
 64 

Обласний навчально-методичний семінар для вчителів трудового навчання 
 
5 квітня 2016 р. лабораторія „Мистецька 

Бойківщина” провела на базі Стрийського музею 
„Верховина” обласний навчально-методичний 
семінар для вчителів трудового навчання 
 „Використання творчого доробку майстрів 
народного мистецтва на уроках трудового 
навчання”. У семінари взяли участь вчителі 
трудового навчання Стрия, Львова, 
Пустомитівського та Дрогобицького районів. З 
доповіддю виступили керівник лабораторії 
„Мистецька Бойківщина” доцент Надія Кузан, 
вчитель-методист трудового навчання СЗШ № 1             
м. Пустомити  Марія Демчук, директор 
Стрийського музею „Верховина” Галина Верес, керівник секції вишивальниць при 
літературно-мистецькому об’єднанні „Хвилі Стрия”, вчитель народних ремесел 
Стрийської гімназії ім. А. Шептицького Ольга Савчин. 

Зацікавленість учасників семінару викликала представлена у музеї зібрана 
колекція вишивок Ольги Бачинської. Учасники семінару підтримали науковий 
проект, запропонований Н. Кузан та О. Савчин, – підготувати довідкове видання: 
„Народні майстри регіону”. 

 

 

 

Семінар відкриває керівник 
лабораторії „Мистецька 

Бойківщина” доц. Н. Кузан 
 

Співорганізатори семінару перший ряд зліва направо: 
О.Савчин, доц. Н. Кузан, Г. Верес 

Керівник  секції 
вишивальниць при 

літературно-мистецькому 
об’єднанні „Хвилі Стрия”  

О. Савчин презентує проект 
школи шляхетних українок 

Учасники семінару у музеї 
Ольги Бачинської м. Стрий 
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„Земля Духновича – землі Франковій” 
 

6 квітня 2016 року із акцією „Земля Духновича – землі Франковій” 
Дрогобиччину відвідали студенти Ужгородського національного університету та учні 
Природничо-гуманітарного коледжу (структурний підрозділ цього ВНЗ). Одним із 
місць їхньої зупинки став Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, а саме філологічний факультет, де навчався Каменяр. Символом 
єднання Підкарпаття і Закарпаття стала посаджена сакура (японська декоративна 
вишня)  біля стін колишньої гімназії. 

Курувала поїздку Галина Пащук, 
голова методичної ради Природничо-
гуманітарного коледжу, яка 
навчалася на філологічному 
факультеті нашого університету 
(1978 –1982 рр.). Приїхали також 
заступник декана філологічного 
факультету Оксана Кузьма та 
директор наукової бібліотеки 
Ужгородського національного 
університету Марія Медвідь. 

Галина Пащук пригадала 
студентські роки, викладачів, їхній 
стиль викладання, який вона 
почерпнула для своєї роботи, та 
висловила надію, що ця акція 
(проводиться уже вдруге) не буде 
останньою. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Висаджена сакура – символ єднання 
Підкарпаття і Закарпаття 

Гості з Ужгорода на Франковій землі 

Колишня випускниця університету 
Галина Пащук разом зі своїм 

викладачем професором 
Михайлом Шалатою  
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Студентська наукова конференція на біологічному факультеті 
 

6 – 7 квітня 2016 року на біологічному факультеті відбулася студентська наукова 
конференція „Актуальні проблеми біології, екології, хімії та валеології”. 

6 квітня пройшло пленарне засідання. Із доповідями виступили студенти 
біологічного факультету: Мар’яна Гункевич (гр. Б-11М), Ірина Сабат (гр. Е-42Б), Аліна 
Романчак (гр. Е-32Б), Уляна Ілюк (гр. БХ-21Б), Мирослава Курило (гр. ПОЗ-11С), 
Оксана Кулик (гр. ПОА-42Б). До роботи конференції долучилася кафедра педагогіки 
та методики початкової освіти. 

7 квітня студенти продовжили працювати в таких секціях: „Біологія”, „Хімія”, 
„Екологія” та „Валеологія”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Доповідь студентки ІІ курсу  біологічного 
факультету Роксолани Лупацій на 

секційному засіданні „Хімія” 

Студент групи БХ-11С біологічного 
факультету Андрій Янишин доповідає на 

секційному засіданні „Біологія” 

Доповідає  студентка  ІІІ курсу біологічного факультету  Аліна Романчак  
на секційному засіданні „Екологія” 
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Весняний екскурс студентів університету до Львова 
 

7 квітня зі студентами філологічного, історичного факультетів та інституту 
музичного мистецтва за ініціативою доцентів кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти В. Городиської, С. Івах відбулася весняна екскурсія до Львова. 
Метою цієї подорожі було ознайомлення студентів з культурно-мистецькими 
пам’ятками міста: храмами Св. Юра, Домініканським костелом, пам’яткою 
архітектури національного значення „Вірменським кафедральним собором Успіння 
Пресвятої Богородиці”, Єзуїтським костелом апостолів Петра та Павла, музеєм 
„Личаківське кладовище”, пам’ятниками Т. Шевченку, художникові Никифору 
Дровняку, музеєм-рестораном „Львівська копальня кави”, тематичним рестораном-
кнайпою „Криївка”. Завершилася екскурсія оглядом знаного оперного театру імені 
Соломії Крушельницької. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Група студентів  на культурно-мистецькій екскурсії біля оперного театру, будівництво 
якого розпочалося у червні 1897 року за проектом архітектора Зигмунта Горголевського – 

автора багатьох монументальних споруд Польщі і Німеччини 
 

Студенти на Святоюрській горі 
біля  Архикафедрального 

собору святого Юра у Львові 
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Міжнародний день здоров’я на біологічному факультеті 
 

7 квітня 2016 року на кафедрі анатомії, фізіології та валеології біологічного 
факультету відбулося секційне засідання студентської наукової конференції 
„Валеологія”, яке було приурочене Всесвітньому дню здоров’я і реалізації 
Міжнародного проекту „НІЗ (неінфекційні захворювання): профілактика і зміцнення 
здоров’я в Україні”.   

Львівщина є однією із семи пілотних областей, обраних бюро ВООЗ в Україні і 
Швейцарською Агенцією розвитку, для реалізації довготермінованого 
просвітницького міжвідомчого проекту. 

Секційне засідання конференції відкрила декан факультету та член робочої 
групи Проекту від Львівської області доцент Світлана Волошанська, яка ознайомила 
присутніх з основними напрямами проекту.  

Із доповідями виступили студенти біологічного факультету: Ольга Лозинська, 
Тетяна Ваньо, Христина Медвідь, Дмитро Здендяк та Мар’яна Дмуховська. 

Учасники конференції переглянули презентації, присвячені різним аспектам 
функціонування заходів у 
протидії неінфекційних 
захворювань. Під час 
обговорення Проекту  науково-
педагогічні    працівники 
скордионували   роботу 
студентського     наукового 
товариства з метою поширення 
інформації про неінферкційні 
захворювання людини серед  
старшокласників шкіл міста 
Дрогобича та регіону. 

 
 

 
 

Виступає член робочої групи Проекту від Львівської 
області декан біологічного факультету доцент Світлана 

Волошанська  

Студентка V курсу Ольга Лозинська 
презентує інформацію про  поширення  
неінфекційних захворювань в Україні 

 

Студентка V курсу Тетяна Ваньо з 
доповіддю  „Реалізація національного 

плану дій „Здоров’я – 2020” 
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Паломництво академічних осередків Дрогобича 
 

7 квітня 2016 року на свято Благовіщення академічні осередки м. Дрогобич 
прибули на Божественну Літургію до катедрального храму Пресвятої Трійці та 
отримали повний відпуст із нагоди Року Божого Милосердя.  

Ініціатором відпустового паломництва був студентський капелан 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка о. Олег 
Кекош. В урочистості взяли участь ректор 
професор Н. Скотна, проректори, 
викладачі, працівники та студенти 
університету. Також  на богослужінні були 
присутні дирекція, викладачі і студенти 
дрогобицьких коледжів та училищ. 

Літургію очолив капелан нашого 
університету о. О. Кекош, у присутності 
настоятеля катедрального храму 
Пресвятої Трійці о. Тараса Гарасимчука,  

студентських капеланів Дрогобича 
о. Є. Макогона, о. П. Сюська та інших 
духівників. Святу Літургію співав хор 
„Гаудеамус”. 

Згодом усі процесійно зробили 
хід з іконою Богородиці, приступили 
до мирування, отримали ювілейні 
іконки та з піднесеним духовним 
настроєм повернулися до своїх 
домівок. 

 

 
 

 

Піша хода з іконою  
присвячення Року Божого милосердя 

Студентський капелан  
о. О. Кекош очолив Божественну 
Літургію в катедральному храмі  

Пресвятої Трійці 

Божественну Літургію співає студентський народний 
хор „Гаудеамус”. (Диригент професор С. Дацюк) 

Викладачі та студенти університету 
 під час Божественної Літургії 
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Реалізація Міжнародного проекту „НІЗ (неінфекційні захворювання): 
профілактика та зміцнення здоров’я в Україні” 

 

7 квітня 2016 року у Всесвітній день здоров’я і в рамках проекту «НІЗ 
(неінфекційні захворювання): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» 
викладачі та студенти біологічного факультету провели заходи у навчальних 
закладах Дрогобича і Борислава, спрямовані на боротьбу з основною четвіркою 
факторів ризику неінфекційних захворювань (тютюнопаління, зловживання 
алкоголем, нездорове харчування, низька фізична активність).  

Викладач кафедри 
анатомії, фізіології та 
валеології Оксана Лупак 
провела інформаційну годину 
для учнів Дрогобицького 
професійного політехнічного 
ліцею із попередження 
неінфекційних захворювань. 
Слухачам пояснили такі 
поняття: „девіантна поведінка 
підлітків”, „наркоманія та її 
прознаки”, „алкогольна залежність”, „формування здорового  способу життя”. 

Студентки IV курсу біологічного факультету Ольга Войтків та Ірина Решетова 
під керівництвом доцента кафедри біології та хімії Григорія Коссака провели лекцію 
для учнів 9 – 11 класів у ЗОШ № 4 І – ІІ ступенів (м. Дрогобич). Згодом учні відповіли 
на запитання, підсумували інформацію про шкідливий вплив наркотиків на життя і 
розвиток людини, отримали інформаційно-просвітницький матеріал. 

Студентки IV курсу біологічного факультету Лідія Білінська, Уляна Галайко та 
Василина Ярошович під керівництвом кандидата хімічних наук, доцента кафедри 
біології та хімії Ірини Брюховецької провели захід у вигляді бесіди в ЗОШ № 5           
(м. Борислав). Обговорили шкідливість спиртних напоїв, загрозу від куріння та 
наркотичних речовин.  

 
 
 
 
 

Доповідає Василина Ярошович із 
лекцією у рамках проекту НІЗ на 

базі ЗОШ № 5 (м. Борислав) 

Доповідає викладач Оксана Лупак  
 у рамках проекту НІЗ на базі ДДПУ 
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Міжуніверситетський круглий стіл „Англійська мова у ХХІ столітті” 
 

8 квітня 2016 р. в інституті іноземних мов з нагоди відзначення Року англійської 
мови в Україні, відбувся Міжуніверситетський „круглий стіл” „Англійська мова у 
ХХІ ст.: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур” у форматі 
відеомосту між Національним університетом „Одеська юридична академія” та 
Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка. 
Організатором в Одесі виступила кафедра германських та романських мов НУ 
„ОЮА”, а у Дрогобичі – кафедра германських мов і перекладознавства та кафедра 
практики англійської мови. 

У відкритті „круглого столу” з одеського боку взяли участь проректор з 
міжнародних зв’язків проф. В. Туляков, декан факультету міжнародно-правових 
відносин проф. С. Осауленко, завідувач кафедри германських та романських мов 
проф. Н. Петлюченко, завідувач кафедри іноземних мов доц. Ю. Юлінецька. 
Учасників конференції вітали проректор з науково-педагогічної роботи                    
доц. В. Шаран, академік 
Академії наук вищої 
школи України проф. 
М. Зимомря, завідувач 
кафедри германських мов 
і перекладознавства  проф. 
О. Бабелюк.  

До дискусії у рамках 
„круглого столу” 
долучилися понад 75 
учасників з різних вишів 
України, де іноземна мова 
відіграє провідну роль у 
формуванні особистості 
молодого фахівця. Окрім 
власне організаторів, це і 
Міжнародний гуманітарний 
університет, Чернівецький 
національний університет 
імені Юрія Федьковича, 
Київський університет Бориса 
Грінченка, Київський 
національний лінгвістичний 
університет, Львівський 
національний університет 
імені Івана Франка. 
 
 
 
 

Урочисте відкриття круглого столу.  
Виступає завідувач кафедри германських мов  

і перекладознавства  професор Оксана Бабелюк 

Учасники конференції 
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Обговорення результатів соціологічного  
дослідницького проекту з формування вищої освіти 

 

8 квітня 2016 року проф. Світлана Щудло взяла участь у роботі „круглого 
столу” „Реформи вищої школи освітнього процесу в оцінках учасників освітнього 
процесу”, що відбувся за участю першого заступника Міністра освіти і науки 
України Інни Совсун у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. 
Під час „круглого столу” відбулася презентація  та обговорення результатів 
всеукраїнського соціологічного 
дослідницького проекту „Освітні 
реформи в оцінках викладачів та 
студентів  українських вишів”. На 
замовлення МОН України члени 
Соціологічної асоціації України 
провели 16 фокусованих групових 
інтерв’ю з викладачами та стільки 
ж – зі студентами з усіх регіонів 
країни. Учасниками цього проекту 
були також викладачі та студенти 
нашого університету, які взяли 
участь у фокус-групах, що 
відбулися у грудні 2015 року 
(модератор – професор С. Щудло).  

 

 
 

Професор С. Щудло (перша справа) у Харківському 
університеті серед учасників „круглого столу” 

 

На фото (зліва направо): декан 
ф-ту соціології КНУ ім.Т. Шевченка 
А. Горбачик, заступник директора 

Інституту соціології НАНУ професор 
Є. Головаха, професор ХНУ 

ім.В.Н. Каразіна О. Даниленко, 
професор С. Щудло обговорюють 

результати дослідження 

На фото (зліва направо): віце-президент САУ професор Л. Сокурянська, заступник 
Міністра освіти і науки України І. Совсун, президент САУ, ректор ХНУ академік В. Бакіров, 

директор Інституту освітньої аналітики МОН О. Денисюк 
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Урочисте засідання вченої ради 
 

12 квітня 2016 року в актовому залі головного корпусу університету відбулося 
урочисте засідання вченої ради з нагоди присвоєння відомому польському 
диригенту, громадському діячеві, музикологу, професорові, проректору з 
дидактичних та студентських справ Університету імені Яна Кохановського в місті 
Кельце (Польща) Янушеві Крулю диплома почесного доктора Дрогобицького 
державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Відкрила засідання вченої ради 
ректор професор Надія Скотна. Слово на 
пошану номінанта виголосив директор 
інституту музичного мистецтва професор 
Степан Дацюк, розповідаючи про основні 
віхи його життя та науково-мистецький 
доробок. 

Професор Януш Круль щиро подякував 
за відзнаку, наголосивши на її вагомості, та 
вручив дипломи переможців конкурсу 
диригентів студентам інституту музичного 
мистецтва. 

Ст. викладач Лілія Кобільник виконала 
пісню на слова В. Шимборської „Серце 
ластівки” та подарувала номінанту 
авторську платівку з однойменною назвою. 

 
 

Президія 
 урочистого засідання вченої ради 

Ректор професор Надія Скотна  
вручає диплом почесного доктора 

Янушеві Крулю 

Музичний подарунок від Лілії Кобільник 

Януш Круль дякує 
вченій раді за 

відзнаку 
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Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 
 з навчальної дисципліни „Політологія” 

 

13 – 15 квітня 2016 року в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини 
відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з 
навчальної дисципліни „Політологія”. 

Учасниками олімпіади стали студенти з 32 вишів 
із різних куточків України. Олімпіада була поділена на 
два тури: теоретичний (творчі завдання і тестування) та 
дослідницький (захист наукових робіт). Завдання 
вимагали глибоких знань, креативного й аналітичного 
підходу до розв’язання. 

Представниками Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка були 
студентки ІІІ курсу філологічного факультету: Катерина 
Лопушанська (нагороджена грамотою у номінації „За 

оригінальне вирішення 
наукової проблеми”) та 
Ірина Волощак (нагород-
жена грамотами у 
номінаціях „Знавець теорії політичної науки”, „За 
інноваційний підхід у вирішенні проблемного 
завдання”, а також Дипломом ІІІ ступеня і медаллю). 
Науковий керівник – доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології Оксана Зелена.  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ірина Волощак із 
заступником голови 

оргкомітету олімпіади 
Владиленою Сокирською 

 

На фото (зліва направо): 
Ірина Волощак, Катерина 

Лопушанська, доцент 
Оксана Зелена 

Учасники студентської олімпіади 
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Майстер-клас на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

13 квітня на факультеті початкової та мистецької освіти з ініціативи завідувача 
кафедри педагогіки та методики початкової освіти професора М. Пантюка, доцентів 
І. Садової і Л. Колток відбувся майстер-клас „Використання природотерапії та арт-
терапії як технологій корекції здоров’я молодших школярів”.  

Викладачі продемонструвати 
студентам ІV курсу нові 
природотерапевтичні та арт-
терапевтичні методики, майстерно 
використавши мультимедійне 
забезпечення. Аудиторія була 
прикрашена виставкою сучасних 
студентських робіт і творчими 
доробками старших викладачів                 
Ярослави Дробчак та Галини Шубак. 

На завершення із доповідями виступили 
студенти Мирослава Курило та Тетяна Ісупова, 
які отримали дипломи ІІ і ІІІ ступенів за 
перемогу у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт. 

Усі учасники отримали корисний досвід, 
творче натхнення і позитивні враження від 
проведеного заходу.  

 

 
 
 

 

На фото зліва направо: доценти Ірина Садова,  
Леся Колток та професор Микола Пантюк 

 

Майстер-клас 
проводить доцент Ірина Садова 

Майстер-клас проводить 
доцент Леся Колток 
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XІV Міжнародна науково-практична конференція „Валеологія: сучасний 
стан, напрями та перспективи розвитку”  

 
14 – 16 квітня на біологічному факультеті відбулася XІV Міжнародна науково-

практична конференція „Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи 
розвитку”, присвячена 20-річчю валеології в Україні. У конференції взяли участь 
понад 110 учасників з різних країн – України, Польщі, Литви,  Молдови та інші.  

Для привітання учасників конференції були запрошені почесні гості: ректор 
університету професор Надія Скотна, завідувач кафедри валеології, професор 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Марія Гончаренко, 
доктор медичних наук, професор, 
генеральний директор Міжнародної 
клініки відновного лікування в 
Трускавці та Реабілітаційного центру 
„Еліта” Володимир Козявкін, 
заступник начальника відділу охорони 
здоров’я виконавчих органів 
Дрогобицької міської ради Святослав 
Кучерявий, доктор медицини, 
координатор Інститут здоров’я 
Полонійного університету в Ченстохові 
(Польща) Бартош Ванот, директор 
представництва Польської академії 
наук у Києві, професор Генрік Собчук та інші. Розпочалося пленарне засідання з 
вітальної промови професора Надії Скотної. 

 Учасники конференції відвідали майстер-класи: „Цілюща сила наших рук”,  
„Комплексна діагностика і лікування організму за давньо-слов’янськими техніками”, 

„Валеологічні методи та 
форми роботи з корекції 
стану здоров’я дітей з 
порушеннями психіки та 
ДЦП” та ін. 

Після завершення 
секційної роботи учасни-
ки конференції відвідали 
фортецю „Тустань”, 
музей Івана Франка у            
селі Нагуєвичі та 
помилуватися Прикар-
патськими краєвидами. 
 
 
 

 
 

Головуючі конференції (зліва направо):                    
Володимир Козявкін, Світлана Волошанська, 
Марія Гончаренко,  професор Надія Скотна, 

Святослав Кучерявий, Бартош  Ванот 

Учасники XІV Міжнародної науково-практичної конференції  
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Київський професор поділився досвідом із дрогобицькими колегами 
 

14 квітня 2016 року доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Наталія Гавриш 
провела лекції та тренінги для студентів і викладачів спеціальності „Дошкільна 
освіта” на тему „Оптимізація інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників у 

середовищі ДНЗ: секрети педагогічної 
майстерності”. Науковець презентувала інноваційні 
технології розвитку словника, організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку, 
застосування коректурних таблиць, інтелектуальних 
карт у роботі з дошкільниками, що сприяють 
активній мовленнєвій діяльності дітей. Також 
представила науково-методичну літературу: 
„Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості 
дітей”, „Філософія для дітей мовою серця”, „Розумне 
виховання сучасних дошкільнят”, „Методика 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у 
дошкільних закладах” та ін. 

15 квітня Наталія 
Гавриш провела заняття на 
тему „Впровадження ідей 
сталого розвитку в систему 
дошкільної освіти в Україні”. 
Обговорено актуальні 
проблеми дошкільної освіти в 
контексті сучасних тенденцій 
розвитку суспільства. 
Професор поділилася 
досвідом експериментального 

дослідження, що 
здійснювалося у межах 
міжнародного шведсько-
українського проекту, 
презентувала два посібники 
для організації роботи з 
дітьми в умовах ДНЗ 
(„Маленькі діти великого 
світу”, „Дошкільнятам 
освіта для сталого 
розвитку”). 

Завідувач кафедри  
дошкільної освіти Київського 

університету імені Бориса 
Грінченка професор  

Наталія Гавриш 

Організатори заходу з професором Наталією Гавриш 

Слухачі лекції 
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Фестиваль арт-терапевтичних практик у „Надії” 
 

18 – 20 квітня викладачами і студентами соціально-гуманітарного факультету 
на базі Добровільного товариства захисту дітей-інвалідів „Надія” (м.Дрогобич) було 
проведено перший тур фестивалю арт-терапевтичних практик.  

Надзвичайний ефект цей вид роботи дає саме з дітками, які мають особливі 
потреби. Через малюнок або інший вид творчої діяльності дитина може 
„виплеснути” негативні емоції та поділитися позитивними. Фелт-терапія, ізотерапія, 
піскова терапія, які були презентовані під час першого туру фестивалю, – це 
надзвичайний інструмент реабілітації і соціалізації дітей із особливими потребами. 

Хотілося б згадати Ірину 
Дзюрак (очільницю добровільного 
товариства „Надія”), Катерину 
Баб’як (практичного психолога), 
Оксану Знак та Світлану Кос 
(членів правління товариства), для 
яких „Надія” стала рідною 
домівкою, і висловити їм слова 
безмежної вдячності за колосально 
важку, жертовну працю, яка, на 
жаль, дуже часто залишається 
неоціненою. 

 
 

 
 

 
 

Студентка  ІV курсу соціально-гуманітарного 
факультету Віталія Шовак проводить із дітьми з 

особливими потребами фелт-терапію 
 (робота із шерстю) 

Студентка ІV курсу соціально-
гуманітарного факультету 

Христина Дум’як та працівниця 
Добровільного товариства 

захисту дітей-інвалідів „Надія” 
допомагають соціалізуватися 

дітям із особливими потребами” 

Діти із особливими потребами займаються 
пісковою терапією  
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Семінар-практикум  
 

19 квітня 2016 року в приміщенні дитячого навчального закладу № 6 
„Теремок”(м. Трускавець) відбувся семінар-практикум „Особливості арт-
терапевтичної роботи з дітьми, що мають різну нозологію порушень” для 
завідувачів, вихователів-методистів, практичних психологів, соціальних педагогів та 
вчителів-логопедів навчальних закладів.  

Ініціатором семінару-
практикуму була міська психолого-
медико-педагогічна консультація 
(Марія Заміщак). Доповідачі 
висвітлювали проблемні питання із 
вказаної тематики. Серед учасників 
були консультант МПМПК, 
завідувач ДНЗ № 6 „Теремок” 
О. Роздольська та викладачі 
кафедри психології С. Заболоцька, 
М. Заміщак. 

 
Учасники 

семінару-практикуму 
мали можливість 
навчитися застосову-
вати арт-терапевтичні 
методи у корекційній 
роботі з дітьми, що 
мають різну нозо-
логію порушень. 
Завершився захід 
дискусією, на якій всі 
учасники мали 
можливість висловити 
свої враження. 
   
 

 
 

Вихователі-методисти  обговорюють  арт-
терапевтичні методи у корекційній роботі з дітьми 

Учасники висловлюють 
свої враження та 

обмінюються досвідом 
роботи із дітьми, що 

мають різну нозологію 
порушень 

Учасники семінару-практикуму (психологи, соціальні педагоги, 
вихователі-методисти, завідувачі ДНЗ, доценти кафедри 

психології С. Заболоцька та  М. Заміщак) 
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Науково-практична конференція «„Іван Франко і світова культура” 
 

19 квітня 2016 року в приміщенні бібліотеки Дрогобицького педагогічного ліцею 
відбулася науково-практична конференція „Іван Франко і світова культура”, 
присвячена 160-річчю від дня народження та 100-літнім роковинам смерті нашого 
видатного земляка, мислителя, письменника, вченого. Співорганізаторами 
виступили кафедра світової літератури та славістики і Дрогобицький педагогічний 
ліцей. Модератори заходу: завідувач кафедри професор Леся-Рома Кравченко, 
директор ліцею доцент Ольга Заяць, методист відділу освіти Дрогобицької районної 
державної адміністрації Володимир Новаковський, доцент Олена Куцик. 

У поважному заході науково-практичного й методологічного спрямування взяли 
участь понад 30 учителів-словесників Франкового краю. На пленарному засіданні з 
науковими доповідями виступили: професори Леся-Рома Кравченко, Людмила 
Краснова; доценти Мирослава Іванишин, Марія Стецик; учитель зарубіжної 
літератури Модрицького НВК І – ІІІ ступеня Тамара Олексин. 

Завершилося пленарне засідання оригінальним брейн-рингом, за творчістю 
Івана Франка, в якому взяли участь учні ліцею. 

Робота конференції продовжилася у секційних засіданнях. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учитель Дрогобицького педагогічного ліцею Ігор 
Паньків  проводить брейн-ринг серед ліцеїстів 

Завідувач  кафедри світової 
літератури та славістики Леся 
Кравченко та директор ліцею 

Ольга Заяць вітають учасників 
конференції 

Учасники науково-практичної конференції 



 81 

Науково-практичний семінар для львівських учителів 
 

19 квітня 2016 року у Львівській СЗШ № 42 відбувся науково-практичний 
семінар для вчителів трудового навчання і технологій загальноосвітніх навчальних 
закладів (м. Львів) на тему „Сучасні педагогічні технології на уроках трудового 
навчання”. 

На семінарі зі змістовними доповідями виступили доцент кафедри 
машинознавства та основ технології Надія Кузан, доцент Галина Мельник та 
старший викладач Галина  Ліщинська-Кравець кафедри методики трудового і 
професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького 
університету. Жвавий інтерес у львівських учителів викликав майстер-клас із ручного 
ткання, який провела член Національної спілки майстрів народного мистецтва 
Галина Гром. 

На завершення 
учасники семінару 
відвідали шкільну 
світлицю-музей, де 
продовжили цікаву 
дискусію про важ-
ливу роль шкільних 
музеїв у розвитку 
творчих здібностей 
учнів. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Майстер-клас із 
ручного ткацтва від  
викладач кафедри 

методики трудового  
і професійного 

навчання та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва  

Галини Гром 

У шкільному музеї-світлиці 
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II етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
 зі спеціальності „Дошкільна освіта” 

 

20 – 22 квітня 2016 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Дошкільна 
освіта”. 61 студент із 32 вишів України, які готують фахівців із дошкільної освіти, 
взяли участь у цьогорічній Олімпіаді. 

Наш університет представляли студенти соціально-гуманітарного факультету 
Ірина Навроцька та Христина Стебельська.  

Крім обов’язкових конкурсних випробувань, програма Олімпіади включала 
цікаві майстер-класи та інші активні форми взаємодії: конкурс педагогічного 
плакату, художню майстерню „Місто майстрів”, вечір знайомств, авторський 
майстер-клас від відомого ігромайстра України Миколи Шутя. 

Грамотою у номінації „Ораторське мистецтво” була нагороджена студентка  
ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету Ірина Навроцька.  

Сертифікат та подяку учасника Олімпіади отримала  магістрантка цього ж 
факультету Христина Стебельська за представлення наукової роботи „Підготовка 
майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у дошкільних 
навчальних закладах”. Науковий керівник – доцент Світлана Івах. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Студенти соціально-
гуманітарного факультету 
Ірина Навроцька та Христина 
Стебельська під час 
етнографічної виставки 

На фото (друга зліва) Христина 
Стебельська, (четверта) Ірина 

Навроцька, (п’ята) Світлана Івах 

На фото (зліва направо):  
Ірина  Навроцька,   Микола Шуть, 

Христина Стебельська 
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Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади  
з технологічної освіти 

 

20 – 22 квітня 2016 року на базі факультету професійної та технологічної освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проходив  ІІ 
етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Технологічна освіта”, в 
якій брали участь 122 студенти з 24 вишів України. Дрогобицький університет 
представляли студенти інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій Світлана Луцик (ІV курс), Ігор Бакаєвич і Олександр Павловський (ІІІ 
курс). 

Креативна команда дрогобицьких студентів 
успішно подолала чотири складні етапи олімпіади 
(1 – тести з професійно-орієнтованої підготовки; 2 –
 підготовка та захист творчого проекту; 3 – розробка 
плану-конспекту уроку; 4 – проведення фрагменту 
уроку) та виборола ІІІ загальнокомандне місце.            
В індивідуальному заліку срібною переможницею, 
яка отримала диплом ІІ ступеня, стала Світлана 
Луцик, а хлопці посіли відповідно 6 та 9 місця в 
загальному міжвузівському рейтингу. Високий 
рівень творчості дрогобичан та вміле використання 
інноваційних технологій у практичній діяльності 
були окремо відзначені дипломом журі олімпіади. 

 Їхні керівники – проф. Леонід Оршанський, 
доц. Галина Мельник і Мирослав Пагута та                      
ст. викладач Володимир  Ясеницький.  

 
 

Творчий проект 
студента ІV курсу 
інституту фізики, 

математики, 
економіки та 
інноваційних 

технологій 
Світлани  Луцик 

„Намисто єдності” 

Міні-виставка  
творчих робіт 

дрогобицьких студентів 

Творчий проект 
студента ІІІ 

курсу інституту 
фізики, 

математики, 
економіки та 
інноваційних 

технологій Ігоря 
Бакаєвича 

„Ваза” 

Творчий проект 
студента ІІІ курсу 
інституту фізики, 

математики, 
економіки та 
інноваційних 

технологій 
Олександра 

Павловського 
„Дружба Дрогобича 

та Умані” 
 

Ігор Бакаєвич, Світлана Луцик 
та Олександр Павловський 
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Перше місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни „Безпека життєдіяльності” 

 
20 – 22 квітня 2016 року у Національному університеті водного господарства та 

природокористування м. Рівне відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
з навчальної дисципліни „Безпека життєдіяльності”. Учасниками олімпіади були 
студенти з 39 вищих навчальних закладів України. 

Наш університет представляли студенти інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Тетяна Попик, Сергій Корецький та 
Володимир Марчишак. Дипломом першого ступеня нагороджений Сергій 
Корецький за I місце у II етапі 
Всеукраїнської студентської олім-
піади. Науковий керівник доцент 
кафедри машинознавства та основ 
технологій Жанна Гущак. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Студент   ІV курсу інституту 
фізики, математики, 

економіки та інноваційних 
технологій 

 Сергій Корецький  

Студентка   ІV курсу 
інституту фізики, 

математики, економіки 
та інноваційних 

технологій Тетяна 
Попик 

Учасники  студентської 
олімпіади з навчальної 

дисципліни  
„Безпека життєдіяльності” 

Студентська команда 
університету Учасники олімпіади із Львівщини 
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„Круглий стіл” „Особливості організації освітнього процесу в Україні та 
Польщі: історія, тенденції розвитку” 

 

20 квітня лабораторія педагогічної творчості, кафедра загальної педагогіки та 
дошкільної освіти соціально-гуманітарного факультету провели „круглий стіл” 
„Особливості організації освітнього процесу в Україні та Польщі: історія, тенденції 
розвитку”, в якому взяли участь доктор габілітована, професор Польської академії 
наук у Кракові Ева Дановська, доктор наук, ад’юнкт Університету Яна Кохановського 
у Кельцах Ізабелла Красінська.  

Предметом дискусій були проблеми 
організації начального процесу, 
підготовка докторів філософії, взаємодії 
вищих навчальних закладів з органами 
державного управління, можливостей 
працевлаштування та соціального 
захисту  випускників університетів.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доповідає  завідувач кафедри загальної 
педагогіки та дошкільної освіти 

професор Марія Чепіль 

На фото зліва направо: доктор наук, ад’юнкт Університету Яна Кохановського у 
Кельцах  Ізабелла Красінська, професор Польської академії наук у Кракові Ева 
Дановська,  декан соціально-гуманітарного факультету Ігор Гриник, професор 

Марія Чепіль, доцент Надія Дудник, доцент Орест Гук 
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Участь майбутніх соціологів у конференції 
21 – 22 квітня 2016 року студенти спеціальності „Соціологія” М. Бокало, 

О. Васьків та Б. Кошняну взяли участь у VI Всеукраїнській конференції молодих 
науковців „Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем”, яка 
відбулася на кафедрі соціології та соціальної роботи Національного університету 
„Львівська політехніка”. Виступи студентів були присвячені представленню 
результатів емпіричних соціологічних досліджень кафедри правознавства, соціології 
та політології з молодіжної проблематики. Також студенти-соціологи опублікували 
свої перші наукові розвідки у збірнику матеріалів конференції. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенти спеціальності „Соціологія” – учасники наукової конференції  
у Національному університеті „Львівська політехніка” 

На фото (зліва направо): студенти спеціальності „Соціологія” М. Бокало, 
О. Васьків та Б. Кошняну під час наукової  конференції  

молодих науковців у м. Львів 
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„Круглий стіл” в рамках співпраці з Луганським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та обміну студентів 

 

21 квітня на біологічному факультеті відбувся „круглий стіл” в рамках співпраці 
з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, у якому взяли 
участь С. Волошанська, С. Монастирська, В. Стахів, Т. Скробач,  студентське 
самоврядування факультету та студенти ЛНУ імені Тараса Шевченка, зокрема, Аліна 
Деркач, Елла Бєлоус та Анна Плахута, які навчалися у нас  з 8.02  до 22.04.2016 року. 

Під час перебування студенти відвідували лекційні, практичні та лабораторні 
заняття з біологічних дисциплін, брали участь у міжнародній науково-практичній 
конференції  „Валеологія: сучасний стан та перспективи розвитку”. Окрім навчання, 
мали можливість ознайомитись із визначними пам’ятниками Дрогобиччини та 
Львівщини. Після завершення заходу студенти висловили подяку за надану 
можливість навчатися у 
ДДПУ імені Івана Франка 
та виявили бажання 
продовжити навчання 
наступного року.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Під час  „круглого столу” 

Учасники „круглого столу”. (Перша зліва): декан біологічного 
факультету доцент Світлана Волошанська 

Навчальний корпус 
біологічного факультету 
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Хорова капела „Gaudeamus” взяла участь у заходах  
до 30-річчя Чорнобильської катастрофи 

 

Студентська хорова капела „Gaudeamus” (керівник – директор інституту 
музичного мистецтва професор Степан Дацюк) взяла участь у концерті-реквіємі 
„Чорнобиль – молодь буде пам’ятати”, який відбувся 21 квітня в Національному 
будинку органної і камерної музики України (м. Київ). 

 У концерті-реквіємі взяли участь відомі виконавці з України та зарубіжжя: 
Національна хорова капела „Думка”, Національний заслужений академічний 
український народний хор імені Г. Верьовки, Герої України, народні артисти 
України, лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка Ніна Матвієнко, Ада 
Роговцева, Євген Савчук, поет Іван Драч, депутати Верховної Ради, посли іноземних 
держав, ліквідатори на Чорнобильській атомній електростанції. 

Наступного дня хор „Gaudeamus” взяв участь у Панахиді за загиблими в 
Чорнобильській катастрофі в церкві Св. Миколая на Аскольдовій могилі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор „Gaudeamus” в Національному будинку органної  
і камерної музики України 

Співає хор „Gaudeamus”, диригент – професор Степан Дацюк,  
солістка – Мар’яна Мазур 
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IХ Всеукраїнська олімпіада „Юні знавці Біблії – 2016”  
 

22 квітня 2016 р. у Національному університеті „Острозька академія” серед 
студентів вищої школи відбулася IХ Всеукраїнська олімпіада „Юні знавці Біблії – 
2016” з напрямів „християнська психологія” та „християнська педагогіка”,  
присвячена 440-річчю створення Острозької академіїю Темою цього року була любов 
до ближнього та рідної землі. 

Студенти IIІ курсу філологічного факультету Іванна Шемелинець отримала             
I місце (науковий керівник – професор Мирослав Савчин) та Галина Скольська –                
IІІ місце (науковий керівник – доцент Марія Заміщак).  У цій олімпіаді ІІ командне 
місце отримав Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студентку ІІІ курсу Галину Скольську 
нагороджує організатор та професор 

Національного університету „Острозька 
академія”, настоятель студентсько-

викладацького Храму преподобного Федора 
Острозького  Василь Жуковський 

Студентка ІІІ курсу філологічного 
факультету Іванна Шемелинець  

з нагородою та подарунками 

Учасники олімпіади. Фото на пам’ять 
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Проведення заходів по проекту „Неінфекційні захворювання”  

 

22 квітня 2016 року в рамках Проекту „НІЗ (неінфекційні захворювання): 
профілактика та зміцнення здоров’я в Україні” у навчальних закладах ЗОШ № 1 
(м. Дрогобич) та ЗОШ № 2 (м. Новий-Розділ) відбулися заходи, спрямовані 
на боротьбу з основною четвіркою факторів ризику неінфекційних захворювань – 
тютюнопалінням, зловживанням алкоголем, нездоровим харчуванням та низькою 
фізичною активністю.  

У загальноосвітній 
школі № 1 (м. Дрогобич) 
студенти IV курсу 
біологічного факультету 
Лідія Білінська,  Уляна 
Галайко та Дмитро 
Здендяк під керівництвом 
доцента кафедри біології 
та хімії Григорія Коссака 
провели лекцію-презен-
тацію для учнів         
дев’ятих класів.  

У загальноосвітній 
школі № 2 (м. Новий-
Розділ) студентка ІІІ курсу 
біологічного факультету 

Юлія Попович провела для учнів 9 класів інформаційну годину „Попередження 
неінфекційних захворювань” за допомогою мультимедійних засобів.  Наголосила 
про згубний вплив вживання спиртних напоїв на організм людини, загрозу від 
куріння і вживання наркотичних засобів. Учнів вразила сумна статистика, смертні 
випадки в усьому світі, викликані неінфекційними захворюваннями. Слухачі 
отримали інформаційні буклети з означеної проблематики. 

 
 

 
 

 

Студентка ІV курсу Лідія Білінська у ЗОШ № 1  м. Дрогобич 

Студентка ІІІ курсу   
біологічного 

факультету Юлія 
Попович презентує 

інформаційну годину 
 у школі  

м. Новий-Розділ 
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Чорнобиль не має минулого часу 
 

26 квітня 2016 року – роковини Чорнобильської трагедії. 30 років тому ця 
трагічна подія торкнулася майже кожного. В рамках оголошеного в Україні Року 
пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи на соціально-гуманітарному факультеті 
відбувся вечір „Чорнобиль не має минулого часу”. 

Присутні переглянули та обговорили 
фільм „Чорнобиль. Загублений світ”. Згодом 
відбулася тематична бесіда студентів із 
заступником декана з навчальної роботи 
Орестом Гуком та заступником декана з 
виховної роботи Андрієм Зимянським. На 
завершення учасники вшанували пам’ять 
загиблих  хвилиною мовчання. 

 

 
*  *  * 

Відеолекторій „Чорнобиль. 
Без права на забуття” 

 

26 квітня 2016 року на 
історичному факультеті відбувся 

студентсько-викладацький 
науковий лекторій „Чорнобиль. 
Без права на забуття”. 
Із доповідями виступили 
доценти Світлана Біла та 
Володимир Галик.  

Присутні переглянули відеофрагменти про 
аварію на Чорнобильській АЕС. Студенти ІІІ курсу презентували виховний захід „Їх 
подвиги живуть у віках”. На завершення лекторію студентка ІІ курсу Ольга Височан 
під музичний супровід продекламувала вірш „Духовний Чорнобиль уже 
розпочався”. 

Учасники вечора пам'яті 

Тематичну бесіду веде доцент кафедри психології 
Андрій Зимянський 

Студенти ІІІ курсу репрезентували 
виховний захід  

„Їх подвиги живуть у віках” 

Студенти та викладачі історичного факультету 
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Міжнародний семінар-тренінг 
 

26 – 29 квітня на соціально-гуманітарному факультеті кафедрою соціальної 
педагогіки та корекційної освіти було організовано та проведено Міжнародний 
семінар-тренінг „Соціально-педагогічний супровід сімей з дітьми з особливими 
потребами”. У заході взяли участь 60 осіб – викладачі і студенти соціально-
гуманітарного факультету, фахівці соціальних служб та реабілітаційних центрів для 
дітей-інвалідів Львівської області, волонтери. Тренінги проводили спеціалісти із 
зарубіжних організацій „Крістал” (Румунія) та „Зевенберген” (Бельгія).  

Міжнародні семінари-тренінги є одним із напрямів реалізації угоди про 
співпрацю соціально-гуманітарного факультету та факультету соціальної роботи 
університетського коледжу ВІВЕС і благодійної організації “Орадеа”. Мета 
проведення тренінгів: ознайомлення студентів зі структурою та основними 
напрямами роботи закладів 
соціального обслуговування 
сімей з дітьми з особливими 
потребами та навчання 
створювати проекти з 
надання соціальних послуг 
дітям з особливими 
потребами. Робота 
бельгійських та румунських 
тренерів-спеціалістів 
спрямована на розвиток 
професійних умінь фахівців, 
які працюють із дітьми та 
молоддю з обмеженими 
можливостями. 

 
Учасники міжнародного 
семінару (зліва направо): 
фахівці реабілітаційних 
центрів - Ільза Ван 
Гельшоеч, Ганна Гейлен, 

Рафаель Гутенс, професор Надія Скотна, Франк Ван ден, 
доцент Ігор Гриник 
 

Під час проведення тренінгу 

Учасники міжнародного семінару (зліва направо): фахівці 
реабілітаційних центрів – Ільза Ван Гельшоеч, Ганна Гейлен, 

Рафаель Гутенс , професор Надія Скотна,  
            Франк Ван ден Ейнден, доцент Ігор ГриникГельшоеч, 
Ганна Гейлен, Рафаель Гутенс, професор Надія Скотна, Франк Ван ден 

Учасники семінару 
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„Закарпатський едельвейс – 2016” 
 

 3 – 5 травня 
2016 року 
(м. Ужгород)  відбувся 
XI-й міжнародний 
конкурс-фестиваль 
дитячого, юнацького 
та молодіжного 
мистецтва 
„Закарпатський 
едельвейс – 2016”, який об’єднав виконавців в 
інструментальному, вокальному та хореографічному 
жанрах із України, Польщі та Угорщини. Мета 
проведення конкурсу-фестивалю – збереження дитячого, 
юнацького і молодіжного мистецтва та сприяння його 
популяризації,  пошук обдарованих талановитих юних 
виконавців і авторів у різних жанрах. 
 Дрогобицький педуніверситет представляли 
студенти класу доцентів Андрія Душного та Івана 
Фрайта.  
 За підсумками журі: 
І премія – Володимир Бобанич (баян) 
І премія – Андрій Олексюк (баян) 
ІІ премія – Ганна Савчин (акордеон) 
ІІ премія – тріо акордеоністів: Галина Богомол, Ганна Савчин, 
Маріна Кидисюк;  ІІІ премія – Павлина Галишин (баян) 

 
 
 
 

 
 

       Павлина Галишин                Галина Богомол          Маріна Кидисюк 
                         студенти інституту музичного мистецтва 

Андрій Олексюк – 
студент-магістр 

інституту музичного 
мистецтва 

Володимир Бобанич –
студент І курсу 

інституту музичного 
мистецтва отримав 

 І премію серед 
баяністів 

Ганна Савчин – студентка ІV курсу 
інституту музичного мистецтва 
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„Психотерапія: вчора, сьогодні, завтра” 
 

5 травня в актовій залі університету відбулася зустріч викладачів та студентів з 
відомим німецьким психоаналітиком, автором книги „Сучасний психоаналіз” 
Хорстом Кехелє. Хорст Кехелє – відомий психоаналітик, професор, доктор 
медицини, декан відділення психотерапії Ульмського університету (з 1990), директор 
Штутґартського центру психотерапевтичних досліджень, запрошений професор 
психоаналізу Лондонського університету, член комітету з психоаналітичних 
досліджень Міжнародної психоаналітичної асоціації. Був президентом Товариства 
психоаналітичних досліджень. З 1970 року розпочав співпрацю з професором 
Гельмутом Томе. У співавторстві з ним опублікував двотомний підручник з 
психоаналітичної терапії, який неодноразово перевидавався німецькою та 
англійською мовами. Крім того, 
двотомник перекладений на 
угорську, іспанську, італійську, 
литовську, польську, румунську, 
російську та чеську мови. Учений 
прочитав лекцію на тему: 
„Психотерапія: вчора, сьогодні, 
завтра”, окреслив перспективи 
розвитку психоаналізу, відповів на 
численні запитання аудиторії. 
Послухати лекцію прийшли усі 
бажаючі, та найціннішою зустріч 

була для студентів-майбутніх 
психологів та науковців-
психологів нашого університету. 
Зустріч з відомим європейським 

науковцем відбулася за участі та сприяння міського 
голови Дрогобича Тараса Кучми і ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка проф. Надії Скотної. 

 

На фото (зліва направо): професор Леся Кравченко, 
доцент Василь Лопушанський, міський голова 

Дрогобича Тарас Кучма, професор Хорст Кехеле, 
професор Надія Скотна та перекладач 

Відомий німецький 
психоаналітик, автор книги 

„Сучасний психоаналіз” Фото на згадку про зустріч  
із психоаналітиком Хорстом Кехелє 
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 Вітаємо наших ветеранів 
 

Напередодні 71-ї річниці Перемоги над фашизмом у 
Другій світовій війні, 6-го травня 2016 р., профспілковий комітет 
працівників та особисто ректор університету професор Надія 

Скотна уже традиційно вітали ветеранів війни, тих, хто працював у тилу, 
депортованих українців з їх етнічних територій за операцією „Вісла”, тих, хто воював 
у Афганістані, а також учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  

   
 

Ректор професор Надія Скотна 
 та проректор професор Микола  

Пантюк вітають Йене Міраї 
Вітання ректора Ярославові Кулешку 

На фото (зліва направо): професор Надія 
Скотна, проректор з науково-педагогічної 
роботи (1983 – 2010 рр.) Іванна Уздиган, 

доцент Олена  Куцик, Олена Веселовська 
та Оксана Дмитрах 

Ректор університету професор Надія Скотна, 
професор Людмила Краснова, голова 

профбюро філологічного факультету Оксана 
Дмитрах, професор Олена Бистрова, голова 

профкому працівників університету  
доцент Олена Куцик 

На фото (зліва направо): 
Василь Лужецький, Леся 

Кудлаєнко, Олена Куцик, Марія 
 Захарова, Надія Скотна, 
Оксана  Дмитрах,  Олена 

Веселовська 


