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Перший економічний брейн-ринг 
 

25 квітня 2017 року в актовому залі інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій відбувся студентський економічний брейн-ринг, який 
організувала кафедра економічної кібернетики та інноватики. 

Вітальне слово до присутніх виголосив директор інституту професор Василь 
Бойчук. Із правилами проведення економічного брейн-рингу учасників ознайомив 
завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики професор Богдан 
Кишакевич. У результаті цікавої та напруженої боротьби у трьох раундах 
переможцем стала команда «Кіберятка», яка складалася зі студентів І курсу 
спеціальності «Економічна 
кібернетика». ІІ місце здобула 
команда студентів-кібернетиків 
«Діти Богдана», а ІІІ місце 
виборола команда Дрогобиць-
кого коледжу нафти і газу 
«Нафтові магнати». 

Усі учасники брейн-
рингу були відзначені 
наборами книг на економічну 

тематику, а команда «Кіберятка» отримала 
великий торт. Перерви між раундами були 
заповнені розв’язуванням усіма присутніми у залі 
нестандартних задач на економічну та 
математичну тематику, які підготував доцент 
Роман Кубай.  
 

Відкриття економічного брейн-рингу 

Журі брейн-рингу (зліва направо): 
професор Богдан  Кишакевич, 
доценти Юрій Хомош та  Тарас 

Городиський 
 

Завідувач кафедри економічної 
кібернетики та інноватики професор Богдан 

Кишакевич проводить перший раунд 
 

Робочий момент брейн-рингу 
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Лауреат Шевченківської премії – гість філологічного факультету  
 

26 квітня 2017 року на філологічному факультеті відбулася зустріч із 
Мирославом Дочинцем – письменником, лауреатом Шевченківської премії (2014), 
Міжнародної літературної премії «Карпатська корона» (2005), Всеукраїнської 
літературної премії ім. Тодося Осьмачки (2013).  

Модератор заходу доцент Василь Зварич коротко охарактеризував життєвий і 
творчий шлях письменника. У своєму виступі Мирослав Дочинець привідкрив 
«таємниці» своєї творчої практики, акцентувавши божественну природу Слова. Гість 
презентував свою нову книгу «Триб», до якої ввійшли 
його знакові твори – «Многії літа. Благії літа», «Вічник», 
«Світован», «Синій зошит», «Розрада-гора», що стали 
справжніми бестселерами. Письменник відповів на 
численні запитання учасників зустрічі, а також 
поділився творчими планами.  

 

 
 

 

Письменник Мирослав 
Дочинець та доцент  

Василь Зварич 
 

Шанувальники творчості Мирослава Дочинця 
 

Студенти-філологи ознайомлюються  
із творчим доробком українського  

письменника 
Мирослава Дочинця 

Мирослав Дочинець 
підписує книги на пам’ять 
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Вдалий виступ на олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2017» 
 

26 – 27 квітня 2017 р. студенти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка взяли участь у Х Всеукраїнській олімпіаді «Юні 
знавці Біблії – 2017» із напрямів «християнська психологія» та «християнська 
педагогіка», яка відбувалася в Національному університеті «Острозька академія». 
Студенти філологічного факультету Іванна Шемелинець (науковий керівник – 
професор Мирослав Савчин), Галина Скольська (науковий керівник – доцент Марія 
Заміщак) і студентка факультету початкової та мистецької освіти Мар’яна Зварич 
(науковий керівник – доцент Світлана Заболоцька) були відзначені грамотами за 
оригінальність виступу на олімпіаді 
та за високий науковий рівень 
дослідження «Духовно-моральні 
підвалини життя християнської 
родини: любов та обов’язки у 
подружжі». 

27 квітня на відкритті 
олімпіади наші студенти взяли участь 
у читанні молитви «Отче Наш» 
24 мовами та у встановленні рекорду 

України в категорії «Масові заходи».  
 

 

Учасники олімпіади «Юні знавці Біблії – 2017» 

Під час вручення грамоти студентці 
філологічного факультету Іванні Шемелинець 
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Перше місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

 

26  – 27 квітня 2017 року у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Безпека життєдіяльності». Учасниками олімпіади були студенти з 
49 вищих навчальних закладів України. На урочистому відкритті учасників 
Олімпіади, представників ВНЗ, членів журі, апеляційної та мандатної комісій з 
початком роботи привітав перший проректор університету з науково-педагогічної 
роботи Мирослав Коваль. 

Наш університет представляли 
студенти третього та четвертого курсу 
інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій Юлія Чухрай, Ірина 
Бас та Сергій Корецький. Дипломом 
першого ступеня нагороджена Юлія Чухрай 
за I місце у II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (науковий керівник – 
доцент Жанна Гущак).   

Гарним подарунком для учасників 
Олімпіади, а також студентів і викладачів 
була цікава екскурсія містом та 
університетом. У ході екскурсії студентів 
та курсантів ознайомили із навчальними 
аудиторіями, навчальною пожежно-
рятувальною частиною, технікою та 
обладнанням, яке щодня 
використовується не тільки під час 
навчальних занять, але й при ліквідації 
надзвичайних ситуацій. 
 

 
 
 
 
 

 
На фото (зліва направо): перший проректор 

Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності з науково-

педагогічної роботи Мирослав Коваль             
та  студентка переможниця ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
 Юлія Чухрай 

На фото (зліва направо):  
Юлія Чухрай, Сергій Корецький, Ірина Бас 

Відкриття ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

Учасники Всеукраїнської олімпіади 
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Творчий вечір Григорія Васяновича  
 

27 квітня 2017 року на факультеті початкової та мистецької освіти кафедрою 
педагогіки та методики початкової освіти проведено творчий вечір професора 
доктора педагогічних наук Григорія Васяновича. 

З хлібом-сіллю зустрічали гостя студенти та викладачі факультету.  Григорій 
Васянович презентував науковий доробок, читав свої ліричні та гумористичні вірші. 
Глядацькій аудиторії була представлена мультимедійна презентація, що ознайомила 
з важливими віхами життя відомого науковця. Зачаровували присутніх пісні у 
виконанні студентів Наталії Чемерис  (керівник – ст. викладач Іван Околович). 

Ведучими свята були студенти ІІ курсу факультету Ірина 
Мотиль, Ольга Штангрет, Світлана Чопик, Іванна Гряділь, Оксана Прокопик. 
Окрасою заходу став виступ народного хореографічного ансамблю університету 
«Пролісок». 
 

Професор  
Григорій Васянович 

Народний хореографічний ансамбль «Пролісок» Співає студентка 
Наталія Чемерис 

Глядацька аудиторія 
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Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Польща: ризики 
молодіжного стилю життя. Що маємо та чого прагнемо?» 

 

26 – 28 квітня 2017 року відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Україна – Польща: ризики молодіжного стилю життя. Що маємо та 
чого прагнемо?», організаторами якої був Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім. І. Франка спільно з Львівською облдержадміністрацією, Львівською 
обласною радою, Державною агенцією з розв’язання алкогольних проблем 
(Республіка Польща), Національним університетом «Львівська політехніка», 
Благодійним фондом «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. 
Конференція проходила в два етапи – у Львові та Дрогобичі. 

 26 квітня у сесійній залі 
Львівської обласної ради відбулося 
перше засідання, на якому наш 
педуніверситет представили 
проректор з міжнародної 
співпраці доцент Ю. Вовк, 
професор С. Щудло, доцент 
І.  Мірчук та викладач Лілія Вовк. 

 28 квітня конференція 
продовжила роботу у Дрогобичі в 
актовій залі Франкового вишу. 
Учасників привітали міський голова 
Т. Кучма, ректор професор 
Н. Скотна, керівник БФ «Карітас» 
о. І.Козанкевич, директор Державної 
агенції розв’язання алкогольних 

проблем (PARPA) К. Бжуска і керівник 
відділу громадської просвіти, аналізу та 
міжнародної співпраці агенції PARPA 
К. Окуліч-Козарин. Українські та 
польські науковці представили 
освітянам, медикам, соціальним 
працівникам, науковцям, духівництву 
регіону результати проведеного 
соціологами Дрогобича, Львова та 
Варшави опитування учнів про ризики 
стилю життя сучасної молоді, а також 
ознайомили з сучасним європейським 

Організаційний комітет  під час 
проведення конференції у Львові 

Учасники конференції у залі 
Львівської обласної ради 

 

(Зліва направо): Д-р К. Окуліч-Козарин, 
проф. С. Щудло, проф. Н. Скотна, Т. Кучма, 

о.І. Козанкевич під час пленарного засідання 
конференції  в актовому залі університеті 
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досвідом організації 
профілактичної роботи у 
молодіжному середовищі 
та обговорили організацію 
ефективної стратегії 
протидії ризикогенній 
поведінці молоді на 
Львівщині. 

 

 

Учасники конфренції у залі ДДПУ імені Івана Франка 

 Директор БФ Карітас 
Самбірсько-Дрогобицької 

єпархії УГКЦ  
о. І. Козанкевич 

Професор М. Дептула 
(Університет Казимира 

Великого у Бидгощі) 

Доктор К. Окуліч-
Козарин (Державна 
агенція розв'язання 

алкогольних проблем 
(РП) 

Професор К. Осташевскі  
(Інститут психіатрії та 

неврології  
Варшава РП) 

Доцент Віктор Савка 
(Національний університет 
«Львівська політехніка») 

Доцент І. Мірчук  (Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені Івана Франка) 
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Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного 
 

28 квітня 2017 року на спортивному 
майданчику на вул. Л. Українки відбувся 
«Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного» 
з міні-футболу серед професорсько-
викладацького складу університетів 
Львівщини. 

Урочисто відкрила змагання і 
виступила з вітальним словом ректор 
професор Н. Скотна. На відкритті були 
присутні також проректори університету: 
професори М. Лук’янченко, М. Пантюк, 
декан факультету фізичного виховання 

доцент Р. Чопик, головний тренер команди ДДПУ та 
організатор турніру доцент Анатолій Веселовський, суддя 
турніру доцент Р. Проць та голова профкому працівників 
університету доцент О. Куцик. 

У змаганнях взяли участь команди: Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(«ДДПУ»), збірна команда інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій, а також інституту 
підприємництва та перспективних технологій 
Національного університету «Львівська політехніка» 
(«ІППТ-ІФМЕІТ»), команда Львівського національного 
університету імені Івана Франка («ЛНУ») 
та команда Національного університету 
«Львівська політехніка» (НУ «ЛП»). 

У запеклій боротьбі «Кубок пам’яті 
ректора Валерія Скотного» здобула збірна 
команда Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка. 

 

З вітальним словом виступила ректор  
університету професор Надія Скотна  

Ігровий момент 

Команди перед врученням 
 «Кубка пам’яті ректора Валерія Скотного» 
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Х Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 
 

29 квітня 2017 року розпочався Х Міжнародний конкурс баяністів-
акордеоністів «Perpetuum mobile» (директор – доцент Андрій Душний, художній 
керівник – доцент Богдан Пиц). Із вітальними промовами до гостей та учасників 
конкурсу звернулися: директор Дрогобицького музичного коледжу ім. 
В. Барвінського Юрій Чумак, директор інституту музичного мистецтва 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професор 
Степан Дацюк, заслужений діяч мистецтв України, композитор 
Володимир Зубицький, народний артист України завідувач кафедри народних 
інструментів Одеської музичної академії ім. А. Нєжданової професор Іван Єргієв. 

Журі оцінювало виконавську 
майстерність музикантів, які прибули з 
Білорусі, Сербії, Польщі, Литви, Латвії 
і, звісно, – з усіх куточків України. 

Змагання проходили у семи номінаціях, 
які охоплювали як сольне, так і ансамблеве та оркестрове музикування. 

Паралельно із конкурсними прослуховуваннями відбулася ІІ Міжнародна 
науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, 
практика», за матеріалами якої випущено збірник праць. Виступили професори 
Микола Давидов та  Іван Єргієв.  

 Із захопленням були сприйняті концертні виступи талановитої молоді 
(Романа Сапунцова, Віталія Салія, Олексія Мурзи, Мілоша Стоіменова, Егле 
Барткевічюте, оркестру народних інструментів під керуванням Романа Стахніва) та 
відомих майстрів баянно-акордеонного мистецтва (Володимира, Наталії та 
Станіслава Зубицьких, Івана Єргієва, Владислава Пліговки, Дмитра Жарікова, 
квартету баяністів імені Миколи Різоля). 

Завершився конкурс 3 травня 2017 року в актовому залі головного корпусу 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
нагородженням переможців та концертом лауреатів, який ще раз засвідчив як 
авторитетність журі, так і таланти нового покоління музикантів. А сам захід став 
яскравим мистецьким явищем для Дрогобиччини та й України загалом. 

У актовій залі Дрогобицького музичного 
коледжу імені Василя Барвінського 

 Відкриття конкурсу баяністів-акордеорністів 
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Квартет баяністів імені Миколи Різоля націанальної 
філармонії України 

Глядацька зала головного корпусу університету Мілош Стоіменов (Сербія) 
 

 
Учасники Х Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 

 

Виступ Владислава 
Пліговки (Білорусь) 
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V Дні Австрії у Дрогобичі 
 

23 – 30 квітня 2017 р. уже вп’яте пройшли традиційні Дні Австрії в Дрогобичі, 
організовані Австрійською бібліотекою. 

24 квітня у Львівському обласному академічному музично-драматичному 
театрі ім. Юрія Дрогобича відбулася урочиста церемонія відкриття. З вітальними 
словами виступили організатори 
заходу: керівник Австрійської 
бібліотеки доцент Ярослав 
Лопушанський, міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма, ректор 
університету професор Надія Скотна, а 
також почесні гості, серед них – 
колишній віце-канцлер і федеральний 
міністр науки і освіти Австрії д-р 
Едгард Бусек та посол, керівник 
департаменту культурної політики при 
Федеральному міністерстві Європи, 
інтеграції та закордонних справ Австрії д-р Тереза Інджайн.  

Відбулися офіційні заходи – прийоми делегацій у мерії, університеті та 
педагогічному ліцеї, під час яких, 
зокрема, були підписані договори 
про двосторонню співпрацю між 
ДДПУ ім. Івана Франка та 
Педагогічним інститутом Штирії 
(Австрія) й Вроцлавським 
університетом (Польща), а згодом 
було відкрито інформаційне бюро 
європейської стипендіальної 
програми Erasmus+ в університеті. 

Культурну програму 
першого дня завершили 
фотовиставка зальцбурзького 
фотографа д-р Елізабет 
Вайнек на тему «Галичина: 
світ праці і життя» та 
спільний виступ штирійської 
музичної капели «Wolfsberger 
Dorfmusikanten» і заслуже-
ного Прикарпатського 
ансамблю пісню і танцю 

Виступає керівник 
Австрійської бібліотеки доцент 

Ярослав Лопушанський 

Секційне засідання семінару  
«Австрійсько-українські  взаємини» 

 

Урочисте відкриття V Дні Австрії у Дрогобичі 



 93 

України «Верховина» у Народному домі ім. Івана Франка. 
Стрижневим науковим елементом Днів Австрії стали триденні семінари 

«Рефлексія етнічно-культурної багатогранності: історія, культура, архітектура та 
звичаї Штирії і Галичини» й «Австрійсько-українські літературні, мовні та культурні 
взаємини». Для студентів і вчителів німецької мови було проведено 
лінгвокраїнознавчий семінар 
«Від художнього до 
функціонального тексту: 
дидактичні зауваги до уроків 
країнознавства на основі моделі 
Сабіни Шмельцер-Айбінґер» 
(лектор – маґ. Бірґіт Гефлер, 
Віденський педагогічний 
інститут) та майстер-клас із 
надання першої медичної 
допомоги проф. Йоганни 
Вольфрам (Відень). 

У рамках Днів Австрії було проведено літературні читання та презентації 
найновіших видань із проблем міжкультурних взаємодій. 

На завершення Днів австрійської культури наші іноземні гості отримали змогу 
особисто ознайомитися з історико-культурними пам’ятками, традиціями і побутом 
Галичини й Буковини. У цьому їм 
допомогли екскурсії 925-літнім 
Дрогобичем, його сусідами Трускавцем і 
Бориславом, а також триденна науково-
культурна подорож «Храми, монастирі і 
замки: екскурс в історію культури Західної 
України» та місця плодотворної 
візуалізації спільної українсько-польсько-
австрійської історії. 
ні читанйськ 

Підписання угоди про співпрацю між ДДПУ імені 
І. Франка та Педагогічним інститутом Штирії (Австрія) 

Фотовиставка «Галичина: світ праці і життя»  
(д-р Елізабет Вайнек) 

 

Літературні читання зі 
штирійською письменницею 

Валері Фріч 

Мандрівка старовинним Дрогобичем 
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ою письменницею Валері Фріч 
Всеукраїнська наукова конференція  

«Виховна робота з дітьми: теорія і практика» 
 

4 травня 2017 року на соціально-гуманітарному факультеті університету 
пройшла Всеукраїнська наукова конференція «Виховна робота з дітьми: теорія і 
практика». Організатори наукового 
заходу: кафедра загальної педагогіки та 
дошкільної освіти, кафедра практичної 
психології, лабораторія педагогічної 
творчості, відділ освіти виконавчих 
органів Дрогобицької міської ради. 

Пленарне засідання відкрили та 
виголосили доповіді: ректор професор 
Надія Скотна, професор Марія Чепіль, 
професор Ольга Кобрій, професор 
Надія Ашиток, професор Олена 
Невмержицька та інші. 

Доповіді учасників на секційних 
засіданнях охопили широке поле проблем теорії та методики виховання, 
порівняльної педагогіки і засвідчили доцільність проведення у педагогічному 
університеті науково-практичних заходів. 

Загалом у конференції взяли участь понад 150 учасників (очна та дистанційна 
форми). Серед них були науковці з 18 університетів Глухова, Дніпра, Києва, Львова, 
Мукачева, Тернополя, Херсона, Черкас та ін., докторанти, аспіранти, магістранти, 
вчителі загальноосвітніх шкіл й вихователі дошкільних навчальних закладів 
Дрогобиччини, студенти.  

 

На фото (зліва направо): доцент Надія Дудник, 
професор Марія Чепіль, ректор університету 

професор Надія Скотна 

Ректор університету 
професор Надія 

Скотна вітає 
учасників 

конференції 

Доповідь виголошує 
професор Ольга Кобрій 

Учасники та гості конференції 
 

Виступ 
професора 

Олени 
Невмержицької 
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Зустріч з ветеранами війни і праці 
 

5 травня 2017 року, напередодні Дня 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні, традиційно профком 
працівників та ректор університету 
професор Надія Скотна вітали ветеранів 
війни – учасників бойових дій, та 
трудового фронту, а також учасників 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 
ветеранів Афганістану, учасників АТО. 
За багаторічну сумлінну працю, 
особисту участь у патріотичному 
вихованні молоді всім, хто завітав до 
профкому в цей день, було надано 
матеріальну допомогу (на загальну суму 
6950 грн.) 

  

Вітання Юрію Кишакевичу та Іванні 
Уздиган – переселенцям з Польщі  

за акцією «Вісла» 

Зустріч двох поколінь: учасник АТО 
Ігор Гладкий та учасник Другої 

світової війни Валентин Щетинін   
Ветеран Афганістану Василь Хула (другий зліва) 
 

Вітаємо учасника АТО Василя Матиса 

Вітаємо ветерана війни  
Тихона Дмитровича 

Козака 
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Міжнародний семінар-тренінг на соціально-гуманітарному факультеті 
 

2 – 5 травня 2017 року на соціально-гуманітарному факультеті кафедрою 
соціальної педагогіки та корекційної освіти було організовано та проведено 8-й 
Міжнародний науково-методичний семінар-тренінг «Інноваційні технології 
соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами». Захід об’єднав у 
стінах факультету більше 60 осіб – викладачів і студентів соціально-гуманітарного 

факультету, фахівців соціальних 
служб та реабілітаційних центрів 
для дітей-інвалідів Львівської 
області, волонтерів. Тренінги 
проводили багаторічні партнери 

соціально-гуманітарного 
факультету – спеціалісти 
соціального центру для людей з 
обмеженими можливостями 
«Зевенберген» (Бельгія). 
 

 
 

 
 

Зустріч керівництва університету з 
бельгійськими партнерами 

Учасники семінару-тренінгу 
«Інноваційні технології 

соціально-педагогічної роботи 
 з дітьми з особливими 

потребами» 
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«Формування комунікативної культури майбутніх вихователів 
дітей дошкільного віку» 

 

10 травня 2017 року на соціально-гуманітарному факультеті відбувся науково-
методичний семінар «Формування комунікативної культури майбутніх вихователів 
дітей дошкільного віку», організатором якого була кафедра загальної педагогіки та 
дошкільної освіти. 

Учасників семінару привітала завідувач кафедри професор Марія Чепіль. Із 
доповідями виступили: професор Тетяна Пантюк («Мовленнєва культура 
особистості: традиція і виклики»), доцент 
Ірина Паласевич («Змістові аспекти 
підготовки майбутніх фахівців дошкільної 
освіти до комунікативно-мовленнєвої 
діяльності»), вихователь-методист ДНЗ 
№ 11 «Світлячок» Алла Бондаренко 
(«Увиразнення мовлення вихователя – 
шлях до збагачення мовлення дітей»). 

Другою частиною семінару був методичний 
фрістайл за участю студентів груп ДО-34Б та 
ДО-35Б, який провела вихователь-методист 
ДНЗ № 11 «Світлячок» Лариса Коваленко.  

Основними етапами роботи були 

мозковий штурм, вправи на 
тренування комунікативних умінь та 
презентація інтерактивних техно-
логій розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку. У процесі 

обговорення доповідей відбувся 
обмін досвідом та планування 
наступних спільних проектів. 

Для гостей та учасників 
семінару пролунали пісні від 
студентів соціально-гуманітарного 
факультету Ірини Навроцької та 
Уляни Барило. 

 

Методичний фрістайл  
за участю студентів груп  ДО-34Б та ДО-35Б 

(Перша зліва): вихователь-методист 
ДНЗ № 11 «Світлячок»  Л. Коваленко  

Фото на згадку 
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III хоровий фестиваль міст-побратимів 

12 – 13 травня 2017 року народна хорова капела „Gaudeamus” Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка взяла участь у III хоровому 
фестивалі міст-побратимів, який проходив у рамках святкування 700-ліття міста 
Люблін. Ініціатором фестивалю вже вкотре є професор Уршуля Бобрик, проректор з 
питань роботи зі студентами Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, 
диригент та художній керівник Академічного хору університету ім. Ядвігі 
Червінської. Організацію фестивалю взяв на себе також президент міста Люблін та 
ректор університету Кшиштоф Жук. 

У цьогорічному 
фестивалі також взяли 
участь: хор «Associazione» 
(Італія), хор „Tonfarbe” 
(Німеччина), Абхазький 
державний хор ім. Гурама 
Курашвілі (Грузія). 

У перший день 
фестивалю в приміщенні 
Коронного трибуналу 
відбулася презентація всіх 
хорів. Кульмінацією заходу 
став концерт в Люблінській 
філармонії. Симфонічний 
оркестр філармонії та 
солісти Малгожата Родек і 

Ярослав Бренк, під керівництвом професора Уршулі Бобрик, виконали ораторію 
«Exegi Monumentum» Ромуальда Твардовського. На концерті був присутній сам 
композитор. 

 

Президент міста Люблін Кшиштоф Жук  
вітає професора Степана Дацюка 

Народна хорова капела «Gaudeamus» 
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Юлія Пилип'як  золота медалістка міжнародного турніру 
 з акробатики в Польщі 

 

З 11 по 14 травня 2017 року у місті Краків (Польща) проходив «V 
Міжнародний турнір під Вавелем зі спортивної акробатики, стрибків на 
акробатичній доріжці та стрибків на батуті». В змаганнях прийняли участь понад 330 
спортсменів з України, Республіки Білорусь та Польщі. 

 Студентка ІІ курсу факультету фізичного виховання Юлію Пилип’як  в парі з 
ученицею Дрогобицької гімназії Олександрою Табачинською виступали по дорослій 
програмі, впевнено виконали свої вправи, отримали високі оцінки суддів і були 
нагороджені золотими медалями та цінними подарунками. 

 
 
 

 

На фото (справа наліво):  
студентка ІІ курсу Юлія Пилип'як 
та учениця Дрогобицької гімназії 

Олександра Табачинська  
із золотими медалями 

 та цінними подарунками 
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Фінал XXV фестивалю команд КВН 
 

17 травня 2017 в Народному домі ім. Івана Франка відбулася фінальна гра XXV 
фестивалю команд КВН нашого університету. За чемпіонське звання змагалися 5 
команд: «Галюцинації» (соціально-гуманітарний факультет), «ІНФАРКТ» (інститут 
іноземних мов), «ФІФА» (факультет фізичного виховання), «ІСТФАК» (історичний 
факультет), «Як діти» (філологічний факультет). На початку гри організатор і 
ведучий фестивалю голова профкому студентів Ігор Гівчак ознайомив присутніх з 
історією університетського КВНу, який проводиться протягом 25-ти років. 

Команди змагалися у 
трьох конкурсах: візитка, 
розминка і музичне домашнє 
завдання. Компетентне журі, 
до складу якого увійшли 
учасники і чемпіони минулих 
фестивалів, зокрема і першого, 
визначило переможця. Ним 
стала команда «Галюцинації», 
яка була чемпіоном впродовж 

останніх трьох років. 
ІІ місце посіла команда «ІНФАРКТ» 

(інститут іноземних мов), ІІІ місце – 
команда «ФІФА» (факультет фізичного 
виховання),. 

Усі команди були нагороджені 
спеціальними дипломами і солодкими 
призами від організаторів, а переможці 
отримали перехідний кубок КВН. 
 
 

Команди КВН перед виступом представляє 
голова профкому студентів ігор Гівчак 

Виступає команда «Галюцинації» 
 

У глядацькій залі Народного дому  
імені Івана Франка  

(м. Дрогобич) 
 

Переможці XXV загальноуніверситетського 
фестивалю КВН  
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Творчий звіт студентів факультету початкової та мистецької освіти 

18 травня 2017 р. у Народному домі ім. І. Франка в рамках V літературно-
мистецької академії «Країна Франкіана» відбувся творчий звіт студентів факультету 
початкової та мистецької освіти. 

У звітному концерті студентів спеціальності і спеціалізації «Хореографія» були 
представлені твори класичної дуетної, народно-сценічної та сучасної хореографії. 
Студенти-випускники під керівництвом доцентів П. Фриза, І. Храмова, 
М. Ваньовського, викладачів О. Мартинів, М. Марушки, П. Стецьківа яскраво 
продемонстрували свої вміння як балетмейстери та керівники творчих 
танцювальних шкіл і студій 
Львівщини. 

У фойє Народного дому 
студенти спеціальності і 
спеціалізації «Образотворче 
мистецтво» під керівництвом 
професора О. Никорак, доцентів 
М. Сидора і В. Жишковича, 
старшого викладача 
Ж. Ясеницької, викладача 
Г. Савчин представили звітну 
виставку картин, яка засвідчила неабиякий 
мистецький хист і професійне становлення 
випускників. 

На завершення звіту проректор з 
науково-педагогічної роботи доцент                    
В. Шаран, декан факультету початкової та 
мистецької освіти доцент І. Кутняк і завідувач 
кафедри культурології та мистецької освіти 
доцент В. Дротенко висловили подяку 
викладачам і побажали успіхів у майбутній 
професійній діяльності студентам-випускникам. 

 

 
 

 
 

Ведучі: студентка ІІІ курсу Т. Лапунька та студентка 
 ІІ курсу І. Мотиль 

«Наш улюблений 
вальс» (постановка 
студентки заочної 
форми навчання 

Є. Гурмал; 
виконують студенти  
ІІ курсу факультет 

початкової та 
мистецької освіти) 

Фрагмент танцювальної постановки «Ворожка» 
студентами V курсу  спеціалізації «Хореографія» 
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Глядацька аудиторія 

Фрагмент циганського танцю 
«Флоріка»(постановка студентки 

заочної форми навчання І. Федики) 

Танець  та пісню  «Молода країна»  
виконали студенти ІV курсу факультету 

початкової та мистецької освіти 

Учасників звітного концерту вітають і 
нагороджують (зліва направо):  
декан факультету Іван Кутняк,  

завідувач кафедри Валентина Дротенко 
та проректор з науково-педагогічної 

роботи Володимир Шаран «Весняна фантазія» 
(виконують студенти факультету 
початкової та мистецької освіти) 
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Свято останнього дзвоника на історичному факультеті 
 

19 травня 2017 року в головному корпусі університету відбулися урочистості з 
нагоди Дня історичного факультету та свята останнього дзвоника. З вітальним 
словом виступили декан історичного факультету професор Леонід Тимошенко та 
його заступник доцент Світлана Біла. 

Студенти-історики I – IV курсів підготували для своїх старших товаришів 
святкову концертну програму. На заході була присутня делегація студентів з 

Люблінського університету 
(Польща) на чолі з Почесним 
доктором (HONORIS CAUSA) 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка професором        
Генріхом Гмітереком. 

 

 
 

Співає  студентка  
 ІІІ курсу Ольга 

Височан 

Музичний дарунок 
презентує студентка 

І курсу Мар'яна 
Дорош 

Виступає студентка 
ІІ курсу Тамара Дуда 

Ведучі свята: студент ІІІ курсу Микола Цвик  
та студентка ІІ курсу Софія Швед 

Студенти-випускники історичного факультету 
із керівництвом факультету 
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«Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» 
 

18-19 травня 2017 року відбулася IX міжнародна науково-практична 
конференція «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвячена  
20-річчю факультету фізичного виховання. 

Учасниками конференції були 
науковці й фахівці з питань фізичної 
культури і спорту, фізичної реабілітації, 
представники освітніх установ та 
громадських організацій, студенти і 
викладачі з України, Бельгії, Польщі, 
Білорусі та Азербайджану.  

Відкрив конференцію голова 
оргкомітету, проректор з науково-
педагогічної роботи та стратегії соціально-
економічного розвитку, професор М. Лук’янченко. З привітальним словом до  
учасників конференції звернувся проректор з науково-педагогічної роботи В. Шаран, 
професор А. Подольський (Польща), д.р Патрік Марсель Беллінк (м. Лір, Бельгія), 
професор  Г. Лисенчук (Україна) та інші. 

Учасники конференції мали 
змогу ознайомитися з роботою 
Міжнародної клініки реабілітації в 
Трускавці, де їх зустрів і привітав 
генеральний директор Міжнарод-
ної клініки відновного лікування 
Володимир Козявкін. А також 
ознайомилися з роботою реабіліта-
ційного центру «Модричі» 

(с. Модричі), який спеціалізується на 
реабілітації пацієнтів, що перенесли інсульт, 
хребетно-спинномозкові травми, черепно-
мозкові травми. 

Доповідає професор Володимир Мухін 

Доповідає професор Адам Подольський (Польща) 

Учасники IX міжнародної науково-практичної 
конференції «Реалізація здорового 
 способу життя – сучасні підходи» 

Учасники конференції ознайомилися 
з роботою Міжнародної клініки 

реабілітації в Трускавці, де їх зустрів  
і привітав генеральний директор 
Міжнародної клініки відновного 
лікування Володимир Козявкін 

(справа другий) 
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Візит університетської делегації до дружнього Любліна 

21 – 22 травня 2017 року делегація з Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. Івана Франка, на чолі з ректором професором Надією Скотною, 
відвідала дружнє місто Люблін на запрошення Ґжеґожа Юзефчука, голови 
Товариства «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні, художнього директора 
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, почесного доктора нашого 
університету. Доброю нагодою для візиту стало 10-річчя цього Товариства, а також 
700-річчя міста Люблін – одного з найбільш активних культурних центрів у східній 
Польщі, який інтенсивно ініціює й розвиває співпрацю з Україною. 

У насиченій програмі перебування університетської делегації в Любліні були, 
зокрема, екскурсії в музеї на Майданку, в музейному комплексі під відкритим небом 
«Музей Люблінського Села», у комплексі оо. домініканців, у Каплиці Св. Трійці – 
головній пам’ятці культури Любліна, у Митрополичій Духовній Семінарії, у «Домі 
Слів» – новаторському осередку культури. 

Під час цього візиту ректор 
університету професор Надія Скотна 
мала зустрічі з ксьондзом 
професором Антонієм Дембінським, 
ректором Люблінського 
Католицького Університету та з 
професором Аліною Орловською, 
проректором Люблінського 
Університету Марії Кюрі-
Склодовської, під час яких було 
обговорено подальші напрями 
співпраці Франкового університету із 
цими двома люблінськими 
університетами, з якими у нас 
віддавна розвиваються плідна 
співпраця та дружні взаємини.  

На завершення першого дня 
програми в артистичному ресторанчику «Hades Szeroka» відбулася дружня святкова 
зустріч із нагоди 10-річчя 
Товариства «Фестиваль Бруно 
Шульца». Наступного дня 
делегація мала нагоду 
побувати у Казімєжі Дольному 
– чарівному містечку над 
Віслою, в якому збереглася 
ренесансна архітектура, 
чимало пам’яток культури, а 
передовсім – неповторні 
мальовничі краєвиди. 

Зустріч у Люблінському Католицькому 
Університеті (зліва направо): Олена Швед, 

Ґжеґож Юзефчук, Віра Меньок, проректор доц. 
Юрій Вовк, ректор проф. Надія Скотна, ректор 

кс. проф. Антоній Дембінський та представники 
Люблінського Католицького Університету 

 

За столом переговорів між ректорами ДДПУ ім. Івана 
Франка та Люблінського Католицького Університету 
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Українсько-бельгійський тиждень на соціально-гуманітарному факультеті 
 

17 – 23 травня 2017 р. у рамках угоди про співпрацю між Дрогобицьким 
державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Університетським 
коледжем ВІВЕС (Бельгія) та неприбутковою організацією «Орадеа» (Бельгія) на 
соціально-гуманітарному факультеті проводилося навчання студентів соціально-
гуманітарного факультету і студентів факультету прикладних соціальних наук 
Університетського коледжу ВІВЕС, присвячене профілактиці адиктивної поведінки 
серед дітей та молоді. 

Упродовж тижня студенти обговорювали проблеми алко- та 
наркозалежностей, вивчали досвід України і Бельгії щодо соціальної роботи з 
профілактики узалежнень, відвідували соціальні установи Дрогобича, які 
здійснюють практичну роботу щодо подолання цього негативного явища (БФ 
«Карітас СДЄ УГКЦ», Реабілітаційний центр «Назарет»,  Дрогобицький та 
Самбірський міські  центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), 
 спілкувалися з соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів. 

23 травня в актовій залі університету відбулася презентація результатів 
спільної роботи викладачів та студентів з обох країн, де були запропоновані шляхи 
удосконалення практичної роботи щодо профілактики адиктивної поведінки серед 
неповнолітніх. 

Протягом усього періоду група 
студентів соціально-гуманітарного 
факультету відвідувала навчальні заняття з 
курсу «Творчість та мистецтво» обсягом 24 
аудиторні години, які проводили викладач 
університетського коледжу ВІВЕС Берт 
Д’ярте та доцент кафедри соціальної 
педагогіки та корекційної освіти Оксана 
Керик, засвідчені відповідними 
сертифікатами. 

З вiтальним словом виступає 
проректор з науково-
педагогічної роботи 
Володимир  Шаран 

 Під час презентації результатів спільної роботи 
викладачів та студентів з обох країн (України та Бельгії) 
 

Студенти презентують результати 
дослiдження 
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Також сертифікати про навчання у Бельгії за програмою Еразмус+ з рук 
завідувача кафедри соціальної роботи університетського коледжу ВІВЕС Воутера 
Лепле отримали студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» Марта Огар, 
Мар’яна Москаль, Лілія Хлонь та Анна Ханас. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воутер Лепле  вручає сертифiкати про навчання 
за програмою Еразмус+ 

 

Сертифiкати про навчання 
за програмою Еразмус+ 

Вручає  Барт Дарте 
 

Учасники  українсько-англійського навчання разом з викладачами  
соціально-гуманітарного факультету 
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Фінал регіонального конкурсу читців поезії «Франків огонь в одежі слова» 
 

24 травня 2017 р. у головному корпусі університету в рамках проведення           
V Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» відбувся фінал регіонального 
конкурсу читців поезії «Франків огонь в одежі слова». У конкурсі взяли участь 57 

учасників – учні загальноосвітніх шкіл Дрогобича та 
району, міст Стебника і Борислава, студенти 
університету, професійно-технічних училищ та 
коледжів Дрогобича. 

Вітальним словом відкрила захід ректор 
університету професор Надія Скотна, яка побажала 
успіху всім конкурсантам. Голова журі конкурсу – 
народний артист України актор Львівського 
академічного обласного музично-драматичного театру 
ім. Юрія Дрогобича Адам Цибульський, заступник – 
заслужений професор університету  проректор з 
науково-педагогічної роботи (1980 – 2015 рр), засновник 
«Країни Франкіани» Юрій Кишакевич. 

Конкурс відбувався 
у трьох секціях за 

віковими категоріями: 3 – 6 класи; 7 – 9 класи; 10 – 11 
класи, студенти коледжів, університету. 

Усі учасники фінальної частини конкурсу читців 
поезії отримали пам’ятні подарунки від оргкомітету V 
Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана». 
Переможці, які вибороли І, ІІ та ІІІ місця, були 
відзначені спеціальними подарунками від 
організаційного комітету. 
  Координатор фінальної частини конкурсу читців 
доцент Марія Стецик. 

 

Учасників конкурсу вітає 
ректор університету 

професор Надія Скотна 
 

Вітальне слово виголошує 
народний артист України 

Адам Цибульський 
 

Поезію Івана Франка 
декламує учасник 

вікової групи  
3 – 6 класи 

Учасники та гості заходу 
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На фото (зліва направо): ректор професор 
Надія Скотна, заслужений професор ДДПУ 

ім. І. Франка Юрій Кишакевич, народний 
артист України Адам Цибульський, доцент 

Василь Зварич 
 

Нагородження переможців  
наймолодшої  категорії 

Переможці та журі фінального конкурсу читців поезії 
«Франків огонь в одежі слова» 

 

Студентка Ірина Мотиль 
отримує диплом за зайняте 

ІІ місце у конкурсі 
 

Нагородження переможця конкурсу 
у дорослій категорії 
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Освячення погрудь Видатних Українців 
 

25 травня 2017 року в рамках проведення V Літературно-мистецької академії 
«Країна Франкіана» відбулося освячення на фасаді Франкового вишу чотирьох 
погрудь Видатних Українців – Юрія Дрогобича, Маркіяна Шашкевича, Тараса 
Шевченка та Івана Франка. 

Короткий екскурс в історію 
будівлі головного корпусу 
університету ввів доцент Богдан 
Лазорак. З вітальним словом до 
присутніх звернулися голова 
Дрогобицького міськрайонного 
об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка Микола Садоха та 
краєзнавець Роман Пастух, які 

виступили ініціаторами й 
організаторами встановлення погрудь 
Видатних Українців. Чин освячення 
провів отець Роман Гром. 

Від імені академічної 
спільноти університету та 
оргкомітету V Літературно-
мистецької академії «Країна 
Франкіана» ректор професор Надія 
Скотна висловила подяку 
ініціаторам, скульпторові Роману 
Пилю та меценату Василеві Дуліб’янику за встановлення 
погрудь Видатних Українців.  
 

 
 

Історію будівлі 
головного корпусу 

університету презентує 
доцент Богдан Лазорак 
 

Слова вітання 
ректора 

професора Надії 
Скотної 

 

Виступає краєзнавець 
Роман Пастух 

 

Освячення погрудь 
Великих Українців – 

Юрія Дрогобича, 
Маркіяна 

Шашкевича, Тараса 
Шевченка та Івана 

Франка провів 
о. Роман Гром 

Вітальне слово 
Миколи Садохи 

Учасники освячення погрудь  на фасаді головного корпусу 
університету 
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Схвалено «Колективний договір Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка на 2017–2020 рр.» 

 

25 травня 2017 року відбулася Конференція трудового колективу університету. 
Делегати Конференції одноголосно схвалили «Колективний договір Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2017 – 2020 роки» з 
урахуванням всіх поданих поправок та пропозицій. 

Проект нового Колективного договору представили співголови робочої 
комісії доценти О. Куцик та В. Шаран  

В обговоренні взяв участь правовий інспектор праці Львівської обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України М.В.Малярчин.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проект Колективного договіру 
представляє голова профкому 

працівників доцент Олена Куцик 
 

Про доповнення та пропозиції до проекту 
Колективного договору доповідає  

проректор з науково-педагогічної роботи 
доцент Володимир Шаран 

 

Делегати Конференції одноголосно 
схвалили «Колективний договір 

Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка                     

на 2017 – 2020 роки» з урахуванням  
всіх поданих  

поправок та пропозицій 

Виступ правового інспектора праці 
Львівської обласної організації 
профспілки   працівників освіти           

і науки Мирона Малярчина 
У залі головного корпусу університету 



 112 

V Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» 
 

25 травня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбулося 
урочисте відкриття V Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана», 
організаторами якої виступили Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, Дрогобицька міська рада, Львівський обласний академічний 
музично-драматичний театр імені Ю. Дрогобича, Державний історико-культурний 
заповідник «Нагуєвичі» та музей «Дрогобиччина». 

Із вітальним словом до гостей та учасників 
заходу звернулися ректор університету 
професор Надія Скотна, заступник міського 
голови Дрогобича Василь Качмар, професор 
Інституту Івана Франка НАН України Євген 
Нахлік та доцент Інституту франкознавства ЛНУ 
імені Івана Франка Василь Будний. 
Для присутніх гостей академії лекції прочитали 
професор Михайло Шалата та директор 

національного   літературно-меморіального 
музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз. 

Робота академії продовжилася засіданням  

 
«круглого столу» «Мирослав Мороз та його 

«Літопис життя і творчості Івана Франка» за участю 
упорядниці «Літопису…» доньки вченого Дарії Гонтаревої-
Мороз, директора видавництва «Артос» Михайла Перуна, 
відомих франкознавців: Галини Бурлаки (Київ), Михайла 
Гнатюка (Львів), Миколи Ільницького (Львів), Олени 
Луцишин (Львів), Ярослави Мельник (Львів), професора 
Богдана Тихолоза (Львів) Богдана Якимовича (Львів), доцента 
Галини Сабат та професора Михайла Шалати. 

 Цього ж дня на філологічному факультеті відбувся 
науковий франкознавчий семінар   у якому взяли участь Євген 
Нахлік, Микола Легкий, Алла Швець (Інститут Івана Франка 

НАН України), Василь Будний.  

Вітальне слово ректора університету  
професора Надії Скотної 

 

Виступає професор Інституту Івана 
Франка НАН України Євген Нахлік 

Богдан Тихолоз 

Виступ професора 
Михайла Шалати 

Доцент Інституту 
франкознавства ЛНУ 

імені Івана Франка 
Василь Будний 



 113 

 
Відбулися студентська наукова конференція «Іван Франко: невичерпність 

атома» та науково-методичний семінар з учителями загальноосвітніх шкіл 
Дрогобича і Стебника «Іван Франко і світова література». 

У Львівському обласному 
академічному музично-
драматичному театрі імені                   
Ю. Дрогобича пройшла вистава 
Хмельницького академічного 
обласного українського музично-
драматичного театру імені 
Михайла Старицького «Украдене 
щастя» за однойменним твором 
Івана Франка. 
 

 
 

На фото (зліва направо): доцент Володимир 
Шаран, Василь Качмар, професор Надія Скотна та 

Заслужений професор університету Юрій Кишакевич 
 

Учасники літературно-мистецької академії  
«Країна Франкіана» 

 

Учасників святкової академї вітає 
заступник міського голови Дрогобича 

Василь Качмар 

Фрагменти вистави  Хмельницького 
академічного обласного українського 
музично-драматичного театру імені 

Михайла Старицького  
«Украдене щастя» за однойменним 

твором Івана Франка 
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Студентська піша  хода 
 

26 травня 2017 року в рамках проведення V Літературно-мистецької академії 
«Країна Франкіана» відбулася піша хода студентів Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 

Студенти рушили від садиби 
Каменяра до корпусу філологічного 
факультету (м. Дрогобич), де їх 
зустріли та привітали проректори з 
науково-педагогічної роботи  доценти 
Володимир Шаран та Юрій Вовк, 
студенти-філологи, викладачі, а 
студентський капелан універси-
тету о. Олег Кекош відправив 
панахиду. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

Студентська піша хода від 
садиби Каменяра  

(с. Нагуєвичі) до корпусу 
філологічного факультету 

На завершення присутні виконали гімн  України 

Студентський капелан о. Олег Кекош відправив 
панахиду  біля корпусу філологічного факультету, 

де  1867 – 1875 рр. навчався Іван Франко 
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Проект «НАТО – Україна» 

26 травня 2017 року в актовій залі головного корпусу відбулося вручення свідоцтв 
та сертифікатів про навчання  військовослужбовцям звільнених у запас, які з 1 
березня до 26 травня 2017 року проходили навчання у Центрі перепідготовки та 
післядипломної освіти університету за програмою курсу «Менеджмент малого 
бізнесу». Головною метою освітнього проекту «Нато – Україна» 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 перепідготовки 
та соціальної адаптації військовослужбовців», яка є уповноваженим представником 
Міжнародного фонду соціальної адаптації на Львівщині. 

Ректор університету професор Надія Скотна, 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 Світлана Гірняк, заступник 
командира військової частини А1084 майор Ігор Воят привітали випускників курсів 
та вручили свідоцтва і сертифікати про навчання. 

  
  
 

 
  

Президія (зліва направо): Крістофер Штаудт, 
Олександра Огороднікова, професор Надія Скотна, 

доцент  Світлана Гірняк, Андрій Рой 

Вручення свідоцтва про навчання 
учаснику АТО майорові Олегу 

Кіндратіву 

Випускники і викладачі Центру перепідготовки та 
післядипломної освіти 

На фото (зліва направо): 
Полковник Віктор Скрильник 

та менеджер Програми 
НАТО-Україна 

Крістофер Штаут 
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Польсько-українська студентська інтеграція 
 

21 – 27 травня 2017 р. у м. Краків проходила IV Польсько-українська 
конференція «Галичина багатокультурна», у якій взяли участь студенти історичного 
факультету під керівництвом доцентів  Руслани Попп та Ірини Лозинської і студенти 
Інституту історії та архівістики Краківського педагогічного університету під 
керівництвом професора Лукаша Сроки і доктора Конрада Меуса. 

Студенти-історики Руслан Берездецький, Василина Бермес, Мар’яна Данилків 
(IV курс), Аліна-Тетяна Звіринська, Лілія Гриник та Лілія Улей (ІІІ курс) виступили з 
доповідями на конференції. 

Українські та польські 
студенти мали нагоду 
слухати лекції відомих 
професорів Краківського 
педагогічного університету. 
В рамках конференції було 
підготовлено програму 
заходів – цікаві поїздки та 
екскурсії: відвідування 

історичних музеїв міста Краків, 
соляної шахти в Бохні, 
концертів джазової та 
класичної музики. 

 

Студенти-історики та викладачі на конференції  
у Краківському педагогічному університеті 

У Краківському історичному музеї  

Студенти і викладачі після виступу на 
конференції 

З професором Краківського університету; 
підготовка до «Klio Na Dwóch Kółkach – Edycja I 

– Śladami ucieczki Pileckiego» 
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Завершення V Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» 

28 травня 2017 року відбулося завершення V Літературно-мистецької академії 
«Країна Франкіана». 

Керівництво університету відвідало Батьківщину Івана 
Франка село Нагуєвичі, де було покладено квіти до 
підніжжя пам’ятника. 

Згодом, біля пам’ятника Каменяреві у Дрогобичі 
відбулася громадська панахида, яку відправили священики 
усіх релігійних конфесій міста. Ректор професор Надія 
Скотна у своєму виступі вкотре наголосила на величі 
Франкового генія. 

Представники Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка проректори з 
науково-педагогічної роботи доценти Володимир Шаран 
та Юрій Вовк, декан філологічного факультету професор 
Ярослав Яремко і професор Михайло Шалата відвідали 
Личаківське кладовищі у Львові і поклали квіти на могилу 
Івана Франка. 
про Івана Франка  
 
 
Слово 
про 
Івана 

Франка виголошує  

Слово про Івана 
Франка виголошує 

ректор університету 
професор 

 Надія Скотна 

Панахида біля пам’ятника Іванові Франку 

Покладання квітів до могили 
Івана Франка  (Личаківське 

кладовище, Львів) 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи доцент Володимир Шаран 

(перший зліва) та декан 
філологічного факультету 
професор Ярослав Яремко 

(третій зліва) біля могили Івана 
Франка у Львові 

 



 118 

Стажування студентів біолого-природничого факультету у рамках 
Міжнародної програми Erasmus+ 

 

20 квітня – 30 травня 2017 року студенти-магістри спеціальності «Екологія» 
Володимир Білинський та Ірина Сабат проходили стажування у рамках 
Міжнародної програми Erasmus+ в університетському коледжі VIVES (Королівство 
Бельгія). Програма стажування передбачала ознайомлення з системою навчального 
процесу в університеті VIVES, його науковою та практично-дослідницькою роботою. 

Основним завданням стажування було отримання досвіду у сфері 
проектування сучасних паркових екосистем та розробка проектних пропозицій 
дендропарку на території пам’яткового комплексу Вілла Яроша. Саме створення 
дендропарку є одним із напрямів співпраці Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка з Міжнародною асоціацією VZV 
ORADEA. Студенти-екологи під керівництвом відомого бельгійського ландшафтного 
архітектора професора Гірта Боссарта розробили план дендропарку «Raimund 
Yarosh eco-park». 

 

 
 

На фото (зліва направо): Іван Ван Хале, Людгарде Багю-Белінк, Патрік Белінк, Ірина Сабат 
та Володимир Белінський після завершення презентації 

 

Культурна програма передбачала туристичні екскурсії містами Брюссель, 
Брюгге, Остенде, а також відвідування музеїв, парків, екологічних об’єктів. 

Володимир Білинський та Ірина Сабат висловили щиру вдячність усім 
бельгійським колегам за теплий прийом у стінах університетського коледжу VIVES 
(Королівство Бельгія). 
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«Українська та німецька хорова музика в діалозі»  
 

6 червня у костелі Св.Бартоломея м. Дрогобич відбувся концерт за участі 
Молодіжного хору Дрезден з Німеччини (диригент – Олаф Катцер) та студентської 
хорової капели «Ґаудеамус» нашого університету (диригент – Степан Дацюк). 
Концерт відбувся у рамках гастрольного 
проекту «Українська та німецька хорова 
музика в діалозі», і хор з Дрездена, окрім 
Дрогобича, має виступи у Львові, 
Тернополі, Києві (у всіх містах їх концерти 
відбуваються «у діалозі» з місцевими 
молодіжними хорами). Концерт відбувся з 
великим успіхом, у програмі прозвучали 
твори українських та німецьких 
композиторів. Для хору «Ґаудеамус» цей 
виступ був ще одним досвідом міжнародної 
співпраці, але проект загалом не був би 
таким успішним без допомоги викладачів 
інституту іноземних мов Я. Лопушанського, 
О. Радченка та сприянні декана 
біолого-природничого 
факультету С. Волошанської.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Спільне виконання пісні  
«Зоре моя вечірняя» 
слова: Т. Шевченко 
музика: Г. Гладкого 

українським та німецьким 
хорами  у костелі 
Св. Бартоломея 

(м. Дрогобич) 

Організатори концерту у Дрогобичі  
(зліва направо): заступник директора 
інституту музичного мистецтва Марія 
Каралюс, Тобіас Ґеншвайн, диригенти 

Степан Дацюк та Олаф Катцер 

Студентська хорова капела «Ґаудеамус» та молодіжний хор 
 з Дрездена спільно виконують молитву 

 «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни» 
(диригент – Степан Дацюк) 
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Творча зустріч з Ґжеґожем Ґауденом 

20 червня 2017 року Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря 
Менька у співпраці з «Локалем на Панській» організував творчу зустріч з Ґжеґожем 
Ґауденом – багатолітнім директором Польського Інституту Книги, який упродовж 
останніх восьми років активно сприяв розвиткові Міжнародного Фестивалю Бруно 
Шульца у Дрогобичі, ініціював поширення його ідеї у багатьох країнах світу (у 2012 
році п’ятий Фестиваль вітав учасників із 21 країни), дбав про розвиток української 
рецепції Бруно Шульца – запрошення до Дрогобича провідних сучасних українських 
письменників, ініціювання та підтримка нового українського перекладу 
літературних творів Шульца, здійсненого Юрієм Андруховичем. 

Ґжеґож Ґауден – правник та 
економіст, журналіст, відомий діяч 
польської «Солідарності», публікувався 
у неофіційній пресі «другого обігу», з 
уведенням у Польщі воєнного стану був 
інтернований, у 1984 – 1993 роках 
перебував на еміґрації у Швеції, де 
організував Комітет Підтримки 
Солідарності. У 2004 – 2006 роках – 
головний редактор ґазети 
«Річпосполита», у 2008 – 2016 – 
директор Польського Інституту Книги. 
2012 року президент Польщі Броніслав Коморовський вручив Ґжеґожеві Ґаудену 
високу державну нагороду Кавалерський Хрест – Орден Відродження Польщі. 

Завдяки ініціативі та консультаціям 
Ґжеґожа Ґаудена в Україні було створено 
Інститут Книги. Він – великий шанувальник 
України, а до Дрогобича й дрогобичан завжди 
має особливо уважне ставлення. Це було 
помітно з його розповідей під час творчої із 
ним зустрічі, коли поділився своїм баченням 
нашого міста як європейського та університету 
як важливого осередку європейської культури 
й науки. 

 

 

Ґжеґож Ґауден з учасниками творчої зустрічі 
 

Під час виступу ректора університету 
професора Надії Скотної 

 

Під час творчої зустрічі з Ґжеґожем Ґауденом 
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Вечір пам’яті професора Віктора Здоровенка 
 

22 червня 2017 року на історичному 
факультеті відбувся вечір пам’яті професора 
Віктора Здоровенка. Цього дня на захід 
завітали колеги, друзі та рідні, які поділилися 
спогадами про співпрацю і дружні відносини з 
Віктором Здоровенком. Слова пошани 
висловили ректор професор Надія Скотна та 
декан історичного факультету професор Леонід 
Тимошенко. Присутні мали змоги дізнатися про 
невідомі біографічні факти з життя професора. 
Пам’ять про Віктора Васильовича житиме у 
вдячних серцях його учнів, колег, друзів, увсіх, хто 
знав цю світлу людину. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Слово на пошану 
професора Віктора 

Здоровенка виголошує 
ректор університету 

професор Надія Скотна 
 

Завідувач кафедри філософії імені Валерія 
Григоровича Скотного професор Валентина 
Бодак ділиться спогадами про співпрацю з 

професором Віктором Здоровенком 
 

Учасники заходу 
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Українсько-єврейська зустріч на історичному факультеті 
 

27 червня 2017 року на історичному факультеті відбулася презентація книг 
«Євреї та українці: тисячоліття співіснування», «Бабин Яр: історія і пам’ять», «Бабин 
Яр: пам’ять на тлі історії». 

Із вітальним словом до учасників заходу звернулися декан історичного 
факультету професор Леонід Тимошенко, професор історії та політології в 
Університеті Торонто (Канада) Пол-Роберт Маґочій, а також упорядник 

презентованих видань Віталій Нахманович та 
Наталія Федущак. Гості та учасники заходу 
дискутували на тему ставлення до євреїв в Україні 
та світі зокрема. 

Презентація книг відбулася за сприяння   
Канадського благодійного фонду 

«Українсько-єврейська зустріч» (Ukrainian Jewish 
Encounter – UJE). 

 
 
 
 
 
 

Вітальне слово декана 
історичного факультету 

професора Леоніда Тимошенка 

На фото (зліва направо): професор Пол-Роберт 
Маґочій, Віталій Нахманович та Наталія Федущак 

 

Учасники та гості українсько-єврейської зустрічі на історичному факультеті 
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Міжнародна конференція «Південно-східні «креси» – 
 сучасне відкривання польської культури» 

 

3 – 4 липня 2017 року відбулася міжнародна наукова конференція «Південно-
східні «креси» – сучасне відкривання польської культури», яку провели кафедра 
теорії культури і мистецтва Інституту культурознавства Люблінського Католицького 
Університету Івана Павла ІІ спільно із Полоністичним науково-інформаційним 
центром імені Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Багатство української та 
польської культури на так званих 
Кресах було незаперечним фактом 
упродовж багатьох століть, але через 
повстання, війни та політичні зміни 
зазнало значних утрат. Окрім цього, 
по-різному інтерпретоване поняття 
«кресів» поросло численними 
асоціаціями, перетворилося на 
великий тягар емоцій, передусім для 
поляків. «Кресовість» – це 

багатозначне й дискусійне поняття як для польської, так і для української історії й 
культури.  

У конференції взяли участь польські дослідники 
з різних галузей, зокрема, культурознавства, 
літературознавства, мовознавства, історії, історії 
мистецтва, політології, соціології. Виступили науковці 
з таких університетів, як: Оксфордський, 
Варшавський, Яґеллонський, Ґданський, Лодзький, 
Щецінський, Люблінський, Бялостоцький, Сілезький, 
Університет Казимира Великого у Бидґощі. 

З музикознавчими доповідями виступили 
професор Ірина Бермес та доцент Олександра 
Німилович. Дискусійно цікавий історичний цикл 

наукових виступів запропонували 
професор Леонід Тимошенко, доценти 
Ірина Лозинська та Богдан Лазорак, 
маґістр Леся Хомич. Літературознавчі 
проблеми, пов’язані із творчістю Бруно 
Шульца та Дебори Фоґель, були 
запропоновані у доповідях доцента Віри 
Меньок та маґістра Віри Романишин. 

На завершення конференції 
відбулася екскурсія у кімнаті-музеї 
Бруно Шульца. 

Під час екскурсії у кімнаті-
музеї Бруно Шульца 

Фото на згадку 
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Вручення дипломів випускникам 
 Центру перепідготовки та післядипломної освіти 

 

5 липня 2017 року в головному корпусі університету відбулася урочиста 
церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам денної і заочної форм навчання 
Центру перепідготовки та післядипломної освіти. 

163 випускники Центру, які здобули другу вищу освіту за спеціальностями 
«Дошкільна освіта» (денна та заочна форми навчання), «Початкова освіта», «Мова і 
література (польська)», «Мова і література (англійська)», «Українська мова і 
література», «Біологія», «Історія», «Фізична 
культура», «Інформатика», «Практична психологія», 
«Соціальна педагогіка», «Технологічна освіта», 
отримали диплом спеціаліста.  

До випускників із вітальним словом звернулася 
ректор університету професор Надія Скотна, 
директор Центру доцент Світлана Гірняк, а також 
почесний гість урочистого зібрання – доцент Петро 
Фещенко. 

Ректор професор Надія Скотна особисто 
вручила дипломи випускникам та побажала успіхів 
на педагогічній ниві. 
 

 
 
 

Під час вручення диплома 

Випускники 2017 Центру перепідготовки та післядипломної освіти 
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Участь викладачів ІІМ у пілотуванні експериментального проекту 
Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління» 

Беручи до уваги потребу оновлення змісту та підходів до мовної та методичної 
підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах країни, 
МОН України та Британська Рада в Україні започаткували спільний проект 
«Шкільний вчитель нового покоління». Мета  проекту – апробувати нову модель 
«наскрізної» методичної підготовки вчителів англійської мови за інноваційною 
програмою. Предметом експерименту стали форми і засоби методичної підготовки 
вчителів – іноземних мовників у 
педагогічних і класичних 
університетах. 

На запрошення Британської 
Ради в Україні Дрогобицький 
державний педагогічний університет 
імені Івана Франка став учасником 
зазначеного проекту. Представники 
інституту іноземних мов, доценти 
Т. Лучечко, І. Харкавців, ст. викладач 
А. Погоріла, викладачі В. Луцик, 
K. Соболь, О. Малицька, М. Мацьків, 
М. Айзенбарт та інші взяли участь у 
семінарі професійної майстерності, який відбувся у період з 1 до 8 липня 2017 року у 

Львові. Семінар проходив у формі майстер-класів та 
тренінгів, спрямованих на підготовку викладачів-
тренерів, а також на подальше вдосконалення 
програмних документів. 

Викладачі аналізували сучасний стан підготовки 
майбутнього вчителя іноземних мов в Україні та його 
відповідність вимогам часу, розробляли необхідні 
матеріали для удосконалення методичної підготовки 
вчителів-мовників.  

Наступним важливим кроком до вдосконалення 
професійного рівня викладацького складу інституту 
іноземних 
мов стане 
участь у 

Зимовій (грудень, 2017) школі фахової 
майстерності для викладачів 
англійської мови, яку проведуть 
провідні фахівці Британської Ради та 
Міжнародної Асоціації викладачів 
англійської мови. 
 

 

Зустріч учасників семінару з тренерами 
робочих груп проекту 

 

Лекція Олександра 
Шаленка, секретаря 

українcького відділення 
Міжнародної асоціації 

вчителів англійської мови 
 як іноземної 

 

Отримання сертифікатів про успішне 
завершення програми тренінгу 
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Славетні нащадки Франкового роду 

6 липня 2017 року у Державному історико-краєзнавчому заповіднику 
«Нагуєвичі» відбувалася науково-мистецька академія «Петро Франко і велика війна 
за Україну». Захід відбувався спільно із держадміністрацією Дрогобицького району 
«Домом Франка» у Львові, Дрогобицьким державним педагогічним університетом 
імені Івана Франка на чолі  з ректором професором Надією Скотною, академічною 
громадою ЛНУ ім. І. Франка, ГО «Просвіта». 

Модератори заходу професори Михайло Шалата та Леонід Тимошенко, а 
також низка присутніх науковців представили аудиторії невідомі сторінки історії 
біографії талановитого сина Івана Франка – Петра. 

Ще одним відкриттям стало відновлення історичної пам’яті про військовий 
цвинтар періоду Першої світової війни с. Нагуєвичі, де були поховані солдати УСС 
та австрійські кінні артилеристи. План кладовища та відновлення імен загиблих 
реконструював директор заповідника Богдан Лазорак. 

Гості академії мали 
можливість почути 
спогади онука Петра 
Франка – Петра Галущака, 
який розповів про 
родинні традиції 
Франкового роду, та 
переглянути театрально-
мистецьку презентацію  
«Петро Франко – 
славетний нащадок 
Франкового роду». 

 

 

 

    
 
 

Відкриття науково-мистецької академії 
 «Петро Франко і велика війна  

за Україну» 
 

Учасники та гості 
науково-мистецької академії 
«Петро Франко і велика війна  

за Україну» 
 

Театрально-мистецька презентація 
«Петро Франко – славетний нащадок 

Франкового роду» 
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Робоча зустріч професора Ровшана Халілова (Азербайджанська Республіка) з 
ректором університету професором Надією Скотною 

 

10 липня 2017 року відбулася робоча зустріч професора Ровшана Халілова 
(Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджану (Азербайджанська Республіка)) 
з ректором Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка професором Надією Скотною. 

На зустрічі були присутніми декан біолого-природничого факультету доцент 
Світлана Волошанська і директор (з українського боку) Спільного українсько-
азербайджанського міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і 
функціональних наносистем доцент Тарас Кавецький. Професор Ровшан Халілов 
інформував про досягнення цієї 
структури за 2016/2017 навчальний рік, 
згадавши публікацію спільних 
наукових робіт у журналах із високим 
імпакт-фактором, зокрема, Artificial 
Cells, Nanomedicine and Biotechnology 
(2016 Impact Factor : 5.605) у співпраці з 
іранськими ученими, а саме, науковим 
консультантом центру – доктором 
Абольфазлом Акбарзаде і його 
командою. 

У зв’язку з розвитком центру 
обговорювався склад його наукової 
ради із залученням відомих фахівців і 
вчених різних країн світу, які 
працюють у сфері нанобіотехнології та 
функціональних наносистем. 

Учасники зустрічі обговорили 
перспективи співпраці на 2017 – 2020 
рр., де основні зусилля будуть 
зосереджені на проведенні спільних 
досліджень, публікації результатів у 
наукових журналах і формуванні 
грантових проектів, зокрема, з 
оголошених конкурсів МОН України. 

На завершення ректор професор 
Надія Скотна зазначила, що для сучасного розвитку провідних вищих навчальних 
закладів України до роботи в таких центрах необхідно залучати вітчизняних і 
зарубіжних учених, особливо зі світовим ім’ям, адже це сприятиме плідному та 
взаємовигідному співробітництву. 
 

На фото (злiва направо): 
проф. Ровшан Халiлов, проф. Надія Скотна, 

доц. Світлана Волошанська, доц. 
Тарас Кавецький 
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«Менеджмент безпеки бізнесу» 

20 липня 2017 року в рамках Програми НАТО–Україна з перепідготовки 
військовослужбовців у головному корпусі Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка відбувся урочистий захід, присвячений відкриттю 
курсів з перепідготовки військовослужбовців. 

На заході були присутні 
військовослужбовці, а також 
директор Управління з питань 
політичних відносин і політичної 
безпеки штаб-квартири НАТО 
доктор Альберто Бін, менеджер 
Програми НАТО–Україна Крістофер 
Штаудт, виконавчий керівник 
Програми Олександра Огороднікова, 
ректор університету професор Надія 
Скотна, директор ГО ЗРЦП Андрій 
Рой, директор Центру 

перепідготовки та післядипломної 
роботи університету доцент Світлана 
Гірняк, головний спеціаліст з питань 
мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами м. Дрогобич 
Ярослав Янушевич та виконуючий 
обов’язки командира військової частини 
А -1108 майор Ігор Герчук. 

З вітальним словом до присутніх 
звернувся доктор Альберто Бін, який 

відзначив, що Програма НАТО–Україна з 

перепідготовки військово-
службовців – це один з 
успішних напрямків 
співробітництва між НАТО й 
Україною та невід’ємна 
складова співпраці Північно-
атлантичного альянсу з нашою 
державою на шляху її 
реформування. Також це дає 
можливість засвідчити, що 
НАТО є не лише військовою 
організацією, а й підтримує 

 Президія (зліва направо): майор Ігор 
Герчук, виконавчий керівник Програми 
Олександра Огороднікова, д-р Альберто 
Бін, професор Надія Скотна, Андрій Рой 

Відкриття курсів «Менеджмент безпеки бізнесу» в 
рамках Програми НАТО-Україна з перепідготовки 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку 
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людей, які завершують свою військову кар’єру та прагнуть реінкарнуватися у 
цивільно-професійне життя. 

Ректор університету професор Надія 
Скотна висловила подяку  як представникам 
НАТО за співпрацю, так і військово-
службовцям, які виявили бажання навчатися у 
Дрогобицькому педуніверситеті. Доцент 
Світлана Гірняк відзначила, що після 
завершення курсів  випускники отримають 
відповідні свідоцтва державного зразка про 
підвищення кваліфікації, які дозволяють 
військово-службовцям, звільненим у запас, 

отримати конкурентні 
переваги при 
працевлаштуванні та 
відкритті власного 
бізнесу. 

 Програма НАТО–
Україна з перепідготовки 
військовослужбовців 
фінансується у рамках 
цивільного бюджету 
Північноатлантичного 
альянсу, тому вже кілька 
тисяч військовослужбовців пройшли подібні курси в багатьох містах країни. 
Основними завданнями Програми НАТО–Україна з перепідготовки 
військовослужбовців є підвищення рівня працевлаштування колишніх 
військовослужбовців і демобілізованих учасників АТО. 

Гості та учасники заходу 

Вітальне слово ректора 
університету професора 

Надії Скотної 

Свої враження і побажання щодо співпраці д-р Альберто Бін 
залишає в книзі відгуків 
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Програма «Подвійний диплом» успішно реалізовується студентами 
біолого-природничого факультету 

 

14 серпня 2017 року відбулася зустріч представників біолого-природничого 
факультету, зокрема, декана доцента Світлани Волошанської, доцента Світлани 
Монастирської та спеціаліста українського-бельгійського Центру екології та здоров’я 
людини, координатора проекту «Подвійний диплом» Лесі Надольської з ректором 
Полонійної Академії в м. Ченстохова (Польща) Анжеєм Кринським. 
Під час зустрічі було обговорено виконання спільних наукових досліджень та освітніх 
проектів, зокрема, програми «Подвійний диплом», яка успішно реалізовується. 
На сьогодні 8 студентів біолого-природничого факультету навчаються в Полонійній 
Академії за спеціальністю «Біотехнологія». 

 

 
 

Учасники та керiвники програми «Подвiйний диплом» 
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Студенти польської філології поглиблювали свої знання у Любліні та Вроцлаві 

Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька у співпраці 
з Посольством Республіки Польща в Україні та Спілкою учителів-полоністів України 
(Дрогобицька філія Інституту модернізації змісту освіти МОН України) організував 
безкоштовну участь студенток польської філології філологічного факультету нашого 
університету Наталії Ґронської, Валентини Фольц та Ксенії Віленської у літніх 
школах польської мови та культури в Любліні та Вроцлаві, яка тривала від 8 до 21 
серпня 2017 року. 

Учасниками літньої школи польської мови та культури були представники 21 
країни, зокрема, Болгарії, Туреччини, Канади, Іспанії, Білорусі, Росії, Молдови, 
Словаччини, Литви, Німеччини, Румунії, Казахстану, Республіки Конго, Швейцарії.  

Це виняткова нагода для наших студентів поглибити свої знання з польської 
мови та літератури, здобути навички з 
методики навчання польської мови, 
розширити обрії знайомства з польською 
культурою та історією. 

Студенти отримали сертифікати 
про успішне завершення курсу. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Переможниці мовного конкурсу Літньої 
академії польської мови і культури у 

Вроцлаві (справа наліво): Оксана 
Токаренко Ксенія Віленська, викладач 

Марта Ґолембовська, Валентина Фольц 
 

Учасники Літньої академії польської мови і культури у Вроцлаві із сертифікатами 
про завершення методичного курсу польської мови 

 

Учасники Літньої академії польської мови і 
культури у музеї Вроцлавського університету 
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Ділова зустріч із Послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом 

На запрошення Посла Королівства Бельгія в Україні п. Люка Якобса декан 
біолого-природничого факультету доцент Світлана Волошанська разом із 
завідувачем кафедри анатомії, фізіології та валеології доцентом Віталієм Філем 
взяли участь у діловій зустрічі, організованій за ініціативи Посла у резиденції в 
м. Київ 25 серпня 2017 року. 

На зустрічі були присутні представники посольств європейських держав, 
керівники та представники міністерств, відомств, керівники багатьох громадських 
організацій, митці, діяльність яких спрямована на розширення міжнародної та 
європейської співпраці. 

Колеги Світлана Волошанська та Віталій Філь мали нагоду представити 
реальні результати українсько-бельгійської співпраці Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка спільно із неурядовими бельгійськими 
організаціями «DISOP» (президент –  доктор Еми Какельберг), VZW ORADEA 
(президент – доктор Патрік Беллінк), колективом університетського коледжу VIVES, 
презентувати діяльність українсько-бельгійського Центру екології та здоров’я 
людини, а також обговорити нові перспективи міжнародної співпраці. 

 

 
 

 
Дружня зустрiч доцента Свiтлани Волошанської  

з консулом Королiвства Бельгія  
в Українi Гюдо Граувелс та організатором гогольфесту 
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Нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року 
 

27 серпня 2017 року відбулося відзначення 161-ї річниці від Дня народження 
письменника, поета, вченого-енциклопедиста, мислителя, громадського діяча Івана 
Франка та нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року.  

Розпочалися урочистості на батьківщині Каменяра у с. Нагуєвичі. До підніжжя 
пам’ятника поклали квіти керівництво Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана 
Франка, керівництво міста 
Дрогобич, представники 
Львівської обласної державної 
адміністрації, голова правління 
Міжнародного фонду Івана 
Франка онук Каменяра Роланд 
Франко, директор 
Міжнародного фонду Івана 
Франка Ігор Курус, громадські 
діячі та видатні франкознавці. 

 Продовжилися заходи у 
Дрогобичі в Народному домі 
ім. І. Франка урочистою 
церемонією нагородження 
лауреатів Міжнародної 
премії імені Івана 
Франка 2017 року. 
Відкрив церемонію 
голова Львівської 
обласної державної 
адміністрації Олег 
Синютка. Зі словами 
вітань виступили 
міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма, 
ректор університету 
професор Надія Скотна, 
директор Міжнародного 
фонду Івана Франка Ігор 
Курус, голова правління 
Міжнародного фонду Івана Франка онук Каменяра Роланд Франко, котрі 
підкреслили велич Каменяра і вагомість врученої премії, що згодом, за словами 
доповідачів, має можливість посісти почесне місце у науковому світі та постати 
поруч із премією Нобеля. 

До підніжжя пам’ятника Івана Франка (с. Нагуєвичі) 
покладають квіти ректор університету професор 
Надія Скотна та проректор з науково-педагогічної 

роботи доцент Володимир Шаран 

Відкриття урочистої церемонії нагородження лауреатів 
Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року 
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 На церемонії нагородження були також присутні члени міжнародного журі, 
науковці з Австрії, Польщі, Словаччини, франкознавці, представники влади, 
громадськість та родина Івана Франка. 

Цьогорічну премію було вручено двом лауреатам. У номінації «За вагомі 
здобутки (досягнення) у галузі україністики» за монографію «Нові причинки до 
історії української мови» Золотий знак, диплом та грошову винагороду здобув 
професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету, Українського 
Вільного університету в Мюнхені та Католицького університету ім. Петра Пазманя в 
Будапешті та Пілішчабі, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель 
Мозер. У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних 
наук» за монографію «Суспільна географія» нагороду вручили академікові, доктору 
географічних наук, Заслуженому професору Львівського національного університету 
ім. І. Франка Олегові Шаблію. 

У актовому залі головного 
корпусу університету відбулися  
презентації монографій 
лауреатів премії. Із цікавими та 
змістовними доповідями 
виступили лауреати професори 
Міхаель Мозер та Олег Шаблій, 
які подарували університетській 
бібліотеці низку праць зі свого 

наукового доробку. 
Модератор заходу – ректор 

професор Надія Скотна. 

На фото (зліва направо): лауреати Міжнародної 
премії імені Івана Франка Олег Шаблій та Міхаель 
Мозер, ректор професор Надія Скотна,  директор 

Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус 

У Народному Домі аншлаг 
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Відбулося засідання вченої ради 
 

31 серпня 2017 року в актовому залі головного корпусу університету відбулося 
засідання вченої ради. 

Відкрила засідання ректор професор Надія Скотна та вручила «Диплом 
кандидата наук» методистам Руслані Даниляк та Лесі Перхун, викладачеві історії 
Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету Марії 
Суділовській. Вчений секретар вченої ради доцент Микола Галів вручив ректорові 
професору Надії Скотній орден 
святих Василіян з нагоди 
святкування ювілею 400-ліття 
Василіянського Чину Святого 
Йосафата, який передав 
настоятель Монастиря святих 
Апостолів Петра і Павла                    
о. Павло Ясиновський. 

Вчена рада розглянула питання про 
підсумки 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 
н.р., затвердила «Положення про ректорат 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка», «Положення 
про комісію з преміювання працівників 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка», затвердила норми 
часу для планування і обліку 
навчальної роботи та перелік 
основних видів методичної,  
наукової й організаційної роботи 
науково-педагогічних працівників, 
а також присвоїла почесне звання 
«Заслужений професор 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка» завідувачу кафедри 

Президія вченої ради (зліва направо):  
ректор професор Надія Скотна,  

доценти Микола Галів та Ірина Патен 
 

Вручення ректором Надією 
Скотною диплома кандидата наук 

методисту Лесі Перхун 
 

Вручення ректору професорові Надії Скотній 
 ордена святих Василіян 
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математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі докторові 
педагогічних наук професору Володимиру Ковальчуку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Доповідає ректор університету 
професор Надія Скотна 

 

Виступ проректора 
з науково-педагогічної роботи доцента 

Володимира Шарана 
 

Результати голосування озвучив 
декан  соціально-гуманітарного 
факультету доцент Ігор Гриник 

Члени вченої ради університету 
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Посвячення першокурсників у студенти                     
 

3 вересня 2017 року в Народному домі ім. І. Франка відбулося урочисте 
посвячення першокурсників у студенти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.  

 
 
 
 
 

Урочистість, присвячена початку нового 
навчального року, зібрала чималу кількість присутніх. 
Серед них були члени вченої ради університету, 
почесні гості з провідних вишів Польщі, 
представники міської влади та духовенства 
Дрогобича, професорсько-викладацький склад 
університету, першокурсники,  їхні батьки.  

Розпочався захід покладанням квітів до 
пам’ятників Іванові Франку, Тарасові Шевченку, 

Початок урочистостей 

Вітальне слово до 
першокурсників виголошує 

ректор університету 
професор Надія Скотна 

 

З вітальним словом до 
першокурсників звернувся 

ксьонз ректор професор 
Полонійної Академії 

 у Ченстохові (Польща) 
Анджей Криньский 

 

З напутнім словом до 
студентів звертається ректор 
Державної професійної школи 

ім. Вітелона в місті Лєгніца 
(Польща) професор Ришард 

Пісарський 

Професор Надія Скотна 
ректорським скіпетром посвятила 

першокурсників у студенти 
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Героям Небесної сотні та загиблим воїнам АТО, до могил ректорів університету 
професорів Валерія Скотного та Василя Надім’янова. 

 

Зі словами вітань до присутніх звернулася ректор 
професор Надія Скотна, ксьондз ректор Полонійної 
Академії у Ченстохові (Польща) професор Анджей 
Криньский, ректор Державної професійної школи імені 
Вітелона в м. Лєгніца (Польща) професор Ришард 
Пісарський. 

Професор Надія Скотна ректорським скіпетром 
посвятила першокурсників у студенти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
та вручила символічний студентський квиток. Уся нова 
студентська спільнота зачитала кодекс честі студента 
університету. 

Капелан університету отець Олег Кекош 
благословив присутніх на успішний навчальний рік. 

Після урочистої 
частини свято 
продовжилося 
концертною програмою 
народних колективів та 
талановитих студентів 
університету.  
 

 

Глядацька зала 

Першокурсників вітає та 
благословляє на успішне 

навчання капелан  
отець Олег Кекош 

 

Гостей свята привітав народний 
вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок» 
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Візит делегації Вищої професійної школи ім. Вітелона міста Лєгніце 
 

2 – 5 вересня 2017 року у Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка на запрошення ректора професора Надії Скотної 
перебувала з офіційним візитом делегація Вищої професійної школи ім. Вітелона 
партнерського міста Лєгніце на чолі з ректором професором Ришардом 
Писарським. У складі делегації були також проректор з науки та міжнародних 
відносин професор Єжи Пєткевич, ректор Вищої професійної школи ім. Вітелона (у 
1998 – 2011 рр.) почесний доктор нашого університету професор Станіслав 
Домбровський, заступник канцлера голова товариства «Академічна спільнота» 
магістр Єжи Стефаняк, координатор наукових проектів Вищої школи доктор Беата 
Скварек. 

Представницька делегація з Лєгніце взяла участь у 
інавгураційних заходах із нагоди нового 2017/18 н.р. 
навчального року та зустрілася з ректоратом 
університету. Також представники польської делегації 
обговорили конкретні кроки співпраці з проректором з 
міжнародних відносин доцентом Юрієм Вовком, 
деканом філологічного факультету професором 
Ярославом Яремком, деканом біологічного факультету 
доцентом Світланою Волошанською, провели робочі 
зустрічі з завідувачами кафедр правознавства, соціології 

та політології професором Світланою Щудло й практичної психології доцентом 
Валентиною Стець, вченим секретарем 
університету професором Тетяною Пантюк, 
зустрілися з представником польських товариств 
міста п. Марією Галяс та відвідали 
Дрогобицький історико-культурний заповідник 
«Нагуєвичі» (директор – доцент Богдан Лазорак). 

У  межах 
зустрічей було детально 

обговорено наступні 
кроки співпраці у 
напрямі спільної реалізації дослідницьких, наукових та 
навчальних проектів, обміну викладачами, студентами та 
навчально-допоміжним персоналом. 
 

Зустріч на філологічному 
факультеті 

Делегація у вітражній залі 

На фото  
(зліва направо):  

проф. Ришард Писарський, 
проф. Надія Скотна, 
проф. Єжи Пєткевич 
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«Діалог Двох Культур» 
 

7 вересня 2017 року у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка, під почесним патронатом ректора професора Надії Скотної, 
відбулася Міжнародна наукова конференція «Літератори Дрогобицької землі», 
організована Полоністичним науково-інформаційним центром імені Ігоря Менька 

спільно з польським організатором – Музеєм Анни та 
Ярослава Івашкевичів у Ставищі (Польща). Конференція 
стала частиною щорічного польсько-українського 
літературно-наукового проекту «Діалог Двох Культур», 
який цьогоріч проходив 3 – 9 вересня у Кременці, 
Дрогобичі, Журавні та Львові і завершиться 17 вересня у 
Ставищі. Співорганізатором та фінансовим гарантом 
проекту виступив Фонд «Допомога полякам на Сході». 

Конференцію 
відкрила ректор 
професор Надія Скотна: 
привітала учасників та 
гостей «Діалогу Двох 
Культур» і висловила 
переконання, що 
Дрогобич – це культурно 
й історично вмотивоване 

місце для тяглої реалізації діалогу між українською та 
польською культурами. Відтак вітальні промови 
виголосили віце-президент Фонду «Допомога полякам на 
Сході» Рафал Дзєнцьоловський і директор Музею Анни 
та Ярослава Івашкевичів у Ставищі Маріуш 
Ольбромський. 

Прозвучали доповіді польських науковців про 
творчість польського поета Казімєжа Вєжинського, 
народженого у Дрогобичі (проф. Кшиштоф Дибцяк, 
Варшавський Університет Кардинала Стефана 

Вишинського), про історію приятелювання Вєжинського з польською 
літературознавчинею Марією Длуською (д-р Станіслав Дзєдзіц, Яґеллонський 
Університет), про творчість маловідомого письменника Віта Тарнавського з Косова 
(д-р Ян Вольський, Жешівський Університет). З боку Дрогобицького університету 
були представлені доповіді про пограничність долі й творчості Бруно Шульца 
(доц. Віра Меньок), про історію приязні і співпраці Івана Франка з польським поетом 

Вітальне слово виголошує 
ректор університету 
проф. Надія Скотна 

Промова Рафала 
Дзєнцьоловського 

 

Доповідає проф. Кшиштоф 
Дибцяк  

Ян Вольський 
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Яном Каспровичем (доц. Володимир Галик) та про багатокультурний образ 
міжвоєнного Дрогобича у спогадах дрогобичанина Анджея Хцюка (мґр. Леся Хомич, 
доповідь презентувала студентка ІІІ курсу польсько-української філології Наталія 
Безкоровайна). На завершення гості й учасники 
«Діалогу Двох Культур» відвідали Кімнату-Музей 
Бруно Шульца.   

 Ініціатор та організатор «Діалогу Двох 
Культур», директор Музею Анни та Ярослава 
Івашкевичів у Ставищі Маріуш Ольбромський 
розповідає про цей непересічний науково-культурний 
захід: 

«Діалог Двох Культур» – це 
одна серед найбільших і 
найважливіших науково-культурних 
польсько-українських ініціатив. 

Зустрічі, метою яких є формування 
взаємного пізнання й порозуміння 
між культурними елітами обох 

народів, цьогоріч відбуваються вже удвадцяте. Упродовж багатьох років вони 
збирають у вересні у Кременецькому літературно-меморіальному музеї Юліуша 
Словацького та у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 
ім. Тараса Шевченка науковців і митців із Польщі, України та багатьох європейських 
країн. […] Їхню цілість складають наукові конференції літературознавців, істориків, 
музеєзнавців, культурологів, а також зустрічі та презентації літераторів і митців, 
концерти та покази фільмів. Зустрічі відбуваються під патронатом міністрів 
культури обох держав та за сприяння 
обласних і самоврядних влад. 
Особливим досягненням «Діалогу 
Двох Культур» є наукові щорічники 
під тією ж назвою, що друкуються 
кожного року. У них двома мовами 
публікуються усі тексти виголошених 
доповідей, спеціально підготовлених 
польськими та українськими 
науковцями на вересневі зустрічі у 
Кременці й інших містах, а також 
вибрані літературні твори. 
[…]» (переклад з польської Віри 
Меньок). 
 

Промова Маріуша 
Ольбромського 

 

Леся Хомич 
презентує доповідь 

Доповідає доц. Віра 
Меньок 

Учасники та гості «Діалогу Двох Культур – 2017» 
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Участь біолого-природничого факультету 
в Міжнародному семінарі у Ченстохові 

 

8 вересня 2017 року декан біолого-природничого факультету доцент Світлана  
Волошанська, доцент кафедри біології та хімії Світлана Монастирська та спеціаліст 
українсько-бельгійського Центру екології та здоров’я людини, координатор 
програми «Подвійний диплом» Леся Надольська взяли участь у Міжнародному 
навчальному семінарі у Ченстохові. 

Метою заходу було ознайомити науково-педагогічних працівників з 
програмою «віртуальний деканат», методиками написання та оцінювання 
випускових праць (курсових та дипломних робіт) згідно з європейськими вимогами, 
ознайомити з базою даних EBSCO. 

Під час семінару 
було обговорено питання 
навчання студентів 

біолого-природничого 
факультету в Полонійній 
Академії та виконання 
міжнародних вимог 
освітньої підготовки 
наших студентів за 
програмою «Подвійний 
диплом». 
 
 

Вітальне слово виголошує ректор Полонійної Академії  
в Ченстохові (Польща)  Анджей Кринський 

Декан Світлана Волошанська, координатор Леся Надольська, 
доктор Христина Мізерська, доцент Світлана Монастирська 
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Зустріч студентів із канадським учителем 
 

13 вересня в Меденицькій школі було організовано  зустріч студентів 1 курсу 
другого (магістерського) рівня освіти факультету початкової та мистецької освіти з 
Анною Січ-Якимов, канадським учителем українського походження, яка понад 40 
років упроваджувала українську програму в різних навчальних закладах Канади. 
Педагог-сподвижник – один із трьох укладачів української програми, що пройшла 
державну експертизу й реалізовувалася у державних школах Торонто, Вінніпегу, 
Альберти. У містах, де українська громада не змогла домогтися упровадження цієї 
програми, п. Анна відкривала приватні українські школи, які функціонують і нині. 
Народившись в Австрії й 
жодного дня не проживши в 
Україні, Анна Січ-Якимов була 
Українським Світочем за 
океаном, тим центром, довкола 
якого вибудовувалося українське 
культурно-освітнє життя. 
Останні роки вона – голова Ліги 
українських католицьких жінок, 
які активно підтримують 
українських захисників сьогодні. 

Студенти мали змогу поспілкуватися з 
п. Анною, послухати її гарне українське мовлення, 
повправлятися в англійській. Також вони цікавилися 
питаннями технологій викладання української й 
англійської мов у навчальних закладах Канади, 
шкільного устрою, методичного забезпечення 
навчального процесу. 

Магістри були захоплені професіоналізмом, 
активною життєвою позицією цієї сміливої 
української жінки. 

 
 
 
 

Педагог-сподвижник  
Анна Січ-Якимов 

 

Спілкування з Анною Січ-Якимов 

Фото на пам’ять 
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Спільна Літургія з нагоди нового навчального року 

14 вересня 2017 року у Катедральному соборі Пресвятої Трійці відбулася 
спільна Літургія з нагоди нового навчального року для викладачів та студентів 
навчальних закладів міста Дрогобич. 

На урочистому Богослужінні був 
присутній професорсько-викладацький склад 
та студентство Дрогобицького державного 
університету імені Івана Франка, викладачі та 
учні навчальних закладів Дрогобича, 
прихожани церкви. 

Вів Літургію капелан університету отець 
Олег Кекош, а владика Ярослав (Приріз) 

уділив своє Архиєрейське благословення усій 
великій студентській родині, побажав 

невпинно трудитися, 
щоб отримати найкращі 
знання, а також 
процвітання та розвитку 
Україні. 

  Святкова Літургія 
на початок нового 
навчального року – це 
особливий чин, у якому 
просять Божої допомоги 
в осягненні розумом 
доброго і корисного для 
душі вчення. 
 

Богослужіння у супроводі народної 
хорової капели «Гаудеамус» 

Вітальне слово до студентів 
 та викладачів виголошує  

отець Олег Кекош 
Архиєрейське благословення  

уділив владика Ярослав (Приріз) 

Спільне фото духовенства Катедрального собору Пресвятої 
Трійці з керівництвом університету та народною хоровою 

капелою «Гаудеамус» 
 


