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Шановні викладачі та працівники університету!
Дорогі студенти!

ШАНОВНА
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ГРОМАДО!

Весняного дня, коли відцвітає верба, приходить до українців світле свято Великодня.
Приходить із дитячим сміхом і кольоровими крашанками, з випеченою високою паскою та
дбайливо прикритим рушниками святочним лозовим кошиком, аби поєднати близьких
людей, дати їм нагоду пробачити прикрощі і сказані зопалу слова. Цей величний день
наповнює наші серця Господньою любов’ю, зміцнює віру у перемогу добра, підносить
духовні цінності, додає наснаги до нових звершень.

 Тієї миті, коли вдарять над нашою неосяжню Україною Великодні дзвони, нехай оселиться
у Вашому житті щастя! Нехай воскресне у Ваших душах усе найкраще на землі – непохитна
віра, щира відданість і вічна любов.

Нехай царюють у Ваших серцях радість і душевний спокій, а до оселі прийде здоров’я.
Всіх Вам земних благ!

Олена Анатоліївна КУЦИК,
голова профкому працівників

Із настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля,
а й усі людські надії та сподівання на добру долю. Це величне
свято дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою,
зміцнює кожного з нас духовно, надихає на праведні справи.
Адже з неба на нас дивляться загиблі герої Небесної сотні та
АТО, ми не маємо права їх зрадити.

Хай Україна наповниться неосяжним світлом Христового Воскресіння і розквітне у всій
своїй красі без краплі зла та ворожнечі. Нехай Пасхальне Свято стане для кожного почат-
ком нового життя – кращого і добрішого, святом духовного очищення, а многоголосі Великодні
дзвони розбудять найбайдужіші серця, заспокоять найнужденніших.

  Нехай радість та втіху принесуть Вам прадавні символи Великодня: духмяні паски на
вишиваних рушниках і барвисті крашанки. Бажаю Вам віри та наснаги. Веселих свят Вам у
своїй, Богом даній країні. Миру Вашим оселям, здоров’я – рідним, а дітям – світлої долі.
Христос Воскрес!

Надія Володимирівна СКОТНА, ректор, професор

Бажаю щедрот земних і небесних, без жалю віддавати одне
одному те, що нам Богом дароване – нашу увагу, опіку, участь,
любов!

Сердечно вітаю Вас із Великоднім святом словами благовістя:
“Христос Воскрес!”

Нехай у ці світлі Пасхальні дні починає зазнавати змін
наше земне життя, – стає сповненим духу миру, терпіння
і єдності. Хай свято Христового Воскресіння принесе у
Вашу оселю радість та Боже благословення. Усім нам змін,
щоб благодать Воскреслого Господа перебувала над кож-
ною родиною і всією Україною!

о. Олег КЕКОШ,
 капелан університету

Шановна університетська громадо!

Дорогі друзі!
У переддень Великого дня Воскресіння Христового сердечно вітаю

Вас із цим світлим Християнським святом!
Син Божий воскрес, і людство радіє, бо це свято, яке надихає

наші серця сподіваннями на щасливе прийдешнє, дарує життєвий
оптимізм і духовні сили.

Ігор Олексійович ГІВЧАК,
 голова студентського профкому

Щиро бажаю Вам здоров’я, сил і наснаги для успішного звершення
всіх добрих справ, хай у Вашій родині, нашій Україні
панують мир, любов, взаєморозуміння і добро!

Христос воскрес!
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Доле, ну яка ж ти дивна.
З Петербурга Дарина Григорія вчила,
Щоб у Ситківцях, близенько до Гайсина,
Мама Катерина сина народила.

Точний і допитливий, вчив і вчився, –
Вінницька земля добром багата.
В сиротинці діти-інваліди,
До вчителя горнулися, як до тата.

Будні флотсько-кримські, невесела школа,
Вибух міни, швартування в госпітальній
гавані.
Молодий акустик, сильний і спортивний.
В тиші дев’ять місяців, наче в савані.

А життя триває сумне і веселе,
Розум невгамовний мудрості шукає.
Школа філософська у столиці,
Юнаку у розвитку сприяє.

Епікур і стоїки, Сократ з Епіктетом,
Хлопця вчили творчості, думка пульсувала…
Дівчина з Полтавщини дивними очима,
Обігріла ніжністю і зачарувала.

Покотились колесом радощі й печалі,
Діти, внуки, титули, друзі й вороги.
Біблія Уляни вічним оберегом,
Захищала всю родину від біди.

Лекції, поїздки, ректорські дороги,
Втомлювали серце, рвали ритм буття.
Та студентські очі сили надавали,
Надавали сенсу хаосу життя…

Доле, ну яка ж ти дивна.
Нащо у зеніті зупинила лет?
Дивиться з портрета ректор людям в душу,
І як знак безсмертя – університет.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

6 квітня із акцією “Земля Духновича –
землі Франковій” відвідали Дрогобич-
чину студенти Ужгородського національ-
ного університету та учні Природничо-
гуманітарного коледжу (структурний під-
розділ цього внз). Одним із місць їхньої
зупинки став Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Фран-
ка, а саме філологічний факультет, де нав-
чався Каменяр. Символом єднання Під-
карпаття і Закарпаття стала посаджена са-
кура біля стін колишньої гімназії.

Курувала поїздку Галина Пащук, голова
методичної ради Природничо-гумані-
тарного коледжу, яка навчалася на філоло-
гічному факультеті нашого університету
(1978 – 1982 рр.). Приїхали також заступ-
ник декана філологічного факультету
Оксана Кузьма та директор наукової біб-
ліотеки Ужгородського національного уні-
верситету Марія Медвідь.

Галина Пащук пригадала студентські
роки, викладачів, їхній стиль викладання,
який вона почерпнула для своєї роботи,
та висловила надію, що ця акція (прово-
диться уже вдруге) не буде останньою.

Анатолій ВИХРУЩ

“ЗЕМЛЯ ДУХНОВИЧА –
ЗЕМЛІ ФРАНКОВІЙ”

5 квітня делегація Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка у складі проректора з нау-
ково-педагогічної роботи В. Шарана та
вченого секретаря вченої ради М. Галіва
брала участь у зустрічі Президента Світо-
вого Конгресу Українців Евгена Чолія з
громадськістю Львова та Львівської
області. Зустріч відбулася в актовому залі
Національного університету “Львівська
політехніка”, вчена рада якого напере-
додні присвоїла Е. Чолію почесне звання
doctor honoris causa.

Як відомо, Світовий Конгрес Українців
представляє інтереси понад 20 мільйонів
наших співвітчизників, об’єднує в своєму

ЗУСТРІЧ ЕВГЕНА ЧОЛІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ЛЬВОВІ

складі українські організації із 34 країн та
підтримує зв’язки з українцями ще 15
країн. Президент СКУ Е. Чолій веде актив-
ну міжнародну громадську діяльність,
спрямовану на просування українських
інтересів у міжнародній спільноті, мобілі-
зацію українських сил за кордоном у
справі розбудови України та подолання
російської агресії.

Проректор В. Шаран та вчений секретар
М. Галів подарували Е. Чолієві низку ви-
дань про наш університет, запросили його
відвідати Дрогобич і взяти участь у літера-
турно-мистецькій академії “Країна Фран-
кіана”.

30 – 31 березня у Народному домі імені
Івана Франка відбувся ХХIV загальноуні-
верситетський фестиваль команд КВН,
який організував профком студентів. Два
дні глядачі насолоджувалися чудовими
жартами, співом та акторською грою 9 ко-
манд, які представляли інститути та фа-
культети нашого університету.

Найбільшою несподіванкою та приєм-
ним сюрпризом був виступ команди філо-
логічного факультету “Майже матріархат”,
яка після 16-ти річної перерви повернулася
до участі у фестивалі. До фіналу потрапили
п’ять команд: “Інфаркт” (інститут інозем-

19 квітня в приміщенні бібліотеки
Дрогобицького педагогічного ліцею від-
булася науково-практична конференція
“Іван Франко і світова культура”, при-
свячена 160-річчю від дня народження та
100-літнім роковинам смерті нашого
видатного земляка, мислителя, письмен-
ника, вченого. Співорганізаторами висту-
пили кафедра світової літератури та сла-
вістики і Дрогобицький педагогічний лі-
цей. Модератори заходу: завідувач кафед-
ри професор Леся-Рома Кравченко, ди-
ректор ліцею доцент Ольга Заяць, мето-
дист відділу освіти Дрогобицької район-
ної державної адміністрації Володимир
Новаковський, доцент Олена Куцик.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ІВАН ФРАНКО І СВІТОВА КУЛЬТУРА”

У поважному заході науково-практич-
ного й методологічного спрямування взя-
ли участь понад 40 учителів-словесників
Франкового краю. На пленарному засі-
данні з науковими доповідями виступили:
професори Леся-Рома Кравченко, Людми-
ла Краснова; доценти Мирослава Івани-
шин, Марія Стецик; учитель зарубіжної лі-
тератури Модрицького НВК І – ІІІ ступеня
Тамара Олексин.

Завершилося пленарне засідання оригі-
нальним брейн-рингом, за творчістю Івана
Франка, в якому взяли участь учні ліцею.

Робота конференції продовжилася у
секційних засіданнях.

ХХIV ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
КОМАНД КВН

них мов), “3D” (інститут фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних техно-
логій), “Фізматівська шпана” (інститут фі-
зики, математики, економіки та інно-
ваційних технологій), “ФІФА” (факультет
фізичного виховання), “Галюцинації” (со-
ціально-гуманітарний факультет).

12 травня суперники зустрінуться на
сцені Народного дому імені Івана Франка,
щоб здобути перемогу. Профком студен-
тів запрошує університетську спільноту
завітати цього дня на свято сміху, гарного
настрою та підтримати свої команди.

На фото: команди (зліва направо) “3D”, “ДоРміДо”, “Інфаркт” , “Екстраgirls”

РЕКТОР
Валерію Григоровичу Скотному

присвячується
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8 квітня професор Світлана Щудло
взяла участь у роботі “круглого столу”
“Реформи вищої школи освітнього про-
цесу в оцінках учасників освітнього про-
цесу”, що відбувся за участю першого за-
ступника Міністра освіти і науки України

18 – 27 березня викладачі кафедри со-
ціальної педагогіки та корекційної освіти
соціально-гуманітарного факультету у
складі декана доцента І. Гриника, доцента
Н. Гордієнко та викладача М. Клим в
рамках програми Еразмус+ проходили
стажування в Університетському коледжі
ВІВЕС (м.Кортрійк, Бельгія). Під час пере-

Наприкінці березня студенти нашого
університету Олена Мяло (інститут інозем-
них мов) та Оксана Малетич (соціально-
гуманітарний факультет) взяли участь у
тренінгу “Stud active” для студентського
самоврядування та активних студентів,
проведеному у Львівському національно-
му університеті імені Івана Франка пред-
ставниками Міністерства освіти та науки
України та провідними студентськими
організаціями Львова та Києва.

1 – 2 квітня у Львівському палаці мис-
тецтв відбулося відкриття III Міжнародної
виставки “Вища освіта – 2016”. Цього р-
ку в унікальній спеціалізованій виставці
взяло участь близько півсотні вітчизняних
та закордонних вищих навчальних зак-
ладів, зокрема, 35 із Польщі. Дрого-
бицький державний педагогічний універ-
ситет імені Івана Франка вперше був пред-
ставлений на цьому заході.

Організували виставку: Міжнародний
освітній центр, за підтримки Львівської
Торгово-Промислової Палати, департа-
менту освіти та науки ЛОДА, управління
освіти департаменту гуманітарної по-
літики ЛМР.

У відкритті виставки взяли участь:
Ольга Браницька, головний спеціаліст
сектора освітньої політики управління
освіти департаменту гуманітарної полі-
тики Львівської міської ради; Владзімеж

“ВИЩА ОСВІТА – 2016”

Сульгостовскі, радник консула Генерального консульства
Республіки Польща у Львові; Володимир Коруд, віце-
президент Львівської Торгово-Промислової Палати; Галина
Бохонко, директор Міжнародного освітнього центру.

За два дні роботи виставки студенти, учні та їх батьки
відвідали майстер-клас із ефективного вивчення іноземних
мов від мовної школи “eWords”, побували на презентаціях

вищих навчальних зак-
ладів Польщі від про-
грами “Study in Poland”.
Представники нашого
університету також мали
нагоду ознайомити май-
бутніх абітурієнтів із пере-
вагами навчання у фран-
ковому вузі, допомогли
визначитися з майбутнім
фахом, а також консуль-
тували щодо перспектив
подальшого працевлаш-
тування. За активну
участь у виставці Дрого-
бицький державний пе-
дагогічний університет
імені Івана Франка на-
городжений Дипломом
учасника III Міжнародної
виставки “Вища освіта –
2016”.

Володимир Коруд, віце-прези-
дент Львівської Торгово-Про-
мислової Палати

Владзімеж Сульгостовскі,
радник консула Генерального
консульства Республіки
Польща у Львові

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ ІЗ
ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІННОЮ СОВСУН

На фото: (зліва направо) декан факуль-
тету соціології КНУ ім.Т. Шевченка
А. Горбачик, заступник директора Інс-
титуту соціології НАНУ професор Є. Го-
ловаха, професор ХНУ ім. В.Н. Каразіна
О. Даниленко, професор С. Щудло.

Інни Совсун у Харківському національ-
ному університеті імені В.Н. Каразіна. Під
час круглого столу відбулася презентація 
та обговорення результатів всеукраїн-
ського соціологічного дослідницького
проекту “Освітні реформи в оцінках вик-

ладачів та студентів  українських вузів”.
На замовлення МОН України члени Со-
ціологічної асоціації України провели 16
фокусованих групових інтерв’ю з вик-
ладачами та стільки ж – зі студентами з
усіх регіонів країни. Учасниками цього
проекту були також викладачі та студенти
нашого університету, які взяли участь у
фокус-групах, що відбулися у грудні 2015
року (модератор – С. Щудло). В узагаль-
неному вигляді думки дрогобицьких нау-
ковців були включені до загального звіту
та донесені до влади.

ПЕРЕБУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В
УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ВІВЕС В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+

бування в партнерському університеті
наші колеги взяли участь у Міжнародній
конференції з проблем міграції (близько
70 учасників з 11 країн Європи), прочи-
тали лекції для студентів, ознайомилися з
особливостями підготовки соціальних
працівників, відвідали заклади соціального
обслуговування осіб з особливими потре-
бами та заклади соціальної роботи з не-
повнолітніми, які мають відхилення у
поведінці. Упродовж перебування в Бельгії
декан факультету взяв участь у перего-
ворних зустрічах із партнерськими органі-
заціями Бельгії та Румунії щодо плану-
вання і реалізації напрямків подальшої
співпраці.

У квітні 2016 року на соціально-гумані-
тарному факультеті проведено серію се-
мінарів-тренінгів із надання допомоги
особам з особливими потребами та їх
сім’ям за участю бельгійських та румун-
ських тренерів, а в травні цього року на

факультет прибуде делегація викладачів та
студентів факультету прикладних соціаль-
них наук Університетського коледжу
ВІВЕС для реалізації спільно з нашими
викладачами та студентами-соціальними
педагогами проекту щодо надання допо-
моги мігрантам та внутрішньо переміще-
ним особам. У планах на майбутнє – про-
довження започаткованої у минулому році
програми проходження практики студен-
тами-соціальними педагогами у закладах
соціального обслуговування Бельгії, а та-
кож бельгійських студентів в Україні, се-
местрове навчання студентів соціально-гу-
манітарного факультету на факультеті при-
кладних соціальних наук Університетсь-
кого коледжу ВІВЕС в рамках програми
Еразмус+. Перебування дрогобицької де-
легації було доповнене знайомством з істо-
рією та неймовірною красою бельгійських
міст – Брюсселя, Брюгге, Мехелена та
Кортрійка.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ДРОГОБИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ТРЕНІНГУ “STUD ACTIVE”
Впродовж двох днів проводилися тре-

нінги лідерами студентських організацій,
які дали змогу поглибити знання законо-
давчої бази стосовно діяльності органів
студентського самоврядування, студент-
ських профспілкових організацій, навчаль-
ної активності студентів та впливі на якість
освіти, участі студентів в управлінні нав-
чальними закладами та протидії корупції
і плагіату. Окрему увагу було приділено
темі студентських гуртожитків.
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13 – 15 квітня в Уманському державному педагогіч-
ному університеті імені Павла Тичини відбулася Все-
українська студентська олімпіада з навчальної дис-
ципліни “Політологія”, де дрогобицькі студенти вибо-
роли впевнену перемогу серед учасників із 32 вузів
України. Відзначимо, що це відбувається вже другий
рік поспіль і свідчить про високий рівень підготовки
студентів та якість викладання політологічних
дисциплін.

Наш університет представляли студентки ІІІ курсу
філологічного факультету Ірина Волощак та Катерина
Лопушанська. Олімпіада складалася з двох етапів:
теоретичного (розв’язання творчих завдань і тесту-
вання) та дослідницького (захист наукових робіт). Зав-
дання вимагали глибоких знань, креативного та

аналітичного підходу до вирішення.
Підтвердженням глибоких теоретичних знань студентів є нагородження Ірини Во-

лощак Дипломом ІІІ ступеня, медаллю та грамотою у номінації “Знавець теорії
політичної науки”,  а Катерини Лопушанської – грамотою у номінації “За оригінальне
вирішення наукової проблеми”. Науковий керівник учасниць – кандидат політичних
наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Оксана Зелена.

ПЕРЕМОГА ДРОГОБИЦЬКИХ СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДІ З
ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

4 – 6 квітня на базі Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка, втретє поспіль, було прове-
дено ІІ етап Всеукраїнських студентських
олімпіад зі спеціальності “Фізика” та дис-
ципліни “Фізика”.

В олімпіаді зі спеціальності “Фізика”
взяли участь 24 студенти, які представля-
ли 19 вищих навчальних закладів України.

І місце виборов студент Київського на-
ціонального університету імені Тараса
Шевченка Олексій Лубинець. ІІ місце журі
присудило студенту Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка Миколі Трембецькому та
студенту Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна Дмитрові
Шимківу. ІІІ місце зайняли три студенти:
Павло Мінаєв (Дніпропетровський націо-
нальний університет імені О. Гончара),
Вікторія Розанович (Київський націо-
нальний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова) та  Василь Смалій
(Східноукраїнський національний універ-
ситет імені Володимира Даля).

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД З
СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФІЗИКА” ТА ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА”

участь 21 студент і представляли вони 18
вищих навчальних закладів.

І місце виборов студент Київського на-
ціонального університету імені Тараса
Шевченка Єгор Бондар. ІІ місце зайняв
студент Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна Максим
Мазанов. ІІІ місце журі присудило чоти-
рьом учасникам олімпіади: студентці Дро-
гобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка Мар’яні
Кондарів; студенту Миколаївського націо-
нального університету імені В.О. Сухо-
млинського Максиму Гузею; студентці
Одеського національного університету
імені І. Мечнікова Катерині Андрич та сту-
дентці Уманського державного педагогіч-
ного університету імені Павла Тичини
Ярині Щепкіній.

 В програмі роботи олімпіади було пе-
редбачено культурну програму. Для сту-
дентів, які представляли усі регіони Украї-
ни, провели пішу екскурсію Дрогобичем
та автобусну екскурсію за маршрутом
Дрогобич – Трускавець – Борислав –
Нагуєвичі – Дрогобич.

4 – 5 квітня  студенти ІV курсу факуль-
тету початкової та мистецької освіти
Оксана Кулик та Ольга Сагайдак взяли
участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади
з “Культурології”, яка відбулася в Націо-
нальному технічному університеті України
“Київський політехнічний інститут”. Сту-
дентка Ольга Сагайдак нагороджена дип-
ломом за перемогу у І турі ІІ етапу в но-
мінації “Фундаментальні знання”. Нау-
ковий керівник доцент Оксана Петрів
нагороджена грамотою за ґрунтовну та
плідну підготовку учасника олімпіади,
залучення студентів до наукової роботи
та високий професіоналізм.

ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ З

“КУЛЬТУРОЛОГІЇ”

25 березня студентка факультету почат-
кової та мистецької освіти Христина Анд-
реєва (група ПОО-12С) нагороджена дип-
ломом ІІ ступеня за зайняте ІІ місце у фі-
налі Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт з природничих, техніч-
них та гуманітарних наук за галуззю “По-
чаткова освіта”, який відбувся на базі
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені  Івана Франка. Віта-
ємо Христину Андреєву та її наукового
керівника кандидата педагогічних наук,
доцента кафедри математики, інформа-
тики та методики їх викладання в почат-
ковій школі Олександру Шаран.

ФІНАЛЬНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ

НАУКОВИХ РОБІТ З
ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА

ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЗА
ГАЛУЗЗЮ “ПОЧАТКОВА ОСВІТА”

На фото: доцент Олександра Шаран та
Христина Андреєва

22 березня студентка факультету почат-
кової та мистецької освіти Мирослава Ку-
рило отримала диплом ІІ ступеня за пере-
могу у Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт із галузі наук
“Актуальні проблеми інклюзивної освіти”,
який проводився базі Відкритого між-
народного університету розвитку людини
“Україна” (м. Київ) (науковий керівник
доцент кафедри педагогіки та методики
початкової освіти І. Садова). Голова галу-
зевої конкурсної комісії нагородив серти-
фікатом учасницю ІІ туру зазначеного кон-
курсу студентку факультету початкової та
мистецької освіти Оксану Кулик (науковий
керівник – доцент кафедри педагогіки та
методики початкової освіти Л. Колток).

На фото: переможці олімпіади Ірина Волощак, Ка-
терина Лопушанська та доцент Оксана Зелена

В олімпіаді з дисципліни “Фізика” взяли

ІІ МІСЦЕ У ІІ ТУРІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ РОБІТ

ІРИНА ВОЛОЩАК –  ПЕРЕМОЖНИЦЯ
VІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Студентка філологічного факультету Ірина Волощак (група УА-33Б) нагороджена

дипломом І ступеня у VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса
Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль).
Вітаємо Ірину Волощак та її наукового керівника доцента кафедри української мови
Марію Стецик.
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24 – 25 березня на факультеті початкової
та мистецької освіти проходив II етап Все-
українського конкурсу студентських нау-
кових робіт із природничих, технічних і
гуманітарних наук за галуззю “Початкова
освіта”.

24 березня підсумкову науково-прак-
тичну конференцію конкурсу відкрив де-
кан факультету початкової та мистецької
освіти доцент Іван Кутняк. Із вітальним
словом звернулася до присутніх ректор,
професор, доктор філософських наук На-
дія Скотна.

На адресу конкурсної галузевої комісії
було надіслано 51 роботу з 25 вищих нав-
чальних закладів різних куточків України
– Вінниці, Києва, Мелітополя, Луцька,
Херсона, Рівного, Кам’янця-Подільсь-
кого, Житомира, Кривого Рогу, Сум, Ума-
ні, Миколаєва, Кіровограда, Харкова та ін.

Для участі в заключному етапі галузева
конкурсна комісія запросила 36 студентів
із 23 вищих навчальних закладів. До складу
галузевої конкурсної комісії входили: Ми-
кола Пантюк, професор, доктор педагогіч-
них наук, проректор із наукової роботи
(голова галузевої конкурсної комісії);
Галина Філь, доцент, кандидат філологіч-
них наук, заступник декана з наукової
роботи (заступник голови галузевої комі-
сії); члени комісії: Марія Федурко, доктор
філологічних наук, професор, завідувач
кафедри філологічних дисциплін та мето-
дики їх викладання у початковій школі;
Володимир Ковальчук, доктор педагогіч-
них наук, професор, завідувач кафедри
математики, інформатики та методики їх
викладання у початковій школі; Валентина
Дротенко, кандидат філософських наук,
доцент, завідувач кафедри культурології

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ІЗ ГАЛУЗІ НАУК “ПОЧАТКОВА ОСВІТА”

та мистецької освіти; Оксана Жигайло,
кандидат психологічних наук, доцент;
Світлана Гірняк, кандидат філологічних
наук, доцент; Світлана Луців, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент; Михайло Сидор,
кандидат мистецтвознавства, доцент;
Лілія Стахів, кандидат педагогічних наук,
доцент; відповідальний секретар: Наталія
Калита, кандидат педагогічних наук, до-
цент (Дрогобицький державний педагогіч-
ний університет імені Івана Франка), а
також Галина Кіт, кандидат педагогічних
наук, доцент (Вінницький державний педа-
гогічний університет імені Михайла Коцю-
бинського), Іван Коновальчук, доктор пе-
дагогічних наук, доцент (Житомирський
державний університет ім. Івана Франка).

24 березня відбувся захист наукових
робіт, під час якого студенти презентували
основні положення своїх досліджень. Із
цією метою була організована робота двох
секцій (модератор секції № 1 – Марія Фе-
дурко, доктор філологічних наук, профе-
сор Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка;
модератор секції № 2 – Галина Кіт, канди-
дат педагогічних наук, доцент Вінниць-
кого державного педагогічного універси-
тету імені Михайла Коцюбинського).

25 березня на підсумковій науково-прак-
тичній конференції кращі з кращих отри-
мали дипломи I, II і III ступенів: диплом І
ступеня: Яна Великоіваненко (Націо-
нальний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова); Ольга Лєскова (ДВНЗ
“Донбаський державний педагогічний
університет”); Аліна Мельничук (КПІ Дер-
жавний вищий навчальний заклад “Кри-
ворізький національний університет”);
диплом ІІ ступеня: Христина Андреєва

(Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Марія
Береза, Тетяна Олешко (Вінницький дер-
жавний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського); Ольга Остап-
чук (Житомирський державний універ-
ситет імені Івана Франка); Олександра Се-
ма (Глухівський національний педагогіч-
ний університет імені Олександра Дов-
женка); диплом ІІІ ступеня: Ірина Дем’я-
нюк (Рівненський державний гуманітар-
ний університет); Катерина Рибальська
(Сумський державний педагогічний уні-
верситет імені А.С. Макаренка); Світлана
Роєнко (Уманський державний педагогіч-
ний університет імені Павла Тичини); Ма-
рина Семенчова (Миколаївський націо-
нальний університет імені В.О. Сухомлин-
ського); Аліна Сташенко (Кіровоградсь-
кий державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка); Ольга То-
польницька (Київський університет імені
Бориса Грінченка).

Крім того, студенти-науковці були наго-
роджені грамотами в номінаціях: “За ори-
гінальність наукової ідеї”; “За новизну нау-
кових положень”; “За кращу презентацію
наукових ідей”; “За практичну спрямова-
ність наукового дослідження”; “За іннова-
ційність наукових ідей”; “За краще пред-
ставлення інтердисциплінарних зв’язків
дослідження”. Усі студенти отримали сер-
тифікати учасників науково-практичної
конференції ІІ етапу Всеукраїнського кон-
курсу наукових робіт із галузі наук “По-
чаткова освіта”.

Крім плідної наукової роботи, учасники
конференції ознайомилися з факультетом
початкової та мистецької освіти Франко-
вого вузу, оглянули виставки картин та
робіт із трудового навчання, які виготови-
ли студенти факультету. Цікаву екскурсію
вулицями старовинного Дрогобича (як і
наступного дня – містом-курортом Трус-
кавець) провів доцент Микола Гладкий.
Цього ж дня для учасників конференції
силами студентів та викладачів факультету
в актовій залі нашого університету був
організований концерт, а після підведення
підсумків науково-практичної конференції
та вручення нагород доц. Микола Гладкий
організував для наших гостей екскурсію
в музей-садибу Великого Каменяра в село
Нагуєвичі. Галина ФІЛЬ,

заступник декана з наукової роботи
факультету початкової та

мистецької освіти

22 – 24 березня на базі Чер-
нівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федь-
ковича  відбувся II тур Все-
українського конкурсу сту-
дентських наукових робіт із
біологічних наук. Студентка IV
курсу біологічного факультету
Мар’яна Гункевич  виступила
із науковою роботою “Анти-

оксидантні та антибактерійні властивості природної і
культурної форм Matricaria recutita сорту “Перлина Лі-
состепу” і зайняла III місце. Вітаємо переможницу  конкурсу
та її наукового керівника доцента кафедри біології та хімії
Галину Клепач.

16 – 18 березня студенти  біологічного
факультету Ірина Сабат (група Е-42Б) та
Аліна Романчак (група Е-32Б)  взяли
участь у  II турі Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт із при-
родничих, технічних і гуманітарних наук
за галуззю науки “Екологія та екологічна
безпека”, який проводився на базі Пол-
тавського національного технічного уні-
верситету імені Юрія Кондратюка. Сту-
денти виступили з науковою роботою

“Використання енергетичних рослин для рекультивації техногенних
територій у межах Трускавецько-Східницької рекреаційної зони” і
зайняли ІІ місце. Вітаємо студентів та їх наукового керівника доцента
кафедри екології та географії Мирона Цайтлера.

ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ЕКОЛОГІЇ

ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
На фото: доцент Мирон Цайтлер та
Ірина Сабат після вручення диплома

 II ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ІЗ

БІОЛОГІЧНИХ НАУК
На фото: доцент Світлана
Монастирська та Мар’яна
Гункевич після вручення
диплома
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14 – 16 квітня на біологічному фа-
культеті відбулася XІV Міжнародна
науково-практична конференція “Валео-
логія: сучасний стан, напрями та перспек-
тиви розвитку”, присвячена 20-річчю
валеології в Україні. У конференції взяли
участь понад 110 учасників з різних країн
(Україна, Польща, Литва, Молдова…).

Розпочалося пленарне засідання з ві-
тальної промови ректора професора Надії
Скотної. До учасників конференції звер-
нулися почесні гості: Марія Гончаренко,
Володимир Козявкін, Святослав Куче-
рявий, Бартош Ванот, Генрік Собчук...

Згодом учасники конференції відвідали
майстер-класи: “Комплексна діагностика
і лікування організму за давньо-слов’ян-
ськими техніками”, “Валеологічні методи
та форми роботи з корекції стану здоров’я

XІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

7 квітня на кафедрі анатомії, фізіології та валеології біологічного
факультету відбулося секційне засідання студентської наукової конференції
“Валеологія”, яке було приурочене Всесвітньому дню здоров’я та реалі-
зації Міжнародного проекту “НІЗ (неінфекційні захворювання): профілак-
тика та зміцнення здоров’я в Україні”.

Львівщина є однією із семи пілотних областей, обраних бюро ВООЗ в
Україні і Швейцарською Агенцією розвитку для реалізації довготер-
мінованого просвітницького міжвідомчого проекту.

Секційне засідання конференції відкрила декан факультету та член
робочої групи Проекту від Львівської області, доцент Світлана Волошан-
ська, яка ознайомила присутніх з основними напрямками проекту.

Із доповідями виступили студенти біологічного факультету: Ольга Ло-
зинська (Б-51С), Тетяна Ваньо (Б-51С), Христина Медвідь (Б-51С), Дмитро
Здендяк (БХ-41Б) та Мар’яна Дмуховська (БХ-31Б).

Учасники конференції переглянули презентації, присвячені аспектам
функціонування заходів у протидії неінфекційних захворювань.

7 квітня у Всесвітній день здоров’я і в
рамках проекту “НІЗ (неінфекційні захво-
рювання): профілактика та зміцнення здо-
ров’я в Україні” викладачі та студенти біо-
логічного факультету провели заходи у
навчальних закладах Дрогобича та Бо-
рислава, спрямовані на боротьбу з основ-
ною четвіркою факторів ризику неінфек-
ційних захворювань (тютюнопаління, зло-
вживання алкоголем, нездорове харчу-
вання, низька фізична активність).

Викладач кафедри анатомії, фізіології та
валеології Оксана Лупак провела інфор-
маційну годину для учнів Дрогобицького

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ “НІЗ (НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ):
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ”

6 – 7 квітня на біологічному факультеті
відбулася студентська наукова конфе-
ренція “Актуальні проблеми біології, еко-
логії, хімії та валеології”.

6 квітня пройшло пленарне засідання.
Із доповідями виступили студенти біоло-
гічного факультету: Мар’яна Гункевич (Б-
11М), Ірина Сабат (Е-42Б), Аліна Романчак

професійного політехнічного ліцею із
попередження неінфекційних захворю-
вань. Слухачам пояснили такі поняття:
“девіантна поведінка підлітків”, “наркома-
нія та її признаки”, “алкогольна залеж-
ність”, “формування здорового  способу
життя”.

Студентки IV курсу біологічного фа-
культету Ольга Войтків та Ірина Решетова
під керівництвом кандидата педагогічних
наук, доцента кафедри біології та хімії
Григорія Коссака провели лекцію для
учнів 9 – 11 класів у ЗОШ № 4 (м. Дрого-
бич). Згодом учні відповіли на запитання,

підсумували інформацію про шкідливий
вплив наркотиків на життя і розвиток
людини, отримали інформаційно-просвіт-
ницький матеріал.

Студентки IV курсу біологічного фа-
культету Лідія Білінська, Уляна Галайко та
Василина Ярошович під керівництвом
кандидата хімічних наук, доцента кафедри
біології та хімії Ірини Брюховецької
провели захід у вигляді бесіди в ЗОШ №
5  (м. Борислав). Обговорили шкідливість
спиртних напоїв, загрозу від куріння та
наркотичних речовин.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
 БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(Е-32Б), Уляна Ілюк (БХ-5Б), Мирослава
Курило (ПОЗ-11С), Оксана Кулик (ПОА-
42Б). До роботи конференції долучилася
кафедра педагогіки та методики по-
чаткової освіти.

7 квітня студенти продовжили пра-
цювати в таких секціях: “Біологія”, “Хімія”,
“Екологія” та “Валеологія”.

На фото: головуючі конференції (зліва направо) В. Козявкін, С. Волошанська,
М. Гончаренко, Н. Скотна, С. Кучерявий, Б. Ванот

дітей із порушеннями психіки та ДЦП”,

“Цілюща сила наших рук (метод Су Джок-
терапії)”, “Тета-зцілення – природний
шлях пробудження прихованих можли-
востей людини”.

Наступного дня в Трускавці розпо-
чалися секційні засідання, які відкрив
міський голова Андрій Кульчинський. На
завершення роботи учасники конференції
відвідали фортецю “Тустань” та помилу-
валися Прикарпатськими краєвидами.

Кінцевим етапом конференції стало
підбиття підсумків, прийняття резолюції,
вручення сертифікатів учасникам. Крім
того, організовано екскурсію у садибу та
музей Івана Франка у с. Нагуєвичі.
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За участю заступника Міністра освіти і
науки України Павла Хобзея відбулася
Всеукраїнська семінар-нарада “Якість під-
готовки, перепідготовки і підвищення ква-
ліфікації фахівців для дошкільної освіти –
пріоритет діяльності вищих навчальних
закладів і закладів післядипломної педа-
гогічної освіти” (30 березня 2016 р.). Захід
організовано відділом дошкільної освіти
департаменту загальної середньої та до-
шкільної освіти Міністерства освіти і нау-
ки України (начальник відділу – Т. Пана-
сюк) спільно з відділом дошкільного роз-
витку Інституту модернізації змісту освіти.
У ньому взяли участь близько 70 пред-
ставників ВНЗ та ІППО з усіх регіонів
України.

У вступному слові Павло Хобзей окрес-
лив перспективи оновлення законодавчої
бази освітньої галузі, реформування за-
гальної середньої освіти, наголосив на
важливості забезпечення наступності між
дошкільною і початковою ланками сис-
теми освіти, підготовки нового покоління
педагогів сучасної формації для дошкілля.
Серед основних змін, виокремив старт у
2018 році нової української школи, яка
буде мати нові навчальні програми та буде

14 квітня доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри дошкільної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка Наталія Гавриш провела лекції та тренінги
для студентів і викладачів спеціальності “Дошкільна освіта”
на тему “Оптимізація інтелектуально-мовленнєвого розвитку

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСОР ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ ІЗ ДРОГОБИЦЬКИМИ КОЛЕГАМИ
дошкільників у середовищі ДНЗ: секрети педагогічної майстерності”.
Науковець презентувала інноваційні технології розвитку словника,
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку,
застосування коректурних таблиць, інтелектуальних карт у роботі з
дошкільниками, що сприяють активній мовленнєвій діяльності дітей.
Також представила науково-методичну літературу: “Калейдоскоп
інформаційно-ігрової творчості дітей”, “Філософія для дітей мовою
серця”, “Розумне виховання сучасних дошкільнят”, “Методика орга-
нізації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних закладах”.

15 квітня Наталія Гавриш провела заняття на тему “Впроваджен-
ня ідей сталого розвитку в систему дошкільної освіти в Україні”.
Обговорено актуальні проблеми дошкільної освіти в контексті су-
часних тенденцій розвитку суспільства. Професор поділилася дос-
відом експериментального дослідження, що здійснювалося в межах
міжнародного шведсько-українського проекту, презентувала 2 по-
сібники для організації роботи з дітьми в умовах ДНЗ (“Маленькі
діти великого світу”, “Дошкільнятам освіта для сталого розвитку”).

МАЙСТЕР-КЛАС НА ФАКУЛЬТЕТІ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ПРІОРИТЕТ ВИШІВ
поділена на циклічні школи (початкова,
основна і старша) тощо.

У виступах запрошених йшлося про
такі важливі компоненти підготовки май-
бутніх фахівців дошкільної освіти та по-
дальшого підвищення їхньої кваліфікації:
основні завдання удосконалення підго-
товки фахівців дошкільної освіти (А. Бо-
гуш, дійсний член НАПН України); за-
гальний стан і перспективи розвитку
системи дошкільної освіти, в т.ч. у сфері
її кадрового забезпечення (Т. Панасюк,
начальник відділу дошкільної освіти
МОН); сучасне програмно-методичне за-
безпеченням змісту дошкільної освіти 
(О. Низковська, начальник відділу до-
шкільного розвитку Інституту модерні-
зації змісту освіти), проблеми вступу до
ВНЗ (О. Богініч, Департамент вищої
освіти МОН), науково-методичне забезпе-
чення змісту дошкільної освіти для дітей
з особливими потребами (І. Гудим, науко-
вий співробітник Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України), зміст курсової
перепідготовки педагогів ДНЗ (Т. Ільчен-
ко, голова Київського міського осередку
ВГО “Асоціація працівників дошкільної
освіти”), якість викладання спеціальних

дисциплін  (І. Туник, голова місцевого осе-
редку ВГО “Асоціація працівників до-
шкільної освіти” у м. Бровари Київської
області),  особливості прийому до ВНЗ,
розробки державних стандартів вищої пе-
дагогічної освіти, типових навчальних
програм (І. Балуба, начальник відділу пе-
дагогічної та післядипломної освіти де-
партаменту вищої освіти МОН) та ін.

На семінарі-нараді було представлено
методичну літературу (програми, посіб-
ники, календарне планування) видав-
ництва “Мандрівець” (Т. Ухіна, заступник
директора видавництва “Мандрівець”), а
також презентовано навчальну програму
“Духовно-моральне виховання дітей до-
шкільного віку на християнських цін-
ностях” (2016).

Учасники засідання обговорювали
актуальні питання підвищення якості
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у галузі дошкільної
освіти  та визначили завдання, що будуть
сприяти їх розв’язанню.

Анна ФЕДОРОВИЧ,
кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри загальної та дошкільної
освіти

Сотні років люди намагаються знайти
шлях до розуміння власного внутріш-
нього “Я”, до гармонії із собою та світом.
Одними з найпопулярніших методик, які
сприяють виконанню цих завдань є арт-
терапія та природотерапія. Ознайомити зі
здоров’язбережувальними методиками,
навчити використовувати їх не лише у нав-
чальній практиці, але й у роботі над со-
бою, був покликаний майстер-клас “Вико-
ристання природотерапії та арт-терапії як
технологій корекції здоров’я молодших
школярів” доцентів І. Садової та Л. Кол-
ток, який проходив 13 квітня на факультеті
початкової та мистецької освіти з ініціати-
ви зав. кафедри педагогіки та методики
початкової освіти професора М. Пантюка.

Проводячи майстер-клас, викладачі
прагнули продемонструвати студентам IV
курсу одну з форм професійного, актив-
ного навчання, спрямованого на створен-
ня позитивного емоційного настрою.

Студенти ознайомилися із сучасними
арт-терапевтичнми техніками зцілення за
допомогою творчості, засобами невер-
бального спілкування, які можна застосо-
вувати в роботі як з дорослими, так і з
дітьми. Серед них: методика природотера-
пії у поєднанні з терапією піском “Осінні
квіти”; ізотерапія “Малюнок сім’ї”, ме-
тодика казкотерапії “Допиши казку”.

Студенткою О. Кулик було продемонст-
ровано метод екологічної лабіалізації у
вигляді вправи “Моральна дилема” Під час
демонстрації відеокартини краси природи
серед приємних пейзажів можна було по-
бачити також сміттєзвалища, брудні вулиці,
сквери. Усі міркування і пропозиції учас-
ники відтворили у творчому відеопроекті
“Бережіть природу”.

Під час вправи “Малювання своїх від-
чуттів” (метод художньої репрезентації
природних об’єктів) майбутнім вчителям
пропонувалося переглянути відеокартини
природи на фоні класичної музики. Під
враженням гарних пейзажів учасники
малювали свої відчуття, використовуючи
кольорову палітру.

Доц. І. Садова провела цікаву проектив-
ну методику “Малюнок дерева”, яка тра-
диційно розглядається у психодіагностиці
як автопортрет. Студенти та викладачі у
малюнку цілісно відобразили ставлення до
себе, самооцінку, характер взаємовідно-
син з оточенням.

Викладачі майстерно використали муль-
тимедійне забезпечення викладу матеріалу,
яке дозволило раціонально використати

час. Аудиторія, у якій проводилося занят-
тя, була прикрашена виставкою сучасних
студентських робіт і творчими доробками
старших викладачів кафедри Я. Дробчак
та Г. Шубак.

Логічним завершенням майстер-класу
стали доповіді студентів М. Курило, яка
була напередодні нагороджена дипломом
ІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з
галузі наук “Актуальні проблеми інклюзив-
ної освіти” (Відкритий міжнародний уні-
верситет розвитку людини “Україна”, м.
Київ) та Т.  Ісупової, яка отримала диплом
ІІІ ступеня за напрямом “Педагогічні нау-
ки” (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини).

Високу оцінку проведеному майстер-
класу дав професор М. Пантюк. Він наго-
лосив, що на кафедрі вже стало традицією
проведення Днів педагогічних інновацій.

Варто зауважити, що заняття високо
оцінили викладачі, оскільки запропоновані
форми та методи були сучасними та інте-
рактивними, вміло впроваджувалися еле-
менти педагогічної технології організації
групової навчальної діяльності, де основ-
ний акцент робиться на творчому самови-
раженні студента.

Усі учасники отримали корисний дос-
від, творче натхнення і позитивні вражен-
ня від проведеного заходу.

Висловлюємо подяку учасникам та
присутнім.

 Колектив кафедри педагогіки та
методики початкової освіти
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 1 квітня у актовій залі Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка пройшло пленарне
засідання ХХVІІ Наукової сесії Наукового
товариства імені Тараса Шевченка.У ро-
боті заходу взяли участь знані науковці
Києва, Львова, Дрогобича.

Відкрив пленарне засідання Леонід Ти-
мошенко. Із вітальним словом до учас-
ників та гостей ХХVІІ Наукової сесії НТШ
звернулася ректор Франкового вузу, про-
фесор Надія Скотна, акцентуючи на зна-
чимості роботи НТШ. Ректор побажала
усім міцного здоров’я, інтелектуальної
активності, плідної роботи й наукових
здобутків.

Секретар пленарного засідання, доцент
Микола Галів ознайомив присутніх із пла-
ном роботи та запропонував рекоменду-
вати професорів Михайла Шалату і Лео-
ніда Тимошенка у дійсні члени НТШ.
Пропозицію схвально зустріли та усі одно-
голосно підтримали.

До присутніх звернувся голова Дрого-
бицької філії НТШ Леонід Тимошенко,
який подякував присутнім за висловлену
довіру та запросив до слова дрогобиць-
кого дослідника, професора Михайла
Шалату, який виступив із доповіддю
“Один із видатних, котрі через Московію
– в чужій землі” (до 175-річчя від дня
народження Михайла Драгоманова). До-
повідач зосередив увагу присутніх на ма-

ХХVІІ НАУКОВА СЕСІЯ НТШ

лознаних фактах із життя та діяльності
М. Драгоманова.

Київський дослідник-історик, кандидат
історичних наук, доцент кафедри історії
Національного університету “Києво-Мо-
гилянська академія”, представник істо-
ричної школи професора Наталії Яковенко
Ігор Тесленко, зупинився на аналізі стано-
вища Православної церкви в Острозькому
князівстві впродовж другої половини ХVІ
– початку ХVІІ ст.

Наступна доповідь-презентація стосу-
валася результатів археологічних дослі-
джень вежі-дзвіниці дрогобицького кос-
тьолу Св. Варфоломія, які були проведені
в Дрогобичі влітку 2015 р. Презентацію
представляв львівський дослідник, кан-
дидат архітектурних наук, науковий спів-
робітник Інституту українознавства
НАНУ, головний консультант дрого-
бицької археологічної експедиції “Вежа
– 2015” Юрій Лукомський. Із запропоно-
ваних слайдів та пояснень до них, учас-
ники сесії ознайомилися з ходом архе-
ологічних розкопок, знахідками-арте-
фактами (підземний колектор XVIII ст.,
понад чотирьох десятків монет ХVІІ – ХІХ
ст., чотири одиниці озброєння козацької
доби тощо). Доповідач детально охаракте-
ризував особливості побудови фунда-
ментів вежі-дзвіниці, віднайденого колек-
тора, окреслив специфіку зведення цих
об’єктів, ознайомив присутніх із  перспек-

тивами археологічних досліджень при-
леглої до вежі-дзвіниці території, результа-
ти яких би внесли чимало доповнень у
історичне минуле Дрогобича.

На завершення пленарного засідання
кандидат історичних наук, завідувач
відділу україніки Львівської національної
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника –
Констянтин Курилишин презентував своє
чергове видання “Часопис “Діло” (Львів,
1880 – 1939 рр.)” (Коло, 2015). Дослідник
розповів про принципи і методику, на
яких будувалася робота над виданням,
зазначив, що презентоване видання
уміщує в собі  бібліографічні матеріали про
понад три тисячі малознаних і забутих
представників українства та інших на-
ціональностей, долі яких пов’язані з Га-
личиною. Автор вказав, що зміст першого
тому сформовано на основі інформації,
зафіксованої на сторінках часопису “Діло”
за 1880 – 1889 роки (некрологи, подієва
інформація, аналітичні та публіцистичні
статті, рецензії, нариси, різноманітні огля-
ди, рекламні оголошення тощо). Презен-
товане видання стане в нагоді будь-якому
досліднику-науковцю: історику, джерело-
знавцеві, бібліографу, краєзнавцеві, жур-
налісту, а також принагідним буде тим, хто
цікавится історичним минулим, адже до-
поможе доповнити інтелектуальний потен-
ціал різнобічною інформацією про сус-
пільно-політичне життя Галичини і не
тільки, а також детальніше ознайомити із
біограмами пересічних й непересічних
особистостей краю.

Завершилося засідання жвавими обго-
вореннями, у яких взяли участь як слухачі,
так і доповідачі. Зокрема, певними рефлек-
сіями стосовно прослуханих доповідей із
присутніми поділилися Л. Тимошенко,
Є. Пшеничний, І. Тесленко, М. Шалата та
інші. Голова Дрогобицької філії НТШ по-
дякував усім за участь у роботі ХХVІІ
Наукової сесії НТШ та висловив сподіван-
ня про майбутні зустрічі, які є вкрай
важливими у контексті популяризації су-
часної української науки.

Володимир ГАЛИК,
кандидат історичних наук, доцент,

заступник декана з НДР історичного
факультету

ПАЛОМНИЦТВО АКАДЕМІЧНИХ ОСЕРЕДКІВ ДРОГОБИЧА
ДО КАФЕДРАЛЬНОГО ХРАМУ ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ

7 квітня на свято Благовіщення ака-
демічні осередки м. Дрогобич прибули на
Божественну Літургію до катедрального
храму Пресвятої Трійці та отримали пов-
ний відпуст із нагоди Року Божого Ми-
лосердя.

Ініціатором відпустового паломництва
був студентський капелан Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка. В урочистості взяли
участь ректор професор Надія Скотна,
проректори, викладачі, працівники та
студенти університету. Також  на богослу-

жінні були присутні дирекція, викладачі і студенти дрогобицьких
коледжів та училищ.

Святу Літургію очолив капелан нашого університету о. Олег
Кекош, у присутності настоятеля катедрального храму Пре-
святої Трійці о. Тараса Гарасимчука,  студентських капеланів
Дрогобича о. Євгена Макогона, о. Петра Сюська та інших ду-
хівників. Святу Літургію співав хор “Гаудеамус” під керівниц-
твом декана інституту музичного мистецтва, професора Сте-
пана Дацюка. Згодом усі процесійно зробили хід з іконою Бого-
родиці, приступили до мирування, отримали ювілейні іконки
та з піднесеним духовним настроєм повернулися до своїх
домівок. Назар ЯРЕЦЬКИЙ,

студент інституту іноземних мов
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12 квітня студенти та викладачі со-
ціально-гуманітарного факультету про-
довжили цикл краєзнавчих мандрівок.

Наш маршрут пролягав чарівним За-
карпаттям. Це сонячний куточок України,
де живуть працьовиті люди, збереглася
славна історія, ростуть екзотичні південні
рослини. Квітень багатий запахами різно-
барвної магнолії: рожеві, білі, жовті великі
запашні квіти вкривають крони дерев май-
же біля кожної домівки. Але ще дивовиж-
нішими були наші враження в столиці
Закарпаття – древньому місті Ужгород.
Солодкавий запах квітучих сакур заполо-
нив площі та набережну. Блідо рожеві бу-
кетики густо вкривають крони дерев, пе-
люстки на вітрі кружляють у ліричному
танці та чудним мереживом застеляють
землю… Таке диво природи викликає по-
див та захоплення у всіх – перехожі посмі-
хаються, гості фотографуються, птахи спі-

24 березня студенти ІІ курсу (гр. БХ-21Б) біологічного факультету з доцентом
кафедри біології та хімії Василем Стахівим провели захід, присвячений “Дню
птахів”.

Оберігати оточуюче середовище! Ці слова ми чуємо все частіше. Вони звучать
на симпозіумах вчених, в розмовах мільйонів людей. Любов до природи – це і
любов до Батьківщини, до свого народу. Це наш світогляд, наша мораль, весь
спосіб нашого життя. Його невід’ємною  частиною є птахи. На земній кулі їх
налічується 8 тисяч 700 видів, а в нашій країні майже 770 видів.

На заході студенти спільними зусиллями розгадали кросворд, в якому, за
допомогою додаткових слів (археоптерикс, воло, псевдозухії, Безкільові, очин,
куприк, пряжка) окреслилось головне слово – ПОВЗИК (Українське товариство
охорони птахів проголосило Повзика (Sitta europaea ) – птахом 2016 року).

Студенти дізнались багато нової, цікавої інформації про повзика й інших
птахів. Для закріплення отриманих знань була проведена вікторина, розгадати
яку допомогла декан біологічного факультету Світлана Волошанська.

1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна Конвенція про охорону птахів,
тому цей день є Міжнародним днем птахів, але студенти біологічного факультету
закликають всіх пам’ятати про охорону птахів не тільки 1 квітня, а завжди.

9

7 квітня зі студентами філологічного, історичного факультетів
та інституту музичного мистецтва за ініціативою доцентів кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти В. Городиської, С. Івах
відбулася весняна екскурсія до м. Львів. Метою цієї подорожі
було ознайомлення студентів із культурно-мистецькими пам’ят-
ками міста: храмами Св. Юра, Домініканським костелом, пам’ят-
кою архітектури національного значення “Вірменським кафед-
ральним собором Успіння Пресвятої Богородиці”, Єзуїтським
костелом апостолів Петра та Павла, музеєм “Личаківське кла-
довище”, пам’ятників Тарасові Шевченку, художнику Никифору
Дровняку, музеєм-рестораном “Львівська копальня кави”, тема-
тичним рестораном-кнайпою “Криївка”. Завершилася екскурсія
оглядом знаменитого оперного театру імені Соломії Крушель-
ницької. Віолета ГОРОДИСЬКА,

кандидат педагогічних наук, доцент
Світлана ІВАХ,

кандидат педагогічних наук, доцент

МИЛУЄМОСЯ САКУРОЮ

Надія ДУДНИК,
заступник декана з НДР соціально-гуманітарного факультету

вають своїх найкращих весняних пісень
– панує мир та краса, як у раю…

Наша подорож мала також пізнавальну
мету, і наступною зупинкою був Ужго-
родський замок, який розташований на
пагорбі Унгвар на березі ріки Уж. Непе-
реможна історія замку сягає ХІ століття.
Скільки звитяжних подій він зазнав під час
правління знаної угорської династії Дру-
гетів та Ференца Ракоци у війнах з мон-
голо-татарами,  австрійцями, іншими заво-
йовниками. Знаменитий замок і як центр
освіти та культури. Наприкінці ХVІІІ сто-
ліття єпископ Андрій Бачинський за
сприяння австрійської імператриці Марії-
Терези Габсбург заснував в основній
споруді замку греко-католицьку семіна-
рію, яка успішно діяла протягом півсто-
ліття, несучи просвітництво та основи віри
в народне життя.

Наступною краєзнавчою зупинкою на-
шої мандрівки був Невицький замок, який
знаходиться на виїзді з Ужгорода біля села
Кам’яниця.  Історія Невицького замку по-
чинається приблизно у XII столітті. Йо-
го будівництво було пов’язане з активною

проруською політикою угорських королів,
зростанням ролі гірських перевалів і шля-
хів, які вели через Карпати на північ і схід
до Галича та Києва.  Нині ця споруда зруй-
нована, але її велич та архітектура захоп-
лює туристів та архітекторів, а краса гір-
ських краєвидів з висоти пташиного по-
льоту робить людину щасливою у стінах
віковічних кам’яних мурів. Мандрівка
наша продовжилася в містечку Берегове,
яке славиться лікувальними термальними
водами. Оздоровчий центр “Жайворонок”
дав нам можливість забути про всі погодні
та соціальні негаразди – ніжне сонечко,
тепла мінералізована вода, чудові ланд-
шафти посприяли покращенню самопо-
чуття та бадьорості духу.

Із веселим настроєм, культурними вра-
женнями та новими силами ми поверну-
лися в Дрогобич. Дякуємо організаторові
наших чудових краєзнавчих поїздок –
доценту Любові Гаврищак. А тепер до нав-
чання, незабаром сесія. Бажаємо всім
успіхів та вміння черпати наснагу з пре-
красних куточків нашої багатої україн-
ської землі.

ВЕСНЯНИЙ ЕКСКУРС СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ЛЬВОВА

Наталія ЛУЧКІВ,
студентка біологічного факультету  (група БХ-21Б)

“ЕКОЛОГІЧНИЙ МАНІФЕСТ”
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“Додайте до кожного свого уроку 12
порцій мудрості, 11 –  терпеливості, 10
– хоробрості, 9 – працелюбності, 8 –
оптимізму, 7 – відданості своїй справі, 6
– вільнодумства, 5 – доброти, 4 – від-
починку й турботи про здоров’я, 3 – гу-
мору, 2 – педагогічного такту і 1 пор-
цію – віри в кожного свого учня”, – під
таким гаслом так званого “приготування
смачного уроку” 17 березня на базі факуль-
тету початкової та мистецької освіти ра-
зом з відділом освіти Жидачівського ра-
йонного відділу освіти, районним метод-
кабінетом та Бережницькою СЗШ І – ІІІ
ст. Жидачівського району проходив нау-
ково-методичний семінар на тему “Ефек-
тивні методи навчання в початкових кла-
сах за новим Держстандартом початкової
загальної освіти”. У ньому взяло участь
24 учителі початкових класів, що представ-
ляли творчу групу учителів Жидачівщини.

 Метою семінару було здійснити обмін
досвідом учителів-практиків та викладачів
факультету, які викладають фахові мето-
дики – методику викладання української
мови, математики, інформатики та при-
родознавства. Участь у семінарі взяли і
студенти ІІІ –ІV курсів, які вже обізнані із
фаховими дисциплінами, необхідними для
здійснення освітнього процесу у почат-
ковій школі.

Гості семінару мали можливість озна-
йомитися із творчими доробками сту-
дентів: календарями природи (керівник –
доцент кафедри педагогіки та методики
початкової освіти Л. Колток) та виробами
з техніки паперопластики й квілінгу (керів-
ники – доцент кафедри педагогіки та ме-
тодики початкової освіти Я. Дробчак та
старший викладач цієї кафедри Г. Шубак).

 Вітальним словом зустріла гостей зас-
тупник декана з навчальної роботи фа-
культету доцент Л. Білецька. Модерато-
рами семінару були заступник директора
з навчально-виховної роботи Бережниць-
кої СЗШ І – ІІІ ст. Н. Петях та доцент ка-
федри педагогіки та методики початкової
освіти Л. Стахів.

Варто зауважити, що обмін досвідом
учителів-практиків та викладачів факуль-
тету здійснювався почергово. Так, цікаву
доповідь з умілим поєднанням мультиме-
дійної презентації продемонструвала учи-
тель початкових класів Бережницької шко-
ли І. Квасній. Із метою створення опти-
мального освітнього простору для форму-
вання ключових та предметних компе-
тентностей молодших школярів на уроках
природознавства за новим Держстандар-
том початкової загальної освіти вчителька
розкривала низку методів та методичних
прийомів, які вона використовує у своїй
практичній діяльності з учнями 4 класу,
особливу увагу звертаючи на проективну

ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ІЗ ОРГАНАМИ
УПРАВЛІННЯ ТА ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

технологію та технологію “Створення
ситуації успіху”.

У свою чергу доцент кафедри педаго-
гіки та методики початкової освіти Л. Ста-
хів поділилася досвідом щодо складання
дидактичних казок та проведення диску-
сій, які, на її погляд, є ефективними  у здій-
сненні навчання природознавства молод-
ших школярів. Цю методику вона подавала
у контексті впровадження технології фор-
мування творчої особистості (за Г. Альт-
шуллером), зокрема методів прямої, не-
прямої, фантастичної та емпатійної ана-
логій, а також методів моделювання ма-
леньких чоловічків та мозкового штурму.

 Варто зауважити, що окремі види робіт
учителі виконували у заздалегідь підго-
товлених групах. Експертною групою вис-
тупали окремі студенти, які були присут-
німи у залі. Таким чином, шляхом переда-
вання умовного мікрофона під час се-
мінару “народилася” колективна дидактич-
на казка про рослини, занесені у Червону
книгу України, а шляхом продемонстро-
ваних слайдів із використаною інфор-
мацією, зібраною на сайтах Інтернету та з
довідково-енциклопедичної літератури –
учасники семінару складали невеличкі тек-
сти для створення книги “Скарги тварин”.

Методику проведення дискусій на уро-
ках природознавства Л. Стахів проде-
монструвала через фрагменти відеофіль-
му, відтвореного у процесі проведеного
уроку за програмою “Майстер-клас” з
учнями 4 класу Медвежанської СЗШ І –
ІІ ст. Дрогобицького району. Доповідачем
також була звернена увага і на форми оці-
нювання в групах, парах, колективно, які
доречно використовувати на уроках при-
родознавства. Присутні із вдячністю чер-
пали знання та вміння, необхідні у процесі
навчання природознавства, використову-
ючи інноваційні методики, які мають місце
у здійсненні ефективності освітнього про-
цесу початкової школи.

Учитель О. Телішевська демонструва-
ла свої знання у контексті використання
ефективних методів навчання на уроках
літературного читання у 3 класі. Учитель-
кою було звернено увагу на низку інтерак-
тивних вправ, які вона вважає ефек-
тивними і мають місце у процесі прове-
дення парної, групової та кооперативно-
групової форм навчальної діяльності мо-
лодших школярів.

Доцент кафедри філологічних дис-
циплін та методики їх викладання у по-
чатковій школі С. Луців запропонувала ви-
користовувати методи технології критич-
ного мислення на уроках літературного
читання. Крізь призму представлених
слайдів присутнім було акцентовано увагу
на понятті “критичне мислення” як здат-
ності учня чітко виокремлювати проблему,

розуміти її з метою прийняття власного
обґрунтованого рішення, принципово
відстоювати свої позиції. Викладачем
було зосереджено увагу і на запитаннях
різних типів, що виступають важливою
психолого-педагогічною умовою розвит-
ку критичного мислення, зокрема прос-
тих, уточнювальних, інтерпретаційних,
творчих, оцінювальних та практичних за-
питаннях, а також на такій низці методах,
як “Припущення на основі запропоно-
ваних слів”, “Спрямоване слухання та мір-
кування”, “Дебати”, “Фіш-боун” та ін.

Особлива увага була зосереджена на
створенні психологічного клімату на уро-
ці, що є також важливою умовою форму-
вання критичного мислення учнів почат-
кових класів. Присутніх у залі було підве-
дено до висновку, що застосування мето-
дів розвиту критичного мислення на уро-
ках літературного читання створює додат-
кову мотивацію до навчання, оскільки учні
краще засвоюють матеріал, із цікавістю
вивчають його і використовують свої
знання у повсякденному житті. Тому вико-
ристання технології критичного мис-
лення є складним, але цікавим процесом
оволодіння знаннями, оскільки яскраво
виражає діалоговий характер, хоча від
учителя вимагає ґрунтовної підготовки та
вмілої її реалізації.

Продовжуючи обмінюватися досвідом,
свої уміння демонструвала і учитель Г. Ба-
сараб, яскраво розкриваючи низку інте-
рактивних технологій, які вона впрова-
джує зі своїми вихованцями – учнями 3
класу на уроках української мови. На її
думку, інтерактивні технології, розроблені
сучасними науковцями та широко вис-
вітлені на шпальтах педагогічної преси, є
ефективними, що було і доведено нею за
допомогою продемонстрованих слайдів.

Надзвичайно цікавим був виступ стар-
шого викладача кафедри філологічних
дисциплін та методики їх викладання у
початковій школі Л. Лужецької, яка наго-
лосила на тому, що, оскільки уроки рідної
мови мають бути особливо цікавими, по-
винні викликати у школярів інтерес до вив-
чення мовних явищ та бажання глибше
пізнавати мову, на кожному уроці потрібно
створювати ситуації для активного мов-
леннєвого спілкування, збагачення чут-
тєво-емоційного досвіду учнів початкової
школи. Виконанню цього завдання, на
думку доповідача, може прислужитися
дидактичний матеріал, зокрема дидак-
тичні вірші, які значною мірою активізу-
ють увагу школярів, пожвавлюють нав-
чальний процес, сприяють духовному
зростанню дітей. Л. Лужецька презенту-
вала добірку власних дидактичних віршів,
спрямованих на опрацювання молодшими
школярами звуків і букв, частин мови,
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окремих орфографічних правил, лекси-
кологічних понять тощо.

Варто зауважити, що у цікавій формі
відбувався обмін досвідом серед учителів
та викладачів факультету у площині навчан-
ня та викладання математики та методики
математики. Так, учитель Л. Опока де-
монструвала свої знання й уміння крізь
реалізацію програмових вимог у навчанні
розв’язування задач першокласниками.
Цікаві підходи щодо розв’язування прос-
тих задач запам’яталися як присутнім учи-
телям, так і студентам, які з великим задо-
воленням стежили за думкою учителя.

На особливостях використання техно-
логій М. Монтессорі та М. Зайцева на уро-
ках математики у 1 класі зосередила увагу
слухачів доцент кафедри математики,
інформатики та методики їх викладання у
початковій школі О. Жигайло. У цікавій
формі нею було описано використання
елементів М. Монтессорі, які сприяють за-
своєнню математичних понять та уявлень
у підготовчому періоді про геометричні
фігури, форму, колір, число, його склад
тощо. Зокрема, було продемонстровано
наочність: рамки-вкладки, геометричні
вкладки, “Чарівні планшети”, набір геомет-
ричних тіл тощо.  На думку доповідача, з
метою формування навичок лічби та скла-
ду чисел у межах 100 варто використо-
вувати запропонований нею й золотий
математичний матеріал М. Монтессорі,
зокрема одиниці-намистинки, стержні-
десятки, квадрати-сотні, куби-тисячі, до-
щечки Сегена, що сприяють утворенню
чисел в межах 20 та 100. Зацікавило при-
сутніх і продемонстроване Математичне
сонце М. Монтессорі, що має 100 про-
мінців, й числові стрічки методичного на-
бору “Рахуємо до ста” розробленої мето-
дики М. Зайцева.

 О. Жигайло у своєму виступі підвела
присутніх до висновку, що використання
елементів технологій М. Монтессорі та
М. Зайцева сприяють формуванню обчис-
лювальної, геометричної складових пред-
метної математичної компетентності

учнів, зміцнюють інтерес до математики,
стимулюють навчальну діяльність  молод-
ших школярів.

Особливо зацікавила присутніх у залі
інформація, подана доцентом цієї ж ка-
федри О. Шаран, оскільки виступ її був
пов’язаний із демонстрацією використан-
ня електронно-обчислювальних ресурсів
на уроках математики у початковій школі,
а саме: навчальних довідкових матеріалах
та засобах, які містять систематизовані
відомості освітнього характеру, що особ-
ливо впливають на пам’ять і уявлення
учня, полегшують процес запам’ятовуван-
ня, дозволяють учителеві зробити процес
цікавим і динамічним.

О. Шаран зосередила увагу на таких
перевагах використання освітніх ресурсів,
як індивідуалізації навчання, інтерактив-
ності, адаптивності, можливості дистан-
ційного навчання тощо, а також на різно-
манітному матеріалі, який можна де-
монструвати у початковій школі завдяки
розробленим сучасним ЕОР: фільмах нав-
чального характеру, сюжетних завданнях
у формі міні-ігор, тестових завданнях,
інтерактивних вправах тощо. Варто заува-
жити, що особлива увага була відведена
теоретичному та практичному викорис-
танні інтерактивної дошки як одного із
комп’ютерно-орієнтованих засобів нав-
чання, що завдяки сенсорному екрану
представляє цікаве поєднання можливості
звичайної дошки та відеопроектора.

 О. Шаран підвела присутніх до виснов-
ку, що можливості застосування комп’ю-
терної техніки дозволяє зробити уроки
нетрадиційними, яскравими, насиченими.
Однак, на її думку, з чим погоджувалися
й усі присутні у залі, жодні ґаджети не змо-
жуть замінити живого слова вчителя, тому
ЕОР обов’язково потрібно використову-
вати у вмілому комплексі з класичними
формами та методами роботи з учнями
початкових класів.

Варто зауважити, що під час прове-
дення науково-методичного семінару важ-
ливе місце було відведено дайджесту

ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ІЗ ОРГАНАМИ
УПРАВЛІННЯ ТА ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

навчально-методичних новинок, зокрема
й презентації навчального посібника “Від
ґудзика до ґаджета”. Через представлені
слайди доцентом кафедри педагогіки та
методики початкової освіти А. Зимуль-
діновою було звернено увагу на зміст по-
сібника – тексти різних жанрів: казки, ле-
генди, байки, притчі, пісні, які використо-
вуються для слухання-розуміння та читан-
ня, що в свою чергу розкривають темати-
ку народних звичаїв, обрядів, традицій,
свят тощо, та малі фольклорні жанри – за-
гадки, швидкомовки, лічилки, жарти тощо.

Цей посібник, упорядкований низкою
викладачів факультету під керівництвом
завідувача кафедрою педагогіки та методи-
ки початкової освіти професора М. Пан-
тюка, допоможе вчителеві початкової
школи зробити уроки навчання грамоти
у 1 класі цікавішими, дозволить збагатити
словник дитини етнопедагогічними та тех-
нократичними термінами та поняттями,
тому добре прислужиться учителям по-
чаткової школи, батькам, родинам нав-
чати своїх вихованців української абетки.

Варто зауважити, що семінар проходив
у дружній атмосфері, на кінець прове-
дення якого відбувся обмін щирих поба-
жань та доброзичливих усмішок один
одному. Вважаємо, що такі заходи є дуже
потрібними, ефективними, вони залиша-
ють великий слід та незабутні позитивні
враження у серцях студентів, учителів,
викладачів. Варто наголосити, що колек-
тив факультету гостинно прийняв своїх
колег, серед яких було багато випускни-
ків факультету, а на сьогоднішній день –
справжніх майстрів педагогічної діяль-
ності.

   Микола ПАНТЮК,
доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогіки та
методики початкової освіти,
проректор з наукової роботи;

Лілія СТАХІВ,
кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри педагогіки та методики
початкової освіти

30 – 31 березня  в нашому університеті
відбулася Міжнародна наукова конфе-
ренція “Виховання у контексті цивіліза-
ційних процесів: вітчизняний і зарубіжний
досвід”,  організована кафедрою загальної
педагогіки та дошкільної освіти. У форумі
взяло участь 117 учасників із 36 вищих
навчальних закладів Польщі, Австрії, Біло-
русі, України. Примітно, що серед учас-
ників – колишні студенти Франкового
вузу, які сьогодні працюють в освітніх
установах Львівщини.

До конференції опубліковано два ви-
пуски фахового видання “Людинознавчі
студії. Серія “Педагогіка”, англомовна ко-
лективна монографія “In the Sphere of

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ПЕДАГОГІВ

Education and Artistic Work” (за редакцією
М. Чепіль, А.М. Жуковської, О. Карпен-
ко), в якій представлено результати дослі-
джень вчених з України, Польщі та Бі-
лорусі. Монографія присвячена надзви-
чайно важливим для людини сферам жит-
тя – освіті, вихованню, розвитку людини
в полікультурному просторі, педагогіч-
ному супроводу в процесі сприяння
прояву творчості.

Розпочалося святкування зі слова рек-
тора професора Надії Скотної, яка при-
вітала учасників конференції та побажала
плідної роботи.  Проблематика цього нау-
кового зібрання була різноплановою та
вельми актуальною. Виступи учасників

торкалися питань виховання дітей та мо-
лоді у вітчизняній педагогічній думці, опіки
і виховання дітей в історичному та антро-
пологічному вимірі, теоретико-методич-
них засад підготовки педагога до вихов-
ної роботи в контексті трансформаційних
суспільних процесів, психолого-педаго-
гічних засад виховання дітей у різних со-
ціальних інституціях, проблем виховання
дітей та молоді в умовах євроінтеграції.

Під час конференції тривав жвавий
обмін думками, наукові дискусії. При-
мітно, що поділитися науковими пошу-
ками та досвідом діяльності мали змогу
як визнані в Україні та за кордоном нау-
ковці, так і аспіранти та студенти, які лише
опановують ази наукової роботи.

Зацікавлення у гостей і учасників кон-
ференції викликала й виставка праць педа-
гогів кафедри загальної педагогіки та до-
шкільної, а також художніх робіт студентів
напряму підготовки “Дошкільна освіта”.

На завершення Міжнародної конферен-
ції виступив мистецький колектив “Дже-
рело” інституту музичного мистецтва,
який презентував добірку українських на-
родних пісень.

Робота конференції надала її учасникам
нового імпульсу до наукового пошуку в
царині педагогіки, історії педагогіки, до-
шкільної педагогіки та фахових методик.

Олена НЕВМЕРЖИЦЬКА,
доктор педагогічних наук, професор



Франківець
12 25 квітня 2016 р. № 4 (237) 25 квітня 2016 р. № 4 (237)

Мабуть кожному, хто навчався чи нав-
чається в Дрогобицькому державному пе-
дагогічному університеті, добре відомими
є слова відомого українського філолога
Марка Гольберга, котрий свого часу із
ностальгією наголошував на тому, як же
“швидко летить час” хочеться  повертати-
ся знову і знову, зокрема у ті найприємніші
студентські роки, насиченні прагненнями
до знань, цікавими знайомствами, по-
дорожами...

Одним із ключових методів пізнання
студентами минулого рідної України, бе-
зумовно, є мандрівка. Традиція пізнаваль-
их екскурсій на історичному факультеті
існує фактично від початку його віднов-
лення у 1992 р. Чого лише варті спогади
про цікаві екскурсії на поле Берестецької
битви, які в рамках навчального курсу
музеєзнавства до 2002 р. організовував
світлої пам’яті Володимир Йосипович Ко-
зак. Серед ключових маршрутів згодом
стали давні Галич, Кам’янець-Подільсь-
кий, Ужгород, Хотин, Белз, Угнів, Львів
та ін. Цього разу було обрано мальовничу
Волинь, яка зберегла для молодого по-
коління унікальні пам’ятки оборонної архі-
тектури, археології та мистецтва наповню-
ючи українську культуру тим архаїчним
та самобутнім стилем, який вирізняє нас
серед інших народів.

Так, впродовж 2 – 3 квітня відбулася
пізнавальна поїздка студентів історичного
факультету Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка до Луцька та містечка Берестечко.
Натхненниками та організаторами екскур-
сії були доцент кафедри всесвітньої історії
Богдан Лазорак та доцент кафедри давньої
історії України та спеціальних історичних
дисциплін Леся Смуток.

Дорогою до Луцька ми зупинились у
селі Журавники, відвідавши місцеву церкву
Св. Димитрія Солунського, яку було збу-
довано у 1905 році на кошти місцевого
землевласника, італійського графа Рафаїла
де Боссаліні та його дружини Катерини.
Парафіяни і парох зустріли нас із радістю,
дозволили провести екскурсію та пода-
рували нам празничні іконки.

Перший день поїздки, насамперед, був
присвячений зустрічі з Луцьким замком
– одним із найбільш вражаючих та най-
краще збережених замків України. При
в’їзді до Луцька нас зустрів найкращий
гід міста доцент кафедри археології, дав-
ньої та середньовічної історії України
Східноєвропейського національного уні-
верситету ім. Лесі Українки Іван Рудянин,
який, властиво, показав нам найкоротшу
дорогу до замку і супроводжував нас
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усіма музеями “Древнього Луческа”. Без-
посередньо у замку та на території істо-
рико-архітектурного заповідника “Старий
Луцьк” захоплюючу екскурсію нам про-
водив заступник директора заповідника
Віктор Баюк. Його маршрути охопили всі
найбільш вражаючі та найпотаємніші ку-
точки заповідного Луцька. У замку ми
відвідали поховання князя, дитинець зам-
чища, оборонні стіни, музей українського
дзвонарства, де презентуються десятки
дзвонів, починаючи від ранньомодерної
доби до сучасності. Ключовою в екскур-
сії, безмовно, була вежа князя Любарта
початку 1340 р., яка має кілька рівнів і за-
кінчується відкритою терасою із краєви-
дами на Луцьк.

Одразу після екскурсії замком нашій
увазі було представлено ще декілька ціка-
вих місць Луцька, зокрема Дім скульп-
тора Голованя, який привернув чи не най-
більшу увагу студентів, адже тут можна
було побачити персонажів не тільки з
української культури, але й західно-
європейської та східної. Сміливо розміс-
тившись неподалік озера, будинок демон-
стрував високу художню майстерність
свого фундатора та, водночас, і його інди-
відуальну своєрідність. В цьому будинку
поєднано звичайну буденність та мис-
тецький хист його творця і власника.
Будинок, огорожа, околиці повсюди вкри-
ті різноплановими скульптурами різних
видів та форм – все це нагадувало добре
продуману, злегка химерну, мистецьку
виставку.

Наступним пунктом нашого маршруту
став будинок, в якому невелику, але доле-
носну частинку свого дитинства провела
Леся Українка. Саме тут вона сильно за-
студилась у 1891 р., коли зацікавлено
споглядала на освячення води в річці
Стир, що згодом призвело до неви-
ліковної хвороби – туберкульозу кісток,
яка занапастила, а згодом згасила молоду
силу та життя поетеси.

Не менш важливе значення для нас мали
відвідини Музею історії Луцького Хресто-
воздвиженського братства, що має свою
багату історію, зародки якої сягають ще
1617 року. Утворене воно було з метою
захисту та відродження Української Пра-
вославної Церкви, перерісши згодом в
потужну волинську всебічно розвинену
корпорацію мирян із релігійно-національ-
ним спрямуванням. Братство відчуло на
собі тягар багатьох історично-важливих
подій минулого, але змогло вистояти, і,
більше того, зберегти та примножити
свою міць, надаючи хороший приклад для
наступних поколінь українців. У музеї ми

вперше побачили місцеві
стародруки, які були осно-
вою навчального процесу у
місцеві братській школі. Так
завершився перший день
нашої “волинської подо-
рожі”, після чого ми посе-
лилися на ночівлю у про-
філакторії східноєвропей-
ського університету, де мали
можливість познайомитися
зі студентами не тільки з
України, але й Африки.

Наступного дня ми від-
відали Музей Волинської
ікони в Луцьку, перлиною

якого є Холмська Чудотворна ікона Божої
Матері, яка датується XІ – XІІ ст. Цікаво,
що ікона зберегла до нашого часу уні-
кальний стиль православної іконописної
традиції Галицько-Волинської держави.
Свого часу вона милувала око короля Да-
нила Галицького, а згодом, ставши свя-
тинею Речі Посполитої, була привезена
поляками на місце битви з козацькою
армією Богдана Хмельницького. В цей
день ми також завітали в музей зброї та
військової техніки.

Справді незабутньою та вражаючою
подією стала поїздка в славне Берестечко,
до поля битви, яка була однією з найтра-
гічніших сторінок української історії, і,
водночас, свідченням справжньої сили
людського духу, мужності та відваги
українців. За сприяння заступника ди-
ректора з наукової роботи музею “Ко-
зацькі могили” Олександра Борисюка ми
отримали можливість відвідати усі най-
цікавіші маршрути. Спершу зайшли в світ-
лицю, де знаходилися карти, портрети,
особисті речі козаків та польської шляхти,
тобто все те, що допомогло кожному пе-
ренестися на поле Берестецької битви у
червень 1651 року, та стати в один ряд із
козаками. Здавалося, що екскурсія була
наповнена запахом пороху, шумом гар-
матних пострілів, дзенькотом козацьких
шабель та древніми мелодіями козацьких
литаврів. Не тільки відчути, але й побачити
цю важку битву, ми змогли за допомогою
майстерно сконструйованого її макета,
який експонується у музеї. Після цього
ми зайшли до справді святого місця –
церкви, де перед битвою молився Богдан
Хмельницький. Саме тут знаходиться під-
земний перехід, в якому зберігаються
поховання козаків, котрі загинули на полі
бою.

Завершилася наша спільна поїздка
історичними святинями Волинської землі.
Для кожного ці місця невеличкої, але
надзвичайно цікавої подорожі, зали-
шаться в пам’яті назавжди. Дякуємо воли-
нянам за теплий та щирий прийом. Спо-
діваємося, що ми залишили їм хороші
спогади про себе, не порушивши їхнього
своєрідного волинського колориту.

Ольга ВИСОЧАН,
студентка історичного факультету

(гр. ІП-21Б);
Богдан ЛАЗОРАК,

кандидат історичних наук, доцент
кафедри всесвітньої історії;

Леся СМУТОК,
 кандидат історичних наук, доцент
кафедри давньої історії України та
спеціальних історичних дисциплін
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ВІТАЄМО  ЮВІЛЯРКУ!
Колектив кафедри педагогіки та мето-

дики початкової освіти щиро вітає свою
колегу Галину Василівну ШУБАК із
ювілеєм.

Галина Василівна наро-
дилася у с. Чапля, Старо-
самбірського району, Львів-
ської області. 1990 року за-
кінчила педагогічний фа-
культет Дрогобицького дер-
жавного педагогічного інс-
титуту імені Івана Франка за
спеціальністю “Педагогіка і
методика початкового нав-
чання”. Працювала з 1985
року старшою піонерво-
жатою  Опорівської ЗОШ
І – ІІ ступенів Дрогобиць-
кого району, Львівської об-
ласті, з 1988 року – учителем
початкових класів Модриць-

кої ЗОШ І – ІІ ступенів Дрогобицького
району, Львівської області; з 2004 року –
викладачем кафедри гуманітарних дис-
циплін Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка.

2008 року закінчила аспі-
рантуру при кафедрі пе-
дагогіки та методики по-
чаткового навчання. Ав-
тор 45 наукових праць.

За час праці на факуль-
теті Галина Василівна
проявила себе як добро-
совісний працівник, від-
повідальна за організа-
цію виставок творчих
робіт студентів факульте-
ту.  Сферою її наукових
зацікавлень є проблеми
навчально-виховного
процесу малочисельних
початкових шкіл.

Ювілярка є гордістю

нашої кафедри, ми тішимося, що пра-
цюємо з цією напрочуд інтеліґентною
людиною. Нехай Бог охороняє Вас і усю
Вашу велику родину!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, – тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині.

Журба, щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

За ініціативи Міжнародної організації
праці, з метою привернення уваги світової
спільноти до питань охорони праці та
смертності працівників на робочому місці
щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року,
понад 100 країн світу відзначають Всесвіт-
ній день охорони праці. Україна це підтри-
мала і, відповідно до Указу Президента від
18.08.2006 № 685/2006, визначила 28 квітня
Днем охорони праці в Україні.

У 2016 році Всесвітній день охорони
праці, за рекомендацією МОП, відзнача-
тиметься під девізом “Стрес на робочому
місці: колективний виклик”.

Одним з індикаторів розвитку суспіль-
ства є стан здоров’я населення, зокрема
працюючого. За станом здоров’я окремої
людини стоїть якість трудових ресурсів
держави, продуктивність праці та обсяг
валового внутрішнього продукту. Стрес
– фізична та емоційна реакція організму,
яка виникає тоді, коли посадові обов’язки
не відповідають здібностям, ресурсам і
потребам працівника.

За офіційними даними близько поло-
вини працівників у ЄС працюють в умовах
стресу, а зростання кількості порушень,
пов’язаних зі стресом на робочому місці,
зумовлено поширенням гнучких і неста-
більних форм зайнятості (72 % загальної

НАШІ НОВІ ВИДАННЯ

кількості респондентів), надмірним наван-
таженням працівників (66 %), а також та-
кими явищами, як моральне та фізичне на-
силля (59 %).

Результати досліджень, проведених в
Європі та інших розвинених країнах,
засвідчили, що стрес на робочому місці є
причиною від 50 % до 60 % усіх втрачених
робочих днів.

Питання психоемоційного стану, у тому
числі стресових ситуацій на виробництві,
стало предметом розгляду 34 Міжнарод-
ного конгресу з питань безпечної життє-
діяльності та виробничої медицини, який
проходив 27 – 30 жовтня 2015 року у м.
Дюссельдорф (Німеччина).

У тривалій перспективі стрес на ро-
бочому місці може призвести до виник-
нення безсоння, емоційного занепокоєн-
ня, мігрені, хронічної втоми, депресії, гі-
пертонії, захворювань серцево-судинної
системи, серцевого нападу, нещасного ви-
падку та навіть самогубства. Усі зазначені
наслідки стресу на робочому місці нега-
тивно впливають на діловий імідж та кон-
курентоспроможність підприємства, а в
грошовому еквіваленті призводять до
значних фінансових втрат.

Протягом останніх років в Україні
спостерігається тенденція до зменшення

обсягів виробництва, тож і як наслідок,
зниження виробничого травматизму. Так,
у 2015 році, порівняно з 2014 роком, кіль-
кість нещасних випадків на виробництві
зменшилась на 8,1 % (з 4999 до 4592), з
них зі смертельним наслідком – на 6,3%
(з 384 до 360). Серед причин нещасних
випадків друге місце посідають психо-
фізіологічні (близько 23 % загальної кіль-
кості), до яких належить і стрес на робо-
чому місці. Працівник під дію стресу по-
трапляє через ряд причин – зменшення
можливостей для отримання бажаної ро-
боти, страх її втратити, суттєве зниження
фінансової стабільності тощо.

Захистити і зміцнити здоров’я кожного
працівника неможливо без розуміння при-
роди стресу і механізмів його впливу на
людей, а також без добре спланованої про-
грами, яка пом’якшить його згубні наслід-
ки і, що більш важливо, попередить їх.

Шановні керівники та працівники  уні-
верситету пам’ятайте, що збереження
життя та здоров’я людей, які працюють
для процвітання нашого навчального зак-
ладу, безсумнівно, є однією з найбільш по-
чесних і благородних справ. Закликаємо
Вас взяти  активну участь у проведенні
профілактичних заходів із нагоди відзна-
чення Дня охорони праці (28 квітня).

Відділ охорони праці і техніки
безпеки

 Вийшов у світ підручник для студентів-
політологів “Історія політичної думки”, за
загальною редакцією доктора політичних
наук Наталії Хоми (Львів: Новий Світ-
2000, 2016. – 1000 с.). Його співавторами
є доценти кафедри правознавства, соціо-
логії та політології кандидат історичних
наук Ярослав Комарницький та кандидат
політичних наук Оксана Зелена. У підруч-
нику в хронологічному порядку проаналі-
зовано ґенезу розвитку світової політич-
ної думки – від її зародження до сього-
дення. Видання присвячене 25-річчю полі-
тичної науки в незалежній Україні.

Шалата-Барна Ірина. Україну вмів у слово перелити: Студії
над творчістю Теодосія Осьмачки. – Дрогобич: Посвіт, 2016.
– 192 с.

Ця книжка – про українського письменника унікального
таланту і стражденної долі Теодосія (Тодося) Осьмачку (1895
– 1962), творчість якого ділиться на вітчизняний та еміграцій-
ний періоди. В Україні від початку 1930-х років до кінця
радянського режиму його прізвище годі було й згадувати.

Життєво-творчий шлях Т. Осьмачки, у цьому зв’язку, вив-
чений недостатньо. Книжка І. Шалати-Барни, основана на
тематичних публікаціях дослідниці за
останнє приблизно десятиліття, додає
нові суттєві штрихи до характеристики
цього видатного художника слова.

 Дмитрів Ірина. Дискурс християн-
ської символіки: творчість українських католицьких пись-
менників: монографія. – Дрогобич: 2016. – 264 с.

У монографії вперше в українському літературознавстві
висвітлено християнський символ як один з елементів функ-
ціонування sacrum-у в західноукраїнській поезії 20 – 30-х рр. У
праці проаналізовано особливості християнської символіки в
поетикальній системі творчості українських поетів католицької
групи “Логос”, а також у творчості Богдана-Ігоря Антонича.
До наукового обігу повернено маловідомі та невивчені твори
поетів-“логосівців”.

28 КВІТНЯ – ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ВИКЛАДАЧІ ПОЛІТОЛОГІЇ –
СПІВАВТОРИ ПІДУЧНИКА

НОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ
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НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

7 квітня ректор, професор Надія Скотна
та проректор з науково-педагогічної робо-
ти та стратегії соціально-економічного
розвитку, професор Микола Лук’янченко
зустріли й привітали студента І курсу фа-
культету фізичного виховання Андрія
Лагуша із значними спортивними здобут-

УНІВЕРСИТЕТ ЗУСТРІЧАЄ СВОЇХ ПЕРЕМОЖЦІВ
ками на Кубку України з гирьо-
вого спорту (І місце серед дорос-
лих та юніорів у довгому циклі, ІІ
місце серед юніорів, ІІІ місце серед
дорослих у двоборстві), що про-
йшов у ГК “Турист” (м. Київ), та
присвоєнням звання “Майстра
спорту України”.

Андрій Лагуш ввійшов до скла-
ду збірної України з гирьового
спорту і буде представляти дер-
жаву на Чемпіонаті Європи серед
юніорів і дорослих, який прохо-
дитиме 10 – 15 травня 2016 року
у м.  Ґданськ (Польща).

Переможець уже три роки зай-
мається під керівництвом тренера – стар-
шого викладача кафедри спортивних дис-
циплін та методики їх викладання Рома-
на Кушніра.

Керівництво університету побажало
Андрієві Лагушу подальших перемог.

11 квітня в м. Львів (спортивний зал
ЛДУФК) розпочалися змагання “Універ-
сіада Львівщини – 2016” з футзалу.  Чоло-
віча футзальна команда Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка успішно стартувала в
змаганнях і поборола свого запеклого су-
перника – команду Львівського держав-

На фото: футзальна команда університету (зліва направо) перший ряд: В. Ку-
зів, Б. Іванченко, М. Філіпов, Є. Петрик; другий ряд: І. Ільчишин, А. Дурда, А. Іщів,
Є. Заїченко, В. Неберикут, І. Даців.

“УНІВЕРСІАДА ЛЬВІВЩИНИ – 2016” З ФУТЗАЛУ

8 – 10 квітня в місті Одеса відбув-
ся Елітний фінал Аматорської футзальної
ліги України. Право взяти в ньому участь
вибороли тридцять дев’ять команд з усіх
куточків України.

Студент ІІ курсу факультету фізичного
виховання Орест Дуцяк був обраний із За-
хідного регіону обслуговувати найпрес-
тижніші аматорські змагання.  Наставник
О. Дуцяка – доц. кафедри спортивних дис-
циплін та методики їх викладання Р. Проць.

СТУДЕНТ ДРОГОБИЦЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ – УЧАСНИК

ЕЛІТНОГО ФІНАЛУ
АМАТОРСЬКОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ

ЛІГИ УКРАЇНИ

На фото: другий справа О. Дуцяк

ного університету фізичної культури з
рахунком 6 : 1.

Голи команди ДДПУ: В. Неберикут – 1,
Є. Заїченко – 1, Є. Петрик – 1, Б. Іванченко
– 2, А. Дурда – 1. Тренери: І. Ільчишин,
Р. Проць.

Щиро вітаємо наших футболістів і ба-
жаємо їм подальших перемог!

23 березня в спортивному залі уні-
верситету завершилася “Університетська
спартакіада – 2016” із волейболу серед
чоловічих та жіночих факультетських
команд.

Переможці серед чоловіків:
ІІІ місце – команда інституту музичного

мистецтва (тренер – І. Жукова);

“УНІВЕРСИТЕТСЬКА СПАРТАКІАДА – 2016” З ВОЛЕЙБОЛУ
5 – 7 квітня в м. Львів (спортивний зал

НУ “ЛП”) проходили змагання “Універ-
сіади Львівщини – 2016” із греко-римської
боротьби. Студент-магістр факультету фі-
зичного виховання Іван Селецький зай-
няв ІІІ місце.

Тренер: доцент кафедри спортивних
дисциплін та методики їх викладання
І. Матієшин

ІВАН СЕЛЕЦЬКИЙ –
БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР

УНІВЕРСІАДИ ЛЬВІВЩИНИ
– 2016 ІЗ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ

БОРОТЬБИ

На фото: перший справа І. Селецький

ІІ – команда інституту фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних тех-
нологій (тренер – В. Ярема);

І місце – команда історичного факуль-
тету (тренер – І. Зазуляк).

Переможці серед жінок:
ІІІ місце – команда філологічного фа-

культету (тренер – Р. Кушнір);

ІІ місце – команда ІФМЕІТ (тренер –
В. Ярема);

І місце – команда інституту іноземних
мов (тренер – О. Федак).

Головний суддя змагань В. Мартиненко
та завідувач кафедри фізичного виховання
О. Слімаковський нагородили переможців
грамотами та цінними призами від сту-
дентського профкому.


