„Непосида під Божим небом…”
Літературний діалог із Григорієм Штонем
14 березня 2016 року в актовому залі університету пройшов літературний діалог
із колишнім випускником Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана
Франка,
українським
письменником,
поетом,
сценаристом,
літературознавцем,
літературним
критиком, художником, доктором філологічних наук,
лауреатом Державної премії України імені Тараса
Шевченка, членом Національної спілки письменників
України Григорієм Штонем. Організувала зустріч
професор інституту іноземних мов Галина Сабат,
Ректор університету Надія
приурочивши її 75-річному ювілею гостя (13 березня
Скотна вітає ювіляра
2016 р.).
Привітала ювіляра ректор, професор Надія Скотна. Зі спогадами та щирими
побажаннями виступили викладачі та друзі Григорія Максимовича: професори
Михайло Шалата, Людмила Краснова, Корнель Сятецький, доцент Ярослав
Кулешко.
До святкових привітань
приєднався народний вокально-хореографічний ансамбль
„Пролісок”, солістом якого у
студентські роки був Григорій
Штонь.
Приготував для друга
подарунок професор Корнель
Сятецький, який із ансамблем
„Джерело”
виконав
пісні
„Бойківський драйв” та „Вівці
мої, вівці”.
У актовій залі головного корпусу університету

Народний вокально-хореографічний
ансамбль „Пролісок”

Професор Корнель Сятецький та
дрогобицький ансамбль „Джерело”
вітають Григорія Штоня піснею
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Літературно-мистецький вечір „З вогнем Шевченкового слова”
15 березня 2016 року в актовому залі головного корпусу університету відбувся
літературно-мистецький вечір „З вогнем Шевченкового слова”, який підготували
виховний відділ, інститут музичного мистецтва та філологічний факультет.
Розпочався захід музичним твором „Реве та стогне Дніпр широкий” у
виконанні народного чоловічого камерного хору „Боян Дрогобицький”. Виступив
лауреат Шевченківської премії, професор, почесний доктор Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка Григорій Штонь.

Поезію декламує студентка
біологічного факультету
Леся Іваницька

В актовому залі головного корпусу

Поезію Тараса Шевченка читали: студентка факультету початкової та
мистецької освіти Ірина Мотиль, студентка філологічного факультету Катерина
Лопушанська, переможниця загальноуніверситетського конкурсу читців поезії
Тараса Шевченка студентка біологічного факультету Леся Іваницька.
Із музичними творами на слова Тараса Шевченка виступили: народний
чоловічий камерний хор „Боян Дрогобицький”; студенти Мар’яна Кравчук, Роман
Локатир, Марія Трощило; вокально-інструментальний ансамбль „Джерело”;
чоловічий квінтет у складі Віктора Федишина, Тараса Рудька, Віталія Лопушанського,
Миколи Моленди, Василя Шуневича (соліст); народний ансамбль бандуристок;
професори Ірина Кліш
та Корнель Сятецький.
Ведучі
концерту:
студентка філологічного
факультету
Ірина
Волощак та студент
інституту іноземних мов
Петро Сабат.

Народний ансамбль бандуристок
(художній керівник Стефанія Пінчак)
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ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з екології та екологічної безпеки
16 – 18 березня 2016 року студенти біологічного факультету Ірина Сабат (група
Е-42Б) та Аліна Романчак (група Е-32Б) (науковий керівник доцент кафедри екології
та географії Мирон Цайтлер) взяли участь у II турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за
галуззю науки „Екологія та екологічна безпека”, який проводився на базі
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Студенти виступили з науковою роботою на тему: „Використання енергетичних
рослин для рекультивації техногенних
територій у межах ТрускавецькоСхідницької рекреаційної зони” і
зайняли
ІІ
місце.
У
І
етапі
Всеукраїнського конкурсу взяло участь
136 робіт з 67 ВНЗ України. Після
проведеного зовнішнього рецензування
для участі у ІІ етапі і відповідно до
захисту своїх робіт на науковопрактичній конференції конкурсу було
запрошено авторів 99 робіт.
На фото: доцент Мирон Цайтлер та Ірина
Сабат після вручення диплома

Переможці Всеукраїнського конкурсу із заступником голови комісії за галуззю науки
„Екологія та екологічна безпека” Юрієм Голіком
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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

17 березня 2016 р. на базі Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з
галузі „Педагогічні науки”. Студентка ІV курсу факультету початкової та мистецької
освіти
Тетяна Ісупова стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузі „Педагогічні науки” і зайняла ІІІ місце.
Організаційний комітет конкурсу
нагородив подяками керівників, доцентів
кафедри педагогіки та методики початкової освіти Лесю Колток та Ірину Садову, за
вагомий внесок у підготовку студентки до Всеукраїнського конкурсу наукових.

Тетяна Ісупова – переможець
конкурсу

На фото (зліва направо): доцент Ірина Садова,
Тетяна Ісупова, доцент Леся Колток

17
березня
2016
року
студентка
філологічного факультету Соломія Баранська
нагороджена дипломом ІІІ ступеня у фіналі ІІ
туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності „Українська
мова”, який відбувся на
базі
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка.
Науковий
керівник
доцент кафедри
української мови Марія
Стецик.

Соломія Баранська із головою журі
Віктором Мойсієнком (професор
завідувач кафедри української мови
ЖДУ імені Івана Франка)
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Науково-методичний семінар
17 березня 2016 р. на базі факультету початкової та мистецької освіти відбувся
науково-методичний семінар „Ефективні методи навчання в початкових класах за
новим Держстандартом” за участю творчої групи вчителів початкових класів
Жидачівського району Львівської області.
У цікавій формі відбувся обмін досвідом учителів (І. Квасній, О. Телішевської,
Г. Басараб, Л. Опоки) та викладачів факультету (Л. Стахів, С. Луців, Л. Лужецької,
О. Жигайло, О. Шаран).
На семінарі пройшов дайджест науково-методичних новинок, зокрема
презентація навчального посібника на допомогу учителеві початкових класів „Від
ґудзика до ґаджета”.

41

Шевченківський вечір „Давно то діялось колись у нас на Вкраїні…”
17 березня 2016 року в актовому залі інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій відбувся Шевченківський вечір „Давно то діялось колись
у нас на Вкраїні…”, який підготувала народна художньо-просвітницька студія
„Ровесник” (художній керівник – Зіновія Осташ).
Колектив студії виконав інсценізацію трьох творів Тараса Шевченка: „Утоплена”,
„Мар’яна Черниця” і „Сотник”.
Із словами подяки колективу виступили директор інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій професор Василь Бойчук та начальник
виховного відділу університету Михайло Сипа.

Глядачі шевченківського вечора

Інсценізація поеми Тараса Шевченка
„Мар’яна Черниця”

Народна художньо-просвітницька
студія „Ровесник”.
Художній керівник Зіновія Осташ
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Директор інституту фізики,
математики, економіки та
інноваційних технологій
професор Василь Бойчук

Дрогобицькі науковці на зустрічі членів
Ради Європейської асоціації дослідників освіти у Німеччині
18 – 19 березня 2016 р. у Берліні відбулася зустріч членів Ради Європейської
асоціації дослідників освіти (EERA), в якій взяли участь проф. С. Щудло як керівник
Української асоціації дослідників освіти (UERA), створеної на базі Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка, та віце-керівник проф.
О. Заболотна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
На зустрічі обговорювалися питання діяльності EERA та національних асоціацій, які
представляли у Берліні їхні керівники з майже тридцяти європейських країн.
Під час дводенної зустрічі питання Української асоціації дослідників освіти
розглядалися тричі. Рада EERA заслухала звіт представників України про
становлення Асоціації та напрями її діяльності і відзначила швидкий прогрес у
розвитку. На основі представлених результатів та обговорення було прийнято
рішення про те, що статус асоційованого члена EERA переходить від Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка як індивідуального члена
до новоствореної Української асоціації дослідників освіти з центром у Дрогобичі.
Наголошувалось, що членство в міжнародній асоціації дає можливість участі у
грантових проектах, доступ до європейських періодичних освітніх видань,
можливість публікації у престижних європейських виданнях, участі у наукових
заходах, сприяє налагодженню міжнародної наукової комунікації тощо.

На фото (зліва направо): заступник керівника Української асоціації дослідників
освіти професор О. Заболотна, Президент Європейської асоціації
дослідників освіти професор Т. Ваббельс,
керівник Української асоціації дослідників освіти професор С. Щудло
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Перебування викладачів соціально-гуманітарного факультету в
Університетському коледжі ВІВЕС в рамках програми Еразмус+
18 – 27 березня викладачі кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти
соціально-гуманітарного
факультету
у
складі
декана
доц. І. Гриника,
доц. Н. Гордієнко та викл. М. Клим у рамках програми Еразмус+ проходили
стажування в Університетському коледжі ВІВЕС (м. Кортрійк, Бельгія). Під час
перебування в партнерському університеті наші колеги взяли участь у міжнародній
конференції з проблем міграції (близько 70 учасників з 11 країн Європи), прочитали
лекції для студентів, ознайомилися з особливостями підготовки соціальних
працівників, відвідали заклади соціального обслуговування осіб з особливими
потребами та заклади соціальної роботи з неповнолітніми, які мають відхилення у
поведінці. Упродовж перебування в Бельгії декан факультету взяв участь у
переговорних зустрічах з партнерськими організаціями Бельгії та Румунії щодо
планування і реалізації напрямів подальшої співпраці.
У планах на майбутнє – продовження започаткованої у минулому році
програми проходження практики студентами-соціальними педагогами у закладах
соціального обслуговування Бельгії, а також бельгійських студентів в Україні,
семестрове навчання студентів соціально-гуманітарного факультету на факультеті
прикладних соціальних наук Університетського коледжу ВІВЕС в рамках програми
Еразмус+. Перебування дрогобицької делегації було доповнене знайомством з
історією та неймовірною красою бельгійських міст – Брюсселя, Брюгге, Мехелена та
Кортрійка.

Учасники програми Еразмус+ (зліва направо): доцент Н. Гордієнко, декан
соціально-гуманітарного факультету І. Гриник та викладач М.Клим
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Cпівпраця кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у
початковій школі та Модрицького НВК І – ІІІ ступенів
18 березня 2016 року відбулася зустріч студентів 5 курсу денної форми
навчання факультету початкової та мистецької освіти (група ПОА – 11(С)), завідувача
кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі,
професора В. Ковальчука, доцента цієї ж кафедри О. Заяць, директора школи
І. Зайцем та вчителів початкових класів у Модрицькому НВК І – ІІІ ступенів.
Студенти відвідали заняття з математики у ДНЗ „Веселка” та позакласний захід
„Математичний КВК”. У результаті зустрічі студенти здобули уміння
використовувати інноваційні технології у позаурочній роботі, що й передбачено
умовами угоди, підписаної 2015 року між кафедрою математики, інформатики та
методики їх викладання у ПШ та Модрицьким НВК І – ІІІ ступенів.

Студенти групи ПОА-11С факультету початкової та мистецької освіти
та учні початкової школи Модрицького навчально-виховного комплексу
„Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів дошкільний
навчальний заклад” Дрогобицького району Львівської області
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II тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з біологічних наук
22 – 24 березня 2016 року на базі Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з біологічних наук.
Свої наукові результати доповідали студенти з вищих навчальних закладів
практично усіх регіонів України – Кіровограда, Львова, Сум, Києва, Миколаєва,
Запоріжжя, Вінниці, Харкова, ІваноФранківська,
Одеси,
Кам’янцяПодільського, Умані, Дрогобича,
Черкас, Харкова, Дніпропетровська,
Житомира, Мелітополя.
Урочисте відкриття
підсумкової
науково-практичної
конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
відбулося в Мармуровій залі ЧНУ.
Конференцію відкрив директор
Інституту
біології,
хімії
та
біоресурсів професор М. Марченко.
На
науковопрактичній конференції
представленими були 53
роботи
(представники
понад
30
вищих
навчальних закладів) з
56-ти рекомендованих до
захисту.

Конференцію відкрив директор інституту біології,
хімії та біоресурсів професор М. Марченко

Під час виконання конкурсних робіт

Студентка IV курсу біологічного
факультету
нашого
університету
Мар’яна Гункевич
виступила із
науковою роботою „Антиоксидантні та
антибактерійні властивості природної і
культурної форм Matricaria recutita сорту
„Перлина Лісостепу” і зайняла III місце.

Студентка IV курсу біологічного факультету
Мар’яна Гункевич та науковий керівник
Світлана Монастирська
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ІІ-е місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
22 березня 2016 року студентка факультету початкової та мистецької освіти
Мирослава Курило отримала диплом ІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з галузі наук „Актуальні проблеми
інклюзивної освіти”, який проводився базі Відкритого міжнародного університету
розвитку людини „Україна” (м. Київ). Науковий керівник – доцент кафедри
педагогіки та методики початкової освіти І. Садова). Голова галузевої конкурсної
комісії нагородив сертифікатом учасницю ІІ туру зазначеного конкурсу студентку
факультету початкової та мистецької освіти Оксану Кулик (науковий керівник:
доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Л. Колток).

Презентація
переможиці конкурсу
Мирослави Курило на
тему: „Арт-терапія як
ефективний засіб
соціалізації дітейз
особливими потребами
в сучасних умовах”

На фото (зліва направо): Мирослава Курило
та Оксана Кулик

Мирослава Курило –
переможець конкурсу
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Зустріч з письменником Василем Ґабором
22 березня 2016 року на філологічному факультеті відбулася зустріч із
письменником, видавцем, автором видавничого проекту „Приватна колекція”
видавництва „Піраміда” Василем Ґаборем. Ініціювала захід доцент кафедри
української літератури та теорії літератури Мирослава Іванишин.
Автор презентував малознані пересічному читачеві імена Софії Яблонської та
Дарії Віконської, літературознавчі праці Миколи Ільницького про Б.-І. Антонича,
есеїстику Олега Лишеги, книжку колумбійського науковця про сучасну українську
культурну ситуацію і літературу зокрема „Інтелектуал як герой української прози
90-х років ХХ століття” Марека Андрейчека та інші.
Обговорювалися питання задуму проекту, його втілення, актуальності тих чи
інших творів, їх місця в українській літературі.
Не оминули й актуальних подій на Сході країни, і рефлексії на них сучасних
письменників, зокрема навіяна станом війни книжка часто презентованої на
філологічному факультеті уродженки Дрогобиччини Галини Пагутяк „Новий рік у
Стамбулі”.

Василь Ґабор розкриває таємниці
нових видань викладачам
філологічного факультету

Василь Ґабор зі студентами-філологами

Студенти-філологи ознайомлюються із
новинками видань видавництва „Піраміда”
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На фото (зліва направо): Мирослава
Іванишин, Василь Ґабор, Олена Куцик,
Марія Савка

„Університетська спартакіада – 2016” з волейболу
23 березня 2016 року у
спортивному
залі
університету
завершилася
„Університетська
спартакіада – 2016” з волейболу
серед
чоловічих
та
жіночих
факультетських команд.
Перем ожці серед чоловіків:
ІІІ місце – команда інституту
музичного мистецтва (тренер –
Ігрові моменти з волейболу
Ірина Жукова); ІІ – команда
інституту
фізики,
математики,
економіки та інноваційних технологій (тренер – Володимир Ярема); І місце –
команда історичного факультету (тренер – Ігор Зазуляк).
Перем ожці серед жінок : І місце – команда інституту іноземних мов (тренер
Олена Федак); ІІ місце – команда
ІФМЕІТ (тренер – Володимир Ярема);
ІІІ місце – команда філологічного
факультету (тренер – Роман Кушнір).
Головний суддя змагань старший
викладч кафедри фізичного виховання
Володимир Мартиненко та завідувач
кафедри
фізичного
виховання
Олег Слімаковський
нагородили
переможців грамотами та цінними
призами від студентського профкому.
Команда інституту іноземних мов

Команда філологічного факультету

Команда інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
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ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
із галузі наук „Початкова освіта”
23 – 25 березня 2016 року вперше у
Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка відбувся ІІ
етап Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт із галузі наук „Початкова
освіта”.
23 березня в актовій залі головного
корпусу університету факультет початкової та
мистецької освіти презентував концерт та
виставку
навчально-творчих
робіт
з
образотворчого мистецтва для учасників
конкурсу.

Учасників конкурсу вітає ректор
університету професор Надія Скотна

У слухацькій залі аншлаг

24 березня пройшло урочисте відкриття та
захист наукових робіт, де студенти презентували
основні положення своїх досліджень (надіслано 51
роботу з 25 вищих навчальних закладів України).
Для участі в заключному етапі члени галузевої
конкурсної комісії запросили 36 студентів із 23
вищих навчальних закладів. Кращі студенти
отримали дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів.
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Доцент Олександра Шаран
та Христина Андреєва

25 березня 2016 року студентка факультету початкової та мистецької освіти
Христина Андреєва (група ПОО-12С) нагороджена дипломом ІІ ступеня за зайняте
друге місце у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю „Початкова освіта”
(науковий
керівник
доцент
кафедри математики, інформатики
та
методики
їх
викладання в початковій школі
Олександра Шаран).
Молоді
науковці
були
відзначені
грамотами
в
номінаціях: „За оригінальність
наукової ідеї”,
„За новизну
наукових положень”, „За кращу
презентацію наукових ідей”, „За
практичну
спрямованість
наукового дослідження”,
„За
інноваційність наукових ідей”, „За
На фото (зліва направо): декан факультету
краще
представлення
інтерпочаткової та мистецької освіти доцент Іван Кутняк,
дисциплінарних
зв’язків
доцент Олександра Шаран, студентка Христина
Андреєва та ректор університету
дослідження” – та отримали
професор Надія Скотна
сертифікати учасників науковопрактичної конференції ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі наук „Початкова освіта”.

У актовому залі головного
корпусу університету
Пісня „Карпати” у виконанні народного вокальноінструментального ансамблю „Намисто”.

51

„Ференц Ліст та Україна: слідами музики серця, що пульсує любов’ю”
24 березня 2016 року в Австрійській бібліотеці в рамках започаткованого
науково-культурного проекту „Австрія та Україна: міжкультурний діалог” відбулася
перша публічна лекція на тему: „Ференц Ліст та Україна: слідами музики серця, що
пульсує любов’ю”. З доповіді лектора інституту музичного мистецтва доц. Зоряни
Гнатів учасники заходу мали можливість ознайомитися з багатогранною
спадщиною відомого композитора і піаніста Ференца Ліста, життєвий і творчий
шлях якого тісно пов’язаний з Україною. Викладачі та студенти з цікавістю
переглянули також документальний
фільм „Кохання, дароване зірками.
Ференц Ліст і Кароліна”. Після
завершення
доповіді
відбулася
дискусія, яку модерував директор
Австрійської бібліотеки доц. Ярослав
Лопушанський.

Презентація проекту
„Австрія та Україна: міжкультурний діалог”

В Австрійській бібліотеці
аншлаг

Доцент Зоряна Гнатів виступає з доповіддю
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ХХIV загальноуніверситетський фестиваль команд КВН
30 – 31 березня у Народному домі ім. І. Франка відбувся ХХIV
загальноуніверситетський фестиваль команд КВН, який організував профком
студентів. Два дні глядачі насолоджувалися чудовими жартами, співом та
акторською грою 9 команд, які представляли інститути та факультети нашого
навчального закладу.
До фіналу потрапили п'ять команд: „Інфаркт” (інститут іноземних мов), „3D”
(інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій), „Фізматівська
шпана” (інститут фізики,
математики, економіки та
інноваційних технологій),
„ФІФА”
(факультет
фізичного
виховання),
„Галюцинації” (соціальногуманітарний факультет).

Команди під час конкурсу
„Розминка”

Команда „Галюцинації”
(соціально-гуманітарний
факультет)

Команда факультету
початкової та мистецької
освіти

Команда „Інфаркт” (інститут іноземних мов)
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Конкурс диригентів
30 березня 2016 року кафедра методики музичного виховання і диригування
інституту музичного мистецтва організувала конкурс диригентів, присвячений
композиторам-ювілярам: Дмитру Бортнянському, Анатолю Вахнянину, Андрієві
Гнатишину,
Сидорові Воробкевичу,
Михайлові
Вериківському,
Порфирію
Бажанському та Філаретові Колессі.
Оцінювало конкурсантів журі у складі: директор інституту музичного
мистецтва, заслужений працівник культури України професор Степан Дацюк
(голова журі); завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу
заслужений працівник освіти України, професор Корнель Сятецький; доцент
кафедри методики музичного виховання і диригування Ірина Кліш.
Переможцями конкурсу стали:
ІІІ місце – Юрій Бобітко (клас
доцента Ю. Добуша) та Діана Федишин
(клас професора С. Салія).
ІІ місце – Іван Бобітко (клас
професора Петра Гушоватого) та
Наталя Демків (клас професора Ірини
Бермес).
І місце – Віктор Федишин (клас
професора І. Бермес) та Іванна Пацула
(клас доцента Л. Ластовецької ).
Виступає студентка V курсу
Діана Федишин

Виступає студент-магістр
Іван Бобітко
Учасники, викладачі та гості конкурсу

54

Міжнародна наукова конференція
30 – 31 березня 2016 р. кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти,
лабораторія педагогічної творчості провела Міжнародну наукову конференцію
„Виховання у контексті цивілізаційних процесів: вітчизняний і зарубіжний досвід”. У
форумі взяли участь 117 науковців з Польщі, Австрії, Білорусі, України. Виступи
учасників торкалися питань виховання дітей та молоді у вітчизняній педагогічній
думці, опіки і виховання дітей в
історичному й антропологічному вимірі,
теоретико-методичних засад підготовки
педагога до виховної роботи в контексті
трансформаційних суспільних процесів,
психолого-педагогічних засад виховання
дітей у різних соціальних інституціях,
проблем виховання дітей та молоді в
На фото (зліва направо): проректор з
умовах євроінтеграції.
наукової роботи професор Микола Пантюк,
ректор університету професор Надія
Скотна, завідувач кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти професор
Марія Чепіль

Доцент Брестського
державного педагогічного
університету імені
О.С. Пушкіна (Білорусь)
Тетяна Ковальчук

До
конференції
підготовлено два випуски
фахового видання „Людинознавчі студії”, англомовна
колективна монографія „In
the Sphere of Education and
Artistic Work” (за редакцією
М. Чепіль,
А. Жуковської,
О.Карпенко),
в
якій
представлено
результати
дос-ліджень
вчених
з
України,
Польщі
та
Білорусі.

Учасники Міжнародної конференції із захопленням
слухають доповіді закордонних колег

Учасники Міжнародної конференції
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День українського баяна та акордеона у Дрогобичі
31 березня цього року у стінах університету відбувся
IV-й Всеукраїнських фестиваль „День українського баяна та
акордеона”. У Дрогобицькому дійстві взяли участь:
учні музичних шкіл – із Старого Самбора, Жовкви,
Великого Любіня; студенти музичного училища імені
Василя Барвінського, студенти інституту музичного
мистецтва – В. Бобанич, М. Щерба, Г. Богомол, А. Олексюк,
М. Кидисюк, А. Росоловський, інструментальний дует –
Г. Савчин та О. Петраш, інструментальний квартет –
Ярослав, Наталя, Христина Сосновські та Ю. Дякунчак.

Інструментальний дует:
(зліва направо):
Ольга Петраш та Ганна Савчин

„Зима” із циклу „Пори
року” Антоніо Вівальді
виконує Володимир
Бобанич

З вітальним словом
виступила ректор
університету професор
Надія Скотна

На сцені магістрант
Андрій Олексюк виконав
твір Віктора Власова
„Кроки”

Ансамбль народної
музики „Джерела Карпат” (Народного
Дому імені Івана Франка м. Дрогобича)
під керівництвом В. Клепача.
Із вітальним словом виступила
ректор університету професор Н. Скотна.
Науково-музикознавчий супровід створив
доцент Б. Пиц, організатором проекту
виступив доцент А. Душний.

На сцені „Джерела Карпат”
під час концертного виступу

Учасники
IV-го
Всеукраїнського
фестивалю
були нагороджені Подякою
Національної
Всеукраїнської
музичної спілки.

Організатори та учасники фестивалю
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Студенти звітують про наукову діяльність

31 березня 2016 року на історичному факультеті відбулася звітна конференція
студентів, організована кафедрою правознавства, соціології та політології. Робота
конференції проходила у трьох секціях „Правознавство”, „Соціологія” та
„Політологія”. Тематика виступів охоплювала широке коло питань, зокрема
правових засад українського державотворення, правового регулювання інституту
сім’ї, дітей та молоді, участі молоді у політичних процесах; освітніх та
соціокультурних аспектів життя української молоді тощо.
Кращими визнано доповіді: „Суд
присяжних в Україні: правова основа
створення
і
функціонування”
(Г. Мазурик, ІІІ курс, філологічний
факультету), „Державне регулювання у
сфері іноземних інвестицій” (Н. Гоцак,
ІІ курс, ІФМЕІТ), „Кирило Осьмак –
Президент УГВР” (Л. Мазурчак, І курс,
історичний
факультет),
„Августин
Волошин – Президент Карпатської
України” (А. Коваль, І курс, історичний
Доцент Олександра Проць модерує роботу
факультет), „Shadow education: навіщо
секції „Правознавство”
потрібні випускникам шкіл додаткові
знання (за результатами міжнародного соціологічного дослідження)” (М.-Х. Бокало,
І курс, історичний факультет), „Міфологізація політичної дійсності крізь призму
історії кримських татар” (І. Волощак, ІІІ курс, філологічний факультет) та ін.
За результатами
конференції
видано
щорічний
збірник
наукових статей студентів
під редакцією професора
С. Щудло
та
доцента
Л. Тиміш.

Професор Світлана Щудло
(сьома справа) та доцент
Ірина Мірчук (друга справа) зі
студентами секції „Соціологія”
після обговорення результатів
студентських дослідницьких
робіт
Доцент Єлизавета Копельців-Левицька та старший
викладач Наталія Кантор зі студентами секції
„Правознавство”
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Творчі будні майбутніх учителів трудового навчання та технологій
Упродовж лютого-березня 2016 року студенти 3 курсу інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій, що навчаються за напрямом
підготовки „Технологічна освіта”, проходили практику у позашкільному
навчальному закладі – Дрогобицькому Палаці дитячої та юнацької творчості. Під час
практики вивчали особливості організації творчої діяльності школярів у
позаурочний час, проводили заняття у гуртках з різних видів декоративноужиткового мистецтва, виготовили власними руками і подарували навчальному
закладу міні-верстат для ткацтва.
Своєрідним заліковим підсумком педагогічної
практики
стало
проведення
„Свята
Юних
Майстрів”, для якого студенти підготували цікавий
сценарій, вибрали костюми, організували виставку
власних робіт, провели низку майстер-класів:
„Лялька в українському одязі”, „Театр мод”,
„Берегиня”, „Тканий оберіг” тощо.
Викладачі кафедри методики трудового і
професійного навчання та декоративно-ужиткового
мистецтва, керівники гуртків й адміністрація
Дрогобицького Палацу дитячої та юнацької
творчості високо оцінили активність, ентузіазм,
Студент Михайло Кочук разом
з гуртківцями
створює декоративні
композиції зі солоного тіста

креативність наших студентів.

Студенти розповідають про історію
та традиції виготовлення
народних дитячих іграшок

Студентка
Лілія Псарук
навчає
ученицю
виготовляти
лялькумотанку

Керівник гуртка „Ручне ткацтво” Галина
Хом’як демонструє міні-верстат для
ткання, виготовлений руками студентів
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Участь студентів Дрогобицького університету у тренінгу „Stud active”
Наприкінці березня студенти нашого університету Олена Мяло (інститут
іноземних мов) та Оксана Малетич (соціально-гуманітарний факультет) взяли участь
у тренінгу „Stud active” для студентського самоврядування та активних студентів,
проведеному у Львівському національному університеті імені Івана Франка
представниками Міністерства освіти та науки України і провідними студентськими
організаціями Львова й Києва.
Метою
тренінгів
є
створення
у вищих
навчальних
закладах
України самодостатнього і дієвого студентського самоврядування, а також надання
практичних навичок щодо участі студентів у вдосконалені організації навчального
процесу, реалізації студентських проектів, створення студентських медіа, а також
участі студентів у забезпеченні прозорості діяльності вищих навчальних закладів та
боротьбі з корупцією.
Упродовж двох днів лідерами студентських організацій проводилися тренінги,
які дали змогу поглибити знання законодавчої бази стосовно діяльності органів
студентського самоврядування, студентських профспілкових організацій, навчальної
активності студентів та впливі на якість освіти, участі студентів в управлінні
навчальними закладами, а також протидії корупції і плагіату. Окрему увагу було
зосереджено на темі студентських гуртожитків.

Учасники студентського тренінгу „Stud active”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
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Ще один крок назустріч учителеві початкової школи майбутнього
31 березня 2016 року на факультеті початкової та мистецької освіти з ініціативи
викладачів кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій
школі (завідувач проф. М. Федурко) відбувся „круглий стіл” „Навчально-методичне
забезпечення уроків української мови у контексті сучасних проблем і завдань
початкової школи”. У його роботі, крім студентів та викладачів факультету, взяли
участь методист відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Г.
Дятко, учителі ЗОШ № 4 Н. Лютик, Л. Гизюк, ЗОШ № 1 Т. Петрик, які поділилися
досвідом організації навчального процесу у початкових класах зі студентами
старших курсів та учителями інших шкіл Дрогобича, Стебника та Борислава. З
доповідями виступили старші викладачі Л. Лужецька, О. Скварок. Цікаву і водночас
гостру дискусію викликала інформація про Всеукраїнський науково-методичний
проект „Інтелект України”, метою якого є впровадження в освітній простір України
системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібної
учнівської молоді.

Методист відділу освіти
виконавчих органів
Дрогобицької міської ради
Галина Дятко

Учитель ЗОШ № 4
м. Дрогобич
Лариса Гизюк

Учасники „круглого столу”

60

Старший викладач
Оксана Скварок

ХХVІІ сесія осередку Наукового товариства імені Шевченка
1 квітня 2016 року в актовій залі
головного
корпусу
університету
відбулася XXVII наукова сесія Наукового
товариства імені Тараса Шевченка.
Відкрив пленарне засідання голова
осередку в Дрогобичі професор Леонід
Тимошенко. Із вітальним словом до
учасників
та
гостей
конференції
звернулася ректор професор Надія
Скотна, яка побажала усім натхнення та
інтелектуального задоволення.

Президія НТШ (зліва направо): професори
Надія Скотна та Леонід Тимошенко,
доцент Микола Галів

На пленарному засіданні доповіді виголосили:
професор Михайло Шалата, кандидат історичних
наук, доцент кафедри історії Національного
університету „Києво-Могилянська академія” Ігор
Тесленко, кандидат архітектурних наук Юрій
Лукомський. Крім того, було запропоновано
рекомендувати професора Леоніда Тимошенка та
Із доповіддю виступає
доцент Ігор Тесленко
професора Михайла Шалату у дійсні члени НТШ.
На завершення засідання відбулася презентація
видання К. Курилишина Часопис „Діло” (Львів, 1880 – 1939 рр.): матеріали до
бібліографістики. – Т. 1: 1880 – 1889 рр. / НАН України, Львівська національна
наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – Дрогобич : Коло, 2015.

Учасники та гості наукової сесії
Презентація
видання
К. Курилишина

Учасники наукової сесії
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„Дорогами князів Острозьких”: подорож істориків до Луцького замку
Любарта та легендарного Берестечка
2 – 3 квітня 2016 року відбулася пізнавальна поїздка студентів історичного
факультету до Луцька та містечка Берестечко. Організаторами екскурсії були доцент
кафедри всесвітньої історії Б. Лазорак та доцент кафедри давньої історії України та
спеціальних історичних дисциплін Л. Смуток.
Екскурсанти зупинилися у с. Журавники, відвідавши місцеву церкву
Св. Димитрія Солунського (збудована у 1905 році на кошти місцевого землевласника,
італійського графа Рафаїла де Боссаліні та його дружини Катерини). Парафіяни і
парох зустріли гостей, дозволили провести екскурсію та подарували іконки.

Перший день поїздки був присвячений зустрічі з Луцьким замком (гід – доцент
кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східно-європейського
національ-ного університету ім. Лесі Українки Іван Рудянин). У замку та на території
історико-архітектурного заповідника „Старий Луцьк” екскурсію провів заступник
директора
заповідника
Віктор Баюк. Студенти
відвідали поховання князя,
музей
українського
дзвонарства,
дитинець
замчища, оборонні стіни.
Наступний пункт маршруту – будинок, в якому
частинку свого дитинства
провела Леся Українка.
Студенти
відвідали
також Будинок скульптора Голованя, Музей історії Луцького Хрестовоздвиженського
братства, Музей Волинської ікони в Луцьку, Волинський регіональний музей
українського війська і військової техніки. Незабутньою та вражаючою подією цього
ж дня стала поїздка до славного міста Берестечка.
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Дитяча музика для фортепіано композиторів української діаспори
4 квітня 2016 року в актовій залі головного корпусу університету кафедра
музикознавства та фортепіано провела для учнів педагогічного ліцею X концертлекцію „Дитяча музика для фортепіано композиторів української діаспори”. Глядачі
мали змогу насолодитися творами композиторів української діаспори у виконанні
студентів-першокурсників інституту музичного мистецтва: М. Кваснікевич,
М. Хом’юк, О. Чень, Б. Савуляк, Н. Валага,
І. Миронова, Х. Греб, Х. Збишко,
Х. Солига.

Богдана Савуляк –
студентка групи МЗХ -12Б

Христина Збишко – студентка
групи МЗХ-12С

Заступник директора з
виховної роботи, доцент
Олександра Німилович

Учасники концерту-лекції
„Дитяча музика для фортепіано композиторів української діаспори”
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