Майстер-класи
27 жовтня 2016 року студенти факультету початкової і мистецької освіти під
керівництвом викладачів кафедри культурології та мистецької освіти Н. Муляр,
Г. Савчин та П. Стецьків на запрошення адміністрації провели майстер-класи в
санаторії „Міротель” (м. Трускавець).

Майстер-клас „Казкова імпровізація”,
проведений студентами, ознайомив дітей із
живописом гуашевими фарбами. Студентки
Т. Лапунька та С. Чопик працювали з папером
в техніці торцювання над створенням „голуба
миру” та провели танцювальний
майстер-клас „Fly”.

Учасники та організатори із виготовленими
„голубами миру”
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Творчий вечір професора Корнелія Сятецького
27 жовтня 2016 року у Львівському академічному обласному музичнодраматичному театрі імені Юрія Дрогобича відбувся творчий вечір співака
заслуженого працівника освіти України професора Корнелія Сятецького з нагоди
75-річчя від дня народження і 50-річчя концертнотворчої
та
педагогічної
діяльності.
Високий
професіоналізм
К. Сятецького
дозволяє
йому
співпрацювати з розмаїтими творчими колективами.
У їх складі дрогобицький співак побував у багатьох
країнах світу. Він багаторазово гастролював у Польщі,
Чехії, Угорщині, Австрії, Великобританії, Франції,
Німеччині, Іспанії, Греції, Голландії, Північній
Ірландії, Канаді та США. Як соліст, брав участь в
урочистостях з нагоди 400-річчя Берестейської унії у
Ватикані.
Ювіляр Корнелій Сятецький
У концерті взяли
участь: хорова капела
„Гаудеамус” (художній
керівник – професор
Степан Дацюк); „Боян
Дрогобицький”
(худ.
керівник – Петро
Гушоватий); вихованці
ювіляра, інструментальні
ансамблі;
оркестр
Львівського академічного
обласного
музичноУ Львівському академічному обласному
музично-драматичному театрі
драматичного
театру
імені Юрія Дрогобича.

Пісню „Бойківський край” виконує
народний інструментальний
ансамбль „Намисто”.
Керівник – Михайло Тиновський, соліст
– заслужений працівник освіти
України, професор Корнелій Сятецький

„Люблю я тебе, Україно”,
виконує народна хорова капела „Гаудеамус”
у супроводі оркестру театру імені Юрія
Дрогобича, соліст – Корнелій Сятецький
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Обласний фестиваль фізики та математики 2016
27 – 28 жовтня 2016 року в актовому залі санаторію „Нафтуся Прикарпаття”
(с. Модричі) дев’ять команд школярів стали учасниками обласного фестивалю
математики та фізики. Організатори: Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка, КЗ „Львівська обласна Мала академія наук учнівської
молоді”, Дрогобицький педагогічний ліцей.
На фестивалі зібралися кращі знавці математики та фізики Бориславської
МАН, Бродівської МАН, Дрогобицької гімназії ім. Б. Лепкого, Жовтанецького НВК
„ЗО І-ІІІ ст. – ДЗ” Кам’янка-Бузького
району,
Золочівської
МАН,
Львівської обласної Малої академії
наук учнівської молоді, Новояворівського НОК „ЗОШ ІІ ст. –
ліцей”, Перемишлянської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2 ім. О. Ковча” та Сокальської
МАН.

Урочисте
відкриття
обласного
фестивалю

Під час виконання конкурсних робіт
командами

І місце виборола команда
Сокальської Малої академії наук.
ІІ
місце
–
представники
Новояворівського НОК „ЗОШ ІІ ст. –
ліцей”.
ІІІ
місце
дісталося
двом
командам: Бориславській МАН та
Львівській МАН.
Компетентне журі фестивалю
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Всеукраїнський фестиваль „Барви дитинства – 2016” у м. Львів
29 жовтня 2016 року у м. Львові відбувся Всеукраїнський фестиваль „Барви
дитинства”. Ансамбль сучасного естрадного танцю „Імпресія” факультету початковоі
та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка (студенти груп ПОХ-34Б, ПОХ-44Б) під керівництвом викладача
кафедри культорології та мистецької освіти Магдалини Марушки вибороли почесне
ІІ місце в категоріі „Професіонали” і отримали диплом II ступеня. Учасники
фестивалю прибули з різних куточків України – Одеси, Черкас, Чорноморська,
Кременчука, Хмельницького, Львова та ін.
Фестиваль відбувався у ІІІ етапи,
відповідно до вікових категорій. Напрями
хореографії прибули різноманітними: від
класичного танцю до танців народів світу.
Організатори подбали про яскраве
оформлення й освітлення сцени, вчасне
відкриття та проведення кожного блоку і
навіть про розважальну програму для всіх
учасників конкурсу, що, звичайно, створила
піднесений настрій кожному конкурсанту.
Протягом всього фестивалю дітки мали змогу
спостерігати за виступами інших колективів,
вболівати за них та черпати якомога більше
натхнення у кожного. А головною метою було
проявити, відкрити себе та випробувати свої
сили.

Студенти факультету
початкової та мистецької
освіти вибороли почесне
ІІ місце в категоріі
„Професіонали” і
отримали диплом
II ступеня

Крім отриманих
нагород,
студенти
факультету початкової
та мистецької освіти
здобули чималий досвід
у хореографічному мистецтві, який
зможуть
застосувати у майбутній
практиці.
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Спільний семінар з учителями початкових класів м. Дрогобич
3 листопада 2016 року викладачі факультету початкової та мистецької освіти і
вчителі початкових класів міста Дрогобич взяли участь у спільному семінарі
„Компетентнісний підхід як основа реалізації
сучасних цілей початкової освіти”, який
проходив на базі Дрогобицької спеціалізованої
школи I – III ступенів № 2.
Зі вступним словом виступила методист
відділу
освіти
виконавчих
органів
Дрогобицької міської ради Олеся Сисин.
Учасників
семінару привітала директор
Дрогобицької спеціалізованої школи I – III
ступенів № 2 Лариса Панькевич та вчительметодист
цієї
ж
школи,
переможець
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”
Тетяна Гоцій.

Доцент Олександра Шаран виступила
з доповіддю на тему: „Використання
завдань підвищеної складності у
процесі навчання математики
молодших школярів”

З метою обміну досвідом перед учителями
початкових класів шкіл м. Дрогобич виступили
доценти Лілія Стахів, Світлана Луців, Оксана
Жигайло, Олександра Шаран, старші викладачі
Галина Шубак та Леся Лужецька.
Доповідачі
та
слухачі
дискутували,
обмінювалися
думками
щодо
шляхів
упровадження компетентнісного
підходу в
освітній процес початкової школи.
Доцент Лілія Стахів виголосила
доповідь на тему: „Форми та
методи економічного виховання
учнів початкової школи”

Учасники спільного семінару
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„Хай буде вічно. Спомином пресвітлим…”
4 листопада 2016 року в актовій залі головного корпусу університету відбувся
вечір пам’яті ректора Валерія Скотного „Хай буде вічно. Спомином пресвітлим…”
(до 5-ої річниці від дня смерті).
Пом’янути
Валерія
Григоровича
зібрались рідні, колеги та близькі друзі.
Розпочався захід молитвою „Отче наш” у
виконанні хору „Гаудеамус”. Теплі слова
спогадів висловили отець Михайло
Бачинський та капелан університету отець
Олег Кекош.
Cтудентська народна хорова капела
„Gaudeamus”

Довголітній проректор університету
Юрій Кишакевич

Побратими Валерія
Скотного Леонід Охріменко
та Василь Чорноморець
Спогадом діляться отці
капелан університету
Олег Кекош та Михайло
Бачинський

Про багаторічну співпрацю з ректором Валерієм
Скотним розповів Заслужений професор університету
Юрій Кишакевич. Леонід Охріменко та Василь Чорноморець поділилися спогадами
про дружні відносини з Валерієм Григоровичем. Високим мистецтвом вшанували
пам’ять свого керівника: студенти інституту музичного мистецтва Іван Собіль,
Максим Угриновський та Євген Сов’як, доценти Світлана і Галина Дицьо, Євгенія
Шуневич, Лілія Кобільник, концертмейстри Наталія Сторонська та Тамара Козій.
Завершився вечір пам’яті частуванням присутніх
яблуками з родинного обійстя Валерія Скотного.

Ректор професор Надія Скотна
подякувала всім присутнім за
вшанування пам’яті
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Світлана та Галина Дицьо

Участь у конференції „Університет і лідерство”
9 листопада 2016 року завідувач кафедри правознавства, соціології та
політології професор Світлана Щудло та доцент кафедри музичного виховання і
диригування Зоряна Гнатів взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній
конференції „Університет і лідерство”, яка відбулася у Київському університеті імені
Бориса
Грінченка
в
рамках
реалізації
проекту
програми
Темпус „Освіта для лідерства,
інтелігентності
та
розвитку
таланту” (ELITE – Education for
Leadership, Intelligence and Talent
Encouraging). Серед учасників
конференції були науковці як з
України, так і з-за кордону (Литва,
Фінляндія,
США,
Велика
Британія).
Виступає професор Світлана Щудло
Під
час
конференції
відбулася презентація результатів впровадження проектів представниками 12
університетських команд. Професор Світлана Щудло виступила з доповіддю у
тематичній сесії „Якість вищої освіти” і представила результати імплементації
проекту, який реалізується університетською командою під керівництвом ректора
професора Надії Скотної в межах участі у Програмі розвитку лідерського потенціалу
університетів в Україні.
Упродовж десяти місяців участі у проекті
Британської ради та Інституту вищої освіти
НАПН України члени університетської команди
у складі 6 осіб взяли участь у низці тренінгів,
семінарів, конференцій, звітних сесій.

На фото (зліва направо):
Зоряна Гнатів та Світлана Щудло

Наступним
кроком
Група учасників конференції
проекту передбачається візит
„Університет і лідерство”
команди
до
британського
Університету Англія Раскін (м. Кембридж), з яким налагоджено партнерські
стосунки, для ознайомлення з системою забезпечення якості освіти та управління
університетом.
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НАПН України відзначила медалями професорів
15 листопада 2016 р. академік-секретар, доктор педагогічних наук,
професор, академік НАПН України Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України, академік НАПН
України Нелля Ничкало вручила медаль „Ушинський
К.Д.” доктору філологічних наук професорові кафедри
германських мов та перекладознавства Миколі Зимомрі
за вагомий і особистий внесок у розвиток української
перекладацької науки та з нагоди 70-річчя від дня
народження і 50-річчя наукової й педагогічної діяльності.

Під час засідання у аудиторії № 20 головного
корпусу університету

Академік НАПН України Нелля
Ничкало вручає медаль „Григорій
Сковорода” професору Марії
Чепіль

Академік НАПН України Нелля Григорівна Ничкало вручила медаль
„Григорій Сковорода” доктору педагогічних наук, професорові, завідувачу кафедри
загальної педагогіки та
дошкільної
освіти
нашого
університету
Марії Чепіль за значні
здобутки удослідженні
історії,
теорії
і
практики української
освіти і виховання,
вагомий
особистий
внесок
у
розвиток
На фото (зліва направо):
української
академік НАПН України Нелля Ничкало, професор кафедри
педагогічної науки.
германських мов та перекладознавства Микола Зимомря,
завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
професор Марія Чепіль
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Відзначення Міжнародного дня студента
16 листопада 2016 року з нагоди Міжнародного дня студента в Народному
домі імені Івана Франка відбувся загальноуніверситетський конкурс естрадної
пісні „Шанс – 2016”.
Із вітальним словом до студентської громади звернувся
голова студентського профкому Ігор Гівчак. У конкурсі взяли
участь представники всіх інститутів та факультетів
університету.

Вітання голови
профкому студентів
Ігоря Гівчака

Переможець у
номінації „студентнауковець” Христина
Стебельська

Переможець у
номінації
„студент-соціальний
педагог” Марія
Гурелич

„Студент-митець”
Ганна Савчин

Переможці у
номінаціях („студентжурналіст” Ірина
Волощак та „студентгромадський діяч”
Юлія Романчук

Переможець конкурсу
„Шанс – 2015”
студентка факультету
початкової та
мистецької освіти
Ольга Штангрет

Перемогу в огляді-конкурсі художньої
самодіяльності перших курсів
„Дебют – 2016” здобула
команда інституту іноземних мов

За рішенням журі І місце здобула Анастасія Іваночко
(інститут іноземних мов, ІІ місце – Каріна Стародуб
(філологічний факультет), ІІІ місце – Віктор Наумяк (ІФМЕІТ).
Перші місця у номінаціях „Студент року – 2016”
посіли: „Студент-спортсмен” – Андрій Лагуш (факультет
фізичного виховання); „Студент-соціальний педагог” – Марія
Гурелич (факультет фізичного виховання); „Студент-митець” –
Ганна Савчин (інститут музичного мистецтва); „Студентгромадський
діяч” – Юлія
Романчук
(філологічний
Переможець конкурсу
факультет). „Студент-науковець” – Христина Стебельська
„Шанс – 2016”
(соціально-гуманітарний факультет). „Студент-журналіст” –
Анастасія Іваночко
Ірина Волощак (філологічний факультет).
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Зустріч із композитором, музикантом Геннадієм Саськом
16 листопада 2016 року в актовій залі головного
корпусу університету відбулася творча зустріч із
композитором, музикантом Геннадієм Саськом та його
дружиною, музикознавцем, відповідальним секретарем
Національної спілки композиторів України Тамарою
Невінчаною, котрі прибули з Києва.
Відкрила
зустріч
цікавою та змістовною
доповіддю
Тамара
Невінчана.
Композитор,
музикант Геннадій
Сасько
Виголошує доповідь Тамара
Невінчана

Імпровізація на тему
„Боссанова” у виконанні
Оксани Красівської

П’єсу виконує Ярослав
Петрівнець
Імпровізації на теми
українських композиторів у
виконанні Євгена Сов’яка

У студентському виконанні прозвучали п’єси зі
збірки „Граю джаз” та імпровізації на них: „Джаз – вальс” і „Регтайм” (Я. Петрівнець, Дрогобицьке державне музичне училище імені Василя Барвінського);
імпровізація
на
тему
„Боссанова”(О. Красівська, III
курс) імпровізації на тему
композитора
Ю. Філоненка
„Ми Володимира діти” та на
теми Г. Саська „Блюз” і
„Регтайм” (Є. Сов’як, I курс).
Приємним сюрпризом
для слухачів була презентація
другої збірки джазових творів
„Граю джаз – 2” у виконанні
самого композитора.
Фото на згадку про зустріч
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Відкриття пам’ятної дошки Михайлу Савчину
21 листопада 2016 року на історичному факультеті відбулося урочисте відкриття
пам’ятної дошки декану історичного факультету (1992 – 2005), історикові, педагогу,
громадському діячеві Михайлу Савчину. Життєвий шлях Михайла Семеновича, без
сумніву, може слугувати прикладом професійної
самореалізації, твердості і наполегливості у досягненні
поставленої мети.
Слово на пошану пам’яті виголосили ректор
професор Надія Скотна, декан історичного факультету
професор Леонід Тимошенко, директор Центру
перепідготовки та післядипломної освіти доцент
Петро Фещенко, завідувач кафедри нової та новітньої
історії України професор Василь Футала.
Пам’ятну дошку було встановлено на виконання
ухвали
вченої
ради
історичного факультету.
Саме
завдяки
наполегливій
роботі
світлої пам’яті Михайла
Савчина, тоді ще у
педагогічному інституті
1992 року було відновлено
діяльність
історичного
факультету. На завершення заходу капелан
університету отець Олег
Кекош освятив пам’ятну
Учасники заходу
дошку.

Слово на пошану пам'яті
виголошує ректор
університету професор
Надія Скотна
Під час освячення пам’ятної дошки
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„Зима, що нас змінила”
21 листопада 2016 року на історичному факультеті
відбувся вечір пам’яті „Зима, що нас змінила”,
присвячений третій річниці Революції Гідності та світлої
пам’яті героям Небесної Сотні. До присутніх звернулися
доцент Світлана Біла, професор Василь Футала та учасник
АТО Тарас Савшак.

Виступають
бандуристки Анна
Кисіль і Галина Кузик
Відкриває вечір
пам’яті доцент
Світлана Біла

Хронологію трагічних
подій на Майдані
відтворив професор
Василь Футала

„Що таке війна?”
очима учасника
АТО Тараса
Савшака

Викладачі та студенти, переглянувши
відеофрагменти, змогли пригадати трагічні
моменти зими 2013 – 2014 рр.
Учасники вечора хвилиною мовчання
пом’янули всіх полеглих Героїв Небесної
Сотні та воїнів в АТО.
Ведучі заходу (зліва направо):
Софія Швед, Остап Зубкович, Анастасія
Лабінець, Андрій Караман та Ганна
Сергєєва

На фото внизу
організатори та
учасники заходу

Присутні на вечорі пам’яті
„Зима, що нас змінила”
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„Осінній бал першокурсників – 2016”
22 листопада 2016 року в приміщенні Центру душпастирства і молоді УГКЦ
відбувся загальноуніверситетський „Осінній бал першокурсників”. Студентипершокурсники демонстрували присутнім і поважному журі вміння кружляти у
вальсі. З вітальним словом до учасників та гостей свята звернулися проректор з
науково-педагогічної роботи Володимир Шаран, засновник „Осіннього балу
першокурсників” проректор з науково-педагогічної роботи (1980 – 2015 роки),
Заслужений професор університету Юрій Кишакевич, голова профкому студентів
Ігор Гівчак.

Проректор з науково-педагогічної роботи
Володимир Шаран

Засновник „Осіннього балу”
заслужений професор університету
Юрій Кишакевич

Ведучі вечора Ольга
Кушнір та Віталій
Сурмич
Студентский капелан
о.Олег Кекош

Голова профкому
студентів Ігор Гівчак
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На завершення заходу Володимир Шаран та Ігор Гівчак нагородили
солодкими подарунками всіх учасників святкового дійства і висловили подяку за
організацію заходу виховному відділу університету, студентам-хореографам
факультету початкової та мистецької освіти за підготовку студентів до „Осіннього
балу”.
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Творчий вечір професора Степана Дацюка
23 листопада 2016 року в актовій залі головного корпусу університету з нагоди
70-річчя від дня народження та 45-річчя творчої діяльності відбувся творчий вечір
заслуженого працівника культури України професора директора інституту
музичного мистецтва Степана Дацюка.
Ювіляра привітали ректор професор Надія Скотна,
капелан університету о. Олег Кекош, голова профкому
працівників
університету
доцент
Олена
Куцик,
начальник відділу культури та мистецтв Дрогобицької міської
ради Олег Яводчак, а також друзі і колеги.
У святковому концерті взяли участь: народна хорова
капела „Gaudeamus”, чоловічий камерний хор „Боян
Дрогобицький”,
камерний
оркестр,
народний
Професор Степан
інструментальний ансамбль „Намисто”, солісти – професор
Дацюк
Корнель Сятецький, заслужений працівник культури України
Петро Турянський, доценти Ірина Кліш, Євгенія Шуневич, Світлана Кишакевич,
Галина Стець та Олександра Німилович, викладачі Уляна Молчко, Лілія Кобільник,
Андрій Боженський.

Ректор професор Надія Скотна та
голова профкому працівників
університету доцент Олена Куцик
вітають ювіляра
Народна хорова капела „Gaudeamus”,
диригент – професор Степан Дацюк

Музичне вітання
дарує народний
інструментальний
ансамбль
„Намисто”

На сцені народна хорова капела
„Gaudeamus” та камерний оркестр

Музичне вітання
Лілії Кобільник
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ІХ Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція „Екологовалеологічна культура – вибір XXI століття”
24 листопада 2016 року на біолого-природничому факультеті спільно з
відділами освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради й районної
державної адміністрації та Львівським обласним центром здоров’я відбулася ІХ
Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція „Еколого-валеологічна
культура – вибір XXI століття”, у якій брали участь понад 60 учнів з різних регіонів
України – Львівської, Закарпатської, Вінницької та Івано-Франківської областей.
З вітальним словом до учасників на пленарному засіданні звернулися декан
біолого-природничого факультету доцент Світлана Волошанська; завідувач міського
методичного кабінету відділу освіти
виконавчих органів Дрогобицької міської
ради Галина Марчук;
проректор з
науково-педагогічної роботи Володимир
Шаран; методист Львівської обласної
малої академії наук України Надія
Кулецька.
Програма конференції включала
роботу у двох секціях: екології та валеології.

Під час пленарного засідання

Крім
того,
працювала
секція:
профілактика
серцево-судинних
захворювань у рамках міжнародного
проекту „Неінфекційні захворювання:
профілактика та зміцнення здоров’я в
Україні”.
Між пленарним та секційними
засіданнями
був
проведений
відкритий хімічний експеримент за
участю всіх бажаючих учасників
конференції.
Відкритий хімічний експеримент

Хімічний експеримент

Учасники конференції після хімічного
експерименту
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І Міжнародний науковий жіночий форум
24 – 25 листопада 2016 року в університеті відбувся І Міжнародний науковий
форум „Українська жінка в національному та глобальному просторі: історія,
сучасність, майбутнє”, присвячений кільком знаменним датам: 100-літтю від
заснування Громадської організації Союз українок, 50-літтю від заснування Світового
Конгресу Українців та 160-літтю від дня народження Івана Франка. Організаторами
Форуму виступив Дрогобицький педуніверситет
спільно зі Світовою федерацією українських
жіночих
організацій
та
Всеукраїнською
громадською організацією Союз українок. У роботі
Форуму взяли участь понад сто учасників, які
представили
провідні
наукові
осередки
університетів України та Польщі.

Ректор проф. Надія Скотна

ЗЗЗлЗ(((Зліва направо): доцент Богдан Пристай,

професор Надія Скотна, Володимира Ренжин,
член Стрийського осередку Союзу Українок
Анна Рудник, доцент Надія Кузан

Відкрили Форум та виступили з
вітальним словом ректор професор
Надія Скотна, голова Союзу українок
Ореслава Хомик та студентський
капелан о. Олег Кекош. Робота
Форуму велася упродовж двох днів у
формі пленарного, п’яти секційних
засідань,
трьох
майстер-класів,
презентацій книг, виставок книг та
виробів
декоративно-ужиткового
мистецтва.

Учасники І Міжнародного наукового жіночого форуму
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Міжнародна наукова конференція
Мова росте … разом з душею народу

Іван Франко
24 – 25 листопада 2016 року в Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка відбулася Міжнародна наукова конференція
„Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій”,
приурочена до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Організатори
конференції – кафедра української мови Дрогобицького педуніверситету і відділ
молодіжної
політики,
сім’ї
та
спорту
виконкому Дрогобицької міської ради – радо
вітали гостей з інших міст України та із-за
кордону, які прибули для участі в конференції.
Науковці
зі
Львова,
Івано-Франківська,
Чернівців, Вінниці, Луцька, Києва, Мукачева,
Любліна (Польща) засвідчили свою шану й
повагу до величі інтелекту та сили духу
славетного Каменяра, чиї ідеї з плином часу не
втрачають актуальності.
Ректор університету
професор Надія Скотна

Студентський капелан
о. Олег Кекош

Доповідь виголошує
професор Львівського
національного університету
імені Івана Франка
Богдан Якимович

Декан філологічного
факультету
Ярослав Яремко

Із доповіддю виступає
доцент Львівського
національного
університету імені
Івана Франка
Богдан Тихолоз
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Відкриття меморіальної дошки пам’яті Ігоря Лазурчака
29 листопада 2016 року в інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій відбувся вечір пам’яті
доктора фізико-математичних наук Ігоря Лазурчака, якому у цей
день мало б виповнитися 60 років.
З ініціативи
колективу
кафедри
інформатики
та
обчислювальної математики і за
підтримки вченої ради ІФМЕІТ
комп’ютерному
класу
№1
присвоєно ім’я доктора фізикоматематичних
наук
Ігоря
Лазурчака. Слово на пошану
пам’яті ювіляра виголосили ректор університету
професор Надія Скотна і завідувач кафедри
Слово на пошану пам’яті
інформатики та ОМ, доцент Оксана Сікора.
Капелан університету отець Олег Кекош освятив пам’ятну дошку.
У конференц-залі інституту молитвою при запаленій свічці
розпочався вечір пам’яті. Стараннями друзів і колег до цієї дати
вийшла з друку гарно ілюстрована книга спогадів. На вечорі лунали
живі зворушливі слова. Домашня довірлива атмосфера, створена
ведучою вечора Марією Василенко, легкий музичний супровід і
відкритий погляд ювіляра з екрану.

Директор інституту фізики,
математики, економіки та
інноваційних технологій
професор Василь Бойчук
Вшанування пам’яті Ігоря Лазурчака хвилиною мовчання

Від учнів
спогадами
поділилася
доцент кафедри
інформатики та
обчислювальної
математики
доцент Тетяна
Козак

Вірш-спогад дружини
Любові Лазурчак
підсумував вечір
пам’яті доктора
фізико-математичних
наук
Ігоря Лазурчака
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Громадське обговорення щодо створення дендропарку
30 листопада 2016 року на біолого-природничому факультеті відбулося
громадське обговорення „Відновлення та збереження архітектурно-ландшафтного
комплексу Вілла Яроша у м. Дрогобич”. На порядок денний цього представницького
громадського заходу було винесено два питання: про створення дендропарку на
території архітектурно-ландшафтного комплексу Вілла Яроша у м. Дрогобичі та
презентація та перспективи реставраційних робіт у будівлі Вілли Яроша. В
обговоренні взяли участь представники громадських організацій міста Дрогобича,
осередків політичних партій, релігійних організацій, представників місцевої влади,
засобів масової інформації, науковців, митців, мешканців міста.
У обговоренні взяли участь – професор, проректор з науково-педагогічної
роботи Микола Пантюк, проректор з науково-педагогічної освіти доцент Володимир
Шаран, декани історичного факультету професор Леонід Тимошенко та декан
біолого-природничого факультету доцент Світлана Волошанська.
З науковими доповідями виступили науковці університету доценти Богдан
Лазорак, Мирон Цайтлер,
Тарас Скробач. Проведені
реставраційні
роботи
демонстрували художникиреставратори
Марія
Шумська (вітражі) та Назар
Кульчицький (ліпнина).
Участь в обговоренні
взяли також, проректор
з науково-педагогічної
роботи (1980 – 2015),
заслужений професор
університету
Юрій
Кишакевич,
студентський капелан
о. Олег Кекош та
о.
Михайло Бачинський,
відомий дрогобичанин,
кандидат
хімічних
наук Богдан
Бугай,
депутат Дрогобицької
міської ради Тарас
Городиський, науковий
співробітник
музею
„Дрогобиччина”
Володимир
Пограничний та інші.

Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи
доцента Володимира Шарана
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Студентська конференція-презентація „Моя місцевість”
1 грудня на історичному факультеті відбулася конференція-презентація „Моя
місцевість”. Організатор заходу доцент Світлана Біла привітала учасників та
виголосила вступне слово щодо методики вивчення історії населених пунктів під час
краєзнавчої роботи у школі. Як досліджувати історію населеного пункту, як
працювати з писемними джерелами розповів учасникам конференції-презентації
доцент Ігор Смуток.

Під час виступу заступника декана Світлана Біла

Про історію населеного пункту та як
працювати з писемними джерелами
розповів доцент Ігор Смуток

Доповідь-презентація на тему: „Моє
село – моя жива історія” студентки
І курсу Уляни Вітульської

Доповідьпрезентація
„Красива країна:
унікальні місця
України, про які ви
не знали” студентки
ІІІ курсу Лілії Гриник

Студентка ІІІ курсу
Ганна Сергєєва
презентує доповідь
„Костопіль – місто
нашої любові”
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Модератор заходу
студентка ІІІ курсу
Аліна Звіринська

„Візерунки Прикарпаття”
2 – 4 грудня 2016 року у Франковому університеті відбувся ІХ Всеукраїнський
Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів „Візерунки Прикарпаття”, присвячений
80-річчю від дня народження видатного композитора-сучасника, заслуженого діяча
мистецтв України Віктора Власова. Панорама учасників об’єднала виконавців
початкової, середньої та вищої ланки навчання у сольному і колективному
музикуванні. Географічна шкала сягнула представництв із Білорусії та Литви.
Із
вітальними
словами
до
учасників конкурсу звернулися: голова
оргкомітету, ректор професор Надія
Скотна; заслужений працівник культури
України професор Степан Дацюк;
професор
Одеської
національної
музичної академії ім. А. Нєжданової
Віктор Власов; заслужений діяч мистецтв
України,
композитор
Володимир
Віктор Власов
Зубицький (Україна – Італія); ініціатор
Надія Скотна
конкурсу доцент Андрій Душний.
До складу журі, яке очолив ювіляр – Віктор Власов, увійшли знані митці,
композитори, виконавці, педагоги, організатори мистецького життя України та
зарубіжжя – Володимир Зубицький (України – Італія), Володимир Мурза та Сергій
Брикайло (Одеса), Ярослав Олексів та Сергій Карась (Львів), Анатолій Нікіфорук
(Хмельницький), Віктор Чумак та Сергій Максимов (Дрогобич).

Учасники концерту лауреатів, переможці, журі та оргкомітет конкурсу
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Грант Британської ради відкриває нові перспективи для університету
5 – 12 грудня 2016 року у межах Програми розвитку лідерського потенціалу
університетів України, що фінансується Британською радою, делегація
Дрогобицького університету у складі шести осіб під керівництвом ректора
професора Надії Скотної та заступника голови НАЗЯВО Сергія Курбатова відвідала
Університет Англія Раскін (м. Кембридж, Сполучене Королівство).

Під час зустрічі із керівниками
Британської агенції забезпечення якості
у вищій освіті (м. Лондон)

Угоду про співпрацю
підписали ректор ДДПУ
професор Н. Скотна та
заступник віце-канцлера
Університету Англія
Раскін Р. Воткінс

Після майстер-класу у Агенції лідерства
для вищої освіти (м. Лондон)

Метою візиту було ознайомлення з вищою
освітою Великої Британії, організацією освітнього
процесу та системою забезпечення якості у вищій
освіті. Підсумком візиту стало підписання угоди
про співпрацю між дрогобицьким та британським
університетом. Делегація мала зустрічі та
майстер-класи у Британській агенції забезпечення
якості у вищій освіті (QAA) та Фундації лідерства у
вищій освіті.
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Зустріч з керівниками
структурних підрозділів
Університету Англія Раскін

Реалізація освітнього проекту „Україна – НАТО”
14 грудня 2016 року в актовій залі головного корпусу університету відбувся
випуск 35 військовослужбовців, котрі проходили навчання у Центрі перепідготовки
та післядипломної освіти. Курси перепідготовки зі спеціальності „Управління
персоналом” тривали з 5 вересня до 11
листопада, були безкоштовними і
фінансувалися цивільним бюджетом
НАТО. Головною метою освітнього
проекту „Україна-НАТО” є
психологічна
реабілітація,
соціальна
адаптація
та
майбутнє
працевлаштування колишніх військовослужбовців. Навчання відбувалося
на підставі угоди, укладеної у червні
2014 року з Громадською організацією
„Західний
регіональний
центр
Вручення свідоцтва про навчання
перепідготовки та соціальної адаптації
військовослужбовців”, яка є уповноваженим представником Міжнародного фонду соціальної адаптації на Львівщині.
Проректор з науково-педагогічної роботи доцент Володимир Шаран, директор
ГО „Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації
військовослужбовців” Андрій Рой, менеджер програми НАТО-Україна Крістофер
Штаут і виконавчий керівник цієї ж програми Олександра Огороднікова, директор
Центру перепідготовки та післядипломної освіти доцент Петро Фещенко, начальник
штабу Дрогобицької військової частини Юрій Тищенко привітали випускників
курсів.

Організатори та випускники курсів перепідготовки
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Святий Миколай розпочав свою ходу
15 грудня 2016 року в актовій залі головного корпусу університету технічних
працівників нашого ВНЗ з прийдешнім святом Миколая вітали ректор професор
Надія Скотна, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціальноекономічного розвитку професор Микола Лук’янченко і голова профкому
працівників доцент Олена Куцик. Віночок різдвяних колядок для гостей свята
прозвучав у виконанні народної хорової капели „Gaudeamus” під керівництвом
професора Степана Дацюка. Кожен з присутніх отримав солодощі від профспілкової
організації університету.

* * *
Йде до діток Миколай…
15 грудня 2016 року, напередодні
свята Миколая, студенти соціальногуманітарного факультету навідалися в
гості зі святковою програмою та
подарунками для дітей до закладів
соціального захисту: Соціального центру
матері та дитини (м. Дрогобич) та
Обласного центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів Сонечко” (м. Стебник).

* * *
Акція „Поділись любов’ю”
15 грудня 2016 року студенти ІІІ-го
курсу факультету початкової та мистецької
освіти під керівництвом доцента кафедри
культурології та мистецької освіти Н. Муляр
організували поїздку до Буковського дитячого
будинку-інтернату Старосамбірського району
Львівської області, у якому проживають діти з
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обмеженими можливостями. Студентською волонтерською групою було проведено
благочинну акцію „Поділись любов’ю”, під час якої пожертвами професорськовикладацького та студентського складу зібрано 7200 гривень. На ці кошти придбано
речі першої необхідності, іграшки, солодощі.
Для дітей будинку-інтернату було проведено театралізоване дійство „Лісова
Різдвяна казка”, вікторини,
ігри, учасниками та організаторами яких були
викладачі: О. Кравченко Л. Калічак, С. Луців, І. Околович, Н. Муляр.

* * *
„Студенти – дітям-сиротам”
15 грудня 2016 року в рамках
благодійної акції „Студенти – дітям
сиротам” студентський актив на чолі з
головою профкому студентів І. Гівчаком
відвідали дитячий будинок „Оранта”
м. Дрогобич. Для потреб вихованців було
придбано канцелярський інвентар для
навчання, речі першої необхідності, ігри та

солодкі подарунки на суму шість тис. грн.
Студенти
підготували
для
дітей
театралізоване дійство за участю святого
Миколая.

* * *
„Ой, хто, хто Миколая любить”
18 грудня 2016 року в актовому залі
головного корпусу університету профком
працівників організував та провів святковий
ранок „Ой, хто, хто Миколая любить”. Ректор
професор Надія Скотна разом із онучкою
Варварою привітали гостей зі святом
Миколая та прийдешнім Різдвом Христовим.
Дітей працівників університету цього
дня
розважали
народний
культурнопросвітницький колектив-студія „Ровесник”
та запрошені гості з дитячого розважального центру „Кузя”. Святий Миколай, що
завітав на свято, привітав гостей та вручив подарунки усім присутнім дітям.

201

Науково-мистецька презентація в музеї «Дрогобиччина»
15 грудня 2016 року в Галереї сакрального мистецтва музею „Дрогобиччина”
відбулася науково-мистецька презентація „Ой, хто, хто Миколая любить”: давні
рукописи XVІ – XІX ст. про Святого Миколая”, організаторами якої виступили
науковці університету та музею. Модератор заходу, декан історичного факультету
професор Леонід Тимошенко, зосередив розмову не тільки на походженні
Києвохристиянської традиції, але й на науковому дискурсі, що існує довкола теми
„Богогласника” 1790 – 1791 рр. Це
унікальне видання антології давньої
української богослужбової пісні стало
темою презентації, адже силами
професора
Юрія
Медведика
в
Німеччині було опубліковано його
повний
текст.
Серед
десятків
українських пісень, що ввійшли до
нотної антології духовно-пісенної
творчості XVІІ – XVІІІ ст., була й
пісня-кант „Ой, хто, хто Николая
любит”, походження якої вперше в
Доповідає професор Юрій Медведик
українській науці презентувалося на
рівні давніх рукописів. Науковий співробітник музею „Дрогобиччина” доцент Богдан
Лазорак віднайшов один із давніх текстів (XVIII ст.) в архіві львівського
Миколаївського братства.

Доцент Богдан Лазорак

Запрошені гості,
дослідники та представники інтелігенції
міста
обговорили
важливість
видання
тексту „Богогласника”
У музеї „Дрогобиччина”
українською
мовою.
Дискусія проходила в унікальній атмосфері, серед давніх ікон, мальованих у
Києвохристиянській традиції, які сьогодні зберігає музей „Дрогобиччина”.
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„Жінка року – 2016” міста Дрогобича – ректор професор Надія Скотна
Регіональна газета міста Дрогобича „Галицька
зоря”
презентувала
громадськості
лауреатів
конкурсу „Людина року – 2016”. Уже традиційно
журналісти газети провели опитування громадської
думки для визначення номінантів. Читачі активно
цікавилися номінаціями та називали своїх
ймовірних лауреатів.
Цьогоріч, крім інших номінацій, додано нову –
„Жінка року”. В анкеті було зазначено багато
прізвищ та за рейтинговою шкалою впевнену
перемогу за активну громадську й управлінську
діяльності,
наукові досягнення здобула ректор
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені університету професор Надія
Скотна.

„Жінка року – 2016” ректор
Дрогобицького державного
педагогічного університету імені
Івана Франка професор Надія Скотна

Журналіст часопису „Галицької зорі ”
Володимир Турмис вітає ректора
університету Надію Скотну

28 грудня у Дрогобичі в редакції
часопису „Галицька Зоря” відбулося
нагородження переможців конкурсуопитування „Людина року – 2016” на
Дрогобиччині у різних номінаціях:
„Волонтер року” – Лев Скоп,
„Політик року” – Олег Баган,
„Жінка року” – Надія Скотна,
На фото переможці у номінаціях (зліва направо):
„Спортсмен року” – Євгенія
„Волонтер року” – художник-реставратор Лев Скоп,
Жгута, „Депутат року” –
„Політик року” – професор Олег Баган, „Спортсмен
року” – Євгенія Жгута, „Жінка року” – ректор
Михайло Задорожний

Дрогобицького державного педагогічного університету
ім. І. Франка Надія Скотна, „Депутат року” – депутат
Львівської обласної ради від Дрогобиччини
Михайло Задорожний
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Список наших колег,
які 2016 року відійшли у вічність
№
п/п

Прізвище, ім’я та
по-батькові

1.

Петрик Андрій
Михайлович

Посада
доцент кафедри давньої
історії України та
спеціальних історичних
дисциплін

Дата
народження

Дата смерті

05.07.1975 р.

18.01.1916 р.

04.01.1957 р.

21.01.2016 р.

2.

Ілик
Ігор
Михайлович

старший викладач
кафедри фізичного
виховання

3.

Савчин
Михайло
Семенович

декан історичного
факультету

07.02. 1935 р.

24.02.2016 р.

Яскевич
Клавдій
Олександрович

професор кафедри
слов’янських мов

19.10.1924 р.

03.03.2016 р.

Навроцька
Віра
Василівна

викладач кафедри
практики англійської
мови

14.02.1978 р.

30.03.2016 р.

Блашків
Вірослав
Степанович

методист вищої категорії,
доцент кафедри загальної
фізики

06.10.1940 р.

08.09.2016 р.

Борис
Михайло
Михайлович

доцент кафедри
теоретичної фізики і
прикладної фізики та
комп’ютерного
моделювання

07.10.1946 р.

11.11.2016 р.

8.

Коваль Галина
Василівна

Сторож гуртожитку № 5

26.11.1943 р.

26.12.2016 р.

9.

Пешенкова
Людмила
Андріївна

Доцент кафедри
економіки

18.01.1949

29.11.2016 р.

4.

5.

6.

7.

Чому нас залишають
Кращі із хороших,
Але ми розумієм – це закон життя.
Ми були всі минулим,
А станемо майбутнім
І тільки вічна пам’ять
Не прагне забуття.
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