Ірина Мірчук представила 

результативно завершений проєкт Дрогобицького університету та Університету 

Казимира Великого у Бидгощі «Польсько-українська науково-методична співпраця у 

напрямі сприяння розвитку системи профілактики та підготовки фахівців у галузі 

протидії ризикованій поведінці дітей та молоді в Україні». 

Було презентовано низку 

монографій, серед авторів яких 

професор Світлана Щудло, а саме: 

«На освітніх перехрестях: діалог із 

національними меншинами у 

Чернівецькій та Закарпатській 

областях» та «Учителі і освітнє 

середовище: крос-культурна 

перспектива». 

 Важливою подією 

конференції стала презентація 

першого номера англомовного 

Представник Національного Erasmus+  
офісу в Україні, координатор напряму 

 Jean Monnet Петро Крайнік 

Президент Європейської асоціації дослідників 
освіти професор Джо О’Хара (Дублінський міський 

університет (Dublin City University)   
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журналу УАДО «Educational 

Insights: Theory and Practice» 

(головний редактор – професор 

Світлана Щудло). 

Модератором конференції 

була професор Оксана Заболотна – 

віце-президент УАДО. Учасників 

привітали: професор Світлана 

Щудло – президент УАДО; 

професор Джо О’Хара – президент 

Європейської асоціації дослідників 

освіти (Дублінський міський університет (Dublin City University), Ірландія); Петро 

Крайнік – представник Національного Erasmus+ офісу в Україні, координатор 

напряму Jean Monnet; професор Сергій Курбатов – радник президії Національної 

академії педагогічних наук України та інші. 

 Серед ключових спікерів були: 

доктор філософії Анатолій 

Олексієнко (Університет Торонто, 

Канада); член-кореспондент НАПН 

України, доктор педагогічних наук 

Олена Локшина; член НАЗЯВО, 

професор Олександр 

Длугопольський; професор 

Володимир Бахрушин; очільник 

секції молодих науковців у 

Європейській асоціації дослідників 

освіти Санея Кереші (Saneeya Qureshi) 

(Університет Ліверпуля, Об’єднане Королівство Великобританії); віцепрезидент 

УАДО, професор Оксана Заболотна та ін. Усі виступи учасників конференції 

ввійшли до чергового збірника матеріалів, а також кожен отримав сертифікат 

учасника.  
 

 

 

 

Професор Володимир Бахрушин 

Радник президії Національної академії 
педагогічних наук України професор Сергій 

Курбатов  

Очільник секції молодих науковців у 
Європейській асоціації дослідників освіти 

Санея Кереші (Saneeya Qureshi) 
 (Університет Ліверпуля) 

Член-кореспондент НАПН України, 
доктор педагогічних наук Олена Локшина 
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Аспірантка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Юлія 

Осмачко –  лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів 
 

Упродовж літа 2020 року відбулася низка мистецьких змагань, у яких взяла 

участь аспірантка навчально-наукового  інституту музичного мистецтва Юлія 

Осмачко. 

Зокрема 22 червня у Дніпрі відбувся І Міжнародний багатожанровий 

дистанційний інтернет-конкурс «Star Start», де Юлія Осмачко здобула звання 

лауреата І премії у номінації «Фортепіано» за виконання творів українського 

композитора Володимира Грудина. 

24 – 26 червня в Одесі пройшов Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс мистецтв «Music Universe» (дистанційно) де 

Юлії присвоїли диплом лауреата ІІІ премії. 

Займаючись науковою роботою, фортепіанним 

виконавством, беручи активну участь у наукових конференціях, 

Юлія проявила також і яскравий поетичний талант. Нещодавно 

вийшла друком її перша збірка віршів із символічною назвою 

«Птах у серці неба» (Дрогобич, 2020). 

Ще одним вагомим здобутком Юлії Осмачко стала участь 

у Всеукраїнському літературному дистанційному конкурсі 

«Лавина талантів», що 

відбувся 5 серпня 2020 

року в Києві. Тут Юлія 

мала нагоду 

позмагатися з 

численною кількістю інших авторів та здобула 

І Премію у номінації «Поезія (Дорослі)», 

продемонструвавши свій поетичний талант у 

віршах «Роздум» та «Дістала нічка зорі з 

рукава…». 

  

Лауреат 
міжнародних та 
всеукраїнських 

конкурсів – 
Юлія Осмачко 
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На кафедрі культурології та мистецької освіти відбулося засідання робочих 

груп із обговорення проєктів освітніх програм 
 

29 червня 2020 року у режимі онлайн кафедра культурології та мистецької 

освіти факультету початкової та мистецької освіти провела обговорення проєктів 

освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти за спеціальностями «Образотворче мистецтво», декоративне мистецтво, 

реставрація та «Хореографія». 

У роботі відеоконференції взяли участь науково-педагогічні працівники 

кафедри, випускники та студенти магістратури вказаних спеціальностей. 

Завідувач кафедри доцент В. Дротенко окреслила проблемне поле 

відеоконференції, а саме: проєктування та цілі освітньої програми відповідно до 

акредитаційних вимог НАЗЯВО (2019 р.); моніторинг та перегляд освітніх програм 

згідно з Положенням про освітню програму першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (ДДПУ, 2019 р.); цілі навчання, основний фокус та 

особливості освітніх програм, програмні результати навчання, перелік обов’язкових і 

вибіркових освітніх компонентів та їх логічна послідовність. 

У обговоренні взяли участь доценти кафедри І. Кутняк, М. Сидор, О. Петрів, 

Л. Костюк, викладачі М. Марушка, Л. Мартинів. Випускники магістратури 

Є. Гуршал, Н. Камінська та студентка магістратури Н. Бондарчук запропонували 

внести корективи до переліку вибіркових навчальних дисциплін. Доцент кафедри 

Т. Білан наголосила на необхідності 

встановлення чіткої відповідності 

змісту програм навчальних і 

виробничих практик тим 

обов’язковим освітнім компонентам, 

що забезпечують теоретичну і 

методичну підготовку здобувачів 

бакалаврату та магістратури до 

проходження практик.  
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Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Професійна освіта» з 

викладачами кафедри технологічної та професійної освіти,  

стейкхолдерами та здобувачами 
 

30 червня 2020 року в режимі онлайн із використанням платформи Zoom 

відбулося обговорення змісту освітньо-наукової програми «Професійна освіта» для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

У обговоренні освітньо-наукової програми взяли участь 24 особи: розробники 

програми (професори Л. Оршанський та І. Нищак, доцент М. Пагута, аспірант 

Г. Гром), зовнішні стейкхолдери (директор Меденицького професійного ліцею 

доцент В. Лужецький, заступник директора Вищого професійного училища № 19 

м. Дрогобич доцент В. Моштук, заступник директора з навчальної роботи ДНЗ 

«ВПУ-34 м. Стрий», випускниця аспірантури І. Заблоцька), а також інші 

представники роботодавців, зацікавлених сторін, аспіранти та члени кафедри. 

Під час 

зустрічі розглянуто й 

обговорено широке 

коло питань щодо 

якості освітньо-

наукової програми 

«Професійна освіта» 

для здобувачів, які 

вступатимуть до 

аспірантури в 2020 

році. Завідувач 

кафедри та гарант освітньої програми професор Л. Оршанський охарактеризував 

особливості структури освітньої програми, пропозицій розробників, здобувачів і 

стейкхолдерів щодо їх змістового наповнення. Дискусію викликала кількість 

відведених кредитів на практичну підготовку, зокрема стосовно цього у новій 

програмі було вдвічі збільшено кількість кредитів на науково-педагогічну практику 

(6 кредитів), проходження якої було перенесено у 4 семестр. Розширено кількість 

обов’язкових навчальних дисциплін у блоках загальноосвітньої та професійної 

підготовки, а також доповнено блоки вибіркових освітніх компонентів. Зокрема, 

аспірантам для вивчення запропоновано такі навчальні дисципліни: «Професійна 

освіта в умовах інклюзії», «Педагогічна аксеологія», «Імідж сучасного науковця» та ін. 

Усі учасники відеоконференції дійшли згоди, що рівень підготовленості нової 

освітньо-наукової програми відповідає нормативним вимогам, а її зміст щороку 

оновлюється та вдосконалюється. Крім цього, нова освітньо-наукова програма 

«Професійна освіта» коригує з науково-дослідницькою темою кафедри «Теоретико-

методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та 

професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності», виконання якої 

розпочалося у 2020 році. Представники професійних (професійно-технічних) і вищих 

закладів освіти висловили підтримку науковому напряму розвитку кафедри 

технологічної та професійної освіти й виразили готовність до подальшої співпраці. 
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Обговорення проєктів освітніх програм спеціальності «Соціальна робота» 

на кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти 
 

1 липня 2020 року на кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти 

факультету психології, педагогіки та соціальної роботи відбулось обговорення 

проєктів освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота», спеціалізація: соціальна 

педагогіка. 

У роботі відеоконференції взяли участь науково-педагогічні працівники 

кафедри, стейкхолдери, фахівці соціальної сфери регіону, випускники та студенти 

магістратури зазначеної спеціальності. 

Завідувач кафедри професор Т. Логвиненко ознайомила учасників зустрічі з 

Положенням про освітню програму першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (ДДПУ, 2019 р.); особливостями запропонованих 

до обговорення проєктів освітніх програм, змістом їхніх обов’язкових і вибіркових 

освітніх компонентів, структурною побудовою та програмними результатами 

навчання й окреслила дискусійні моменти, а саме: відповідність запропонованих 

проєктів програм сучасним викликам і потребам соціально-педагогічної практики, 

оновлення змісту спеціалізації та удосконалення практичної підготовки соціальних 

педагогів відповідно до чинних стандартів спеціальності, акредитаційних вимог 

НАЗЯВО (2019 р.) та сучасних запитів регіону. 

У обговоренні взяли участь директор Новокалинівського опорного закладу 

загальної середньої освіти Самбірського району О. Бобак, начальник управління 

праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради В. Ільницька, 

методист відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації А. Яник, 

Н. Герговська (керівник ЦСССДМ м. Самбір), директор Інклюзивно-ресурсного 

центру м. Самбір Н. Шмілик;  соціальні педагоги: В. Суль (Зозулівський навчально-

виховний комплекс Золочівської районної ради Львівської області), Н. Гришковець 
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(опорний заклад «Яворівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 імені Тараса 

Шевченка» Яворівської районної ради Львівської області), С. Лабойко (Крукеницька 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мостиського району), С. Живчин 

(ЗЗСО м. Дрогобич), Т. Гадгазі (Золочівський опорний заклад загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської обл.), Ю. Рябцева 

(Дрогобицький ліцеї № 4 імені Лесі Українки); студенти магістратури І. Кузів, 

Н. Бучковська і М-Х. Бокало, доценти кафедри І. Гриник, О. Гук, А. Ревть, 

Н. Гордієнко. 

Під час обговорення проєктів учасники акцентували увагу на посиленні 

практичної підготовки фахівців (С. Живчин, О. Бобак, Ю. Рябцева), доповненні 

змісту фахової підготовки питаннями налагодження співпраці соціальних педагогів з 

батьками, виробленні здатності працювати в команді, посиленні інклюзивної 

компетентності фахівців, формуванні готовності до роботи в інклюзивному 

освітньому середовищі (Н. Герговська, Н. Шмілик, Ю. Рябцева). Стейкхолдери 

(А. Яник, В. Ільницька, О. Бобак), відзначивши високий рівень фахової підготовки 

випускників спеціальності, висловили побажання подальшого продовження та 

розвитку міжнародної співпраці із зарубіжними університетами-партнерами 

Польщі, Данії, Бельгії, Румунії (студентської і викладацької мобільності, практики 

запрошення лекторів, проведення семінарів-тренінгів тощо). Студенти магістратури 

акцентували увагу на конструктивному запровадженні кафедрою зарубіжного 

досвіду практичної підготовки соціальних педагогів до роботи з дітьми з особливими 

потребами, відкритті на факультеті кабінету арт-педагогіки і арт-терапії, висловили 

побажання продовження такої роботи. 

Учасники обговорення висловили зацікавлення у продовженні співпраці всіх 

зацікавлених сторін у подальшому удосконаленні ОП та умов їх реалізації, а члени 

робочих груп запевнили, що така практика проведення зустрічей буде 

реалізовуватись на постійній основі для врахування у чинних освітніх програмах 

сучасних тенденцій розвитку спеціальності, запитів ринку праці, пропозицій 

здобувачів і стейкхолдерів. 
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Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення проєкту освітньої програми  

зі спеціальності «Математика» 
 

Необхідною умовою успішного ведення освітньої діяльності є спілкування із 

зацікавленими особами, дискусії, у яких народжуються нові ідеї. Таке спілкування 

постійно ведеться у різних формах, але іноді виникає потреба зібратися більшою 

аудиторією. 

1 липня 2020 року відбулася зустріч стейкхолдерів освітньої програми 

«Математика» третього освітньо-кваліфікаційного рівня (аспірантів). 

Обговорювалися питання здійснення освітньої діяльності за цією програмою. 

Зібралися багато зацікавлених осіб, в тому числі викладачі з досвідом керування 

кафедрою Петро Філевич (НУ «Львівська політехніка») та Любов Тютюн (Вінницький 

педагогічний університет), завідувач лабораторії Інституту напівпровідників НАН 

України Зіновія Цибрій. Тон дискусії задав виступ Ірини Демій, яка 

продемонструвала потребу науковців для успішного розвитку старшої школи. 

Цікавим і змістовним був виступ представниці корпорації «Артеріум» 

Мар’яни Івашиної, яка зазначила, що на її фірмі успішно працюють багато осіб із 

науковими ступенями. На її думку, випускник Дрогобицького університету, а 

особливо аспірантури, може знайти себе всюди. 

Наталія Джалюк (Інститут прикладних проблем математики і механіки НАН 

України) зазначила, що ОП може бути хорошою основою для наукової діяльності в 

науково-дослідних закладах, відзначила освітні компоненти, що є цікавими з точки 

зору наукового процесу. 

Докладніше на аналізі змісту освітньої програми, зокрема компетенцій, 

зупинилися Л. Тютюн та З. Цибрій. 

Цікавий обмін думками щодо змісту програми під час онлайн-зустрічі та на 

полях відбувся з представниками Медичного коледжу «Монада» Іриною Квятко, 

нафтового технікуму Людмилою Шаповаловською, університету фізичної культури 

Мар’яною Мостовою, керівником відділу освіти Давидівської ОТГ Світланою 

Кришталь, доцентом КЗ ЛОР «Інститут післядипломної освіти» Олександром 

Шаповаловським. 
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Друковані періодичні видання університету включено 

до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 р. 

№ 886 (додаток 4) «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 

2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», 

друковані періодичні видання «Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», «Молодь і 

ринок», «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)»  включено до Переліку 

наукових фахових видань України категорії «Б». 

Категорія А присвоюється науковим виданням, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Таким 

журналам автоматично присвоюється статус фахових. 

Категорія Б присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які 

відповідають певним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до 

інших (окрім зазначених вище) профільних міжнародних наукометричних баз 

даних.  

Журнал, який отримав статус фахового із визначенням певної категорії, 

обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог цього 

порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній 

категорії, бути переведене в іншу категорію або може бути виключеним з переліку, 

про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового видання та висвітлює 

цю інформацію на офіційному web-сайті. Підставами для виключення видання з 

переліку за рішенням МОН, зокрема, можуть бути: порушення принципів 

академічної доброчесності під час опублікування видання редакцією, авторами 

публікацій, рецензентами; систематичні публікації матеріалів, які не містять нових 

наукових результатів і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими 

чи науково-методичними.  

Такий підхід до формування системи наукових періодичних видань сприятиме 

створенню інформаційного простору якісної публічної комунікації українських 

учених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової 

наукової спільноти.  
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UKROTHE: превентивний моніторинг проєкту 
 

2 липня 2020 року проєкт UKROTHE пройшов перший превентивний онлайн 

моніторинг, проведений Національним Erasmus Офісом в Україні. Іванна Атаманчук 

та Катерина Жданова допомогли нашій команді оцінити стан реалізації проєкту, 

запропонували низку корисних рішень та порад. Моніторинг розпочався із зустрічі з 

керівництвом університетів: ректорами проф. Надією Скотною та проф. Миколою 

Скибою, проректорами професорами Сергієм Афанасьєвим, Миколою Йохною і 

доцентом Юрієм Вовком. У рамках зустрічі представлено презентації Шарон 

Схільварт, Наталії Закаляк, Олега Базильчука та Сергія Рокутова. Інші учасники 

моніторингу: стейкхолдери, науковий та адміністративний персонал університетів, 

партнери з Карітасу та РЦ «Модричі». 

У цьому проєкті три українські ЗВО отримають підтримку бельгійських та 

португальських ЗВО з метою впровадження навчальної програми з ерготерапії 

відповідно до стандартів Всесвітньої федерації ерготерапії. Інноваційність цієї 

навчальної програми полягає у величезній кількості стажувань і практичних занять у 

нових обладнаних класах. Не тільки викладачі ЗВО навчатимуться викладати за 

новою програмою, до освітнього процесу та тренувань будуть активно залучені 

працівники реабілітаційних центрів та стейкхолдери.  

Напрями діяльності за проєктом: розробка та реалізація нових освітніх 

програм; підвищення якості вищої освіти та її актуальності для ринку праці і 

суспільства; підвищення рівня компетентностей та навичок у ЗВО шляхом розробки 

нових та інноваційних освітніх програм. 
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Обговорення проєктів освітніх програм спеціальності «Початкова освіта» 
 

3 липня 2020 року на факультеті початкової та мистецької освіти у режимі он-

лайн із використанням програми Zoom проведено конференцію, на якій 

обговорювалися проєкти освітніх програм спеціальності «Початкова освіта» для 

набору 2020 р.: «Початкова освіта та англійська мова» (240 кредитів EКТS та 120 

кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (240 кредитів EКТS та 120 

кредитів EКТS), «Початкова освіта та образотворче мистецтво» (240 кредитів EКТS), 

«Початкова освіта та хореографія» (240 кредитів EКТS), розроблених для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та  «Початкова освіта» (120 кредитів 

EКТS), «Початкова освіта та англійська мова» (90 

кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (90 

кредитів EКТS), «Початкова освіта та образотворче 

мистецтво» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та 

хореографія» (90 кредитів EКТS) для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. У розробці цих 

проєктів взяли участь члени робочої група, гаранти 

освітніх програм (Світлана Луців, Наталія Винницька, 

Наталія Муляр, Наталія Калита (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти), Соломія Ілляш, 

Лілія Стахів, Олександра Шаран, Оксана Жигайло, 

Леся Колток (другий магістерський рівень вищої 

освіти), стейкхолдери, студентське самоврядування, 

студенти та випускники факультету. 

У ході проведення онлайн-заходу керівник 

робочої групи, завідувач кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Лілія Стахів  акцентувала 

на тому, що подані на сайті університету у рубриці 

«Громадське обговорення» проєкти розроблені 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Статуту Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти», Державного 

стандарту початкової освіти, Типових навчальних 

програм для закладів загальної середньої освіти 

І ступеня «Нова українська школа» (автори: 

О. Савченко, Р. Шиян) та альтернативних програм 

(«Вальдорфська педагогіка», «На крилах успіху», 

«Росток», «Розвивальне навчання», «Інтелект України» 

та ін.). Доповідачем було підкреслено, що проведення зустрічі є вимогою часу, 

оскільки згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм», за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом МОН 

України № 977 від 11 липня 2019 р., забезпечується дотримання одного із дев’яти 

критеріїв оцінювання якості освіти – прозорість та публічність (п. 6 розділу 1). 

Доцент Лілія Стахів 

Ольга Гнатик 

Сергій Запісов 

Світлана Самойлик 
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У ході доповіді висвітлювалися зміст програм, їх цілі, розкривалися 

побажання та потреби зацікавлених сторін, студіювалися тенденції розвитку 

спеціальності «Початкова освіта» із зазначенням спеціалізацій, вимоги ринку праці, 

а також окреслювався регіональний контекст, що 

в результаті дає можливість бакалаврам та 

магістрам здобувати вищу освіту, отримавши 

необхідні компетентності і результати навчання 

для здійснення ефективної професійної 

діяльності у початковій школі. 

З метою широкого обговорення та 

моніторингу забезпечення якості початкової 

освіти на конференції гарантами програм Лесею Колток та Наталією Муляр були 

оприлюднені результати анкетування студентів денної та заочної форм навчання і 

випускників, проведені головою студентського самоврядування Христиною 

Федьович. Детальний його аналіз засвідчив, що низка студентів пропонують увести 

до навчального компонента дисципліни, пов’язані зі специфікою методики роботи 

вчителя початкових класів у закладах загальної середньої освіти І ступеня різних 

типів, зокрема й приватних, урізноманітнити темами з проблем використання 

інноваційних форм та методів керівництва та ними. 

  У обговоренні взяли участь стейкхолдери: 

 директор Медвежанського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» ім. М. Біласа Дрогобицького району Львівської 

області Богдан Чапля; 

 директор Стрийської загальноосвітньої школи І ступеня № 11 Стрийської міської 

ради Львівської області, активний учасник руху Ed-Camp Ukraine Сергій Запісов; 

 вчитель-методист, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель початкових 

класів. Інклюзивна освіта», координатор програми розвитку м’яких навичок СЕЕН 

ліцею імені Лесі Українки № 4 Дрогобицької міської ради Львівської 

області  Світлана Самойлик; 

 заступник директора з навчальної роботи, керівник «Школи молодого вчителя», 

організатор методичних семінарів, тренінгів, спікер не-конференції «Е -Camp» ліцею 

імені Івана Франка  № 1 Дрогобицької міської ради Львівської області Ольга Гнатик; 

 розробник проєктів освітніх програм, вчитель-методист, голова методоб’єднання 

вчителів початкових класів міст Дрогобич і Стебник, тренер проєкту «Інтелект 

України» ліцею імені Лесі Українки № 4 Дрогобицької міської ради Львівської 

області  Леся Гизюк; 

 вчитель початкових класів, організатор методичних семінарів, майстер-класів 

гімназії імені Євгена Коновальця № 10 Дрогобицької міської ради Львівської області 

Віра Роман; 

 вчитель початкових класів, переможець Конкурсу «Учитель року-2013» ліцею 

№ 2 Дрогобицької міської ради Львівської області Тетяна Гоцій; 

 учитель початкових класів Стебницького ліцею № 7 Дрогобицької міської ради 

Львівської області Оксана Кулик. 

 

Доцент Любов Білецька 
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З метою забезпечення  якості освіти випускників спеціальності «Початкова 

освіта» та накреслення перспектив їхнього працевлаштування у ході проведення 

конференції обговорювалося широке коло питань, пов’язане зі змістом освітніх 

програм для бакалаврів та магістрів. Стейкхолдери взяли участь у дискусії: «Чи 

враховані, на їх думку, усі зазначені в проєкті загальні та фахові компетентності задля 

якісної підготовки учителя початкових класів у Новій українській школі», «Чи 

формують результати навчання під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного 

циклу успішного керівника закладом початкової освіти», «Чи достатніми є отримані 

результати навчання для роботи вчителя початкових класів, які працюють за 

альтернативними програмами, зокрема науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України»» тощо. 

Учасники зустрічі були одностайні в модернізації освітніх програм. Зокрема, 

Л. Гизюк запропонувала посилити компетентнісну складову підготовки молодого 

вчителя формуванням соціальних навичок, необхідних на сьогоднішній день у 

зв’язку з активним впровадженням програми розвитку м’яких навичок СЕЕН 

(соціально-емоційного та етичного навчання). З метою формування у студентів 

ефективних навичок управління закладами початкової освіти С. Запісов 

запропонував школу, яку він очолює, як своєрідний майданчик для проходження 

управлінської практики. На його думку, також доречно було б ввести до змісту 

навчальних дисциплін теми, пов’язані на сьогоднішній день з негативним явищем – 

булінгом, формуючи вміння у студентів налагоджувати співпрацю з батьками. 

Стейкхолдерами  також було запропоновано, враховуючи час технологізації та 

комп’ютеризації, оновити програми такими навчальними дисциплінами, як 

«Технологія дистанційного навчання», а також методикою роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, формуючи у студентів уміння працювати в 

інклюзивних класах, в т.ч. і з особливо обдарованими дітьми тощо. Цю ідею 

повністю поділили С. Самойлик, В. Роман та Б. Чапля. О. Гнатик запропонувала 

відкоригувати загальну компетентність «здатність генерувати нові ідеї» на «здатність 

генерувати нові ідеї та втілювати їх у практичній діяльності початкової школи». 

О. Кулик – випускниця факультету початкової та мистецької освіти 2017 р. – 

позитивно охарактеризувала проєкти освітніх програм, зокрема зосередила увагу на 

відповідному забезпеченні наявної матеріально-технічної бази навчання. 

На завершення 

дискусію підсумували декан 

факультету Іван Кутняк та 

заступник декана з 

навчальної роботи Любов 

Білецька, які окреслили 

шляхи з оновлення 

програм, враховуючи усі 

зауваження, пропозиції та 

побажання як студентів, так 

і роботодавців.  
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Обговорення питань реалізації освітньо-наукової програми «Філософія»  

за спеціальністю «Філософія» галузі знань «Гуманітарні науки» 

 з викладачами кафедри філософії імені професора В.Г. Скотного, 

стейкхолдерами та здобувачами 
 

3 липня 2020 року у режимі відеоконференції із залученням платформи 

«Zoom» кафедрою філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного було 

проведено обговорення питань реалізації освітньо-наукової програми «Філософія» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  «Філософія» галузі 

знань  «Гуманітарні науки». В обговоренні взяли участь члени групи забезпечення, 

викладачі кафедри, аспіранти, випускники другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю «Філософія», стейкхолдери професор В. Петрушенко 

(Національний університет «Львівська політехніка»), доцент М. Ліпін (Київський 

національний торговельно-економічний університет), З. Квасній (прессекретар 

Дрогобицької міської ради), А. Юркевич (художній керівник студентського театру 

«Альтер», голова благодійного фонду «Українська гуманітарна група»,  член 

Національної спілки журналістів України) та інші. 

Розпочала зустріч керівник групи забезпечення спеціальності Філософія 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти професор В. Бодак. Вона 

ознайомила з особливостями освітньо-наукової програми «Філософія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  «Філософія», наголосивши, 

що  основна мета ОП полягає у підготовці фахівців з філософії, здатних розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі філософії, у тому числі дослідницько-інноваційноі ̈ 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань і професійної практики. Професор В. Бодак зауважила, що під час 

формулювання цілей і програмних результатів навчання за освітньо-науковою 

програмою враховувались інтереси й пропозиції здобувачів та роботодавців. 

Також своїми враженнями поділилися члени групи забезпечення освітньої 

діяльності за освітньо-науковою програмою «Філософія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Філософія» В. Лімонченко, В. Возняк, 

О. Ткаченко. Професор В. Возняк акцентував увагу на питанні про значущість 

навчальної дисципліни «Філософія як досвід мислення» для якісної підготовки 

наших аспірантів та на тісному зв’язку освітньо-наукової програми «Філософія» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з науково-дослідницькою темою 

кафедри філософії «Діалектика духовних процесів». Він підкреслив, що у програмі 

чітко сформовані блоки вибіркових дисциплін, що надає можливість вільного 

вибору аспірантами тих навчальних предметів, які відповідають їхнім науковим 

інтересам. Професор В. Лімонченко зазначила, що програма враховує обов’язковий 

для спеціальності «Філософія» акцент на історико-філософській проблематиці. Вона 

вказала на збалансованість у програмі питань фахово-теоретичних і соціально-

антропологічних, що надає можливість випускникам продовжувати діяльність як у 

сфері науково-академічній, так і в галузі соціально-практичній. На думку доцента 

О. Ткаченка, позитивною стороною освітньо-наукової програми «Філософія» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є її спрямованість на навчання через 
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дослідження; можливість для здобувачів вибудовувати індивідуальні траєкторіі ̈, 

проявляти ініціативу і брати співвідповідальність за свою професійну підготовку. 

Зокрема, професор В. Петрушенко зазначив, що обговорювана освітньо-

наукова програма «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю «Філософія» має виразний стрижень – антропологічний вимір 

філософського знання. На його думку, підготовка в аспірантурі насамперед повинна 

поєднувати збереження людського в людині, її особистісних та професійних якостей.  

З. Квасній підкреслив, що сучасний ринок праці потребує працівників, які 

володіють навичками критичного, незалежного мислення і легко змінюють 

професійну діяльність, на що й зорієнтована освітньо-наукова програма «Філософія» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Філософія». 

Доцент М. Ліпін звернув увагу на таку істотну перевагу освітньо-наукової програми, 

вона виразно орієнтована на підготовку саме фахівця-філософа, що надає нові 

можливості для інтеграції міжнародної складової у національні наукові і освітні 

сфери.  

А. Юркевич відзначив, що програма спрямована на формування таких 

необхідних якостей сучасного фахівця, як мобільність, гнучкість мислення, 

сприйняття новизни.  

У обговоренні програми взяли участь аспіранти кафедри Р. Коник, М. Коник, 

А. Кришталь, А. Мельник. Протоієрей Михаїл (Руслан) Коник звернув увагу на те, 

що навчання в аспірантурі ДДПУ імені Івана Франка за спеціальністю  «Філософія» 

спрямоване не просто на набуття якостей філософа-професіонала, але й дозволяє 

бути «життєвим філософом», що уможливлює подальшу роботу, зокрема, у 

релігійних організаціях, М. Коник підкреслила, що навчання в аспірантурі за 

освітньо-науковою програмою «Філософія» допомагає їй орієнтувати роботу в 

Дрогобицькій художній школі у напрямі цілісності знань та досвіду, що відповідає 

цілям і завданням нової мистецької школи як культурного осередку громади.  

А. Кришталь акцентував увагу на тому, що ОП дає змогу забезпечити набуття 

здобувачами соціальних навичок, завдяки чому їхні шанси знайти роботу є доволі 

високими. Філософи потрібні на підприємствах 

і організаціях з різними формами діяльності, у 

політиці, у навчальних, культурно-

просвітницьких і релігійних освітніх закладах. 

Усвідомлюючи необхідність подальшого 

удосконалення ОП та умов її реалізації члени 

робочої групи запевнили, що у поточній 

перспективі планується оновлювати ОП 

відповідно до змін законодавства, тенденцій 

розвитку спеціальності, ринку праці, 

пропозицій стейкхолдерів і здобувачів. 
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Книжний фонд бібліотеки поповнився новими працями 
 

На початку липня Дрогобицький університет отримав чудовий 

подарунок.  Письменник, академік Академії наук Вищої освіти України, заслужений 

працівник освіти України, відмінник столичної освіти, учений-філософ, краєзнавець, 

некрополезнавець, фотоаматор, публіцист, завідувач кафедри журналістики НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор Віктор Жадько 

подарував бібліотеці університету свій науковий доробок: «Філософія інноваційної 

діяльності», «Обрані педагогікою», «Історичний календар», «Енциклопедія 

некрополезнавства», «Український некрополь», «Некрополь на Байковій горі», 

«Болять Україні могили її поколінь», «Київська земля – Тарасова колиска», 

«Шевченків Вільно». 

Керівництво університету висловлює щирі слова вдячності Вікторові Жадьку 

за його щедрі дарунки і за те, що долучився до поповнення книжних фондів 

університетської бібліотеки. 
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Перший професійний досвід: 

інформація про виробничу практику студентів-біологів 
 

Студенти третього курсу біолого-природничого факультету спеціальності 

«Біологія» з 29 червня до 26 липня 2020 року проходили практику у наукових і 

виробничих лабораторіях підприємств і організацій Львівщини та інших регіонів. 

Більшість студентів проходили практику у лабораторії селекції 

трав  Передкарпатського відділу наукових досліджень Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН (с. Лішня) та у лабораторії контролю 

якості ДП Фарматрейд. 

У літній період відбувається закладаються досліди, 

висіваються кормові і газонні трави. У селекційній 

лабораторії займаються виведенням нових поліпшених 

сортів трав. За період з 2014 до 2020 року виведено нових 

шість сортів трав: конюшина повзуча східничанка, 

конюшина лучна трускавчанка, грястиця збірна, костриця 

червона львів’янка, тимофіївка лучна дарина. На сьогодні 

Державну наукову експертизу проходять 5 сортів: конюшина 

лучна-2, стоколос безостий, райграс високий, костриця 

шорстколиста. 

Лабораторією селекції трав та Передкарпатського 

відділу наукових досліджень керує випускниця 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

ім. І. Франка біолого-природничого факультету Леся 

Байструк-Глода. Під час проходження практики 

студенти проводили дослідження багаторічних бобових і 

злакових трав, біометричні виміри рослин – висоту 

рослин і довжину султана (Тимофіївка лучна).  

Студенти працювали у фізико-хімічному та 

бактеріологічному відділах лабораторії контролю якості ДП 

Фарматрейд.  Під час проходження практики виконували 

мембранну фільтрацію води,  перевірку стерильності готових 

розчинів, змиви глибинним методом, проводили бактеріальний 

аналіз проб повітря, обладнання, поверхонь та одягу працівників 

цеху. 

Лабораторія оснащена ламінарами, витяжними та 

сухожировими шафами, намометрами, спектофотометром, 

хроматографом, центрифугами, поляриметром,  автоклавами, а 

також іншим обладнанням. 

ДП Фарматрейд займається 

виробництвом 11 найменувань 

інфузійних розчинів, таких як: 

глюкоза, ізсол, левопро, NaCl, левомарк, левофлоксацин 

та інші. Щороку ДП виробляє понад 6 млн упаковок. 

 

Проведення дослідження 
багаторічних бобових і 

злакових трав у лабораторії 
селекції трав 

Передкарпатського відділу 
наукових досліджень 
Інституту сільського 

господарства Карпатського 
регіону НААН 

Проведення 
мікробіологічних 

досліджень у 
лабораторії 

контролю якості ДП 
Фарматрейд 
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Відкриття вуличного лекторію у сквері Івана Франка 
 

29 липня 2020 року в рамках проєкту «Три маленькі парки Дрогобича» 

відбулося відкриття вуличного лекторію в сквері Івана Франка. 

Метою проєкту є популяризація міста та об’єднання дрогобичан задля 

духовного збагачення. 

У сквері Івана Франка створено відкритий 

мистецький громадський простір, який об’єднає 

мешканців та гостей м. Дрогобич, задля їх духовного 

та культурного збагачення. Простір включає у себе 

цілісний комплекс, що складається зі сцени, де 

можна переглядати кінофільми під відкритим 

небом та проводити мистецькі заходи. 

З вітальним словом до присутніх гостей 

звернулися голова ГО «Український молодіжний 

прорив» Олег Дукас та ректор Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка професор Надія Скотна, яка наголосила на 

важливості проєкту та побажала молоді 

максимально розкривати й реалізовувати свої 

таланти на цьому творчому майданчику. 

Після відкриття відбувся концерт за участі 

творчих колективів та митців на новій сцені 

вуличного лекторію. 

 

  

До присутніх з вітальним 
словом звернулися голова ГО 

«Український молодіжний 
прорив» Олег Дукас та ректор 

університету професор  
Надія Скотна 
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Міжнародний науковий проєкт «Ян Нєвядомський (1840 – 1914) – його роль у 

житті Дрогобича»  та Державної вищої професійної школи  

імені Вітелона у Легниці 
 

Ще один спільний  проєкт  під 

назвою «Ян Нєвядомський (1840 – 1914) – 

його роль у житті Дрогобича» / Jan 

Niewiadomski (1840 – 1914) – jego rola w 

życiu Drohobycza» вдалося реалізувати 

ДДПУ ім. І. Франка із Державною вищою 

професійною школою імені Вітелона у 

Легниці. 

Авторами двомовної монографії –  польською та українською мовами є: д-р 

Беата Скверк – доцент факультету суспільних і гуманітарних наук при Вищій школі 

Вітелона у Легниці, Богдан Лазорак  – доцент кафедри всесвітньої історії та 

спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка та магістр педагогічної освіти Тетяна Лазорак – 

старший науковий співробітник музею Івана Франка в Нагуєвичах. 

Видання першого тому фінансувалось Фондом PZU. 

Відповідно до принципу історизму, дослідницької методології архівознавства 

та біографістики, текст монографії зосереджується на реконструкції біографії 

відомого дрогобицького бургомістра, пекаря та громадсько-політичного діяча Яна 

Нєвядомського, котрий намагався рівноцінно лобіювати інтереси як поляків, так і 

українців. При цьому значна частина біограми бургомістра стосується властиво 

розбудови Дрогобича саме в добу Івана Франка. Книга є результатом багаторічних 

наукових досліджень історії Дрогобиччини австрійського періоду, що охоплюють 

важливі аспекти історії міського суспільства: підприємництво, систему міського 

самоврядування, політичні партії і групи (тобто громадську сферу), а також духовно-

релігійне і громадське життя національних громад українців та поляків. 

Домінує у виданні і тема життєвої долі Яна Нєвядомського, аналізована крізь 

призму економічних, соціальних, політичних, культурних та багатонаціональних 

реалій міста і повіту. Книга розповідає про те, як Ян Нєвядомський розбудовував 

рідне місто на посаді мера, і, будучи одночасно учасником Січневого повстання 

1863/64 рр., зумів організувати толерантне ставлення до історичної пам’яті про 

боротьбу поневолених народів із Російською імперією. 

Окремий розділ книги присвячений опису архітектурних особливостей вілли 

Яна Нєвядомського в Дрогобичі, яка сьогодні залишається однією ключових 

пам’яток історико-культурного та туристичного простору міста Дрогобича і 

важливою складовою історико-культурного ландшафту властиво старого міста 

Дрогобича початку ХХ ст. 

Безперечною перевагою видання є використання цінних архівних джерел, 

преси та ілюстративних матеріалів з приватних колекцій, передусім з родинних 

архівів Нєвядомських, які вперше вводяться до наукового обігу в українській та 

польській історіографіях. 

 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/000.jpg
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Нове досягнення Дрогобицького педагогічного університету! 
 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований 

рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року (10.08.2020 р.). 

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів 

вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів 

масової інформації національні рейтинги закладів освіти України: «Топ-200 

Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні 

критерії оцінювання закладів вищої освіти. 

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця закладів освіти 

за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт». 

У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2020 року ми 

вибороли 70-е місце з-поміж 237 вишів. 

У рейтингу «ТОП-10: Кращі педагогічні заклади вищої освіти України» наш 

університет другий рік поспіль впевнено посідає третє місце. 

У рейтинговій таблиці «ТОП-200 Україна» 2020 року Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка посів 120 місце серед інших 

закладів вищої освіти. Посилання: http://osvita.ua/vnz/rating/51741/;  

http://osvita.ua/vnz/rating/42227/. 
10 кращих педагогічних вишів у консолідованому рейтингу  

закладів вищої освіти України 
 

Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представляє педагогічні виші, що посіли 
найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти 
України 2020 року. 

Кращі педагогічні навчальні заклади України 

Назва закладу освіти 

М
іс

ц
е
 

Місце у 
загаль-

ному 
рейтин-

гу 

ТОП 
200 

Україна 

Бал ЗНО на 
контракт 

Scop
us 

Підсум-
ковий 

бал 

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка  

1 42 56 76 52 184 

Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова  

2 64 49 86 112 247 

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка  

3 70 120 109 40 269 

Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського  

4 71 89 145 38 272 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди  

5 74 108 94 79 281 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського  

6 92 109 100 111 320 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка  

7 95-96 107 115 107 329 

Криворізький державний педагогічний 
університет  

8 101-105 75 192 70 337 

Полтавський національний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка  

9 123-124 95 137 145 377 

Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького  

10 135-136 84 169 141 394 

http://osvita.ua/vnz/guide/
http://osvita.ua/vnz/guide/
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556
http://osvita.ua/vnz/rating/72780/
http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/
http://osvita.ua/vnz/rating/42227/
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
http://osvita.ua/vnz/rating/42227/
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://vstup.osvita.ua/r20/96/
https://vstup.osvita.ua/r20/96/
https://vstup.osvita.ua/r20/96/
https://vstup.osvita.ua/r27/194/
https://vstup.osvita.ua/r27/194/
https://vstup.osvita.ua/r14/83/
https://vstup.osvita.ua/r14/83/
https://vstup.osvita.ua/r16/84/
https://vstup.osvita.ua/r16/84/
https://vstup.osvita.ua/r16/84/
https://vstup.osvita.ua/r21/57/
https://vstup.osvita.ua/r21/57/
https://vstup.osvita.ua/r3/252/
https://vstup.osvita.ua/r3/252/
https://vstup.osvita.ua/r12/55/
https://vstup.osvita.ua/r12/55/
https://vstup.osvita.ua/r12/55/
https://vstup.osvita.ua/r5/3781/
https://vstup.osvita.ua/r5/3781/
https://vstup.osvita.ua/r17/3/
https://vstup.osvita.ua/r17/3/
https://vstup.osvita.ua/r9/78/
https://vstup.osvita.ua/r9/78/
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Магістрант навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

Андрій Лагуш – переможець «Кубка Незалежності» 
 

22 серпня 2020 року у спорткомплексі «Юність» м. Ужгород, пройшов 

відкритий кубок Закарпатської області з гирьового спорту «Кубок Незалежності».  

У змаганнях взяли участь понад 50 учасників із семи областей (Київської, 

Львівської, Рівненської, Тернопільської, Донецької, Хмельницької та Закарпатської). 

Змагання проводилися серед чоловіків у класичному двоборстві з гирями          

24 кг, а також серед жінок в ривку гирі 16 кг. 

Магістрант навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

Андрій Лагуш зайняв І місце у ваговій категорії понад 95 кг серед дорослих. 

Керівництво університету та інституту фізичної культури і здоров’я вітає 

Андрія Лагуша із перемогою та бажає подальших успіхів у спортивній кар’єрі! 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магістрант Андрій Лагуш зайняв 1 місце у ваговій категорії 
понад 95 кг серед дорослих 
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В Україні обрали лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка 

25 – 26 серпня у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті            

ім. І. Франка відбулося засідання журі 

Міжнародної премії імені Івана Франка 2020 

року. Захід організований Міжнародним 

фондом Івана Франка за підтримки 

Міжнародного Фонду «Відродження».  

12 науковців з України, Німеччини, Австрії та Польщі обговорили наукові 

роботи номінантів премії 2020 року, заслухали рецензентів і подискутували про 

внесок кожного претендента в українську гуманітаристику. 

Під час таємного голосування за лауреата Премії,  члени журі керувалися 

власними знаннями і позицією Івана Франка, яку він висловив при житті: «…ця 

праця наскрізь критична, діло холодного розуму, натхнена великою ідеєю 

одноцільності і своєрідності…». 

Ім’я лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка 2020 року буде оголошено 

під час V урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться 27 серпня у місті 

Дрогобич, у день народження Каменяра. 

Захід відбудеться за підтримки Дрогобицької міської ради, Львівської обласної 

державної адміністрації, Міжнародного фонду «Відродження», Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, Державного історико-

культурного заповідника «Нагуєвичі», Львівського Товариства у Києві. 

Нагадаємо, на найвищу Українську нагороду в гуманітаристиці претендують: 

 монографія «Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література» 

директора Інституту Івана Франка НАН України  ЄВГЕНА НАХЛІКА (Україна); 

 монографія  «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині 

ХVІІІ ст.» доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка ІГОРЯ СЕРДЮКА 

(Україна); 

 монографія «Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» 

(«Бомонд на краю імперії: держава та сцена в радянській Україні») професорки 

історії Стетсонського університету МЕЙГІЛ К. ФАУЛЕР(США).  

Довідково: Міжнародну премію ім. Івана Франка у 2015 році 

заснував його онук Роланд Франко. Лауреатами попередніх років 

були: у 2016 році – Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит 

Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької 

церкви. У 2017 році – професор Віденського університету, президент 

Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та  академік, 

почесний професор Львівського національного університету імені 

Івана Франка Олег Шаблій. У 2018 році – професорка Українського 

католицького університету (Львів) та Українського вільного 

університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри 

Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році нагороду 

дістала докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні. 

Засновник Міжнародної 
премії ім. І. Франка  – 

Роланд Франко 

https://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2020/08/04/27-serpnya-u-drohobychi-vidbudetsya-v-urochysta-tseremoniya-nahorodzhennya-laureata-mizhnarodnoji-premiji-im-ivana-franka/
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V урочиста церемонія нагородження лауреата 

Міжнародної премії імені Івана Франка 
 

27 серпня 2020 року, у 164-річницю від дня народження генія української нації 

Івана Франка, у Дрогобичі відбулася V урочиста церемонія нагородження лауреата 

однойменної Міжнародної премії. 

Розпочалися урочистості 

покладанням квітів до підніжжя 

пам’ятника Каменяреві в селі Нагуєвичі 

та панахидою біля хреста, якого викував 

Яків Франко 1848 року з нагоди 

скасування у Галичині панщини. Всі 

учасники мали нагоду долучитися до 

екскурсії Державним історико-

культурним заповідником «Нагуєвичі», відвідавши садибу батьків Івана Франка. 

Продовжився захід у Дрогобичі. У зв’язку з пандемією COVID-19, церемонія 

вручення Міжнародної премії імені Івана Франка відбувалася просто неба – на площі 

перед міським народним домом.  

На церемонії нагородження були присутні засновники, члени правління та 

дирекція Міжнародного фонду Івана Франка, серед яких були представники 

Дрогобицького університету ректор професор Надія Скотна і професор Михайло 

Шалата, номінанти, вчені з Австрії, Польщі, України, франкознавці, представники 

влади, громадськість та родина Івана Франка. 

З вітальним словом 

до присутніх звернулися: 

ректор Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету ім. І. Франка 

професор Надія Скотна, 

директор Міжнародного 

фонду Івана Франка Ігор 

Курус, голова Львівської 

обласної державної 

адміністрації Максим 

Козицький, голова 

Львівської обласної ради Олександр 

Ганущин, міський голова Дрогобича 

Тарас Кучма. У своїй промові 

професор Надія Скотна зазначила: 

«Це визначальна подія для нас, адже 

Іван Франко – розум і серце нашого 

народу, незаперечний лідер серед 

тих, хто впливає на утвердження 

модерної української ідентичності». 
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Голова міжнародного журі – професор ЛНУ ім. Івана Франка, доктор 

філологічних наук Ярослав Гарасим наголосив, що у 2020 році на премію було 

подано 19 робіт, але у фінал вийшло три монографії. Цьогоріч найвищу відзнаку в 

галузі гуманітаристики отримав доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України Полтавського національ-

ного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк. 

Нагороду присудили за 

монографію «Маленький дорослий: 

Дитина й дитинство в Гетьманщині 

ХVІІІ ст.». 

Міжнародна премія імені 

Івана Франка є почесним визнанням 

наукових відкриттів, вагомих 

здобутків і значних заслуг науковців 

у галузі суспільних наук та 

україністики. Премію заснував 2015 

року онук Каменяра – Роланд 

Франко. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З вітальним словом до присутніх звернулася 
ректор університету професор Надія Скотна 

До підніжжя  
пам’ятника Каменяреві  
у селі Нагуєвичі було 

покладено квіти 
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Перший захист доктора філософії (PhD) у нашому Університеті 
 

16 вересня 2020 р. уперше в історії нашого університету відбулося засідання 

разової спеціалізованої вченої ради, створеної для проведення захисту дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. Ще 22 липня 2020 р. Міністерство 

освіти і науки України наказом (№ 947) утворило разову спецраду ДФ 36.053.001 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка для розгляду і проведення захисту 

дисертації аспірантки Мукачівського державного 

університету Марії Черепані. 

До складу ради увійшли доктори педагогічних 

наук, професори Тетяна Пантюк (голова ради), Олена 

Невмержицька (рецензент), Ореста Карпенко 

(рецензент), Галина Білавич (опонент), Наталія 

Мачинська (опонент). З вітальним словом до членів 

ради і учасників засідання звернулися ректор 

університету професор Надія Скотна та проректор  

з наукової роботи професор Микола Пантюк. 

 

Під час 

захисту дисертації на тему «Соціально-

педагогічні основи становлення та розвитку 

закладів інтернатного типу в Закарпатті першої 

половини ХХ століття» М.Т. Черепаня розкрила 

зміст і представила результати здійсненого нею 

дослідження, відповіла на запитання членів 

спецради, зауваження та рекомендації 

опонентів. 

Обговорюючи 

дисертаційне 

дослідження, 

члени спецради дійшли висновку про безумовну 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

роботи, кваліфікаційну здатність дисертантки до 

здійснення ґрунтовних, глибоких наукових студій. За 

підсумками таємного голосування спецрада 

одноголосно присудила Марії Черепані ступінь 

доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Вітаємо шановну Марію Тарасівну та її 

наукового керівника доктора педагогічних наук, 

професора Октавію Фізеші із успішним захистом 

дисертації та бажаємо подальших наукових звершень.   
 

 

З вітальним словом  
виступила ректор 

університету 
професор Надія Скотна 

Під час захисту Марія Черепаня 
висвітлює основні положення 
дисертаційного дослідження 

Професор Микола Пантюк 
розповів про перспективи 

роботи разових рад у галузі 
знань Освіта/Педагогіка 
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Нагородження професора Юрія Львовича  Кишакевича 

 відзнакою «За заслуги перед містом Дрогобич» 
 

Щорічно у переддень міста у Дрогобичі 

відбувається церемонія вручення відзнаки «За заслуги 

перед містом». Цьогоріч відзначили 9 містян. Нагороди у 

дворику міської ратуші дрогобичанам вручав міський 

голова Тарас Кучма Отже, відзнаки отримали:   

Юрій Кишакевич – кандидат фізико-

математичних наук, професор ДДПУ імені І. Франка, 

проректор з науково-педагогічної роботи ДДПУ імені 

І. Франка (1980 – 2015 р.); Роман Курчик – політик, 

підприємець, голова координаційної ради блоку 

національно-демократичних сил Дрогобиччини; 

Степан Яким – директор Дрогобицького механіко-

технологічного коледжу (1986 – 2014 р.); Роман Худик – 

підполковник служби цивільного захисту, начальник 

Дрогобицького РВ ГУ ДСРС України у Львівській 

області; Юрій Мацигін – підприємець, засновник 

українсько-польського ТзОВ «Грінпласт-Карпати»; Мирон Турчик – підприємець, 

генеральний директор «Боровик»; Петро Кос – директор Народного дому імені Івана 

Франка, волонтер; Юлія Пилип’як – майстриня спорту міжнародного класу, 

членкиня національної збірної команди України зі спортивної акробатики, 

магістрантка ДДПУ імені І. Франка; Олександра-Марія Табачинська – майстриня 

спорту міжнародного класу, учениця Дрогобицької гімназії  імені Богдана Лепкого,  

членкиня національної збірної команди України зі спортивної акробатики. 

Захід відбувався у закритому форматі за участі муніципального камерного 

хору «Легенда» та тріо «Експромт». 

15 серпня 1962 року розпочалася історія трудової діяльності від асистента до 

проректора з науково-педагогічної діяльності Юрія Кишакевича – особистості 

надзвичайно ерудованої, ініціативної, яка все трудове життя прослужила 

благородній справі підготовки висококваліфікованих фахівців для національної 

школи. 35 років (1980 – 2015 рр.) проректор Юрій Львович перебував біля керма 

університетської структури. Це подиву гідний вияв сумлінної, наполегливої праці, це 

приклад самовдосконалення – систематичного поліпшення педагогічної 

майстерності, підвищення наукового рівня, постійного застосування 

найефективніших методів і принципів керівництва освітнім процесом. Уся його 

освітня діяльність – це прагнення поліпшити якість української освіти.  

Саме тому з ініціативи проректора тоді ще педагогічного інституту Юрія 

Кишакевича була створена Обласна профільна спеціалізована школа. 

Для того, щоб реалізувати своє бачення розвитку нової української школи на 

практиці, Юрій Львович перші п’ять років на громадських засадах очолював 

створений ним навчальний заклад, адже продовжував працювати на посаді 

проректора інституту. 

Проректор  з науково-
педагогічної роботи ДДПУ  

ім. І. Франка (1980 – 2015 рр.), 
професор Юрій Кишакевич 

отримав відзнаку «За заслуги 
перед містом Дрогобич» 
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Юрій Львович сформував учителів нової генерації, які під його керівництвом 

побудували сучасну українську школу і без міністерських реформ. 

Ефективному входженню до європейського освітнього простору сприяє, крім 

іншого, і співпраця нашого університету з 30 зарубіжними закладами освіти, що 

відбито в кожній комплексній угоді. Реалізація угод, інформує про це професор 

Юрій Кишакевич у статтях (їх близько десятка), здійснюється шляхом створення 

міжнародних навчальних, наукових, культурно-мистецьких і спортивних обмінних 

програм та втілення їх у життя, шляхом розширення практики стажування студентів 

у закордонних університетах та участі учених університету у міжнародних 

регіональних асоціаціях «Альянс університетів за демократію», «Асоціація 

університетів Карпатського регіону», шляхом видання спільних збірників наукових 

праць тощо. Перераховані та інші види співпраці – це лише окремі сторінки великої 

книги взаєморозумінь і взаємодіянь із конкретними справами та назвами, а серед 

них – й іменами зарубіжних науковців, яким за конкретні справи у співпраці 

присвоєно звання «Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка». 

Результатом творчого пошуку нових джерел, форм і методів виховної роботи – 

особливо у період становлення й утвердження незалежної України – став  

спрямований на українське виховання молоді, посібник – щорічник «Календар 

класного керівника». Упорядником й автором багатьох матеріалів у ньому 20 років 

поспіль був професор Юрій Кишакевич. Посібник містить багато матеріалів, 

необхідних класному керівникові (зрештою, і кураторам академгруп ЗВО).  

У період повернення до традиційних християнських засад, коли нарешті було 

розірвано ланцюги заборони шукати свої національні імена, факти, події, класні 

керівники могли скористатися і посібником «Порадник учителя християнської етики 

на 2012 рік» (Дрогобич, 2011), упорядкованим теж Юрієм Кишакевичем у 

співавторстві зі студентським капеланом о. Олегом Кекошем. 

 Проректор Юрій Кишакевич підтримав ідею створення Вуличного 

Університету при Дрогобицькому педагогічному університеті, став ініціатором та 

засновником Літературно-мистецької академії «Країни Франкіани» (цьогоріч уже 

восьма). Спільно з міською радою Дрогобича втілив амбіції міста в життя, а саме 

«Ідею Днів «Дня» (фотовиставка газети «День»), запросивши журналіста, 

громадсько-культурного діяча Ларису Олексіївну  Івшину. 

Підсумовуючи, відзначимо: кожен етап діяльності професора Юрія 

Кишакевича – це висока відповідальність, наполегливість, велика вимогливість, 

передусім до себе. Усе це 

тримається на одному, дуже 

міцному фундаменті – 

надзвичайній працьовитості. 

Хай же ніколи не маліти їй! 
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Відбулося засідання вченої ради університету 
 

17 вересня 2020 р. вчена рада розглянула питання про підсумки 2019/2020 н.р. 

та завдання на 2020/2021 н.р., атестаційні справи професора кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної освіти Орести Карпенко, професора кафедри математики 

Володимира Дільного, доцента кафедри української мови Уляни Галів; ухвалила 

нагородити професора Мирослава Савчина Відзнакою вченої ради університету; 

атестувала наукову роботу стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих 

учених доктора педагогічних наук Орести Карпенко; рекомендувала кандидатури 

кандидата педагогічних наук Юлії Талалай, кандидата фізико-математичних наук 

Мар’яни Сенети, кандидата педагогічних наук Романа Михаця на здобуття стипендії 

Кабінету Міністрів України для молодих учених; затвердила ліміт першокурсників-

стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового 

контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, 

здобутого під час вступу до університету; затвердила результати першого етапу 

конкурсного відбору проєктів наукових робіт, 

науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих учених. Водночас вчена рада університету 

ухвалила присвоїти звання «Почесний громадянин 

Дрогобича» (посмертно) доцентові кафедри 

української мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Костянтинові Іваночку.  

 

 

 

 

 

 

 

Звітує ректор університету 
професор Надія Скотна 

Проректор з науково-
педагогічної роботи Володимир 
Шаран зачитав витяг науково-

методичної ради 

Учений секретар 
вченої ради Ірина 

Патен представила 
атестаційні справи 

Завідувач аспірантури і 
докторантури Олена Куцик 

рекомендувала кандидатури 
на здобуття стипендії Кабміну 

Проректор з наукової 
роботи Микола Пантюк 

взяв участь  
у обговоренні звіту 

ректора 

 Начальник відділу кадрів 
Наталія Кантор ознайомила 

членів вченої ради із 
Законом України про 

надання творчої відпустки 

 Голова лічильної комісії 
Світлана Гірняк  

озвучила результати 
голосування 
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Магістр навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я  

Микола Герчук – кращий арбітр ФІНАЛУ АФЛУ 
 

18 – 20 вересня 2020 року на майданчиках луцької «Арени спорт», відбувся 

головний турнір аматорських футзальних команд України – ФІНАЛ АФЛУ… Щоб 

виявити чемпіона Аматорської Футзальної Ліги України, на Волинь прибули              

12 команд із числа лише переможців та володарів кубків регіональних змагань! 

До другого етапу потрапили кращі команди, що сформували півфінальні 

пари, переможці яких у фінальному протистоянні виявляли Чемпіона АФЛУ… 

Приємно констатувати, що фінальний поєдинок Асоціація футзалу України 

доручила судити відразу трьом студентам Дрогобицького університету (вихованці 

доцента кафедри спортивних дисциплін і туризму Романа Проця). До складу 

бригади арбітрів Фіналу призначили студента І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Миколу Герчука (гр. ФК-11М) і студента ІІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я Тараса Козака. 

Асистував їм Богдан Лепак. 

 У підсумку змагань Микола 

Герчук був визнаний кращим 

арбітром Всеукраїнського фіналу 

АФЛУ – 2020. Вітаємо магістранта і 

його наставника з визнанням на 

Всеукраїнському рівні та бажаємо 

подальших успіхів! 

  

 

 

 

 

 

Магістр навчально-наукового 
інституту фізичної культури 

 і здоров᾿я Микола Герчук 
визнаний кращим арбітром 

Всеукраїнського фіналу АФЛУ –
 2020 року 

(Зліва направо): магістр Микола 
Герчук і студент третього курсу 
першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Тарас Козак 

 

На фото арбітри Всеукраїнського фіналу АФЛУ – 
вихованці доцента Романа Проця 
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Університет долучився до святкування Дня міста Дрогобич 
 

21 вересня 2020 року у рамках міського заходу «Тобі, рідне місто» до Дня міста 

університет презентував виставку художніх робіт студентів факультету початкової та 

мистецької освіти спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» та вироби декоративно-ужиткового мистецтва, представлені кафедрою 

технологічної та професійної освіти навчально-наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій. 

Картини студентів привернули увагу багатьох містян і гостей. Вони 

обговорювали мистецькі твори з викладачами – керівниками студентських робіт, 

деканом факультету доцентом Іваном Кутняком і завідувачем кафедри культурології 

та мистецької освіти доцентом Валентиною Дротенко. 

Також викладачі кафедри 

культурології та мистецької освіти (доцент 

Михайло Сидор, старші викладачі Жанна 

Ясеницька і Галина Савчин) провели 

майстер-класи з різних технік малювання 

для усіх охочих. Особливе захоплення 

викликав майстер-клас із виготовлення 

листівки ручної роботи на тему «Розмалюй 

небо над Дрогобичем». І діти, і дорослі 

мали змогу показати свої таланти під час 

виготовлення листівок, а захоплення від 

майстер-класів вони демонстрували дуже 

емоційно. Чимало гостей поділилися враженнями від 

експозиції та майстер-класів у Книзі відгуків. 

Долучилися до виставки робіт і представники кафедри 

технологічної та професійної освіти на чолі з доцентом Лесею 

Савкою. Дрогобичани та гості міста із захопленням милувалися 

представленими вишивками, зокрема мали можливість 

побачити вишиті роботи мисткині Мирослави Кот. 
 

 

  

 

На фото (зліва направо): доцент Михайло 
Сидор, старші викладачі Жанна Ясеницька  
і Галина Савчин, доцент Валентина Дротенко 

Ректор університету  
професор Надія 
Скотна і декан 

факультету 
початкової та 

мистецької освіти 
доцент Іван Кутняк 

біля виставки 
вишитих робіт 

заслуженого майстра 
народної творчості 

Мирослави Кот Діти і дорослі мали змогу показати свої 
таланти під час виготовлення листівок 

Майстер-клас 
«Розмалюй небо над 

Дрогобичем» 
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Перша зустріч «LEARNING NET»  

в рамках реалізації проєкту Erasmus + KA2 «UKROTHE» 
 

22 вересня 2020 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії відбулася перша 

робоча зустріч команди проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE: Developing an 

Occupatioal Therapy study programme in Ukraine (609589-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-

CBHE-JP)» з учасниками «Learning net» (навчальної мережі). 

Навчальна мережа була створена на підготовчому етапі реалізації проєкту. 

Метою навчальної мережі в рамках роботи над проєктом є об’єднання й залучення 

до співпраці спільноту, яка зацікавлена у розробці нової якісної освітньої програми 

для підготовки ерготерапевтів в Україні, і яка готова ділитися своїми знаннями і 

досвідом. Ключем до досягнення мети  «Learning net» є різноманітність її учасників. 

Саме тому до участі «Learning net» було запрошено представників влади, 

лікувальних установ, 

громадських організацій, 

закладів освіти. 

У зустрічі взяли участь 

викладачі навчально-

наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я доценти 

Ірина Турчик, Наталія 

Закаляк, Ніна Грибок, Роман 

Чопик; старші викладачі: 

Юрій Рогаля і Марія Кузан, 

викладач Оксана Фігура та 

члени  створеної Learning net: 

Ігор Андрейко – завідувач 

відділення відновного лікування КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1»; Ірина 

Шустова – директор Інклюзивно-ресурсного центру (м. Дрогобич); Леся Пашко – 

начальник відділу молодіжної політики, сім`ї та спорту Дрогобицької міської ради; 

Андрій Живчин – реабілітолог-масажист у медичному центрі «Консиліум» 

(м. Дрогобич); Ігор Явір – студент-магістрант; Іван Райхель – вчитель-реабілітолог в 

Інклюзивно-ресурсному центрі (м. Борислав); Анна Гутей – ерготерапевт у Центрі 

відновного лікування «Модричі» (м. Трускавець); Василь Клепач – реабілітолог-

масажист у санаторії Карпати (м. Трускавець); Анатолій Смолень – адміністратор 

Благодійного фонду «Карітас SDD» (м. Дрогобич).  

Доцент Ірина Турчик розповіла учасникам навчальної  мережі про мету 

проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE», яка полягає в розробці освітньої програми з 

ерготерапії за грантової підтримки Європейської комісії, про шляхи її досягнення й 

окреслила роль і основну діяльність «Learning net» в реалізації проєкту, зазначивши, 

що члени навчальної мережі мають виступати експертами зі змісту нової освітньої 

програми, ділитися досвідом, ідеями, баченням проблеми. 

Доцент Наталя Закаляк ознайомила учасників зустрічі із результатами 

першого етапу реалізації проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE», звернувши увагу 

присутніх на важливість максимально можливого поширення інформації про 

Доцент Наталія Закаляк інформує про результати 
реалізації I-го етапу проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» 
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проєкт учасниками «Learning net» і тим самим поліпшення обізнаності 

громадськості щодо ерготерапії в Україні, підвищення інтересу до вступу на нову 

навчальну програму. 

Учасниками «Learning net» активно дискутувалося питання підготовки 

майбутніх ерготерапевтів, вони висловлювали думки щодо необхідності створення 

нової програми. 

Позаяк більшість членів «Learning net» брали участь в опитуваннях і 

анкетуваннях, які проводили доценти Ірина Турчик, Наталія Закаляк і Ніна Грибок з 

метою оцінки потреби розробки нової освітньо-професійної програми з ерготерапії 

в Україні, то всім цікавими є результати аналізу цих інтерв’ю. Вирішили, що темою 

наступної зустрічі команди проєкту з учасниками «Learning net» в  грудні 2020 року 

буде обговорення результатів інтерв’ю зі стейкхолдерами і анкетування студентів, які 

підготували європейські партнери проєкту, зокрема Charlotte Pylyser.  

Скориставшись можливістю очної зустрічі зі стейкхолдерами, на обговорення 

також була представлена освітньо-професійна програма «Фізична терапія» для 

підготовки магістрів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Доцент Наталія 

Закаляк ознайомила присутніх з умовами вступу на освітню програму, її 

особливостями, загальними і професійними компетентностями та результатами 

навчання.  Присутні студенти-магістри, випускники і працедавці висловлювали 

думки щодо запропонованих програмою навчальних дисциплін, які мають 

забезпечувати необхідні знання, практичні уміння і навички, одностайно 

пропонували збільшити тривалість практичної підготовки на базах практики під 

керівництвом фахівців у сфері фізичної терапії. 

Заступник директора навчально-наукового інституту фізичної культури і 

здоров’я доцент Роман Чопик подякував учасникам навчальної мережі за активну 

участь в реалізації проєкту, підкресливши, що це дуже корисний досвід працедавців, 

їх підтримка та поради. 
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Чергова робоча зустріч команд проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» 
 

24 вересня 2020 року відбулася чергова робоча зустріч учасників проєкту 

Erasmus+ KA2 «UKROTHE» STUDY PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPY IN 

UKRAINE. Слід нагадати, що проєкт здійснюється у рамках міжнародної програми, 

спрямованої на навчання упродовж життя та підтримку європейської політики у 

галузі освіти, навчання, молоді та спорту. 

Уже в звичному для всіх онлайн 

форматі з використанням платформи 

Microsoft Teams зустрілися партнери проєкту 

з України і Європи. Команду ДДПУ  імені 

І. Франка представляли національний 

координатор проєкту Лідія Романик і члени 

робочої групи Наталя Закаляк, Ніна Грибок, 

Юрій Рогаля. Від Хмельницького національного університету присутніми були Олег 

Базильчук і Наталія Вольєва. Команду Прикарпатської державної академії фізичної 

культури і спорту представляли Сергій Рокутов і Олександра Афанасьєва. 

Учасниками робочої зустрічі також були Реабілітаційний центр «Модричі»  

(Олег Масний і БФ «Карітас» (Галина Яджак). Партнери проєкту з Європи: 

європейський координатор Sharon Schillewaert (Бельгія), Anne-Marie Denolf (Brugge 

Бельгія), професор Joaquim Faias (Португалія), Ivanvan Hulle (неурядова організація 

Oradea, Бельгія), Luc Vercruysse (неурядова організація Tapas, Іспанія). На зустріч 

були запрошені: Ігор Розлуцький, директор бібліотеки; Ольга Мангушева, голова 

правління ГО «Українське товариство ерготерапевтів»; Володимир Голик, доцент 

Національної медичної  академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Українські партнери звітували про початок роботи створених напередодні 

навчальних мереж. Розглянули проблему перекладу на українську мову підручника 

авторства Едварда Дунканана «Основи ерготерапії» (6-те видання). Вирішили 

працювати у напрямі пошуку українського видавництва, або погодитися на 

альтернативні варіанти: переклад курсів з ерготерапії, підготовлених викладачами 

VIVES та PPorto. 

Відбулися дискусії щодо перспективи підготовки бакалаврів з ерготерапії та 

фізичної терапії за окремими освітніми програмами у ЗВО України. 

Anne-Marie Denolf і Joaquim Faias підготували теми навчальних курсів для 

проведення тренінгів, у яких візьмуть участь представники українських ЗВО – 

партнерів проєкту. Перші навчання в онлайн-режимі розпочнуться уже в листопаді 

цього року. Всі учасники тренінгів за успішними результатами навчання отримають 

сертифікати з відповідною кількістю кредитів. 

Модератор зустрічі та координатор проєкту Sharon Schillewaert ознайомила 

всіх партнерів із розробленим нею комунікаційним планом, в якому наведено 

стратегію і огляд запланованих заходів із розповсюдження та експлуатації проєкту. 

Вона звернула увагу на питання інформування громадськості про діяльність та 

результати проєкту і запропонувала графік подання учасниками публікацій на веб-

сайт.  
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Дві львів’янки захистили дисертації у нашому університеті 
 

24 вересня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова 

ради – професор Олена Невмержицька, заступник голови – професор Надія Скотна) 

відбувся захист двох дисертацій – докторської та кандидатської  зі спеціальності 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Докторську дисертації на тему «Теоретико-

методологічні основи підготовки фахівців фізичного 

виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і 

молоддю в Австрії (ХХ – поч. ХХІ ст.)» захистила випускниця 

нашого університету Ольга Романчук – завідувач кафедри 

української та іноземних мов Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

Науковий консультант дисертації – професор Микола 

Лук’янченко. На засіданні спецради  був присутній ректор 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського 

професор Євген Приступа. Одним із офіційних опонентів виступив ректор 

Харківської державної академії фізичної культури професор Олександр Юрійович 

Ажиппо. Тож наш університет мав нагоду водночас вітати у своїх стінах і двох 

керівників шановних в Україні та за кордоном закладів вищої освіти. 

Кандидатську дисертацію на тему «Освітньо-

просвітницька діяльність Наукового товариства імені 

Шевченка у Львові (1873 – 1939 рр.)» захистила Оксана  

Ковалишин – асистент кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  Науковий керівник – декан 

факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка доцент Дмитро Герцюк. 

Члени спеціалізованої 

вченої ради відзначили високий 

науковий рівень дисертаційних 

досліджень і одноголосно 

підтримали рішення про 

присудження відповідних наукових 

ступенів. 

Вітаємо Ольгу Романчук і 

Оксану Ковалишин, а також їхніх 

наукового консультанта та 

наукового керівника й бажаємо подальших успіхів на 

науковій ниві.  
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професор Надія 
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Лауреат Всеукраїнського проєкту 

«Сучасний педагогічний досвід освітян України – 2020» – Марія Чепіль 

Марія Чепіль – доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти  за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки 

України стала лауреатом проєкту «Сучасний 

педагогічний досвід освітян України – 2020».  

Науково-педагогічна діяльність розпочалася в 

умовах Української держави у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка (з 1992 р.), де пройшла різні щаблі педагогічної 

діяльності. Відома в Україні й Польщі як педагог-

новатор, науковець нового покоління, ініціатор 

відродження й упровадження національної системи 

українського виховання, вчений із яскраво вираженою 

креативністю, лідер наукових розробок, котра не тільки душею вболіває за 

українську освіту, а й власним життям і творчістю додає їй наснаги та оптимізму, 

виконує роль невтомного генератора ідей і здатна критично аналізувати й 

синтезувати результати досліджень. 

Дослідницька робота молодих науковців із проблем виховання підростаючих 

поколінь, стрижнем яких є українська національна ідея, стала основою заснування у 

1999 р. науково-педагогічної школи «Історія, теорія і практика української освіти і 

виховання». Під її керівництвом захищено 25 докторських і кандидатських 

дисертацій. Виплекала цілу плеяду науковців, які охоче транслюють і всіляко 

примножують ідеї свого вчителя, пристрасно і самовіддано сприяють поступові 

національної освіти. Наскрізною ідеєю є вивчення історії  вітчизняної освіти, теорії і 

методики виховання з позицій нового педагогічного мислення, на основі інтеграції 

мудрості народної педагогіки, здобутків прогресивної педагогічної думки, 

найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної виховної практики задля доведення її 

значущості для сучасної освіти України.  

Академік НАН вищої освіти України (2012), дійсний член Міждисциплінарної 

академії наук України (2013), заслужений діяч науки і техніки України (2017). Лауреат 

іменної премії для відомих учених і знаних фахівців НАН України та вищих 

навчальних закладів (2007). Нагороджена Грамотами Львівської обласної державної 

адміністрації за плідну наукову працю, особистий внесок у підготовку 

кваліфікованих спеціалістів для педагогічної галузі України, розвиток вітчизняної 

науки і освіти, подякою та грамотами МОН України, грамотами та медалями НАПН 

України – «Ушинський К.Д.» (2012) і «Григорій Сковорода» (2016). 

Директор Інституту педагогіки НАПН України, віце-президент Національної 

академії педагогічних наук України Олег Топузов вручив диплом лауреата і побажав 

у переддень навчального року невичерпних сил та енергії, успіхів у здійсненні планів 

і задумів, спрямованих на розвиток науки й освіти України. 

Вітаємо і бажаємо подальших успіхів! 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/chepil_dyplom.jpg
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Новий навчальний рік розпочато! 
 

28 вересня 2020 року в університеті розпочався новий 2020/2021 навчальний рік. 

У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні традиційної посвяти 

першокурсників у студенти не відбулося. Проте ректор університету професор Надія 

Скотна відвідала кожен навчально-науковий інститут і факультет та особисто 

привітала першокурсників із початком щасливого студентського життя: «Будьте 

активними у навчанні, наукових інтересах; будьте свідомими й активними у житті 

свого університету й міста, бо саме молодь будує нове майбутнє і нову країну. 

Долучайтеся до всіх культурних та спортивно-масових заходів. Адже студентські 

роки – найкращий і найяскравіший період у житті кожної людини». 

Крім того, ректор зауважила, що в Україні 

наразі спостерігається погіршення епідемічної 

ситуації, тому варто дотримуватися правил щодо 

запобігання поширенню вірусу: частіше мити 

руки, носити маски, зберігати соціальну 

дистанцію… «Необхідно відповідально ставитися 

до власного здоров’я та здоров’я навколишніх», – 

наголосила Надія Володимирівна. 

Привітали своїх першокурсників директори 

інститутів, декани факультетів та їх заступники. 

Капелан університету отець Олег Кекош 

благословив присутніх на успішний навчальний 

рік. 

Щиро вітаємо першокурсників! Нехай 

здобуті знання стануть щасливим квитком до 

здійснення всіх Ваших мрій! 

 

 

 

 

 
      

 
  

 
 
 
 
 

 

Ректор університету професор 
Надія Скотна привітала 

першокурсників із початком 
щасливого студентського життя, 

а о. Олег Кекош благословив 
присутніх на успішний 

навчальний рік 

Студенти-першокурсники 
історичного факультету 

Першокурсники факультету 
початкової та мистецької освіти 

Клятву студента-історика 
зачитує Анна Страшівська   

Викладачі та студенти навчально-
наукового інституту музичного 

мистецтва 

Студентський декан 
Тамара Дуда вітає 

своїх колег 
першокурсників 

Під час виступу ректора 
університету професора 

Надії Скотної 
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Вітання першокурсникам факультету психології, педагогіки та соціальної роботи з нагоди 

початку навчального року виголошує ректор професор Надія Скотна 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вітання від ректора університету професора Надії Скотної прозвучали першокурсникам 
двох навчально-наукових інститутів (інституту фізики, математики, економіки та 

інформаційних технологій та фізичної культури і здоров᾿я) 
 

 

Вітання для студентів-першокурсників філологічного факультету  
від в.о. декана Марії Стецик і студентського капелана о. Олега Кекоша 

Вітальні слова ректора Надії Скотної для першокурсників біолого-природничого факультету 
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Всеукраїнський день дошкілля у базових закладах дошкільної освіти 
 

28 вересня 2020 року з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля студенти ІІ – ІІІ 

курсів факультету психології, педагогіки та соціальної роботи спеціальності 

«Дошкільна освіта» разом із методистами випускової кафедри загальної педагогіки 

та дошкільної освіти доцентами Віолетою Городиською та Світланою Івах привітали 

педагогічні колективи базових закладів дошкільної освіти м. Дрогобич (ЗДО № 24 

«Смерічка», ЗДО № 11 «Світлячок», ЗДО № 30 «Волошка», ЗДО № 13 «Казка») та 

їхніх керівників Ганну Буняк, Лесю Цінцірук, Віру Грицунь, Ірину Фідик. 

Викладачі подякували керівникам закладів дошкільної освіти та педагогічним 

працівникам за сприяння і тісну багаторічну співпрацю, а студенти долучилися до 

святкових привітань із побажаннями щоденного позитиву, радості і оптимізму, 

впевненості у завтрашньому дні, стресостійкості, а головне – здоров’я, добробуту і 

подальшої співпраці в офлайн, а не в онлайн. Також наголосили, що їх доброта, 

відданість своїй справі, майстерність перетворюють кожен день малечі на свято 

радості та щастя. 

Студенти запевнили, що з нетерпінням чекатимуть на практику в цих базових 

закладах дошкільної освіти, щоб відчути на собі важливу місію – допомогти дитині 

прожити дитячі роки в радості, надати відчуття щастя, дарувати їм любов, та, 

люблячи, виховувати і навчати, разом із ними досліджувати, мріяти та фантазувати, 

захоплюватись і радіти. 

Керівники та педагогічні колективи базових закладів дошкільної освіти, 

викладачі і студенти отримали чимало масу позитивних та незабутніх емоцій від 

спільної зустрічі. 
 

 

Заклад дошкільної освіти «Казка» очолює 
директор Ірина Фідик (перша зліва) 

Директор Ганна Буняк (шоста зліва). Заклад 
дошкільної освіти «Смерічка» 

Заклад дошкільної освіти «Світлячок» очолює 
директор Леся Цінцірук (шоста справа) 

У закладі дошкільної освіти «Волошка». 
(шоста зліва)здиректор Віра Грицунь 
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Вивчаємо досвід колег 
 

30 вересня 2020 року магістранти спеціальності «Початкова освіта» 

(спеціалізація «Дошкільна освіта») факультету педагогіки і психології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка у межах співпраці між ЗВО прочитали лекцію «Система дошкільної освіти 

зарубіжних країн» для бакалаврів Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. Професорсько-викладацький склад кафедри загальної педагогіки 

та дошкільної освіти Дрогобицького університету також мав можливість прослухати 

лекцію у форматі відео-конференції. 

Студенти розкрили сутність систем дошкільної освіти Швейцарії (А. Шишак), 

Данії (М. Дудчук), Японії (Х. Довгань), Південної Кореї (А. Шишак) та Австралії 

(Р. Руденський) і запропонували перспективні ідеї цих країн для розвитку 

українського дошкілля. Автор ініціативи професор О. Янкович цікаво розповіла про 

окремі аспекти діяльності закладів дошкільної освіти Польщі. Яскраві та змістовні 

виступи учасників-лекторів були підкріплені інформативними презентаціями та 

відео-фрагментами. Технічну підтримку забезпечила кандидат педагогічних наук 

І. Кузьма. 

Натхненні креативною ідеєю про спільне проведення занять з участю студентів 

як лекторів, професори М. Чепіль та О. Янкович домовилися про продовження 

співпраці між ЗВО України такого ж формату. Переконані, що майбутня взаємодія 

із закладами вищої освіти буде не менш продуктивною. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 


