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Археологічні розкопки 

 

29 червня в Дрогобичі  проводилася третя археологічна експедиція „Дрогобич 
– 2015. Вежа”, організована керівництвом історичного факультету за підтримки 
міської влади та духівництва костелу святого Бартоломея.  Головним консультантом 
археологічної експедиції був провідний науковий співробітник Інституту 
українознавства імені І. Крип’якевича 
НАН України Юрій Лукомський  
Розкопки проводилися на території 
вежі костелу святого Бартоломея 
упродовж трьох тижнів. Основною ж 
знахідкою стало відкриття 
австрійського колектора ХVІІІ ст., у 
розкоп якого спускалися головний 
консультант експедиції Юрій 
Лукомський і декан історичного 
факультету проф. Леонід Тимошенко. 
Знайдено чотири одиниці озброєння 
козацької доби, монети та кераміку.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Учасники археологічної 
експедиції виконують 

 Гімн України  

Перед початком роботи Юрій Лукомський  
розподіляє обов'язки для  молодих археологів  
 

Студенти-історики проводять розкопки 
 

Австрійський 
колектор ХVІІІ ст. 

 

Археологічні знахідки – кераміка  ХVІ – ХVІІІ ст.                   
та зброя ХVІІ ст. 
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Студенти інституту іноземних мов – вихователі 
у мовних пришкільних таборах 

 

Цього року вперше до роботи пришкільних таборів м. Трускавець було 
залучено 24 студентів-волонтерів інституту іноземних мов. Протягом трьох тижнів 
червня студенти за підтримки досвідчених педагогів забезпечували навчально-

виховний процес й організовували вільний 
час школярів 2 – 7-х класів: проводили 
заняття з англійської та польської мов, а 
також готували з дітьми іншомовні креативні 
заходи: „Мовний експрес”, „Парад масок”, 
„Міс табору”, „Містер табору”, 
„Танцювальне шоу Майданс”, „Табір має 
таланти”, „Казка на сучасний лад”, „Веселі 
старти” та ін.  

 
 

Одним із ключових завдань мовного 
табору було зацікавити дітей іноземними 
мовами. У таборах школярі мали 
можливість спілкуватися іноземними 
мовами та застосовувати їх у різних формах 
діяльності. 

Студенти-вихователі  з дітьми 

Дітям ніколи було нудьгувати 

Радісні обличчя дітей – 
учасників цікавих заходів 

Виникла проблемна ситуація. 
До її розв’язання залучили 

найменших 
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159-ті роковини  від дня народження Івана Франка 
 
27 серпня ц.р.   біля 

пам’ятника Івана Франка 
відбулося вшанування 
геніального земляка Іванові 
Франку в день 159-ої річниці 
від дня його народження. 
Отці Олег Кекош та Михайло 
Бачинський відправили 
молитву за упокій його душі. 
На віче виступили:  
в.о. міського голови Тарас 
Метик, ректор університету проф. Надія Скотна, голова Дрогобицької районної 
державної адміністрації М. Лісогор, доц. Олег Баган та учні СШ № 1. Свято 
продовжилося на батьківщині Івана Франка в с. Нагуєвичі. 
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Посвята у студенти 
 

1 вересня в Дрогобичі відбулося урочисте 
відкриття нового навчального року і посвята 
студентів-першокурсників і учнів 10 класу у 
ліцеїсти Дрогобицького педагогічного ліцею. 
Ініціатором урочистості був Дрогобицький 
державний педагогічний університет ім. Івана 
Франка та відділ капеланства академічної молоді 
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ.  

Свято розпочалося 
урочистою ходою студентів, 
капеланів та керівників різних 
навчальних закладів м. Дрогобич 
до катедрального Собору 
Пресвятої Трійці. Після Молебня 
капелан ДДПУ о. Олег Кекош від 
імені преосвященного владики 
Ярослава, єпископа Самбірсько-
Дрогобицького, та владики 
Григорія, єпископа-помічника, 

привітав присутніх з Днем знань і початком нового навчального року, побажав 
наполегливості, успіхів, Божого благословення і миру в Україні. Також відбулося 
покладання лампадок до пам'ятника героям 
Небесної Сотні та поминальна молитва. 
Ректорат і студенти педуніверситету та ліцеїсти 
повернулися до головного корпусу, де відбулася 
урочистість посвяти студентів-першокурсників, 
благословення капелана о. Олега та окроплення 
свяченою водою. 

 
 
 

Святу Літургію правив 
студентський капелан 

університету 
о. Олег Кекош 

На фото члени вченої ради 
університету і священики 

після Літургії 
у Катедральному соборі 

Святої Трійці 
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Після Божого благословення колона учасників посвячення повернулася до 
скверу навпроти головного корпусу університету. Присутні хвилиною мовчання 
вшанували пам'ять Небесної Сотні та всіх полеглих в АТО. 

 

 

 
 
 

 

Першокурсників привітала ректор університету проф. Надія Скотна.  
Ведучими були: студентка інституту іноземних мов Ольга Козар та студент інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Тарас Винницький 

Ректор, проф. Надія 
Скотна, за доброю 

традицією, вручила 
символічний ключ 

до знань та 
студентський квиток 

представникам 
першокурсників 

На завершення заходу 
студентський капелан  

о. Олег Кекош 
 окропив свяченою водою 
першокурсників, їх батьків 

та членів вченої ради 
університету 
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Дні Австрії у Дрогобичі 
 

27 вересня – З жовтня ц.р. в Австрійській бібліотеці нашого університету 
відбулися Дні Австрії у Дрогобичі (ІV Міжнародний форум). Розпочалися Дні 
урочистим відкриттям у мармуровій залі міської ратуші за участю Посла Республіки 
Австрія в Україні Герміни Поппелер, на якому звання „Почесний доктор ДДПУ імені 
Івана Франка” було присвоєно радникові австрійського уряду, екс-керівникові 
Австрійських бібліотек за кордоном Крістіні Доллінґер.  

З-поміж наукових заходів варто виокремити семінари „Регіони транзиту: 
історія і культура Тіролю та Карпат” і „Австрійсько-українські літературні, мовні і 
культурні взаємини”, на яких наукова дискусія поєднала провідних лінгвістів, 
літературо- і перекладознаців, культурологів, істориків і педагогів з Австрії, 
Німеччини, Польщі та українських партнерів Австрійської бібліотеки з Києва, 
Харкова, Одеси, Кіровограда, Кременця, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, а 
також лінгвокраїнознавчі колоквіуми для студентів та вчителів німецької мови.  

 
 
 
Вітальне слово посла республіки  
Австрія в Україні Герміни Поппелер  
(зліва направо) д-р С. Осачук, маґ. Т. Реш 
 

Вручення диплому „Почесний доктор 
Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка”  
Крістіні Доллінґер 

Урочисте відкриття Днів Австрії у Дрогобичі. Зліва направо: доц. Я.Лопушанський,                           
д-р С. Осачук, маґ. Т. Реш, маґ. Г. Поппелер, в.о.мера міста Дрогобича Т. Метик,                             

проф. Н. Скотна, К. Долінґер, д-р Б. Тассер, М. Мальський 

Учасники і гості форуму у мармуровій залі 
Дрогобицької ратуші 
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Засідання теоретичного й практичного 
спрямування вдало перепліталися із літературними 
читаннями (тірольський письменник Бернд Шухтер), 
культурологічними дискусіями (львівський публіцист 
Юрко Прохасько), презентаціями найновіших видань з 
проблем міжкультурних взаємодій, демонстрацією 
фільму „Кулінарна подорож Австрією” з подальшою 
дегустацією тірольських книдлів тощо.  

Кульмінацією програми став спільний вступ 
виконавців альпійського йодлю дуету з Тіролю 
„Schwaizer Zwoag'sang” і дрогобицького ансамблю 
інструментальної музики „Намисто” на сцені Львівського муздрамтеатру ім. Юрія 

Дрогобича. На завершення 
Днів австрійської культури 
наші іноземні гості 
отримали змогу особисто 
ознайомитись з історико-

культурними пам’ятками, традиціями і 
побутом Галичини, здійснивши екскурсії 
Дрогобичем, Стриєм, Бориславом і 
Східницею, а також помандрувати 
українським Карпатами (Яремче, Верховина, 
Криворівня, Коломия, Галич). 
 

Виступ тірольського дуету „Schwaizer Zwoag'sang”                          
та  дрогобицького ансамблю інструментальної 

музики „Намисто” на сцені Львівського  
муздрамтеатру імені Юрія Дрогобича 

Учасники дискусії про міф 
Галичини. Зліва направо: 
консул д-р С. Осачук та 

публіцист  Ю. Прохасько 

Наукова конференція у Австрійській бібліотеці 

У залі муздрамтеатру під час виступу 
тірольського дуету „Schwaizer 

Zwoag'sang” 

Виступає тірольський письменник           
Б. Шухтер. У президії зліва направо: 

доц. Я. Лопушанський, студентка 
М. Вурловська, Я. Форст-Батталья 
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„Веселковий світ дитинства” 
 

30 вересня ц.р. з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля проведено 
святкову академію „Веселковий світ дитинства”, ініціатором та 
організатором якої була кафедра загальної педагогіки та дошкільної 
освіти. У її проведенні взяли участь викладачі, студенти спеціальності 
„Дошкільна освіта”, педагогічні колективи ДНЗ № 11 „Світлячок”, ДНЗ 
№ 24 „Смерічка”, ДНЗ № 15 „Калинонька” та Благодійного греко-
католицького дитячого садка „Ангелятко”. Програмою святкування 
передбачено виступи студентів та дітей старших 
дошкільників ДНЗ № 11, „круглого столу” з 
обговорення актуальних проблем сучасного дошкілля.  

Учасники свята могли взяти участь у проведенні 
майстер-класів: „Квілінг – цікаво, корисно, доступно” 
„Іграшка „лялька-мотанка” як вид народної ужиткової 
творчості” „Нетрадиційні техніки малювання”, 
„Ознайомлення з українським живописом”, 
„Конструювання з паперу: техніка орігамі”, „Лялька-
мотанка як народна іграшка”. 

 
 

 

З вітальним словом виступили ректор 
університету проф. Н. Скотна, завідувач 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
освіти М. Чепіль. За плідну співпрацю 
нагороджено подяками такі педагогічні 
колективи: „Світлячок”, „Смерічка”, 
„Калинонька”,  „Ангелятко”.  

 
 

Ректор проф. Н. Скотна і завідувач 
кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти проф. М. Чепіль – 
активні учасники академії 

Виступають студенти соціально-гуманітарного 
факультету спеціальності „Дошкільна освіта” 

Дорослі  уважно слухають виступи дошкільнят 
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„Тільки в праці людина живе” 
 

15 серпня  1962 року розпочалася історія трудової діяльності від асистента до 
проректора з науково-педагогічної діяльності Юрія Кишакевича – особистості  
надзвичайно ерудованої, ініціативної, яка все трудове життя прослужила 
благородній справі підготовки висококваліфікованих фахівців для національної 
школи. 

 30 вересня 2015 року у професора Юрія Кишакевича відбулося свято 
досягнень і здобутків, свято збирання врожаю надзвичайної працьовитості й 
дивовижної невтомності і підтвердження того, що тільки в праці людина живе. 35 
років проректор Юрій Львович – „права рука” уже трьох ректорів – перебував біля 
керма університетської структури. 
  Безмежну шану і щиру  повагу всього університетського колективу заслужив 
проректор Юрій Кишакевич. Ректор професор Надія Скотна та голова профкому 
працівників доцент Олена Куцик вітають шановного ювіляра з 75-річчям від дня 
народження, 35-річчям  на посаді проректора та 53-ю річницею роботи в 
університеті. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На фото зліва направо: ректор проф. Надія Скотна,  
проф. Юрій Кишакевич, доц. Олена Куцик 

Багато років працювали разом 
проректори Іванна Уздиган та Юрій 

Кишакевич 

Академік Національної академії 
педагогічних наук України Микола Євтух 
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Безмежну шану і щиру повагу всього університетського колективу заслужив напрочуд 
працелюбний, надзвичайно енергійний, повний життєстверджуючих сил – джерела 

нових ідей та задумів – проректор Юрій Львович Кишакевич 

За дружню теплоту, наукову щедрість, людську відкритість 
дякує Юрієві Кишакевичу директор  інституту музичного 

мистецтва Степан Дацюк. Здоров'я, миру, достатку 
ювілярові на многая літа! 

За довгі роки трудового стажу Юрій Львович Кишакевич своїм авторитетом і 
невтомною працею здобув велику пошану серед людей  різних верств суспільства 

та у Церковному середовищі. Здоров’я і Божого благословення побажав ювіляру 
студентський капелан о. Олег Кекош. 

 

Слово ювіляра 
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Святкування 75-річчя університету 
 

1 жовтня 2015 р. у приміщенні Львівського академічного обласного музично-
драматичного театру імені Юрія Дрогобича з нагоди 75-річчя заснування 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбулися 
врочисте засідання вченої ради університету та святковий концерт. В урочистостях 
взяли участь представники влади (заступник голови Львівської ОДА Ю. Підлісний, 
депутати обласної ради, в.о. міського голови Т. Метик та ін.), Національної академії 
педагогічних наук України (академік М. Євтух), вищих навчальних закладів 
(проректори і представники від Львівського національного університету імені Івана 
Франка, НУ „Львівська політехніка”, Львівського національного лісотехнічного 
університету та ін.), навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, члени Наглядової 
ради університету (зокрема, знаний український дипломат В. Кирилич), консульств 
іноземних держав, закордонні гості (ректор Полонійної академії у Ченстохові 
А. Кринський, посол Сейму Республіки Польща З. Войцеховський, представники від 
Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та ін.), директори шкіл і вчителі 
Дрогобича, голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і 
науки М. Яцейко та ін. Найвищі відзнаки НАПН України – нагрудний знак 
„К. Ушинський” вручено проф. Ю. Кишакевичу та проф. М. Пантюкові. У 
святковому концерті взяли участь працівники і студенти інституту музичного 
мистецтва, творчі колективи та випускники нашого університету. 
 

Учасники святкування 75-річчя  заснування 
ДДПУ на подячному молебені до Пресвятої 

Богородиці в Катедральному Соборі Пресвятої 
Трійці 

 

Засідання Наглядової ради університету 
 

Гості та учасники святкування на урочистій вченій 
раді університету 

 

Ректор, проф. Надія Скотна на сцені 
Львівського академічного обласного 
музично-драматичного театру імені 
Юрія Дрогобича відкриває врочисте 
засідання вченої ради університету 
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Ровесник університету проф. Юрій 
Кишакевич пригадав історичний шлях від 

учительського інституту до сучасного 
університету 

 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи Володимир Шаран зачитав 

святковий наказ 
 

Ректор Полонійної Академії у 
Ченстохові ксьондзу – проф. 

Анджей Криньский вітає  
університет в особі проф. Надії 

Скотної зі славним ювілеєм 
 

Ректор університету проф. Надія Скотна  вручає 
проректору з науково-педагогічної роботи                              
(1980 – 2015 рр.)  проф. Юрію Кишакевичу 

найвищу відзнаку НАПН  України  
нагрудний знак „К. Ушинський” 

 

 
Танцуює народний вокально-хореографічний ансамбль „Пролісок” 
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Оркестр народних 
інструментів.  

Художній керівник  
Роман Стахнів 

 

Виступає народний інструментальний 
ансамбль „Намисто”. Художній керівник                               

Михайло Тиновський 

Проф. Юрій Кишакевич із солістами 
ансамблю „Намисто” сестрами  
Світланою та Галиною Дицьо 

 

Зведений симфонічний оркестр Львівського академічного обласного 
 музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича та народного оркестру народних 

інструментів ДДПУ. Солісти зліва направо: Ярослав Дзендзерович, Корнель Сятецький, 
ПетроТурянський. Диригент доц. Микола Михаць 

 

Танцювальний колектив „Імпресія” 
факультету початкової та 

мистецької освіти. 
Худ. керівник Магдалина Марушка 
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День першокурсника 
 

З метою ознайомлення першокурсників з роботою відділів університету, 
надання інформації про роботу студентських організацій та презентації основних 
студентських заходів університету 6 жовтня 2015 р. в Народному домі ім. Івана 
Франка відбулася пізнавально-розважальна програма „День першокурсника”, 
організована профкомом студентів. З вітальним словом виступив проректор з 
наукової роботи проф. М. Пантюк. Голова профкому студентів І. Гівчак розповів про 
діяльність первинної профспілкової організації і представив голів профбюро 
інститутів та факультетів. Для студентів 1 курсу було підготовлено фільм „Перший 
раз на перший курс” та відеопрезентацію основних студентських заходів в 
університеті. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Народний вокально-хореографічний ансамбль 
„Пролісок” привітав  першокурсників 

Голова профкому студентів  
І. Гівчак перший зліва 

Студентка  ІІ курсу  
факультету початкової 

та мистецької освіти 
Анна-Марія Василенко 
та  студентка ІІ курсу 

філологічного 
факультету Адріана 

Максим’як зачарували 
першокурсників піснею 

Колегія студентського ректорату та профкому студентів 
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„Козацькі забави – 2015” 
 

8 жовтня ц.р. на майданчику біля гуртожитку № 1 (вул. В. Великого, 3) відбувся 
щорічний фестиваль „Козацькі забави – 2015”, на якому студенти змагалися у 
спортивній майстерності та кмітливості. 

Програма змагань включала приготування козацького куліша, козацькі 
комбіновані естафети, конкурси „Отамани”, „Козачки”, боротьбу на руках (хлопці і 
дівчата), метання колоди, перерізання колоди, перетягування линви.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
За результатами конкурсів та 
естафет:  

І місце здобула команда історичного 
факультету, ІІ місце – команда 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій,  
а ІІІ місце  – команда біологічного 
факультету.  
 
 
 
 

 

„Перетягування линви” 

Конкурс „Розпилювання” 

Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир 
Шаран вітає переможців та вручає їм грамоти 

спортивного клубу університету 

Не пасли 
задніх і дівчата! 

Голова профкому 
студентів університету  

Ігор Гівчак вручає 
подарунки переможцям 
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Вшанування Вшанування Степана Бандери 
 

13 жовтня студенти та керівництво  університету (ректор проф. Надія Скотна, 
проректори доц. В. Шаран та проф. М.Пантюк), голова профкому студентів Ігор 
Гівчак та студентське самоврядування взяли участь у вшануванні 56-ої річниці від дня 
смерті Степана Бандери  українського політичного діяча, одного з чільних ідеологів і 
теоретиків українського націоналістичного руху XX ст., який загинув від рук 
радянського агента КДБ  15 жовтня 1959 року в Мюнхені (ФРН). 

Захід розпочався з покладання до пам'ятника квітів та запалених лампадок.  
Опісля студентський капелан о. Олег Кекош відправив панахиду з нагоди 
вшанування пам’яті голови Проводу ОУН.   Ректор Надія Скотна  виголосила 
промову щодо величі  постаті в історії нашої країни Степана Бандери. 

 
 
 

Панахиду біля пам’ятника  Степана Бандери відправив о. Олег Кекош  

Квіти та лампадки до пам’ятника Степана Бандери покладають (зліва направо):  
проф. М. Пантюк, о. О. Кекош, проф. Н. Скотна, доц В. Шаран та студенти університету 
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Вивчаємо методику Марії Монтессорі 
 

20 жовтня 2015 року студенти 
соціально-гуманітарного факультету 
спеціальності „Дошкільна освіта” відвідали 
НВК садок-школа „Любисток” у м. Львів. 

Метою поїздки було ознайомлення 
студентів з унікальною і чи не єдиною у 
Львові дошкільною освітньою установою, 
котра працює за системою італійського 
педагога Марії Монтессорі. Цей захід дав 
можливість студентам ознайомитися з 
передовим досвідом кваліфікованих фахівців, 
котрі стажувалися у Німеччині. Майбутні 
дошкільні педагоги були присутніми на 
відкритих заняттях у різновікових групах 
„Любистка”, оглянули багатий дидактичний та роздатковий матеріал, з’ясували 
оригінальний вплив зон сенсорної кімнати, представленої на фото.  

У кімнаті сенсорного виховання майбутні педагоги 
ознайомилися з найсучаснішим терапевтичним 
обладнанням: зоряним панно для вивчення астрономічних 
явищ; світлодіодними лампами для розвитку тактильних 
відчуттів; пластмасовим басейном з імітованим відчуттям 
води, належним освітленням та пластмасовими м’ячиками 
у формі кулачка дитини для розвитку моторики рук, кисті, 
пальців; зоною т. зв. „космічного виховання”; доріжкою 
„Гофр” із розворотом на „13” із метою подолання 
клишоногості; пеньочками різної товщини та 
наповненням, обшитими кольоровим шкіряним 
матеріалом (для вироблення рівноваги); килимками, що 

клеяться; релаксаційними кріслами-пуфами; м’яким дерматиновим столом і 
кріслами для ігор та насамкінець душем для очищення 
від негативної енергетики. 

 
У Львівському ДНЗ 

„Любисток” вихователі 
ефективно використовують 
розмаїтий, цікавий „Монтессорі-
матеріал”, що дає можливість 
нашим студентам не лише 
теоретично сприймати, а й 
апробувати його у майбутній 
педагогічній практиці.  
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„Українська мова поза межами України” 
 

22 – 23 жовтня у м. Люблін в Університеті Марії Кюрі-Склодовської відбулася   
V Міжнародна конференція „Українська мова поза межами України”. Конференція 
зібрала щонайменше 40 лінгвістів із вищих навчальних закладів різних міст України, 
а також науковців із Любліна, Варшави та Берліна. Дрогобицьку делегацію 
представляли 8 осіб: доценти кафедри української мови М. Зубрицька, О. Кушлик, 
К. Іваночко, М. Середич, Л. Мельник, старший викладач Л. Баранська, аспірант 
кафедри української мови Л. Явір, доцент кафедри світової літератури та славістики 
А. Іваночко. Наукові дискусії відбувалися у трьох напрямах: „Українські говірки поза 
межами України”, „Українська літературна мова поза межами України”, „Українська 
мова як іноземна у вищій школі”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фото: учасники конференції біля готелю “Млин” 
 

Виступає доц. кафедри 
української мови  
Марія Зубрицька 

На фото зліва направо перший ряд:  доценти кафедри 
української мови  Любов Мельник, Лідія Прокопович 

Оксана Кушлик, Марія Зубрицька 
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Дрогобицькі студенти у Бельгії 
 

З 26 жовтня до 6 грудня студенти четвертого курсу соціально-гуманітарного 
факультету напряму підготовки „Соціальна педагогіка” Марта Дутко та Мар’яна 
Москаль завдяки програмі мобільності та обміну студентів ERASMUS+ проходили 
виробничу практику з соціальної роботи у закладах соціального обслуговування 
Бельгії. Ця практика є одним із напрямів реалізації угоди про співпрацю 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
університетського коледжу ВІВЕС (м.Кортрійк, Бельгія) та неприбуткової організації 
„Орадеа” (м. Лір, Бельгія).  

Програмою практики, яка 
тривала шість тижнів, було 
передбачено ознайомлення студентів 
із структурою та основними 
напрямами роботи закладів 
соціального обслуговування та 
реалізацією проектів з надання 
соціальних послуг різним категоріям 
клієнтів. Упродовж перебування у 

Бельгії студенти мали змогу вивчити досвід роботи 13 організацій з надання 
підтримки та допомоги людям з різними потребами. Студенти познайомилися з 
діяльністю організації щодо допомоги дітям, в яких складні сімейні обставини, 
проблеми з поведінкою та з навчанням, працювали з людьми з особливими 
потребами, надавали допомогу працівникам закладів щодо запобігання явища „діти 
вулиці”, центрів дитячої творчості та дозвілля, організацій з надання допомоги 
особам похилого віку, познайомилися з діяльністю організації, яка надає притулок 
біженцям.  
 

Марта Дутко  
навчає дітей комунікативних навиків у грі 

 

Мар’яна Москаль 
з дітворою на ігровому майданчику 



 86 

Виїзне засідання кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 
 

27 жовтня ц.р. відбулося виїзне засідання кафедри соціальної педагогіки та 
корекційної освіти у Львівському обласному реабілітаційному центрі дітей-інвалідів 
„Сонечко” у м. Стебник. Ця зустріч стала ще одним етапом довготривалої співпраці 
кафедри і центру, який надає соціально-педагогічний супровід та реабілітаційні 
послуги дітям з особливими потребами нашого регіону. 

Під час зустрічі обговорювалися 
питання розширення співпраці і 
поглиблення напрямів спільної 
діяльності центру та кафедри щодо 
створення науково-дослідної 
лабораторії, проведення лабораторних 
і практичних занять, спільних семінарів 
та тренінгів, виконання студентами 
наукових проектів, підготовку 
методичних матеріалів викладачами 
кафедри тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На фото зліва направо: доц. Ігор  Гриник, ст. викладач Мар’яна Клим, доц. Оксана 
Керик, проф. Тетяна Логвиненко, викладач Ігор Зубрицький, проф. Надія Ашиток, 

директор центру Микола Гарасим’як 
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Біологи вивчають дошкільнят 
29 жовтня студенти біологічного факультету групи БХ-21 разом із викладачем 

кафедри психології Галиною Лялюк, провели лабораторне заняття з курсу „Вікова та 
педагогічна психологія” у садочку „Полуничка” № 19 м. Дрогобич з метою 
дослідження особливостей соціальної ситуації розвитку дитини в сім’ї. Студенти 
вдало провели це дослідження й не тільки отримали хороший досвід, а й море 
позитивних емоцій.  
 
 
 
 

 
 
 

Згодом 12 листопада 
студенти організували в 
цьому ж садочку „Свято 
бантика”. Студенти вчили 
діточок саморегуляції 
емоційного стану. Захід 
вдався надзвичайно цікавим 
та веселим. Були цікаві 
персонажі, жваві ігри, 
загадки. А ще учасники 
навчили дітей неймовірно 
позитивного балансу „Fly”, який був завершенням емоційного свята. 
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Пам'яті митрополита Андрея Шептицького 
 
3 листопада ц.р. в актовому залі головного 

корпусу відбулася науково-практична конференція 
„Андрей Шептицький — подвижник Церкви і 
Народу”, в якій взяли участь єпископ Самбірсько-
Дрогобицької єпархії УГКЦ Ярослав Приріз, капелан 
університетського студенства о. Олег Кекош,  
директор інституту Східнохристиянських Студій       
ім. Митрополита Андрея Шептицького в Оттаві                       
о. доктор Андрій  Чировський (Канада), професори 
Мирослав Савчин, Леонід Тимошенко, доценти 
Богдан Лазорак, Юрій Стецик, Ігор Смуток  та інші. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Вітальне слово 
капелана  

університетського 
студентства 

 о. Олега Кекоша  

Єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії 
УГКЦ Ярослав Приріз під час виступу 

Владика Ярослав подарував проректору 
з науково-педагогічної роботи 

Володимирові Шарану ікону Доброго 
Пастиря і додав, що кожен керуючий має 
бути Добрим господарем, який повинен 

„будувати  на міцному фундаменті” 

У залі засідань 

Проректор з науково-педагогічної роботи  
Володимир Шаран подякував владиці 

Ярославу за ікону і подарував йому 
ювілейне видання „Літопису університету” 
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На конференції виступили: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доцент кафедри давньої історії 
України та спеціальних історичних 

дисциплін  Юрій Стецик 

кандидат історичних 
наук Богдан Лазорак 

завідувач кафедри психології, проф. Мирослав Савчин 

доцент кафедри давньої історії України та 
спеціальних історичних дисциплін Ігор Смуток 

Студентський капелан о. Олег Кекош розповів про педагогічні погляди 
митрополита Андрея Шептицького 
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Зустріч з онуком Івана Франка – Роландом Франком 
 

5 листопада в актовому залі головного корпусу відбулася зустріч-імпреза з 
онуком Івана Франка – Роландом Франком, організована новоствореною культурно-
просвітницькою студією студентів інституту іноземних мов „Сіль землі” (керівник – 
Петро Сабат, гр. АН-31Б). Цікаві спогади 
високоповажного гостя, промови професорів 
Людмили Краснової і Галини Сабат вдало 
перепліталися з виконанням відомих пісень на 
слова Каменяра, а випускник інституту іноземних 
мов Назарій Агаджанян зачитав свої спеціально 
зроблені з нагоди свята переклади поезій Франка 
англійською мовою.  

 
Проте найбільше овацій зібрав почесний 

гість святкової академії – Роланд Франко, 
надзвичайно скромний чоловік, який ніколи не 
хизувався своєю приналежністю до роду 
великого мислителя. Ні тоді, коли багато років 
поспіль трудився у Київському інституті 
автоматики, ні під час дипломатичної праці в 
Лондоні, де був радником посла з науки, ні 
тоді, коли викладав у Міжнародному 

технічному університеті. Роланд Франко 
розповів про новостворений з його ініціативи 
Міжнародний фонд Івана Франка, головою 
правління якого він є. А ще онук Каменяра 

Виступає Роланд Франко 

У актовому залі головного корпусу  – аншлаг 

Проф. Корнелій Сятецький викликав 
гучні оплески аудиторії від напрочуд 
талановитого виконання вірша „Ой 

ти, дівчино, з горіха зерня”, який 
давно вже став піснею 

Під музичний супровід 
студентка  інституту 

іноземних мов Юлія Мацьків 
прочитала вірш Івана Франка  
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виступив на сцені в ролі самого Івана Франка, 
представляючи листування молодого письменника з 
Ольгою Хоружинською до одруження (роль Ольги 
виконала студентка ІІ курсу інституту іноземних мов 
Соломія Сабат. Особливо приємно було вручити 
гостю подарунок – рисунок Насті Бистрової. 
Звичайно, були і автографи 
на пам’ять, і спільне фото 
на згадку про зустріч. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учасники культурно-просвітницької студія „Сіль землі” з гостями свята 
 

Продовжив тему про 
дітей Івана Франка проф. 
Михайло Шалата, котрий, 
зібравши спогади і твори 

доньки письменника 
Анни, видав книжку «Для 

тебе, тату» 

Випускник інституту 
іноземних мов Назарій 
Агаджанян презентував  

поезію Каменяра у 
власному  

англомовному перекладі 
 

Роланд Франко 
під час спілкування із 

учасницею  культурно-
просвітницької студії „Сіль 

землі”, студенткою 
філологічного факультету 

Уляною Яжик 
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Ювілей кафедри психології 
 

11 листопада відсвяткувала своє 50-річчя заснування кафедра психології. 
Привітати ювілярів приїхали гості: проф. В. Москалець (Прикарпатський 
національний університет імені В. Стефаника); проф. З. Карпенко (Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника;                          
проф. Г. Радчук (Тернопільський національний університет 
імені В. Гнатюка, проф. Н. Жигайло (Львівський 
національний університет імені Івана Франка) та інші.  

Із вітальним словом виступили ректор проф.                         
Н. Скотна та гості, які побажали сил і натхнення до нових 
наукових досягнень, наснаги для здійснення найсвітліших 
сподівань та задумів на благо зміцнення і процвітання 

України, а ще 
міцного  

здоров’я, 
радості, добра, благополуччя. Кафедру 
привітали студенти університету. Із 
доповіддю „Кафедра у вимірах проблем 
методології і теорії психологічної освіти 

та психологічної практики” виступив її 
завідувач кафедри проф. М. Савчин.  
Історичну довідку про кафедру 
виголосила доц. Л. Василенко.  
 
 
 
    
 

Завідувач кафедри 
психології  

проф. М. Савчин 

Кафедру психології вітають (зліва направо): 
голова профкому працівників  О. Куцик, 
ректор Н. Скотна, проректор з науково-

педагогічної роботи В. Шаран 

Студентський капелан о. О. Кекош 
дарує завідувачу кафедри психології 

М. Савчину Ікону Божої Матері 


