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Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар 
 

28 січня 2016 р. в актовому залі відбувся І Всеукраїнський науково-практичний 
семінар „Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність”. 

На семінарі виступили: проректор із науково-педагогічної роботи                               
проф. М. Пантюк; методист методичного 
кабінету відділу освіти виконавчих органів 
Дрогобицької міської ради Л. Разумна; доц. 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка Е. Тайнел; ст. викладач кафедри 
методики музичного виховання і диригування 
Т. Медвідь;  вчитель-методист Дрогобицької 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4                     
Н. Антоник. 

Проведено майстер-клас за участю хору 
хлопчиків „Кобзарик” (м. Самбір). Керівник –   
Т. Стоянська.  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрила семінар ректор 
університету  професор  

Надія Скотна 

Учитель-методист 
Дрогобицької ЗОШ № 4  

м. Дрогобич Наталія Антоник 
 

Хор хлопчиків „Кобзарик” 
(м. Самбір, художній 

керівник 
Тетяна Стоянська) 

та народний чоловічий 
камерний хор 

 „Боян Дрогобицький” 
(художній керівник – 

Петро Гушоватий) 

Методист методичного кабінету відділу 
освіти виконавчих органів  

Дрогобицької міської ради Людмила Разумна 
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Зустріч через сорок років 

Організатором зустрічі випускників 1976 року спеціальності „математика” 
Дрогобицького педінституту була одна з випускниць, а тепер вчителька школи у селі 
Братківці Стрийського району Оксана Моцяк (Ріжко). На зустріч, яка відбулася 9 січня 
ц.р., прийшли пенсіонери: тодішній заступник декана математичного факультету доц. 
Л. Дутко (Слонська), куратори двох груп випускників ст. викладач Р. Дітчук та автор цих 
рядків, ст. викладач В. Дзондза, проф. Ю.Кишакевич. 

Хоч випускників прибуло порівняно небагато, але серед 
них були  Президент Конгресу українців Канади (відділення у 
м.Торонто), колишній директор СШ № 14 м. Дрогобича Тарас 
Багрій, вчителька однієї зі шкіл Санкт-Петербурга (Росія) Шпак 
Оксана, секретар сільської ради у с. Берездівці Жидачівського 
району із 31-річним стажем Любов Жукевич (Гулій), яка має 8 
онуків, одного правнука.  

 

Левко Прийма, і тепер ще 
спортивної статури, працював вчителем 
на Волині і у Дрогобицькому районі, 
певний час був методистом 
Дрогобицького райвно, але тепер став  
підприємцем, економічні інтереси 

якого сягають Польщі та Чехії. 
Згадується, що дівчата академгрупи  М-

14 погоджувалися йти в похід по рідному краю, якщо з ними піде 
штангіст Левко. 

Оксана Моцяк (Ріжко) відпрацювала три роки у Сколівському районі. Після цього 
подружжя Ріжків працює незмінно у школі села Братківці Стрийського району, чоловік 
− директор школи. Наталя Байко за скеруванням три роки вчителювала в с. П’ятничани 
Стрийського району, потім аж до виходу на пенсію працювала вихователем і 
вчителькою математики санаторію 
матері та дитини у Моршині. Усіх 
здивував кричущий факт 
безгосподарності: тепер семиповерхова 
будівля санаторію порожня і руйнується. 
Оздоровлення матері і дитини 
залишилося без уваги владних структур. 

Хоч Вйонцек (Баран) Євгенія уже 
п’ять  років на пенсії, але три дочки, 
п’ять онуків не дають бабусі скучати. 
Спочатку Євгенія вчителювала в одному 
з сіл Мостиського району, а потім 

Колишній старший 
викладач кафедри 

математики  

Тодішній заступник декана 
математичного факультету  

доцент Лідія  Дутко (Слонська) 

Тарас Багрій 
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перебралася у середню школу Мостиська, де 20 років виконувала обов’язки заступника 
директора. Є бабусею і вчителька з Нового Роздолу, методист Миколаївського районного 
відділу освіти  Корда (Федіс) Надія. Вона захоплено розповідала про свою педагогічну 
діяльність, хоч завжди викроює час для своїх трьох дітей і трьох онуків.  

Сонячне Закарпаття представляла Владика  Людмила, яка вчителювала у Нижніх 
Воротах, Воловецькому профтехучилищі, працювала інженером з підготовки кадрів 
Воловецької філії Львівського заводу „Кінескоп”. Весь свій педагогічний стаж здобула у 
школі, яку закінчила, Банах (Федюра) Марія. Мешканці села Нова Кам’янка 
Жовківського району знають односельчанку не тільки як учителя математики, але й як 
учителя християнської етики. Другу освіту Марія здобула у Львівському католицькому 
університеті. 2011 року вона разом з групою викладачів християнської етики побувала на 
Святій землі.  

Мига Степанія починала свою учительську кар’єру в одній із шкіл Мостиського 
району, потім була вчителем математики у СШ № 7 м. Борислава, директором основної 
школи № 9 цього ж міста. Зараз Степанія викладає математику  в основній школі № 9. 
Степанія має двоє дітей і п’ятеро онуків. На зустріч Степанія приїхала з Києва після 
відвідин своїх онуків. 

Сорок років вчителює у Нижанковицькому ліцеї Старосамбірського району 
племінниця старшого викладача В.Дзондзи Любов Дзондза. Вона  згадувала окремі 
моменти зі студентського побуту, дякувала присутнім викладачам за здобуті знання та  

уроки життя. 
Тимкович Михайлина викладає математику у 

Дрогобицькій гімназії, Романець (Цівка) Галина вчителює у СШ 
відомого на усю Україну с.Тухля Сколівського району. Пуха 
Наталя спочатку вчителювала в одній зі шкіл Харківщини (3 км 
пішки щодня тільки в одну сторону), зараз − заступник директора 
школи у с. Солонське на Дрогобиччині (правда на громадських 
засадах). Миронова (Харченко) Юлія після закінчення 
педінституту працювала спочатку в одній зі шкіл Городоцького 
району, потім у вечірній школі м. Львова. Певний час була 

інспектором Львівського міського відділу освіти. Тепер 21 рік 
працює вчителем СШ № 84 м. Львова. 

Багрій Тарас цікаво розповів про свою громадську 
діяльність на посаді Президента Конгресу українців Канади 
(відділення у місті Торонто), про організацію допомоги 
Україні під час Революції Гідності та АТО, про систему освіти в 
Канаді. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять 
випускників та викладачів педінституту, які відійшли у 
вічність. З великою увагою присутні вислухали виступи 
В. Дзондзи, Л. Дутко, Ю. Кишакевича про розвиток альма 
матер в сучасних умовах. 

На нашу думку, на зустрічі випускників слід 
запрошувати і теперішніх студентів. На жаль, студенти 
перебували на канікулах і не змогли отримати від своїх 
старших досвідчених колег переконливі уроки життя.   

Проректор з науково-
педагогічної роботи 

(1980 – 2015 рр.) 
заслужений професор 

університету  
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Угода про співпрацю 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 лютого 2016 року ректор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка Надія Скотна і ректор Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка Сергій Савченко уклали угоду про співпрацю 
сторін, що базується на довірі і принципах взаємної поваги. Навчальні заклади 
домовилися взаємодіяти у рамках наукових, навчально-методичних та культурних 
питань, а також у реалізації права студентів на академічну мобільність. 

7 лютого до Дрогобича прибули четверо студентів Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, які впродовж весняного семестру навчалися у 
нашому університеті. Три з них – на біологічному факультеті, один –  на соціально-
гуманітарному. 

8 лютого відбулася зустріч ректора університету, проф. Надії Скотної з 
делегацією Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, яку 
очолювала начальник відділу управління якістю планування навчального процесу 
Валентина Лєснова.  
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Вручення дипломів випускникам Центру перепідготовки  
та післядипломної освіти 

 

10 лютого 2016 р. в актовій залі університету відбулося вручення дипломів 
спеціаліста випускникам Центру перепідготовки та післядипломної освіти про 
перепідготовку за такими спеціальностями: „Математика”, „Технологічна освіта”, 
„Українська мова та література”, „Англійська мова та література”, „Польська мова та 
література”, „Фізичне виховання”, „Біологія”, „Історія”, „Хореографія”, 
„Інформатика”, „Початкова освіта”, „Дошкільна освіта”. 

До випускників звернулася ректор університету професор Надія Скотна і 
директор Центру перепідготовки та післядипломної освіти доцент Петро Фещенко 
які наголосили на важливості здобуття освіти, побажали  випускникам успіхів  на 
педагогічній ниві.  

 

 

 

Диплом вчителя біології, екології та 
основ здоров'я  Оксані Мушинській 

вручає   доцент Петро Фещенко 

Диплом випускниці вручає ректор 
університету  професор Надія Скотна 

У актовому залі головного корпусу університету 
перед випускниками виступає 

 доцент Петро Фещенко 
Ректор університету професор  

 Надія Скотна вітає випускників Центру 
перепідготовки та післядипломної освіти 
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Засідання вченої ради 

11 лютого 2016 року в актовій залі Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка відбулося засідання вченої ради. Відкрила засідання 
ректор, професор Н. Скотна, яка привітала із ювілеєм голову студентського 
профкому І. Гівчака. Подякою МОН України 
відзначено: Г. Ковальчук, доцента кафедри 
біології та валеології; Л. Кобільник, старшого 
викладача кафедри методики музичного 
виховання і диригування; П. Іванишина, 
проф., зав. кафедри теорії літератури та 
української літератури. Надія Володимирівна 
вручила атестати про присвоєння вчених 
звань професора (Л. Кравченко) та доцентів  
(І. Гриник, В. Дуркалевич, С. Луців, Т. Війчук, 
Р. Каракевич, В. Ільницький, Н. Іваніків, 
Н. Муляр, Н. Грибок, О. Бобечко).  

Вчена рада рекомендувала кандидатури 
на призначення стипендії Кабінету 
Міністрів України талановитим молодим 
науковцям (Т. Вдовичин, П. Скотний,                      
Б. Лазорак).  

Із доповіддю „Про виконання ухвали 
вченої ради університету за 2015 р.”  
виступив проректор із науково-педагогічної 
роботи Володимир Шаран.  

 
 
 

В обговоренні взяли участь: голова 
студентського профкому І. Гівчак, професор                      
М. Пантюк, професор М. Лук′янченко та директор 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій 
професор  В. Бойчук та ін.  
 

 

Диплом обласної премії молодим 
ученим і спеціалістам Львівської 

обласної державної адміністрації та 
Львівської обласної ради отримала 

Ірина  Садова 

Із доповіддю „Про виконання ухвали 
вченої ради університету за 2015 р.”  

виступив проректор 
 з науково-педагогічної роботи  

Володимир Шаран 

 

Вчений секретар вченої ради Микола Галів 
оголосив „Основні та додаткові вимоги до 

претендентів на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників” 
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Співпраця Дрогобицького університету імені Івана Франка, Міністерства 
освіти і науки України та Державного концерну «УкрОборонПром» 

 

12 лютого 2016 року в НУ „Львівська політехніка’’ відбулася спільна нарада 
представників Міністерства освіти і науки, Державного концерну 
„УкрОборонПром’’, вищих навчальних закладів та наукових установ західного 
регіону. Її учасниками були науковці нашого університету: проректор з наукової 
роботи професор М. Пантюк, професор Р. Пелещак, доцент І. Гадзаман. 

Вступним словом нараду 
науковців та представників оборонного 
комплексу відкрили заступник 
Міністра освіти і науки України 
Максим Стріха та заступник директора 
„УкрОборонПром’’ Юрій Пащенко. 

Відбулося   підписання 
Меморандуму між „УкрОборонПром’’ 
та низкою вищих навчальних закладів і 
наукових установ. Сторони домовилися 
про співпрацю у сфері підготовки кадрів 
для підприємств концерну.                                            

Передбачено також модернізацію 
навчальних програм ВНЗ, організацію 
стажування та навчальної практики 
студентів на підприємствах 
„УкрОборонПром’’, залучення фахівців 
концерну до визначення тематики 
курсових і дипломних робіт студентів. 

 
 

У Меморандумі йшлося і 
про організацію взаємодії 
підприємств концерну з 
освітніми та науковими 
конструкторських робіт, інших 
проектів з оборонної 
закладами під час виконання 
науково-дослідних та дослідної  
тематики. 

 
 

На фото (зліва направо): професор Роман 
Пелещак, ректор „Львівської політехніки” 

професор Юрій Бобало та заступник 
Міністра з науки професор Максим Стріха 

Професор Микола Пантюк оглядає виставку наукових 
досягнень університету  „Львівська політехніка” 

Професор Микола Пантюк серед учасників 
наради з „УкрОборонПром’’ 
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Студенти-філологи відвідали музей Небесної сотні 

17 лютого 2016 року студенти 
філологічного факультету (група УА-33Б) 
І. Гладка, І. Сорока, Н. Шумин, 
В. Армашенко, О. Саган, які є учасниками 
Всеукраїнської молодіжної організації 
„Активна молодь”, відвідали перший і 
єдиний в Україні музей Небесної сотні (м. 
Івано-Франківськ). Ініціатором його 
створення був відомий івано-франківський 
художник Роман Бончук. Музей має кілька 
експозицій: кухня Майдану, шпиталь 
Майдану, духовний куточок Майдану, 
барикади Майдану,  Самооборона, стенди, 
присвячені Героям Небесної сотні. 

 

 

 
  

Учасники Всеукраїнської молодіжної 
організації „Активна молодь” відвідали 

перший і єдиний в Україні музей Небесної 
сотні (м. Івано-Франківськ) 
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Вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні 
 

18 лютого 2016 року в приміщенні Центру душпастирства молоді відбувся 
вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні, який організували і спільно провели 
Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ та Дрогобицький 
державний педагогічний університет ім. Івана Франка.  

Вечір розпочався з поминального слова 
університетського капелана, голови відділу 
Академічного Капеланства Самбірсько-
Дрогобицької Єпархії УГКЦ о. Олега Кекоша.  

Під час вечора звучала поезія Майдану, яку 
читали студенти філологічного факультету Ірина 
Волощак, Катерина Лопушанська та інші.  

На відеопроекторі демонстувалися кадри з 
Майдану, загибель Ангелів Небесної Сотні та їх 
вшанування народом України.  

Прозвучали пісні у 
виконанні доцента кафедри 
методики музичного 
виховання та диригування 
Лілії Кобільник. Студентка 
філологічного універ-
ситету Андріана Максим′як 
виконала пісні „Прошу у 
неба” та „Коли на волю 
проситься сльоза”. 

На завершення 
ведучі поіменно згадали Героїв Небесної Сотні, хвилиною мовчання вшанували їх 
пам’ять та помолилися за душі Героїв. 

 

Студентка філогічного 
факультету Ірина 

Волощак 

Доц. кафедри методики 
музичного виховання та 

диригування Лілія Кобільник 

Студентка філологічного 
факультету Андріана 

Максим’як 

Учасники вечора-реквієму 

З поминальним словом 
виступив студентський капелан 

о. Олег Кекош 
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Панахида за Героями Небесної сотні 
 

19 лютого 2016 року студенти, куратори академічних груп, викладачі, 
директори інститутів, декани факультетів, заступники директорів і деканів, 
проректори на чолі із ректором взяли участь у  панахиді біля пам’ятного знаку 
Героям Небесної сотні, що на фасаді Катедрального храму Пресвятої Трійці. Ректор 
Надія Скотна із проректором з науково-педагогічної роботи Володимиром Шараном 
поклали квіти і вклонилися пам’яті загиблим Героям 
Революції Гідності. Панахиду відправив 
університетський капелан отець Олег Кекош.  На 
завершення присутні запалили лампадки та виконали 
Гімн України. 
 

  

  

Покладання квітів до пам’ятного  знаку 
Героям Небесної Сотні Панахиду відправляє 

студентський капелан 
о. Олег Кекош 

Пам’ятний знак 
Героям Небесної 
Сотні на фасаді 
храму Пресвятої 

Трійці 

Урочисте виконання Гімну України учасниками Панахиди 
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Перша загальноуніверситетська інтелектуальна гра „Що? Де? Коли?” 
 
22 лютого в актовому залі головного корпусу університету пройшов відбірковий 

етап першої загальноуніверситетської інтелектуальної гри „Що? Де? Коли?”. 
Організували гру члени Наукового товариства студентів та аспірантів імені 
професора  Василя Надім′янова. 

Шляхом жеребкування 9 команд були поділені на три групи:  
- біологічний факультет, інститут музичного мистецтва, інститут іноземних мов; 
- інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, 

історичний факультет, факультет  педагогічної та мистецької освіти; 
- соціально-гуманітарний факультет, філологічний факультет, факультет 

фізичного виховання. 
Проректор із наукової роботи проф. Микола Пантюк привітав присутніх із 

початком проведення інтелектуальних ігор в університеті, розповів про наукові 
досягнення наших студентів та побажав учасникам 
активності, успішної гри, перемоги, а суддям – 
об′єктивності. Правила гри оголосив ведучий – голова 
Наукового товариства студентів та аспірантів імені 
проф. Василя Надім′янова Володимир Петриків.  

До фіналу пройшли команди філологічного 
факультету та інституту іноземних мов. Третього 
фіналіста буде обрано серед команд соціально-
гуманітарного факультету, інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій та 
факультету фізичного виховання шляхом другого 
півфінального відбору, оскільки ці команди у 
відбірковому турі набрали однакову кількість балів. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Професор  Микола Пантюк 
вітає учасників гри 
 „Що? Де? Коли?” 

Студенти готові слухати 
запитання 

Команда 
філологічного 

факультету 
у пошуках 
відповіді 

Команда соціально-гуманітарного факультету 
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Теоретико-методологічний семінар імені Василя Іванишина  

25 лютого в ауд. № 66 філологічного факультету відбувся теоретико-
методологічний семінар імені Василя Іванишина „Проблема національної 
ідентичності в сучасній літературі та культурі”. Організатори семінару: кафедра 
української літератури та теорії літератури; кафедра світової літератури і славістики; 
теоретико-методологічна лабораторія; науково-ідеологічний центр імені Дмитра 
Донцова. 

Відкрив семінар проф. Петро 
Іванишин, який відрекомендував почесного 
гостя – Дмитра Дроздовського, старшого 
наукового співробітника Інституту літератури 
імені Тараса Шевченка НАН України, 
головного редактора журналу „Всесвіт”, який 
виступив із доповіддю „Криза і ревізія 
ідентичності: досвід постмодернізму (на 
матеріалі іспанської та англійської літератур 
1970 – 2010 рр.)”. В обговоренні доповіді взяли участь: 
професори П. Іванишин, І. Набитович,  Л.-Р. Кравченко. 

На завершення Дмитро Дроздовський презентував 
журнал „Всесвіт”. 

 

 

 

 

  

Дмитро 
Дроздовський 

презентує журнал 
„Всесвіт” 

Професор П. Іванишин відкриває семінар 

На фото (зліва направо): професор 
  І. Набитович, професор  Л. Кравченко,  

Д. Дроздовський, професор П. Іванишин 

Глядацька аудиторія 
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„Я маю в серці те, що не вмирає…” 
 

25 лютого 2016 року з нагоди дня народження Лесі Українки, великої 
української поетеси, відбувся вечір читання поезії „Я маю в серці те, що не вмирає…” 
в дитячому будинку змішаного типу „Оранта” м. Дрогобич. Вихованці підготували 
улюблені поезії поетеси, заспівали пісень на її вірші. Родзинкою вечора стала 
інсценізація драми „Лісова пісня” студентами філологічного факультету, в якій 
взяли участь Володимир Савчук (група У-31Б), Галина Кобиринка (група У-31Б), 
Вероніка Газдик (група У-31Б), Іван Петрашко (група УА-24Б). 

Доля відвела Лесі Українці 
зовсім небагато – сорок два роки, 
проте її творчий скарб залишається 
і досі до кінця незбагненним. 
Мужній дух поетеси крізь роки 
надихає на ратні подвиги усіх нас. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інсценізація драми „Лісова пісня” студентами філологічного 
факультету. На фото (Зліва направо): Галина Кобиринка, Володимир 

Савчук, Вероніка Газдик, Іван Петрашко 

Дитячий будинок „Оранта” м. Дрогобич 
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Доцент Оксана Кушлик – учасник Програми  Erasmus+ 

      Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 2015 року 
виграв грант за програмою ERASMUS+ у категорії “teaching mobility”, що передбачає 
обмін науково-педагогічними працівниками. Таким працівником стала доцент 
кафедри української мови Оксана Кушлик, яка упродовж п’яти днів з 29 лютого до 4 
березня, перебуваючи в Люблінському католицькому університеті Яна Павла ІІ 
(Польща), мала змогу поділитися своїм досвідом, перейняти деякий досвід у 
польських колег, розширити коло контактів 
та спілкування, поглибити знання іноземних 
мов. Доцент О. Кушлик запропонувала 
студентам українського відділення Інституту 
слов’янської філології оглядовий курс лекцій. 
Мала офіційні зустрічі з директором 
Інституту слов’янської Марією Моцаж, 
координатором проведення занять та інших 
культурних заходів у межах програми 
ERASMUS+ – доктором Альбертом 
Новацьким, на яких окреслили особливості 

організації навчального процесу 
в Люблінському католицькому 
університеті Яна Павла ІІ та 
Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені 
Івана Франка, обговорили плани 
проведення міжнародних 
наукових заходів – конференцій, 
семінарів, „круглих столів”, 
обмінялися науковою 
продукцією, виданою в обох 
університетах. 

         

На фото (перша зліва):  
доцент Оксана Кушлик 

Курс лекцій читає доцент кафедри 
української мови Оксана Кушлик 

Доцент Оксана Кушлик ділиться 
досвідом із польськими колегами 
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Участь у програмі розвитку лідерського потенціалу університетів 

З 2 до 4 березня університетська команда під керівництвом ректора, 
професора Надії Скотної взяла участь у першому етапі Програми розвитку 
лідерського потенціалу університетів, що реалізується Британською Радою, 
Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та 
Фундацією лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства. Учасники команди 
(професор Світлана Щудло, доцент Юрій Скварок, доцент Ігор Гриник та студент 
О. Малетич) пройшли інтенсивний тренінг Development Centre (м. Київ), який 
провели лектори Фундації лідерства для вищої освіти з Великої Британії. Мета 
конкурсного проекту Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка – вивчити досвід британських університетів у сфері забезпечення якості 
освіти,  реалізувати його в освітньому процесі нашого вишу та поширити здобутий 
досвід серед інших університетів України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: команда університету під керівництвом ректора, професора Н. Скотної з 
організаторами Програми – Президентом НАПНУ академіком В. Кременем, директором 

Інституту вищої освіти НАПНУ професором С. Калашниковою, координатором 
команди доктором філософських наук С. Курбатовим 

Члени команди 
працюють над 

командним завданням 
тренерів 
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Велич  Кобзаря крокує крізь віки 
 

9 березня відбулося віче біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Покласти квіти 
Пророкові українського народу прибули делегації Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, міської ради, навчальних закладів, 
громадських організацій. Віче 
пройшло з плакатами на підтримку 
незламної Надії Савченко, адже саме 
цього дня в Росії було призначено 
чергове засідання суду. 

Після покладання квітів та 
звучання „Заповіту” з вітальним 
словом до дрогобичан звернулися: 
секретар міської ради Олег Хрущ; 
голова ГО „Всеукраїнське об’єднання 
учасників АТО” Микола Кобільник; 
професор Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, почесний громадянин Дрогобича 
Омелян Вишневський. 

Завершилося віче виконанням Державного Гімну України. 
*  *  * 

Літературно-мистецьке свято „У живій славі Кобзаря” 
 
9 березня на історичному факультеті пройшла літературно-мистецьке свято „У 

живій славі Кобзаря”. Ведуча свята – студентка ІІ курсу Катерина Кремінь. Із 
вітальним словом виступила заступник декана історичного факультету Світлана Біла, 
яка зробила акцент на актуальності та цінності творчої спадщини Великого Кобзаря 
у сучасних реаліях. Своєрідною особливістю цьогорічного свята був конкурс 
інсценізації творів Шевченка. 

Свято розпочали студенти групи ІП-11Б біографічною композицією „Жінки у 
драмі кохання Шевченка”, якою прагнули відтворити історію цілого покоління крізь 
призму кохання великої людини. До святкування Шевченківських днів на 

Квіти до пам’ятника Тараса Шевченка 
покладають ректор університету професор 
Надія Скотна і проректор з наукової роботи 

професор Микола Пантюк 
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історичному факультеті долучилися філософи і соціологи – студенти 
першокурсники. Вони відтворили історію кохання Яреми й Оксани з поеми 
„Гайдамаки”, акцентуючи на священному обов’язку захисту рідної землі та одвічне 
прагнення до свободи. 
Нелегка доля жінки оспівана в багатьох творах Кобзаря. Студенти ІІ курсу 
декламуючи уривок з поеми „Катерина”, намагалися передати усі переживання 
дівчини-покритки. 

Ідею незнищенності справжнього кохання, краси, вірності представили 
студенти ІV курсу, демонструючи уривок із твору „Тополя”. 

Завершальним акордом вечора стало підбиття підсумків конкурсу. Журі, у 
складі Світлани Білої, Василя Футали, Єлизавети Копельців-Левицької, Василя 
Менька і Лесі Смуток, фахово оцінило студентську інсценізацію творів Тараса 
Шевченка. 
 

*  *  * 
Загальноуніверситетський конкурс читців поезії 

Тараса Шевченка 
 

10 березня 
у   Народному 
домі імені Івана 
Франка профком 
студентів універ-
ситету організу-
вав та провів 
загально-
університетський 
конкурс читців 
поезії Тараса  
Шевченка серед 
студентів 
університету.  

У конкурсі 
взяли участь 
студенти: Г. Летнянка (філологічний факультет), Т. Дуба (історичний факультет), А. 
Кашицький (ІФМЕІТ), О. Горда (інститут музичного мистецтва), І. Мотиль 
(факультет початкової та мистецької освіти), І. Гопшта (соціально-гуманітарний 
факультет), Б. Біла (інститут іноземних мов), Ю. Галій (факультет фізичного 
виховання), Л. Іваницька (біологічний факультет). І місце здобула Л. Іваницька 
(біологічний факультет); ІІ місце – І. Мотиль (факультет початкової та мистецької 
освіти); ІІІ місце – Т. Дуба (історичний факультет). 
 

*  *  * 
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Безсмертне слово Кобзаря 
 

10 березня в інституті іноземних мов відбулася традиційна Всеукраїнська 
науково-практична конференція „Українське слово мовами народів світу", 
організована кафедрою германських мов і перекладознавства з нагоди 202-й річниці 
від Дня народження Тараса Шевченка. У роботі конференції взяли участь знані 
науковці з Києва, Тернополя, Ужгорода, Львова і нашої alma mater. У зачитаних 
доповідях творчість Т. Шевченка аналізувалась не лише у лінгвістичному й 
літературнознавчому аспектах, у них знайшли відображення питання 
перекладознавчого дослідження, педагогічна і психологічна проблематика. 
Особливої атмосфери конференції надала мистецька складова: у виконанні студентів 
інституту Шевченкове слово пролунало в оригіналі, у перекладах німецькою, 
англійською і французькою мовами а також в музичній інтерпретації. 

За столом президії (зліва направо): професор Микола Зимомря, 
студентський капелан о. Олег Кекош, професор Марія Федурко, поет 

Василь Кузан.  Виступає професор ЛНУ Любомир Сеник 

Виступ студентів інституту іноземних мов 
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*  *  * 
„Шевченкове слово у серці моєму” 

 
10 березня на філологічному факультеті відбувся Шевченківський вечір 

„Шевченкове слово у серці моєму”. Ініціаторами та активними учасниками заходу 
виступило студентське самоврядування факультету. На вечорі лунала поезія Т. 
Шевченка „Катерина”, „Лілея”, „Утоплена”, „Не нарікаю я на Бога”, „Тополя”, 
„Минають дні, минають ночі”, яку декламували студенти І, ІІ та ІІІ курсів (Г. 
Летнянка, І. Шемелинець, Ю. Панас, І. Волощак, Т. Салей, С. Хомин). Студенти-
філологи виконували музичні твори на слова Кобзаря („Думи мої, думи” І. Данилів, 
„Зоре моя вечірняя” О. Мицик). Родзинкою Шевченківського вечора стала авторська 
поезія, яку читали Л. Пащенко, М. Борова, А. Скакун. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  *  * 
„Єднаємо душі словом Кобзаря” 

 
 16 березня на біологічному факультеті відбулося  літературно-поетичне свято, 

приурочене 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.  Впродовж свята зі 
сцени лунали милозвучні та знайомі з дитинства серцю кожного українця поезії 

Активні учасники вечора 
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українського національного генія. Прозвучали пісні „Зоре моя вечірняя…”, „Зацвіла 
в долині червона калина”, вірші „Чума”, „Сон”, „Розрита могила” та уривок з повісті 
„Катерина”. 

У виконанні студентів глядачі побачили театральну міні-постановку „Тополя”. 
Ведучі свята розповіли присутнім про життєвий та творчий шлях Кобзаря. Було 
зазначено, що творчість Тараса Шевченка стала духовною основою формування 
сучасної української нації, джерелом національної свідомості, символом України. 
Родзинкою програми стало виконання невмирущого „Заповіту” усіма присутніми. 
Наприкінці свята декан факультету Світлана Волошанська подякувала організаторам 
та учасникам свята, та привітала переможницю загальноуніверситетського конкурсу 
читців поезії Тараса Шевченка Лесю Іваницьку та вручила лист-подяку. 

 
*  *  * 

Конференція на тему: 
„Світло генія крізь віки: Кобзар очима студентів” 

 
21 березня в актовому залі головного корпусу університету відбулася 

конференція-презентація на тему: „Світло генія крізь віки: Кобзар очима студентів”. 
Відкрив конференцію голова Наукового товариства студентів та аспірантів 

імені професора Василя Надім’янова Володимир Петриків. Вітальне слово 
виголосила ректор, професор Надія Скотна, яка побажала учасникам плідної праці 
та творчого натхнення. 

Із доповідями, використовуючи презентації, виступили: аспірант І курсу 
Марія Сенета та студенти університету Тетяна Геремеш (І курс, біологічний 
факультет); Ірина Навроцька (ІІ курс, соціально-гуманітарний факультет); Назар 
Капко (ІІ курс, інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій); 
Уляна Раделицька (І курс, інститут іноземних мов); Ганна Сергєєва та Аліна-Тетяна 
Звіринська (ІІ курс, історичний факультет); Лілія Стефанишин (ІІ курс, філологічний 
факультет); Анастасія Ситниченко (ІІ курс, інститут музичного мистецтва). 

Підсумував роботу конференції проректор з наукової роботи, професор 
Микола Пантюк. 
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Краєзнавча екскурсія соціально-гуманітарного факультету  
 

11 березня студенти та викладачі соціально-гуманітарного факультету здійснили 
краєзнавчу екскурсію визначними місцями України. Наш маршрут цього разу 
пролягав до замкових споруд князів Острозьких в м. Дубно Рівненської області та 
замку Любарта в м. Луцьк. У поїздці брали участь 40 студентів ІІ-ІV курсів соціально-
гуманітарного факультету та п'ять викладачів.  

З великою цікавістю послухали розповіді місцевих 
екскурсоводів про далекі події IV – VI століть, поблукали 
замковими підземеллями, побували в унікальному 
краєзнавчому музеї, уявили життя наших мужніх предків, 
помилувалися чудовими краєвидами Волині та 
Рівненщини і з піснями повернулися додому. Цікавим 
моментом подорожі була дивовижна споруда розташована 
у частині міста на березі річки Стир. Насправді це будинок-
майстерня місцевого скульптора Миколи Голованя, який 
він оздоблює уже понад 30 років. Хижі звірі, птахи, міфічні 
істоти – тут можна все знайти. У мистецьких роботах 
скульптора переплітаються найрізноманітніші стилі. Це і  
готика, і ренесанс, і модерн. Це в свою чергу, робить оселю 
скульптора цікавою й привабливою для аудиторії 
туристів. 
 

 

 

 

 

 

 
Студенти та викладачі біля  
входу до замку у м. Дубно 

На території Дубенського замку 

Студенти  на подвір’ї „будиночка  
з химерами” м. Луцьк 

 

Вхід до замку Люберта, 
м. Луцьк 


