Участь викладачів біолого-природничого факультету в
інтернаціональному тижні у рамках програми Еразмус+ в університетському
коледжі Vives (Королівство Бельгія)
З 10 до 19 березня доценти біолого-природничого факультету Віталій Філь та
Мирон Цайтлер у рамках програми Еразмус+ перебували в університетському
коледжі ВІВЕС (м. Брюгге, Королівство Бельгія) з метою вивчення системи
навчального процесу його методичною та виховною роботою. Під час перебування у
коледжі VIVES науковці провели
зустрічі з керівництвом та викладачами,
налагодили міжнародну співпрацю у сферах профілактики неінфекційних
захворювань, екології, педагогічної освіти.
У період з 13 до 16 березня доценти
В. Філь та М. Цайтлер взяли участь в
інтернаціональному тижні, який відбувся в
університетському
коледжі
VIVES
(м. Брюгге, Королівство Бельгія). Науковці
провели лекції та поділилися нашим
науковим досвідом і дослідженнями на
тему: «Health of the future generation
project», а також відвідали лекції та
тренінги
бельгійських
колег.
В університетському коледжі VIVES
(м. Брюгге, Королівство Бельгія)

Інтернаціональний тиждень поєднав не
лише бельгійців та українців, але й
науковців зі США, Іспанії, Італії,
Португалії, Бразилії та Фінляндії.
Відбулася робоча зустріч з Почесним
доктором
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені Івана
Франка, Президентом міжнародної асоціації
VZV
ORADEA
Патріком
Беллінком.

Лекцію на тему Health of the future generation
project читає доцент Віталій Філь

55

Робоча зустріч українських та
бельгійських колег (зліва направо):
Світлана Мусіна, Дієго Вохаунт,
Крістоф Девале, Мирон Цайтлер

На зустрічії під час якої обговорили
перспективи та напрями подальшої
співпраці також були присутні
Людгарде Баг’ю, Іван Ванхале, Нансі
Боускез та Світлана Мусіна.
У ході робочого візиту для
колег була організована насичена
культурна програма, за якою вони
відвідали мальовничі куточки міст
Брюге, Брюсселя, Лір та Антверпен.

Андрій Содомора – гість філологічного факультету
22 березня 2017 р. відбулася зустріч із письменником, перекладачем,
літературознавцем, професором Львівського національного університету імені Івана
Франка Андрієм Содоморою, організатором якої виступила кафедра світової
літератури та славістики.
Модератори заходу доцент Василь
Зварич та письменник, літературознавець
Василь Габор у формі діалогу з
письменником створили неймовірне свято
Слова. Андрій Содомора привідкрив
таємниці перекладу творів давньогрецьких
та давньоримських письменників. Гість
презентував свої нові книги «Афористичні
етюди» та «Грецька епіграма», відповів на
запитання учасників зустрічі, а також
поділився творчими планами на майбутнє.
Виступає письменник,
У своєму слові про Андрія Содомору
літературознавець, професор
Львівського національного університету
професор Михайло Шалата відзначив не
імені Івана Франка Андрій Содомора,
тільки його дивовижне відчуття Слова, але
доцент Василь Зварич, Василь Габор
й титанічну працьовитість як поета,
перекладача. Декан філологічного факультету професор Ярослав Яремко щиро
подякував гостеві за подаровану усім «насолоду від тексту», побажав здійснення
творчих задумів і висловив сподівання, що такі зустрічі з письменником стануть
традиційними.

Викладачі та студенти уважно слухають презентацію
книг «Афористичні етюди» та «Грецька епіграма» Андрія Содомори
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Майстер-клас із хорового диригування та конкурс диригентів
22 березня 2017 р. в актовій залі головного корпусу університету відбувся
майстер-клас із хорового диригування, який провів народний артист України
професор кафедри оперно-симфонічного та хорового диригування Львівської
національної музичної академії ім. М. Лисенка Тарас Микитка. Відкрите заняття
розпочав заслужений працівник культури України, директор інституту музичного
мистецтва професор Степан Дацюк, який привітав усіх присутніх і представив гостя
зі Львова.
Також відбувся конкурс диригентів, який організувала кафедра методики
музичного виховання і диригування. Обов’язковою умовою було продиригувати два
твори українських композиторів, ювілеї яких відзначаємо у 2017 році.
Високоповажне журі у складі професорів Тараса Микитки, Степана Дацюка,
доцента Ірини Матійчин представила ведуча конкурсу доцент Галина Стець.

Призові місця розподілилися так:
І місце – Іванна Пацула (клас доцента Л. Ластовецької),
ІІ місце розділили Тарас Рудько (клас доцента
Л. Ластовецької та Софія Лесишин (клас професора
І. Бермес),
ІІІ
місце
розділили Юрій Бобітко
(клас,
доцента
Ю. Добуша), Христина
Мартинюк
(клас
професора С. Салія), та
Н. Михайлюк (клас
доцента Л. Кобільник).

Директор інституту
музичного мистецтва
Степан Дацюк вітає усіх
присутніх та представляє
професора Тараса
Микитку

Фото на згадку про майстер-клас із хорового диригування
та конкурс диригентів
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Виступ народної просвітницько-художньої студії «Ровесник»
23 березня 2017 року в актовій залі інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій відбувся виступ народної просвітницько-художньої студії
«Ровесник» з інсценізацією поеми Тараса Шевченка «Катерина». У програмі заходу
були також пісні та вірші за мотивами творчості Великого Кобзаря.
Завершальним акордом вечора стало представлення книги «Ровесники часу»
(упорядник Г.А. Григорович), в якій висвітлено історію становлення і творчості
народної просвітницько-художньої студії «Ровесник» ІФМЕІТ за 30 років існування:
від організації студентської агітбригади до діяльності народної студії сьогодні.
Із заключним словом до присутніх звернувся
директор інституту професор Василь Бойчук, який
відзначив чудову гру акторів та наголосив, що народна
просвітницько-художня студія «Ровесник» має і надалі
існувати, розвиватися, залучаючи до свого складу
талановиту студентську молодь.

Інсценізація поеми Тараса
Шевченка «Катерина»

Вдячна глядацька аудиторія

Народна просвітницько-художня студія «Ровесник»
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Книгу «Ровесники часу»
представила упорядник
Галина Григорович

Завершився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт із галузі наук «Початкова освіта»
24 березня 2017 року на факультеті початкової та мистецької освіти завершився
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі наук
«Початкова освіта».
На адресу конкурсної галузевої комісії
було надіслано 52 роботи з 31 вищого
навчального закладу України. Для участі в
заключному етапі члени галузевої конкурсної
комісії запросили 26 студентів із 18 вищих
навчальних закладів.
23 березня відбувся захист наукових
робіт, де студенти презентували основні
положення своїх досліджень. Наступного дня
Відкриття конференції.
на
підсумковій
науково-практичній
На фото (зліва направо): доцент Іван
конференції кращі з кращих отримали
Кутняк, ректор професор Надія Скотна,
професор Микола Пантюк
дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів.

Учасники та гості конференції

Диплом І ступеня
Ірина Парійчук (Житомирський державний університет імені Івана Франка);
Юлія Плахотнюк, Юлія Усенко (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського); Галина Гарбіч (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка).
Диплом ІІ ступеня
Юлія Герцан, Олена Бєлова (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка); Ірина Друць (Київський університет імені Бориса
Грінченка); Марія Шубіна (Південноукраїнський національний педагогічний
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університет імені К.Д. Ушинського); Наталія Топчій (Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г. Короленка)
Диплом ІІІ ступеня
Ольга Зеленська, Ольга Кузяніна (Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка); Жанна Краєва (Херсонський державний
університет); Марина Лут (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет»); Віра Лютич (Миколаївський національний університет імені В.О.
Сухомлинського); Анна-Марія
Мельникович
(Дрогобицький
державний
педагогічний університет імені Івана Франка); Марина Пономаренко (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
Крім того, студенти-науковці були нагороджені грамотами в номінаціях: «За
оригінальність наукової ідеї»; «За новизну наукових положень»; «За практичну
спрямованість
наукового
дослідження»;
«За
краще
представлення
інтердисциплінарних зв’язків дослідження», «За нетрадиційну презентацію
наукових ідей»; «За оригінальність та інноваційність наукової ідеї». Усі студенти
отримали сертифікати учасників науково-практичної конференції ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі наук «Початкова освіта».
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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності
«Українська мова, література (у т. ч. методик їх викладання)»
24 березня 2017 року в Житомирському державному університеті імені Івана
Франка відбувся заключний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Українська мова, література (у т. ч. методик їх викладання)».
Для участі члени журі відібрали 41 наукову роботу. Претенденти на перемогу
представляли 28 вишів із Бердянська, Вінниці, Глухова, Дніпра, Донецька,
Дрогобича, Житомира, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького,
Кривого Рогу, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Полтави,
Сум, Умані, Харкова, Хмельницького, Черкас і Чернігова. Серед відібраних наукових
студій зі спеціальності «Українська мова» була і робота студентки філологічного
факультету Соломії Баранської
«Вірші бачили все (поезія війни в
лінгвостилістичному
вимірі)».
Науковий керівник – доцент
кафедри української мови Марія
Стецик.
Після прилюдного захисту
роботу
студентки
нашого
університету
відзначено
дипломом ІІІ ступеня.

Напружений момент наукової дискусії

Вітальне слово професора Валентини Саух

На фото (зліва направо):
Марія Стецик, Соломія
Баранська та голова журі
конкурсу Віктор Мосієнко
Професор Анатолій Загнітко нагороджує
студентку філологічного факультету
Соломію Баранську
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«День баяна та акордеона у Дрогобичі»
28 березня 2017 р. в актовому залі університету Лабораторією академічного
народно-інструментального мистецтва за підтримки Національної всеукраїнської
музичної спілки й Асоціації баяністів та акордеоністів України було проведено V-й
Всеукраїнський фестиваль «День баяна та акордеона» із присвятою 50-річчю від дня
народження педагога, виконавця, науковця та
організатора мистецького життя краю, кандидата
мистецтвознавства,
доцента
кафедри
народних
інструментів Львівської національної музичної академії
імені Миколи Лисенка Сергія Олексійовича Карася.
Музикознавчий супровід здійснив доцент
Богдан Пиц, організатором фестивалю виступив
доцент Андрій Душний, із вітальною промовою до
учасників та гостей заходу звернувся проректор з
науково-педагогічної роботи Володимир Шаран.
Відбулася презентація навчально-методичного
Вітання учасникам фестивалю
посібника «Антоніо Вівальді. Цикл концертів
від проректора з науковопедагогічної роботи
«Чотири пори року» у перекладенні для готовоВолодимира Шарана
виборного баяна Сергія Карася (упорядники та
автори текстів А. Душний, Б. Пиц) та концерти солістів і колективів інституту
музичного
мистецтва,
Народного
оркестру
народних
інструментів,
Перемишлянської музичної школи, Львівської національної музичної академії
ім. М. Лисенка,
Дрогобицького
музичного
коледжу ім. В. Барвінського, Львівської середньої
спеціальної
музичної
школи-інтернат
ім. С. Крушельницької.

Сергій Карась та його учні

Народний оркестр народних інструментів
(керівник Роман Стахнів)

Учасники та гості фестивалю
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«Боянові Дрогобицькому» – 115 років
30 березня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбувся
ювілейний концерт із нагоди 115-річчя від дня заснування співочого
товариства «Боян Дрогобицький».
Слово
на
пошану
ювілярів
виголосили: капелан університету о. Олег
Кекош, народний депутат Верховної Ради
України Богдан Матківський, начальник
відділу культури та мистецтв виконавчих
органів Дрогобицької міської ради Олег
Яводчак, проректор з науково-педагогічної
роботи
доцент
Володимир
Шаран,
директор інституту музичного мистецтва
Чоловічий камерний хор
професор Степан Дацюк, професор Ірина
«Боян Дрогобицький»
Бермес, головний диригент Львівського
академічного обласного музично-драматичного театру імені
Юрія Дрогобича Микола Михаць.
За вагомий внесок у збагачення культурної спадщини
українського народу, формування національних цінностей,
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з
нагоди 115-річниці створення музично-просвітницького
товариства «Боян Дрогобицький» нагороджено Грамотою
Верховної Ради України художнього керівника чоловічого
камерного
хору «Боян
Дрогобицький» доцента
Петра
Гушоватого.
Всі
учасники
співочого
товариства «Боян
Дрогобицький» були відзначені почесними грамотами:
голови Львівської облдержадміністрації, голови Львівської
Вітальні слова
капелана
обласної ради, департаменту культури національностей і
університету
релігій ЛДОА, міського голови, відділу культури та мистецтв.
о. Олега Кекоша

На фото (зліва направо):
Олег Яводчак та Богдан
Матківський
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Засідання XXVIII Наукової сесії НТШ
31 березня – 1 квітня 2017 року на історичному факультеті відбулося засідання
XXVIII Наукової сесії НТШ.
Засідання осередку НТШ у Дрогобичі відкрив декан історичного факультету
професор Леонід Тимошенко. На пленарному засіданні з доповідями виступили:
професор Львівського національного університету ім. І. Франка Леонтій Войтович
«Криза історичної науки та нові
пропозиції
періодизації
всесвітньої
історії», професор Михайло Шалата
«Про письменників-класиків, якими їх
пам’ятаю (Ірина Вільде, Василь Мисик,
Олесь Гончар)».
Відбулася
презентація
видань
професора Львівського національного
університету ім. І. Франка Михайла
Професор Леонід Тимошенко
Кріля:
«Місто
над
Стривігором»,
вітає учасників XXVIII Наукової сесії НТШ
«Історія села Комаровичі».
Із презентацією видання «Мороз М. Літопис життя і
творчості Івана Франка» – Т.1 виступив професор Євген
Пшеничний.

Доповідає професор
Леонтій Войтович

Учасники XXVIII Наукової сесії НТШ

Професор Михайло
Шалата «Про
письменників-класиків,
якими їх пам’ятаю (Ірина
Вільде, Василь Мисик,
Олесь Гончар)»

Професор Михайло Кріль презентує свої видання
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«… Щоби душа моя була почута» (професорові Михайлу Шалаті – 80 років)
3 квітня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбулася
святкова ювілейна академія, присвячена 80-річчю від дня народження професора,
науковця, публіциста, почесного громадянина міста Дрогобич Михайла Шалати.
Із вітальним словом та благословенням
звернувся до ювіляра владика Ярослав Приріз,
котрий вручив вітально-подячну грамоту за
співпрацю із Самбірсько-Дрогобицькою єпархією
УГКЦ, яку зачитав капелан університету отець
Олег Кекош.
До
привітань
Михайла
Йосиповича
долучилися ректор професор Надія Скотна та
голова профкому працівників університету доцент
Олена Куцик, бажаючи міцного козацького
Владика Ярослав Приріз та
здоров’я, інтелектуальної сили і довгих літ.
капелан університету отець Олег
Міський голова Дрогобича Тарас Кучма вручив
Кекош вітають ювіляра
Михайлу Шалаті орден «За заслуги перед містом».
Ведучі
академії
–
старший
викладач Ігор Розлуцький та доцент
Марія Стецик – зачитали вітальні
телеграми, які надійшли на адресу
ювіляра,
зокрема,
від
наукового
побратима
академіка
Миколи
Мушинки, Інституту літератури імені
Тараса Шевченка, (за підписом Миколи
Жулинського). Від голови Головної ради
Товариства «Просвіта» імені Тараса
Шевченка Павла Мовчана було вручено
Професора Михайла Шалату вітає ректор
університету професор Надія Скотна
ювілярові Всеукраїнську премію імені
Бориса Грінченка.

Ведучі святкової ювілейної
академії старший викладач
Ігор Розлуцький та доцент
Марія Стецик

Гості святкового заходу
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До вітань приєдналися також наукові та творчі побратими зі Львова, зокрема,
професори Михайло Гнатюк та Богдан Якимович, земляки із Жидачівщини, колеги з
філологічного факультету, вдячні студенти.
Чудові музичні дарунки прозвучали у виконанні чоловічого камерного хору
«Боян Дрогобицький» (художній керівник – доцент Петро Гушоватий,
концертмейстер – Тамара Козій, соліст – професор Корнель Сятецький) «Пісня про
Дрогобич» та «Співанка з Бескиду» (слова Михайла Шалати). Усі присутні мали
нагоду насолодитися вокальним співом доцента Ірини Кліш.

Проректор з науково-педагогічної роботи
(1983 – 2010 рр.) Іванна Уздиган вітає ювіляра

Професор Михайло Шалата у колі колег, друзів та
поціновувачів таланту

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма
вручив Михайлу Шалаті орден
«За заслуги перед містом»

Професор Людмила Краснова
вітає свого учня
Михайла Шалату

На завершення професор Михайло Шалата подякував усім учасникам і гостям
академії, продекламував кілька уривків зі своєї багатогранної творчості та наголосив
на важливості гуманістичних цінностей в сучасному світі.
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Турнір юних істориків
4 квітня 2017 року на історичному факультеті відбувся черговий турнір юних
істориків. Участь у змаганнях взяли дев’ять команд із загальноосвітніх шкіл
Дрогобича та гімназії.
Відповідно до результатів першого етапу змагань, до фіналу ввійшли три
команди, між якими журі поділили призові місця: впевнену перемогу виборола
команда ЗОШ № 4, ІІ місце посіла команда ЗОШ № 10, ІІІ місце здобула ЗОШ № 15.

Учасники та гості турніру
Заступник декана історичного
факультету доцент Світлана Біла
нагороджує переможців турніру

Команда
загальноосвітньої
школи № 4
(м. Дрогобич) –
переможці турніру

Організатори та учасники турніру юних істориків
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50-річчя від дня заснування кафедри музикознавства та фортепіано
4 квітня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбулася
урочиста академія з нагоди 50-річчя від дня заснування кафедри музикознавства та
фортепіано інституту музичного мистецтва.
Відкрив святковий захід музичним дарунком народний чоловічий камерний
хор «Боян Дрогобицький» (керівник – доц. Петро Гушоватий).
Вітальне слово виголосила
ректор проф. Надія Скотна. До
привітань приєдналися: завідувач
кафедри
музикознавства
та
фортепіано
доц.
Людомир
Філоненко,
проф.
Любов
Кияновська, проректор ЛНМА ім.
М. Лисенка Віктор Камінський,
проф. Ярослава Матюха, проф.
Прикарпатського національного
Відкриває святковий захід народний чоловічий
камерний хор «Боян Дрогобицький»
педагогічного
університету
ім. В. Стефаника Ганна Карась,
доц. Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки Лариса
Ігнатова та інші.
Вокальні музичні подарунки лунали від проф. Корнеля Сятецького, доц. Ірини
Кліш, магістрантів Івана Бобітка та Романа Локатира. На святковій академії інструментальні твори виконали студенти та викладачі інституту музичного мистецтва.

Вітальне слово
ректора професора
Надії Скотної

Слово на пошану ювілярів
виголошує професор Львівської
національної музичної академії
імені Миколи Лисенка
Любов Кияновська

Професор Прикарпатського
національного педагогічного
університету імені Василя
Стефаника Ганна Карась
вітає ювілярів

Музичний дарунок презентує студент
1 курсу інституту музичного мистецтва
Євген Сов’як
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Відбірковий тур XXV фестивалю студентських команд КВН
3 – 4 квітня 2017 року в Народному домі імені Івана Франка пройшов
відбірковий тур XXV фестивалю студентських команд КВН, в якому взяли участь 9
команд: «Френд Зона» (біолого-природничий факультет), «DoRmiDo» (інститут
музичного мистецтва), «INFARKT» (інститут іноземних мов), «ІСТФАК» (історичний
факультет), «ФіФа» (факультет фізичного виховання), «ГАЛЮЦИНАЦІЇ» (соціальногуманітарний факультет), «3D» (інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій), «ФІЗМАТІВСЬКА ШПАНА» (інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій), «Як Діти» (філологічний факультет).
Традиційно цей захід організовує
профком студентів.
Команди змагалися у таких
конкурсах: візитка, розминка і домашнє
музичне
завдання.
Відповідно
до
положення, журі, до складу якого
ввійшли учасники минулих фестивалів,
визначили п’ять кращих команд, які
змагатимуться за чемпіонське звання у
Виступ команди «ГАЛЮЦИНАЦІЇ»
(соціально-гуманітарний
факультет)
фіналі: «ІСТФАК», «ГАЛЮЦИНАЦІЇ»,
«INFARKT», «ФіФа», «Як Діти».

Виступ команди «INFARKT»
(інститут іноземних мов)

Візитка команди «ФІФА»
(факультет фізичного виховання)

На сцені команда «Як Діти»
(філологічний факультет)

Під час фінальної пісні команда «ІСТФАК»
(історичний факультет)
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«Від здоров’я людини – до гармонії світу»
5 квітня 2017 року напередодні Всесвітнього дня здоров’я на факультеті
фізичного виховання відбувся «круглий стіл» на тему: «Від здоров’я людини – до
гармонії світу». Організатором виступила
кафедра здоров’я людини та фізичної
реабілітації. Мета заходу – популяризація
здорового способу життя серед молоді. У
роботі «круглого столу» взяли участь
професорсько-викладацький склад кафедр
факультету, студенти, запрошені гості.
Із вступним вітальним словом
виступив завідувач кафедри здоров’я
людини та фізичної реабілітації, д.мед.н.,
професор І. Флюнт. Доповіді учасників
«круглого столу» висвітлювали широке
Професор Іван Флюнт вітає учасників
коло проблем, що стосуються здоров’я.
«круглого столу»
Обговорювалися
питання
стану
сформованості
культури здоров’я в середовищі студентської молоді
нашого університету, ставлення до шкідливих звичок,
потреби і вміння вести здоровий спосіб життя.
Доповіді проводилися з використанням відеопрезентаційних матеріалів. Кожен із гостей та
учасників
заходу отримав тематичні буклети,
пам’ятки та санбюлетені про профілактику хвороб і
здоровий спосіб життя.

Декан факультету фізичного
виховання Роман Чопик під
час обговорення доповідей

Доповідає доцент
Ніна Грибок

Доцент Олександр Матрошилін доповідає про
алкоголь як проблему здоров’я
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Флешмоб до Дня здоров’я
5 квітня 2017 року на площі Ринок перед ратушею студенти факультету
фізичного виховання влаштували флешмоб «Молодь за здоров’я». Захід проводився
з нагоди святкування Всесвітнього дня здоров’я (7 квітня).
Метою заходу було залучення молоді до рухової активності, систематичних
занять фізичною культурою та пропаганда здорового способу життя.
Студенти своїм виступом
продемонстрували майстерність
і талант у спортивних танцях та
аеробіці.

Студенти факультету
фізичного виховання
випустили в небо
кольорові кульки,
наповнені гелієм,
під гаслом
«Ми за здоровий
спосіб життя»
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«Життя як проект»: обговорення проблем молоді з соціологами Польщі
2 – 6 квітня 2017 року завідувач кафедри правознавства, соціології та
політології професор Світлана Щудло взяла участь у Міжнародній науковій
конференції «Життя як проект. Місце молоді в сучасному світі», що проводилася
Інститутом соціології Зеленогурського університету спільно з Секцією молоді та
освіти Польського соціологічного товариства.
У межах конференції професор
Світлана Щудло представила доповідь
«Освіта у життєвих стратегіях випускників
шкіл країн Центрально-Східної Європи:
компаративний аналіз погранич», що
базувалася на результатах українськопольсько-угорського
соціологічного
дослідження «Молодь на пограниччях
Центрально-Східної Європи» (С. Щудло –
Професор С. Щудло під час виступу
координатор від України); також відвідала
на конференції
методологічні майстер-класи професора
Університету
Огайо
Казимира
Сломчинського (США) «Методологічні
проблеми міжнародних порівняльних
досліджень та шляхи їх розв’язання» та
представника Єврокомісії професора
Ізабелли
Грабовської
«Можливості
формування
та
фінансування
міжнародних
дослідницьких
консорціумів». Крім того, професор
взяла участь у робочій зустрічі з
Професори (зліва направо) :
обговорення засад підготовки спільного
С. Щудло, Л. Сокурянська, К. Лісовський,
міжнародного проекту.
М. Зелінська, К. Шафранець
Результатом
зустрічі
стало
запрошення нашого
вишу
до
Міжнародного консорціуму
університетів
для
наукової співпраці
та
підготовки
соціологічного
грантового проекту
з проблем
соціології молоді.
Професор С. Щудло (перша справа) під час робочої зустрічі
представників університетів з обговорення напрямів спільних
соціологічних проектів
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Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Хореографія»
3 – 6 квітня 2017 р. студенти факультету початкової та мистецької освіти Ірина
Фітель, Соломія Юрків, Сніжана Смерега, Каріна Субачус, Марія-Христина
Іванишин та Марта Мусійчук взяли участь у II турі I Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Хореографія», що проходила у Південноукраїнському
національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса).
Керівник делегації – викладач Павло Стецьків.
В олімпіаді брали участь 34 учасники з 11 університетів України. Студентка ІV
курсу факультету початкової та мистецької освіти Ірина Фітель посіла призове ІV
місце та отримала єдиний спеціальний диплом «За кращий танець дитячого
репертуару».
Студентів до олімпіади готували викладачі кафедри культурології та
мистецької освіти: доцент Петро Фриз, Магдалина Марушка, Ольга Мартинів і Павло
Стецьків.

На фото (зліва направо): – Ірина Фітель, Каріна Субачус, Соломія
Юрків, Павло Стецьків, Христина Іванишин, Сніжана Смерега,
Марта Мусійчук

Учасники студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія»
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Участь викладачів біолого-природничого факультету у ХІІІ Медичному
форумі та ХХІІІ Міжнародній виставці «ГалМЕД»
4 – 6 квітня 2017 року у Львові в
рамках Медичного форуму було
презентовано перший в Україні проект
зі створення мережі кабінетів фізичної
реабілітації в м. Львів у закладах,
підпорядкованих
УОЗ
Львівської
міської ради, розглянуто актуальні
питання та перспективи реформування
системи
надання
реабілітаційної
допомоги в Україні, шляхи розвитку і
становлення нового для України
напряму фізичної реабілітації – ерготерапії.
Однією зі складових форуму було
проведення науково-практичних конференцій,
«круглих столів» та семінарів, де обговорювалися
мультидисциплінарні підходи до розв’язання
проблемних питань у різних галузях медицини.
Відбувся
«круглий
стіл»
«Протидія
неінфекційним
захворюванням
у
сфері
громадського
здоров’я
в
Україні».
Його
ініціаторами були Львівський обласний центр
здоров’я та Львівський національний медичний
Доповiдає професор Олег Любiнець
університет імені Данила Галицького. Проводили
засідання головний лікар Львівського ОЦЗ Юрій
Островерха і завідувач кафедри організації та управління охорони здоров’я
факультету післядипломної освіти Львівського медичного університету професор
Олег Любінець. У засіданні взяли участь науковці, представники професорськовикладацького складу та студенти Львівського національного медичного університету
ім. Д. Галицького і Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.
Франка, практикуючі лікарі первинної ланки
надання медичної допомоги.
Доцент Олена Волошин виступила з
доповіддю
«Роль
освітньої
складової
у
профілактиці неінфекційних захворювань серед
молоді
Дрогобиччини»,
розповівши
про
активну участь робочої групи, під головуванням
декана
біолого-природничого
факультету
доцента Світлани Волошанської у реалізації
Проекту НІЗ на Львівщині.
Із доповіддю виступає доцент
кафедри анатомії, фізіології та
валеології Олена Волошин
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«Оточимо себе власною красою»
10 квітня 2017 р. на базі Стрийського музею «Верховина» у рамках проекту
«Оточимо себе власною красою», започаткованого лабораторією «Мистецька
Бойківщина», пройшов семінар «Сумки в українській традиції». У семінарі взяли
участь учителі трудового навчання та учні шкіл м. Стрий. Керівник лабораторії
доцент Надія Кузан ознайомила присутніх з особливим значенням сумок, поясів,
прикрас та близьких до них аксесуарів у житті українців. Студентка 4-го курсу
спеціальності «технологічна освіта» інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій Лілія Псарук продемонструвала виготовленні сучасні
сумки, декоровані вишивкою, й аксесуари з бісеру та розповіла присутнім про види і
призначення торбин й
гаманців, виготовлених з
текстилю.
Присутні
мали
змогу
власноруч
виготовити
під
керівництвом
доцента
Надія Кузан та Лілія
Псарук на майстер-класі
сучасні сумки-клатчі з
джинсу,
оздоблені
зразками
старовинних
вишивок шнурами та
бісером.
Доцент Надія Кузан демонструє
послідовність виготовлення сумкиклатча, оздоблені старовинною
вишивкою

Студентка 4-го курсу спеціальності
«технологічна освіта» інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій Лілія Псарук демонструє учням
сумку-клатч, декоровану бойківською
вишивкою

Учні проектують сумки та
прикраси з бісеру
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Зміни – це ми самі!
11 квітня 2017 року на факультеті початкової та мистецької освіти кафедрою
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі було
організовано зустріч з директором Стрийської ЗОШ №11 Сергієм Запісовим та
учителем ЗОШ №1 м. Дрогобич Тетяною Петрик – активними учасниками
інноваційних освітніх проектів, спрямованих на
реалізацію модернізаційної
реформи української
школи.
З вітальним словом до студентів і гостей заходу
звернувся декан факультету доцент Іван Кутняк.
Про міжнародний рух учительської спільноти
EdCamp, до якої Україна приєдналася у 2015 році
(дев’ятою у світі і третьою в Європі), цікаво розповів
активний учасник руху EdCamp в Україні, учасник
національних (не)конференцій для шкільних педагогів,
Модератор заходу старший
колишній випускник факультету Сергій Запісов.
викладач Оксана Скварок
З виступу учителя Тетяни Петрик, теж випускниці
факультету,
студенти
довідалися про науковопедагогічний проект «Інтелект
України», метою якого є пошук
інтелектуально
обдарованих
дітей і створення для них
спеціальної системи освіти.

Директор Стрийської ЗОШ №11 Сергій
Запісов презентує ЕdСamp
Учасники семінару

Учитель ЗОШ № 1
м. Дрогобич
Тетяна Петрик
презентує проект
«Інтелект
України»
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ІІ етап Всеукраїнської олімпіади «технологічна освіта»
10 – 12 квітня 2017 р. студенти ІV курсу інституту
фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій Марія Криштанович та Ігор Бакаєвич
представили наш університет у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «технологічна
освіта», яка пройшла на базі факультету професійної та
технологічної
освіти
Уманського
державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.

Учасники ІІ туру
Всеукраїнської
студентської олімпіади
Марія Криштанович та
Ігор Бакаєвич

В олімпіаді брали
участь 86 студентів із 19
провідних
педагогічних
університетів України, а
також 7 вишів І – ІІ рівнів
акредитації.
За результатами олімпіади Марія Криштанович нагороджена дипломом ІІ
ступеня за зайняте ІІ місце, а Ігор Бакаєвич – грамотою учасника (V місце з технічних
видів праці). Команда інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій
Дрогобицького
педагогічного
університету
нагороджена
грамотою
«За
використання сучасних технік оздоблення виробу»,
а також подякою «За високий рівень підготовки
команди до Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «технологічна освіта», якою
відзначені завідувач кафедри методики трудового і
професійного
навчання
та
декоративноужиткового
мистецтва
професор
Леонід
Оршанський, доценти Мирослав Пагута, Галина
Мельник,
старший
викладач
Володимир
Ясеницький, викладач Галина Гром та майстер
виробничого навчання О. Яводчак.
Міні-виставка робіт студентів ДДПУ

Творчі проекти
дрогобицьких студентів
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Стажування викладачів кафедри психології у Польщі
2 – 14 квітня 2017 року група викладачів кафедри психології у складі професора
Мирослава Савчина, доцентів Лесі Василенко, Світлани Заболоцької та Марії
Заміщак пройшли стажування в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської на
факультеті педагогіки та психології
(м. Люблін, Польща).
Програма
стажування
включала:
участь
у
сесії
з
інтегративної
психотерапії;
вивчення
досвіду
роботи
психологічної
порадні
(психологічної служби); вивчення
системи викладання психологічних
дисциплін;
обмін
досвідом
з
проблем освіти в Україні та Польщі.
Викладачі
прослухали
Під час заняття за методом Марії Монтессорі
публічну
лекцію
професора
габілітованого
М. Бзежінського
(Познань)
з
проблеми
методології та діагностики в
психологічній науці. У межах
програми
професор
Мирослав Савчин прочитав
публічну
лекцію
для
професорів,
докторів
та
студентів на тему «Духовна
парадигма психології». На
завершення стажування всі
учасники
сертифікати.

отримали

Виступає професор Мирослав Савчин

На фото (зліва направо): професор Мирослав Савчин, доктор Катерина
Клімковська, доценти Леся Василенко, Марія Заміщак, Світлана Заболоцька
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Зустріч із відомою кримськотатарською діячкою Гульнарою Бекіровою
19 квітня 2017 року в університеті відбулася зустріч із відомим істориком,
автором та ведучою історичної передачі «Тарих седаси» («Відлуння минулого») на
телеканалі АТР Гульнарою Бекіровою. Тема лекції «Національно-визвольна боротьба
кримських татар та українців у XX столітті»
викликала великий інтерес у викладачів і
студентів
історичного
та
соціальногуманітарного факультетів, які мали змогу не
тільки почути багато нових цікавих фактів з
історії кримськотатарського народу, але й
взяти участь у дискусії. Модератор заходу
професор Леонід Тимошенко підкреслив
важливість та актуальність цього питання на
Вступне слово професора
Леоніда Тимошенка
сьогодні.
Лекція з Гульнарою Бекіровою пройшла
в рамках проекту «Мандрівний музей та Центр толерантності» ГО «Арекет», який
реалізується за підтримки Української реґіональної платформи громадських
ініціатив, що адмініструється громадською організацією «Центр «Жіночі
перспективи» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Про цікаві факти з історії
кримськотатарського
народу розповідає
Гульнара Бекірова

Слухачі лекції

На фото (зліва направо): доцент Світала Біла,
професор Леонід Тимошенко, Гульнара Бекірова,
доцент Ігор Гриник, голова правління ГО «Арекет»
Амет Бекіров, старший викладач Орест Пілько,
доцент Богдан Лазорак
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Звертаючись до аудиторії,
Гульнара Бекірова зазначила, що
тема
участі
українців
в
національно-визвольній боротьбі
кримськотатарського
народу
малодосліджена
і
тому
перспективна
для
молодих
істориків та політологів.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія»
19 – 21 квітня 2017 року на базі Уманського державного педагогічного
університету ім. Павла Тичини відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної
дисципліни «Політологія», у якій взяли участь 37 вищих навчальних закладів
України. Дрогобицький виш представили переможці І етапу олімпіади, проведеної
кафедрою правознавства, соціології та політології, студентки ІІ курсу спеціальності
«Соціологія» Марія-Христина Бокало та Богдана Кошняну.
Учасниці олімпіади успішно пройшли два тури: розв’язали завдання тестового
та творчо-пошукового характеру, а також публічно захистили наукову роботу. У
підсумку, Марія-Христина Бокало здобула ІІІ місце серед 74 учасників, а також
отримала спеціальну відзнаку «За кращий публічний захист наукової роботи» («Роль
закордонного українства у формуванні іміджу України»). Наукове дослідження
Богдани Кошняну «Політична участь як чинник формування громадянської
ідентичності молоді» було
нагороджене
спеціальною
відзнакою «За оригінальне
вирішення
наукової
проблеми».
Підготовку студентів до
участі
в
олімпіаді
та
керівництво
проблемною
групою
з
політології
здійснювала доцент Оксана
Зелена.
Супроводжував
і
консультував студентів під час
На фото (злiва направо): Богдана Кошнян, декан
олімпіади доцент Ярослав
iсторичного факультету УДПУ iм. Павла Тичини
професор Анатолiй Карасевич, Марiя Бокало, доцент
Комарницький.
Ярослав Комарницький

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія»
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Краєзнавча конференція на історичному факультеті
21 квітня 2017 року в університеті відбулася Всеукраїнська наукова
конференція «Дрогобич і Дрогобиччина в історичній ретроспективі (ХІХ – початок
ХХІ ст.)». Організаторами конференції виступили історичний факультет нашого
університету (кафедра нової та новітньої історії України), історичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка та Дрогобицька міська
рада. У роботі конференції взяли участь науковці зі Львова, Тернополя, ІваноФранківська, Борислава і Дрогобича, вчителі історії
зі шкіл Дрогобича і Дрогобицького району та
студенти-історики.
З вітальним словом до присутніх звернулися
проректор з науково-педагогічної роботи доцент
Володимир Шаран та заступник голови міста
Дрогобич Василь Качмар. З
доповідями
виступили:
Вітальне слово виголошує
професори ЛНУ ім. І. Франка
проректор з науковоВіктор Голубко, Михайло
педагогічної роботи доцент
Кріль та Богдан Якимович,
Володимир Шаран
директор
Інституту
українознавства
імені
І.П. Крип’якевича
НАН
України професор Микола
Доповідає професор
Литвин, завідувач кафедри
ЛНУ ім. І. Франка
Михайло Кріль
нової та новітньої історії
України професор Василь
Футала, доцент Микола Галів.
Секційні засідання відбулися на історичному
факультеті Франкового вишу. У дискусіях взяли участь,
Доповідь виголошує
зокрема, доктори історичних наук Ігор Чорновол,
завідувач кафедри
історичного краєзнавства
Василь Ільницький, Василь Чура, кандидати історичних
ЛНУ ім. І. Франка
наук Алла Середяк, Володимир Галик, Микола
професор Віктор Голубко
Посівнич, Андрій Сова, Роман Масик,
Руслана Попп, Оксана Медвідь,
Світлана Біла, відомі дрогобицькі
краєзнавці Роман Пастух, Володимир
Садовий.
Матеріали конференції опубліковані у спеціальному випуску
фахового
наукового
видання
«Дрогобицький історичний збірник»,
який побачив світ завдяки фінансовій
підтримці
Дрогобицької
міської
ради.Переможцi олiмпiади з полiтологii

Гості та учасники конференції
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