«Зима, що нас змінила»
1 грудня 2017 року на історичному факультеті відбувся вечір пам’яті,
присвячений четвертій річниці Революції Гідності. У ньому взяли участь студенти І –
ІІІ курсів. Організатором виступила кафедра історії України (доцент Оксана Медвідь)
та студентка Анастасія Лабінець (гр. ІП-32Б).
Ведучими заходу були Микола Журавчак (гр. ІП31Б), Катерина Дубина (гр. ІП-31Б), Назарій Юрчишин
(гр. ІП-31Б) та Софія Швед (гр. ІП-32Б). Захід розпочала
заступник декана з навчальної роботи доцент Світлана
Біла. Гості вечора пам’яті отримали змогу ознайомитися
з хронікою подій Революції Гідності, насолодитися
декламацією поезій у виконанні Тамари Дуди (гр. ІП-31Б)
та Василя Хорканіна (гр. ІП-12Б). Лідія Мазурчак (гр.
Ведучі заходу
ІП-31Б) та Христина-Іванна Пашко (гр. ІП-32Б)
Микола Журавчак та
представили свої вірші, присвячені трагічним подіям 2013
Катерина Дубина
року. Пісні у виконанні Уляни Іванової (гр. ІП-31Б)
торкнулися найпотаємніших струн душі усіх
присутніх. Декламування поезій та висвітлення
хроніки подій зими 2013 року поєднувалися із
презентаціями, які також розробили студенти.
Вечір завершився хвилиною мовчання в
пам’ять про загиблих та невеличким флешмобом.

Вірш про Майдан читає студентпершокурсник Василь Хорканін

Спогади про Майдан та його Героїв

Декламує поезію
студентка третього
курсу Тамара Дуда

Учасники заходу
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Співпраця над розвитком студентських просторів
4 грудня 2017 р. у Дрогобицькій Ратуші відбулося підписання Меморандуму
про співпрацю між Дрогобицькою міською радою та Дрогобицьким державним
педагогічним університетом імені Івана Франка. Свої підписи під документом, який
регламентує співпрацю щодо організації та проведення спільних заходів для
сприяння розвитку студентського молодіжного простору у місті Дрогобич,
поставили міський голова Дрогобича Тарас Кучма та ректор Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка Надія Скотна.
Одним із важливих пунктів
Меморандуму
є
цілеспрямована
робота з розвитку студентських
просторів
навколо
навчальних
корпусів та гуртожитків Університету,
а також суміжних паркових територій
(облаштування відпочинкових зон,
озеленення),
а
також
розвиток
транспортної інфраструктури біля
Університету та гуртожитків.
Відтак у ході зустрічі відбулося
обговорення шляхів реалізації проекту
«Три малі парки Дрогобича», до
розробки
та
реалізації
якого
безпосередньо долучається студентська молодь.
Розвиток сфери інформаційних технологій у місті, сприяння вивченню
комп’ютерних наук (започаткування програм надання стипендій та пільгового
кредитування навчання для студентів, залучення студентів до розв’язання
прикладних завдань у місті, сприяння стажуванню майбутніх фахівців в ІТ-фірмах,
тощо), — наступний важливий пункт, передбачений Меморандумом.
Також, згідно з умовами
Меморандуму, передбачається
створення
спільної
робочої
групи за участю представників
Дрогобицької міської ради та
Дрогобицького університету, а
також органів самоврядування
студентів,
молодіжних
організацій міста, громадськості
задля створення позитивного
студентського клімату у місті
Дрогобич.
Головний корпус Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка

Приміщення Дрогобицької міської ради
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Інноваційний університет і лідерство
5 листопада – 2 грудня 2017 року завідувач кафедри правознавства, соціології
та політології професор Світлана Щудло взяла участь у проекті «Інноваційний
університет та лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням»,
організованому факультетом «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales»)
Варшавського університету та факультетом Міжнародних і політичних досліджень
Ягеллонського університету за підтримки Міністерства освіти та науки Польщі і
Міністерства закордонних справ Польщі
На основі конкурсного відбору було
сформовано групу викладачів університетів
різних регіонів України, які впродовж місяця
знайомилися з організацією діяльності двох
найпрестижніших університетів Польщі –
Варшавського та Ягеллонського.

У межах програми було передбачено
двотижневий курс тренінгів у Варшаві та
Кракові,
індивідуальні
консультації
та
відвідування
структурних
підрозділів
університетів.
Завершилося перебування у Варшаві
Вручення сертифіката професорові
Світлані Щудло
презентацією індивідуальних мікро-проектів, які
учасники планують реалізувати у своїх
університетах. Експертами ідей були керівники проекту професори Тарас Фнініков
та Роберт Сухарськи, а також заступник міністра освіти МОН України Олег Шаров.

Учасники проекту
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Тренінг на тему «Інтегрований підхід у навчанні учнів початкової школи»
6 грудня 2017 року в Центрі післядипломної
освіти
та
доуніверситетської
підготовки ДДПУ ім. І. Франка відбувся тренінг
на тему «Інтегрований підхід у навчанні учнів
початкової школи», який провела вчительметодист початкових класів Дрогобицької
середньої спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням німецької мови І-ІІІ ступенів № 2,
тренер проекту Нова Українська школа –
Ольга Чайківська.
Викладачі факультету початкової та
мистецької освіти стали учнями досвідченого
учителя-методиста. Під керівництвом Ольги
Федорівни вчилися практично застосовувати ідеї
Нової української школи, зокрема по-новому
організовувати навчальну діяльність на уроках у
початковій школі, працювати з новим
Викладачі факультету стали учнями
досвідченого учителя-методиста
Ольги Чайківської

роздатковим чудовим матеріалом
тощо. Захоплено з настроєм і
дитячою
цікавістю
викладачі
факультету
початкової
та
мистецької
освіти
виконували
різноманітні творчі завдання і
вправи.

З чудовим настроєм, захоплено та з дитячою цікавістю викладачі виконували
різноманітні творчі завдання і вправи
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Співпраця факультету початкової та мистецької освіти з Модрицьким НВК
7 грудня 2017 року професор Володимир Ковальчук, а також доценти Ольга
Заяць, Ірина Садова, Соломія Ілляш та Оксана Жигайло здійснили поїздку зі
студентами факультету початкової та мистецької освіти у Модрицький НВК I-III
ступенів Дрогобицького району.
Студенти
відвідали
уроки
літературного читання, математики та
трудового навчання, які провели вчителі
початкової школи Галина Шибунька,
Надія Гаєвич, Ольга Кандур і Галина
Бакан. Гарний настрій усім присутнім
подарував виховний захід у виконанні
молодших школярів.

Виховний захiд проводить учитель
Галина Шибунька

Викладачі та студенти у супроводі
заступника директора Зиновії Голяк
оглянули сучасні кабінети школи,
відвідали музей «Світлиця дитячих
душ», де міститься велика кількість
оригінальних експонатів, які дають
можливість
простежити
історію

Студенти факультету початкової
та мистецької освіти

розвитку села.
Студенти
факультету
ознайомилися
із
освітнім
процесом
школи, а директор
Модрицького
НВК
Ігор Заяць розповів
про
здобутки,
актуальні освітні ідеї
та досвід діяльності
навчального закладу.

На світлині учні та учителі Модрицького НВК I-III ступенів,
викладачі і студенти факультету початкової та мистецької освіти
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Франковий університет – учасник конференції
«Роль освіти у впровадженні цілей сталого розвитку до 2030 року в Україні»
7 грудня 2017 року на запрошення програми розвитку ООН, Національного
університету «Києво-Могилянська академія» та за підтримки Глобального
екологічного фонду Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка став учасником конференції «Роль освіти у впровадженні цілей сталого
розвитку до 2030 року в Україні».
У 2015 році на Генеральній Асамблеї ООН були ухвалені Цілі Сталого
Розвитку (ЦСР), які визначатимуть розвиток держав і громад до 2030 року. Це
рішення стало предметом численних обговорень в Україні та світі й дало потужний
поштовх для планування трансформаційних перетворень суспільства на засадах
сталого розвитку. ЦСР є системою глобальних завдань задля економічного
зростання, соціального благополуччя, сталого використання та збереження довкілля
заради майбутніх поколінь.
Учасники конференції, окрім провідних вищих навчальних закладів України,
були Baltic University Program, НБУ, Центр соціальних і маркетингових досліджень,
Інститут суспільно-економічних досліджень. Під час заходу було проведено панельні
дискусії на тему кращих практик інтегрування парадигми сталого розвитку в освіті,
програми та бачення ролі університетів у досягненні ЦСР – 2030. Презентовано
наукові, технологічні та управлінські інновації, важливі для сталого розвитку
суспільства. Виділено основні напрями розбудови партнерських відносин між
університетами, органами влади, міжнародними організаціями, фінансовими
установами та бізнесовими корпораціями з огляду на досягнення Цілей Сталого
Розвитку.

На фото (зліва направо): програмний аналітик Програми розвитку ООН Олена
Маслюківська-Семберг; доцент Віктор Карамушка (НУ Києво-Могилянська академія);
доцент Олександра Гуменна (Дослідницька група «Аналітична платформа
стратегічних комунікацій»); доцент Юрій Вовк (ДДПУ)
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Навчання студентів-соціальних педагогів за програмою Еразмус+ у Бельгії
21 вересня – 8 грудня 2017 року студенти
соціально-гуманітарного факультету спеціальності
«Соціальна педагогіка» Захар Савостейко та
Христина Стецко перебували на семестровому
навчанні в Університеті прикладних наук ВІВЕС
(м. Кортрійк, Бельгія) за програмою академічної
мобільності Еразмус+. В інтернаціональній групі,
разом зі студентами з Іспанії, Німеччини,
Нідерландів, Туреччини, Румунії, Литви, вони
навчалися за міждисциплінарною програмою
Студенти Захар Савостенко та
«F.L.O.W.S.» – фокус на здоровому способі життя та
Христина Стецко у Бельгії
благополуччя у суспільстві.
За навчальним планом студенти досліджували проблеми організації
здорового способу життя, глобальні проблеми XXІ століття, систему соціального
захисту, виявлення стресів та їх запобігання тощо. Протягом періоду навчання Захар
Савостейко та Христина Стецко відвідували лекції та тренінги, які проводилися
представниками освітніх установ Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Румунії,
Великобританії, Литви, Франції, Південно-Африканської Республіки та зустрічалися
з представниками молоді в ООН. Крім того, працювали у групах над розв’язанням
проблем глобалізації і її впливу на соціальну роботу, вивчали питання захисту прав
людини, охорони навколишнього середовища, обговорювали шляхи подолання
проблем бідності та міграції. Під час проходження практики Захар та Христина
мали змогу відвідати загальноосвітні
установи і заклади соціального
обслуговування людей з обмеженими можливостями Бельгії.
Перебування
студентів
у
Бельгії було доповнене краєзнавчими поїздками до Амстердама та
Парижа,
які
організовувалися
Університетом прикладних наук
ВІВЕС.

Про результати навчання студенти
звітували
перед
викладачами
та
студентами у стінах рідного соціальногуманітарного факультету 14 грудня 2017
року.
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«День відкритих дверей»
9 грудня 2017 року на
факультеті
початкової
та
мистецької
освіти
відбувся
«День
відкритих
дверей»
кафедри
культурології
та
мистецької
освіти,
що
проходив
із
метою
профорієнтації в освітній галузі
«Культура і мистецтво» серед
учнів 8 – 11 класів шкіл міста
Організатори та учасники Дня відкритих дверей

Доцент Валентина Дротенко розповідає учням
про навчання на факультеті

Дрогобич та з нагоди 25-ї
річниці від часу заснування
кафедри.
У програмі заходу було
знайомство учнів із колективом
кафедри,
матеріальнотехнічною базою факультету, а
також
майстер-класи
з
хореографії та образотворчого
мистецтва.
Майстер-клас
із

хореографії
провели
викладачі
Магдалина Марушка (повільний вальс)
та Ольга Мартинів (сучасний танець).
Майстер-клас
з
образотворчого
мистецтва (техніка гарячого батика)
провели доцент Михайло Сидор, старші
викладачі Жанна Ясеницька та Галина
Савчин. Креативна атмосфера, створена
Викладач хореографії Ольга Мартинів
викладачами кафедри за законами
навчає учнів сучасного танцю
художньо-педагогічної
драматургії,
позитивні емоції і відчуття успіху від власних
досягнень в учасників майстер-класів запам’ятаються всім!

Викладачі разом з учнями
долучилися до майстер-класу з
виготовлення різдвяної листівки

Учні презентують виготовлені власноруч
різдвяні листівки
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«Візерунки Прикарпаття – 2017»
8 – 10 грудня цього року у стінах Франкового університету відбувся Х-й
ювілейний Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки
Прикарпаття» який об’єднав учасників із різних куточків України, представників
Білорусі та Литви у сольному й ансамблево-оркестровому виконавстві.
Програма конкурсу включала: ХІ-у міжнародну
науково-практичну
конференцію
«Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть»; концерти за
участі лауреатів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
Павла Гільченка та Ігоря Дмитрука (м. Львів), а також членів
журі – заслуженого артиста України, маестро Володимира
Мурзи (Одеса) та дуету у складі заслуженого артиста
України Ігоря Саєнка і всесвітньовідомої скрипальки
Вітальне слово
голови журі
Володимира Мурзи

Мирослави Которович (Київ); майстер-класи професора
Володимира Мурзи та ін.

Передувало відкриттю пряме включення на канал
Українського радіо «Культура», де о 14.00 у прямому ефірі
своїми враженнями про конкурс поділилися голова журі
Володимир Мурза (Одеса) і члени журі Ігор Саєнко (Київ) та
Ярослав Олексів (Львів). До складу журі також увійшли
Сергій Карась (Львів), Віктор та Юрій Чумаки й Сергій
Максимов (Дрогобич), Сергій Пелюк (Запоріжжя), Анатолій
Нікіфорук (Хмельницький).
Вітальне слово
Маріте Маркєвічєне
Із вітальними промовами до
(Литва)
учасників
та
гостей
конкурсу
звернулися: проректор університету, професор Микола
Пантюк; професори Степан Дацюк, Володимир Мурза, Ігор
Саєнко; викладач-методист Маріте Маркєвічєне (Литва).
Інформаційна
підтримка
конкурсу
«Візерунки
Прикарпаття» – Перший канал Національного радіо та
телебачення «UA: Перший», Українське радіо «Культура»,
портал академічних конкурсів України «Music-Review
Ukraine».
Вітальне слово Ігоря
Саєнка (м. Київ)

Наші
результати:
Диплом ІІІ ступеня – дует акордеоністів:
Юрій Бобітко та Іван Собіль.
Диплом з відзнакою – дует баяністів: Іван
Медвідь та Микола Близнюк.
Виступає дует – Мирослава
Которович та Ігор Саєнко
(м. Київ)
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Майстер-клас з наймолодшим учасником
конкурсу баяністів-акордеоністів
проводить професор Володимир Мурза

Виступає Павло Гільченко

Диплом з відзнакою отримав дует
баяністів (зліва направо): –
Іван Медвідь та Микола Близнюк

Виступ голови журі
Володимира Мурзи
(м. Одеса)

Виступ директора інституту
музичного мистецтва
професора Степана Дацюка

На світлині переможці Х-го Всеукраїнського Відкритого конкурсу
баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття – 2017»

228

Андріївські вечорниці
Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозванний
проповідував християнство в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в
околицях нашої столиці – Києва. Хоч Андрій Первозванний – християнський святий,
але в народній традиції звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер:
угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання «калити».
В народі ще це свято називають Калита. Воно вважається парубочим святом,
оскільки у Андріївську ніч парубкам
дозволено бешкетувати і робити різні
збитки,
а
дівчата
цієї
ночі
можуть дізнатись свою долю.
За
традиціями
наших
предків, дівчата та хлопці сходилися до
однієї хати ввечері 12-го грудня.
Жартували, оповідали цікаві історії,
небилиці, грали в різні ігри, хлопці
залицялися до дівчат, а в ніч з 12-го на
Ворожіння та вечорниці на Андрія
13-е грудня ворожили.

Андріївські вечорниці на біолого-природничому факультеті

Модераторам
«Андріївських
вечорниць»,
виступила
куратор
Ярослава Павлишак. Усі учасники
свята виступали в національних
строях, дівчата вражали своїми
дзвінкими голосами, а парубоцький
спів їх доповнював. На завершення
свята дівчата частували всіх гостей
смачними пампушками та спільно
виконали колядку.

Гадання на нитці
(хто найшвидше вийде заміж)
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«Національний Реєстр Рекордів України – 2018»
У Києві 14 грудня 2017 року в НСК «Олімпійський» відбулася презентація
нового видання Книги рекордів «Національний Реєстр Рекордів України-2018».
На заході були присутні кілька сотень людей, зокрема майже усі рекордсмени,
представлені у книзі.
В урочистостях взяв участь заступник Міністра молоді та спорту України з
питань європейської інтеграції Микола Мовчан. Він зауважив, що значну частину
української Книги Рекордів становлять спортивні досягнення.
Усіх рекордсменів урочисто запрошували на сцену та нагородили особистими
примірниками Книги рекордів.
Серед рекордсменів були студентка інституту фізичної культури і здоров’я
Юлія Пилип’як та учениця Дрогобицької гімназії Олександра Табачинська. Це ще
один важливий крок у здобутку наших спортсменок.
Нагадаємо, у 2016 році дует акробаток встановив світовий рекорд і здійснили
подвійне сальто з піруетом із рук на руки. Українки стали єдиними у світі
виконавицями такої складної вправи серед жінок.
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Мандрівка студентської хорової капели «Ґаудеамус» до Австрії
9 − 17 грудня 2017 року студентська хорова капела «Ґаудеамус» (художній
керівник і диригент – проф. С. Дацюк) перебувала в Австрії. У складі
представницької дрогобицької делегації разом із ними Австрію відвідали очільник
Дрогобича Т. Кучма, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка професор Н. Скотна, директор Львiвського академiчного
обласного музично-драматичного театру iмені Юрiя Дрогобича М. Гнатенко,
доценти
В. Лопушанський,
П. Скотний,
М. Мацьків
та
керівник Центру Європеїстики
ДДПУ імені І. Франка Ярослав
Лопушанський, який організував
цей міжнародний проект.
Програма
візиту
передбачала перебу-вання у
містах
Ґрац
та
Відень.
«Ґаудеамус» прийняв участь у
заходах з нагоди Міжнародного
дня прав людини: церемонії
вшанування
пам’яті
жертв
Першої світової війни у таборі
Талергоф
та
відкритті
меморіальної
таблиці.
З
концертними програмами хор
виступив у парадному дворі
Штирійського парламенту, у
містах Граткорн та Ланнах, у
замку Голленеґ, в урочистій залі

Участь у церемонії з нагоди міжнародного дня прав
людини, вшанування жертв Першої світової війни в
таборі Талергоф

Різдвяний концерт студентської хорової
капели «Ґаудеамус» у м. Граткорн

Відвідини поломницького центру базиліки
Різдва Пресвятої Богородиці в місті Маріяцель
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Віденської
ратуші
в
рамках
традиційних Міжнародних різдвяних
співів. Переїжджаючи з Ґрацу до
Відня
делегація
відвідала
паломницький центр і базиліку
Різдва Пресвятої Богородиці у місті
Маріяцель, де капела виступила з
імпровізованим концертом із творів
української духовної класики.

Цікавими та пізнавальними виявилися екскурсії по центральній частині Ґрацу,
в музеї старовинної зброї, особливо теплою стала зустріч із О. Линів, нашою
землячкою, яка зараз обіймає посаду головного диригента в оперному театрі Ґрацу.
Надовго збережуться у пам’яті студентів надзвичайна краса зимового Відня,
піднесені натхненні почуття від чудового виступу в урочистій залі Віденської ратуші
перед чисельною вишуканою австрійською публікою. Повертаючись додому, члени
делегації помилувалися видами столиці Угорщини Будапешта з замкової гори.

Різдвяний концерт студентської
хорової капели «Ґаудеамус»
у м. Граткорн

Імпровізований виступ студентської хорової
капели «Ґаудеамус»
у базиліці Різдва Пресвятої Богородиці

Студентська хорова
капела «Ґаудеамус»
(споглядає місто Ґрац
на горі Шлоссберг
поблизу вартової
вежі (Австрія)
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„Святий Миколай іде до дітей”
18 грудня 2017 року спільними зусиллями викладачів кафедр практичної
психології і загальної педагогіки та дошкільної освіти, а також студентів соціальногуманітарного факультету відбувся святковий ранок „Святий Миколай іде до дітей”.
Головними гостями свята стали вихованці ДДТЗДІ „Надія”, які активно брали участь
у конкурсах та завданнях, підготовлених організаторами заходу.
Кожен присутній гість у залі із нетерпінням
очікував на Святого Миколая. Щоб пришвидшити його
прихід, діти заспівали колядку „Ой, хто, хто Миколая
любить…”. Чудотворець не забарився і з гарним настроєм
та величезним мішком подарунків і солодощів завітав до
дітей. Самі ж гості свята також дуже відповідально
підготувалися до зустрічі зі Святим Миколаєм. Вони
читали вірші, співали колядки, виготовляли листівки та
новорічні прикраси для красуні-ялинки. В цей момент
дитячі серця наповнилися любов’ю, а зал – веселим
дитячим сміхом, адже сюрприз отримав кожен.
Тож додому усі поверталися з яскравими
враженнями та бурхливими емоціями, подарованими
Вихованці „Надії”
читають вірші
зустріччю зі Святим Миколаєм.

Кожна присутня дитина
отримала подарунок
від Святого Миколая

Готуємо іграшки для
новорічної ялинки спільно
зі студентами соціальногуманітарного факультету
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Вихованці «Надії»
виготовленими власноруч
іграшками прикрашають
ялинку

«Через поле, через гай йде до діток Миколай..»
18 грудня 2017 року в актовій залі головного корпусу відбувся святковий ранок
для дітей «Через поле, через гай йде до діток Миколай…», організатором якого вже
традиційно став профком працівників університету.
Із вітальним словом до присутніх
звернулася ректор професор Надія
Скотна, котра прийшла на свято зі своєю
онучкою Варварою. Розпочався ранок

театралізованим дійством – музичною
казкою «Вінні Пух» у постановці
Львівського академічного обласного
музично-драматичного театру імені
Юрія Дрогобича.

Усі поринули в казку

Ректор професор Надія
Скотна та її внучка
Варвара уважно
слухають казку
«Вінні Пух»

Професор Василь
Ільницький разом зі
своїми дітьми на
святі Миколая

Кульмінацією свята стала поява у
залі Святого Миколая у супроводі
Янголів. Усі діти підготували свої дарунки для Святого –
віршики, пісеньки тощо. Не обійшлося і без хитрого та підступного Антипка, який
вперто хотів переконати дітей
бути неслухняними, однак
сили добра перемогли. Діти
були у захопленні від чудової
гри
акторів,
отримали
неймовірні враження, потрапивши до чудового світу
казки.
Кожна
дитина
отримала з рук Святого
Миколая солодкі подарунки
Найменший гість свята
Софія Кафлик розповідає
та цікаві книжечки.
Владислав Куцик теж
вірш для Святого Миколая
отримав подарунок
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«Допоможи дітям-сиротам»
Саме під такою назвою проходила благодійна акція до Дня Святого Миколая,
організована профкомом студентів та студентським самоврядуванням. На спільному
засіданні було прийнято рішення організувати серед студентів університету збір
коштів та одягу для вихованців дитячого будинку «Рідний дім» села Корналовичі та
ДДТЗДІ «Надія». Цю інформацію було поширено серед студентів. Загалом було
зібрано 8146 грн. На ці кошти для потреб сиротинця села Корналовичі було
придбано спортінвентар, книжки, засоби особистої гігієни, канцтовари, солодкі
подарунки, рукавиці, шкарпетки, мийні засоби, іграшки, а товариству «Надія» було
передано 1000 грн.
21 грудня студентський актив на чолі з головою профкому студентів Ігорем
Гівчаком відвідали дитячий будинок «Рідний Дім» у селі Корналовичі Самбірського
району.
Силами студентського активу та студентів
філологічного
факультету
було
організовано
театралізоване дійство за участю Святого Миколая, що
створило святкову атмосферу, під час якої діти брали
участь у розвивальних та емоційно-розвантажувальних
іграх і вправах. Чудотворець давав настанови кожній
дитині, навчав як чинити добро та бути слухняним.
Вихованці продемонстрували свої таланти і вміння,
зокрема гру на різних музичних інструментах,
декламування віршів та надзвичайний спів.
Святий Миколай
уважно слухає
побажання дітей

Учасники театралізованого дійства з вихованцями дитячого будинку
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«Не з жалем, а з любов’ю»
28 грудня 2017 року з нагоди Дня Святого Миколая та напередодні Різдва
Христового студенти філологічного факультету Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка з викладачем Лесею Баранською та
доцентом Іриною Дмитрів відвідали дитячий будинок «Оранта» у м. Дрогобич.
Казкові герої, якими у
цей день були наші студенти,
викликали багато позитивних
емоцій не тільки в дітей, але й у
вихователів. Після невеликого
театралізованого дійства кожна
дитина
отримала
багато
подарунків:
іграшки,
одяг,
солодощі, фрукти тощо. Зубна
Фея подарувала діткам набори,
які допоможуть зберегти їхні
зубки чистими та здоровими.
Кожен герой був по-своєму
особливий та неповторний:
Ангел
та
Антипко
як
уособлення добра і зла зуміли
показати вічну боротьбу між
ними, та продемонстрували, що
чесність, вірність та доброта
завжди перемагатиме.
Діти були неабияк раді
відвідинам
студентів
і
свідченням цього стали їхні
радісні,
сповнені
життєвої
наснаги очі та посмішки, що не
зникали з уст.

«Робіть добро, робіть добро –
Для радості в житті, для щастя.
Робіть добро, робіть добро
І вам добро добром воздасться…»
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Список наших колег,
які 2017 року відійшли у вічність
№
п/п

Прізвище, ім’я та
по-батькові

Посада

Дата
народження

Дата смерті

Ступак Іван
Романович

Старший викладач кафедри
теоретичної фізики

12.02.1944 р.

15.02.2017 р.

Ковцун Тарас
Богданович

Столяр

2.

03.11.1966 р.

19.02.2017 р.

3.

Яцишин
Василь Петрович

Проректор з наукової
роботи (1987 – 2005 рр.)

14.01.1946 р.

16.04.2017 р.

4.

Малко Леся
Романівна

Майстер виробничого
навчання

18.01.1963 р.

08.05.2017 р.

5.

Здоровенко Віктор
Васильович

Професор кафедри
філософії імені професора
Валерія Григоровича
Скотного

04.03.1955 р.

Коцюба
Оксана
Богданівна

Колишній декан факультету
романо-германської
філології

14.04.1939 р.

16.05.2017 р.

Селютін Вікторія
Олегівна

Студентка соціальногуманітарного факультету
(І курс)

03.09.1998 р.

16.06.2017 р.

Водій соціальногосподарської служби

25.09.1951 р.

28.09.2017 р.

1.

6.

7.

8.

Сулич
Іванович

Мирон

14.05.2017 р.

9.

Родіонов Іван
Іванович

Завідувач підготовчого
відділення

14.01.1915 р.

18.10.2017 р.

10.

Шигарєв Григорій
Миколайович

Водій соціальногосподарської служби

15.08.1957 р.

19.10.2017 р.

11.

Матковський
Богдан
Миколайович

Провідний спеціаліст
комп’ютерного центру при
кафедрі економічної кіберн.
та інноватики

03.07.1950 р.

11.11.2017 р.

12.

Андрухів Євстахія
Адамівна

Працівниця бібліотеки

20.09.1932 р.

27.11.2017 р.

13.

Заяць Світлана
Романівна

Студентка історичного
факультету (4 курс)

25.04.1997 р.

14.12.2017 р.

14.

Кузьмак Микола
Іванович

Завідувач кафедри
біології та хімії

20.07.1927 р

21.12.2017 р.

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

Вступ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка у 2017 році

3

ІV Зимова природнича школа «Геліантус – дружнє коло»
Відкрито нову сторінку співпраці Дрогобицького університету
з Вищою професійною школою у Лєгніці
Урочистий початок ІІ семестру
Дрогобицькі науковці популяризували прикладні освітні дослідження

16

XXXV Всеукраїнський відкритий турнір з акробатики
Семінар «Психологія сім’ї»
Науково-практична конференція «Історія та культура підкарпатського
триміста (Дрогобич – Борислав – Трускавець)»
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Педагогіка»
Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні
Схиляємо голови в скорботі…
Мандрівки ліцеїстів
Міжнародний день рідної мови
ІІ Міжнародний науково-практичний семінар
Чарівний світ української вишиванки
«У добру путь»
Ще один крок до Чемпіонату Європи
«Дрогобиччина багатокультурна»
Візит бельгійських колег на біолого-природничий факультет
Відбувся ХІІ форум молоді Дрогобиччини
«Свято рідної мови»
Вручення дипломів студентам-магістрам інституту музичного
мистецтва
Реалізація міжнародної Програми НАТО-Україна в університеті
Вечір-реквієм «З пам’яттю у серці»
Підписано угоду про співпрацю з польським партнером
До університету завітав муфтій шейх Саїд Ісмагілов
Культурні проекти Австрійської бібліотеки та Центру євроінтеграції
Шевченківські дні на факультеті початкової та мистецької освіти
203-я річниця від дня народження Тараса Шевченка
Літературно-музична композиція «Музи генія»
Вокальні цикли Роберта Шумана та Генріха Гофмана у Дрогобичі
Науково-практична конференція на історичному факультеті
Третій загальноуніверситетський конкурс
Шевченка
«Горить, мов зоря, висока пісня Кобзаря»
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Шевченківський вечір
Літературно-мистецький вечір «Шевченко – наш. Він – для усіх століть»
Стажування викладачів соціально-гуманітарного факультету в Польщі
Участь
викладачів
біолого-природничого
факультету
в
інтернаціональному тижні у рамках програми Еразмус+
в
університетському коледжі Vives (Королівство Бельгія)
Андрій Содомора – гість філологічного факультету
Майстер-клас із хорового диригування та конкурс диригентів
Виступ народної просвітницько-художньої студії «Ровесник»
Завершився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт із галузі наук «Початкова освіта»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності
«Українська мова, література (у т. ч. методик їх викладання)»
«День баяна та акордеона у Дрогобичі»
«Боянові Дрогобицькому» – 115 років
Засідання XXVIII Наукової сесії НТШ
«… Щоби душа моя була почута» (професорові Михайлу Шалаті – 80
років)
Турнір юних істориків
50-річчя від дня заснування кафедри музикознавства та фортепіано
Відбірковий тур XXV фестивалю студентських команд КВН
«Від здоров’я людини – до гармонії світу»
Флешмоб до Дня здоров’я
«Життя як проект»: обговорення проблем молоді з соціологами
Польщі
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Хореографія»
Участь викладачів біолого-природничого факультету у ХІІІ Медичному
форумі та ХХІІІ Міжнародній виставці «ГалМЕД»
«Оточимо себе власною красою»
Зміни – це ми самі!
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади «технологічна освіта»
Стажування викладачів кафедри психології у Польщі
Зустріч із відомою кримськотатарською діячкою Гульнарою Бекіровою
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни
«Політологія»
Краєзнавча конференція на історичному факультеті
Перший економічний брейн-ринг
Лауреат Шевченківської премії – гість філологічного факультету
Вдалий виступ на олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2017»
Перше місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
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Творчий вечір Григорія Васяновича
Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Польща:
ризики молодіжного стилю життя. Що маємо та чого прагнемо?»
Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного
Х Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»
V Дні Австрії у Дрогобичі
Всеукраїнська наукова конференція «Виховна робота з дітьми: теорія і
практика»
Зустріч з ветеранами війни і праці
Міжнародний семінар-тренінг на соціально-гуманітарному факультеті
«Формування комунікативної культури майбутніх вихователів
дітей дошкільного віку»
III хоровий фестиваль міст-побратимів
Юлія Пилип'як золота медалістка міжнародного турніру з акробатики
в Польщі
Фінал XXV фестивалю команд КВН
Творчий звіт студентів факультету початкової та мистецької освіти
Свято останнього дзвоника на історичному факультеті
«Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи»
Візит університетської делегації до дружнього Любліна
Українсько-бельгійський тиждень на соціально-гуманітарному
факультеті
Фінал регіонального конкурсу читців поезії «Франків огонь в одежі
слова»
Освячення погрудь Видатних Українців
Схвалено «Колективний договір Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка на 2017– 2020 рр.»
V Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана»
Студентська піша хода
Проект «НАТО – Україна»
Польсько-українська студентська інтеграція
Завершення V Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана»
Стажування студентів біолого-природничого факультету у рамках
Міжнародної програми Erasmus+
«Українська та німецька хорова музика в діалозі»
Творча зустріч з Ґжеґожем Ґауденом
Вечір пам’яті професора Віктора Здоровенка
Українсько-єврейська зустріч на історичному факультеті
Міжнародна конференція «Південно-східні «креси» – сучасне
відкривання польської культури»
Вручення дипломів випускникам Центру перепідготовки та післядипломної освіти
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Участь викладачів ІІМ у пілотуванні експериментального проекту
Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління»
Славетні нащадки Франкового роду
Робоча зустріч професора Ровшана Халілова (Азербайджанська
Республіка) з ректором університету професором Надією Скотною
«Менеджмент безпеки бізнесу»
Програма «Подвійний диплом» успішно реалізовується студентами
біолого-природничого факультету
Студенти польської філології поглиблювали свої знання у Любліні та
Вроцлаві
Ділова зустріч із Послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом
Нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2017
року
Відбулося засідання вченої ради
Посвячення першокурсників у студенти
Візит делегації Вищої професійної школи ім. Вітелона міста Лєгніце
«Діалог Двох Культур»
Участь біолого-природничого факультету в Міжнародному семінарі у
Ченстохові
Зустріч студентів із канадським учителем
Спільна Літургія з нагоди нового навчального року
«Олімпійський урок – 2017»
Проекти молодих науковців університету здобули перемогу на
конкурсі наукових робіт молодих учених
Участь науковців університету у Міжнародній школі-конференції
NATO ASI в Болгарії
Студенти соціально-гуманітарного факультету розпочали семестрове
навчання в Бельгії
Кубок України зі спортивної акробатики 2017
Співпраця з PARPA розвивається
Інтенсивний курс методики навчання польської мови для студентів
та маґістрантів нашого університету
День першокурсника
«Дрогобич — місто Івана Франка»
Спортивний вечір
«Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика»
«Калейдоскоп педагогічної творчості»
«Авторська програма О. Винницької «Лицем до дитини»»
«Smart City» – проект, який змінює міста
Екскурс студентів соціально-гуманітарного факультету вуличками
старого Львова
У Дрогобичі відбулася зустріч відповідальних за екуменічний діалог
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УГКЦ
Змагання з туристичного багатоборства
Інавгурація навчального року в Лєгніце
Участь у роботі ІV Міжнародного Конгресу «Етнодизайн: пошуки
українського національного стилю»
Вручення дипломів військовослужбовцям
Традиції музичної педагогіки в умовах нових реалій
«Дебют ІФМЕІТ»
Святкування 15-ліття академічного душпастирства
Фестиваль «Козацькі забави»
Участь у ІІІ Конгресі Соціологічної асоціації України у Харкові
«Тепло долонь і серця захисників України»
«Миро точить душа, що спізналася з Духом, Мироточить себе у собі
мій народ…»
Майстер-клас з хореографії
«Рідне слово в етнокультурному вимірі»
Абсолютні Чемпіонки Європи зі спортивної акробатики
Інавгурація
нового
навчального
року
Академії
Полонійної
(м.Ченстохова)
Зустріч адвоката Олега Мицика з майбутніми педагогами
«Молоді, веселі, яскраві та впевнені у собі!»
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти – учасник ювілейної
Всеукраїнської конференції НАПН України
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Зустріч з відомим австрійським славістом і україністом Міхаелем
Мозером
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні
зустрівся зі студентами Дрогобицького університету
«Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в
Україні»
«Українсько-бельгійська музика в діалозі»
Х Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція
Міжнародний науково-практичний семінар з проблем екології та
здоров’я людини
Міхаель Мозер – австрієць з душею українця – гість філологічного
факультету
«Молодіжна політика: проблеми та перспективи»
Зустріч із Почесним Консулом Бельгії у Львові Ярославом Гарцулою
Написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності
Огляд-конкурс художньої самодіяльності І курсів «Дебют»
Обмінюємося досвідом
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Вручення премій Львівської обласної державної адміністрації
та Львівської обласної ради молодим вченим
«Питання всесвітньої історії»
Філологічний факультет багатий талантами
Презентація освітньої технології особистісно-професійного
розвитку майбутнього педагога
Андрій Фегецин – чемпіон світу!
Урочистості з нагоди Дня Короля Бельгії
Профорієнтаційна робота факультету початкової та мистецької освіти
Відзначення Міжнародного дня студента
ІI етап олімпіади з трудового навчання (технологій)
серед учнів 9 та 11 класів шкіл Дрогобицького району
Інтеркультурний тиждень в Університеті прикладних наук ВІВЕС
Вручено диплом «Honoris causa»
Навчально-пізнавальна мандрівка університетського ансамблю
естрадного танцю «Імпресія»
Заняття зі смарт-дошкою в дитячому садку
День пам’яті жертв Голодомору
Стартував проект Дрогобицького педуніверситету з Університетом
Карла Великого у Бидгощі
Осінній бал 2017
Дні реабілітації: підбиваємо підсумки
«Зима, що нас змінила»
Співпраця над розвитком студентських просторів
Інноваційний університет і лідерство
Тренінг на тему «Інтегрований підхід у навчанні учнів початкової
школи»
Співпраця факультету початкової та мистецької освіти з Модрицьким
НВК
Франковий університет – учасник конференції «Роль освіти у
впровадженні цілей сталого розвитку до 2030 року в Україні»
Навчання студентів-соціальних педагогів за програмою Еразмус+ у
Бельгії
«День відкритих дверей»
«Візерунки Прикарпаття – 2017»
Андріївські вечорниці
«Національний Реєстр Рекордів України – 2018»
Мандрівка студентської хорової капели «Ґаудеамус» до Австрії
„Святий Миколай іде до дітей”

Список наших колег, які 2015 року відійшли у вічність
Зміст
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Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного
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