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В С Т У П 
Літопис подій освітньої діяльності Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка у 2016 році, ілюстрований численними світлинами, 
переконливо свідчить про різноманіття та духовну насиченість життя науково-педагогічного 
та студентського колективів цього вищого навчального закладу у підгір’ї Карпат. 

2016 рік був роком Івана Франка, ім’я якого носить наш університет. Студенти та 
викладачі протягом усього року різними заходами відзначали 160-річчя від дня народження 
Великого Каменяра та 100-річчя від дня його смерті. Центральною подією у цих заходах 
стало проведення Четвертої літературно-мистецької академії „КРАЇНА ФРАНКІАНА”. У 
літописі відображено й церемонію вручення Міжнародної премії імені Івана Франка до 160-
річчя від дня його народження. Першим лауреатом у номінації „За визначний внесок у 
розвиток суспільно-гуманітарних наук” став Блаженний Любомир, архієпископ-емерит УГКЦ. 
Високу відзнаку журі присудило за його монографію „Андрей Шептицький (1901 – 1944) 
провісник екуменізму”. Членом журі Міжнародної премії імені Івана Франка  є професор 
нашого унваерситету Михайло Шалата, а гостей урочистостей вітала ректор університету 
професор Надія Скотна. 

Добре висвітлено у літописі й кампанію щодо виборів ректора університету, яка була 
викликана закінченням 4-літньої каденції ректора професора Надії Скотної. Вибори пройшли 
у червні 2016 року і закінчилися переобранням чинного ректора. 

Науково-педагогічний колектив університету наполегливо працює над входженням до 
європейського освітнього простору. Свідченням цього є такі статті: 

− Доцент Оксана Кушлик – учасник Програми ERASMUS+. 
− Дрогобицькі науковці на зустрічі Ради Європейської асоціації дослідників освіти у 

Німеччині. 
− Перебування викладачів соціально-гуманітарного факультету в Університетському 

коледжі ВІВЕС в рамках програми Еразмус+. 
− Реалізація Міжнародного проекту „НІЗ (неінфекційні захворювання): профілактика та 

зміцнення здоров’я в Україні”. 
− Міжуніверситетський круглий стіл „Англійська мова у ХХІ столітті”  
− XІV Міжнародна науково-практична конференція „Валеологія: сучасний стан, напрями 

та перспективи розвитку”. 
− „Круглий стіл” „Особливості організації освітнього процесу в Україні та Польщі: історія, 

тенденції розвитку”.  
− Участь викладачів Дрогобицького університету у програмі Британської ради. 
− ХІІІ міжнародний симпозіум університетів Європи в Римі. 
− Британську тренінгову Програму майбутніх лідерів успішно завершили дрогобицькі 

науковці.  
− Грант Британської ради відкриває нові перспективи для університету. 
Звичне місце у літописі займають статті про відзначення традиційних державних і 

професійних свят, науково-практичні конференції, творчі конкурси. Міжнародну популярність 
здобули фестивалі Бруно Шульца, Міжнародні конкурси баяністів-акордеоністів „Perpetuum 
mobule”. 
 Літопис починається з подання досягнень наших студентів на олімпіадах, творчих 
конкурсах, спортивних змаганнях у 2016 році, переліку викладачів, які здобули наукові звання 
і вчені ступені у тому ж році, а завершується списком наших колег, які у 2016 році закінчили 
свій земний шлях. 
 У літописі 2016 року усунено істотний недолік попередніх річних випусків − літописів 
2012, 2013, 2014, 2015 років − вперше подано зміст статей. 

 Літопис 2016 року − це цікава сторінка діяльності Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка й важливе джерело для майбутніх дослідників 
історії нашого навчального закладу. 
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