Андрій Фегецин – чемпіон України з ушу
13 – 19 листопада ц.р. у столиці Індонезії
м. Джакарта відбувся чемпіонат світу з ушу.
Українська збірна команда з ушу була
представлена 11 учасниками; до її складу
увійшов наш дрогобичанин, студент факультету
фізичного виховання Андрій Фегецин –
вихованець
тренера
Оксани
Сотрихіної,
президента федерації ушу Львівської області,
судді міжнародної категорії,.

Студент першого курсу
факультету фізичного
виховання Андрій Фегецин

Ставши чемпіоном України
із ушу, він виборов право
відстоювати честь нашої країни на
міжнародних теренах і разом з
найсильнішими
спортсменами
України відправився в Індонезію,
де у змаганнях брали участь
Тренер Андрія Фегецини – викладач кафедри
майже 960 учасників з 85 країн
фізичного виховання Оксана Сотрихіна
світу. Збірна команда України
привезла одне срібло та три бронзи. Наш спортсмен посів восьму сходинку, що є
хорошим результатом для змагань такого високого рангу. У його категорії було 42
учасники із різних країн.
Для Андрія змагання у
Джакарті були першими
такого рівня, де він зміг
обійти
досвідчених
атлетів-азіайців,
для
яких цей вид спорту є
ближчим
по
духу,
позаяк створений на
основі
традиційних
китайських
бойових
мистецтв.
Перший
Міжнародний чемпіонат
з ушу був проведений
1991 року у Пекіні.

Друга справа: Оксана Сотрихіна
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Відомий швейцарський учений прочитала лекцію дрогобичанам
14 листопада до університету завітала міжнародний сертифікований тренер з
ненасильницького спілкування Верена Єгер (Швейцарія). Відомий психолог
прочитала лекцію „Ненасильницьке спілкування як метод налагодження діалогу,
порозуміння і мирного вирішення конфліктів”. Викладачі, студенти та гості заходу
отримали нагоду глибше пізнати особливості застосування методу ННС у
професійній сфері, у своєму повсякденному житті, побачити його дію на практиці
(шляхом виконання практичних вправ). Присутні змогли переконатися у тому, що
цей метод дає можливість поліпшувати життя людей.
Зустріч відбулася за сприяння громадської
організації „Український центр ненасильницького
спілкування і примирення „Простір гідності” в особі
Олени Ганцяк-Каськів та Роксолани Мельник, а також
Міжнародного інституту духовного розвитку людини в
особі Віталія Карпенка, Наталії Карпенко та Оксани
Волошиної.

Верена Єгер на зустрічі з ректором
університету проф. Надією Скотною

Після лекції лектор Верена Єгер, ректор проф. Н. Скотна,
слухачі сфотографувалися на пам’ять
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Конкурс естрадної пісні
У рамках святкування Міжнародного дня студента 17 листопада у Народному
домі ім. І. Франка відбувся конкурс естрадної пісні „Шанс”. Свято розпочала ректор
університету проф. Надія Скотна. Теплі слова створили
затишну атмосферу. Ведучими свята були студент соціальногуманітарного факультету Юрій Сімонов і студентка
інституту іноземних мов Марія-Роксолана Беднарчук.
Участь взяли представники восьми факультетів та
інститутів. Інститут музичного мистецтва був поза конкурсом.
Журі визначили кращих: І місце здобула Ольга Штангрет
(факультет початкової та мистецької освіти); ІІ місце –
Христина Сербін (інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій); ІІІ місце – Ольга Мицик
(філологічний факультет). Усі переможці та дипломанти
були нагороджені відповідними дипломами та преміями.
Ведучі конкурсу:
студентка інституту
іноземних мов
М.-Р. Беднарчук та
студент соціальногуманітарного
факультету
Ю. Сімонов

Переможниця конкурсу
студентка факультету
початкової та мистецької
освіти О. Штангрет
Дует студентів факультету
фізичного виховання
Р. Данчівський і М. Верес

Учасники конкурсу естрадної пісні „Шанс – 2015”
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Міжнародний День студента
17 листопада в Народному домі імені Івана Франка відбулося нагородження
переможців конкурсів естрадної пісні „Шанс” та огляду-конкурсу „Дебют”. У рамках
святкування Міжнародного дня студента профком студентів проводив конкурс
„Студент року”.
У номінації „Студе нт -науковець”:
І місце – Ганна Савчин (інститут музичного мистецтва);
ІІ місце – Христина Стебельська (соціальногуманітарний факультет);
ІІІ місце – Ірина Бучковська (історичний факультет).
І. Гівчак вручає дипломи у
номінації „Студент-науковець”
І. Бучковській та Г. Савчин

Начальник видавничого відділу
І. Невмержицька вручає диплом
переможцю номінації
„Студент-журналіст ”

Переможцями
у
номінації
„Студент журнал іст” стали: І місце – Олена Мяло
(інститут іноземних мов); ІІ місце – Ірина
Бучковська (історичний факультет); ІІІ місце –
Ірина Волощак (філологічний факультет).

У номінації „Студе нт - громадський дія ч”:
І місце – Дмитро Нагай (історичний факультет);
ІІ місце – Оксана Новацька (інститут іноземних мов);
ІІІ місце – Марія Лобська (соціально-гуманітарний
факультет).
Перемогли у номінації „Студе нт -митець”:
І місце – Ольга Горда (інститут музичного мистецтва);
Проф. С. Щудло нагороджує
переможця у номінації
ІІ місце – Ганна Савчин (інститут музичного
„Студент-громадський діяч”
мистецтва); ІІІ місце – Ольга Петраш (інститут
Д. Нагая
музичного мистецтва).
У номінації „Ст уде нт-соц іаль ний пед агог”: І місце – Зоряна Стахнів
(соціально-гуманітарний факультет);
ІІ місце – Марія Лобська (соціальногуманітарний факультет); ІІІ місце – Мар’яна Чепіль (соціально-гуманітарний
факультет).
За активне спортивне життя у
номінації „Студе нт -спорт сме н”:
І місце – Остап Саламін (факультет
фізичного виховання); ІІ місце – Анатолій
Гнатків (факультет фізичного виховання);
ІІІ місце – Юлія Пилипяк (факультет
фізичного виховання).
Нагородження у номінації
„Студент-спортсмен”
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„Золота троянда – 2015”
Із 22 до 28 листопада у Львові проходив ХІІ Міжнародний
молодіжний музичний фестиваль-конкурс імені Ісидора Вимера
„Золота троянда”. Наш університет представляли студентивокалісти та інструменталісти інституту музичного мистецтва.
За підсумками журі перемогу здобули:
ГРАН-ПРІ у номінації „Народні інструменти” –
студент І курсу Володимир Бобанич (баян, клас доц.
А. Душного);
„Золоту троянду”, диплом І-го ступеня та золота
медаль – інструментальний дует: студентів ІV курсів
Ганна Савчин (акордеон) та Ольга Петраш (скрипка)
(клас доц. А. Душного);
диплом І-го ступеня та золота медаль – студент
ІІ курсу Василь Шуневич (вокал, клас доц. Є. Шуневич,
концертмейстр Т. Козій);
диплом І-го ступеня – студент І курсу Михайло Чень
(баян, клас доц. А. Душного);
диплом І-го ступеня у номінації „Композиція та
На фото зліва направо:
Ганна
Савчин, Володимир
імпровізація” – студент І курсу Галина Богомол (клас
Бобанич, Галина Богомол
доц. А. Душного;
диплом ІІ-го ступеня – студентка магістратури Марія Трощило (вокал, клас доц.
Є. Шуневич, конц. Т. Козій);
диплом ІІ-го ступеня – Василь Шуневич (гітара, клас В. Паламарчука);
диплом ІІ-го ступеня – дует баяністів: Володимир Бобанич та Михайло Чень (клас
доц. А. Душного);
диплом ІІІ-го ступеня – Ольга
Горда та Ілона Реут (вокал, клас
доц. Є. Шуневич, конц. Т. Козій)

Виступає Василь Шуневич,
концертмейстр – Тамара Козій

На фото злі ва напр аво пер ший р яд :
Ольга Горда, Віктор Янковський, Ілона Реут;
д р уг ий ря д : Василь Шуневич, Тамара Козій;
тр еті й р я д : Євгенія Шуневич, Марія Трощило
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Виставка студентських робіт до Голодомору
З 23 листопада до 8 грудня ц.р. на факультеті
початкової та мистецької освіти експонувалася
виставка студентських робіт, присвячена Пам’яті жертв
голодомору в Україні і річниці „Майдану” („Революції
гідності”). Студенти факультету під керівництвом
викладачів кафедри культурології та мистецької освіти
відобразили у малюнках трагічні сторінки історії
українського народу 1932 – 1933 років.
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Зустріч студентського активу з адміністрацією університету
У рамках святкування міжнародного Дня студента 24 листопада представники
студентського самоврядування разом з головами профбюро студентів інститутів,
факультетів зустрілися з адміністрацією університету, а саме: ректором проф.
Н. Скотною, проректором з науково-педагогічної роботи В. Шараном, проректором
з науково-педагогічної роботи М. Чернецем, начальником навчально-методичного
відділу Ю. Скварком, головним бухгалтером університету С. Черевко. Студенти мали
змогу задати питання керівництву університету та висловили свої побажання щодо
удосконалення навчального процесу. Актуальними були питання студентів
стосувалися поліпшення житлово-побутових умов в гуртожитках.

„Круглий стіл” представників студентського самоврядування, голів
профбюро факультетів з адміністрацією університету

Тільки спільними зусиллями адміністрації та студентського самоврядування
можна поліпшити якість підготовки майбутніх фахівців
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Осінній бал першокурсників
25 листопада в приміщені Центру душпастирства молоді СДЄ УГКЦ відбулося
святкове дійство в рамках святкування Дня студента „Осінній бал першокурсників”.
Дев’ять танцювальних колективів представляли інститути та факультети Франкового
університету. З вітальним словом до першокурсників звернулися проректор з
науково-педагогічної роботи Володимир Шаран, капелан університету о. Олег
Кекош та заслужений професор університету Юрій Кишакевич, який, власне,
і започаткував це свято.

З вітальним словом до учасників свята звернувся
проректор з науково-педагогічної роботи В. Шаран

Проректор з науково-педагогічної
роботи (1980 – 2015)
проф. Ю. Кишакевич
привітав
студентів-першокурсників
з „Осіннім балом”

Гості та учасники балу мали змогу
насолоджуватися не тільки бальними танцями, але і виступом народного оркестру
народних інструментів нашого університету (керівник – Р. Стахнів, соліст –
А. Боженський), акордеоніста Ю. Дякунчака, піаніста Б. Сивуляк та студентів
філологічного факультету І. Волощак, К. Лопушанської, які читали ліричні вірші.
Голова профкому студентів І. Гівчак та проректор з науково-педагогічної роботи
В. Шаран
нагородили
солодкими подарунками
всіх учасників свята.
Студенти-хореографи, які
готували першокурсників
до осіннього балу під
керівництвом викладача
кафедри культурології та
мистецької
освіти
М. Марушки,
були
відзначені
грошовими
преміями.
Танцювальні пари до виступу готові
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Кружляють у танці
студенти-першокурсники
інституту
іноземних мов

Злі ва нап р аво :
голова профкому
студентів І. Гівчак,
О. Кравченко-Дзондза,
проректор з науковопедагогічної роботи
В. Шаран, професор
Ю. Кишакевич,
студентський капелан
о.О. Кекош, декан
факультету початкової
та мистецької освіти
І. Кутняк

Виступ першокурсників
інституту музичного
мистецтва

Під час вручення подарунків
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Учнівська науково-практична конференція
26 листопада 2015 року відбулася VIІІ Всеукраїнська учнівська науковопрактична конференція „Еколого-валеологічна культура ХХІ століття”, у якій взяли
участь понад 30 учнів з різних регіонів України.
З вітальним словом до учасників на пленарному засіданні звернулися гості
конференції: завідувач міського
методичного кабінету відділу
освіти
виконавчих
органів
Дрогобицької
міської
ради
Галина
Марчук;
методист
методичного кабінету відділу
освіти
Дрогобицької
райдержадміністрації Світлана
Павлюх; методист Львівської
обласної малої академії наук
України Надія Кулецька. Після
Відкрила конференцію декан біологічного
вітальних
слів
учасники
факультету Світлана Волошанська
конференції піднімали актуальні
проблеми довкілля та здорового способу життя.
Під час пленарного засідання відзначена
доповідь учня Дрогобицького ліцею Мирослава Сирка
на тему: „Еколого-біологічні особливості вирощування
льону олійного в умовах Передкарпаття”, науковий
керівник старший викладач кафедри біології та хімії
Інеса
Дрозд.
У
доповіді було представлено
експериментальні дослідження, виконані на навчальнодослідній
ділянці
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
Учасник конференції
Мирослав Сирко під час
проведення досліджень

Учасники учнівської конференції

Завершили конференцію виступи керівників секцій, які проаналізували
роботи виконані учнями та прийняття резолюції заходу прийняли резолюцію.
Організатори заходу вручили його учасникам сертифікати.
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Вечір австрійської поезії
26 листопада у приміщенні Австрійської бібліотеки відбувся вечір австрійської
поезії. Творчість Г. фон Гофманнсталя, Н. Ленау, Р.М.Рільке, П. Целяна та Е. Фріда
прозвучала мовою оригіналу та в українсько-англомовних перекладах. Крім цього,
студенти інституту іноземних мов підготували відеоматеріали і розповіді про
життєвий і творчий шлях австрійських майстрів художнього слова. Діалог з
директором бібліотеки доц. Я. Лопушанським допоміг відкрити багатогранні
аспекти творчості відомих авторів, у контексті українсько-австрійських літературних
взаємин зокрема.

Студенти третього курсу
інституту іноземних мов читають твори
австрійських авторів німецькою мовою.
Справа наліво: В. Копач, О. Станько,
О. Новацька, І. Клапата, Л. Ференц

Поезія автрійських авторів
в англомовних перекладах.
Зліва направо: Д. Мачужак,
О. Маєнта, А. Войтович

Поетичний вечір у читальному залі
Австрійської бібліотеки
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Вечір-реквієм пам’яті жертв голодомору
26 листопада у приміщені Центру душпастирства молоді СДЄ УГКЦ, відбувся
„Вечір-реквієм пам’яті жертв голодомору 1932 – 33 рр. та тоталітарних репресій”.
Організували його Дрогобицький державний педагогічний університету імені Івана
Франка, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та музей
„Дрогобиччина” (ст. науковий співробітник музею „Тюрма на Стрийській”
М. Головкевич). До учасників вечора звернулися капелан університету о. О. Кекош та
проректор з науково-педагогічної роботи
В. Шаран. Ведучі – І. Волощак (студентка ІІІ
курсу
філологічного
факультету)
та
Н. Камінська
(студентка
Бориславського
медичного коледжу) – розповіли про трагічні
моменти в історії українського народу у
1932 – 33 рр. Вечір продовжився спільною
ходою містом та покладанням лампадок до
меморіального
комплексу
„Тюрма
на
Студентський капелан о. Олег Кекош
Стрийській”.
Завершився
вечір-реквієм
звернувся до учасників вечора
молитвою за невинно убієнних та усіх жертв
голодомору 1932 – 33 рр.

Скорботна хода з лампадками вулицями Дрогобича
„Трагічні сторінки нашої історії –
національне нещастя, яке
поглинуло мільйони безневинних,
а, значить, – не підлягає забуттю”,
наголосив проректор
з науково-педагогічної роботи
Володимир Шаран

Не згаснуть свічки пам’яті у скорботному хресті
Експозиція музею під відкритим
небом завжди нагадуватиме
відвідувачам про жахливе минуле
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150-річчя від дня народження Дениса Січинського
26 листопада 2015 р. в актовому залі
головного корпусу відбувся ювілейний концерт
до 150-річчя від дня народження видатного
українського композитора, диригента, музичногромадського діяча – Дениса Січинського.

Вступне слово про композитора
виголосила завідувач кафедри
методики музичного виховання і
диригування проф. І. Бермес

Народний чоловічий камерний хор
„Боян Дрогобицький”
(художній керівник проф. П. Гушоватий

У концерті прозвучали
Дениса Січинського:

твори

„Не співайте мені сеї пісні”
(сл. Лесі Українки) виконала студентка
магістратури М. Кравчук

„Херувимська пісня”, „Будь ім'я Господнє”
(виконує хоровий клас студентів ІІ курсу.
Керівник – викладач Х. Голубінка)

прелюд „В незабудь!”, фантазія
„Ой у полі три криниченьки”
(виконала студентка І курсу
Б. Савуляк)

„Бабине літо”, „Дума про
Нечая” у виконанні
проф. К. Сятецького
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вокальні твори
„Кілько дум ту переснилось”
(сл. У. Кравченко) та „Із сліз
моїх” (сл. Г. Гайне,
український переклад
А. Кримського)
(виконала доц. І. Кліш,
концертмейстер – О. Німилович)

„Непереглядною юрбою”
(сл. І. Франка),
„Ой сама ж я сама”
(виконує хоровий клас
студентів І – ІІІ курсів.
Керівник – ст. викладач
Л. Кобільник,
концертмейстер – І. Лисик)

Кантата „Дніпро реве” (соліст ст. викл. А. Боженський) та кантата
„Лічу в неволі” (соліст проф. К. Сятецький) виконала
народна студентська хорова капела „GAUDEAMUS”
(художній керівник – проф. С. Дацюк, концертмейстер – У. Конарська)
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Дрогобичани у Любліні
25 – 27 листопада 2015 р. 20 науково-педагогічних працівників соціальногуманітарного факультету на чолі з деканом доц. І. Гриником взяли участь у
міжнародній науково-практичній конференції „Психолого-педагогічні засади освіти
та функціонування людини: теорія і практика”, проведеній в Університеті Марії КюріСклодовської у м. Люблін (Польща). 350 науковців з різних країн (України, Білорусі,
Чехії, Туреччини, Польщі) обговорювали тенденції розвитку освіти в світі,
забезпечення якості освіти у контексті глобальних та регіональних проблем
суспільства, інноваційні моделі освіти у зарубіжних педагогічних дослідженнях й
освітній практиці. Учасники презентували новаторський досвід, окреслили
перспективи подальшої співпраці.

Дрогобичани – учасники конференції у Любліні

Проблеми розвитку освіти турбують науковців усього світу
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Шануємо пам’ять безневинно убієнних 1932 – 1933 років
28 листопада студенти та викладачі університету, священнослужителів,
представники міської влади взяли участь у загальноміському заході щодо
вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років. На території
Меморіального комплексу „Тюрма на Стрийській” був відправлений молебень за
безневинно убієнними. Учасники заходу вшанували пам’ять безневинно убієнних
хвилиною мовчання та запаленими свічками.

Вічная пам'ять
усім, хто віддав
своє життя за
волю України

У Меморіалі
„Тюрма на Стрийській”
працівники нашого
університету та
мешканці міста
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Обласний чемпіонат з брейн-рингу серед учнів
26 листопада у Дрогобицькому педагогічному університеті під егідою
Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної
Малої академії наук відбувся обласний чемпіонат з брейн-рингу. Ініціаторами цього
свята молодості, енергійності та інтелекту четвертий раз поспіль виступають
ректорат Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
та дирекція Дрогобицького педагогічного ліцею.
До
педуніверситету
прибули 20 команд школярів.
Зразу трьома командами
була представлена СЗШ № 50
ім. А. Макаренка Львова, по
дві
команди
на
турнір
делегували Львівська обласна
Мала
академія
наук
учнівської молоді, Бориславська
державна
гімназія,
Дрогобицька
ЗОШ
№ 4,
Стрийське міське наукове
товариство та Турківський
район. Стрийський район представляли команди Гірненської ЗОШ І – ІІІ ступенів та
НВК „Конюхівський ЗНЗ І – ІІІ ступенів – ДНЗ”. Зі Старосамбірського району
прибули команди Старосолянського НВК та Стрільбицької ЗСШ І – ІІІ ступенів, з
Дрогобицького – Рихтицької СЗШ та Лішнянського НВК. Місто Пустомити
представляла команда ЗОШ № 1.

В актовому залі на вул. Стрийській, 3 – аншлаг

109

Перед початком змагань до учасників звернувся капелан ліцею о. С. Угрин,
проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького педуніверситету В. Шаран,
директор інституту ФМЕІТ проф. В. Бойчук.
Учасники змагалися у двох вікових групах: середній (7 – 9 кл.) та старшій (10 –
11 кл.). Упродовж шести годин юні інтелектуали в упертій боротьбі виявляли
сильнішого. У підсумку в середній
групі призерами стали учні СЗШ
№ 50 м. Львів (ІІ місце) та
Бориславської гімназії (ІІІ місце), а
перемогу заслужено святкували
учні Турківського НВК М. Дудурич,
Х. Ланк, В. Мельник, Х. Петришак,
С. Ільницький та Е. Бринь.
У старшій віковій групі третє
місце
виборола
команда
Пустомитівської ЗОШ № 1 І – ІІІ
ступенів. А за право бути першим
Проректор з науково-педагогічної роботи В. Шаран
боролися представники Стрийвручає учасникам брейн-рингу грамоти
щини та Старосамбірщини. У
результаті перемога дісталася команді Стрільбицької ЗСШ І – ІІІ ступенів у складі
Т. Блажко, В. Марусяк, Х. Енузевич, М. Чир та Л. Козар.
Завдяки організаторам та спонсорам турніру усі учасники отримали сувеніри,
а переможцям дісталися грамоти Департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації та цінні призи від Малої академії наук: USB флешнакопичувачі, органайзери та набори ручок.
Для учасників турніру дирекція інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій Дрогобицького педуніверситету організувала екскурсію до
фізичних та астрономічної лабораторій, де діти стали очевидцями фізичних
експериментів, з цікавістю юні таланти слухали розповіді про славну історію
Франкового університету.

Заступник директора Дрогобицького ліцею доц. А. Григорович вручає учасникам
брейн-рингу сувеніри і подарунки
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Мандрівка столицями передріздвяної Європи
5 – 13 грудня ц.р. відбулася традиційна лінгвокраїнознавча подорож до
Австрії, в якій взяли участь викладачі і студенти університету та педагогічного ліцею.
Маршрут мандрівки проліг чотирма західноєвропейськими країнами, а саме:
Польщею, Чехією, Австрією та Угорщиною.
Подорож
була
пронизана
радісною
атмосферою
передріздвяних
свят.
Кульмінаційними моментами екскурсії було
знайомство з
дивовижною Прагою, з
історією і культурними традиціями Австрії, а
також зі столицею Угорщини – Будапештом.

Група викладачів педуніверситету
біля пам’ятника Іванові Франку
у Відні

Викладачі і студенти на різдвяній
ярмарці в Ґраці (Австрія)

Українська делегація у
Ґрацькому Соборі (Австрія)

Під час перебування у Ґраці
дрогобичани взяли участь у
церемонії
відзначення
Міжнародного
дня
прав
людини, відвідали осаріум в
пам’ять про загиблих галичан
у Талєргофському таборі в
Фельдкірхені
(неподалік
Ґрацу) в роки Першої світової
Фото на згадку у святковій залі Віденської ратуші
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війни , а також ознайомилися
з культурними та
архітектурними пам’ятками Ґрацу.

Районна олімпіада учнів на базі університету
5 грудня ц.р. на базі кафедри методики трудового і професійного навчання та
декоративно-ужиткового мистецтва було проведено ІІ етап ХХХІV Всеукраїнської
олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 та 11 класів Дрогобицького району. До
складу організаторів та членів журі увійшли: методисти районного відділу освіти
Дрогобицької райдержадміністрації В. Новаковський та О. Климишин; працівники
університету: проф. Л. Оршанський, доц. І. Нищак, Г. Мельник, І. Котик, М. Пагута,
Л.Савка, старші викладачі Г. Ліщинська-Кравець, П. Зубрицький, Г. Гром,
М. Скварок.
Олімпіада передбачала виконання теоретичного завдання (20 балів) і
комплексної практичної роботи (60 балів), а також презентацію та захист домашньої
роботи – творчого проекту, виконаного в матеріалі (40 балів).
Переможцями олімпіади стали:
серед учнів 9 класів – Л. Линів і М. Марич ;
11 класів – П. Гром та А. Винар.
Переможці та призери були нагороджені дипломами і грамотами, а
педагогам Дрогобицького району було подаровано підручники і посібники з
вивчення
різних
видів
декоративно-ужиткового
мистецтва,
підготовлені
викладачами кафедри МТПН та ДУМ.

Зосереджено працюють
над завданнями учасники
олімпіади

Із свердлильним
верстатом на „ти”
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Академік Микола Євтух – почесний доктор нашого університету
9 грудня ц.р.
на засіданні
вченої ради університету голова
вченої ради проф. Надія Скотна
вручила диплом почесного доктора
(honoris
causa)
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка
академіку Національної академії
педагогічних
наук
України,
докторові
педагогічних
наук,
професору Миколі Борисовичу
Євтуху. Слово на пошану номінанта
виголосив
проф.
Володимир
Кемінь.

Ректор проф. Надія Скотна вручила проф. Миколі
Євтуху диплом почесного доктора (honoris causa)
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка

Зі словами подяки виступив проф. Микола Євтух, який прочитав
лекцію на тему: «Інтеграція вищої освіти України в європейський
освітній простір»

Академік Микола Євтух у колі академічної спільноти університету
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„Андріївські вечорниці”
10 грудня у Будинку культури ім. І. Франка відбулися „Андріївські вечорниці –
2015”. Молодіжні забави, народні переспівування, кусання калити, стародавні
українські танці – усе це забезпечило присутнім відчуття автентичності українського
народного мистецтва.
Після переспівувань
дівчата
й
хлопці
розділилися на дві групи:
перші йшли ворожити
які зміни чекають їх у
житті, коли і за кого
дівчата вийдуть заміж
тощо. Хлопці в той час не
сиділи без діла, а мали
різні забави й пустощі.
Згодом,
за
обрядом
Учасники андріївських вечорниць –
хлопці почали викрадати
студенти інституту іноземних мов
дівчат, вимагаючи у пана
Калитинського калиту, бо
дуже любили цей солодкий корж, що
його випікали дівчата на Андрія, тому й
намагалися
отримати
будь-яким
способом.

Учасників вечорниць розважав музичний
гурт інституту іноземних мов „Crimson
Tide” українськими піснями

Дотепний парубок – пан
Калитинський

Ось так, в давнину на свято Андрія
веселилася молодь, бо Андріївська
ніч – це ніч незвичайна!

Майстер-клас
стародавніх українських танців
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„Різдво по-австрійськи”

Австрійська бібліотека є організатором багатьох науково-культурних,
лінгвокраїнознавчих і тематичних заходів. Етно-культурна вечірка
„Різдво по-австрійськи” порадувала усіх учасників святковою передріздвяною
атмосферою, смачними пампушками і глінтвейном, художньою виставою
і запашною віденською кавою
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День Святого Миколая у Львівському обласному центрі матері та дитини
19 грудня волонтери соціально-гуманітарного факультету (майбутні соціальні
педагоги, гр. СП-33) за розробленим ними сценарієм організували свято Святого
Миколая у Львівському обласному центрі матері та дитини. Керівником групи була
доц. кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Леся Смеречак. Такі візити
стали доброю традицією.

Святий Миколай
(студент Віталій
Саричев) дарував
подарунки, Ангел
(Лілія Хлонь)
запрошувала матерів
та їхніх діточок
поринути у світ казки
та здійсненних мрій

„В обіймах Ангела
нікого не боюся!”
Зліва направо:
(студенти соціальногуманітарного
факультету
Лілія Хлонь
та Уляна Бабак)

День Святого Миколая приносить дітям
подарунки, добро та справжню
зимову казку

Студенти перед виступом зліва
направо: Наталія Мерещук, Ірина
Козак, Співак Тетяна, Ірина Даців
Колектив Львівського обласного центру матері
та дитини, матері та їхні малюки
поряд зі Святим Миколаєм, Ангелом та Антипком
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Звіт ректора університету про роботу у 2015 р.
28 грудня в актовому залі відбулася Конференція трудового колективу. Відкрив
конференцію заступник голови проф. К. Сятецький. Ректор проф. Н. Скотна
всебічно проаналізувала роботу колективу університету з усіх напрямів діяльності –
навчання і виховання молоді, наукових досліджень, міжнародної співпраці,
зупинилася на питаннях розвитку матеріально-технічної бази і побажала колективу
університету плідної праці у наступному році. Голова комісії з перевірки діяльності
ректора університету завідувач кафедри
економічної кібернетики та інноватики доктор
економічних наук, проф. Б. Кишакевич позитивно оцінив діяльність ректора у 2015 р. і
висловив
низку
пропозицій
щодо
удосконалення управлінської діяльності.
В обговоренні звіту ректора взяли участь:
проф. Р. Пелещак, доц. П. Фещенко, головний У президії зліва направо: ректор,
проф. Надія Скотна, проф. Корнель
бухгалтер С. Черевко, начальник навчально- Сятецький, Ірина Невмержицька
методичного
відділу
доц.
Ю. Скварок.
Професор С. Щудло представила соціологічне дослідження „Ефективність діяльності
університету у 2015 р.”. За результатами обговорення Конференція прийняла ухвалу,
в якій визнала роботу ректора проф. Н. Скотної задовільною.
Також конференція розглянула і затвердила „Положення про Конференцію
трудового колективу”.

Звітує ректор
проф. Надія Скотна

Голова комісії
з перевірки роботи
ректора університету
проф. Богдан Кишакевич
пропонував конференції
визнати роботу ректора
задовільною

Головний бухгалтер університету
Світлана Черевко ознайомила учасників
конференції з фінансово-економічним
станом закладу

Проф. Світлана Щудло
представила результати
соціологічного дослідження

Начальник навчально-методичного
відділу Юрій Скварок зупинився на
питаннях розвитку та вдосконалення
навчального процесу в університеті
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Вечір пам’яті Мирослави Кот
29 грудня 2015 р. у приміщенні творчої лабораторії „Мистецька Бойківщина”
інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій відбувся
вечір пам’яті Мирослави Кот. Ведучою вечора була керівник творчої лабораторії
„Мистецька Бойківщина” Надія Кузан. До гостей звернувся духовний наставник
світлої пам’яті Мирослави Петрівни отець Іван. При
запаленій поминальній свічі теплими спогадами про пані
Мирославу ділилися її учні-майстрині: Галина Ліщинська,
Леся Савка, Галина Мельник, Ольга Савчин, Надія Кузан,
вчитель трудового навчання СШ № 2 Наталія Кулиняк, завуч
СШ № 4 Ольга Пруська, яка подарувала лабораторії
підручник „Трудове навчання для дівчаток (7 клас)”, де
згадано Мирославу Кот.
Спогадами поділилися з присутніми почесний проф.
університету Юрій Кишакевич, який розповів про спільну
роботу із мисткинею і перші
кроки заснованої лабораторії,
та проректор із науковопедагогічної
роботи
Володимир Шаран, котрий
розповів про пані Мирославу
як її колишній учень. Цікаву
розповідь почули і від сестри
Мирослави Петрівни Ольги.
Надзвичайно зворушливий
вечір
був
доповнений
відеофрагментами з виступом
Мирослави Кот.

Виступає почесний проф. університету Юрій Кишакевич

Виступає духовний
наставник Мирослави Кот
отець Іван
Гості вечора-пам’яті
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Список наших колег,
які 2015 року відійшли у вічність
№
п/п

Прізвище, ім’я та
по-батькові

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Посада

Дата
народження

Дата смерті

Фок
Андріана
Володимирівна

доцент кафедри
педагогіки і
методики
початкового
навчання

08.05.1938 р.

31.01.2015 р.

Семчишин
Володимир Федорович

старший викладач

10.02.1929 р.

02.03.2015 р.

Лазурчак
Ігор
Іванович

завідувач кафедри
інформатики та
обчислювальної
математики

Іващенко
Петро
Миколайович

старший викладач
кафедри фізичного
виховання

Сидорик
Теодор
Антонович

сторож навчального
корпусу № 1

Смірнова
Олена
Олександрівна

старший
викладач
кафедри німецької
мови

Коцан
Лев
Глібович

декан музичнопедагогічного
факультету

23.02.2015 р.
29.11.1956 р.

07.04.1960 р.

02.03.2015 р.

12.10.1950 р.

23.03.2015 р.

05.05.2015 р.
21.05.1923 р.

07.06.1931 р.

Чому нас залишають
Кращі із хороших,
Але ми розумієм – це закон життя.
Ми були всі минулим,
А станемо майбутнім
І тільки вічна пам’ять
Не прагне забуття.
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