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«Олімпійський урок – 2017» 
 

19 вересня 2017 року старший викладач кафедри теорії та методики фізичного 
виховання Олександр Лемешко провів з учнями 5-х класів ЗОШ № 4 м. Дрогобич 
олімпійський урок на тему «Історія Олімпійських ігор». 
Захід відбувся у рамках Всеукраїнської акції Національного олімпійського комітету 
(НОК) «Олімпійський урок» та «Олімпійський тиждень». Також під час 
олімпійського уроку були представлені: презентації: Топ-10 перемог українців на 
Олімпійських іграх, Українські перемоги в Ріо, а також проведені спортивні естафети 
та конкурс олімпійського малюнка і плаката. 

Учителі фізичної культури А. Вовденко, Н. Вайс, А. Логин та класні керівники 
отримали у подарунок друковану продукцію, а всі учні – подарунки від відділення 
НОК України у Львівській області. 

Метою цього заходу є 
пропагування здорового способу 
життя, поширення ідей олімпізму та 
розвиток олімпійського руху в Україні, 
шляхом залучення якомога більшої 
кількості дітей, юнацтва та молоді до 
занять спортом. 

 
 

Початок естафети 
 

Учні з подарунками від НОК 
 

Під час нагородження учасників спортивної естафети 
та конкурсу олімпійського малюнка і плаката 
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Проекти молодих науковців університету здобули перемогу на конкурсі  
наукових робіт молодих учених 

 
 

19 вересня 2017 року Конкурсною 
комісією МОН на чолі з Міністром освіти і 
науки України Лілією Гриневич було ухвалено 
рішення про фінансування за державний кошт 
123 проектів, які перемогли на цьогорічному 
конкурсі наукових робіт молодих учених. 

Серед переможців є проекти молодих 
учених нашого університету: «Дослідження 

нових органічно-неорганічних полімерних 
композиційних матеріалів з халькогенідними 
та металевими частинками для конструювання 

лакказо-вмісних біосенсорів» (керівник проекту – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент Роман Лешко) та («Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній 
Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для 
сучасності» (керівник проекту – кандидат історичних наук, доцент Володимир 
Галик). 

Міністр відзначила, що одна з головних цілей конкурсу – дати шанс якомога 
більшій кількості молодих вчених хоча б раз стати керівником наукового проекту та 
отримати новий досвід. 

  

 Роман Лешко – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри теоретичної і прикладної фізики та 
комп’ютерного моделювання. Закінчив Трускавецьку СШ № 1 
(2001 р.) із золотою медаллю, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю 
«ПМСО. Фізика та основи інформатики» (2006) з відзнакою, 2007 
рік – магістратура Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію на тему: «Теорія діркових, 
екситонних і домішкових станів у сферичних наногетеросистемах» захистив у 
спеціалізованій вченій раді при Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича (2010). 

 
Володимир Галик – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії. Закінчив з відзнакою історичний 
факультет Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (2001). Захистив дисертацію 
«Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій 
діяльності Івана Франка» на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук у Прикарпатському національному 
університеті ім. Василя Стефаника (2009).  

Міністр освіти і науки України  
Лілія Гриневич 



 147 

Участь науковців університету у Міжнародній школі-конференції 
NATO ASI в Болгарії 

 

Науковці нашого університету (доцент Тарас Кавецький, аспіранти Юлія 
Кухаж, Мар’яна Кравців та Христина Зубрицька) отримали гранти NATO для участі 
у роботі Міжнародної школи-конференції «NATO Advanced Study Institute 
«Advanced Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents» у межах 
програми The NATO Science for Peace and Security Programme, яка відбувалася 12 – 20 
вересня 2017 року у м. Созополь (Болгарія). 

На конференції представлено дві лекційні доповіді «Positron annihilation 
spectroscopy as a powerful experimental platform of nanotechnology applied to polymer 
nanocomposites with ion-synthesized carbon nanostructures and metal nanoparticles» та 
«Ureasil-based polymer matrices as sensitive layers for construction of amperometric 
biosensors for monitoring the level of wastewater pollution» (доповідач – Тарас 
Кавецький) і три стендові доповіді: «Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-
based polymers» (доповідач – Юлія Кухаж), «Surface plasmon resonance band of ion-
synthesized Ag nanoparticles in high-dose Ag:PMMA nanocomposite films» (доповідач – 
Мар’яна Кравців) та «Formation of a periodic structure in chalcogenide film substrate by 
silver ion implantation» (доповідач – Христина Зубрицька). 

Під час роботи 
школи-конференції NATO 
ASI наші учасники 
обговорили перспективи 
міжнародної співпраці з 
науковцями Болгарії, 
Румунії, Македонії, Іспанії, 
Італії, Німеччини. 
 

 
  
 
 

Доповiдь аспiранта Мар’яни 
Кравцiв на Мiжнароднiй школi-

конференцii NATO ASI 
 

Учасники школи-конференцii.  
На фото (злiва направо): аспiрант Христина Зубрицька, 

доцент Тарас Кавецький, аспiранти Мар’яна Кравцiв 
 та Юлія Кухаж 
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Студенти соціально-гуманітарного факультету 
 розпочали семестрове навчання в Бельгії 

 

21 вересня 2017 року новий навчальний семестр для студентів ІV курсу 
соціально-гуманітарного факультету спеціальності «Соціальна педагогіка» Захара 
Савостейка та Христини Стецко розпочався в Університетському коледжі ВІВЕС 
(м.Кортрейк, Бельгія), де разом із 18 студентами з Іспанії, Нідерландів, Німеччини, 
Румунії, Португалії, Литви та Туреччини, вони навчатимуться за програмою 
навчальної (академічної) мобільності Еразмус+. Це уже третя група студентів 
соціально-гуманітарного факультету, які 
за останні три роки проходять 
семестрове навчання у бельгійському 
навчальному закладі. 

Передумовою для навчання стала 
угода про співпрацю, укладена між 
Дрогобицьким державним педагогічним 
університетом імені Івана Франка, 
Університетським коледжем ВІВЕС та 
неприбутковою організацією «Орадеа» 
(Бельгія). 

 
 
 
 
 

Захар Савостейк та Христина Стецко 
з деканом факультету Вiрлi Декокер, 
мiжнародним координатором Евелiн 

Лерой та координатором проектiв  
Iваном Ван Гулле 

 

Христина Стецко та 
Захар Савостейк з 

координатором 
проектiв  

Iваном Ван Гулле 
 

Учасники програми (м. Кортрейк, Бельгія) 
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Кубок України зі спортивної акробатики 2017 
 

19 – 22 вересня 2017 року в спортивному комплексі «Авангард» у місті Вінниця 
відбувся Кубок України зі спортивної акробатики серед дорослих. Учні Дрогобицької 
ДЮСШ імені Івана Боберського на цих змаганнях були представлені членами 
юніорської національної збірної команди України жіночою парою у складі Юлії 
Пилип’як (факультет фізичного виховання) та Олександри-Марії Табачинської 
(Дрогобицька гімназія), які завоювали 
абсолютну перемогу, піднявшись на першу 
сходинку п’єдесталу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

На першій сходинці п’єдесталу 
  жіноча пара Юлія Пилип’як та Олександра-

Марія Табачинська 

На фото (зліва направо): Олександра-
Марія Табачинська та Юлія Пилип’як 

„Є чим гордитись дівчатам” 

Під час виступу 
 зі спортивної акробатики 
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Співпраця з PARPA розвивається 
 

З ініціативи та за підтримки партнера нашого університету організації PARPA 
(Польська державна агенція профілактики алкогольних проблем) завідувач кафедри 
правознавства, соціології та політології професор Світлана Щудло разом із 
соціологами НУ «Львівська політехніка» взяла участь у VIII Міжнародній науковій 
конференції Європейської асоціації превентивних досліджень «Якість у превенції», 
що відбувалася 20 – 22 вересня 2017 р. у Відні на базі Федерального міністерства 
здоров’я та безпеки жінок Австрії. 

У межах конференції українські учасники (професори Світлана Щудло та 
Лариса Климанська, старший викладач Галина Герасим) провели тригодинний 
воркшоп «Розвиток доказової превенції в Україні. З чого починати?», який 
організувала та модерувала доктор Катерина Окуліч-Козарин (PARPA). 
Міжнародним експертам із соціальної превенції були представлені результати 
спільного українсько-польського проекту, проведеного дрогобицькими та 
львівськими соціологами у листопаді 2016 року за підтримки PARPA серед школярів 
Львівщини та Варшави на тему «Ризики молодіжного стилю життя», а також 
дискутувалися проблеми організації та розвитку системи соціальної превенції в 
Україні. 

Участь у конференції «Якість у превенції» дала змогу краще зрозуміти і 
пізнати міжнародний досвід профілактики соціальних девіацій серед молоді, 
зокрема роль освітніх інституцій у цій роботі. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організатори воркшопу (зліва направо): старший викладач 
Галина Герасим (НУ «Львівська політехніка»), маґістр 

Магдалена Борковська (PARPA), Гаррі Самнел (Інститут 
громадського здоров’я, Великобританія), доктор Криштоф 

Бжуска (PARPA), професор Світлана Щудло (ДДПУ імені 
Івана Франка), доктор Катерина Окуліч-Козарин (PARPA), 

професор Лариса Киманська (НУ «Львівська політехніка»)) 
 

Учасники воркшопу 
 

Професор Світлана Щудло 
 під час воркшопу 
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Інтенсивний курс методики навчання польської мови для студентів 
та маґістрантів нашого університету 

 

21 – 22 вересня 2017 року Полоністичний науково-інформаційний центр 
імені Ігоря Менька організував інтенсивний 20-годинний методичний курс навчання 
польської мови «Як вивчати Польщу та польську мову в Україні», який відбувся 
завдяки сприянню Фонду «Свобода і Демократія» (Варшава) у рамках проекту 
«Координація та підтримка вищої полоністичної освіти в Україні – частина 2» (2017). 
Лекції та тренінги під час методичного курсу провели доктор Єжи Ковалевський та 
маґістр Марта Ковалевська (Фонд «Свобода і 
Демократія», Яґеллонський Університет у Кракові). 

Слухачами двох циклів курсу стали понад 
шістдесят студентів та маґістрантів Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, які вивчають польську філологію у Центрі 
перепідготовки та післядипломної освіти, на 
філологічному факультеті та в інституті іноземних 
мов. Участь у курсі взяли також учителі польської 
мови з Дрогобича та регіону. 

Учасники отримали посвідчення про 
прослуханий методичний курс та різноманітні 
навчально-методичні матеріали з польської мови. Комплект сучасних методичних 
посібників та підручників з польської мови викладачі курсу подарували кафедрі 
світової літератури та славістики, яка є профільною у викладанні дисциплін 
полоністичного циклу. 

  

На завершення методичного курсу відбулася навчальна екскурсія у Кімнаті-
Музеї Бруно Шульца – відомого у світі дрогобичанина та програмного автора у 
рамках  вивчення польської філології. 

Викладачі методичного курсу 
польської мови Марта та Єжи 

Ковалевські 

Викладачі та учасники методичного курсу польської мови – студенти польської 
філології Центру перепідготовки та післядипломної освіти ДДПУ ім. Івана Франка 



 152 

День першокурсника 

26 вересня 2017 року в Народному домі ім. І. Франка профком студентів та 
студентське самоврядування провели урочисте святкування «Дня першокурсника». 
Для ознайомлення першокурсників із роботою відділів університету, надання 
інформації про роботу студентських організацій профком презентував 
інформаційно-пізнавальний фільм «Перший раз на перший курс». 
Теплі та підбадьорливі слова прозвучали від проректора з наукової роботи 
професора Миколи Пантюка. Голова профкому студентів Ігор Гівчак, розповівши 
про діяльність первинної профспілкової організації, представив голів профбюро 
інститутів та факультетів. Із вітальним словом виступив голова студентського 
самоврядування студент ІФЕІТ Віталій Дитяткін, ознайомивши публіку зі 
студентським активом. Для першокурсників було представлено відео-презентацію 
основних студентських заходів в університеті, які проводяться протягом навчального 
року. Урізноманітнили вечір виступи студентських художніх колективів та 
переможців минулорічних загальноуніверситетських студентських заходів. 
Тож, бажаємо першокурсникам насиченого спогадами навчального року, активності 
та, звичайно, успішного складання першої сесії! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Представлення студентських голів 
профкому інститутів (факультетів) 

 
Першокурсників 

вітає проректор з 
наукової роботи 

професор  
Микола Пантюк 

Про завдання та 
роботу профкому 

студентів розповідає 
голова студентського 
профкому Ігор Гівчак 
 

Хореографічний подарунок  
для першокурсників 

 
Глядацька зала 
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 «Дрогобич — місто Івана Франка» 
  

26 вересня у Мармуровій залі Дрогобицької Ратуші відбулася презентація 
науково-популярного видання «Дрогобич — місто Івана Франка», до роботи над 
яким долучилась численна кількість науковців Дрогобича та навіть філологів з 
Польщі. 

З вітальним 
словом до укладачів 
видання та присутніх у 
залі звернулися владика 
УГКЦ Григорій Комар, 
міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма, 
ректор університету 
професор Надія Скотна. 

Про структуру та унікальність видання розповіли головний редактор книги, 
професор Петро Іванишин та доцент Ірина Дмитрів, а також перекладачі англійської 
та польської мов, оскільки текст видання поданий трьома мовами: українською, 
польською та англійською, Віра Романишин і Олег Шалата. Модератор заходу – 
викладач Ігор Розлуцький. 

 
 
  

Вітальне слово ректора університету професора Надії Скотної 

Доцент Олег Шалата 
 

Професор Петро 
Іванишин 

Викладач Ігор Розлуцький 
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Спортивний вечір 
 

28 вересня у актовій залі інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій відбувся підсумковий «Спортивний вечір». 

З вітальним словом до викладачів та студентів звернувся професор Микола 
Лук’янченко, також він нагородив грамотами управління молоді та спорту Львівської 
обласної державної адміністрації (ЛОДА) студентів та викладачів факультету 
фізичного виховання: Андрія Фегецина, Андрія Лагуша, Івана 
Романяка, Галину Кондрацьку, Оксану Сотрихіну, Романа 
Кушніра, Василя Редчиця. 

Продовжили привітання і нагородження  декан 
факультету фізичного виховання, доцент Роман Чопик та 
завідувач кафедри фізичного виховання, доцент Олег 
Слімаковський. Вони зачитали накази ректора професора 
Надії Скотної і вручили дипломи, грамоти та цінні 
подарунки 83 студентам і 15 викладачам університету. 

Гарний настрій учасникам вечора забезпечили: 
федерація УШУ Львівської області вихованці тренера-
викладача кафедри фізичного виховання Оксани Сотрихіної, 
група степ-аеробіки (тренер Анна Чепелюк), Чемпіони 
України та володарі Кубка України зі спортивної акробатики 
Юлія Пилип’як (факультет фізичного виховання) та 
Олександра Табачинська (Дрогобицька гімназія), команда КВН «ФіФа» факультету 
фізичного виховання, вокалістки Мар`яна Дорош та Марта Верес), а також ведучі 
вечора студенти Марія Гурелич та Андрій Василів. 

 

Ведучі вечора студенти 
Марія Гурелич та 
Андрій Василів 

 

Глядацька зала 

Професор Микола 
Лук’янченко нагороджує 
студента Андрія Лагуша 

 

Доцент Олег 
Слімаковський 

вручає студентам 
грамоти та цінні 

подарунки 

Виступ спортсменів 
 з УШУ 

 

Музичний дарунок від 
Мар'яни Дорош Співає Марта Верес 

Виступ команди КВН 
«ФіФа» 
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«Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика» 
 

28 – 29 вересня 2017 року на факультеті початкової та мистецької освіти 
відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: 
проблеми, теорія та практика», яку організували 
професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана 
Франка та кафедри дошкільної освіти і технологій 
Барановицького державного університету (Республіка 
Білорусь). 

Із вітальним словом до 
присутніх звернувся декан 
факультету початкової та 
мистецької освіти доцент Іван 
Кутняк. Урочисто відкрили захід ректор 
професор Надія Скотна та капелан 
університету о. Олег Кекош. Учасників 
конференції представила заступник декана 
з наукової роботи та міжнародної співпраці 
доцент Галина Філь. 

На пленарному засіданні з науковими 
доповідями виступили: професор кафедри 
психології Львівського національного 

університету імені Івана Франка Олена 
 Квас, професор Тетяна Пантюк, професор 

Марія Федурко, методист ММК відділу освіти Дрогобицької 
міської ради Олеся Сисин, завідувач кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти доцент Лілія Стахів, старший 

вчитель Львівського НВК «Малюк» тренер 
Всеукраїнського фонду «Крок за Кроком» 
Ольга Розпутня, директор Стрийської ЗОШ 
І ст. № 11 Сергій Запісов, учитель 
початкових класів Дрогобицької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 Ольга 
Чайківська, старший викладач Леся 
Лужецька. З метою модернізації початкової 

освіти у контексті впровадження 
здоров’язбережувальних технологій в 
освітній процес початкової школи  з 
доповіддю виступили представники 
Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 Чернігівської 

області директор Людмила Ященко та заступник директора з 
навчально-методичної роботи Ніла Макарійчук. Організацію і 

Ректор професор 
Надія Скотна вітає 

учасників конференції 
 

Вітає учасників 
конференції 

капелан 
університету  
о. Олег Кекош 

Професор 
Олена Квас 

розкрила тему 
«Аналіз картини 

світу учнів 
початкової 

школи» 

Науково-
методичний аналіз 

програм для 
початкової школи 
презентує доцент  

Лілія Стахів 
 

Про нестандартні 
підходи до 

керівництва 
початковою 

школою розповів 
директор 

Стрийської ЗОШ 
№11 Сергій Запісов 
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методику здоров’язбережувальної діяльності молодших 
школярів крізь призму майстер-класу продемонстрували 
доценти кафедри початкової освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка Олена Ващенко та 
Людмила Романенко (за участю студентів ІІІ курсу 
факультету початкової та мистецької освіти). 

Вчителі Дрогобицької СЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Леся 
Гизюк, Світлана Самойлик, Неля Лютик розкрили форми і 
методи освітнього процесу початкової школи за 
програмою «Інтелект України» та провели тренінг із 

учасниками конференції. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виступ учителя 
Дрогобицької СЗШ І-ІІІ 

ст. № 4 Нелі Лютик 
 

Учасники конференції 

Виступ представника 
Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 14 Чернігівської 
області директора 
Людмили Ященко 
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«Калейдоскоп педагогічної творчості» 
 

29 вересня 2017 року на соціально-гуманітарному факультеті відбулася 
святкова академія «Калейдоскоп педагогічної творчості», приурочена 
Всеукраїнському дню дошкілля, зініційована і проведена доцентами кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти Світланою Івах  і Віолетою Городиською. 

У святковій академії взяли участь завідувачі, методисти й вихователі базових 
дошкільних навчальних закладів м. Дрогобича: ДНЗ № 11 «Світлячок» (завідувач – 
Леся Цінцірук), вихователь-методист (Людмила Разумна), вихователь-методист 
(Лариса Коваленко); ДНЗ № 15 «Лелеченька»  (завідувач – Ганна Ковалик), 
практичний психолог – Надія Старух; ДНЗ № 24 «Смерічка» (завідувач – Ганна 
Буняк, вихователь І категорії – Марія Супрун; Благодійний греко-католицький 
дошкільний заклад «Ангелятко» (директор Надія  Сеник), вихователь – Марія Лепка 
та студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта». 

Захід був своєрідним випробуванням для майбутніх фахівців дошкільної 
освіти на проявлення педагогічної майстерності та творчості. Студенти давали 
відповіді на непередбачувані запитання дошкільників, вгадували за їх описом 
предмети і явища та презентували власний проект «Дошкільний навчальний заклад 
майбутнього». Однак найбільш інтригуючим було представлення студентами 
відеоревізій навчально-виховної роботи базових дошкільних закладів та їх 
нагородження відзнаками «Ревізор ДДПУ ім. І. Франка РЕКОМЕНДУЄ». 

Упродовж святкування лунали вітання 
педагогічним колективам базових дошкільних 
закладів від студентів та їхніх вихованців. 
Вітання звучали й в адресу доцентів Оксани 
Гевко та Світлани Івах. Виконані під їх 
керівництвом наукові роботи студентів Марії 
Хомик та Ірини Навроцької відзначено 
Наказом МОН України за перемогу у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук  2016/2017 н.р.   

Учасники та гості святкової академії 
Доповідає магістр Ірина 

Навроцька 

Учасники святкової академії  
«Калейдоскоп педагогічної творчості» 
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«Авторська програма Оксани Винницької «Лицем до дитини»» 
 

2 жовтня 2017 року на соціально-гуманітарному факультеті відбувся науково-
методичний семінар «Авторська програма Оксани Винницької «Лицем до дитини»». 
Оксана Винницька – голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) 
Світового конґресу українців (СКУ).   

Відкривши науково-методичний семінар, доцент Надія Дудник ознайомила 
присутніх викладачів, студентів та працівників дошкільних закладів із основними 
положеннями програми О. Винницької «Лицем до дитини»: 
– Навчання має бути активним, а програми навчання – пробуджувати розум, а не 
терпеливість, фантазію і уяву. Потрібно застосовувати такі методи навчання, які 
сприяють співдружності й співробітництву, а не суперництву. 
– Важливо, щоб дитина відчувала і розвивала почуття власної гідності. Наставник 
має відчувати потреби кожної дитини, дбати про її розвиток. Кожна дитина росте і 
розвивається відповідно до своїх здібностей. 
– Шляхів до мудрості багато. Це може бути довга подорож-пошук. Можна 
прямувати до еталонів, а можна просто служити людям. Можна спостерігати за 
очима дітей та старців, закоханих і 
диваків. Можна мовчки сидіти на 
одному місці. А можна стрімко мчати 
через усі життєві збурення. 
Усі присутні мали можливість на 
дискусійній платформі обговорити 
актуальні освітні ідеї та досвід 
практичної діяльності. 

На заході відбулася презентація 
нових навчально-методичних 
посібників кафедри загальної 
педагогіки та дошкільної освіти. 
 
 
 
 

Презентація освітніх стратегічних ліній 
розвитку дитини 

Під час науково-методичного семінару 
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«Smart City» – проект, який змінює міста 
 

3 жовтня 2017 року у актовій залі інституту фізики, математики економіки та 
інноваційних технологій відбулася перша з трьох лекцій-тренінгів «Дрогобич – Smart 
City». 

Лекцію-тренінг 
розпочав проректор з 
науково-педагогічної роботи 
доцент Володимир Шаран, 
який привітав усіх присутніх 
та наголосив про важливості 
таких лекцій-тренінгів для 
студентів у майбутньому 
виборі роду занять та 
працевлаштуванні після 
закінчення університету. 

Присутній керівник прес-служби Дрогобицької міської ради Зеновій Квасній 
відзначив позитивну динаміку співпраці між містом і Дрогобицьким університетом 
та висловив, що студентство активно долучається до інноваційних змін у житті 
країни. 

Лекцію-тренінг «Дрогобич – Smart City» проводив радник міського голови 
Дрогобича з інформаційно-комунікаційних систем Станіслав Гайдер, який розповів 
про «Smart City», що входить до цієї концепції, і показав на практиці як працює ця 
система. 

Учасників лекції-тренінгу вітає проректор  
з науково-педагогічної роботи  Володимир Шаран 

Зеновій Квасній 

Що таке «Smart City» розповідає Станіслав Гайдер 
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Екскурсія студентів соціально-гуманітарного факультету  
вуличками старого Львова 

 

3 жовтня 2017 року студенти соціально-гуманітарного факультету 
спеціальності «Дошкільна освіта» разом із кураторами доцентами Віолетою 
Городиською, Світланою Івах та Іриною Паласевич відвідали стародавнє місто Лева. 
Екскурс розпочався з відвідин Державного історико-культурного музею-заповідника 
«Личаківський цвинтар», де студенти не тільки дізналися про життя та діяльність 
відомих поетів, письменників, композиторів, спортсменів, священнослужителів, 
учасників АТО, а й вчилися самостійно зчитувати інформацію про корифеїв 
минулого. 

Продовжили екскурсію до найдивовижнішого місця старого Львова – 
Високого замку, здійснивши оглядини якого, студенти мали нагоду вдихнути ковток 
львівського давнього минулого і теперішнього часу. Надалі студентська молодь 
ознайомилася з центром міста, його вуличками та двориками, відвідала майстерні 
шоколаду, кави, карамелі… 

Загалом, студенти дізналися про виникнення та створення давнього міста під 
керівництвом професійного гіда Анни Гошко, котра подарувала нам не лише 
багатий інформаційний потік минувшини Львова, а й пробудила жагу до пізнання 
історії його сучасності. 

На завершення нашого екскурсу ми відвідали Архикатедральний Собор 
Святого Юра і відчули, що наступила релаксаційна мить, адже враження від 
екскурсії надали позитивних емоцій, збагатили не лише інтелектуально, а й духовно. 

 
 
 

Учасники екскурсії біля Архикатедрального Собору Святого Юра 
 



 161 

У Дрогобичі відбулася зустріч відповідальних за екуменічний діалог УГКЦ 
 

3 – 5 жовтня 2017 року у м. Дрогобич відбулася чергова зустріч голів 
єпархіальних комісій УГКЦ та відповідальних за екуменічний рух осіб з України та 
Європейського Союзу «Ідея Єдиної Помісної Церкви в українській державі» для 
сприяння єдності християн. 

Перша сесія відбулася у стінах Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, де учасники обговорили питання Єдиної Помісної 
Церкви в Україні, яке за останні роки стало як ніколи актуальним. Сесію відкрив 
протоієрей Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ для сприяння єдності християн. Зі 
словами вітань до учасників зустрічі звернувся проректор з науково-педагогічної 
роботи доцент Юрій Вовк. 

Із доповідями про роль УГКЦ для майбутньої єдності Київської Церкви 
виступили митрофорний протоієрей Михайло Димид, доктор канонічного права, 
митрофорний протоієрей Мирон Бендик, ректор Дрогобицької духовної семінарії 
УГКЦ. 

Професор Юрій Підлісний, доктор філософії, завідувач кафедри політичних 
наук УКУ, керівник бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка», розкрив 

тему співпраці Церков зі світською 
державою та вказав на чинні та можливі 
моделі їх співіснування. 

На завершення учасники зустрічі 
подякували доповідачам за змістовні 
доповіді та побажали продовжити 
дискусію над майбутнім розвитком 
розуміння Київської традиції і спільного 
свідчення своєї віри, яка бере початок 
від рівноапостольного князя 
Володимира. 
 
 

 
 
 

 
 

Відкриття зустрічі  
 

Учасників заходу вітає проректор  
з науково-педагогічної роботи 

доцент Юрій Вовк 

Учасники зустрічі 
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Змагання з туристичного багатоборства 
 

5 жовтня 2017 року на базі СОТ «Смерічка» відбулися традиційні змагання з 
туристичного багатоборства, присвячені Міжнародному дню туризму. Ці змагання, 
як правило, є відкриттям Спартакіади серед студентів Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, яка включає вісім конкурсів. 

Незважаючи на прохолодну погоду, на старт вийшли студенти, які 
відстоювали честь своїх факультетів та інститутів. Усім учасникам хотілося вибороти 
призове місце. Особливо хочеться відзначити команду факультету початкової та 
мистецької освіти, до складу якої входили лише дівчата. 

Після напруженої боротьби 
призові місця команд розподілилися 
так: І місце виборола команда 
факультету початкової та мистецької 
освіти, ІІ – учасники інституту іноземних 
мов, ІІІ – за командою соціально-
гуманітарного факультету. 

Студенти мали можливість не 
тільки позмагатися і подивитися на 
інших, але й цікаво провести час.  

Вчимося запалювати 
вогнище 

Відзначення переможців здійснює завідувач кафедри фізичного виховання 
Олег Слімаковський 

Вчимося встановлювати намет Долання канатної дороги 

Пісні біля вогнища 
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Інавгурація навчального року в Лєгніце 
 

6 жовтня 2017 року завідувач кафедри правознавства, соціології та політології 
професор Світлана Щудло та доцент цієї ж кафедри Ірина Мірчук взяли участь в 
урочистих заходах Інавгурації нового навчального року у Вищій професійній школі 
імені Вітелона у Лєгніце (Польща). 

За дорученням ректора професора Надії Скотної та від імені академічної 
спільноти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
професор Світлана Щудло передала вітання викладачам та студентам Лєгніцької 
вищої школи. Члени дрогобицької делегації зустрілися з представниками відділу 
міжнародних зв’язків та керівництвом відділу соціальних та гуманітарних наук, з 
якими обговорили й окреслили шляхи підготовки і реалізації спільних проектів у 
дидактичній та науковій сферах, зокрема академічного обміну в межах програми 

ERASMUS+, проведення 
спільних наукових 
заходів тощо. Також 
сенат вищої школи 
нагородив професора 
Світлану Щудло 
пам’ятною відзнакою за 
партнерську співпрацю 
та Дипломом ІІ ступеня 
«Заслужена для Вищої 
професійної школи 
імені Вітелона у 
Лєгніце». 
 
  

 
 

Із доповіддю виступає професор Світлана Щудло 
 

Професор Світлана Щудло та доцент Ірина Мiрчук із керiвництвом Вищої 
професійної школи імені Вітелона у Лєгніце 
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Участь у роботі ІV Міжнародного Конгресу 
 «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю» 

 

4 – 8 жовтня 2017 року в.о. завідувача кафедри технологічної та професійної 
освіти, професор Леонід Оршанський взяв участь у роботі ІV Міжнародного 
Конгресу «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю», що розпочав 
роботу в Полтавському національному педагогічному університеті 
ім. В. Г. Короленка, а завершився – в Дніпровському національному університеті 
імені О. Гончара та Дніпровському театрально-художньому коледжі. Взяли участь 
близько 350 науково-педагогічних 
працівників, дизайнерів, художників з 
усієї України та з-за кордону (США, 
Швейцарія, Австрія, Польща, 
Словаччина). 

У межах Конгресу професор 
Л. Оршанський був співголовою і 
модератором секції «Дизайн-освіта: теорія 
і практика» та виступив із доповіддю на 
тему «Етнодизайн у системі художньо-
трудової підготовки майбутнього вчителя 
трудового навчання: історія та 
перспективи розвитку». Стендові доповіді надіслали викладачі кафедри:  
заслужений майстер народної творчості України доцент Н. Кузан, члени Спілки 
майстрів народного мистецтва доценти Л. Савка, Г. Мельник та старші викладачі 
Г. Ліщинська-Кравець, Г. Гром. 

Для учасників Конгресу було запропоновано різноманітні культурно-
просвітницькі локації, зокрема: відвідування всесвітньо відомого Центру 
українського народного розпису в с. Петриківка (слід зауважити, що петриківський 
розпис у 2013 р. ЮНЕСКО внесло до Репрезентативного списку нематеріальної 
культурної спадщини людства), екскурсії до Полтавського краєзнавчого музею 
ім. В. Кричевського, Дніпропетровського національного історичного музею 
ім. Д.І. Яворницького, Дніпропетровського художнього музею та ін. 

За підсумками 
Конгресу була прийнята 
резолюція та звернення 
до держаних і громад-
ських організацій, а 
професора Л. Оршан-
ського вдруге обрано 
співголовою секції 
«Дизайн-освіта» Спілки 
дизайнерів України. 

 
 
 

На відкритті Конгресу (зліва направо): 
(професори Н. Слюсаренко, В. Титаренко, 

Л. Оршанський) 
 

Учасники Конгресу з етнодизайну у с. Петриківка 
Дніпропетровської обл. 
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Вручення дипломів військовослужбовцям 
 

10 жовтня 2017 року в головному корпусу університету відбувся випуск 29 
військовослужбовців, котрі проходили навчання у Центрі післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки. Курси перепідготовки зі спеціальності «Менеджмент 
безпеки бізнесу» тривали з 27 
липня до 6 жовтня, були 
безкоштовні і фінансувалися 
цивільним бюджетом НАТО. 

На врученні дипломів 
випускникам курсів були 
присутні: проректор з науково-
педагогічної роботи доцент 
Володимир Шаран, директор ГО 
«Західний регіональний центр 
перепідготовки та соціальної 
адаптації військовослужбовців» 
Андрій Рой, виконавчий керівник програми НАТО-Україна Олександра 
Огороднікова, директор Центру післядипломної освіти та доуніверситетської 
підготовки доцент Світлана Гірняк, полковник, заступник начальника 2-ого 
спеціального центру швидкого реагування ДСУ НС Роман Налисник та 
підполковник заступник командира військової частини А1108 Андрій Шубенічев, 
директор Дрогобицького МРЦЗ Богдан Волошин, заступник директора ГО ЗРЦП (м. 
Львів) Михайло Герцик. 

Нагадаємо, що головною метою освітнього проекту «Україна-НАТО» є 
психологічна реабілітація, соціальна адаптація та майбутнє працевлаштування 
колишніх військовослужбовців. Навчання відбувалося на підставі угоди, укладеної у 
червні 2014 року з Громадською організацією 
«Західний регіональний центр 
перепідготовки та соціальної адаптації 
військовослужбовців», яка є уповноваженим 
представником Міжнародного фонду 
соціальної адаптації на Львівщині. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Президія 
 

Директор ГО «Західний регіональний 
центр перепідготовки та соціальної 

адаптації військовослужбовців» Андрій 
Рой вручає нагороду проректору з 

науково-педагогічної роботи 
Володимирові Шарану за співпрацю 

 

Під час вручення диплома 
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Традиції музичної педагогіки в умовах нових реалій 
 

10 жовтня 2017 року доцент Андрій Душний відвідав студію Першого 
національного каналу телебачення та радіо (м. Київ), де у прямому ефірі взяв участь 
у програмі «РадіоДень». Темою розмови стала проблема збереження найкращих 
традицій музичної педагогіки в умовах нових реалій. До розмови також долучився 
Ігор Саєнко, музикант, заслужений артист України, керівник Квартету баяністів 
ім. М. Різоля Національної філармонії України, який «перехопив естафету» в Андрія 
Душного у плані виховання виконавців гри на баяні. 

Доцент Андрій Душний 
розповів про розвиток музичної 
педагогіки на Дрогобиччині, 
зокрема в царині музичних 
інструментів, про всеукраїнські та 
міжнародні конкурси баяністів-
акордеоністів («Візерунки При-
карпаття», «Perpetuum mobile» 
тощо), які відбуваються у стінах 
Дрогобицького державного 
педагогічного  університету імені 
Івана Франка і куратором яких             
він є. Також Андрій Іванович 
поділився планами на майбутнє 
та можливостями підвищення 
інтересу й пропагування гри на 
баяні. 

Ця передача стала ще одним етапом популяризації традицій народно-
інструментального та баянно-акордеонного мистецтва Дрогобиччини в 
соціокультурному просторі України. Завдяки таким мистецьким форумам місто 

Дрогобич та університет 
постають знаними як у 
контексті України так і в 
міжнародній науково-
творчій спільноті, плекаючи 
педагогічні та мистецькі 
кадри, зберігаючи 
національні цінності й 
культурні традиції, втілюючи 
популяризаторські проекти.  
 
 
 
 
 
 

 

На фото (зліва направо): заслужений артист України 
Ігор Саєнко, Галина Бабій (ведуча телепередачі) 

 та доцент Андрій Душний 

Доцент Андрій Душний у студії  
Першого національного каналу телебачення та радіо 

 (м. Київ), після прямого ефіру 
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«Дебют ІФМЕІТ» 
 

12 жовтня 2017 року в актовій залі інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій відбувся традиційний огляд-конкурс художньої 
самодіяльності студентів І курсу «Дебют ІФМЕІТ». 

Урізноманітнили творчу програму заходу та привітали першокурсників і 
гостей свята учасники відомої в університеті команди КВН – «3D». 
Голова журі доцент Іван Нищак відзначив високий рівень проведення свята, 
дотепність жартів, креативність і талановитість молодого поповнення «студентської 

родини» інституту, а також подякував організаторам 
та усім причетним до підготовки заходу. 

За одноголосним рішенням журі переможцем 
конкурсу було обрано збірну команду груп ТІШ-109Б 
та ТІГ-110Б. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Почесне журі конкурсу 

Церемонія вручення нагород 
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Святкування 15-ліття академічного душпастирства 
 

12 жовтня 2017 року відбулося святкування 15-ліття душпастирства академічної 
молоді в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії, яке розпочалося Архієрейською 
літургією в Катедральному храмі Пресвятої Трійці. 

Богослужіння очолив владика Ярослав, єпископ 
Самбірсько-Дрогобицький, у співслужінні капелана 
університету о. Олега Кекоша. На літургії було 
керівництво університету на чолі з ректором 
професором Надією Скотною. На завершення владика 
Ярослав нагородив за довголітню службу о. Олега 
Кекоша хрестом із прикрасами. 

Згодом на фасаді 
головного корпусу 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету 
імені Івана Франка урочисто 
відкрили та освятили 
дошку-барельєф духовному лідеру, меценатові і громадському діячеві, митрополиту 
УГКЦ Андрею Шептицькому, за участю представників духовенства УГКЦ 
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії, ректорату університету, студентів, керівництва 
міста, гостей із різних куточків України, які причинилися до встановлення 
барельєфу, та дрогобичан. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Керівники університету під 
час літургії в Катедральному 

храмі Пресвятої Трійці 
 

Освячення дошки-барельєфа духовному лідеру, 
меценатові і громадському діячеві, 

 митрополиту УГКЦ Андрею Шептицькому 
 

Ректор професор Надія 
Скотна розповідає про 

важливість капеланства в 
університеті 

 

З вітальним словом 
звертається капелан 
університету о. Олег 

Кекош 

Про капеланство                        
в Україні розповідає 

єпископ УГКЦ 
Самбірсько-Дрогобицької 

єпархії владика  
Ярослав Приріз 
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Чин освячення меморіальної дошки здійснив єпископ УГКЦ Самбірсько-

Дрогобицької єпархії владика Ярослав Приріз і греко-католицьке духовенство. 
Продовжилися урочистості в актовій залі університету, де відбулася 

Міжнародна академія на тему «Виховні ідеї Андрея Шептицького в освітньому 
просторі сучасної України». Із вітальним словом виступили: владика Ярослав, ректор 
професор Надія Скотна, проректор з науково-педагогічної роботи (1980 – 2015 рр.) 
Юрій Кишакевич, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, викладачі університету. 
Завершилася конференція концертом духовної музики та пісні. Участь у заході взяли 
натхненники спорудження барельєфу члени оргкомітету Громадської Ради «Святий 

Юр» Центру національного виховання 
ім. Андрея Шептицького (м. Львів), а також 
скульптор професор Ярослав Скакун. 

Усі учасники заходу мали можливість 
оглянути виставку художніх робіт студентів 
спеціальностей «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» та 
«Образотворче мистецтво». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спогади про початок капеланської 
роботи в університеті проректора 

 з науково-педагогічної роботи 
 (1980 – 2015 рр.)  Юрія Кишакевича 

 

Співає народна хорова 
капела «Гаудеамус». 

Художній керівник  
проф. Степан Дацюк 

Музичний твір виконують сестри Дицьо 
 

Виступ бандуристів 
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Фестиваль «Козацькі забави» 

 

12 жовтня 2017 року відбувся щорічний фестиваль «Козацькі забави», 
присвячений святу Покрови Пресвятої Богородиці, який провели кафедра фізичного 
виховання та профком студентів серед збірних команд факультетів та інститутів. 

Змагання проводилися на спортивному майданчику, що розміщений на 
вулиці В. Великого. Метою козацьких забав є популяризація та розвиток народних 
традицій, звичаїв і обрядів серед студентської молоді.  

Після напруженої боротьби призові місця команд розподілилися так:  
І місце виборола команда біолого-
природничого факультету, ІІ місце – команда 
історичного факультету, ІІІ місце здобула 
команда інституту іноземних мов. 

Студенти мали можливість 
позмагатися і подивитися на інших, цікаво 
провести час. Загалом усі команди показали 
не тільки свою фізичну підготовку, а й 
художню майстерність. Студенти із 
задоволенням співали, танцювали і 
куштували справжній козацький куліш. 

Переможці були нагороджені призами від 
студентського профкому.  

 

Конкурс «метання колоди» 

Армреслінг серед хлопців Армреслінг серед дівчат 

Перетягування линви Нагородження 
переможців 
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Участь у ІІІ Конгресі Соціологічної асоціації України у Харкові 
 

12 – 13 жовтня 2017 року викладачі кафедри правознавства, соціології та 
політології професор Світлана Щудло та доцент Ірина Мірчук взяли участь у роботі 
ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: 
шляхи подолання», який відбувся у Харківському національному університеті імені 
В.Н. Каразіна, охопивши майже 600 учасників. 

Дрогобицькі соціологи взяли участь у роботі секції «Освіта ХХІ сторіччя: 
вектори розвитку», модератором якої була професор Світлана Щудло. 13 листопада 
2017 року в межах Конгресу професор організувала та модерувала «круглий стіл» 
«Вчитель нового покоління: що маємо та чого прагнемо?», на якому було 
представлено результати Всеукраїнського моніторингового опитування директорів 
та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS), 
проведеного Українською асоціацією дослідників освіти за підтримки МОН України 
та Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». 

Після завершення Конгресу відбувся з’їзд САУ, серед делегатів якого від 
Львівщини були Світлана Щудло та Ірина Мірчук. Під час з’їзду було підбито 
підсумки роботи Соціологічної асоціації впродовж останніх років та обрано керівні 
органи САУ. Професор Світлана Щудло повторно обрана до складу правління САУ. 
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«Тепло долонь і серця захисників України» 

16 жовтня 2017 року на соціально-гуманітарному факультеті відбувся захід, 
присвячений 75-річчю створення УПА, Дню українського козацтва та Дню захисника 
України «Тепло долонь і серця захисників України». Ведучими свята були студенти 
Софія Данилишин (ДО-24Б) та Василь Білик (СР-12Б). 

Студенти груп СР-12Б та П-11Б представили літературно-музичну 
композицію. Своїм співом зачарувала присутніх у залі Олеся Хрунь, у виконанні якої 
прозвучала пісня «А я живий, матусенько, живий…».  

Декламування поезій та виконання пісень поєднувалося із фрагментами 
відеоролика «Повертайся живим», де відображалася звитяжна боротьба українських 
військових. Пам’ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. 

 

Студентка І курсу 
 Марія Венгрин 

Декламує поезію студентка 
І курсу Злата Ковач 

 

Ведучими свята були студенти 
Софія Данилишин та Василь Білик 

 

Своїм співом 
зачарувала присутніх 
в залі Олеся Хрунь, у 

виконанні якої 
прозвучала пісня 

 «А я живий, 
матусенько, живий…» 

Декан соціально-
гуманітарного 

факультету Ігор Гриник 
сказав, що Україна  

у вічному і неоплатному 
боргу перед  

захисниками  Вітчизни 
 і минулих часів,  

і новітніх Лицарів Чину 

Учасники святкового дійства 
соціально-гуманітарного факультету 

сфотографувались на пам’ять 
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«Миро точить душа, що спізналася з Духом, 
 Мироточить  себе у собі мій народ…» 

 

17 жовтня 2017 року на філологічному факультеті відбулася зустріч із відомою 
українською письменницею, авторкою знакових поетичних збірок «Сльоза 
любистку», «Біла молитва братика», «Мироточиво душ», «Солоний Хрещатик», 
лауреатом премій імені Василя Стуса та Олени Пчілки Антоніною Листопад. 

Поетеса розповідала про свій драматичний шлях вигнанки з рідної землі (п. 
Антоніна до 2014 року мешкала в місті Краснодон, що на Луганщині), читала власні 
поезії, ділилася творчими планами. Лілія Кобільник виконала декілька пісень на 
слова Антоніни Листопад, серед них – 
знаменитий «Реквієм Небесній Сотні». Поезії 
читала знана дрогобичанка Олександра Лисак. 
Студенти філологічного факультету 
підготували поетичну композицію «Є страсті 
Господні. І страсті земні…» до 85-х роковин 
Голодомору за мотивами творів письменниці. 

Модератором зустрічі виступив 
професор Михайло Шалата. Ідея та організація 
– старшого викладача кафедри світової 
літератури і славістики Ігоря Розлуцького та 
доцента кафедри української мови Марії 
Стецик. 

 
 
 
 

 
 

Антоніна Листопад проникливо  
декламує свої поезії 

Гості та учасники заходу 

Модератор заходу професор Михайло 
Шалата з письменницею Антоніною 

Листопад 
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Майстер-клас з хореографії 

 

19 жовтня на базі факультету початкової та мистецької освіти відбувся майстер-
клас з хореографії для студентів ансамблю естрадного (сучасного) танцю «Імпресія» 
(керівник викладач кафедри культурології та мистецької освіти Магдалина 
Марушка) на тему: «Стретчинг як один з головних аспектів підготовки тіла 
танцівника для роботи над хореографічною постановкою». 

Провела майстер-клас фітнес-тренер клубу «Самурай» (м. Борислав) і керівник 
клубу любителів танцю «Family dance» (м. Дрогобич) Ірина Трегуб. Студентам було 
показано особливості розминки та розтяжки танцівника, згідно з фізіологічними 
даними, вказано на помилки, яких не можна допускати у роботі, а також разом з 
тренером студенти розучили танцювальний етюд. 

 
Як результат вправи стретчинга включають 
в себе розтяжку спини, шиї, рук і верхньої 
частини тіла (грудей, плечей, біцепсів, 
трицепсів, зап’ястя, передпліччя), ніг і 
нижньої частини тіла (квадрицепсов, 
задньої поверхні стегна, литкових м’язів, 
пахової області). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Втомлені, але щасливі студенти  
факультету початкової та 

мистецької освіти  
після майстер-класу 

 з хореографіії  
від фітнес-тренера Ірини Трегуб 
 

Ансамбль естрадного 
танцю Імпресія на 

семінарі від фітнес-
тренера  

Ірини Трегуб 
 

Стретчинг (розтяжка)  
біля станка – найважча 

частина розминки 
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«Рідне слово в етнокультурному вимірі» 
 

19 – 20 жовтня 2017 року на факультеті початкової та мистецької освіти 
відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Рідне слово в 
етнокультурному вимірі». Вшосте кафедра філологічних дисциплін та методики їх 
викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка разом з Інститутом української мови НАН України, 
Інститутом славістики Університету імені Масарика (Чеська Республіка, Брно) і 
кафедрою філології та методики початкової освіти Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки проводить таку наукову зустріч. 

Із вітальним словом до присутніх звернувся декан факультету початкової та 
мистецької освіти доцент Іван Кутняк. Урочисто відкрила конференцію ректор 
професор Надія Скотна. Учасників заходу представляла професор Марія Федурко. 

На пленарному засіданні наукові доповіді виголосили: професори 
«Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Віталій 
Кононенко, Василь Ґрещук, Микола Лесюк, професор Запорізького національного 
університету Петро Білоусенко, а також професори нашого університету Ярослав 
Яремко, Микола Зимомря, Марія Федурко, Петро Мацьків та Галина Сабат. 

Різні аспекти засад і проблем етнологічних 
студій сучасного мовознавства висвітили у доповідях Ігор Шистеров (Брно, Чеська 
республіка), Любов Білінська (Тернопіль), Віра Котович (Дрогобич), Анна Огар 
(Дрогобич). Мистецьке відображення етносвіту словом прокоментували Наталя Бияк 

Доповідає академік 
НАП України 

Віталій Кононенко Учасники та гості конференції 

Доповідь професора 
Петра Білоусенка 

 

Доповідає професор 
Василь Ґрещук 

 

Доповідь професора 
Миколи Лесюка 
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(Тернопіль), Кристина Кузнецова (Брно, Чеська Республіка), Марія Стецик 
(Дрогобич). 

 
Підсумкове засідання 
конференції було 
проведено в Будинку 
літератора, ДІКЗ 
«Нагуєвичі», після чого 
учасники відвідали садибу 
Каменяра, занурилися у 
атмосферу Франкових  
творів на «Галявині казок». 
Матеріали конференції 
опубліковано в збірнику 
«Рідне слово в етно-
культурному вимірі». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підсумкове виїзне засідання учасників конференції 
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Абсолютні Чемпіонки Європи зі спортивної акробатики  
 

16 – 20 жовтня 2017 року у місті Жешув (Республіка Польща) відбувся XXVIII 
Чемпіонат Європи зі спортивної акробатики. 

У складі національної збірної команди України виступали студентка ІІІ курсу 
інституту фізичної культури і здоров`я Юлія 
Пилип`як та учениця Дрогобицької гімназії 
Олександра Табачинська. Тренери Чемпіонок — 
Жанна Жгута та Оксана Жгута. 

У напруженій боротьбі вони вибороли 
«золото» та стали абсолютними Чемпіонами 
Європи зі спортивної акробатики. 

Слід зазначити, що у 2016 році дует 
акробаток встановив світовий рекорд, виконавши 
подвійне сальто з піруетом із рук на руки. 
Українки стали єдиними у світі виконавицями 
такої складної вправи серед жінок. 
Керівництво університету та інституту фізичної 
культури і здоров’я вітають юних спортсменок і 
бажають подальших перемог та здобутків у 
спортивній царині. 

 

На фото (справа): студентка ІІІ курсу 
інституту фізичної культури  

і здоров`я Юлія Пилип’як 

Під час виступу у м. Жешув (РП) 
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Інавгурація нового навчального року Академії Полонійної (м. Ченстохова) 
 

21 жовтня 2017 року делегація нашого університету в складі декана біолого-
природничого факультету доцента Світлани Волошанської, декана соціально-
гуманітарного факультету доцента Ігоря Гриника та проректора з науково-
педагогічної роботи доцента Юрія Вовка взяла участь в інавгурації нового 
навчального року Академії Полонійної у м.Ченстохова (Республіка Польща). 

Під час зустрічі із ксьондзом ректором Академії Анжеєм Кринським було 
обговорено також деякі питання співпраці, зокрема подвійного дипломування та 
спільних наукових проектів. 

 
 

Під час зустрічі в Академії Полонійній у Ченстохові 

На фото (зліва направо): 
декан соціально-

гуманітарного факультету 
Ігор Гриник та професор із 

Словацького партнерського 
університету 

На фото (зліва направо): гість зі Словаччини, професор Христина 
Мізерська, доценти Юрій Вовк, Світлана Волошанська, Ігор Гриник 


