ІV Зимова природнича школа «Геліантус – дружнє коло»
11 – 13 січня 2017 року на базі біолого-природничого факультету університету
відбулася ІV Зимова природнича школа «Геліантус – дружнє коло», яку організувало
Творче об’єднання «Соняшник» за сприянням Міністерства освіти і науки України.
Під час урочистого відкриття школи виступили проректор з науково-педагогічної
роботи Володимир Шаран, заступник начальника відділу змісту загальної середньої
освіти, мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Світлана Фіцайло,
завідувач кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти Ніна Новикова, директор з науково-методичної
роботи Творчого об’єднання «Соняшник» Руслан Шаламов.

Вітальне слово учасникам ІV Зимової
школи виголошує проректор з науковопедагогічної роботи Володимир Шаран

Учасники ІV Зимової школи

12 січня проведено «круглий стіл» «Міжнародна
природознавча гра «Геліантус» – підсумки та перспективи”
Учасники отримали нову інформацію щодо перспектив
розвитку освіти в Україні, мобільності гри «Геліантус»,
обмінялися навчально-методичним досвідом.
На закритті IV Зимової школи виступила ректор
нашого університету професор Надія Скотна і підкреслила,
що такі заходи популяризують природничі дисципліни,
заохочують талановитих учнів до вивчення фізики, хімії,
біології, географії, сприяють усвідомленню корисності
знань у підростаючого покоління, розширюючи їх світогляд
шляхом опрацювання цікавих, «живих» завдань гри.

Представник
Міністерства освіти
і науки України
Світлана Фіцайло

Учасників вітає декан біологоприродничого факультету
Світлана Волошанська

Учасники круглого столу
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Відкрито нову сторінку співпраці Дрогобицького університету
з Вищою професійною школою у Лєгніці
25 – 26 січня 2017 року делегація університету у складі ректора професора
Надії Скотної, проректора з науково-педагогічної роботи і міжнародної співпраці
доцента Юрія Вовка та завідувача кафедри правознавства, соціології та політології
професора Світлани Щудло на запрошення ректора професора Ришарда Пісарські

Підписання угоди про співпрацю між
навчальними закладами

відвідала Вищу професійну школу
імені Вітелона у Лєгніці (Польща).
Під час візиту було продовжено
чинність угоди про співпрацю між
навчальними закладами, подано
пропозиції
до
академічної
мобільності в межах програми
Ерасмус+, окреслено напрями
наукової співпраці.
Делегація
Дрогобицького
педагогічного
університету також ознайомилася

Підписання продовження
чинності угоди про співпрацю

Делегація Дрогобицького педуніверситету
з керівництвом Вищої професійної школи
імені Вітелона у Лєгніці

з оновленою навчальною базою Лєгніцької
школи. Зазначимо, що Лєгніца є містомпобратимом Дрогобича, а дрогобицький та
лєгніцький
навчальні
заклади
поєднує
тривала співпраця.
Польські місцеві ЗМІ висвітлюють
візит дрогобицької делегації
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Урочистий початок ІІ семестру
9 лютого 2017 року у кафедральному соборі Пресвятої Трійці за участю
владики Григорія та капелана нашого університету отця Олега Кекоша відбулося
уже традиційне для нашого університету богослужіння у наміренні за здоров’я та
початок нового навчального семестру. У ньому взяли участь викладачі і студенти
нашого університету та інших навчальних закладів Дрогобича. Супроводжувала
богослужіння народна хорова капела «Gaudeamus» під керівництвом професора
Степана Дацюка.
Після завершення богослужіння з
початком навчання присутніх привітав
владика Григорій, єпископ-помічник
Самбірсько-Дрогобицької
єпархії.
Єпископ пригадав студентам слова
митрополита Андрея Шептицького:
«Найкраща школа – це вчити інших».

Єпископ-помічник
Самбірсько-Дрогобицької єпархії
владика Григорій пригадав
студентам слова митрополита
Андрея Шептицького «Найкраща
школа – це вчити інших»
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Дрогобицькі науковці популяризували прикладні освітні дослідження
11 лютого 2017 року в Американському домі Посольства США в Україні
(м. Київ) відбулася І Міжнародна наукова конференція Української асоціації
дослідників освіти «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні»,
співорганізатором якої став Дрогобицький
державний педагогічний університет імені
Івана Франка.

Доповідає професор Світлана Щудло

З-поміж 135 учасників, які
представляли
40
університетів
України
та
закордону,
На фото (зліва направо): методист відділу
Дрогобицький університет гідно
аспірантури, докторантури та наукової роботи
Леся Перхун, доценти Ірина Мірчук і Оксана
репрезентували
доценти Ірина
Зелена, професор Світлана Щудло та доцент
Мірчук і Оксана Зелена, які
Зоряна Гнатів
представили результати емпіричних досліджень кафедри правознавства, соціології та політології, а також доцент
Зоряна Гнатів і методист Леся Перхун. Оргкомітет конференції очолила професор
Світлана Щудло, котра є керівником Української асоціації дослідників освіти,
заснованої 2015 року на базі нашого університету. На пленарному засіданні Світлана
Щудло виступила з доповіддю «Потенціал дослідження TALIS для реформування
освіти в Україні». Гостею конференції була голова Польського педагогічного
товариства професор Йоанна Мадалінська-Міхалак (Польща). У скайп-режимі
учасників конференції привітав президент Європейської асоціації дослідників освіти
професор Тео Вуббельз (Нідерланди).

Учасники І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників
освіти „Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні”
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XXXV Всеукраїнський відкритий турнір з акробатики
7 – 11 лютого 2017 року в м. Миколаїв відбувся XXXV Всеукраїнській відкритий
турнір пам’яті героя ВВВ М.Ксенофонтова зі спортивної акробатики.
У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з Одеської,
Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Львівської областей та
м. Києва, також з Тирасполя, Суклеї, Бендер (Республіка Молдова).
Лідерами та переможцями змагань стала жіноча пара у складі Юлії Пилип’як
(факультет фізичного виховання ДДПУ) та Олександри Табачинської (Дрогобицька
гімназія), які продемонстрували складну оригінальну програму.
Цей виступ був випробувальним стартом перед Міжнародним турніром
«Зірки над Бугом», на якому в складі збірної команди України жіноча пара буде
захищати честь нашої держави.

Виступ жіночої пари у складі Юлії
Пилип'як (студентки І курсу
факультету фізичного виховання) та
Олександри Табачинської (учениці
Дрогобицької гімназії), які
продемонстрували складну
оригінальну програму в м. Миколаїв

Переможці XXXV Всеукраїнського відкритого
турніру зі спортивної акробатики
м. Миколаїв
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Семінар «Психологія сім’ї»
14 лютого 2017 року в актовому залі університету відбувся семінар на тему
«Психологія сім’ї», у якому взяли участь викладачі та студенти Франкового вишу,
психологи міських шкіл й усі охочі. Захід був організований у рамках Тижня
соціального служіння. На семінарі із доповідями виступили: психологи БФ «Карітас
СДЄ УГКЦ» доктор психологічних наук Олександра Козанкевич та кандидат
соціологічних наук Лілія Кондратик, а також подружні пари, випускники Школи
сімейного консультанта.
Під час зустрічі студенти
та викладачі університету мали
можливість почути доповіді про
подружні стосунки від пар, які
закінчили навчання в Школі
сімейного консультанта, що вже
декілька років функціонує під
патронатом Карітасу. За час її
На фото (зліва направо): подружня пара Школи
існування випускниками стали
сімейного консультанта, психологи БФ «Карітас СДЄ
УГКЦ» Олександра Козанкевич та Лілія Кондратик
понад 200 осіб. Мета школи –
підготовка консультантів для
роботи з родинами, ініціювання створення християнських порадень для сімей,
сприяння зміцненню і розвитку християнського українського подружжя. Навчання
триває два роки.

Учасники семінару «Психологія сім’ї»
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Науково-практична конференція «Історія та культура підкарпатського
триміста (Дрогобич – Борислав – Трускавець)»
15 лютого 2017 року на історичному факультеті відбулася науково-практична
конференція для вчителів історії та учнів старших класів загальноосвітніх середніх
шкіл «Історія та культура підкарпатського триміста (Дрогобич – Борислав –
Трускавець)», на яку завітали учні 10-х та 11-х класів ЗОШ № 3, 4 та 10 м. Дрогобич.
Зі вступним словом виступив декан факультету
професор Леонід Тимошенко. Згодом учасники
конференції прослухали доповіді доцента Світлани
Білої «Формування толерантної свідомості учнів при
вивченні рідного краю», викладача Василя Менька
«Археологічні дослідження історичного факультету
(розкопки вежі-дзвіниці костелу Св. Варфоломея),
студентки групи ІП-21Б Лідії Мазурчак «Галицька
Професор Леонід Тимошенко
презентує науковий доробок
Каліфорнія», студентки групи ІП-31Б Аліни
факультету
Звіринської «Перлина Карпат – м. Трускавець»,
студентки групи ІП-31Б Лілії Гриник «Дрогобич – місто багатьох культур». Також на
конференції відбулася демонстрація фільму про історичний факультет, який
представляв студент груп ІП-31Б Остап Зубкович.

Студентка Аліна Звіринська
ознайомлює учнів з історією Трускавця
Учасники конференції – учні ЗСШ міста Дрогобич

Про археологічні дослідження
історичного факультету розповідає
викладач Василь Менько

Доповідь про місто Борислав
виголошує студентка ІІ курсу
Лідія Мазурчак

22

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Педагогіка»
17 лютого 2017 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Педагогіка» (теоретичний та творчий тури), учасниками якого були 60 студентів
університету.
Теоретичний тур олімпіади визначив, що учасники усіх факультетів показали
добрі знання з педагогіки. Другий тур олімпіади з педагогіки мав творчий характер і
передбачав роботу над презентацією «Учитель майбутнього» із застосуванням
інтерактивних технологій.
У результаті презентації творчого конкурсу учасники із інститутів та
факультетів місця розподілилися так:
І місце − учасники філологічного факультету;
ІІ – розділили між собою студенти інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій і інституту іноземних мов;
ІІІ – історичного, біолого-природничого факультетів і інституту музичного
мистецтва.
За оригінальність у певній галузі
презентації члени журі визначили такі
номінації по факультетах: «За оригінальність» −
учасників філологічного факультету, «За
різнобічність та логічність» − студентів
інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій, «За креативність»−
Представники філологічного
учасників інституту іноземних мов, «За
факультету
інтелектуальність» − учасників історичного
факультету, «За акторську майстерність» −
студентів інституту музичного мистецтва, «За практичність» − учасників біологоприродничого факультету.
Підсумовуючи результати першого (теоретичного) та другого (творчого) турів,
члени журі визначили переможців.
І місце присуджено студентці ІІІ
курсу інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
Юлі Чухрай;
ІІ місце виборола студентка ІІ курсу
біолого-природничого
факультету
Оксана Староста;
ІІІ місце розділили студентка ІІІ
курсу
історичного
факультету
Звіринська Аліна-Тетяна та студентка
групи
УН − 32Б
філологічного
факультету Марія Ковальчук.
Виступ учасників інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій
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Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні
20 лютого 2017 року в рамках відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
керівництво університету, студентський капелан отець Олег Кекош, викладачі та
студенти поклали квіти і запалили лампадки біля пам’ятної дошки (корпус
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій) на честь Героя
Небесної Сотні Романа Варениці, котрий навчався
на фізико-математичному факультеті (1996 – 2001
рр.) та загинув 20 лютого 2014 року під час силового
розгону Майдану.
Присутні вшанували пам'ять Героїв Небесної
Сотні хвилиною мовчання. Ректор університету
професор Надія Скотна виголосила поминальне
слово, висловлюючи свою вдячність.
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Схиляємо голови в скорботі…
20 лютого 2017 року на філологічному факультеті відбулося вшанування пам’яті
Героїв Небесної Сотні.
Сиві печалі. Темна скорботність.
Хмари на серці. Хмари на сонці.
Сотнику! Сотнику!
Де твоя сотня?
Сотнику, сотнику, де твої хлопці?..

20 лютого Україна схиляє в
Поминальне
скорботі голову перед жертовним
слово про Героїв
Чином новітніх Героїв – Чином
Небесної сотні
Небесної
Сотні.
Найчорніший виголошує доцент
Марія Стецик
морок лютневих ночей 2014 року
прояснила кров Воїнів Світла.
Беззбройні юнаки і зрілі мужі йшли під кулі на
Інститутській, одержимі високою ідеєю – ідеєю повноцінного буття у своїй державі і
ціною життя долали смерть – національну оспалість, байдужість, нігілізм.
На філологічному факультеті вшанували пам’ять Героїв Майдану новітнім
українським реквіємом – «Плине кача по Тисині…» – і поетичною композицією та
щирою молитвою. Звучали проникливі рядки відомих поетів – Дмитра Павличка,
Мар’яни Савки, Любові Проць, Антоніни Листопад, а також тих, хто, можливо,
написав у дні Революції перший та останній у житті вірш. «Горить свіча, уста мої в
молитві…»
Майдан –
це
територія
майбутнього,
яке
завжди
житиме в нас
разом
з
іменами
тих,
хто за нього
віддав
найдорожче –
власне життя
на очах усього
світу.
Пам’ятаємо!..

«Горить свіча, уста мої в молитві»
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Мандрівки ліцеїстів
22 лютого 2017 р. колектив Дрогобицького педагогічного ліцею здійснив
мандрівку до музею Небесної сотні, який недавно відкрився в Івано-Франківську.
Учителі та учні вшанували пам’ять полеглих героїв Революції Гідності, що поховані
на Алеї слави в обласному центрі.
Також побували у музеї Степана Бандери в Старому Угринові, вклонилися
чудотворному образу Матері Божої із Гошівського монастиря.
Такі поїздки ліцеїстів до місць героїчної слави нашого народу є регулярними.
Тільки у поточному навчальному році вчителі та учні ліцею були на горі Лисоні в
Тернопільській області та у відомому своєю трагічною славою урочищі Саліна, що в
Старосамбірському районі.
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Міжнародний день рідної мови
Міжнародний день рідної мови, проголошений Генеральною конференцією
ЮНЕСКО в листопаді 1999 року, відзначається щороку з лютого 2000 року для
сприяння мовній і культурній різноманітності. 21-го лютого всі народи Землі
відзначають Міжнародний день рідної мови.
Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається
зрозумілою на все життя. Відомий український письменник XIX ст.
22 лютого 2017 року у стінах філологічного факультету був проведений вечір
«Той, хто володіє Словом, володіє Світом», розважальний захід «Що? Де? Коли?» та
святковий ярмарок для викладачів і студентів факультету. Організатори – студенти
II та III курсів разом із кураторами і деканатом філологічного факультету. Присутні
могли переконатися, що наша мова – як чарівна пісня, що вміщує у собі і палку
любов до вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думи народнії, і ніжні запахи
рідної землі.

Глядачі мали можливість
спостерігати за
учасниками
інтелектуальної гри
«Що? Де? Коли?»

Співає студентка
філологічного
факультету
Ольга Мицик

Українська мова і пісня. Вони супроводжують людину з перших до останніх
хвилин життя. Пісня – душа народу, його краса і доброта. Саме мовою пісні,
театральним дійством та смаколиками святкового ярмарку було створено
зворушливу атмосферу, яка
зуміла запалити вогник радості і
надії у кожному з нас. Панас
Мирний писав: «Найбільше і
найдорожче добро кожного
народу – це його мова, ота жива
схованка людського духу, його
багата скарбниця, в яку народ
складає і своє давнє життя, і свої
сподівання,
роздум,
досвід,
почування».
Учасники та організатори заходу
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ІІ Міжнародний науково-практичний семінар
23 лютого 2017 р. в актовому залі головного корпусу університету відбувся ІІ
Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми музичної освіти учнівської
молоді: історія та сучасність».
Відкрила семінар ректор університету професор
Надія Скотна, наголосивши на його актуальності та
побажала учасникам плідної праці. З вітальним словом до
присутніх звернулися директор інституту музичного
мистецтва професор Степан Дацюк і завідувач кафедри
методики музичного виховання та диригування професор
Ірина Бермес. На пленарному засіданні із доповідями
виступили: методист міського методичного кабінету
відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської Відкриває семінар ректор
університету професор
ради
Людмила
Разумна
та
вчитель-методист
Надія Скотна

Дрогобицької загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 4
Наталія Антоник.

Майстер-клас старшого вчителя
музичного мистецтва Марії
Костецької

Проведено майстер-клас
за участю зразкового дитячого
хору «Щедрик» Стрийської
хорової
школи
«Щедрик»
(керівник – Віра Лисик) та
Виступ капели бундуристів «Ходорівчанка»
майстер-клас старшого вчителя
м. Ходорів
музичного
мистецтва
Дрогобицької ЗОШ № 1 Марії Костецької. На семінарі виступила також капела
бандуристів «Ходорівчанка» Ходорівської дитячої школи мистецтв (керівник – Олеся
Варичин).
У роботі семінару взяли участь науковці та вчителі із Києва, Тернополя, Львова,
Ніжина, Хмельницького, Калуша, Закарпаття, Ходорова, Стрия, Дрогобича, а також
викладачі з Польщі й Угорщини.
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Доповідає професор Ольга
Попович

Доктор Йоланта
Восач-Крзтонь

Виступ доктора Кінги
Фінк

Доктор Єва Нідецка

Доповідь виголошує методист
міського методичного кабінету
відділу освіти виконавчих
органів Дрогобицької міської
ради Людмила Разумна
Вчитель-методист
Наталія Антоник

Майстер-клас зразкового
дитячого хору «Щедрик»
Стрийської хорової школи
«Щедрик»
(керівник – Віра Лисик

Директор інституту
музичного мистецтва
професор Степан Дацюк

Модератор семінару доцент
Зоряна Гнатів
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Чарівний світ української вишиванки
23 лютого 2017 року на базі факультету початкової та мистецької освіти
спільними зусиллями кафедр педагогіки та методики початкової освіти і загальної
педагогіки та дошкільної освіти було проведено театралізоване дійство «Чарівний
світ української вишиванки» за участю студентів груп ДО-34Б, ДО-35Б, ПОХ-43Б.
Свято
було
урізноманітнене
піснями у виконанні
студентів ІІІ курсу
Юлії
Турик,
Василини
Верещинської,
Наталії
Чемерис,
Ольги
Штангрен.
Ведучі театралізованого
Ректор професор Надія Скотна
дійства

Етап народження народної вишивки
Викладачі та студенти у захопленні від
українських вишивок

Літературно-музична композиція за участю студентів
ІІІ курсу факультету початкової та мистецької освіти

Музичне вітання від
випускниці цього ж
факультету Лілії Вовк

У заході також взяли участь випускники факультету початкової та мистецької
освіти Лілія Вовк та Христина Артим, балетмейстер народно-хореографічного
ансамблю «Пролісок». Із метою співпраці з освітніми закладами виступила старший
учитель початкових класів СЗШ І – ІІІ ступенів №4 м. Дрогобич Леся Гизюк зі своїми
вихованцями.
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Народно-хореографічний
ансамбль «Пролісок» виконує
танець «Ойра». (Художній
керівник Юрій Добуш).
На мистецькому рахунку
«Проліска» понад 200 творів.
Серед них вокальнохореографічні композиції, хорові,
сольні та оркестрові твори, в
основі яких лежить фольклор
Бойківщини, Гуцульщини,
Лемківщини. Склад творчої групи
налічує 45 осіб.

Студенти та викладачі у щирому захопленні
від запальних танців у виконанні
народно-хореографічного ансамблю «Пролісок»

Організатори та учасники театралізованого дійства
«Чарівний світ української вишивки» факультету початкової та мистецької освіти
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«У добру путь»
24 лютого 2017 року в актовій залі соціально-гуманітарного факультету
відбулося урочисте вручення дипломів випускникам-магістрантам. Із вітальним
словом до студентів звернулися декан факультету доцент Ігор Гриник, завідувач
кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти професор Тетяна Логвиненко,
заступник декана з виховної роботи доцент Андрій
Зимянський. Студенти-першокурсники підготували
для випускників концертну програму. Звертаючись до
випускників, усі бажали їм реалізувати себе у житті,
використати на 100% знання, отримані на рідному
факультеті, та гідно представляти свою alma mater в
Україні і за кордоном.

Декан соціальногуманітарного
факультету
Ігор Гриник
вручає диплом
магістра
Оксані
Літвінічевій

Декан Ігор Гриник із групою випускників-магістрантів

Випускники магістратури із викладачами соціально-гуманітарного факультету
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Ще один крок до Чемпіонату Європи
21 – 26 лютого 2017 року у місті Вінниця відбувся XXIII Міжнародний турнір зі
спортивної акробатики «Зірки над Бугом». Ці змагання об’єднали у собі 180
учасників – найкращих спортсменів із п’яти країн: Португалії, Азербайджану,
Республіки Молдова, Республіки
Білорусь та України.
У складі збірної команди
України виступали дрогобичанки
– студентка І курсу факультету
фізичного
виховання
Юлія
Пилип’як
та
Олександра
Табачинська
(Дрогобицька
гімназія), які вибороли перемогу,
ступивши на першу сходинку
п’єдесталу.
Ці
змагання
–
наступний крок до майбутніх
стартів на Чемпіонаті Європи 2017
року.

На фото (справа наліво): студентка І курсу
факультету фізичного виховання Юлія Пилип'як
та дрогобицька гімназистка Олександра
Табачинська вибороли перемогу, ступивши на
першу сходинку п’єдесталу

Переможці XXIII Міжнародного турніру
зі спортивної акробатики
«Зірки над Бугом» (м. Вінниця)

Нагороди Юлії Пилип’як та Олександри Табачинської
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«Дрогобиччина багатокультурна»
27 лютого 2017 року на історичному факультеті відбулася науково-практична
конференція для вчителів історії та учнів старших класів загальноосвітніх середніх
шкіл «Дрогобиччина багатокультурна», на яку завітали учні 10 та 11 класів ЗОШ № 1,
2 та 17 м. Дрогобич.
Зі вступним словом
до присутніх звернулася
заступник
декана
історичного
факультету
доцент
Світлана
Біла.
Згодом
учасники
конференції прослухали
доповіді викладача Василя
Менька
«Археологічні
Вітальне слово доцента Світлани Білої

Студентка ІІІ курсу Аліна Звіринська
ознайомлює учнів з історією м.Трускавець

дослідження історичного факультету»
(розкопки
вежі-дзвіниці
костелу
Св. Варфоломея),
доцентів
Ірини
Лозинської та Руслани Попп «Академічна
співпраця історичного факультету з
польськими вищими закладами». Учні та
їх викладачі мали змогу почути доповіді
студентів-істориків ІІ – ІІІ курсів Лідії
Мазурчак «Галицька Каліфорнія», Аліни
Звіринської
«Перлина
Карпат
–
м. Трускавець», Лілії Гриник «Дрогобич –

місто багатьох культур».
На конференції відбулася демонстрація фільму про історичний факультет,
який представляв студент ІІІ курсу Остап Зубкович.
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Візит бельгійських колег на біолого-природничий факультет
27 лютого – 1 березня 2017 року біолого-природничий факультет з робочим
візитом відвідали колеги з університетського коледжу КАТНО VIVES Світлана
Мусіна та Лізет Пітельйон. У рамках розвитку співпраці між університетами
відбулася зустріч із проректором з науково-педагогічної роботи доцентом
Володимиром Шараном.
Професор Лізет Пітельйон в
українсько-бельгійському
Центрі
екології та здоров’я людини біологоприродничого факультету прочитала
лекцію
на
тему
«Профілактика
неінфекційних
захворювань».
Відбулася зустріч із представниками
товариства
захисту
дітей-інвалідів
«Надія».
Обговорення аспектів міжнародної співпраці

28 лютого лектор Світлана Мусіна
виголосила доповідь на тему «Проблеми
роботи з особами з обмеженими
можливостями та їх сім’ями».

Обговорення перспектив мiжнародної спiвпрацi

Обговорювалися
перспективи
подальшої співпраці за участі заступників
декана, завідувачів кафедр, керівників
проектів
та
спеціаліста
українськобельгійського центру. Колеги відвідали
На лекції у професора Лізет Пітельйон

також обласний центр соціальної
реабілітації
дітей-інвалідів
«Сонечко», волонтерський консультативно-валеологічний
центр
«Паросток» та фіто-дегустаційну
лабораторію біолого-природничого
факультету. Упродовж трьох днів
для членів делегації було передбачено широку пізнавальну програму
містами Дрогобич і Трускавець.

У волонтерсько-консультативно-валеологiчному
центрі «Паросток»
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Відбувся ХІІ форум молоді Дрогобиччини
28 лютого 2017 року студенти Франкового університету взяли участь у ХІІ
форумі молоді Дрогобиччини «Реалізація державної молодіжної політики: шляхи
співпраці», організованому відділом молодіжної політики, сім’ї та спорту
виконавчого комітету Дрогобицької міської ради під керівництвом Олександри
Пашко. Учасників форуму привітали представники влади, зокрема міський голова
Тарас Кучма, депутат ВР України Богдан Матківський, а також до молоді звернувся
студентський капелан о. Олег Кекош.
Від університету на форумі виступила професор Світлана Щудло, яка
привітала учасників та представила доповідь «Академічна доброчесність: шлях до
успіху». Після пленарного засідання учасники продовжили роботу у трьох секціях,
які мали практичне спрямування: «Дрогобич туристичний.
Як стати привабливим містом?», «Захист України –
обов’язок кожного», «Електронне врядування містом». Під
час заходу присутні школярі отримали інформацію та
рекламні матеріали про наш університет. Сповнені новими
цікавими ідеями молоді учасники форуму повернулися до
своїх навчальних закладів.

Студентський капелан
о. Олег Кекош

Професор Світлана Щудло
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«Свято рідної мови»
28 лютого 2017 р. на факультеті початкової та мистецької освіти відбулося
«Свято рідної мови», яке організували викладачі кафедри філологічних дисциплін та
методики їх викладання у початковій школі Леся Лужецька і Анна Огар.
Учасниками святкового дійства
були студенти ІV і ІІ курсів
факультету початкової та мистецької
освіти та соціально-гуманітарного
факультету.
Прозвучали
вірші
видатних
українських
поетів,
авторська поезія Тетяни Олексюк та
Уляни Матвіїшин.
Вітальне слово
виголошує професор
Марія Федурко

Заступник декана
факультету початкової
та мистецької освіти
Любов Баб’як-Білецька

Несподіванкою на заході став
дебют пісні «Мово українська…»
(слова ст. викладача кафедри

філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі Лесі
Лужецької, музика ст. викладача кафедр
культурології та мистецтвознавства Івана
Околовича).

Слово про рідну
мову виголошує
студентка 2-го курсу
Ірина Мотиль

Декламація вірша
у виконанні
студентки 4-го курсу
Зоряни Баб’як

Учасники та організатори свята
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«Запашна, співуча,
гнучка, милозвучна,
сповнена музики і
квіткових пахощів –
скількома епітетами
супроводяться визнання
української мови.
І, зрештою, всі ці
епітети слушні».
(Олесь Гончар.)

Вручення дипломів студентам-магістрам інституту музичного мистецтва
1 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу відбулося урочисте
вручення дипломів студентам-магістрам інституту музичного мистецтва. З вітальним
словом до випускників звернулися директор інституту професор Степан Дацюк,
завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування професор Ірина
Бермес і завідувач кафедри музикознавства та фортепіано доцент Людомир
Філоненко, які привітали магістрів із успішним завершенням навчання, побажали
реалізувати свої знання у своїй трудовій діяльності.

Професор Ірина
Бермес вітає випусниківмагістрантів Ірина Бермес

Випускників вітає
доцент Людомир
Філоненко

вітає вип Професор Ірина

Директор інституту музичного
мистецтва професор Степан Дацюк
вручає випускниці Ілоні Реут
диплом магістра

Випусники-магістри 2017 року із керівництвом інституту музичного мистецтва
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Реалізація міжнародної Програми НАТО-Україна в університеті
1 березня 2017 року в рамках міжнародної Програми НАТО-Україна у
Дрогобицькому педуніверситеті вчетверте відбулися збори звільнених у запас або
відставку військовослужбовців, які виявили бажання пройти курси перепідготовки
за спеціальністю «Менеджмент малого бізнесу» у Центрі перепідготовки та
післядипломної освіти.
2017 р. вперше до університету із
делегацією Програми завітав
офіцер із фінансових питань
Управління з питань політичних
відносин і політики безпеки
штаб-квартири НАТО Еммануель
Хунтцінгер. Ректор університету
професор Надія Скотна, директор
Урочисте відкриття курсів перепідготовки
Центру
перепідготовки
та
військовослужбовців та звільнених у запас
післядипломної освіти доцент
Світлана Гірняк і доцент Петро
Фещенко
провели
зустріч
із
представниками Програми, на якій
окреслили
основні
аспекти
співпраці.

Керівництво університету та представники
Програми обговорюють основні аспекти співпраці

Із нагоди відкриття курсів в актовому
Ректор професор Надія Скотна та
менеджер Програми НАТО-Україна з
залі головного корпусу університету перед
перепідготовки військовослужбовців
військовослужбовцями та звільненими у запас
Крістофер Штаудт
виступили:
професор
Надія
Скотна,
підполковник НШ Військової частини А1108 Юрій Тищенко, офіцер із фінансових
питань Еммануель Хунтцінгер, виконавчий керівник Програми Олександра
Огороднікова, директор ГО «Західний регіональний центр сприяння перепідготовці і
соціальній адаптації військовослужбовців» Андрій Рой, менеджер Програми НАТОУкраїна з перепідготовки військовослужбовців консультант Управління з питань
політичних відносин і політики безпеки Крістофер Штаудт.
Нагадаємо, що мета проекту – забезпечення професійного навчання, сприяння
працевлаштуванню, надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних
послуг військовослужбовцям, що підлягають звільненню, та особам, звільненим із
військової служби. Програма НАТО-Україна охоплює понад 60 міст нашої держави.
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Вечір-реквієм «З пам’яттю у серці»
2 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбувся
вечір-реквієм «З пам’яттю у серці», присвячений загиблим воїнам неоголошеної
війни, пам’яті Небесної Сотні.
Вечір розпочався піснеюреквіємом «Плине кача» у
виконанні Ірини Навроцької,
Уляни Барило, Ірини Грицків
(АН-32) та викладача кафедри
практичної психології Лілії Вовк.
Хвилиною мовчання присутні
вшанували
пам’ять
Героїв
Небесної Сотні та загиблих в
Пісня «Плине кача» у
виконанні (зліва направо):
Ірини Навроцької, Ірини
Грицьків, Лілії Вовк та
Уляни Барило

Слово про Героїв
Небесної Сотні
виголошує ректор
професор
Надія Скотна

У актовій залі головного корпусу університету

Створення композиції
«Відродження України» у
виконанні Світлани Іжик

Виступ доцента
Василя Матиса
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АТО. В авторському виконанні
прозвучав вірш Ірини Грицків
«Герої не вмирають».

Виступ студентки Ірини
Лужецької

Студентський капелан
о. Олег Кекош

Студенти Оля Федьович, Іванна Колодій, Христина Лапчук, Злата Ковач
продекламували також поетичні композиції «Пливуть човни…», «Вставай. Ходімо,
сину мій, додому», «Весна, заплакана дощами», «Притча про долю».

Співає студентка
Ірина Грицьків

Вірш «Весна,
заплакана дощами» у
виконанні студентки
Христини Лапчук

Студентка Злата
Ковач – «Притча
про долю»

Студентка Ольга
Федьович читає
вірш «Пливуть
човни…»

Зворушливим супроводом у композиції «Відродження України» (Ірина
Лужецька, Світланна Іжик, Роксолана Леник) звучала мелодія М. Скорика.
Пролунали також пісні «Біля тополі» та «Про правду». Присутній на заході
нацгвардієць, доцент кафедри анатомії, фізіології та
валеології Василь Матис у своєму виступі акцентував,
що незалежність і свобода Україні здобуваються дуже
дорогою ціною і саме тому для кожного бійця
надзвичайно важливою є моральна підтримка, навіть
звичайний телефонний дзвінок рідних, близьких.
Щирими та сповненими віри у мирне майбутнє
були виступи ректора професора Надії Скотної і
капелана університету о. Олега Кекоша.
Вечір
завершився
піснею «Заспіваймо пісню
за Україну». Організаторами
Нацгвардієць, доцент
кафедри анатомії, фізіології
заходу
стали
студенти
та валеології Василь Матис
приймає щирі слова
вдячності за патріотичний
вчинок від ректора
професора Надії Скотної

соціально-гуманітарного
факультету
спільно
із
кураторами-викладачами
Лілією Вовк і Галиною
Бандурою.

Співає викладач Лілія Вовк
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«Вставай. Ходімо, сину
мій, додому» читає
студентка Іванна Колодій

Підписано угоду про співпрацю з польським партнером
З ініціативи та на запрошення декана філологічного факультету
проф. Ярослава Яремка 2 березня 2017 року до університету прибула делегація зі
Східноєвропейської вищої державної школи у Перемишлі на чолі з ректором д-р
Павлом Трефлером. Спершу відбулася зустріч за участі проректора з науковопедагогічної роботи доцента Юрія Вовка, професорів Ярослава Яремка, Лесі
Кравченко, доцентів Степана Сеньківа, Василя Зварича та Віри Меньок. Розмова
точилася головно довкола
розвитку польської філології
на філологічному факультеті,
де вона бере свій історичний
початок в університеті і
сьогодні
ліцензована
як
основна спеціальність у рамках
бакалаврського
та
магістерського
рівнів
підготовки,
обговорювалися
перспективи
навчального
обміну студентів-полоністів з
нашого
університету
та
студентів-україністів
зі
На фото (зліва направо): доцент Юрій Вовк, доктор
Східноєвропейської
вищої
Павло Трефлер, професори Надія Скотна, Пьотр
Длугош, Леся Кравченко, Ярослав Яремко,
державної
школи
у
доцент Віра Меньок
Перемишлі, участі у спільних
науково-дослідницьких й ґрантових проектах студентів і академічно-наукових
працівників обох навчальних закладів. Відтак делегація польських колег відвідала
кафедру світової літератури та славістики, яка забезпечує викладання курсів
полоністичного циклу на філологічному факультеті.
Згодом відбулася зустріч
польських
партнерів
з
ректором
університету
професором Надією Скотною.
Було підписано угоду про
співпрацю між Дрогобицьким
державним
педагогічним
університетом ім. Івана Франка
та Східноєвропейською вищою
державною
школою
у
Перемишлі. Маємо чергового
польського
партнера
і
сподіваємося на успішний
розвиток
нашої
з
ним
Підписання угоди про співпрацю
співпраці.
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До університету завітав муфтій шейх Саїд Ісмагілов
6 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбулася
зустріч із муфтієм Духовного управління мусульман України «Умма» головою
Українського центру ісламознавчих студій шейхом Саїдом Ісмагіловим, який
прочитав лекцію «Іслам і мусульмани України: історія і сучасність».
Відкрила лекцію ректор професор
Надія Скотна, підкресливши важливість
дотримання
суспільством
традицій
мирного
міжкультурного
і
міжрелігійного співіснування та взаємної
поваги.
У своїй доповіді шейх Саїд Ісмагілов
розповів про історію виникнення ісламу
на теренах України, особливості його
розвитку та формування в середовищі
інших релігійних громад і культур. На
На фото (зліва направо): ректор професор
завершення муфтій відповів на питання
Надія Скотна, муфтій Саїд Ісмагілов
залу.
Шейх Саїд Ісмагілов (Ісмагілов Сергій Валерійович) – муфтій Духовного
управління мусульман України «Умма», один із мусульманських духовних лідерів
України, Президент ВГО «Український центр ісламознавчих досліджень», Голова
мусульманської громади «Нур» міста Донецьк, член Донецької міської громадської
організації «Аль-Амаль». Український вчений-ісламознавець, член Донецького
обласного осередку Української асоціації релігієзнавців (УАР), член Правління
Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, член Ради
церков і релігійних організацій Донецької області, викладач богословських та
релігієзнавчих дисциплін Українського ісламського
університету (2001 – 2002), відомий громадський діяч.
Своїм головним завданням вважає виховання мусульман
України як невід’ємної частини українського суспільства.

Доповідь «Іслам і мусульмани
України: історія і сучасність»
виголошує
муфтій Саїд Ісмагілов
Слухачі лекції
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Культурні проекти Австрійської бібліотеки та Центру євроінтеграції
7 березня 2017 р. в актовій залі університету відбулися одночасно два культурні
проекти: «Літературний подіум Дрогобича», започаткований Австрійською
бібліотекою і Центром євроінтеграції, та «Карпатською літературною резиденцією»,
ініційований готельно-відпочинковим комплексом «ТАОР Карпати». Гостями
зустрічі були львівський літературознавець і перекладач, есеїст і публіцист Юрко
Прохасько, один з найвідоміших
сучасних
українських
письменників,
журналіст
і
перекладач
Юрій
Винничук,
український
поет
прозаїк
і
публіцист Андрій Любка та
польський літературознавець і
есеїст,
куратор
щорічного
фестивалю української культури в
Познані
«Ukrainska
Wiosna»
Ришард Купідура. Модератором
заходу виступив доцент Ярослав
Лопушанський.
На фото (зліва направо): доцент Ярослав
Лопушанський, Андрій Любка, Юрко Прохасько,
Темою зустрічі стала доволі
Ришард Купідура, Юрій Винничук
контроверсійна проблема «Що
таке «галицька література» і чому можлива її історія?». Свою літературознавчу
парадигму запропонував Юрко Прохасько, у творчості якого література
(україномовна, німецько- і польськомовна) Галичини посідає особливе місце. У
дискусії про ці літературознавчі аспекти взяли участь
почесні гості «Карпатської літературної резиденції»
Юрій Винничук, Ришард Купідура та Андрій Любка, які
розповіли
також про
свої творчі
здобутки і
плани.

Модератор заходу доцент
Ярослав Лопушанський

На
зустрічі
відбулася
Слухачі літературної зустрічі
презентація публікації Австрійської
бібліотеки – книга «Повернення. Антологія німецькомовної літератури Галичини та
Буковини» / упор. Я. Лопушанського, Н. Дашко та І. Ошуст (Дрогобич, Посвіт 2016,
500 с.)
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Шевченківські дні на факультеті початкової та мистецької освіти
9 березня 2017 року на факультеті початкової та мистецької освіти розпочалося
вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Кожне заняття цього дня розпочиналося
читанням улюблених поезій Кобзаря. Крім того, було організовано виставку плакатів
студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» з нагоди 203-ї річниці з дня
народження Тараса Шевченка.

Іванець Ярина (ІІІ місце) і
професор Марія Федурко

Професор Марія Федурко
з переможницею
Іриною Мотиль

Завершенням Шевченківських днів на факультеті
став традиційний конкурс читців поезії Кобзаря, який
відбувся 13 березня. Авторитетне журі у складі
Наталія Чемерис, Світлана
Чопик
отримують грамоту за
завідувача кафедри філологічних дисциплін та
ІІ місце від професора Марії
методики їх викладання у початковій школі професора
Федурко
Марії Федурко, завідувача кафедри педагогіки та
методики початкової освіти доцента Лілії Стахів, старшого викладача Лесі
Лужецької визначило переможців: І місце – Ірина Мотиль (гр. ПОО-23), ІІ місце –
Наталія Чемерис (гр. ПОІ-32) та Світлана Чопик (гр. ПОІ-32), ІІІ місце – Ярина
Іванець (гр. ПОА-11).

Учасники конкурсу читців поезії Великого Кобзаря
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203-я річниця від дня народження Тараса Шевченка
9 березня 2017 року відбулося урочисте покладання квітів до підніжжя
пам’ятника Тарасові Шевченку з нагоди 203-ї річниці від його дня народження, в
якому взяли участь представники міської та районної влади, громадських
організацій, загальноосвітніх шкіл, а також викладачі та студенти Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Розпочав
урочистості
молебень, який
відправив
капелан отець
Ігор Цмоканич.
На
заході
виступили:
міський голова
Дрогобича
Тарас Кучма,

Ректор університету професор Надія Скотна
із представниками громадських організацій,
міської та районної влади

голова Дрогобицької районної ради Михайло
Сікора, чоловічий хор «Бескид», почесний
громадянин
Дрогобича
професор
Омелян
Вишневський. Прозвучали поезії Кобзаря у
виконанні учнівської та студентської молоді
Дрогобича.
Завершився захід виконанням Державного
Гімну України.

Пам’ятник Тарасові Шевченку
встановлений 5 вересня 1991 року
перед готелем «Тустань» у Дрогобичі,
урочисто відкритий
21 вересня 1991 року.
Автори: народний художник України,
лауреат Шевченківської премії Іван
Гончар, скульптор Анатолій Гончар.
Пам’ятник має високу мистецьку
цінність. Дрогобич – одне з
небагатьох міст в Україні, де поет
у молодому віці на постаменті

Під час покладання квітів до пам’ятника Тарасові
Шевченку у Дрогобичі
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Літературно-музична композиція «Музи генія»
9 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету проведено
літературно-музичну композицію «Музи генія»,
підготовлену студентами
спеціальності «Дошкільна освіта», «Психологія» та інституту музичного мистецтва.
Ректор університету професор Надія
Скотна виголосила промову про Тараса
Шевченка як генія українського народу.
Дійство розпочалося з пісні «Чорнії
брови, карії очі», і презентовано у кількох
мізансценах, які описали життя Шевченкаромантика. Головну роль Тараса Шевченка
успішно виконав Андрій Грабинський (гр.
ПП-32).
Шевченко постав людиною
Промову виголошує
високих почуттів, яка була відвертою і
ректор професор Надія Скотна
мріяла про особисте щастя.
Ролі «муз генія» грали студенти
спеціальності
«Дошкільна
освіта»:
Оксана – Марія Шубенець (гр. ДО-34),
Ганна Закревська – Галина Рішко
(гр. ДО-14), княжна Репніна – Наталя
Головка (гр. ДО-35), Агата Ускова –
Анастія
Захаренко
(гр. ДО-14),
Катерина Борисівна Піунова – Софія
Сергєєва
(гр. ДО-14),
Ликера
Полусмакова – Софія Когут (гр. ДО-14).
Жінкам не судилося пройти з ним

У ролі Кобзаря –
студент групи ПП-32Б Андрій Грабинський

усе життя і стати однією музою. Вони
підносили і спопеляли душу митця.
Проте їм ми завдячуємо ліричній поезії,
яка збагатила Шевченкову спадщину.
Ведучими дійства були Катерина
Гамків та Роксолана Шпаківська (гр. ДО14).
Глядачі дійства

Музичні твори виконувалися під
супровід
гітари
(Тарас-Василь
Шуневич). Солістами дійства були Іван
Бобітко, Юлія Рудик. Режисер і
постановник композиції – доцент
Ореста Карпенко.

Організатори та учасники заходу
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Вокальні цикли Роберта Шумана та Генріха Гофмана у Дрогобичі
13 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету
прозвучали вокальні цикли Роберта Шумана «Іспанські пісні кохання» тв. 138 і
Генріха Гофмана «Любовні забави» тв. 42 у виконанні солістів Львівської філармонії
ім. С. Людкевича, заслужених артистів України Лілії Коструби (сопрано) та Василя
Понайди
(тенор),
солістів
Національного
театру
опери
і
балету
ім. С. Крушельницької Марфи Шумкової (мецо-сопрано) та Юрія Трицецького (бас),
фортепіанного дуету доцентів Уляни Молчко та Олександри Німилович.
Ректор професор Надія Скотна привітала всіх
учасників концерту та наголосила, що своїм майстерним
виконанням чудових творів вони в такий нелегкий час
подарували присутній численній публіці миті радості і
подиху весни.
Із вітальним словом до учасників концерту також
звернулися: заслужена артистка України професор
завідувач
кафедри
концертмейстерства
Львівської
Національної музичної академії ім. М. Лисенка Ярослава
Матюха, доцент Людомир Філоненко, професор Степан
Дацюк.

Професор
Ярослава Матюха
(м. Львів)

За роялем: Уляна Молчко та Олександра Німилович
(зліва направо): Лілія Коструба, Марфа Неумко,
Василь Понайда та Юрій Трищецький

Доцент
Людомир Філоненко

Організатори та учасники
концерту
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Науково-практична конференція на історичному факультеті
13 березня 2017 року на історичному факультеті відбулася науково-практична
конференція «Дрогобиччина багатокультурна». Учасниками конференції були
вчителі історії та учні старших класів загальноосвітніх шкіл Дрогобиччини (с. Лішня,
с. Довге, с. Новий Кропивник, с. Добрівляни, с. Опака, смт. Підбуж, с. Нижні Гаї,
с. Уличне, с. Доброгостів, с. Уріж, с. Летня, с. Нагуєвичі, смт. Меденичі).
Зі
вступним
словом
до
присутніх
звернувся
декан
історичного факультету професор
Леонід Тимошенко, який окреслив
історичні віхи утворення та розвитку
історичного
факультету.
Згодом
учасники конференції прослухали
доповіді доцента Світлани Білої
«Формування патріотизму в учнів
при вивченні історії рідного краю»,
викладача
Василя
Менька
«Археологічні
дослідження
Зі вступним словом до присутніх звернувся
історичного факультету (розкопки
декан історичного факультету
професор Леонід Тимошенко

вежі-дзвіниці костелу Св. Варфоломея»,
доцента
Юрія
Стецика
«Сакральні
пам'ятки Дрогобиччини (XVII – поч. XX
ст.)» та методиста МКВО Дрогобицької
РДА Андрія Яника «Краєзнавча робота як
важлива складова історичної освіти».
Студенти історичного факультету
підготували
для
учнів
літературнотеатральну композицію з нагоди 203-ї
річниці від дня народження Тараса
Шевченка.

Студенти-історики декламують поезію
Тараса Шевченка з нагоди 203-ї річниці від
дня його народження

Для
учасників
конференції
було
організовано екскурсійні подорожі вежею
міської
ратуші
Дрогобича
та
краєзнавчого
музею
«Дрогобиччина».

Доповідає заступник декана історичного факультету доцент
Світлана Біла
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Третій загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка
14 березня 2017 року в актовому залі ІФМЕІТ відбувся Третій
загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка, в якому взяли
участь представники з кожного факультету (інституту).
Журі у складі доцентів Ірини Дмитрів, Василя Зварича, голови профкому
студентів Ігоря Гівчака та начальника виховного відділу Ірини Казан відзначили всіх
учасників конкурсу подяками, а переможців – грамотами та книгами «Кобзар».

Результати конкурсу оголошує
голова журі конкурсу
доцент Василь Зварич

ІІІ місце виборола студентка біолого-природничого факультету Ірина Трембач,
ІІ місце – студентка факультету початкової та мистецької освіти Ірина Мотиль,
І місце – студентка інституту іноземних мов Катерина Малиш.

Учасники ІІІ загальноуніверситетського конкурсу читців поезії
Тараса Шевченка та журі
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«Горить, мов зоря, висока пісня Кобзаря»
15 березня 2017 року на філологічному факультеті відбувся літературний вечір
«Горить, мов зоря, висока пісня Кобзаря», учасниками якого були студенти І – ІV
курсів.
Свято розпочалося виконанням пісні «Реве та стогне Дніпр широкий». Постать
Тараса Шевченка студенти відобразили крізь призму всього поетового життя: від
дитячих років до зрілого віку. Прозвучали також пісні: «Думи мої, думи мої», «Зоре
моя вечірняя», «Ми за мир». Студентка Марта Борова
продекламувала авторський вірш «Монолог України».
У фундаменті сучасної культури лежить надійний
моноліт – Шевченкове слово. Тож припадаймо щодня до
поезії «Кобзаря», як спраглий до криниці, бо вона
невичерпна.

Виступ студентки
4 курсу Андріани
Максим'як

Ведучі вечора студенти 3 курсу
(зліва направо): Соломія Баранська
та Юлія Мастикаш
Студентка 3 курсу
Руслана Дудич

Учасники та організатори літературного вечора
«Горить, мов зоря, висока пісня Кобзаря»
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Шевченківський вечір
15 березня 2017 року студенти та викладачі історичного факультету в контексті
співпраці з Дрогобицьким педагогічним ліцеєм презентували учням 11-х класів
літературно-мистецький захід із нагоди 203-ї річниці від дня народження Тараса
Шевченка.
До ліцеїстів із вітальним словом звернулася заступник декана історичного
факультету доцент Світлана Біла, яка окреслила віхи утворення і розвитку
факультету та роль вчителя історії у сучасній українській школі. Студенти
презентували композицію про життя та творчість Тараса Шевченка крізь історичну
призму.

Дрогобицькі ліцеїсти уважно слухають презентації студентів-істориків

Ведучими вечора були
студентка ІІ курсу Софія Швед
та студент ІІІ курсу Володимир Борис
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Поезію Шевченка декламує студентка –
магістрантка історичного факультету
Галина Кузик

Літературно-мистецький вечір
«Шевченко – наш. Він – для усіх століть»
16 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбувся
літературно-мистецький вечір «Шевченко – наш. Він – для усіх століть».
Розпочався захід музичними творами «Реве та стогне Дніпр широкий», «Сонце
заходить», «Садок вишневий коло хати» у виконанні студентської хорової капели
«Gaudeamus» (художній керівник – професор С. Дацюк, концертмейстер –
Р. Хрипун). На заході виступили: студенти
інституту
музичного
мистецтва
В. Шуневич та С. Розтоцька, народний
ансамбль бандуристок (художній керівник
– С. Пінчак), викладач А. Боженський,
доцент І. Кліш, студенти філологічного
факультету
К. Шестак,
Х. Грабовська,
Г. Скольська та Л. Дронь, переможець
загальноуніверситетського
конкурсу
Ведучі вечора Ольга Ціздин і Уляна Кріп та
читців поезії Тараса Шевченка студентка
студентська хорова капела «Gaudeamus»
інституту іноземних мов К. Малиш,
призер цього ж конкурсу студентка факультету початкової та мистецької освіти
І. Мотиль, чоловічий камерний хор
«Боян Дрогобицький» (художній
керівник – професор П. Гушоватий).

Виступає народний ансамбль
бандуристок

Чоловічий камерний хор
«Боян Дрогобицький»

Музичну композицію
представляє Василь Шуневич

Співає викладач Андрій
Боженський

На завершення літературно-мистецького вечора
виступила ректор професор Н. Скотна, яка наголосила на
величі Шевченкового генію.

53

Стажування викладачів соціально-гуманітарного факультету в Польщі
6 – 18 березня 2017 р. у рамках реалізації угоди про співпрацю викладачі
кафедри практичної психології соціально-гуманітарного факультету у складі
доцентів Світлани Волошин, Ірини Гриник,
Віри Дуб, Романа Хавули та викладача
Наталії Каут проходили наукове стажування
в Університеті Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін, Польща).
Під час стажування науковці зустрілися з
деканом факультету педагогіки та психології
професором Янушем Кіренко, заступником
декана з наукової роботи та міжнародної
співпраці доктором Анною Дудак, мали
змогу побувати на лекціях, практичних
Зустріч дрогобицьких науковців
з деканом факультету педагогіки
заняттях польських колег, ознайомилися з
та психології професором
програмами
підготовки
психологів
у
Янушем Кіренко (РП)
партнерському
університеті,
науковометодичним забезпеченням освітніх програм, вивчали специфіку практичної роботи
психологів у спеціалізованих закладах (психолого-педагогічна консультація,
осередок лікування наркотичних і
алкогольних
узалежнень,
інтеграційний
дошкільний
навчальний заклад та ін.). Нашим
науковцям
було
запропоновано
низку цікавих зустрічей з освітянами
регіону,
до
яких
долучилися
працівники
кафедри
психології

В інтеграційному дошкільному навчальному
закладі м. Люблін, Польша

розвитку людини польського університету
доктори Малгожата Костка-Шиманська, Сара
Філіп’як та Анна Тихмановіч.
Спеціалістична порадня заводова
(психолого-педагогічна допомога)
З метою культурної просвіти викладачі
кафедри практичної психології відвідали
місто Хелм, музеї та інші історичні місця Любліна. Стажування у рамках
міжнародної наукової співпраці збагатило викладачів досвідом взаємин як на
науковому, так і культурологічному рівнях, окреслило перспективи подальшої
співпраці.
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