Засідання Східноєвропейської мережі університетів
16 січня делегація Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка на чолі з ректором Надією Скотною, у складі проректора з наукової
роботи Миколи Пантюка, декана факультету початкової освіти Івана Кутняка,
заступника директора інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій Павла Скотного взяла участь у робочому засіданні Східноєвропейської
мережі університетів за участі ректорів, проректорів та науковців закордонних і
вітчизняних вишів, що відбулося у Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки.
Серед пріоритетів діяльності мережі є написання спільних грантів за такими
напрямами: 1) математика, інформатика, біотехнологія; 2) психологія, педагогіка,
соціологія, політологія; 3) гуманітарні науки (вивчення мов – англійської, польської
української); 4) право й адміністрація, а також реалізація програми „Подвійні
дипломи”; обмін студентами і викладачами (наприклад, Літня школа).
У ході засідання визначено місце і дату наступної зустрічі координаторів
Східноєвропейської мережі університетів. Відбудеться вона 12 лютого 2015 року в
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Там
буде обговорено напрям написання гранта і процедуру подання документів для
участі в програмі „Еразмус+”.

Виступає ректор Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки проф.
Ігор Коцан
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ХХХVІІ звітно-виборна профспілкова конференція
12 лютого в університеті відбулася ХХХVІІ звітно-виборна профспілкова
конференція. Окрім делегатів, у її роботі взяли участь: заступник голови Львівської
обласної організації працівників освіти і науки України Галина Долішня, правовий
інспектор Василь Корчинський та кореспондент газети „Життя і праця” Ольга
Лобарчук. Делегати конференції заслухали звіт про роботу профкому та ревізійної
комісії за звітний період 2010 – 2015 рр., затвердили новий склад профкому у
кількості 23 осіб – представників усіх структурних підрозділів, обрали ревізійну
комісію. Головою профспілкового комітету стала Олена Куцик. На конференції було
обрано делегатів на обласну звітно-виборну профспілкову конференцію, а також
продовжено повноваження делегатів профспілкової конференції на наступний
звітний період 2015 – 2020 рр.
Профспілкова
організація
нашого
університету – серце колективу, що
забезпечує злагоджену діяльність усіх її
членів, згуртовує, дозволяючи ефективно
працювати та змістовно відпочивати.

За трибуною – голова
профкому працівників
університету доц. Олена Куцик

„Саме сьогодні Профспілка – це
та єдина реальна сила, яка
здатна суттєво впливати на
розв’язання наших освітянських
проблем”. На запитання
відповідає заступник голови
Львівської обласної організації
працівників освіти і науки
України Галина Долішня

Первинна профспілкова організація Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка може бути прикладом
в реалізації економічних, соціальних та духовних програм.
Делегати конференції в актовій залі головного корпусу
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Конкурс естрадної пісні „Шанс”
17 лютого в Народному домі ім. І.Франка відбувся студентський
загальноуніверситетський конкурс естрадної пісні „Шанс”. У ньому взяли участь
представники усіх інститутів та факультетів нашого університету.

Ведучими конкурсу були:
студенти інституту іноземних
мов Софія Савчин
та Назар Агаджанян

Студентка 2 курсу
філологічного
факультету Софія
Лишишак

Доц. Богдан Пиц вручає диплом студентці
Божені Спасенковій

Гості конкурсу „З D” студенти інституту
музичного мистецтва (зліва направо): Ольга
Петраш, Ангеліна Юрків, Ганна Савчин
Співає Анна-Марія
Василенко

Журі
визначило
переможців
конкурсу:
ІІІ місце – Божена Спасенкова
(факультет фізичного виховання) на
фото перша справа;
ІІ місце – Андріана Максим’як
(філологічний факультет) на фото
зліва направо третя;
І місце – Анна-Марія Василенко
(факультет початкової освіти) на
фото зліва направо четверта
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День театру в університеті
18 лютого можна сміливо назвати для
університету Днем театру. Саме цього дня ректор,
викладачі
та
студенти
відвідали
Львівський
академічний обласний музично-драматичний театр
імені Юрія Дрогобича, де мали змогу переглянути
притчу на 2 дії „Дуже проста історія”. Цікавий
сюжет, чудова гра акторів дарували незабутні
враження та позитивні емоції. Після завершення
вистави, ректор університету професор Н.В. Скотна
подякувала
всім
учасникам
театралізованого дійства за чудову
мить, яку пережили всі глядачі, та
висловила сподівання, що актори й
надалі будуть радувати своїм
талантом студентів і викладачів
нашого університету.

Трагікомедія
„Дуже проста історія”
змушує нас не тілький посміятися,
але й замислитися…

Уривок із вистави „Дуже проста історія”

Подяка ректора
університету
проф. Надії Скотної
учасникам театрального
дійства
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Вечір-реквієм пам'яті Небесної Сотні
24 лютого у Центрі душпастирства
молоді
відбувся вечір-реквієм пам’яті
Небесної Сотні і тих, хто віддав своє життя
за Україну.
У
виступи

програмі

вечора –

студентів

молитва,

філологічного

факультету та демонстрація фільму.

Виступив о. Євген Макогон

Ведучими вечора були
о.Степан Бобер і референт
Комісії усправах молоді СДЄ
УГКЦ Марія Гарасимчук

Старший викладач
Лілія Кобільник
виконала авторську
пісню „Над
фотографією убитого
мужа”

Студенти філологічного
факультету зліва направо:
Наталія Котоус, Ірина
Волощак і Катерина
Лопушанська декламують
вірші

Вечір завершився спільною молитвою за всіх полеглих – за Україну
і за героїв Майдану
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Науковці у Модрицькому НВК
3 березня 2015 р. на базі
Модрицького НВК відбувся
науково-методичний семінар
„Особливості
позаурочної
роботи
з
математики
у
початковій школі”, в якому
взяли участь: проректор з
науково-педагогічної
роботи
проф. Ю. Кишакевич, завідувач
кафедри
математики
та
методики викладання
математики початкового навчання проф. В. Ковальчук, заступник декана з
навчальної роботи доц. Л. Білецька, викладачі кафедри, завідувач методичного
кабінету Дрогобицької райдержадміністрації В. Штокайло, директор Модрицького
НВК І. Заяць, студенти факультету початкової та мистецької освіти, вчителі
початкових класів та вихователі дошкільних груп.
Результатом науково-методичного семінару стало підписання угоди про
співпрацю між кафедрою математики та методики викладання математики
початкового навчання і дирекцією Модрицького НВК, ініціатором якої був завідувач
кафедри математики та МВМПН, проф. В. Ковальчук. Підписання угоди передбачає
такі форми співпраці: проходження педагогічної практики студентами на базі
Модрицького НВК;
організація спільних науково-практичних конференцій;
проведення науково-методичних семінарів та семінарів-практикумів; рецензування
програм, навчально-методичних посібників; обмін досвідом із питань викладання
методико-математичних дисциплін; проведення спільних позааудиторних заходів зі
студентами та учнями; проведення спільних нарад із питань різних методичних
підходів до формування математичної компетентності учнів початкової школи.
У процесі роботи семінару усі завдання були спрямовані на розв'язання
актуальних питань позаурочної роботи з математики у початковій школі. Вивчення
студентами V курсу дисципліни „Особливості позаурочної роботи з математики у
початковій школі” сприяє розв’язанню згаданих проблем.

На фото: учасники семінару

22

Святкуємо 201-у річницю від дня народження Тараса Шевченка
10 березня ц.р. на факультеті початкової освіти відбувся конкурс читців поезії,
присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Переможцями визнано
студентів: А.-М. Василенко, І. Гряділь, І. Фітель. За краще виконання власної поезії про
Кобзаря відзначено Т. Олексюк.

* * *
17 березня ц.р. в актовому залі головного корпусу відбулася загальноуніверситетська
літературно-мистецька академія „Пророчі Шевченкові слова”, присвячена 201-й річниці від
дня народження Тараса Шевченка. Вступне слово виголосила ректор університету
проф. Н. Скотна. Народна хорова капела „Гаудеамус” (керівник проф. С. Дацюк та
народний чоловічий камерний хор „Боян Дрогобицький” (керівник проф. П. Гушоватий)
студенти філологічного факультету та інституту музичного мистецтва виконували пісні на
слова Т. Шевченка, читали його поезії.

Виступає ректор університету проф. Н. Скотна
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*

*

17 березня ц.р. у приміщенні актової
зали ІФМЕІТу відбулося Шевченківське свято,
в якому взяли участь народна художньопросвітницька студія „Ровесник” (художній
керівник
З. Осташ).
Глядачам
була
представлена вистава „Відьма”,
уривок
„Великого льоху” та містерія „Три ворони” в
сучасній інтерпретації. Також на вечорі
виступив заступник директора інституту з
виховної роботи Юрій Галь із поезією
„Розрита могила”.

*

На фото: члени студії „Ровесник”

* *

*

18 березня ц. р. на
історичному
факультеті
пройшов виховний захід,
присвячений
Тарасові
Шевченку
під
назвою
„Учітеся,
брати
мої!
Думайте,
читайте…!”.
Відкрила вечір вступним
словом заступник декана
Світлана Біла (на фото
перша справа). Студенти
першого, другого та третього курсів декламували вірші Великого генія. Завершальним
акордом свята став перегляд документального фільму „Ген свободи”, про актуальні сторінки
із життя українського пророка.

*

*

*

18 березня ц.р. у Народному домі імені І. Франка відбувся
конкурс читців поезій Тараса Шевченка, який організував профком
студентів університету. Переможцями конкурсу стали: студентка
біологічного факультету Л. Іваницька (ІІІ місце), студентка інституту
музичного мистецтва І. Реут (ІІ місце), студентка філологічного
факультету І. Волощак (І місце). На світлині зліва направо:
І. Волощак, Л. Іваницька, І. Реут.

*

*

*

19 березня 2015 року на
факультеті
фізичного
виховання
відбулося
Шевченківське свято. Студенти І – ІІІ курсів здійснили
історичний екскурс шляхами життя і творчості
народного поета, продемонстрували відеоматеріали,
зворушливо читали вірші Тараса Шевченка.
На фото (зліва направо) учасники свята:
Т. Венцик (гр. ФВ-11), А. Телятник (гр. ЗЛ-33),
Х. Волошин, І. Токмакова (гр. ЗЛ-23), М. Шаргут (гр. ФВ-22), М. Гурелич (гр. ФВ-11).
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„Струни Кобзаревого серця”
11 березня на філологічному факультеті з ініціативи студентського
самоврядування відбувся літературно-поетичний вечір, славетного сина України –
Тараса Шевченка „Струни Кобзаревого серця”.
Присутні мали можливість ознайомитися з цікавими епізодами дитинства,
юності та зрілими роками поета.

Студенти-філологи читають поезію
Тараса Шевченка

Окрасою вечора стали інсценізації
уривків балади „Тополя”, читання поезій: „І
мертвим, і живим, і ненародженим”,
„Холодний
яр”,
„Розрита
могила”
студентами
Ольгою
Копач,
Анною
Шепідою, Марією Ярошович, Христиною
Бігуняк.

Студентка Х. Бігуняк декламує
перший твір, написаний поетом в
Україні „Розрита могила”

Учасники Шевченківського свята
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Студентська конференція-презентація „Відомі дрогобичани”
12 березня ц.р. в актовому залі головного корпусу університету відбулася
студентська конференція-презентація на тему: „Відомі дрогобичани”. Організатор
конференції – Наукове товариство студентів та аспірантів ім. проф. В. Надім’янова.
До програми конференції було включено понад 30 доповідей студентів з усіх
факультетів й інститутів нашого
університету.
Вони
охоплювали
широке коло питань, пов’язаних із
життям
і
діяльністю
славетних
постатей Дрогобиччини – людей, яких
шанують у багатьох країнах. Вітальне
слово виголосили: ректор професор
Надія Скотна; проректор з наукової
Проректор
роботи проф. Микола Пантюк.
Ректор університету
з наукової роботи
На
конференції
студенти
проф. Надія Скотна
проф. Микола Пантюк
й аспіранти представили цікаві та
невідомі факти з життя, творчості
видатних дрогобичан, які прославилися
далеко за межами своєї Батьківщини.
Значна кількість доповідей стосувалася
малознаних у рідному краю діячів. На
обговорення представили презентації
про відомих дрогобичан: Ю. Дрогобича,
І. Франка, Л. Мартовича, В. Стефаника,
Г. Коссака, Б. Козловського, Б. Шульца,
Голова студентського наукового товариства
Володимир Петриків
Е. Бергнер, С. Витвицького, А. Мельника,
Р. Яроша, В. Шевчука та багатьох інших.

У актовому залі головного корпусу університету
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„День українського баяна та акордеона”
24 березня ц. р. у актовому залі головного корпусу відбувся ІІІ-й
Всеукраїнський фестиваль „День українського баяна та акордеона”,
який цього року присвячений 80-річчю від дня народження
співзасновника Львівської баянної школи, заслуженого діяча мистецтв
України, проф. Львівської консерваторії імені М. Лисенка Анатолія
Онуфрієнка.
У фестивалі взяли участь солісти, колективи, студенти із
Дрогобича, Львова, Тернополя.
У рамках мистецького дійства відбулися презентації навчальних
посібників „Анатолій Онуфрієнко. Альбом баяніста. Випуск 3”, „Василь Гамар.
Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів. Випуск 3”,
„Сергій Максимов Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних
інструментів. Випуск 4” під упорядкуванням доц. А. Душного, ст. викладача В. Шафети,
кандидата мистецтвознавства С. Карася, викладача О. Карась.
З вітальними словами виступили проректор з науковопедагогічної роботи, проф. Ю. Кишакевич та директор інституту
музичного мистецтва, проф. С. Дацюк. Учасники фестивалю
отримали Подяку Національної Всеукраїнської музичної спілки
(голова – Герой України Анатолій Авдієвський). Організатором
фестивалю виступив доц. кафедри народних музичних інструментів
та вокалу А. Душний.

Проректор з науковопедагогічної роботи,
проф. Ю. Кишакевич

Ведучим
фестивалю був
доц. кафедри
народних
музичних
інструментів
та вокалу Б. Пиц

Організатори та учасники ІІІ-го Всеукраїнського фестивалю
„День українського баяна та акордеона”
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„Пам'яті вчителя”
31 грудня 2014 р. доц. Мирослава Кот відійшла у вічність.
26 березня 2015 року в Історичному відділі музею „Дрогобиччина”
відкрилася виставка творчих робіт учнів Мирослави Кот, заслуженого
майстра народної творчості України, організатора та першого
завідувача кафедри декоративно-ужиткового мистецтва та основ
дизайну. Організатори виставки – музей „Дрогобиччина”, інститут
фізики, математики, економіки та інноваційних технологій,
лабораторія „Мистецька Бойківщина” ДДПУ ім. І. Франка.
Виставка „Пам’яті вчителя” – це спільний проект музею і учениць
Мирослави Кот – викладачів та студентів Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка. Тут у цих вишиванках, ніби
оселилася
часточка
її
душі,
яку
ВЧИТЕЛЬКА передала своїм вихованцям.
У відкритті виставки взяли участь:
проф. Н. Скотна, ректор ДДПУ імені Івана
Творчі роботи вихованок майстрині
Франка; проф. В. Бойчук, директор ІФМЕІТ;
Мирослави Кот
доц. Ю. Скварок, заступник директора
ІФМЕІТ;
доц. Л. Савка,
доцент
кафедри
машинознавства та основ технологій; доц. Н. Кузан,
директор
творчої
лабораторії
„Мистецька
Бойківщина”; О.Кот, сестра Мирослави Кот.
Учнями Мирослави Кот були понад 500
студентів, які розуміють і знають вишивку різних
куточків України. 15 її учениць стали членами
Сестра Мирослави Кот та ректор
Національної спілки майстрів народного мистецтва
університету Надія Скотна
України, а 5 – кандидатами наук: Ореста Луцишин –
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України; Леся Савка – член
Національної спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат педагогічних наук;
Надія Кузан – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат
педагогічних наук; Даніела Іванюш – член Національної спілки майстрів народного
мистецтва України; Марія Скварок – Народний майстер декоративно-прикладного
мистецтва України; Галина Ліщинська-Кравець – член Національної спілки майстрів
народного мистецтва України; Олена Білас-Березова – член Національної спілки майстрів
народного мистецтва України;
Галина Дзяма – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
В останні роки свого життя Мирослава Кот допомагала багатьом охочим навчитися
вишивати чи удосконалити
свої вміння. Серед її нових
учениць були Ірина Диняк,
Анна Герб’як, Лідія Юркевич,
Юлія
Кузьмин,
Оксана
Пастернак. Їхні роботи теж
демонструються на виставці,
присвяченій
пам’яті
цієї
неперевершеної майстрині.
На відкритті виставки
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Біологи – Тарасові Шевченку
30 березня на біологічному факультеті відбувся поетичний вечір з нагоди
вшанування пам’ять геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка.
Учасники свята одягли національне вбрання, і факультет розцвів вишиваним
різнобарв’ям.
Проникливі, душевні декламації віршів, виконання пісень, дум викликали
почуття любові та поваги до традицій свого народу, до творчості Пророка і
натхненника у визвольній боротьбі – великого Кобзаря. Особливо тепло й емоційно
сприймалися твори, співзвучні сучасним подіям в Україні – драматична народна
пісня на вірші Т. Шевченка „Ой чого ти почорніло, зеленеє поле”„ та лірикопатріотична пісня про Україну. На завершення концерту учасники та гості хором
заспівали „Заповіт”.

Учасники поетичного вечору

Студентка ІІ курсу
Олександра
Бекетова
Студентка
І курсу
Леся Іваницька

Студентка
І курсу
Галина Волощук

Викладачі та студенти тепло сприйняли
виконання студентами вірші Тараса Шевченка
Студентка І курсу
Олена Ковалик
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До ювілею Ліни Костенко
„А спомин — це таке щось неповторне,
таке щось невимовне і сумне,
що коли він крилом своїм огорне,
то це уже ніколи не мине”

1 квітня 2015 р. на біологічному факультеті відбувся
літературно-музичний вечір, присвячений видатній поетесі,
лауреатові Шевченківської премії, громадській діячці – Ліні
Василівні Костенко з нагоди її ювілею.
На свято була запрошена старший викладач кафедри
методики музичного виховання та диригування співачка-бард
Лілія Кобільник, яка виконала кілька пісень на вірші
письменниці. Слухачів захоплювали мелодійні вірші, які декламували студенти та
викладачі. Поетичні рядки вкотре довели незрівнянність мистецького таланту і
літературного пера Ліни Костенко.

Співачка-бард Лілія Кобільник
під час виконання пісень

Учасники літературно-музичного вечора

Декан біологічного факультету Світлана
Волошанська читає вірші Ліни Костенко

Студентка першого курсу біологічного
факультету Ірина Яріш донесла до
слухачів проникливе слово поетеси
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„Студентський благодійний ярмарок”
8 квітня ц.р. у Дрогобичі на площі Ринок з ініціативи профкому студентів і
студентського самоврядування університету відбувся „Студентський благодійний
ярмарок”, на якому реалізовувалися вироби, виготовлені власноруч студентами
педуніверситету. Усі зароблені кошти, (а це – 7251 грн.) було передано в ГО
„Дрогобицький майдан” на підтримку
військових.
Організатори
ярмарку
дякують усім, хто долучився до цього
заходу.

Ярмарок порадував відвідувачів багатим
асортиментом святкових смаколиків

Дрогобичани з великим задоволенням
купували оригінальні писанки, пасочки,
орігамі, квіткові композиції

Були на ярмарці і вироби на великодню тематику.
Всього в ГО „Дрогобицький майдан” студенти передали 7251 грн.
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Дитинство в соціально-педагогічному дискурсі
15 – 16 квітня ц.р. на базі університету проведено Всеукраїнську науковопрактичну конференцію за міжнародною участю „Дитинство в соціальнопедагогічному дискурсі”. Організовано презентацію науково-методичних праць
викладачів кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, художніх робіт
студентів спеціальності „Дошкільна освіта”, проведено святкову академію з нагоди 75річчя кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
До конференції видано фаховий збірник
наукових
праць
„Людинознавчі
студії”,
англомовний збірник наукових праць “Around
the care and upbringing of pedagogical
reflection” (за ред. О.Карпенко, Т. Парчевської),
нарис „Педагоги творять майбутнє…” і
бібліографічний покажчик „Освіта і виховання
у дослідженнях науковців кафедри загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти
Завідувач кафедри загальної педагогіки
Дрогобицькогого державного педагогічного та дошкільної освіти проф. Марія Чепіль
окреслила перспективи розвитку
університету імені Іввана Франка (1991 – 2014
науково-педагогічних досліджень
рр.)”.
На адресу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти надійшли
вітання від НАПН України, АН ВО України, 21 вищого навчального закладу України
та зарубіжних партнерів.

Проректор з науково-педагогічної
роботи Юрій Кишакевич висвітлив
історію становлення кафедри
загальної педагогіки
та дошкільної освіти
У актовому залі головного корпусу університету
під час конференції

Студенти готові детально розповісти
про кожен свій виріб
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Проф. Тетяна Пантюк представила
учасникам конференції внесок членів
кафедри, які перебувають
на заслуженому відпочинку

Декан соціально-гуманітарного факультету
Ігор Гриник за катедрою, завідувач кафедри
практичної психології, ректор проф. Надія
Скотна, завідувач кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи Тетяна
Логвиненко, завідувач кафедри психології
проф. Мирослав Савчин вітають кафедру
загальної педагогіки та дошкільної освіти

Студент ІІІ курсу інституту
музичного мистецтва
Микола Кос вітає піснею
працівників кафедри
загальної педагогіки та
дошкільної освіти

На завершення Всеукраїнської науково-практичної конференції
члени кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
сфотографувалися на пам’ять
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Героїчне в літературі і філософії
20 квітня ц.р. на філологічному факультеті відбувся теоретико-методологічний
семінар імені Василя Іванишина „Героїчне в літературі і філософії” під патронатом
Міністра освіти і науки України Сергія Квіта, народного депутата України, лідера
ВПР „Правий сектор” Дмитра Яроша, ректора Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка Надії Скотної. Голова оргкомітету
семінару – проф., зав. кафедри української літератури та теорії літератури, керівник
Теоретико-методологічної лабораторії, секретар Науково-ідеологічного центру імені
Д. Донцова проф. Петро Іванишин. Участь у роботі семінару взяли дослідники з
Києва, Львова, Полтави, Чернівців, Дрогобича.

Зі вступним словом виступив
зав. кафедри української літератури
та теорії літератури,
проф. Петро Іванишин

Учасників теоретико-методологічного семінару вітає
ректор університету проф. Надія Скотна
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„Крок до успіху”
21 квітня у кімнаті-музеї Бруно Шульца у головному корпусі університету
вперше відбулася екскурсія для дітей із соціально незахищених родин у рамках
проекту „Крок до успіху” Дрогобицького міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, директором якого є п. О. Матчишин. Цей проект передбачав
залучення дітей із соціально незахищених родин до різних заходів культурнопросвітницького спрямування, які відбуваються упродовж навчального року
щотижня. Це тренінги, майстер-класи, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми,
відвідини виставок тощо. Одним із постійних елементів проекту Дрогобицького
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді стали відвідини кімнатимузею Бруно Шульца.

Під час екскурсії у кімнаті-музеї Бруно Шульца

* * *
Наш гість – режисер Томас Беллінк (Бельгія)
22 квітня відбулася зустріч бельгійського режисера Томаса Беллінка зі
студентським театром „Альтер” та керівником Полоністичного науковоінформаційного центру ім. Ігоря Менька доц. Вірою Меньок. Томас Беллінк виявив
велике зацікавлення мистецькою діяльністю театру „Альтер”, обговорив
перспективи майбутньої співпраці з художнім керівником театру Андрієм
Юркевичем. Режисер відвідав кімнату-музей Бруно Шульца, де прочитав фрагмент з
оповідання Шульца „Пан” у перекладі на фламандську мову до міжнародного відеопроекту Полоністичного центру „Читання Книги Бруно Шульца”.

Зліва направо: Андрій Юркевич, Томас Беллінк,
Кирило Каралюс, Віра Меньок
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Томас Беллінк
у кімнаті-музеї Бруно Шульца

XXIII фестиваль КВН
21 та 22 квітня ц.р. у Народному домі імені Івана Франка відбулися півфінальні
ігри фестивалю КВН. Виступало 8 команд, кожна мала свій стиль гри, що робило
змагання цікавими і різнобарвними. Усім учасникам було запропоновано
представити свої ідеї на тему: „Жити по-новому”. Відкрити серію півфінальних ігор
відповідно до жеребкування випало командам: „Істфак” (історичний факультет),
„Фізматівська шпана” (інститут фізики, математики, інформатики та інноваційних
технологій), „220” (біологічний факультет), „Extra girls” (факультет початкової та
мистецької освіти). За результатами гри до фіналу пройшли дві команди, які
отримали найбільшу кількість балів – „Фізматівська шпана” та „Істфак”.
Наступного дня жереб звів між собою команди „3D” (ІФМЕІТ), „Галюцинації”
(соціально-гуманітарний факультет), „Інфаркт” (інститут іноземних мов), „Фіфа”
(факультет фізичного виховання). Право виступати у фіналі отримали команди
„Галюцинації” та „3D”.

Команда історичного
факультету „Істфак”

Команда інституту іноземних мов „Інфаркт”

* *

*

19 травня відбувся фінал свята
КВН. Цього дня на сцені зустрілися
4 команди,
які
перемогли
у
відбірковому турі. Тема фінальних ігор –
„Бізнес по-студентськи”. Події у залі
розгортались дуже цікаво і до останнього
моменту жоден із глядачів не міг
передбачити, хто ж саме переможе.
Кожна команда прагнула перемогти та
здобути кубок КВН, тому учасники
демонстрували всю свою акторську
майстерність, зі сцени лунали жарти та
пісні. Проте перемогти у цій запеклій грі
зуміли
представники
соціальногуманітарного факультету („Галюцинації”).
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Перемогу здобула команда соціальногуманітарного факультету „Галюцинації”

Проект „Бельгія для тебе”
З 20 – 24 квітня група соціальних працівників Бельгії та Румунії у рамках
проекту „Бельгія для тебе” проводила тренінги зі студентами соціальногуманітарного факультету та студентами, які працюють у волонтерському клубі
„Паросток”. Професор Герберт
Ройерс університету м. Гент
(Бельгія) прочитав дві академічні
лекції з проблем теорії і практики
аутизму студентам соціальногуманітарного та біологічного
факультетів.
23 квітня 2015 року, на
біологічному факультеті відбулася
зустріч
із
представниками
бельгійської
делегації
паном
Крісом Біком і доктором Патріком
Белінком. Доктор Патрік Белінк є
У кабінеті ректора університету проф. Надії Скотної
представником
некомерційної
організації VZW ORADEA.

Викладачі та студенти уважно слухають
лекцію проф. Герберта Ройерса

На фото справа
наліво: проф.
Герберт Ройерс,
перекладач –
старший викладач
кафедри
германських мов і
перекладознавства
Віктор Лішнянський

Виступає оркестр Львівської
філармонії під орудою
дириґента Германа Енгельса.
Соло на скрипці виконує
Свені Ван Дріш
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Кожен приїзд бельгійських гостей до Дрогобича супроводжується зустрічами з
представниками центру „Паросток” та обговоренням планів майбутньої співпраці.
Для почесних гостей була організована культурна програма – мальовничими
стежками Бойківського краю.
24 квітня у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі
імені Юрія Дрогобича відбувся концерт класичної музики за участі відомого
бельгійського диригента Германа Енгельса, скрипальки Свені Ван Дріш та оркестру
Львівської філармонії. Завдяки підтримці організації VZW ORADEA, колективу
університету концерт „Бельгія для тебе” став подарунком для понад 100 осіб з
обмеженими можливостями та членів їх родин з Дрогобича, Борислава, Трускавця
та с. Нагуєвичі. Виконання творів класичної фламандської музики під диригуванням
видатного
віртуоза,
майстра своєї справи
Германа Енгельса та
молодої
бельгійської
скрипальки Свені Ван
Дріш
залишило
неповторний слід у
серцях усіх присутніх.

Чарівні звуки скрипки у супроводі оркестру
линуть зі сцени театру

У центрі – дириґент Герман Енгельс (Бельгія)
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Досліджуємо Український визвольний рух
24 квітня 2015 р. на історичному факультеті нашого університету відбулася
Всеукраїнська науково-практична конференція „Український визвольний рух (перша
половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти” (до 100-річчя від дня народження Миколи
Фриза). Організаторами виступили кафедра нової та новітньої історії України ДДПУ
імені Івана Франка (т.в.о. завідувача – доц. М. Галів), Інститут українознавства
І. Крип’якевича НАН України (директор – проф. М. Литвин), Український інститут
національної пам’яті (директор – В. В’ятрович). У конференції взяли участь майже
40 дослідників із Києва, Харкова, Кіровограда, Одеси, Львова, Івано-Франківська,
Тернополя, Дрогобича. Конференцію відкрив проректор з наукової роботи нашого
університету проф. М. Пантюк. На пленарному засіданні виступив відомий
український вчений, доктор історичних наук, професор Київського національного
університету імені Т. Шевченка Володимир Сергійчук.
Доповіді професорів
В. Футали, П. Іванишина, О. Вишневського (Дрогобич), М. Кріля (Львів), доцентів
І. Дрогобицького (Івано-Франківськ), М. Гладкого, В. Ільницького, О. Медвідь,
Р. Попп (Дрогобич), аспірантів С. Волянюка (Тернопіль), І. Стамбола (Одеса),
магістра В. Шевченка (Київ) викликали жваве обговорення. Матеріали конференції
опубліковані у спеціальному випуску фахового видання „Дрогобицький краєзнавчий
збірник” (2015. – 504 с.).

Учасники конференції „Український визвольний рух
(перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти”

Виступ професора Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка
Володимира Сергійчука
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Промову виголошує професор
Львівського національного
університету імені Івана Франка
Михайло Кріль

Зустріч молоді з главою УГКЦ блаженнішим Святославом
26 квітня у соборі Покрови Пресвятої Богородиці (м. Самбір) відбувся
Єпархіальний з’їзд молоді. Його програма передбачала: Святу Літургію, зустріч
голови УГКЦ Блаженнішого Святослава з молоддю і освітянами.
Дрогобицький університет на
з’їзді представляли ректор проф.
Надія Скотна, студентський капелан
о. Олег Кекош, проректор проф.
Юрій Кишакевич, декан факультету
початкової освіти доц. Іван Кутняк,
в.о. декана соціально-гуманітарного
факультету доц. Ігор Гриник, група
студентів.
Блаженнішй Святослав (Шевчук) очолив
Божественну Літургію

На фото зліва направо: Голова УГКЦ Блаженніший Святослав,
о. Олег Кекош, владика Самбірсько-Дрогобицької єпархії кир Ярослав,
проф. Надія Скотна, доц. Іван Кутняк

У соборі під час з’їзду
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