Міжфакультетська конференція на біологічному факультеті
8 червня 2016 р. на біологічному факультеті відбулася міжфакультетська
студентська науково-практична конференція молодих учених і студентів
„Природничо-наукова діяльність Івана Верхратського (до 170-річчя з дня
народження)”. У ній взяли участь науково-педагогічні працівники і студенти
біологічного (С. Волошанська, В.Стахів, Н. Стецула, Н. Лучків,
Ю. Кусайло, Р. Хомин, О. Дицьо),
історичного (В. Галик,
Л. Гриник,
А. Звіринська),
філологічного
(К. Іваночко,
Х. Хінальська, В. Дума, С. Хомин, Х. Пилипів, І. Шемелинець)
факультетів.
З вітальним словом виступили ректор університету
професор Надія Скотна, декан біологічного факультету Світлана
Волошанська, доцент кафедри української мови філологічного
З вітальним
факультету Костянтин Іваночко, заступник декана з наукової
словом виступила
роботи та міжнародної співпраці історичного факультету
ректор
Володимир Галик. Про результати
університету
професор Надія
наукових досліджень
у царині
Скотна
вивчення
наукової
спадщини
професора Верхратського доповідали Костянтин Іваночко та
Володимир Галик.

На фото (зліва направо): доцент Микола Галів, доцент
Костянтин Іваночко, професор Надія Скотна,
доцент Світлана Волошанська
Про результати
наукових
досліджень в
царині вивчення
наукової
спадщини
професора
Верхратського
доповів доцент
кафедри
української мови
Костянтин
Іваночко

Учасники та гості міжфакультетської конференції
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Участь університетської команди ДДПУ у програмі Британської ради
14 – 16 червня 2016 року команда нашого університету на чолі з ректором
професором Надією Скотною взяла участь у другому етапі грантового проекту
„Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України”, що реалізується
Британською радою в Україні, Інститутом вищої освіти НАПН України та Фундацією
лідерства для вищої освіти (Велика Британія). У межах трьох днів інтенсивних
тренінгів, організованих на базі готелю „Чорне море” в Одесі, учасники команди
ДДПУ працювали над вдосконаленням та представленням університетського
конкурсного проекту „Механізм оцінювання освітніх програм у системі забезпечення
якості освіти університету”, пройшли
психологічне
консультування
з
командної роботи. Завдяки виконанню
командних завдань і застосуванню таких
британських інтерактивних технологій,
як „світове кафе”, „пітчі в ліфті” та
інших, зорієнтованих на формування
креативного мислення та позитивної
командної
динаміки,
члени
дрогобицької команди здобули навички
На фото (зліва направо): кординатор
комунікації та прийняття управлінських
програми Сергій Курбатов, професор
рішень в умовах швидких освітніх змін.
Світлана Щудло, доцент Ігор Гриник,
студентка
Оксана Малетич, тренер Леслі
Насичена активна роботи команди
Хакслі, доцент Юрій Скварок, керівник
сприяла налагодженню комунікації з
освітніх програм Британської ради Людмила
командами
інших
одинадцяти
Таценко, директор Інституту вищої освіти
НАПН України Світлана Калашнікова
університетів, які
є учасниками цієї
програми,
та
підготовці
університетського проекту до
представлення
у
британському партнерському
університеті.

Університська команда
працює над груповим проектним
завданням

Університетська команда
під час роботи
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Налагодження міжнародної співпраці
16 червня 2016 року у стінах Дрогобицької
міської ради відбулася зустріч голови міста Тараса
Кучми, проректора з науково-педагогічної роботи
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка Володимира
Шарана, директора Дрогобицького коледжу
нафти і газу Мирона Баб’яка з головою
Міжнародного альянсу „Азербайджан-Україна”
Ельмаром Мамедовим.
На фото (зліва направо): Ельмар
У
ході Мамедов та Володимир Шаран
зустрічі
міський голова відзначив науковий потенціал
обох країн і перспективу співробітництва
навчальних
закладів
Дрогобича
та
Азербайджану. Володимир Шаран і Мирон
Баб’як окреслили свої пропозиції щодо наукової
співпраці, навчання азербайджанських студентів
На фото (зліва направо): викладач
Володимир Малик, міський голова
у Дрогобичі. Ельмара Мамедова зацікавила
Дрогобича Тарас Кучма, Ельмар
наукова співпраця між ВНЗ обох країн.
Мамедов, деректор Дрогобицького
коледжу нафти і газу Мирон Баб’як,
Учасники зустрічі підтримали ініціативу
проректор з науково-педагогічної
реалізації програми з обміну та навчання
роботи доцент Володимир Шаран
студентів.
22 червня 2016 року відбулася зустріч
керівництва Франкового університету з головою
Міжнародного
альянсу
„Азербайджан-Україна”
Ельмаром Мамедовим. Однією з головних тем
зустрічі було обговорення питання реалізації
програми навчання азербайджанських студентів у
Дрогобицькому
виші.
Розповідаючи
Ельмару
Мамедову про історію, етапи розвитку та науковий
потенціал університету, професор Надія Скотна
зупинилася й на поточній діяльності та
основних завданнях, які стоять сьогодні перед
керівництвом ВНЗ. Голова альянсу Ельмар
Мамедов розповів про освітню систему
Азербайджану та висловив зацікавленість
проектом щодо навчання азербайджанської
молоді в Дрогобицькому педуніверситеті. На
завершення зустрічі для гостей було
На фото (зліва направо): перекладач,
Ельмар Мамедов, ректор Надія
Скотна, проректор Володимир Шаран

проведено екскурсію університетом, вручено
пам’ятні подарунки.
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Студенти інституту іноземних мов – вихователі
у мовних пришкільних таборах
У період з 30 травня до 16 червня 2016 р. понад 30 студентів І – ІІІ курсів
інституту іноземних мов взяли участь у роботі пришкільних таборів Трускавця.
Щоденна програма передбачала обов’язкові заняття з іноземних мов (англійська,
польська), а також креативні виховні заходи. Вихователі намагалися створити
доброзичливу, продуктивну атмосферу, заохотити дітей до спілкування англійською
мовою та посилити інтерес до історії рідного Трускавця, спорту, здорового способу
життя і всього, що їх оточує.
Студенти висловили вдячність адміністрації шкіл: ЗСШ № 1, ЗСШ № 3 та НВК
№ 2 „Гімназії” та університету за можливість отримання цього неоціненного досвіду
роботи з дітьми.

Студенти інституту іноземних мов у
пришкільному таборі м. Трускавець

Студентам вдалося створити святкову та невимушену атмосферу, діти залюбки
грали в рухливі ігри використовуючи свій мовний потенціал, та ділилися
враженнями від першого дня перебування в таборі.
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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.
Цього дня німецька армія, продовжуючи загарбницьку ідеологію, ступила на
територію сучасної України, забираючи життя кожного п’ятого українця.
У Дрогобичі поминальні
заходи відбулися на території
меморіального комплексу „Тюрма
на Стрийській”. Чин скорботної
панахиди за жертвами війни
відправили священики усіх церков
Дрогобича. До участі у заході
долучилися
професор
Надія
Скотна
та
працівники
університету.
Спільною
молитвою
і
покладанням лампадок присутні
пом’янули невинно убієнних у ці
часи.

У день скорботи
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Вибори ректора Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
23 червня 2016 року відбулися вибори
ректора
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
За процесом голосування стежили спостерігачі
від кандидата на посаду ректора та від
Міністерства освіти і науки України – директор
департаменту кадрового забезпечення Наталія
Фурлет.
Вибори
пройшли
відповідно
до
законодавства, без порушень, із дотриманням
норм таємного голосування. Працівники
університету
виявили
високий
рівень
організованості – явка склала 87,95 %

Виборці отримують бюлетені

(752 особи) від загальної кількості виборців.
За результатами волевиявлення кандидат на посаду ректора
професор Надія Скотна отримала 700 голосів (81,87 %).

Під час
голосування

На фото (зліва направо): професор
Василь Бойчук (голова виборчої комісії),
Наталія Фурлет (директор департаменту
кадрового забезпечення МОН України),
доцент Юрій Вовк (спостерігач від
кандидата на посаду ректора
університету), Ігор Гівчак (член виборчої
комісії), проректор з науково-педагогічної
роботи Володимир Шаран (голова
організаційного комітету з виборів
ректора університету)
На фото (зліва направо): Ігор Гівчак (член виборчої комісії),
доцент Олена Куцик (член організаційного комітету з виборів
ректора), Марія Яцейко (голова Львівської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України), Мар’ян Калин
(заступник голови Львівської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України)
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Засідання вченої ради
29 червня 2016 року відбулося засідання вченої ради університету. Перед
початком засідання ректор університету Надія Скотна вручила атестати професора
Ірині Бермес і Галині Сабат, атестати доцента Наталії Закаляк та Степанові Сеньківу.
Учена рада розглянула питання про роботу Дрогобицького педагогічного
ліцею у 2015/2016 н.р., побутові умови проживання студентів та виховну роботу в
гуртожитках університету, затвердила План засідань вченої ради Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2016/2017 н.р., норми
часу для планування й обліку начальної роботи та перелік основних видів
методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників,
Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
здобувачів вищої освіти, Положення про навчання студентів за індивідуальним
графіком, Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та
Положення про вивчення вибіркових дисциплін у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті імені Івана Франка, внесла зміни до Правил прийому
Університету в 2016 році, передбачила в штаті виховного відділу ДДПУ керівника
інструментального ансамблю „Джерело”, а також розглянула 9 конкурсних справ.

У актовому залі головного корпусу

Ректор університету
професор Надія Скотна
вручає атестат професора Галині Сабат

Ірина Бермес отримує атестат
професора з рук ректора
університету
професора Надії Скотної
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Стартувала IV археологічна експедиція
2 липня 2016 року у м. Дрогобичі розпочалася ІV археологічна експедиція біля
вежі костьолу святого Бартоломея, організована історичним факультетом.

Проректор з науково-педагогічної
роботи Володимир Шаран
вітає присутніх з відкриттям
археологічної експедиції

Перші замітки про
експедицію
провідного наукового
співробітника Інституту
українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України
Юрія Лукомського

Професор Леонід Тимошенко висловив сподівання,
що IV археологічна експедиція принесе нові цікаві
знахідки і тим самим відкриє невідомі до цього
сторінки з історії пізньосередньовічного Дрогобича

Проректор з науковопедагогiчної роботи
доцент Володимир
Шаран приєднався до
археологiчної роботи
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На
відкритті
археологічної експедиції були
присутні
міський
голова
Дрогобича
Тарас
Кучма,
проректор
з
науковопедагогічної роботи доцент
Володимир Шаран, вікарій
костелу св. Варфоломія о. Єжи
Рашковські,
викладачі
та
студенти
історичного
факультету.

Участь викладачів біологічного факультету у тренінгу
12 – 13 липня 2016 року у м. Києві відбувся тренінг в рамках проекту
Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та за участі Швейцарського бюро
співробітництва в Україні „НІЗ: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні”, в
якій взяли участь голова робочої групи біологічного факультету декан Світлана
Волошанська та аспірант кафедри біології та хімії Ольга Шемеляк.
Учасники проекту пілотних областей України мали
можливість заслухати вітальне слово від директора Луіджі
Мігліоріні, в. о. Представника ВООЗ в Україні, голови
відділу законодавчих ініціатив Департаменту громадського
здоров’я МОЗ, заступника Міністра молоді та спорту
України Миколи Мовчана, а також Наталії Півень.
Менеджером Проекту – Джері Маквіні, було повідомлено
про заходи в рамках імплементації Проекту НІЗ до кінця
року.
Спікерами зустрічі були національні експерти та
представники Бюро ВООЗ в Україні, які ознайомили
присутніх з механізмом проведення STEP- та COSIдосліджень, а також інформаційної кампанії в областях для
фахівців первинної медико-санітарної ланки та населення.
Учасник тренiнгу
Ольга Шемеляк
На засіданнях було обговорено наступні кроки і заходи зі
зниження факторів ризику НІЗ в Україні.

Заходи зi зниження факторiв ризику НIЗ,
Анастасiя Думчева Бюро ВООЗ в Украiнi
Вiтальне слово вiд д-ра Луiджi
Мiглiорiнi,
виконувача обов’язки
Представника ВООЗ в Українi

Фактори ризику НIЗ. Харчування, Олег Швець, асоцiацiя
дieтологiв Украiни
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Вшановуємо пам’ять невинно убієнних
14 липня 2016 року керівництво університету взяло участь у поминальному
заході з нагоди 25-річчя перепоховання 486 жертв НКВС, яких було замордовано в
тюрмі на вул. Стрийській.

Ректор університету професор Надія Скотна
та доцент Юрій Вовк взяли участь
у поминальному заході

Під час виступу
владики Ярослава (Приріз),
єпископа Самбірсько-Дрогобицької
єпархії УГКЦ

На території меморіального комплексу „Тюрма на Стрийській” владика
Ярослав (Приріз), єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, разом зі
священиками відслужив поминальну молитву.
На завершення, після спільної молитви та покладанням квітів, учасники
заходу мали змогу переглянути фільм „Золотий
вересень. Хроніка Галичини 1939 – 1941” – перший в
Україні документальний ігровий фільм про події на
Західній Україні перед початком Другої світової війни,
який демонструвався у приміщенні музею „Тюрма на
Стрийській”.

Доцент кафедри давньої
історії України та
спеціальних історичних
дисциплін Богдан
Лазорак виголосив
доповідь на тему:
„Історія пам’яті жертв
тоталітарних репресій”

Покладання квітів
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Свято випускників на соціально-гуманітарному факультеті
15 липня 2016 року в актовій залі головного корпусу університету відбулося
урочисте вручення дипломів випускникам соціально-гуманітарного факультету, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”.
Декан факультету доцент Ігор Гриник, звертаючись з вітальним словом до
присутніх, подякував усім випускникам за п’ять активних років їхнього навчання та
побажав реалізувати себе у житті. Доцент Орест Гук і викладач Андрій Зимянський
вручили святкові грамоти найкращим студентам, після чого відбулося вручення
дипломів випускникам. Завершився захід спільною фотографією на згадку.

Випускники соцiально-гуманiтарного факультету 2016

У актовому залі головного корпусу університету
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На фото (справа наліво):
доцент Орест Гук та викладач
Андрiй Зимянський вручають
грамоти найкращим
випускникам

Декан соціальногуманітарного факультету
Ігор Гриник вручає диплом
випускниці Андріані Дець

Засідання оргкомітету першого міжнародного форуму жінок
19 липня 2016 року під керівництвом ректора професора Надії Скотної
відбулося засідання організаційного комітету з проведення І Міжнародного
наукового форуму „Українська жінка у національному та глобальному просторі:
історія, сучасність і перспективи”, що пройде у нашому університеті 24 – 25
листопада 2016 року. Форум присвячений 100-річчю заснування Всеукраїнської
громадської організації Союз українок, 50-річчю Світового Конгресу Українців та
160-річчю від дня народження Івана Франка. Організаторами цього наукового заходу
є Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка спільно зі
Світовою федерацією українських жіночих організацій та Всеукраїнською
громадською організацією (ВГО) Союз українок. У засіданні взяли участь голова
Союзу українок п. Ореслава Хомик і її заступник – п. Леся Процик, а також
представники Світової федерації українських жіночих організацій – п. Ірина
Тимечко та п. Наталя Сорочак, а також професор Світлана Щудло, заступник голови
оргкомітету з наукових питань.

Члени оргкомітету Форуму жінок (справа наліво): голова ВГО Союз Українок Ореслава
Хомик, голова Дрогобицького осередку Всеукраїнської громадської організації Союзу
Українок Леся Процик, член Дрогобицького осередку ВГО Союз Українок Наталя Сорочак,
ректор Дрогобицького педуніверситету професор Надія Скотна, член Дрогобицького
осередку ВГО Союз Українок Ірина Тимечко, заступник голови оргкомітету з наукових
питань професор Дрогобицького педуніверситету Світлана Щудло
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Участь представників Франкового вишу у англомовній Літній школі
Впродовж 17 – 20 серпня 2016 року професор Світлана Щудло та провідний
спеціаліст відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи Леся Перхун взяли
участь в організації та проведенні у м. Львові. Першої літньої англомовної школи
Української
асоціації
дослідників
освіти
„Освітні
дослідження: комунікація, написання грантів, методологія
та публікації”.
За фінансової підтримки Посольства США в Україні
Літня школа стала частиною масштабного річного проекту
Української асоціації дослідників освіти „Підтримка
реформування вищої освіти в Україні”, спрямованого на
підвищення рівня професіоналізму в навчальній і науковій
діяльності університетів, залучення викладачів до обміну
академічним
досвідом,
популяризації
емпіричних
На фото (зліва
досліджень у галузі освіти тощо.
направо): Свiтлана
Щудло – президент
Робота Школи проходила
УАДО, Леся Перхун –
чотири дні, впродовж яких 38
секретар асоцiацii
учасників,
відібраних
на
конкурсній основі, мали змогу взяти участь у тринадцяти
англомовних тренінгах, які провели п’ятнадцять тренерів з
України та з-за кордону, зокрема Утрехтського університету
(Нідерланди), Норвежського університету наук та
технологій (Норвегія), Кембриджського та Единбурзького
університетів (Велика Британія). Вітчизняні тренери
Керiвники
представляли університети Львова, Дрогобича, Умані,
Української та
Харкова, Херсону.
Європейської
Участь у роботі школи взяли президент Європейської
Асоціацій дослідників
освіти
та генеральний секретар цієї асоціації Маріт Хонерод Ховейд
(Норвегія), для яких це був перший візит до України.
Проф.
Світлана
Щудло
як
керівник
Української асоціації дослідників освіти розповіла
про становлення, місію та завдання Асоціації, що
заснована у грудні 2015 року на базі Франкового
університету, та за короткий термін зросла до 100
членів з 30 університетів України, стала членом
Європейської асоціації дослідників освіти. Також
С. Щудло провела тренінг щодо організації
міжнарожних освітніх досліджень.
У роботі школи гармонійно поєднувалася
теорія
і
практика
організації
навчання,
спрямованого на формування дослідницької
культури науковців та викладачів.
Учасники Лiтньої школи
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Відзначення 160-річчя від дня народження Івана Франка
27 серпня 2016 року в Дрогобичі відбулися
урочистості відзначення 160-річчя від дня
народження Івана Франка.
Ректор університету професор Надія
Скотна, проректори Володимир Шаран та
Мирон Чернець, представники міської влади
Дрогобича, онук Каменяра Роланд Франко,
директор Міжнародного фонду Івана Франка
Ігор Курус та гості свята завітали у с. Нагуєвичі,
де поклали квіти до пам’ятника Каменяра та
відвідали Музей-садибу Івана Франка.

Надія Скотна та Володимир Шаран
покладають квіти до пам'ятника
І. Франкові у Нагуєвичах

У Народному домі імені Івана
Франка відбувалася церемонія нагородження Лауреата Міжнародної премії
імені Івана Франка.

Початок церемонії нагородження
Лауреата Міжнародної премії імені
Івана Франка

З офіційними промовами
виступили
міський
голова
Дрогобича Тарас Кучма, ректор
університету
Надія
Скотна,
директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус, голова Правління
Міжнародного фонду Івана Франка Роланд Франко, академік Микола Мушинка,
професор
Університету
Мюнстера
(ФРН)
Альфред Шпрьоде.
Міжнародною премією імені Івана Франка
за визначний особистий внесок у розвиток
суспільно-гуманітарних
наук
нагороджено
Верховного Архиєпископа-емерита Блаженнішого Любомира Гузара. Оскільки Любомир
Гузар не зміг прибути до Дрогобича, премію
отримав уповноважений Блаженніший Владика
Ярослав Приріз (УГКЦ).
Слово про Івана Франка
виголошує ректор університету
професор Надія Скотна
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Учасники
святкового дійства взяли
участь
у
покладанні
квітів
до
підніжжя
пам’ятника
Іванові
Франку
та
відвідали
виставку
творів
декоративно-ужиткового
мистецтва,
народної
творчості,
друкованої
продукції.

Блаженніший Владика Ярослав
презентує монографію Лауреата
Міжнародної премії Блаженнішого
Любомира Гузара „Андрей
Шептицький, митрополит Галицький –
провісник екуменізму”

В актовому залі університету
відбулася презентація монографії
Блаженнішого Любомира Гузара
Дрогобицький університет дарує картину
Лауреату Міжнародної премії імені Івана Франка
Блаженнішому Любомиру Гузару

Учасники презентації монографії Любомира Гузара
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ХІІІ міжнародний симпозіум університетів Європи в Римі
На початку вересня в Римі відбувся ХІІІ міжнародний симпозіум університетів
Європи, в якому взяли участь понад 400 делегатів із 60-ти країн світу, серед них – 40
викладачів та капеланів з України!
Делегацію з нашої Єпархії очолив капелан о. Олег Кекош.
Програма Симпозіуму була надзвичайно цікавою і насиченою. Цікаві доповіді,
дискусії, нові знайомства та екскурсії наповнювали наше перебування у Римі.
Кульмінацією Симпозіуму була зустріч зі Святішим Отцем Франциском. Після
спільної молитви та промови Папа уділив усім своє архипастирське благословення.
З гарними враженнями та новими ідеями делегація повернулась на рідну Україну,
щоб творити гармонійну співпрацю Церкви та Університету для добра нашого
народу.

Українська делегація
на пленарному засіданні м. Рим

На фото (зліва направо): о. Олег Турків,
о.Олег Кекош, о. Петро Верхоляк
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Виступ студентського капелана
о. Олега Кекоша на симпозіумі

У перший день під час відкриття симпозіуму в Папському Латеран-ському
університеті серед інших були виступи єпископа та ректора цього освітнього закладу
Енріко Даль Коволо, архиєпископа
Рима Лоренцо Леуцці, міністра
освіти Італії Стефанії Джіанніні та
нобелівського лауреата з фізики
професора Клода
Коена-Тануджі .
Завершила відкриття симпозіуму
урочиста Вечірня в Папській базиліці
Сан Джовані на Латеранському
пагорбі під супровід італійського
Національного оркестру.
Незабутнім
завершенням
Симпозіуму для всіх учасників стала
суботня зустріч з Папою Франциском
на площі Святого Петра в Римі.
Упродовж подорожі до Рима
Дрогобичани перед початком відкриття
ХІІІ міжнародного симпозіуму
та під час повернення додому
університетів Європи в Римі
освітяни також відвідали Будапешт,
Падую, Флоренцію, Ланчано, Пескаре, Ріміні та Венецію, де відвідували екскурсії та
брали участь у Літургії в найвідоміших храмах Угорщини та Італії. У цей Ювілейний
рік Божого милосердя вони мали виняткову нагоду пройти крізь святі ювілейні двері
у чотирьох відпустових базиліках Рима. Особливими стали Богослужіння в церкві
Євхаристійного чуда в Ланчіано, у соборі Святого Марка у Венеції. Подорожуючі
мали змогу помолитися біля мощів св. Антонія в Падуї, священномученика
Йосафата, апостолів Петра і Павла та пророка Івана Хрестителя в Римі.
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Історичний факультет вітає своїх першокурсників
На історичному факультеті вже стало доброю традицією, після завершення
урочистого посвячення першокурсників, проведення зустрічі керівництва та
викладачів у стінах факультету зі студентами першого курсу.
З вітальним словом виступив декан факультету професор Леонід Тимошенко, в
якому коротко висвітлив історію факультету та ознайомив першокурсників з
структурними підрозділами факультету.
Заступник декана доцент Світлана Біла привітала студентів з новим навчальним
роком та від імені факультету вручила першокурсникам пам’ятні подарунки.
Свято завершилося музичним вітанням від студентки другого курсу Уляни
Іванової.

З вітальним словом до
першокурсників звернувся декан
історичного факультету професор
Леонід Тимошенко
Першокурсники уважно слухають
розповіді про історію та структуру
факультету

Заступник декана з навчальної роботи
доцент Світлана Біла привітала
студентів-першокурсників
з Днем знань і початком нового
навчального року, ознайомила
їх з особливостями навчального
процесу у вищій школі

Вручення пам’ятних подарунків
першокурсникам
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Програма соціальної адаптації для військовослужбовців
5 вересня 2016 року в актовій залі головного корпусу університету відбулися
збори звільнених у запас або відставку військовослужбовців, які виявили бажання
пройти курси перепідготовки у Центрі перепідготовки та післядипломної освіти
дрогобицького ВНЗ.
Із програмою курсів, які
проходять вже втретє, ознайомив
директор Центру перепідготовки та
післядипломної освіти доцент Петро
Фещенко. Також до
присутніх
звернулися: ректор професор Надія
Скотна, міський голова Дрогобича
Тарас Кучма, директор Західного
регіонального центру перепідготовки
та
соціальної
адаптації
військовослужбовців Андрій Рой,
менеджер програми НАТО-Україна
Крістофер Штаут та виконавчий
керівник цієї ж програми Олександра
Огороднікова, котрі ознайомили з
програмою НАТО, яка вже 16 років
реалізується в Україні та в інших
країнах
світу,
щодо
надання
допомоги
колишнім
військовослужбовцям. Кураторами програми
було
зазначено,
що
курси
є
безкоштовними
і
фінансуються
цивільним бюджетом НАТО.
До
роботи
Західного
регіонального центру перепідготовки

Відкриття зборів (зліва направо: менеджер
програми НАТО-Україна Крістофер Штаут,
керівник програми НАТО-Україна Олександра
Огороднікова, ректор Надія Скотна, міський
голова Дрогобича Тарас Кучма, директор
Західного регіонального центру перепідготовки
та соціальної адаптації військовослужбовців
Андрій Рой, директор Центру перепідготовки та
післядипломної освіти Петро Фещенко,
начальник 2 Спеціального центру швидкого
реагування Державної служби України з
надзвичайних ситуацій полковник служби
цивільного захисту Анатолій Кінчеші)

та соціальної адаптації військовослужбовців залучено, за весь час його

Полковник ЗСУ Григорій Дем’янчик
вітає колег-військовослужбовців
із початком навчання”

існування,
8,5
тис.
колишніх
військовослужбовців із 65 міст
України, з яких у Дрогобичі цього
року – 24 слухачі. За словами
Крістофера Штаута головною метою
програми
є
психологічна
реабілітація, соціальна адаптація та
майбутнє
працевлаштування
колишніх військовослужбовців.
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Презентація монографії „… яка молодь, таке й майбутнє народу”
8 вересня 2016 р. відбулася презентація монографії М. Чепіль та
Р. Вишнівського „… яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та
виховання” обсягом 24,4 др. арк. (Київ, Видавничий дім „Слово”, 420 с.). Монографія
складається з передмови, чотирьох розділів, післямови, списку використаних
джерел, додатків, резюме англійською та
польською мовами. Актуальним є висвітлення
життєвих позицій, ідейних переконань Івана
Франка, нове прочитання творів ученого, їх
інтерпретація з погляду сучасних потреб
українського суспільства та української освіти.
Монографія присвячена творчій спадщині
Івана Франка (1856 – 1916), яка увійшла до фонду
української педагогічної науки та є актуальною
Слово виголошує
для
розбудови
освіти,
привертає
увагу
ректор університету
численних сучасних дослідників з історії
професор Надія Скотна
педагогіки.
Формування
молодої
генерації українців Іван
Франко
пов’язував
насамперед із національною освітою, діяльністю
національної школи, яку
вважав одним з чи не
найважливіших соціальних інститутів перетворення
суспільства,
становлення і розвитку
української
нації.
І. Франко
відстоював
Учасники та гості свята
передові
освітні
ідеї,
невтомно боровся за українську національну школу, систему освіти та виховання
засобами друкованого слова, безпосередньою активною участю у багатьох виступах,
надихаючи інтелігенцію Галичини на
боротьбу за українську культуру, мову,
за демократизацію школи.
Автори
на
основі
широкої
джерельної бази розкрили феномен
педагогічної
персоналії
І. Франка;
основні
напрями
(теоретикопедагогічний,
громадськопросвітницький, науково-методичний,
Презентує монографію завідувач кафедри
літературно-публіцистичний)
творчої
загальної та дошкільної освіти
професор Марія Чепіль
діяльності
І. Франка
у
контексті
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культурно-освітнього поступу Галичини, обґрунтували етапи в обґрунтуванні
концепції національної школи; виокремли провідні педагогічні ідеї та найважливіші
цінності виховання особистості в літературно-педагогічній спадщині вченого,
розкрили внесок І. Франка у розробку дидактичних ідей, обґрунтування ролі вчителя
у навчально-виховному процесі; здійснили актуалізацію його педагогічних ідей і
творчої спадщини для становлення й розвитку сучасної освіти України.

Інсценізація казок Івана Франка „Ріпка” та „Старе добро забувається”

Учасники святкової академії

Ведучими святкової академії були
студенти ІV курсу соціальногуманітарного факультету
(зліва направо): Ірина Павловська
та Уляна Барило
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Діяльність педагогів України та Польщі в умовах полікультурності
12 вересня 2016 р. лабораторія педагогічної творчості університету спільно з
педагогами Університету Марії Кюрі-Склодовської провела у Дрогобичі науковометодичний семінар „Діяльність педагогів України та Польщі в умовах
полікультурності”. Наші партнери ознайомилися з виставкою творчих робіт
студентів соціально-гуманітарного факультету спеціальності „Дошкільна освіта”,
взяли участь у диспуті зі студентами-магістрами спеціальності „Дошкільна освіта”,
„Педагогіка вищої школи”.
Під час семінару обговорювалися
такі питання: зміст підготовки майбутніх
вихователів у педагогічних університетах

Завідувач кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти
професор Марія Чепіль та доктор
Університету Марії Кюрі-Склодовської,
Люблін, Польша Рената Франчак
обговорюють проблеми та перспективи
подальшої співпраці
На фото (зліва – направо): доктори

України та Польщі, реалізація ідей Марії
Університету Марії КюріСклодовської,
Люблін (РП) Ґжеґож
Монтессорі в дошкільних установах Польщі
Санецький, Моніка Хайковська та
та України, співпраця польських й
завідувач кафедри загальної
українських соціальних працівників щодо
педагогіки та дошкільної освіти Марія
Чепіль серед учасників семінару
надання допомоги сім’ям мігрантам,
діяльність
науково-педагогічних
працівників
в
умовах
полікультурності,
здоров’язбережувальні
технології
в
університетах України та Польщі: спільне та
відмінне, формування міжкультурних взаємин
студентів та викладачів: порівняльний аспект.
Студенти спеціальності „Дошкільна
освіта” Христина Стебельська та Ірина
Навроцька презентували наукові досягнення
студентів. У польських колег викликали
зацікавлення різні вили технік. Окремі роботи
студенти їм
подарували. Доцент О. Гевко
зробила огляд виставки робіт, виконаних
студентами під час занять з художньої праці.
Доценти Оксана Гевко (зліва) та
Надія Дудник (справа) діляться
досвідом роботи
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Олімпійський урок
22 вересня 2016 року ст. викладач кафедри теорії та методики фізичного
виховання О. Лемешко провів з учнями 9-х класів ЗОШ № 4 м. Дрогобича
Олімпійський урок на тему: „Історія Олімпійських ігор”. Захід відбувся в рамках
Всеукраїнської акції Національного олімпійського комітету (НОК) „Олімпійський
урок” та „Олімпійський тиждень”, які присвячуються Дню фізичної культури та
спорту.

Старший викладач факультету фізичного виховання Олександр
Лемешко у ЗОШ № 4 м. Дрогобич проводить олімпійський урок на тему:
„Історія Олімпійських ігор”

Під час уроку були продемонстровані відео-презентації: Топ-10 перемог
українців на Олімпійських іграх, Українські перемоги в Ріо – підсумки Олімпіади.
Вчитель фізичної культури А. Вовденко та класні керівники отримали у подарунок
друковану продукцію НОК України.
Метою цього
заходу є пропаганда
здорового способу
життя, поширення
ідей олімпізму та
розвиток олімпійського руху в Україні,
шляхом залучення
якомога
більшої
кількості
дітей,
юнацтва та молоді
до занять спортом.
Учасники олімпійського уроку (учні 6 – 7 класів)
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Співпраця соціально-гуманітарного факультету із вимушеними
переселенцями
22 вересня 2016 року студенти спільно із викладачами соціально-гуманітарного
факультету Ніною Гордієнко та Лілією Вовк відвідали мандрівну освітню виставку
„Кожен має право знати свої права”, організовану Агенством міжнародного
розвитку USAID „Права людини в дії”, місцевим координатором якої виступає ГО
„Арекет”. Регіональним координатором роботи експозиції в Дрогобичі та Львівській
області є колишній кримчанин Амет Бекіров. Екскурсію провела вимушена
переселенка зі сходу, учениця 9-го класу Дрогобицької ЗОШ № 4 Евеліна Шишкіна.
Виставка була розміщена у ЗОШ № 4 і присвячена методичному інструментарію
навчання правам людини. Експозиція складалася з 25 панелей, що містять стислі
тексти і візуальні інформаційні матеріали про принципи, цінності та окремі аспекти
прав людини.

Учасники мандрівної освітньої виставки
„Кожен має право знати свої прав”

Студенти знайомляться з експозицією
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Евеліна Шишкіна
проводить екскурсію

Міжнародна наукова конференція
22 – 24 вересня відбулася Міжнародна наукова конференція „На пограниччі
культур та народів. Економіка – суспільство – культура”, організована Державною
вищою професійною школою ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща). У конференції
взяли участь викладачі університету:
проф. Ірина Бермес, яка виголосила доповідь „Фестиваль „Лемківська Ватра” у
Ждині: феномен відновлення автентичного субетнічного фольклору”; доц.
Олександра Німилович із доповіддю
„Творчість Юліуша Зарембського у
контексті міжкультурного діалогу:
Польща – Україна”; доц. Віра Меньок
із доповіддю „Бруно Шульц та
сучасні соціально-культурні зміни
Дрогобича…”; доц. Павло Скотний із
доповіддю „Розвиток системи освіти в
Україні у контексті глобальних
міграційних процесів”; доц. Олена Галян із доповіддю „Діагностика як елемент
сприяння суб’єктності учня під час міграційних процесів в Україні” та доц. Ігор
Галян із доповіддю „Детермінанти оцінювання особистісного розвитку української
молоді: регіональний аспект”.

Виступає проф.
Ірина Бермес

Доповідач доц.
Віра Меньок

Доц. Олександра
Німилович

Доповідає
доц. Олена Галян

Доповідач доц. Павло Скотний
Учасники конференції (зліва направо) І ряд: Олена Галян,
Ірина Бермес, Віра Меньок, Даріуш Вояковський
2 ряд: Ігор Галян, Олександра Німилович, Павло Скотний

153

„Паросток 10 років діяльності”
26 вересня на біолого-природничому факультеті відбулося святкування 10річчя волонтерського консультативно-валеологічного центру „Паросток”. Зусиллями
колективу Центру „Екології та здоров’я людини” та небайдужих працівників
факультету, волонтерів, студентського активу завдяки
тісній співпраці з організацією „Віра і Світло”, „Надія”,
партнерів і колег з університету та коледжу „Вівес”
функціонує центр „Паросток”.
Розпочалася святкова програма з вітального
слова декана біолого-природничого факультету
доцента
Світлани
Волошанської.
З
ювілеєм
волонтерський консультативно-валеологічний центр
„Паросток” привітали капелан університету отець Олег
Кекош, ректор університету Надія Скотна, міський З ювілеєм „Паростка” вітає
ректор університету
голови Трускавця Андрій Кульчинський, заступник
професор Надія Скотна
міського голови Дрогобича з гуманітарних
питань Олег Дукас. До присутніх гостей
звернулися Роман Гудзеляк, Михайло Шубак,
Ірина Дзюрах та Лілія Васишак.

Вітальне слово виголошує доцент
Світлана Волошанська

Заключне слово проголосив доктор
медицини,
меценат
Патрік
Беллінк
Музичний дарунок для гостей колективу
(Бельгія), побажали центру „Паросток”
мандоліністів „Лісові квіти”
подальшого розвитку.
У вестибулі факультету була розгорнута благодійна ярмарка на підтримку
людей з обмеженими можливостями.

Доктор медицини, мецанат
Патрік Беллінк (Бельгія)

Гості та волонтери заходу
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Вручено диплом „Honoris causa” Патрікові Беллінку
29 вересня 2016 року в актовій залі головного корпусу університету відбулося
урочисте засідання вченої ради з нагоди вручення диплома Почесного доктора
Дрогобицького державного університету імені
Івана Франка лікареві, меценату, доктору
медицини Патрікові Марселю Беллінку за
великий внесок у розвиток співпраці між
Дрогобицьким
державним
педагогічним
університетом
імені
Івана
Франка
та
Університетським
коледжем
ВІВЕС
і
благодійною організацією „Орадеа”, а також
визначні здобутки у сфері соціальної роботи та
організації міжнародних (у т.ч. українськорумуно-бельгійських)
наукових
і
освітніх
Вручення диплома Honoris сausa
проектів.
Відкрила урочисте засідання ректор професор Надія Скотна. Слово на пошану
номінанта виголосили декан біолого-природничого факультету доцент Світлана
Волошанська та декан соціально-гуманітарного факультету доцент Ігор Гриник.
Почесний доктор
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені
Івана Франка Патрік Беллінк
виголосив доповідь та подякував
вченій раді за нагороду.
На урочистій вчені раді
також були присутні гості: Івз
Вантенс, член уряду Фландрії,
Вівіна Деместер, співзасновниця
і директор центру соціального
обслуговування
„Монікенхайде”
(м. Зорсель,
Бельгія),
Евелін
Лерой, координатор міжнародних
зв’зків
Університетського
коледжу ВІВЕС, колеги-тренери з
реабілітаційних
центрів
„Зевенберген”
(Бельгія)
та
„Крістал” (Румунія), а також
дружина
номінанта
Людгард
Беллінк, родина та друзі доктора
Патріка Беллінка.
Учасники та гості урочистої вченої ради
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
30 вересня 2016 року у
Барановицькому
державному
університеті
(Республіка
Білорусь)
відбулася
ІІІ
Міжнародна науково-практична
конференція
„Непрерывное
технологическое и эстетическое
образование:
тенденции,
достижения, проблемы”, у якій
взяли
участь
викладачі
факультету
початкової
та
мистецької освіти.

На фото (зліва направо): завідувач кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання у
початковій школі, професор Марія Федурко, декан
факультету доцент Іван Кутняк, заступник декана з
наукової роботи та міжнародної співпраці Галина
Філь, доцент кафедри філологічних дисциплін та
методики їх викладання
у початковій школі Світлана Луців

Викладачі факультету початкової та
мистецької освіти і професор
кафедри дошкільної педагогіки та
технологій Барановицького
державного університету
З. Лукашеня (третя зліва)

Під час роботи
ІІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції

Під час екскурсії в музей-садибі Адама Міцкевича
в селі Заосьє біля міста Новогрудка

156

Стажування педагогів і психологів з Польщі
Упродовж вересня на соціально-гуманітарному факультеті на стажуванні
перебували дев’ять науково-педагогічних працівників з Університету Марії КюріСклодовської (Люблін, Польща): доктор габілітована професор Анна Дудак, доктор
габілітована професор Катажина Клімковська, доктор ад’юнкт Ґжеґож Санецький,
доктор ад’юнкт Рената Франчак, доктор ад’юнкт Моніка Хайковська, доктор ад’юнкт
Анна Вятровська, доктор ад’юнкт Сара Філіп’як, доктор ад’юнкт Малґожата КосткаШиманська, доктор ад’юнкт Анна Тихманович.
Під час зустрічі було обговорено результати співпраці між факультетами за
останні десять років, накреслено нові перспективи. Декан факультету Ігор Гриник
окреслив напрями міжнарод-ної діяльності факультету, співпрацю з іншими
зарубіж-ними партнерами, заакцен-тував увагу на особливостях діяльності наших
випускників в Україні. Заступник декана з міжнародної співпраці факультету
педагогіки та психології Анна Дудак окреслила власне бачення розвитку співпраці
між факультетами, шляхи подолання безробіття у країнах пострадянського
простору, виховання дітей у неповних сім’ях, формування мотивації до навчання
дітей різновікових груп та інше.

Спільне фото польських і українських науковців у кабінеті
ректора професора Надії Скотної (друга справа)

Польські колеги ознайомилися з організацією навчально-виховного процесу та
досвідом викладання психолого-педагогічних дисциплін у Дрогобицькому
університеті, взяли участь у Міжнародній науковій конференції „Педагогічні аспекти
підготовки фахівців в університетах до професійної діяльності” (6 вересня 2016 р.),
спільно організували і провели науково-методичний семінар „Діяльність педагогів
України та Польщі в умовах полікультурності” (12 вересня 2016 р.).
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Святковий концерт до Дня працівника освіти
3 жовтня 2016 року в університеті відбувся концерт з нагоди Дня працівника
освіти, організований профкомом працівників університету. Ректор професор Надія
Скотна привітала всіх колег зі святом та нагородила найкращих працівників
грамотами.
На свято до Франкового вишу
завітав член Центрального Комітету
профспілки працівників освіти та
науки України Анатолій Бойко, який
від імені Профспілки працівників
освіти і науки України, вручив
ректорові професору Надії Скотній
Почесний
знак
„За
соціальне
партнерство”. Грамотою обласної
ради Анатолій Бойко нагородив голову
Під час виконання
державного Гімну України
профспілки працівників університету
доцента Олену Куцик.

Ректор професор
Надія Скотна вітає
колег із
професійним
святом

Під час нагородження
Анатолій Бойко
голови профкому
вручає Почесний знак
працівників
„За соціальне
університету
партнерство” ректору
Олени Куцик
професору Надії
Скотній

Для гостей у залі
виступали
студенти
інституту
музичного
мистецтва та факультету
початкової та мистецької
освіти. Хореографічний
подарунок для освітян
презентували гості свята
– ансамбль сучасного
танцю „Мікс-денс” .

Освітян вітає капелан
університету
о. Олег Кекош

Хореографічний подарунок від ансамблю сучасного танцю
„Імпресія” факультету початкової та мистецької освіти
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Студент інституту
музичного
мистецтва Євген
Сов'як презентує
авторський твір

Виступає провідний
концертмейстр
факультету
початкової та
мистецької освіти
Юрій Дякунчак

Музичне вітання у
виконанні магістранта
інституту музичного
мистецтва Івана
Бобітка
(концертмейстер
Наталія Сторонська)

Виступає ансамбль сучасного танцю
„Мікс-денс” (м. Дрогобич)

Ведучими
святкового
концерту були
доцент Галина
Стець та
Володимир Думич

Студент-магістр
інституту музичного мистецтва
Роман Локатир (концертмейстр –
Наталія Сторонська)

Виступає ансамбль імені
Альферда Шраєра
(м. Дрогобич). Солістка – Яна
Лензион (аспірантка інституту
музичного мистецтва)
Музичне вітання дарує народний інструментальний
ансамбль „Намисто”.
Солісти Світлана та Галина Дицьо
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Підсумковий спортивний вечір
4 жовтня 2016 року в актовому залі інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій відбувся загальноуніверситетський вечір, присвячений
підбиттю підсумків спортивно-масової роботи за 2015 – 2016 н. р. Вітали та
нагороджували студентів і викладачів проректор з науковопедагогічної роботи В. Шаран, декан факультету фізичного
виховання Р. Чопик, завідувач кафедри фізичного виховання
О. Слімаковський та голова профкому студентів університету
І. Гівчак.
Оголосили подяку та нагородили
грошовою премією 10 студентів,
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів – 37
студентів
факультету
фізичного
виховання, нагороджено 5 викладачів
факультету фізичного виховання та
оголошено подяку 12 викладачам.
Проректор
Володимир Шаран
Для студентів, викладачів і
нагороджує
гостей спортивного свята виступали:
старшого викладача
команда
КВН
„ФІФА”,
група
На фото зліва направо:
кафедри спортивних
С. Вікоброда,
дисціплін і туризму
спортивної
аеробіки
(тренер
М. Гурелич, Р. Чопик
Романа Кушніра
А. Чепелюк), учасники Міжнародної
федерація бойового гопака засновник В. Пілат, Дрогобицький осередок Духобор,
(тренер М. Гончарук) та Чемпіон Європи з ушу А. Фегецин
(тренер – О. Сотрихіна).

Тренер
Чемпіона
Європи з ушу
– викладач
кафедри
фізичного
виховання
Оксана
Сотрихіна

Учасники
та гості заходу

Під час виступу групи спортивної аеробіки
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Дебют першокурсників в ІФМЕІТ
5 жовтня 2016 року в актовій залі інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій відбувся традиційний огляд-конкурс художньої
самодіяльності студентів І курсу „Дебют ІФМЕІТ”.
Урізноманітнили творчу програму заходу та
привітали учасників і гостей свята відомі в
університеті команди КВН: „ФІФА”, „Фізматівська
Шпана” та „3D”.
Голова журі доцент Іван Нищак відзначив
високий рівень проведення свята, дотепність жартів,
креативність і талановитість молодого поповнення
„студентської родини” інституту, а також подякував
організаторам та усім причетним до підготовки Члени журі доцент Іван Нищак та
заходу.
старший викладач Ольга Золота
нагороджують переможців
За одноголосним рішенням журі переможцем
конкурсу було оголошено команду групи КН-105Б.

З вітальним словом до першокурсників
звертаються члени журі, студенти ІФМЕІТ
Володимир Костюк та Руслан Дяків

Переможці конкурсу –
група КН-105Б

Учасники конкурсу – гідне поповнення
„студентської родини” інституту
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Участь викладачів університету у заходах Британської ради
6 жовтня 2016 р. завідувач кафедри правознавства, соціології та політології
проф. Світлана Щудло та завідувач аспірантури доц. Тетяна Козак взяли участь у
семінарі екс-директора, а нині – експерта-консультанта Британської агенції з
забезпечення якості вищої освіти Стівена Джексона. Семінар на тему: „Система
забезпечення якості освіти на рівні університету” пройшов за підтримки Британської
ради в Інституті вищої освіти НАПН України (м. Київ) і був присвячений
ознайомленню з досвідом забезпечення якості освіти в університетах Великої
Британії.
7 жовтня 2016 р. професор С. Щудло разом з представниками 12 університетів
взяла участь у звіті з моніторингу імплементації університетських проектів, поданих
на Програму Британської ради з розвитку лідерського потенціалу університетів, що
відбувся в Інституті вищої освіти НАПН України. Проект Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка з проблем оцінювання якості освітніх
програм реалізується з березня 2016 року командою під керівництвом ректора
університету професор Н. Скотної у складі професора С. Щудло, доцента І. Гриника,
доцента Ю. Скварка, доцента Т. Пантюк, аспіранта Л. Вовк, студента О. Малетич.

Після семінару (зліва
направо): доцент Тетяна Козак,
екс-директор Британської
агенції забезпечення
якості у вищій освіті Стівен
Джексон,
професор Світлана Щудло,
директор Інституту вищої
освіти НАПН України
професор С. Калашнікова

Професор С. Щудло звітує про результати імплементації
командою Дрогобицького університету проекту
Британської ради
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Урочисте віче
10 жовтня 2016 року відбулося урочисте віче з нагоди 50-річчя від дня
встановлення у місті Дрогобич пам’ятника Іванові Франку.

Під час покладання квітів до пам'ятника
Іванові Франкові

Пам’ятник Франкові у Дрогобичі
встановлений 1966 року. Автори —
скульптори Еммануїл
Мисько,
Яків
Чайка, Василь Одрехівський, архітектори Ярослав Новаківський та Анатолій
Консулов. До віче долучилися викладачі
та студенти університету на чолі із
ректором університету професором
Надією Скотною, проректором з
науково-педагогічної роботи доцентом
Володимиром
Шараном,
головою
студентського
профкому
Ігорем
Чоловічий камерний хор
„Боян Дрогобицький”.
Гівчаком.
Художній керівник Петро Гушоватий
Після покладання квітів до
підніжжя пам’ятника на заході виступили: народний чоловічий камерний хор „Боян
Дрогобицький”, народна чоловіча капела „Бескид” імені С. Стельмащука, поети
Роман Пастух та Степан Яким, Світлана Фаринович, вчитель-методист ЗОШ № 1
імені Івана Франка І – ІІІ ступенів, учні дрогобицьких загальноосвітніх шкіл.

Учасники віче
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Конференція-презентація на історичному факультеті
„Видатні люди Дрогобича”
11 жовтня 2016 року на історичному факультеті відбулася конференціяпрезентація „Видатні люди Дрогобича”. Відкрила її заступник декана доцент
Світлана Біла та розповіла про Дрогобич як місто багатьох культур. Студентиісторики підготували цікаві доповіді з презентаціями про відомих у світі людей, які
так чи так пов’язані з Дрогобичем: „Всесвіт музики Ігнатія Тегермана” (Ганна
Сергєєва, гр. ІП-32Б); „Зірка світового рівня – Елізабет Бергнер” (Аліна Звіринська,
гр. ІП-31Б); „Бруно Шульц і його місто” (Мар’яна Герляк, гр. ІП-41Б); „Альфред
Шраєр. Життя, переплетене з Дрогобичем” (Василина Бермес, гр. ІП-42Б); „Ю.
Котермак і дрогобицька юність” (Ганна Шумська, гр. ІП-31Б); „Єврейський маляр –
Маврицій Готтліб” (Остап Зубкович, гр. ІП-31Б); „Іван Франко і Дрогобич” (Лілія
Кузишин, гр. ІП-41Б); „Мирослав Маринович – той, що не здається” (Лілія Гриник,
гр. ІП-31Б); „Російський олігарх із Дрогобича – Віктор Вексельберг” (Ігор Чорний, гр.
ІП-31Б).
На презентації були присутні студенти, викладачі та вчителі загальноосвітніх
шкіл Дрогобицького району на чолі з доцентом
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Надією Дудник.

Студентка четвертого курсу
Лілія Кузишин виступила з
доповіддю „Іван Франко
і Дрогобич”

З презентацією виступає
Ганна Шумська, студентка
третього курсу „Ю. Котермак
і дрогобицька юність”
(Ганна Шумська, третій курс)

Модератор конференції –
резентації Аліна
Звіринська, студентка
третього курсу
Учасники конференції уважно слухають виступ Лілії
Гриник про Мирослава Мариновича – той, що не
здається” (Лілія Гриник, третій курс)
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Святкова академія
11 жовтня 2016 року в актовому залі головного корпусу
відбулася святкова академія „Читаємо поезію Франка − і
актуальність бачимо у всьому”, яку підготували студенти
спеціальності „Дошкільна освіта” соціально-гуманітарного
факультету під керівництвом доцента О. Гевко. У залі була
виставка студентських малюнків, плакатів, ілюстрацій до творів
Івана Франка.
Ректор університету
проф. Надія Скотна

Святкову академію,
присвячену 160-річчю від
дня
народження
Івана
Франка, відкрила ректор
професор Надія Скотна.
Відбулася
презентація
монографії
завідувача
кафедри
загальної
педагогіки та дошкільної освіти професора
Учасники святкової академії
Марії Чепіль „…яка молодь, таке й майбутнє
народу”та співавтора Романа Вишнівського.
На святі були представлені інсценізації творів Івана
Франка: „Лис Микита” „Лисичка-кума” „Лисичка та
Журавель”, „Старе добро забувається”, „Ріпка” та ін. У
виконанні студентів прозвучала поезія Каменяра.
Окрасою свята були пісні у виконанні студентів:
„Надійшла весна прекрасна”, „Час рікою пливе” та ін.
Ведучі свята (зліва
направо): Ірина Навроцька,
Уляна Барило

Інсценізація казки „Ріпка”
студентами соціальногуманітарного факультету
групи ДО-34Б

Учасники та гості свята

165

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
„Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”
12 – 14 жовтня 2016 р. на біолого-природничому факультеті спільно з
Жешувським університетом імені Ядвіги Крульової та представництвом польської
академії наук у Києві відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
„Стан
природних
ресурсів,
перспективи
їх
збереження
та
відновлення”, яка проводиться один
раз на чотири роки.
Пленарне засідання відкрила
декан біолого-природничого факультету
Світлана
Волошанська.
З
вітальним
словом
до
учасників
звернулася:
ректор
університету
професор Надія Скотна. Доповідачами
були: доктор філософії професор
Жешувського університету Ян Гонсьор,
кандидат біологічних наук Олена
Президія науково-практичної конференції
Барабаш (м. Київ); завідувач відділу
(зліва направо): доцент Василь Стахів, ректор
професор Надія Скотна, декан біологопатології
вагітних
Дрогобицького
припродничого факультету
пологового
будинку,
Михайло
доцент Світлана Волошанська
Туряниця;
заступник
голови
Дрогобицької державної адміністрації Іван Мізерник; працівник Волинської
державної дослідної сільсько-господарської станції Галина Андрейко; житомирський
науковець Наталія Осадчук.

Учасники конференції
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Профорієнтаційний захід істориків ЗОШ № 4 м. Дрогобича
18 жовтня 2016 року викладачі та студенти історичного факультету з метою
профорієнтаційної роботи організували навчальний семінар „Психолого-педагогічні
аспекти історичної шкільної освіти” в загально-освітній школі № 4 м. Дрогобич. Із
доповідями на семінарі виступили: заступник декана історичного факультету доцент
Світлана Біла, доцент Надія Дудник, доцент Ірина Лозинська, методист методкабінету Олеся Сисин виступила з
доповіддю „Краєзнавча робота як
важлива складова історичної освіти.
Студенти-історики ІІІ курсу підготували цікаві доповіді з презентаціями
про відомих у світі людей, які пов’язані
з Дрогобичем: „Всесвіт музики Ігнатія
Тегермана” (Ганна Сергєєва); „Зірка
світового рівня – Елізабет Бергнер”
(Аліна Звіринська); „Бруно Шульц і
його
місто”
(Мар’яна
Герляк);
„Альфред Шраєр. Життя, переплетене
з Дрогобичем” (Василина Бермес); „Ю.
Заступник декана історичного факультету
Котермак і дрогобицька юність” (Ганна
Світлана Біла виступила із доповіддю
„Інноваційне навчання на уроках історії:
Шумська); „Єврейський маляр –
теорія і практика”
Маврицій Готтліб” (Остап Зубкович);
„Іван Франко і Дрогобич” (Лілія
Кузишин); „Мирослав Маринович –
той, що не здається»” (Лілія Гриник;
„Російський олігарх із Дрогобича –
Віктор Вексельберг” (Ігор Чорний).

„Становлення та розвиток
інноватики в педагогічній
теорії і практиці”
розповіла доцент кафедри
загальної педагогіки та
дошкільної освіти Надія
Дудник
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Презентація монографії професора Мирослава Савчина
19 жовтня 2016 року відбулася презентація монографії завідувача кафедри
психології доктора психологічних наук професора Мирослава Савчина „Здатності
особистості”. Предмет дослідження монографії – фундаментальні автентичні
здатності особистості (вірити, любити, творити добро, боротися зі злом, творити
свободу і відповідальність) – досить довго залишався поза увагою науковцівпсихологів його відносили лише до царини релігії або етики. Монографія є першим
системним аналізом та викладом особистісних здатностей, які забезпечують
функціонування і становлення власного внутрішнього світу та власного життя і
життя інших людей. Вона привносить у психологічну науку нове, альтернативне
вирішення одвічних проблем людини, відкриває нові горизонти людської психіки в
її тісному зв’язку з духовністю та моральністю.

Із привітанням виступила ректор
університету Надія Скотна

Слова вітань
наставнику
професорові
Мирославу Савчину
виголошує студентка
ІV курсу соціальногуманітарного
факультету
Марія Ковач

Монографію презентує
професор Мирослав Савчин

Студентський капелан
о. Олег Кекош вітає
науковця кафедри

На презентації виступили:
ректор професор Надія Скотна,
доцент Леся Василенко, капелан
університету о. Олег Кекош, декан
соціально-гуманітарного факультету
доцент Ігор Гриник, та студенти
факультету.

Професор
Мирослав
Савчин подякував за щирі
слова вітань та відповів на
питання аудиторії. Модератор
заходу – кандидат психологічних наук Андрій Зимянський.
Учасники презентації
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Партнерська співпраця у напрямі профілактики узалежнень молоді
19 жовтня 2016 року в університеті відбулася чергова зустріч делегації нашого
університету, очолювана ректором професором Надією Скотною, з делегаціями
Державної агенції розв’язання алкогольних проблем (м. Варшава, Польща) на чолі з
директором Криштофом Бжускою та Дрогобицького Благодійного фонду „Карітас”
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ на чолі з директором о. Ігорем
Козанкевичем. До складу делегації
Дрогобицького університету ввійшли:
завідувач
кафедри
правознавства,
соціології та політології професор
Світлана Щудло, декан соціальногуманітарного факультету доцент Ігор
Гриник, викладач кафедри практичної
психології Лілія Вовк.
Під час зустріч було підписано
тристоронню угоду про співпрацю та
Після підписання угоди про співпрацю
обговорено спільні кроки до реалізації
(зліва направо): представники PARPA
Програми профілактики узалежнень
К. Окуліч та Л. Слодовнік, ректор
університету професор Н. Скотна,
серед молоді. Перший крок співпраці –
директор PARPA К. Бруска, представник
проведення опитування серед школярів
БФ „Карітас” А. Козанкевич, керівник БФ
„Карітас” о. І. Козанкевич, професор
Львівщини стосовно здорового способу
С. Щудло, викл. Л. Вовк, декан соціальножиття, яке за аналогічною методикою,
гуманітарного факультету доцент І. Гриник
проводитиметься
й
серед
молоді
Польщі, що дасть змогу зіставити та обговорити дослідницькі результати.
Польська
агенція
є
авторитетною
державною
професійною структурою, яка
займається
сертифікованим
навчанням фахівців у сфері
психотерапії,
експертизою,
розробкою нових технологій,
науковими
дослідженнями
у
сфері протидії узалежненням.

На зустрічі
жваво
обговорювалися напрями
співпраці
університету з
партнерами

Обговорення методики
проведення
міжнародного
дослідження серед
школярів Львівщини
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Екскурсія студентів біолого-природничого факультету
20 жовтня 2016 р. студенти біолого-природничого факультету напрямів
підготовки „Екологія” та „Географія” здійснили навчально-пізнавальну екскурсію за
маршрутом м. Старий Самбір – с. Ралівка – с. Кульчиці – с. Брониця. Керівниками
екскурсії були: завідувач кафедри екології та географії професор Андрій Дзюбайло
та доценти Мирон Цайтлер і Тарас Скробач.
Студентам
вдалося
побачити
кілька
об’єктів
екологічного та культурнопізнавального призначення.
Особливу зацікавленість у
майбутніх екологів викликала
найбільша в Західній Україні
сонячна електростанція у
с. Ралівка
та
вітрова
електростанція у м. Старий
Самбір.
Інженери-енергетики провели для студентів
короткі лекції безпосередньо
Вітрова електростанція м. Старий Самбір

на об’єктах альтернативної
енергетики. Студенти мали
змогу у цей день побачити
плантацію
енергетичної
верби та оглянути Броницьке сміттєзвалище.

Студенти на сонячній
електростанції в с. Ралівка
Самбірського району

Студенти відвідали музей
у с. Кульчиці, де народилися
гетьман Петро Сагайдачний та
першовідкривач Віденської
кав’ярні Юрій Кульчицький.
Музей-садиба гетьмана
Петра Сагайдачного
с. Кульчичі
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V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
20 – 21 жовтня 2016 р. в інституті музичного мистецтва відбулася V Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція „Хорове мистецтво України та його
подвижники”. Почесним учасником заходу була Ольга Бенч, екс-генконсул України у
Словаччині, професор католицького університету у Ружомберзі. За результатами
інтернет-конференції учасникам видано сертифікати, а матеріали вміщуються в
електронному збірнику, де
висвітлено
погляди
наукової, педагогічної та
мистецтвознавчої
громадськості.
Науковці
обговорюють теоретикопрактичних
засади
мистецтвознавства,
культурології, педагогіки;
описують діяльність провідних диригентів у культурно-мистецькому житті України
та діаспори. У збірниках подано теоретико-методологічні основи диригентськохорового виконавства; виокремлено концептуальні основи мистецької освіти у
національному та культурно-освітньому просторі; теоретичні й практичні засади
хорового диригування в сучасних освітніх процесах.
Творча зустріч із професором Ольгою Бенч (Словаччина)
25 жовтня 2016 р. в актовому залі головного корпусу
відбулася творча зустріч з екс-генконсулом України в
Словаччині, професором Національної музичної академії
України
імені
Петра
Чайковського,
Католицького
університету м. Ружомберк, народною артисткою України,
заслуженим діячем мистецтв, професором Ольгою Бенч.
Захід проводився в рамках V
Міжнародної
науковопрактичної інтернет-конференції
„Хорове
мистецтво
України та його подвижНародна артистка
України,
професор
ники”.
Ольга Бенч
Професор Ольга Бенч
порівняла системи освіти Європи та України,
зіставляючи плани на майбутнє української та
словацької студентської молоді. Гість емоційно
провела майстер-клас із техніки диригування зі
Майстер клас з техніки
студенткою Б. Савуляк (клас завідувача кафедри
диригування зі студенткою
методики музичного виховання та диригування
Богданою Савуляк
І. Бермес).
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Візит делегації університету до Бельгії
21 жовтня делегація університету на чолі з ректором професором Надією
Скотною у складі декана соціально-гуманітарного факультету доц. Ігоря Гриника та
декана біолого-природничого факультету доц. Світлани Волошанської взяла участь в
урочистостях, присвячених діяльності нашого багаторічного партнера –
неприбуткової організації „Орадеа” (м. Лір,
Бельгія), очолюваної почесним доктором
Дрогобицького педуніверситету Патріком
Беллінком. Урочистості відбувалися в мерії
м. Лір. Співпраця з нашим університетом
передбачає організацію семінарів-тренінгів
для студентів університету та працівників
соціальних служб Львівської області,
проведення
спільних
конференцій
і
„круглих
столів”,
розвиток
програм
студентської та викладацької мобільності.

Робоча зустріч української делегації із
представниками бельгійських організацій

Результати
спільної
діяльності
бельгійських
та
українських партнерів були високо
оцінені посольством України в
Королівстві Бельгія, яке представляла 2-й секретар Наталя Голян.
Надзвичайно
приємною
була зустріч наших колег зі
студентами
соціально-гуманітарного факультету, які на той час
На фото (зліва направо):
Л. Хлонь, І. Гриник,
Е. Какельберг, Н. Скотна,
С. Волошанська, А. Ханас

перебували
на
семестровому навчанні
в
Університетському
коледжі
ВІВЕС
за
програмою Еразмус+.
Подарунком
від
доктора Беллінка став
концерт симфонічного
оркестру зі Словаччини
за
диригуванням
бельгійського дириґента Германа Енгельса.

Зустріч гостей з представниками мерії міста Лір
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Візит делегації університету до Полонійної Академії у Ченстохові
22 жовтня 2016 року делегація університету на чолі
із
проректором
з
науково-педагогічної
роботи
Володимиром Шараном на запрошення ксьондза-ректора
Анджея Криньского взяла участь в урочистостях з нагоди
25-річчя Полонійної Академії у Ченстохові (РП) та
початку академічного року. У ході візиту було обговорено
шляхи подальшої співпраці двох навчальних закладів.

На фото (зліва направо): директор інституту
іноземних мов Володимир Кемінь, проректор
з науково-педагогічної роботи Володимир
Шаран, ксьондз-ректор Анджей Кринський,
помічник ректора Юрій Вовк, доцент кафедри
мовної та міжкультурної комунікації Галина
Кемінь, директор ліцею Ольга Заяць

Учасники ювілею Полонійної Академії у Ченстохові
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„Козацькі забави – 2016”
25 жовтня 2016 р. на майданчику біля гуртожитку №1 (вул. В. Великого, 3)
відбулися щорічні „Козацькі забави – 2016”, на яких виборювали першість збірні
студентські команди факультетів.
Програма змагань включала приготування козацького куліша, козацькі
комбіновані естафети, конкурси „Отамани”, „Козачки”, боротьбу на руках (хлопці і
дівчата),
метання
колоди,
перерізання
колоди, перетягування линви, а також
показові виступи та художні номери.

Конкурсна естафета

Конкурс „метання колоди”

Перетягування линви
Армреслінг серед дівчат

Армреслінг серед хлопців
Декан факультету фізичного виховання
Роман Чопик та голова профкому
студентів Ігор Гівчак нагороджують
переможців

І місце – команда історичного
факультету, ІІ місце – команда ІФМЕІТ,
а ІІІ місце – команда соціальногуманітарного факультету.
Привітали студентів проректор з науково-педагогічної роботи В. Шаран, декан
факультету фізичного виховання Р. Чопик, завідувач кафедри фізичного виховання
О. Слімаковський та голова профкому студентів університету І. Гівчак.
Переможців нагородили солодкими призами та грамотами спортивного клубу
університету.
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Британську тренінгову Програму майбутніх лідерів
успішно завершили дрогобицькі науковці
25 – 26 жовтня 2016 року професор Світлана Щудло та викладач Лілія Вовк
взяли участь у третьому, завершальному, модулі Програми розвитку майбутніх
лідерів „Future Leaders Programme”, яка розпочата у квітні 2016 року Інститутом
вищої освіти НАПН України та Британською
Радою в Україні. Упродовж двох днів у Києві на
базі Президент-готелю відбувалися інтенсивні
тренінги Стюарта Ханта – тренера Британської
Фундації лідерства для вищої освіти.
Дрогобицькі
учасники
разом
з
командами дванадцяти вищих навчальних
закладів
поглиблювали
знання
щодо
ефективних стилів лідерства в умовах
впровадження реформ у вищу освіту,
здобували навички формування особистісної
стійкості в ризикогенних ситуаціях.

Лілія Вовк (перша зліва) та Світлана Щудло
(перша справа) серед учасників тренінгу

На фото (зліва направо): професор
Світлана Щудло та викладач Лілія
Вовк з тренером Британської
програми Стюартом Хантом

Професор Світлана Щудло одержала
сертифікат учасника програми
майбутніх лідерів

На завершення учасники Програми представили власні презентації моделей
лідерства в періоди змін в університеті з рекомендаціям майбутнім лідерам та
отримали сертифікати про успішне її завершення.

Тренери, координатори та учасники тренінгової програми „Future Leaders Programme”
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