Австрійсько-українська зустріч на франковій землі
27 – 29 квітня ц.р. з ініціативи Австрійської бібліотеки нашого університету
відбулися Австрійсько-українські зустрічі „Міжкультурний діалог у світлі
австрійсько-української історії”. На відкритті заходу вітальне слово виголосили:
ректор університету проф. Н. Скотна, директор австрійського культурного форуму в
Києві
д-р Якуб Форст-Батталья, директор інституту іноземних мов
проф. В. Кемінь. Ректор університету вручила д-ру Якубу Форст-Баттальї почесну
грамоту університету за особливі заслуги у плідній співпраці та сприянні наукових і
культурних зв'язків між Австрією та Україною. Потім відбулася презентація
книжкових видань і науковий семінар „Міжкультурний діалог у світлі австрійськоукраїнської історії”.

Вступне слово виголошує ректор університету проф. Надія Скотна.
У президії (зліва направо): директор Австрійської бібліотеки
доц. Я. Лопушанський, д-р Якуб Форст-Батталья,
директор інститут іноземних мов проф. В. Кемінь

Ректор проф. Н. Скотна вручає
картину костелу Святого
Бартоломея у Дрогобичі д-ру
Якубу Форст-Баттальї

Науковий семінар у читальному
залі Австрійської бібліотеки

Д-р Якуб Форст-Батталья
з почесною грамотою
Дрогобицького державного
педагогічного університету імені
Івана Франка
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На форумі Я. Лопушанський представив другий том збірника матеріалів
літературо- та мовознавчого колоквіуму ІІІ Днів австрійської культури у Дрогобичі, а
також 2-е доповнене видання курсу лекцій „Країнознавство (Німеччина, Австрія)”
Особливу
увагу
учасників
форуму
привернув
переклад
українською
мовою
збірки оповідань про
війну
німецькомовного
автора
австрійської
Галичини
Германа
Блюменталя „Галичина.
Вал на Сході” (переклад і
вступна стаття Г. Кемінь).
Доц. Є. Пшеничний
розповів
про
зміст
шостого
тому
„Франкознавчих студій”,
Професор Інсбрукського університету, почесний доктор
Дрогобицького державного педагогічного університету імені
до
якого
увійшли
Івана Франка Петер Штеґер презентує книгу своїх художньоматеріали першої
та
філософських нарисів „Lichtkind”
другої
Міжнародної
літературно-мистецької академії „Країна
Франкіана”, а також статті, присвячені
загальним
питанням
Франкознавства.
Завершенням зустрічей були літературні
читання австрійського автора П. Штеґера у
дрогобицькій кав'ярні „Котермак” за участю
викладачів і студентської молоді. Музичний
супровід на фортепіано Р. Хрипуна вдало
доповнив творчу атмосферу авторської
зустрічі.

Доц. Я. Лопушанський презентує
наукові видання Австрійської
бібліотеки

Презентація книжки проф. П. Штеґера
у дрогобицькій кав’ярні „Котермак”
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Тиждень математики на факультеті початкової освіти
З 27 до 30 квітня 2015 року на факультеті початкової освіти відбувся тиждень
математики, в рамках якого кафедра математики та методики викладання
математики початкового навчання провела конкурс тематичних стінівок
математичного змісту, виготовлених студентами усіх груп 5 курсу денної форми
навчання, науковий семінар студентів 4 курсу та семінар-практикум „Шляхи
формування
методично-математичної
компетентності
майбутніх
учителів
початкових класів” за участю студентів та викладачів Самбірського педагогічного
коледжу імені Івана Филипчака.
З метою поглиблення співпраці
викладачів кафедри математики та
методики викладання
математики
початкового навчання і методичним
об’єднанням Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака”
укладено угоду.

Студенти V курсу факультету
початкової та мистецької
освіти виготовили і
представляли понад
20 стіннівок математичного
змісту

Викладачі математики та студенти факультету початкової та мистецької освіти
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Майстер-клас диригента Г. Енгельса у проекті „Бельгія для тебе”
З 27 до 30 квітня в інституті музичного мистецтва в рамках міжнародного
проекту „Бельгія для тебе” відбулися такі мистецькі заходи: майстер-класи з
хорового диригування та роботи з хором (диригент Герман Енгельс (Бельгія)) за
участю студентської хорової
капели „Гаудеамус”; відкрита
лекція
Германа
Енгельса
(Бельгія) на тему: „Музичне
мистецтво
Бельгії:
від
середньовіччя до сучасності”;
заключний концерт за участі
студентської хорової капели
„Гаудеамус” (худ. керівник –
директор інституту музичного
мистецтва, проф. Степан
На світлині (зліва – направо):
Дацюк.
проф. Герман Енгельс, студент V курсу – Іван Бобітко,
концертмейстер – Уляна Конарська

Герман Енгельс ділиться досвідом

Робота з хором

На фото справа наліво: Герман Енгельс, ректор проф. Н. Скотна,
проф. С. Дацюк, доц. С. Волошанська, ст. викладач М. Каралюс
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Вшанування пам’яті Українських січових стрільців
30 квітня ц.р. студенти IV-го
курсу історичного факультету, доценти
кафедри нової та новітньої історії
України
М. Галів,
В. Ільницький,
Р. Попп, лаборант цієї ж кафедри
О. Кришталь здійснили сходження на
гору Маківка у Карпатах. Саме там 100
років тому (29 квітня – 4 травня 1915 р.)
тривали запеклі бої між австроугорською, до складу якої входили Українські січові стрільці, та російською арміями.
У цих боях героїчно прославили себе Українські січові стрільці. Для росіян Маківка
була стратегічним об’єктом. Захопивши цю
гору, вони забезпечували собі прорив на
Угорщину. Спочатку російським полкам
вдалося зайняти частину гори. Однак у
результаті контрнаступу першого та другого
куренів січових стрільців українці відбили
втрачені позиції. Подальші спроби росіян
„підкорити” Маківку не мали успіху саме
через героїчну оборону стрільців. 2 травня
2015 р. січові стрільці тричі штурмували
позиції російського війська й таки знову
захопили гору, але вже наступного дня
українські курені за наказом австрійського
командування були відведені з передових
позицій.
У 1920-х рр. члени УВО, а згодом ОУН
започаткували
встановлення
хрестів
полеглим за волю України поблизу центральної вершини Маківки. У 1930-х рр.
українська молодь розпочала масові паломництва на Маківку. У 1998 – 1999 рр.
цвинтар Січових стрільців було
відбудовано: встановили 50 хрестів
на могилах січовиків та один
пам’ятник на честь тих січовиків,
котрих ідентифікувати не вдалося.
Викладачі
і
студенти
нашого університету вшанували
пам’ять 42-х полеглих січовиків,
засвітивши лампадку та поклавши
квіти до меморіалу січовим
стрільцям на Маківці.
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VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів
30 квітня – 3 травня 2015 року в
університеті проходив
VІІІ-й
міжнародний конкурс
баяністівакордеоністів „Perpetuum mobile”.
Організатори конкурсу – кафедра
народних музичних інструментів та
вокалу інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного
педагогічного
університету
імені
Івана Франка
та
Національна
Всеукраїнська
музична
спілка, У актовому залі головного корпусу університету
співорганізатор
–
Дрогобицьке
державне музичне училище імені Василя Барвінського під егідою Міністерства освіти
і науки України.
Конкурс відкрили: ректор Франкового університету проф. Надія Скотна,
директор інституту музичного мистецтва проф. Степан Дацюк, представники журі:
академік Микола Давидов (Київ), проф. Едуардас Габніс (Вільнюс, Литва),
композитор Володимир Зубицький (Україна – Італія).
У цьогорічному конкурсі змагалися понад 270 музикантів із п’яти країн
(Україна, Білорусь, Литва, Польща, Італія), які демонстрували майстерність у семи
категоріях. Наші результати: ІІІ премія – інструментальний квартет: Ангелина
Юрків (ф-но), Ганна Савчин (акордеон), Ольга Петраш (скрипка), Юрій Дякунчак
(контрабас) (клас доц. А. Душного). Диплом з відзнакою – Андрій Шабля (клас доц.
А. Душного )

На світлині: члени журі, оргкомітет та учасники VІІІ Міжнародного конкурсу
баяністів-акордеоністів
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Зустріч з ветеранами війни і праці
8 травня ц.р. у профкомі університету відбулася зустріч ректора університету
проф. Н. Скотної та голови профкому доц. О. Куцик з ветеранами війни і праці. Усі
ветерани отримали квіти та цінні подарунки з нагоди 70-ої річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни.

Ректор проф. Надія Скотна та Олена Куцик
вітають зі святом Валентина Щетініна

Ветеран війни,
учасник бойових дій, колишній
працівник університету
Василь Міраї отримує вітання від
голови профкому працівників
університету Олени Куцик

Зліва направо: голова профкому працівників
університету доц. Олена Куцик, проректор з
науково-педагогічної роботи (1983 – 2010 рр.)
Іванна Уздиган, ректор проф. Надія Скотна

Колектив профкому працівників та ректор
університету проф. Надія Скотна вітають
професора Людмилу Краснову

Голова профкому працівників університету
доц. О. Куцик та колишній старший викладач
кафедри математики Василь Дзондза
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Cемінар „Творчий доробок Мирослави Кот»
12 травня ц.р. творча лабораторія „Мистецька
Бойківщина” провела семінар для вчителів трудового
навчання Львова, Пустомит, Самбора „Творчий доробок
Мирослави Кот”, приурочений 82-й річниці з дня її
народження. Присутні мали можливість ознайомитись із
колекцією рушників за мотивами бойківських орнаментів,
словником народних термінів та відмінністю між типами
крою й оздоблення сорочок бойківського регіону.

Математик за фахом,
вишивальниця за
покликанням,
заслужний майстер
народної творчості
України Мирослава Кот

Зразки узорів української народної вишивки з колекції Мирослави Кот
та способи їх виконання демонструє вчителям трудового навчання та учням шкіл
керівник творчої лабораторії „Мистецька Бойківщина” доцент кафедри
машинознавства та основ технологій Надія Кузан

Подібні семінари та майстер-класи студентів університету і керівників гуртків
декоративно-прикладного мистецтва проводяться у лабораторії „Мистецька
Бойківщина” кожного місяця для учнів шкіл. Учасники цих заходів не тільки
ознайомлюються з українською народною вишивкою, а й виготовляють вироби з
бісеру, макраме, займаються в’язанням. Виготовлені учнями та студентами вироби
демонструються на міських і регіональних виставках, популяризуючи мистецтво
бойківського краю.
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Молодіжна політика: проблеми та перспективи
15 травня ц.р. у приміщенні актового залу головного корпусу університету
відбулася ХІІ Міжнародна наукова конференція „Молодіжна політика: проблеми та
перспективи”. Конференцію відкрили проректор проф. Ю. Кишакевич, завідувач
кафедри правознавства соціології та політології проф. С. Щудло, декан історичного
факультету проф. Л. Тимошенко та віце-президент Соціологічної асоціації України
проф.
Л. Сокурянська.
Конференція
„Молодіжна
політика” включена до плану наукових заходів
Міністерства освіти і науки України. Вона є спільним
українсько-польським науковим проектом. Польську
делегацію очолювали проф. Б. Шлюз та доктор
П. Длуґош з Жешувського університету. У конференції
брали участь науковці й інших університетів Польщі,
зокрема Краківського педагогічного університету,
Економічного університету у Вроцлаві, Польськонімецького дослідницького інституту у Познані та
Виступ проф. Б. Шлюз
Франкфурті та ін.

Відкриває ХІІ Міжнародну наукову конференцію
проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Юрій Кишакевич

З вітальним словом
від президента Соціологічної
асоціації Україи виступила
віце-президент САУ
проф. Л. Сокурянська

Учасники ХІІ міжнародної наукової конференції
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Студенти-філологи – переможці
Всеукраїнських олімпіад та Міжнародних конкурсів
15 травня ц.р. в м. Острог (Рівненська область), у Національному університеті
„Острозька академія”, відбулася VIII Всеукраїнська олімпіада „Юні знавці Біблії”. У
ній взяли участь учасники з 13-ти областей України. Львівську область представляла
студентка II курсу філологічного факультету І. Шемелинець, (гр. УА-24), яка зайняла
почесне ІІ місце. Науковий керівник – завідувач кафедри психології проф. М. Савчин
Проект Іванни представлений під назвою „Біблійні образи та сюжети
Давидових псалмів у творчості Т. Шевченка (цикл „Давидові псалми”)”. До проекту
була підготовлена презентація та авторський доробок – поезія „Книга книг”, на
створення якого Іванну надихнуло Святе Письмо.
Олімпіада складалася з двох етапів: домашнього завдання, згідно з
інформаційним листом, і те, що виконували під час олімпіади. Вдома потрібно було
виконати проект на тему: „Біблійні образи
та сюжети у творах світової літератури,
музики, живопису, скульптури”.
Під
час
олімпіади
учасники
виконували 50 тестів за одну годину на
знання Святого Письма, „християнської
психології” та „християнської педагогіки”.

Іванна Шемелинець розповідає
про свій проект

Диплом переможця Іванні Шемелинець
вручає доктор педагогічних наук,
професор, декан гуманітарного
факультету Національного
університету „Острозька академія”
Василь Жуковський

* * *
20 травня ц.р. Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації
нагородив подякою студентку філологічного факультету Марію Сенету ( гр. УА-53) за
зайняте ІІ місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2014 – 2015 н.р. та студентку Роксолану
Костур (гр. УА-44) за зайняте ІІ місце у ХV Міжнародному конкурсі з української
мови імені П. Яцика у 2014 – 2015 н.р. Науковий керівник обох призерів доц.
кафедри української мови Марія Стецик.
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Зустріч координаторів
15 травня ц.р. у головному корпусі університету відбулося засідання
координаторів мережі Східноєвропейських університетів України, Польщі, Білорусі
та Словаччини з участю ректорів Дрогобицького педуніверситету проф. Н. Скотної,
католицького університету у Любліні ксьондза проф. А. Дембінського, Східноєвропейського університету імені Лесі Українки проф. І. Коцана. На засідання
запрошені заступники деканів
факультетів з наукової роботи
та міжнародної співпраці.
Одна з цілей мережі
Східноєвропейських
університетів
України,
Польщі,
Білорусі та Словаччини –
розробка програми розвитку
вищої освіти в цих країнах, під
яку можна було б отримати
грант від ЄС.

На фото зліва направо:
проф. І. Коцан,
П. Мартін, перекладач,
проф. Н. Скотна

За столом президії зліва направо: проф. І. Коцан,
проф. Н. Скотна, координатор мережі П. Мартін (Люблін)

Координатор
мережі східноєвропейських
університетів
П. Мартін (Люблін)

.
Робочий момент зустрічі
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Дрогобич – Люблін: обмін студентами
З 10 до 15 травня 2015 року в рамках угоди про співпрацю між історичним
факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка та Гуманістичним відділом Люблінського університету Марії КюріСклодовської відбувся обмін студентами. Група польських студентів (керівник –
А. Сідоровска) та студентів нашого університету (керівник – доц. О. Тимошенко)
відвідали історико-архітектурні пам'ятки Львівщини та Закарпаття. В цей же час
група українських студентів (керівник – доц. І. Лозинська) взяла участь у краєзнавчій
практиці студентів UMCS. Програмою практики було передбачено такий маршрут:
Люблін – Опатов – Ниса – Срібна Гора – Клодцко – Наход – Опочно – Свідніца –
Вроцлав – Краків – Сандомир – Люблін.

м. Уязд. Замок Криштопор
(пам’ятка палацово-ортифікаційної
архітектури)
м. Мошна. Палацово-парковий ансамбль.
Друга зліва: доц. кафедри всесвітньої історії
І. Лозинська зі студентами історичного
факультету

м. Люблін. Замок. Зліва перший: професор Люблінського університету
Марії Кюрі-Склодовської Є. Янас
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Звітує факультет початкової та мистецької освіти
21 травня ц.р. в Народному домі ім. І. Франка відбувся звіт студентів
відділення хореографії факультету початкової та мистецької освіти і Центру
перепідготовки та післядипломної освіти. У звіті взяли участь 10
дитячих хореографічних колективів Львівщини та м. Хотин
(Чернівецька обл.), якими керують випускники факультету та
Центру. Звіт перетворився на хореографічне шоу. Вітав студентів
та вручав грамоти учасникам проректор з наукової роботи проф.
Микола Пантюк.

Анна-Марія Василенко,
студентка ІІ курсу, виконала пісню

Хореографічна композиція Авве-Марія у
виконанні студентів ІV курсу факультету

Музично-хореографічна композиція, у
супроводі акордеоніста Юрія Дякунчака
та студентів V курсу факультету

Танцюють студенти ІV курсу

У фойє Народного дому „Просвіта”
була організована виставка робіт
випускників факультету початкової та
мистецької освіти спеціалізації
„Образотворче мистецтво”

Гуцульський танець у виконанні
студентів V курсу
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„Красуня університету – 2015”
26 травня ц.р. відбувся XII загальноуніверситетський конкурс „Красуня
університету – 2015”. У конкурсі брали участь 9 дівчат. Представниці від своїх
факультетів та інститутів змагалися за корону красуні університету у таких
конкурсах: „Представлення + інтелектуальний”; „Модельний” „Мій талант”; „Вихід у
купальниках”; „Романтичний”. Організатори конкурсу: голова профкому студентів
Ігор Гівчак, студентка інституту іноземних мов Тетяна Атаманчук, яка займалася
підготовкою учасниць.
Поміж конкурсними номерами глядачі мали можливість послухати музичні
номери у виконанні Софії Лешишак, Ірини Вадюн, Марти Когут, гру на акордеоні
Юрія Дякунчака. Незабутнє враження справило на глядачів шоу ансамблю сучасного
танцю „Азарт”, представників фітнес-клубу „Fit Curves”, ансамблю естрадного
танцю „Імперія” факультету початкової та мистецької освіти під керівництвом
Магдалини Марушки.

Фрагменти виступів

„Красунею університету – 2015” року стала студентка ІV курсу інституту музичного
мистецтва Антоніна Берец. Усі учасниці були нагороджені цінними призами та
букетами квітів. Красуня університету отримала корону з рук своєї попередниці
Софії Савчин, а також подарунок від ювелірного магазину „Каблучка”.
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„Країна Франкіана”
27 травня ц.р. в актовому залі головного корпусу університету відбулося
урочисте відкриття ІІІ літературно-мистецької академії „Країна Франкіана”.
Академію відкрила ректор університету професор Надія Скотна. З вітальним словом
виступили: проф. Святослав Пилипчук – директор Інституту франкознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка, Марина Франчук –
доцент
кафедри
українського
літературознавства
та
компаративістики
Житомирського державного університету імені Івана Франка, проф. П. Іванишин,
зав. кафедри української літератури та
теорії
літератури.
Після
цього
учасники академії розійшлися на
засідання
наукової
конференції
„Нагуєвицькі читання – 2015: Ідеї
національної свободи та культурної
самобутності у творчості Івана Франка”
та „круглого столу” „Іван Франко і
Європа: філологічний контекст”.
У президії зліва направо:
завідувач кафедри української
літератури та теорії літератури
проф. Петро Іванишин,
ректор проф. Надія Скотна.
Проректор з науковопедагогічної роботи.
Проф. Юрій Кишакевич
вітає учасників літературномистецької академії
„Країна Франкіана”

Виступ ректора університету
проф. Надії Скотної

Директор Інституту франкознавства
Львівського національного університету
імені Івана Франка проф. Святослав
Пилипчук розповів про наукові
дослідження свого закладу

Невмирущі ідеї Франка презентує доц. кафедри
українознавства та компаративістики
Житомирського державного університету
імені Івана Франка Марина Франчук
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27 травня ц.р. у приміщенні
філологічного факультету відбувся конкурс
читців поезій Івана Франка і про Івана
Франка серед учнів і студентів, в якому
взяли участь 42 учні та студенти міста і
району. Переможцями в групах стали:
у групі
3 – 6 класів
А. Стецик
(Дрогобицька
гімназія)
–
І
місце,
Наймолодша учасниця конкурсу
Г. Іванишин (ЗОШ № 2) – ІІ місце,
Анастасія Стецик отримує грамоту
А. Крупач (Волощанська ЗОШ) – ІІІ місце;
з рук голови журі – заслуженого діяча
у групі 7 – 9 класів Ю. Марущак (ЗОШ
мистецтв України Йосипа Фиштика
№ 1) – І
місце,
М. Куцопей
(школа
с. Долішній Лужок) – ІІ місце, А. Сливар (ЗОШ
№ 14 м. Дрогобич) – ІІІ місце.
у групі 10 – 11 класів, студентів, коледжів,
університету А.-М. Василенко (факультет
початкової освіти ДДПУ) – І місце, К. Стародуб
(ЗОШ № 11 м. Стебник) – ІІ місце, Т. Грицай
(Модрицька ЗОШ)– ІІ місце.

* *
*

Члени журі з переможцями
конкурсу читців

Студенти-філологи
біля пам'ятника І. Франкові у с. Лішня

* * *

Студентський
танцювальний
колектив
у с. Нагуєвичі

27 травня ц.р. в історичному відділі музею
Дробиччинна
відбулося
відкриття
документальної виставки „Борислав і Дрогобич у
житті і творчості Івана Франка”. Виставку
відкрили:
директор
музею
А. Гладун
та
ректор
університету
проф. Н. Скотна.

У музеї Дрогобиччина
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28 травня ц.р. у 99-річницю від дня смерті Івана
Франка біля його пам’ятника у Дрогобичі відбулася
громадянська Панахида, в якій взяли участь, крім
духовних осіб, представники міської і районної влади,
ректор
університету
проф.
Н. Скотна,
доц.
Житомирського університету М. Франчук. Після цього
учасники „Країни Франкіани” відвідали музей-садибу
І. Франка у с. Нагуєвичі та переглянули виставу
„Украдене щастя” Львівського академічного обласного
музично-драматичного театру імені Ю. Дрогобича. На
цьому програма „Країни Франкіани” була завершена.

Під час панахиди біля пам’ятника Каменяреві

Промову виголошує
ректор проф. Надія Скотна
про Івана Франка

Ректор Надія Скотна (у центрі), проректор Юрій Кишакевич (перший зліва), студентська
молодь університету біля пам’ятника Івану Франкові у с. Нагуєвичі.
Цей пам’ятник – Каменяреві – один із найкрасивіших.
Творцями шедевру є народний художник Е. Мисько,
заслужені діячі мистецтв України Й. Садовський і С. Мигаль
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ІІІ Кубок пам'яті ректора Валерія Скотного
28 травня на спортивному майданчику університету відбувся турнір з мініфутболу серед науково-педагогічних працівників ВНЗ “ІІІ Кубок пам’яті ректора
Валерія Скотного”. За головний трофей турніру змагалися команди: Національного
університету „Львівська політехніка”, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, інституту фізики,
математики, економіки та
інноваційних технологій, а також інституту підприємництва та
перспективних технологій, адміністрації і філологічного
факультету. Впевнено здолавши усіх своїх суперників, Кубок
здобула команда ДДПУ імені Івана Франка. Це вже їхня третя
перемога поспіль у цих змаганнях.

Ігровий момент на майданчику
Турнір відкрила ректор
університету проф. Надія Скотна

Капітана команди-переможця Романа
Проця вітають проректори університету
Юрій Кишакевич
та Микола Пантюк
На фото переможці: перший ряд зліва
направо Р. Проць (капітан), Т. Кізло,
О. Михайловський, В. Телятник; другий ряд
А. Веселовський (тренер), А. Ніконець
(кращий гравець турніру), Т. Гірший,
І. Ільчишин, Р. Чопик – декан факультету
фізичного
виховання
(офіційний
представник)
Грамоти та цінні призи
вручено капітанам усіх команд
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Звітують науковці інституту ФМЕІТ
28 травня ц.р. в актовому залі інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій відбулася ІІ Науково-практична конференція викладачів і
студентів „Актуальні проблеми сучасної науки”.
У фойє актового залу кафедри було представлено
виставку друкованих праць кафедр інституту.

Виставка
наукових праць

Учасники конференції

З вітальним словом виступив директор інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій проф. Василь Бойчук. На пленарному
засіданні звітували завідувачі всіх 10 кафедр інституту.
Заступник директора з науководослідницької роботи та міжнародної
співпраці доц. Оксана Процишин
презентувала збірник тез доповідей,
укладений за матеріалами конференції.
У збірнику представлено роботи 116
учасників:
студентів,
викладачів
інституту та й інших вишів України та
зарубіжжя.

Доц. Оксана Процишин вручає
збірник тез доповідей завідувачу
кафедри методики трудового і
професійного навчання та
декоративно-ужиткового мистецтва
проф. Леонідові Оршанському

Директор інституту проф. Василь Бойчук
вручив студентам других-шостих курсів
подяки за участь
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Презентація авторського збірника Михайла Федорка
2 червня ц.р. в актовому залі головного корпусу
університету відбулася презентація нотного збірника
фортепіанних творів – першого у доробку молодого
композитора й імпровізатора, магістра інституту
музичного мистецтва Михайла Федорка (клас доцента О.
Німилович).
М. Федорко брав участь в ХІ молодіжному
Міжнародному музичному фестивалі імені Ісидора
Вимера „Золота троянда – 2014” (м. Львів, 19 листопада
2014 р.) і здобув Золоту медаль та диплом І ступеня у
номінації „Композиція та імпровізація”, представивши
на суд журі фестивалю свої оригінальні композиції для
фортепіано.
До
презентованого
навчального
посібника
ввійшли: низка дитячих п’єс „З дитячого альбому”, „Струмок”, „Роса”, „Токата”,
„Rock’n bugi”, „Пригода в Нью-Йорку” і „Bossa Nova”. Всі ці твори прозвучали у
виконанні автора і М. Бунь (фортепіано), а також відбулася прем’єра твору для двох
саксофонів та фортепіано у виконанні Михайла Федорка (фортепіано), Ярослава
Проціва (саксофон-альт), Ростислава Гавриша (саксофон-тенор).
З вітальним словом виступили Голова Дрогобицької організації національної
спілки композиторів України, музикознавець В. Грабовський, ведучий презентації
завідувач кафедри музикознавства та фортепіано Л. Філоненко, директор інституту
музичного мистецтва, проф. С. Дацюк, які відзначали, що музика М. Федорка
сповнена світлом, красою, простором і свободою.
Магістр музичного мистецтва
Михайло Федорко
під час коцертного виступу

Слухачі із захопленням слухали виконання авторських творів
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Газета „День ” у Дрогобичі
4 червня 2015 р. в актовому залі головного корпусу університету відбувся
„круглий стіл” на тему „Як нам перемогти” за участю головного редактора газети
„День” Лариси Івшиної. Модератором зустрічі була студентка V курсу інституту
іноземних мов Ольга Козар. Цікаві думки висловили проф. Омелян Вишневський,
Василь Футала, Світлана Щудло та інші. У приміщенні Палацу мистецтв
(м. Дрогобич) відбулося відкриття фотовиставки „День – 2014” та презентація нових
видань редакції цієї газети.
На відкритті фотовиставки виступили головний редактор „Дня”
Людмила Івшина, ректор Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка професор Надія Скотна та інші.

Пер ши й р яд злі ва нап р аво : в актовому залі головного корпусу університету,
модератор зустрічі Ольга Козар, головний редактор газети „День” Лариса Івшина.
Др уги й р я д: про ф. Омелян Вишневський, проф. Світлана Щудло, проф. Василь Футала.
Т р еті й р я д: ректор проф. Надія Скотна та проректор проф. Юрій Кишакевич подякували
Ларисі Івшиній за співпрацю; фотовиставку відкрито,
гостей вітає ректор університету Надія Скотна
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Дні Європи у Дрогобичі
5 червня ц.р. відбулася інавґурація Днів Європи у залі засідань міської ради, на
якій виступили: в.о. міського голови Т. Метик, Генеральний консул Республіки
Польща Я. Дрозд, ректор університету проф. Н. Скотна, проф. М. Фушара
(Варшавський університет) та інші. Після цього відбулося покладення квітів до
Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на соборі Св. Трійці, Меморіалу „Тюрма на
Стрийській”. Учасники Днів Європи заслухали лекції проф. Л. Тимошенка, доц.
В. Галика на тему; „Іван Франко – європейський мислитель” та лекцію доц.
В. Меньок „Бруно Шульц та дилеми багатокультурності”. Потім гості ознайомилися
з музеєм Бруно Шульца у головному корпусі університету.

На фото: під час інавґурації „Днів Європи у Дрогобичі – 2015”. Мармурова зала ратуші. Злі ва
нап р аво : директор Інституту Книги у Кракові Ґжеґож Ґауден, Держсекретар у канцелярії
прем’єр-міністра РП Анжеліка Можджановська, в.о. міського голови Дрогобича Тарас Метик,
Уповноважена Уряду РП з питань рівного ставлення проф. Малґожата Фушара, Генеральний
Консул РП у Львові Ярослав Дрозд, ректор ДДПУ ім. Івана Франка проф. Надія Скотна

У актовому залі залі головного корпусу
університету
Ректор університету проф. Надія Скотна
вітає учасників днів Європи в актовому залі
головного корпусу університету

Проф. Леонід Тимошенко розповідає
про європейські виміри
творчості Івана Франка

„
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Радник Президента міста Люблін
з питань транскордонного
співробітництва Павел Прокоп

Дні Європи у Дрогобичі – 2015” пройшли під почесним патронатом Посольства
Європейського Союзу в Україні та Посольства РП в Україні. Партнерами „Днів
Європи у Дрогобичі – 2015” були: Інститут Книги у Кракові, Польський Інститут у
Києві, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, м. Люблін,
Товариство „Фестиваль Бруно Шульца” в Любліні, Фонд „Збережімо Спадщину” з
Любліна та ін. У проекті взяли участь дипломатичні представництва Австрії, Бельгії,
Нідерландів, Чехії, Угорщини, Румунії та Литви.
На Ярмарку партнерських міст та гостей Дрогобича, що розкинувся 6 червня
на площі Ринок, можна було побачити намети і стенди різних країн та міст,
відвідати майстер-класи Посольства ЄС в Україні, оглянути і навіть скуштувати
продукцію підприємств Дрогобича та сусідніх міст, зокрема, солодощі кримських
татар, які мешкають у нашому місті.
Студенти інституту іноземних мов та філологічного факультету успішно
справилися з обов’язками волонтерів Ярмарку.

На фото: студенти-волонтери з інституту іноземних мов та філологічного факультету

* * *
Підписано угоду з Варшавським університетом

Міністр РП проф. М. Фушара та ректор
університету проф. Н. Скотна під час
підписання угоди про наукову співпрацю
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5 червня ц.р. у рамках Днів
Європи
у
Дрогобичі
ректор
університету проф. Надія Скотна
підписала угоду про співпрацю з
провідним навчальним закладом
Польщі
–
Варшавським
університетом. Польську сторону
представляла міністр Республіки
Польща з питань рівності проф.
Малгожата
Фушара
та
проф. Яцек Курчевський.

25-річний ювілей фортепіанного дуету
9 червня 2015 року в
актовому залі головного корпусу
університету фортепіанний дует у
складі
доцентів
кафедри
музикознавства та фортепіано
інституту музичного мистецтва
Уляни Молчко і Олександри
Німилович відзначив 25-річчя
спільної
творчої
діяльності
концертом фортепіанної музики.
З
вітальним
словом
виступили директор інституту
музичного
мистецтва,
проф.
Фортепіанний дует (зліва направо):
Уляна
Молчко, Олександра Німилович
заслужений працівник культури
України Степан Дацюк і ректор проф. Надія Скотна.
Вступне слово і коментарі озвучували доц. завідувач кафедри музикознавства
та фортепіано доц. Людомир Філоненко й голова Дрогобицької організації
Національної Спілки композиторів України Володимир Грабовський.
Фортепіанний дует
тісно
співпрацює
з
відомими українськими
митцями: Г. Ляшенком,
Б. Фільц,
М. Скориком,
Л. Дичко, В. Годзяцьким,
інтерпретуючи
їхні
композиції.
Привітати митців з
творчими
здобутками
прибули гості зі Львова.
З вітальним словом
виступили:
заслужена
артистка
України,
завідувач
кафедри
концерт-мейстерського
класу,
професор
Львівської
національної
музичної академії імені
Миколи
Лисенка
Я. Матюха,
соліст
Після ювілейного концерту. Зліва направо: 1-й р я д – Надія
Львів-ського
оперного
Філоненко, Ярослава Матюха, Уляна Молчко, Олександра
театру імені Соломії
Німилович, Ірина Кліш; 2-й ря д – Людомир Філоненко,
Корнелій Сятецький, Юрій Трицецький
Крушельницької Юрій
Трицецький.
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Презентація збірки художніх перекладів
11 червня у приміщенні кав'ярні „Котермак” з ініціативи Австрійської
бібліотеки відбулася презентація збірки художніх перекладів магістранта інституту
іноземних мов Назарія Агаджаняна „Dulce et decorum”. Назва збірки – початок
відомих слів Горація „Солодко і славно померти за Батьківщину” – квінтесенція
збірки, покликаної до життя, за словами автора, трагічними подіями новітньої
української історії. Видання містить переклади лірики корифеїв англійської,
французької та російської поезії (Шекспір,
Шеллі, Байрон, Скотт, По, Кіплінг, Гюго,
Бодлер, Ахматова, Єсенін та ін.) українською
мовою, а також англомовні переклади творів
Т. Шевченка,
В. Симоненка,
В. Сосюри,
О. Олеся, що оспівують патріотизм й героїзм
народу та возвеличують одвічні людські
цінності, які так нещадно руйнує війна.
Спілкування перекладача з читачами –
викладачами і студентами педуніверситету та
Перекладені поезії англійських
представниками культурного бомонду міста –
авторів читає студентка О. Козар
проходило у невимушеній, немов домашній
атмосфері, створеній запахом ароматної кави з тістечками та мрійливим звучанням
піаніно. Перекладені поезії озвучили сам автор та його друзі зі студентської лави
О. Козар і П. Сабат. Модератор зустрічі – директор Австрійської бібліотеки доц.
Я. Лопушанський – запрошував до слова гостей імпрези. Зокрема, особливу
вдячність Назарію за неабиякий вклад в український літературний процес висловили
викладачі, що супроводжували його на цій стезі, проф. Г. Сабат і доц. М. Маркова,
голова кримсько-татарської спільноти м. Дрогобич А. Квірімлі, представники
місцевих ЗМІ („Твоє радіо”). Відома дрогобицька мисткиня Л. Кобільник зачарувала
аудиторію піснею на слова
легендарної
Л. Костенко,
поезія
якої
також
представлена
у
збірці
перекладів.
Після
завершення
презентації усі охочі мали
змогу придбати збірку
„Dulce et decorum” з
автографом перекладача.
Отримані від реалізації
кошти було передано на
благодійництво – допомогу
Презентація збірки у дрогобицькій кав’ярні „Котермак”.
нашій землячці, 25-річній
Справа наліво: перекладач Н. Агаджанян,
медсестрі, пораненій в зоні
доц. Я. Лопушанський, проф. Г. Сабат
АТО.

65

Презентація нотного збірника творів Едуарда Мертке
22 червня 2015 року в університеті відбулася змістовна
презентація видання фортепіанних композицій німецького
композитора Едуарда Мертке (1833 – 1895) на теми українських
народних пісень, які він записав із уст Марка Вовчка. Це
навчальний посібник (Дрогобич: Посвіт, 2015), редакторамиупорядниками якого стали доцент Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка, член
Національної спілки композиторів України Олександра
Німилович і кандидат педагогічних наук, завідувач
фортепіанного відділу Ужгородської музичної школи № 1 імені
П. Чайковського Олена Юрош.
Під час презентації виступили: доктор філологічних наук, професор Микола
Зимомря, який розшукав ці твори у бібліотеках Німеччини, Голова Дрогобицької
організації Національної спілки композиторів України, музикознавець Володимир
Грабовський, завідувач кафедри музикознавства та фортепіано Людомир Філоненко.
Вихованці класу фортепіано доцента Олександри Німилович – дипломантка
Ірина Маслянко, магістри музичного мистецтва Мар’яна Мазур, Тетяна Бабенко,
Михайло Федорко, а імпровізація на тему української народної пісні прозвучала у
майстерному виконанні студентки І курсу Оксани Красівської.

Учасники і гості презентації. Злі ва нап р аво : 1-й р я д – Мар’яна Мазур, Ірина Маслянко,
Олександра Німилович, Оксана Красівська, Світлана Грабовська, Любомир Кульчицький;
2-й ря д – Микола Зимомря, Володимир Грабовський, Михайло Федорко, Людомир
Філоненко, Оксана Фрайт, Уляна Молчко
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