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Участь у британській Програмі  
 

10 – 11 травня 2016 року завідувач кафедри правознавства, соціології та 
політології професор Світлана Щудло та викладач кафедри практичної психології 
Лілія Вовк як члени університетської команди, що є учасником Програми розвитку 
лідерського потенціалу у вищій освіті України, пройшли інтенсивний дводенний 
тренінговий модуль із формування лідерських навичок. Ця програма розроблена для 
українських університетів британською Фундацією лідерства у вищій освіті і 
реалізована у тренінговому форматі для учасників із дванадцяти українських 
університетів на базі Президент-готелю у Києві.  

У межах тренінгової програми викладачі нашого університету змогли 
проаналізувати власну лідерську ідентичність, розглянути принципи автентичного 
лідерства в контексті реформ в українській вищій освіті, попрактикувати модель 
коучингу. Наступний (уже третій етап) пройде у червні в Одесі.  

Презентація результатів тренінгу та Програми відбулася 12 травня 2016 року у 
Дрогобицькому виші у межах ХІІІ Міжнародної наукової конференції „Молодіжна 
політика: проблеми та перспективи”. Учасником заходу був координатор 
університетської команди Сергій Курбатов (завідувач відділу лідерства та 
інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тренери, координатори та учасники британської тренінгової Програми 
розвитку лідерського потенціалу 

На фото (зліва направо): учасниця тренінгу 
викладач Луганського національного 

університету імені Т. Шевченка Катерина 
Котеленець,  представник Британської 

Ради  Катерина Нужненко, викладач Лілія 
Вовк, професор Світлана Щудло, тренер 

Стюарт Хант, координатор команди 
Дрогобицького педуніверситету  

Сергій Курбатов 
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Фінал ХХIV загальноуніверситетського фестивалю КВК  
 

11 травня 2016 року в Народному домі імені Івана Франка відбулася фінальна гра 
ХХIV загальноуніверситетського фестивалю КВК. У запеклій боротьбі за кубок КВН 
змагалися п’ять команд: „Галюцинації” (соціально-гуманітарний факультет), 
„Інфаркт” (інститут іноземних мов), „3D” (інститут фізики, математики, економіки 
та інноваційних технологій), „ФІФА” (факультет фізичного виховання), „Фізматівська 
шпана” (інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій).  

На думку журі, всі учасники заслуговують високих нагород, проте перемогу вже 
втретє поспіль виборола команда „Галюцинації”.  

Після завершення гри всі фіналісти отримали від організатора 
загальноуніверситетського фестивалю КВК, голови студентського профкому Ігоря 
Гівчака грошові премії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова профкому студентів Ігор  Гівчак представляє команди фестивалю КВК 

Виступ команди „3D"  
(інститут фізики, математики, економіки 

та інноваційних технологій) 

На сцені команда „ФІФА”  
(факультет фізичного виховання) 

Команда „Фізматівська шпана”  
(інститут фізики, математики, економіки 

та інноваційних технологій) 
 

Виступає команда „Інфаркт" 
 (інститут іноземних мов) 
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Міжнародна науково-практична конференція  
 

12 – 13 травня 2016 р. в актовій залі інституту 
фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція „Моделювання соціально-економічних 
процесів: регіональні та галузеві аспекти”, яка була 
організована кафедрою економічної кібернетики та 
інноватики. У заході також взяли участь делегації 
Дрезденського технічного університету (Німеччина) на 
чолі із відомим науковцем, почесним доктором нашого 
університету професором Матіасом Крамером та 
Академії полонійної в Ченстохові (Польша) на чолі із її 
ректором, почесним доктором нашого університету 
професором Анджеєм Кринським.  

Конференцію відкрила ректор професор Надія 
Скотна, яка наголосила на необхідності інтенсифікації процесу інтеграції науки, 
освіти та бізнесу. Учасників конференції привітали міський голова Дрогобича Тарас 
Кучма і директор інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій професор Василь Бойчук.  

Пленарне засідання проходило під 
керівництвом завідувача кафедри 

економічної кібернетики та інноватики професора Богдана Кишакевича. Проблеми 
моделювання економіки, регіонального розвитку Дрогобиччини, еколого-
економічного моделювання на пленарному й секційних засіданнях обговорювали 
провідні науковці НУ „Львівська політехніка”, Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника,  Львівського національного університету імені 
Івана Франка, Запорізького національного університету.   

Відкриває конференцію 
ректор університету 

професор Надія Скотна  
 

Президія Міжнародної  
науково-практичної конференції 

 „Моделювання соціально-економічних 
процесів:  регіональні та галузеві аспекти”. 

Виступає професор Богдан Кишакевич 
 

Учасники та гості Міжнародної 
науково-практичної конференції 
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У рамках конференції у міській раді відбулися зустрічі представників 
Дрезденського технічного університету та НУ „Львівська політехніка” із міським 
головою Тарасом Кучмою, на яких було запропоновано низку конкретних кроків 
щодо розширення співпраці між керівництвом міста і згаданими навчальним 
закладами.  

 
 

Виступ почесного доктора нашого 
університету, ректора  Академії 

полонійної в Ченстохові (Польша) 
професора Анджея Кринського 

Виступ почесного доктора нашого 
університету, професора Дрезденського 

технічного університету (Німеччина) 
Матіаса Крамера 

На фото (зліва направо): заступник директора інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій доцент Павло Скотний, доцент Тарас Городиський,  директор 
Landschaftspflegeverband Neumarkt (Німеччина) Вернер Цуман, міський голова Тарас 
Кучма, почесний доктор ДДПУ ім. Івана Франка, професор Дрезденського технічного 
університету (Німеччина) Матіас Крамер,  завідувач кафедри економічної кібернетики      

та інноватики професор Богдан Кишакевич 
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Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного 

 

12 травня 2016 року на спортивному майданчику на 
вул. Л. Українки відбувся „Кубок пам’яті ректора 
Валерія Скотного” з міні-футболу. У змаганнях взяли 
участь  команди викладачів: 
– збірна команда Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ); 
– збірна команда інститут фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій (ІФМЕІТ);   

–  команда інституту підприємництва та перспективних технологій  Національного 
університету „Львівська політехніка”(ІППТ); 
– збірна команда адміністрація − 
філологічний факультет 
(АДМІН − ФІЛ). 

Урочисто відкрили змагання і 
виступили з привітальним словом 
ректор університету професор 
Надія Скотна та головний суддя 
змагань, доцент кафедри 
спортивних дисциплін та методики 
їх викладання Анатолій 
Веселовський. 

У запеклій боротьбі „Кубок 
пам’яті ректора Валерія Скотного” здобула збірна команда ДДПУ. Другими були 
викладачі ІФМЕІТ − ІППТ. А третє місце посіла команда АДМІН − ФІЛ. 

Переможці отримали нагороди та цінні призи Нагороди отримали у таких 
номінаціях: „кращий нападник” – Т. Щербан (ІФМЕІТ − ІППТ), „кращий бомбардир” 
– М. Бадецький (ДДПУ), „кращий воротар” – В. Жидик (ІФМЕІТ − ІППТ), „кращий 
захисник” – П. Мацьків (АДМІН − ФІЛ), „кращий гравець” – О. Михайловський 
(ДДПУ). Змагання обслуговували арбітри студенти-другокурсники О. Дуцяк та 
С. Вікоброда.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Під час урочистого відкриття змагання 

Футбольні команди-учасники 
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Регіональна олімпіада з німецької мови 
 

12 травня в інституті іноземних мов відбулася регіональна олімпіада з німецької 
мови серед учнів 9 – 10 класів, яку щорічно проводить Австрійська бібліотека. У ній 
взяли участь понад 20 школярів з міст Львів, Дрогобич та Дрогобицького р-ну. 
Олімпіада проходила у два тури: лексико-граматичний тест та усна дискусія. Під час 
дискусії перевірялися не лише комунікативні навички учнів, а й їхні знання з 
країнознавства Австрії, що є характерною ознакою цієї олімпіади. Цьогоріч 
учасники олімпіади мали нагоду поспілкуватися на тему „Штирія – зелене серце 
Австрії” з власне носіями мови – лектором Австрійської служби академічних обмінів 
Тобіасом Фоґелем та студентом по обміну з Відня Вальтером Сурбеком. 

Перемогу в олімпіаді здобули Наталія Сорока (Дрогобицька ЗОШ № 2) і Анна-
Марія Мушак (Львівська гімназія). Як нагороду вони матимуть змогу провести 10 
днів в одній з Віденських гімназій, решта учасників отримали пам'ятні призи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учасники олімпіади в Австрійській бібліотеці 

Переможниці 
олімпіади 

Наталія Сорока 
(Дрогобицька 

 ЗОШ № 2)                     
та Анна-Марія Мушак  
(Львівська гімназія)                          

з Тобіасом Фоґелем і 
Вальтером Сурбеком 
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Пам’яті заслуженого майстра народної творчості України Мирослави Кот 

15 травня 2016 р. з ініціативи лабораторії „Мистецька Бойківщина” у 
приміщені церкви св. Віри, Надії, Любові відбулася виставка та „круглий стіл” з 
нагоди 83-ї річниці від дня народження відомої мисткині Дрогобиччини, 
заслуженого майстра народної творчості України Мирослави Кот. На виставці були 
представлені вишивки майстрині, її учнів, колекція прикрас з бісеру і вишитих 
дитячих сорочок, виконаних студентами спеціальності „Технологічна освіта” 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 
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Робота експертної комісії 
 

Відповідно до наказу МОН України „Про проведення акредитаційної 
експертизи” № 664л від 11.04.2016 року, у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка у період з 16 до 18 травня 2016 року 
працювала експертна комісія у складі професора кафедри хореографії Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв Степана Забредовського (голова) та 
доцента кафедри хореографії Національного педагогічного університету імені                
М.П. Драгоманова Валерія Шкоріненка з метою проведення чергової акредитаційної 
експертизи підготовки спеціалістів зі спеціальності „Хореографія”. 

.  

 

Танцювальний колектив з Валерієм Шкоріненком 

Студенти і викладачі спеціальності 
„Хореографія” 
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Духовний „релакс” і заряд позитивної енергетики 
 

16 травня 2016 р. студенти II курсу соціально-гуманітарного факультету 
напряму підготовки „Дошкільна освіта” разом з куратором кандидатом педагогічних 
наук, доцентом кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Віолетою 
Городиською відвідали відому святиню Дрогобича – найстарішу історичну, 
культурну і сакральну пам’ятку архітектури – церкву  св. Юра. Ця церква збудована 
ще у XV ст. і до нашого часу є уцілілою, зі 
збереженими іконостасом та розписами, які 
вражають своєю величчю і духом давнини. 
Унікальні розписи виконані народним 
майстром Стефаном Медицьким, який 
змальовував тогочасні погляди українців на 
релігійні постулати: рай та пекло, основні гріхи 
й навіть моду тодішніх жителів Дрогобича. 
Дерев’яні розписи минулого є дивовижними 
на сьогодення і піднімають внутрішній дух 
кожного, хто там перебуває.  

 

Сьогодні у церкві, котра має 
світове ім’я і входить до всесвітньої 
спадщини Юнеско із 2013 р., 
проводяться значні реставраційні 
роботи, попри які ми мали змогу 
отримати не лише інформативного 
характеру відпочинок, а й духовний 
„релакс” і заряд позитивної енергетики 
до завершення семестру навчального 
процесу у педагогічному виші. 

 

 

Іконостас церкви св. Юра 

Апостол Лука храм св. Юра  
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„Красуня університету – 2016” 
 

18 травня 2016 року у Народному домі 
імені Івана Франка відбувся ХІІІ 
загальноуніверситетський конкурс „Красуня 
університету”. Дев’ять дівчат-учасниць 
представляли інститути та факультети 
університету.  

Перемогу у номінації „ІІ віце-міс” 
здобула студентка факультету початкової та 
мистецької освіти Марія Пилипів, „І віце-міс” 
– представниця інституту іноземних мов 
Олена Раделицька. „Красуня університету – 
2016” – студентка філологічного факультету 
Христина Кошерко отримала сертифікат  на 
тур „Вихідні в Будапешті”. 

 
Організатор свята, голова студентського 

профкому Ігор Гівчак, привітав усіх учасниць і 
подякував студентському самоврядуванню, 
спонсорам та всім, хто долучився до організації 
цього щорічного загальноуніверситетського 
конкурсу.     

 

 

 

Організатори, спонсори та учасниці загальноуніверситетського конкурсу 
„Красуня університету – 2016” 
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Розвиток академічного душпастирства 
 

19 – 21 травня у  приміщенні 
Українського католицького університету  
 (м. Львів, вул. Хуторівка, 35а) проходив 
стратегічний семінар на тему: „Формування 
бачення розвитку академічного 
душпастирства в УГКЦ  до 2020 року”.  

В перший день семінару відбувалися 
презентації напрацьованих моделей 
академічного капеланства в різних вищих 
закладах України. 

Найстаршу чотирнадцятилітню модель 
академічного душ пастирства в 
Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті ім. Івана Франка представляли: 
ректор Надія Скотна, проректор з науково-
педагогічної роботи (1980 – 2015) заслужений 
професор університету Юрій Кишакевич та 
студентський капелан о. Олег Кекош. 
Обмінявшись досвідом, учасники семінару 
приступили до робочої програми, 
напрацьовуючи напрями і завдання для 
практичного і теоретичного розвитку 
академічного душпастирства УГКЦ до 2020 
року. 

 
 
 
 
 
На завершення присутні висловили подяку за 

організацію семінару о. Ростиславу Пендюку (голові 
Комісії у справах Молоді УГКЦ) та о.Петоу 
Верхоляку (координатору стратегії розвитку 
академічного душпастирства УГКЦ). 
 Сподіваємось,   що напрацьовані результати 
знайдуть своє практичне застосування та 
прискорять розвиток академічного капеланства в 
навчальних закладах України. 

 
 

 
 
 

На фото (зліва направо):   
Юрій Кишакевич, Надія Скотна,  

о. Ростислав Пендюк, о. Олег Кекош 

На фото (справа наліво):  
о. Олег Кекош, Надія Скотна,  

Юрій Кишакевич 
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Студентська науково-практична конференція  
 

19 травня 2016 р. на факультеті фізичного виховання у рамках проведення Днів 
науки відбулася студентська науково-практична конференція „Реалізація здорового 
способу життя – сучасні підходи”. 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся заступник декана з 
наукової роботи доц. О. Логвиненко  В роботі конференції взяли активну участь 
студенти і викладачі кафедр теорії та методики фізичного виховання, здоров’я 
людини та фізичної реабілітації. 

Особливий інтерес у слухачів викликали доповіді: „Науково-методичні основи 
розвитку силових здібностей учнів старших класів” (М. Хома, гр. ФВ-11С); 
„Інноваційні технології у фізичному вихованні дітей загальноосвітньої школи” 
(Т. Ярема, гр. ФВ-11М); „Превентивна фізична реабілітація як стратегія 
профілактики хронічних соматичних захворювань” (В. Волос, гр. ФР-12М); „Сучасні 
методи фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом” (А. Живчин, гр. ФР-12М); 
„Сучасні підходи в реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба”                         
(І. Селецький, гр.  ФР-12М). Виступи доповідачів супроводжувалися 
мультимедійними презентаціями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

На фото: учасники конференції 
„Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи” 

 

Студент  І курсу Андрій Живчин 
виступає із доповіддю „Сучасні 

методи фізичної реабілітації 
підлітків зі сколіозом” 
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Тиждень математики на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

На факультеті початкової та мистецької освіти студенти 3 курсу провели 
тиждень математики. Усім присутнім на факультеті розповідали про важливі 
математичні досягнення людства, про зв'язок математики з мистецтвом, музикою, 
філософією. У вигляді презентацій та відеороликів студенти дізналися про відомих 
дітей-геніїв, математичних-вундеркіндів. 

Протягом тижня тривав конкурс стінгазет на математичну тематику. У 
конкурсі взяли участь студенти 5 курсу факультету початкової та мистецької освіти. 
Студенти  оформили понад 20 стінівок. 19 травня журі конкурсу оцінювали зміст, 
якість оформлення та ідейність кожної стінгазети.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Організатори та активні 
учасники тижня 

математики на факультеті 
початкової 

 та мистецької освіти 

Доцент Оксана Жигайло  
(в центрі) зі студентками 
на виставці стінгазет на 
математичну тематику 
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Науковий семінар з нагоди 70-річчя професора Петера Штеґера 
 

20 – 21 травня з ініціативи кафедри практики німецької мови в інституті 
іноземних мов проведено науковий семінар „Становлення людини – становлення 
слова”, приурочений 70-річчю Петера Штеґера – доктора педагогічних наук, 
професора Інсбрукського університету, почесного доктора Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 

 

У вітальних промовах директора інституту іноземних мов проф. Володимира 
Кеміня, завідувача кафедри практики німецької мови доц. Василя Лопушанського, 
завідувача кафедри мовної та міжкультурної комунікації доц. Оксани Павлішак, 
директора Австрійської бібліотеки доц. Ярослава Лопушанського акцентувалися 
спільні сторінки історії нашого університету та біографії ювіляра, котрий невтомно 
співпрацює з Франковим університетом ось уже майже  15 років. Доц. Василь 
Лопушанський презентував ювілейний збірник „Menschwerdung – Wortwerdung”, в 
якому вчені з Австрії, Німеччини, Польщі, Мексики, Уганди і різних куточків 
України вшанували Петера Штеґера своїми науковими розвідками. Від імені ректора 
університету проф. Володимир Кемінь вручив ювілярові Почесну грамоту за 
особливі заслуги у розвитку плідної співпраці та плеканні наукових і культурних 
зв’язків між Австрією та Україною. 

У роботі семінару взяли участь понад 25 науковців і діячів культури, котрі 
обговорили актуальні проблеми педагогіки, лінгвістики, культурології та 
літературознавства, дотичні до багатогранної наукової, академічної й дипломатичної 
діяльності Ювіляра. 

На фото (зліва направо): Ярослав Лопушанський, Володимир Кемінь,  
Петер Штегер, його дружина, Василь Лопушанський 
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Нагородження переможців 
 

21 травня 2016 року відбулося нагородження переможців VI Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка у Каневі на Чернечій горі. Урочиста церемонія 
пройшла за участю Міністра освіти і науки України Лілії 
Гриневич, голови Черкаської облдержадміністрації Юрія 
Ткаченка, в. о. директора Інституту модернізації змісту 
освіти Юрія Завалевського, в. о. голови журі Конкурсу, 
докторанта Інституту літератури ім. Тараса Шевченка 
НАНУ Дмитра Дроздовського та інших 
високопосадовців.  Переможців вітали ансамбль 
народного танцю „Канівчанка” і студенти Канівського 
коледжу культури та мистецтва. Учасники мали 
можливість відвідати екскурсійні зали Музею Тараса 
Шевченка. Завершилося дійство покладанням квітів до 
пам’ятника Тарасові Шевченку. Серед переможців 
Конкурсу  і студентка  ІІІ курсу філологічного факультету 
ДДПУ ім. Івана Франка Ірина Волощак, яка разом із 
науковим керівником Марією Стецик була присутня на 
церемонії нагородження.  

 
 

  

 

 
 

Переможець конкурсу – 
студентка філологічного 

факультету Ірина Волощак  
та науковий керівник  

доцент кафедри української 
мови Марія Стецик біля 

підніжжя  Шевченкової могили 
 у Каневі 

Міністр освіти і науки України  
Лілія Гриневич нагороджує студентку 

 філологічного факультету Ірину Волощак 

Ірина Волощак  
біля Шевченкової могили  

у Каневі 
 



 111 

Міжнародна співпраця 
 

22 – 28 травня 2016 року історичний факультет приймав гостей із 
гуманістичного відділу Педагогічного університету імені Комісії Народної Освіти в 
Кракові. Делегацію викладачів і студентів очолював доктор габілітований з історії 
Лукаш Томаш Срока. Протягом 
тижня викладачі та студенти із 
Польщі знайомилися з історією та 
сьогоденням Дрогобича. Здійснили 
екскурсійні поїздки до Трускавця, 
наскельної фортеці Тустань. 
Делегація взяла участь у роботі ІV 
Літературно-мистецької академії 
„Країна Франкіана”. 

25 травня в рамках візиту 
делегації Педагогічного універси-
тету імені Комісії Народної Освіти в 
Кракові, відбулася III українсько-
польська викладацько-студентська 
конференція        „Галичина 
багатокультурна”. 

 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Польська делегація разом  
із деканом історичного факультету 

Леонідом Тимошенком (перший зліва)  
у кабінеті проректора 

 з науково-педагогічної роботи  
Володимира Шарана (другий зліва) 

Викладачі та студенти із Польщі у Франковому  
університеті  

На екскурсії в державному історико-
культурному заповіднику „Тустань”  

(с. Уріч Дрогобицького району) 
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Відзначення Дня героїв 
 

23 травня 2016 року в рамках відзначення Дня героїв керівництво університету, 
викладачі та студенти поклали квіти і запалили лампадки біля пам’ятної дошки 
(корпус інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій) на 
честь Героя Небесної Сотні Романа Варениці, котрий навчався на фізико-
математичному факультеті (1996 – 2001 рр.) та загинув 20 лютого 2014 року. 
Поминальне слово виголосив проректор з науково-педагогічної роботи, доцент 
Володимир Шаран. 

Покладанням лампадок присутні 
вшанували пам’ять борців за волю України і в 
меморіальному комплексі „Тюрма на 
Стрийській”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Квіти до пам’ятної дошки  Романа 
Варениці покладає  проректор з науково-
педагогічної роботи  Володимир Шаран 

Студенти та викладачі на відкритті меморіальної дошки Романові Варениці 
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Конференція „Інноваційне навчання історії” 

23 травня 2016 року на історичному факультеті відбулася студенсько-
викладацька наукова конференція „Інноваційне навчання історії”, організована 
спільними зусиллями історичного факультету, кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти і методичного кабінету відділу освіти виконавчих органів 
Дрогобицької міської ради. Зі вступним словом виступила заступник декана 
історичного факультету, доцент Світлана Біла.  

На конференцію завітала делегація з університету імені Комісії народної 
едукації в Кракові (Польща).  

Майстер-клас із 
використання інноваційних 
методів на уроках 
представила Г. Мідик, 
вчитель ЗОШ № 4 
(м. Дрогобич). Вчителі ЗОШ 
№ 14 представили доповідь 
на тему „Організація 
краєзнавчої роботи”.  
 

 

Учасники конференції „Інноваційне навчання історії” Конференцію відкриває  
доцент Світлана Біла 

Із доповіддю виступила 
доцент Надія Дудник 

Виступає доктор 
габілітований  

Лукаш Томаш (Краків) 
Із майстер-класом виступає 

вчитель вищої категорії  
ЗОШ № 4 Ганна Мідик 
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Бельгійська делегація на біологічному факультеті 
 

24 – 25 травня біологічний факультет відвідали гості з Бельгії, зокрема 
представники неурядової організації VZW ORADEA Патрік Белінк, Людгарде Белінк-
Багю, Іван Ванхале з метою обговорення нових напрямів співпраці.  

Делегація зустрілася зі студентами-
волонтерами і активістами центру „Паросток”. 
Одночасно в Трускавці відбулася ділова зустріч 
гостей з мером міста п. А. Кульчинським за 
участю декана біологічного факультету доцента 
С. Волошанської і завідувача кафедри анатомії, 
фізіології та валеології доцента В. Філя. Бельгійські 
колеги та колектив факультету були захоплені 
виконанням флешмобу на тему: „Я обираю 
здоров’я” у рамках міжнародного Проекту „НІЗ 
(неінфекційні захворювання): профілактика та 
зміцнення здоров’я в Україні”, який підготували і провели студенти-другокурсники 
біофаку.  Під час візиту гості,  керівний склад факультету та студентський актив за 
„круглим столом” обговорювали напрями реалізації чинних проектів Центру 
екології та здоров’я людини і підбили підсумки дводенного перебування на 
факультеті.  

 

 

 

 

 

 

Обговорення напрямків 
українсько-бельгійської 

співпраці. 
Виступає декан 

біологічного 
факультету доцент 

Світлана Волошанська 

Флешмоб „Я обираю 
здоров’я” за участю 

студентів біологічного 
факультету та учнів 

Дрогобицького 
педагогічного ліцею 
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„Франків огонь в одежі слова” 
 

24 травня 2016 року в межах  ІV літературно-мистецької академії „Країна 
Франкіана”  відбувся регіональний конкурс читців поезії „Франків огонь в одежі 
слова”, у якому  взяли участь 65 фіналістів з Дрогобича, Борислава, Стебника, 
Самбора, Дрогобицького району.  

Конкурс виник з ініціативи проректора з науково-
педагогічної роботи (1980 – 2015 рр.) Юрія Львовича 
Кишакевича під час проведення першої „Країни Франкіани”. 
Читці змагалися у трьох вікових категоріях: учні 3 – 6 класів, 
учні 7 – 9 класів, учні 10 – 11 та студенти коледжів, ліцеїв, 
університету. Авторитетному журі на чолі з народним 
артистом України Олександром Морозовим  у багатьох 
випадках важко було визначити кращих: настільки щиро, 
глибоко й емоційно читці переймалися словом Івана Франка. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники та гості конкурсу читців поезії Івана Франка 

Ректор професор 
Надія Скотна вітає 

конкурсантів 

Ведуча  конкурсу  
доцент Марія Стецик 

Інсценізація казки Івана Франка 

Журі конкурсу 
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Переможцями у своїх вікових категоріях стали:  

Евеліна Савка (Дрогобицька загальнооосвітня школа           
І – ІІІ ступенів № 3); 

Євгенія Погоріла (Дрогобицька загальноосвітня школа            
І – ІІІ ступенів № 10); 

Ірина Фітель (студентка ІІІ курсу факультету початкової 
та  мистецької освіти). 

Усі учасники конкурсу отримали дипломи, 
сертифікати та пам'ятні подарунки. 
  

Народний артист України Олександр Морозов вручає грамоти переможцям 

Переможці та члени журі  конкурсу читців поезії Івана Франка 

Ірина Фітель  
переможниця 

конкурсу  у  старшій 
віковій категорії 
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Вручення почесного звання  Doctor Honoris Causa 
 

25 травня 2016 року в актовій залі головного корпусу в рамках IV літературно-
мистецької академії „Країна Франкіана” відбулося урочисте засідання вченої ради з 
нагоди вручення почесного звання Doctor Honoris Causa Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка словацькому фольклористу, 
мистецтвознавцеві, літературознавцеві, бібліографу, іноземному академіку 
Національної академії наук України, доктору філологічних наук Миколі Мушинці за 
великий внесок у розвиток науки і культури, визначні наукові здобутки в сфері 
україністики, активну громадську діяльність. Проф. Микола Мушинка був активним 
учасником трьох  попередніх літературно-мистецьких академій „Країна Франкіана”, 
подарував університетській бібліотеці кілька власних монографій. 

Відкрила засідання вченої ради ректор, професор Надія Скотна. Слово на 
пошану номінанта виголосив директор інституту іноземних мов, професор 
Володимир Кемінь. 

Професор    Микола 
Мушинка щиро подякував за 
відзнаку, наголосивши на її 
вагомості. Зі словами вітань 
науковця виступили профе-
сори Михайло Шалата, 
Микола Зимомря, Євген 
Пшеничний та Василь 
Винницький. 

 

 

 

 

Урочисте відкриття вченої ради університету 

Ректор університету  професор 
Надія Сотна вручає диплом Doctor 

Honoris Causa іноземному 
академіку Національної академії 

наук України, доктору 
філологічних наук 
 Миколі Мушинці На фото (зліва направо): проректор з наукової роботи  

Микола Пантюк, Магдалина Мушинка, професор Микола 
Мушинка, ректор професор Надія Скотна, проректор з 
науково-педагогічної роботи (1983 – 2010 рр.)  Іванна 

Уздиган, проректор з науково-педагогічної роботи 
Володимир Шаран 
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Творчий звіт студентів факультету початкової та мистецької освіти 
 

25 травня у Народному домі імені Івана Франка в рамках  IV літературно-
мистецької академії „Країна Франкіана” відбулися звітний концерт студентів 
факультету початкової та мистецької освіти спеціальності „Хореографія” і творчий 
звіт студентів спеціалізації „Образотворче мистецтво”. Студенти-випускники 
спеціальності „Хореографія” яскраво продемонстрували свої вміння як 
балетмейстери і керівники творчих колективів Львівщини. У фойє Народного дому 
студенти спеціалізації „Образотворче мистецтво” представили виставку  картин, яка 
засвідчила неабиякий мистецький хист випускників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ректор професор Надія Скотна вітає учасників звітного концерту 

Фрагмент виступу студентів V курсу 
спеціалізації „Хореографія” Танцювальний колектив „Dens veajs” 

(м. Дрогобич) 

Солісти Львівського національного  
оперного театру імені Соломії 

Крушельницької випускниця факультету 
Ярина Котис  та Андрій Михаліха 

Танцювальний колектив „Панночка” 
 (м. Львів) 
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Премія імені Івана Виговського 
25 травня 2016 р. у Варшавському університеті (Studium Europy Wschodniej) 

доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ ім. Івана Франка Іванна 
Лучаківська отримала премію імені Івана Виговського. Ця премія  є визнанням 
заслуг громадян України у розвитку науки, культури та суспільного життя, побудові 
демократичної держави, спрямованої до Європи. 

Іванна Лучаківська матиме змогу 
пройти стажування у  двох  
польських університетах, виступити 
з лекціями: „Історія  та сучасність 
України і регіону”, „Українсько-
польські відносини”, а також 
займатися дослідницькою діяль-
ністю і працювати в архівах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Урочисте вручення премії імені Івана Виговського 2016 

Доцент кафедри нової та новітньої історії 
України Іванна Лучаківська отримала нагороду 

у Варшавському університеті (РП) 

На фото (зліва направо): проректор 
з прав науки доктор ґабілітований 

професор П. Новак та Директор 
Центру Східноєвропейських студій 
Варшавського університету доктор 

Ян Маліцький 
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Наукова конференція 
 

26 травня 2016 року у великій залі Львівського академічного обласного 
музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича в рамках святкування IV 
літературно-мистецької академії „Країна Франкіана„ відбулося пленарне засідання 
наукової конференції „Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч”. 

Відкрив конференцію директор лабораторії франкознавства, професор Євген 
Пшеничний. Розпочався захід 
урочистим виконанням гімну на 
слова Івана Франка „Вічний 
революціонер”. Учасників академії 
привітали міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма та  
народний депутат України Богдан 
Матківський. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Із доповідями виступили: ректор професор Надія 

Скотна, професор Михайло Шалата, завідувач відділу 
франкознавства, кандидат філологічних наук Микола 
Легкий (Львів), доктор філологічних наук, професор 
Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина), доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка, 
 заступник декана факультету журналістики Богдан 
Тихолоз (Львів). 

    

На фото (зліва направо): професори Михайло 
Шалата та Надія Скотна, народний депутат ВР 
України Богдан Матківський, помічник-
консультант депутата Ольга Головкевич 
 

Доцент  Львівського 
національного 

університету імені Івана 
Франка Богдан Тихолоз 

Ректор професор Надія Скотна 



 121 

Легкоатлетичний благодійний пробіг „Я підтримую „Надію”” 
 

27 травня 2016 року студенти та викладачі факультету фізичного виховання 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка провели 
благодійний легкоатлетичний пробіг „Я підтримую „Надію” у рамках благодійного 
заходу „Твори добро на цій землі” з нагоди відзначення 25-річчя Дрогобицького 
добровільного товариства захисту дітей-інвалідів „Надія” та Міжнародного дня 
захисту дітей.  

З вітальним словом до учасників пробігу звернулися проректор з науково-
педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку  професор  
Микола Лук’янченко, заступник декана факультету фізичного виховання доцент 
Наталія Кізло, капелан університету доцент о. Олег Кекош та керівник 
Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів „Надія” Ірина 
Дзюрах. 

Легкоатлетичний пробіг стартував від головного корпусу нашого університету 
і завершився на площі Ринок. Після пробігу всі учасники долучилися до 
танцювального флешмобу „Ми разом”. 

У рамках цього заходу здійснювався благодійний збір коштів для реабілітації 
дітей з особливими потребами. Зібрані учасниками пробігу кошти передано 
ДДТЗДІ „Надія” на придбання обладнання до сенсорної кімнати, що є важливим 
засобом комплексного лікування дитини з діагнозом ДЦП та іншими групами 
інвалідності. 

 

З вітальним словом до 
учасників пробігу 

звернувся професор  
Микола Лук’янченко 

Старт учасників благодійного пробігу 
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Вшанування пам’яті Івана Франка 
 

28 травня 2016 року в рамках ІV літературно-мистецької академії „Країна 
Франкіана” біля пам’ятника Іванові Франку у Дрогобичі відбулися віче і 
громадянська панахида, яку відправили  священики усіх конфесій міста.  

Після покладання квітів до пам’ятника перед громадою виступили: ректор 
університету професор Надія Скотна, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, онук 
Великого Каменяра Роланд Франко, учні Дрогобицької ЗОШ № 1. На завершення 
присутні виконали Державний Гімн України. 

Усі учасники віча переглянули виставку учнівських робіт „Дрогобич Івана 
Франка у творах юних художників”, що проходила у Народному домі ім. Івана 
Франка та  відвідали Державний історико-культурний заповідник „Нагуєвичі”, де 
поклали квіти до пам’ятника Каменяреві. 

 

 

 

 

 

Керівництво університету, міста та духовенство на 
громадській панахиді 

Покладання квітів до 
пам’ятника Івану Франкові 

Слово про Каменяра виголошує  
внук Роланд Франко, 

український учений-інженер, 
дипломат, громадський діяч 

Ректор університету 
професор Надія 

Скотна цитує  
вислови великого 

поета, письменника, 
публіциста Івана 

Франка 

Стежками  Івана Франка крокує 
керівництво університету 
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Світовий рекорд з акробатики 
 

Студентка-першокурсниця факультету фізичного виховання Юлія Пилип’як у 
парі з Олександрою Табачинською (Дрогобицька гімназія) виконали номер, якого до 
31 травня 2016 року не виконувала жодна жіноча акробатична пара у світі. Про це 
повідомляв Львівський портал.  

Юні акробатки  змогли виконати „подвійне сальто з піруетом”, чого не робила 
ще жодна жіноча пара у світі. Дівчата тренуються разом вже протягом п’яти років, 
але виконувати „рекордний” трюк почали лише півроку тому.  

Хвилювання дівчат перед номером 
передалося і глядачам. З першої спроби 
виконати стрибок не вдалося, а друга спроба 
завершилася падінням. Проте з третього разу 
дівчата виконали все за планом, і глядачі 
побачили подвійне сальто з піруетом, якому 
позаздрило б багато дорослих спортсменів. 

Утім, дівчата не збираються зупинятися 
на одному рекорді. Вони сповнені наснаги 
виконувати складніші трюки та представляти 
нашу країну на міжнародній арені.  

 

Пилип'як Юлія (справа) та Олександра 
Табачинська – Чемпіони України  

зі спортивної акробатики 

Студентка-першокурсниця 
факультету фізичного виховання 
Юлія Пилип’як (справа) в парі з 

Олександрою Табачинською 
(Дрогобицька гімназія) 

Дует акробаток – Юлія Пилип’як (справа)  
й Олександра Табачинська, які є кандидатами 
в члени юнацької збірної України, – здійснив 

спортивну вправу „Подвійне сальто з 
розворотом на 720 градусів із рук на руки”. 

Українки стали єдиними у світі виконавицями 
такої складної вправи серед жінок 
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Міжнародний форум  
 

2 – 3 червня 2016 року в Українському домі (м. Київ) проходив Міжнародний 
форум „Взаємодія політиків і громадськості у просуванні християнських цінностей 
на міжнародній арені”, в якому взяв участь професор Мирослав Савчин із доповіддю 
„Духовна парадигма розвитку українського суспільства: погляд психолога”. 

На форумі висвітлювалися такі питання: 1) захист християнських цінностей у 
контексті західної культурної революції; 2) ефективна взаємодія політиків і 
громадянського суспільства в просуванні християнських цінностей; 3) сім’я і свобода: 
сучасні виклики та загрози; освіта і ЗМІ як інструмент просування християнських 
цінностей. 

 У заході взяли участь 
народні депутати України, 
представники християнських 
конфесій, міжнародна громадсь-
кість, іноземні політики, 
європейські депутати, вчені, 
зокрема: народні депутати 
України Ольга Богомолець та 
Павло Унгурян; представник 
європейського Християнського 
політичного руху Лео ван 
Дусбург; сенатор штату Алабама 
Вільям Хайтауер; депутат 

Європейського парламенту Марек Юрек; депутат Європейського парламенту Арне 
Гері ке; депутат Європейського парламенту Браніслав Шкріпек; принц Ніколас із 
Ліхтенштейну; депутат парламенту Латвії Інга Біте; депутат парламенту Австрії 
Андреас Карлсбек; депутат парламенту Великобританії Джефрі Дональдсон; депутат 
парламенту Молдови Валерій Гілецький; співорганізатор Президентського 
Молитовного Сніданку США Дат Берлі; конгресмен США 6-ти скликань, президент 
Асоціації Конгресмені Джеймс 
Слеттері; президент Асоціації 
католицьких сімейних організацій 
світу Антуан Ренард; директор 
Європейського Підрозділу 
Всесвітнього Молодіжного Альянсу 
Антуан Мельядо; представник 
Європейського Християнського 
Політичного Руху Лео ван Дусбург.  

Завершився форум прий-
няттям спільного проекту 
„Декларації про створення 
Європейської Християнської 
Коаліції”. 

 У актовому залі  українського дому (м. Київ) 
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Cтудентська народна хорова капела „Gaudeamus” святкує 50-річчя 
 

3 червня 2016 року в рамках літературно-мистецької академії „Країна 
Франкіана” відбувся звітний концерт студентської народної хорової капели 
„Gaudeamus” із нагоди 50-річчя від дня заснування (художній керівник професор 
С. Дацюк). У концерті прозвучали твори Д. Бортнянського, М. Вербицького, 
Р. Твардовського, М. Лаурідсена, Е. Есенвалдса, обробки українських народних пісень  
В. Грицишина, В. Бондаренка, А. Гнатишина.  

Вперше у Дрогобичі був виконаний твір 
сучасного аргентинського композитора М. Палмері 
„Misa a Buenos Aires”. Виконавцями були капела 
„Gaudeamus”, камерний оркестр інституту 
музичного мистецтва (керівник – доцент                          
Ю. Чорний), С. Ростоцька), В. Шафета,                                
Є. Журавський, диригент – професор С. Дацюк.  

Колектив капели вітали: ректор 
університету, професор Н. Скотна, 
владика Григорій Самбірсько-
Дрогобицької єпархії УГКЦ, капелан 
університету о. О. Кекош, завідувач 
відділу культури виконавчих органів 

Дрогобицької міської Ради О. Яводчак, народні артисти 
України Т. Микитка та В. Яциняк, заслужені діячі мистецтв 
України М.  Михаць і  С. Целюх, керівники творчих 
колективів Львова, Тернополя, Стрия, Самбора, Чорткова, 
випускники інституту музичного мистецтва. 

Вітальне слово виголошує 
ректор професор Надія Скотна 

Хорова капела 
„Gaudeamus” 

та художній керівник 
Степан Дацюк 

Владика Григорій Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та студентський капелан 
університету о. Олег Кекош вітають хорову капелу „Gaudeamus”   
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Відкриття VІІ Міжнародного фестивалю Бруно Шульца 
 

3 червня 2016 року в приміщенні Львівського 
академічного обласного музично-драматичного театру 
імені Юрія Дрогобича відбулося урочисте відкриття 
VІІ Міжнародного фестивалю Бруно Шульца. 

Із вітальними словами до присутніх звернулися: 
ректор Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Франка професор Надія Скотна; 
директор Міжнародного Шульцфесту в Дрогобичі 
доцент Віра Меньок; художній директор Фестивалю 
Ґжеґож Юзефчук; головний директор „Ґазети 
виборчої” Адам Міхнік; директор Польського Інституту 
в Києві, радник-посланник Посольства Польщі в 
Україні Єва Фіґель; директор Інституту книжки в 
Кракові Ґжеґож Ґауден. 

З інавгураційними лекціями виступили: Ґжеґож 
Ґауден, Адам Міхнік Юрій Винничук. 

Після офіційної частини гості та учасники 
фестивалю здійснили мандрівку 
містом та оглянули виставки 
художників: Якуба 
Войнаровського (Краків); 
Томека Сікори (Варшава); 
Маріуша Джевінського 
(Люблін), Станіслава Бая 
(Варшава), Влодзімєжа Фінке 
(Лодзь), Влодка Кауфмана 
(Львів), Анджея Кота (Люблін), 
Роберта Мацєя (Варшава), 
Малґожати Рибіцької (Люблін 
Тадеуша Мисловського (Люблін – Нью-Йорк)).  

У     приміщенні 
Львівського академічного 
обласного музично-
драматичного театру імені 
Юрія Дрогобича відбулася 
презентація поетично-
музичного проекту „Атлас-
екстремо” (поетична 
розповідь про міста від 
Єрусалиму до Ужгорода) 
Юрія Андруховича разом із 
гуртом „Карбідо” (Вроцлав). 

 

Вітальне слово проголошує 
ректор професор  

Надія Скотна 

Промова директора Польського інституту                                  
у Києві Еви Фіґель 
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Наукова конференція „Бруно Шульц і сучасна теорія культури” 
 

6 червня 2016 року VІІ Міжнародний фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі 
продовжив свою роботу науковою конференцією „Бруно Шульц і сучасна теорія 
культури”, яка відбулася в актовій залі університету. Відкрила конференцію ректор 
професор Надія Скотна. Серед високоповажних гостей заходу із вітальним словом 
виступили Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні 

Генрик Літвін та міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма.  

Директор Полоністичного 
науково-інформаційного центру імені 
Ігоря Менька, доцент кафедри світової літератури та славістики Віра Меньок 
презентувала книгу „Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VI Міжнародного 
Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі”, яку вручила високоповажним гостям. 

Із пленарними лекціями виступили: Ришард Нич (Краків, Польща), Міхал 
Павел Марковський (Чикаго, США) та інші. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні Генрик 

Літвін 

Президія конференції: (зліва направо): 
професор Надія Скотна, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Республіки Польща в 
Україні Генрик Літвін, міський голова Дрогобича 
Тарас Кучма, доцент Віра Меньок, п. Ґжеґорж 
Юзефчик (Краків, Польща) 

Професор 
Ришард 

Нич 

Учасники та гості конференції Міхал Павел 
Марковський 
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„Ми обираємо здоров’я!” 
 

8 червня студенти-біологи та учні  Дрогобицького педагогічного ліцею (понад 
120 учасників)  на території  ліцею організували флешмоб „Ми обираємо здоров’я!”. 

З вітальним словом виступили: заступник декана біологічного факультету 
доцент Григорій Коссак і керівник проекту „Здоров’я майбутнього” Центру екології 
та здоров’я людини доцент Галина Ковальчук. 

Найактивніші організатори заходу – студенти групи БХ-21Б, а саме: Лілія 
Гавран, Ольга Яворська, Христина Зрада та Оксана Кузів. Флешмоб завершився 
виконанням Державного Гімну України. 

Флешмоб став завершальним етапом проведення літніх навчально-практичних 
занять учнів природничого класу педагогічного ліцею на кафедрі анатомії, фізіології 
та валеології. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ліцеїсти – учасники флешмобу 

Студенти-біологи та ліцеїсти під час 
флешмобу на території ліцею 

Флешмоб у вигляді серця 


