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Благодійний майстер-клас «Способи оздоблення краю вишитого рушника» 
 

1 березня 2018 р. у творчій лабораторії «Мистецька Бойківщина» відбувся 

благодійний майстер-клас для вчителів трудового навчання та керівників гуртків 

Дрогобицького району із вивчення способів оздоблення краю вишитого рушника. 

Провели майстер-клас керівник лабораторії доцент Надія Кузан та керівник гуртка 

«Дивоплетиво» палацу дитячої та юнацької творчості Леся Піхота. 

Доцент Надія Кузан ознайомила присутніх із 

типологією рушників, їх семантикою та 

колористикою. Керівник гуртка Леся Піхота 

продемонструвала способи обробки низу вишитого 

рушника технікою вузликовим плетінням, макраме 

та гачком. 

Гість заходу вчитель української мови та 

літератури ЗОШ № 10 м. Дрогобич, поетеса, 

письменниця, вишивальниця Галина Жубіль 

презентувала свій творчий доробок – авторські 

вишиті обрядові рушники і книгу «Сучасне весілля». 

Зібрані кошти були передані у церкву св. Петра 

і Павла (для ліквідації наслідків пожежі) та 

організацію «Спільна поміч» (для безпритульних 

тварин). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент Надія Кузан 
ознайомила присутніх 

 із типологією рушників 

Вчитель української мови та 
літератури  ЗОШ № 10 

Галина Жубіль 
демонструє авторський рушник 

Керівник гуртка Леся Піхота демонструє  
способи обробки низу вишитого рушника 

Учасники майстер-класу 
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Урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам  

соціально-гуманітарного факультету 
 

1 березня 2018 року в актовій залі університету відбулося урочисте вручення 

дипломів випускникам-магістрам соціально-гуманітарного факультету. 

З вітальним словом до присутніх у залі звернулася ректор професор Надія 

Скотна, яка побажала кожному випускникові реалізувати себе на професійній ниві 

та застосувати у прийдешньому знання, уміння, навики, набуті у 

виші, у практичній діяльності. Також магістрів привітала 

завідувач кафедри психології, доцент Валентина Стець. 

Подяками відзначили найсумлінніших і найактивніших 

заступники декана, доценти Орест Гук та Андрій Зимянський. 

Дипломи магістрів вручали декан соціально-гуманітарного 

факультету доцент Ігор Гриник та представники студентського 

самоврядування – Тетяна Особа і Злата Ковач. 

Концертно-привітальну програму представили 

переможці вокального конкурсу «Шанс 2017» Ірина Навроцька 

та Юрій Сімонов, спортивно-танцювальний клуб «Мерінга» під 

керівництвом Лілії Хлонь, майстер спорту з хортингу Валентина 

Крощук, команда КВН «Галюцинації». Ведучими 

заходу студенти були Андрій Грабинський та Марія 

Мікало. 

 

 
  
 

 
 
 

 

 
 

 

Вітальне слово 
ректора професора 

Надії Скотної 
 

Декан соціально-гуманітарного 
факультету доцент Ігор Гриник 
вітає  випускників-магістрів та 

вручає  дипломи 
 
 

Викладачі та випускники-магістри соціально-гуманітарного факультету 2018 

Виступ спортивно-танцювального  
клубу «Мерінга» (м. Дрогобич) 
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Другий етап проекту «Прогресивне керівництво  університетами» 
 

Під час візиту (з 26 лютого до 3 березня 2018 р.) до м. Брно (Чеська Республіка)   

проректор з науково-педагогічної роботи доцент Володимир Шаран зустрівся з 

представниками (ректорами, проректорами, деканами) 25 українських університетів, 

які перебували у Чехії в рамках проекту «Прогресивне керівництво університетами». 

Зустріч відбулася у приміщенні модерного Центральноєвропейського 

технологічного інституту, який працює на базі Університету імені Масарика в Брно. 

Проект «Прогресивне керівництво  університетами» спрямований на підвищення 

якості менеджменту українських вищих навчальних закладів і реалізується 

Університетом імені Масарика за підтримки чеської Асоціації зовнішньої політики 

та у співпраці зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, American 

Council for International Education та фінансується Чеським агентством розвитку. 

Було особливо приємно поспілкуватися з представниками університетів з 

окупованих територій України, зокрема з Донецька та Луганська, які змушені були 

перемістити свою роботу в інші безпечні регіони України, а також університетів зі 

Слов'янська та Бердянська. Відверто кажучи, вражений бажанням керівництва цих 

навчальних закладів впроваджувати європейські стандарти навчання та прагненням 

отримати щонайбільше 

корисної інформації від 

участі у цьому проекті. 

Однозначний висновок з 

цієї зустрічі – наші 

університети, незважаючи 

на те зі Сходу вони, чи із 

Заходу України, бачать 

шлях розвитку нашої 

держави у європейському 

напрямку. 

 Проректор з науково-педагогічної роботи доцент  
Володимир Шаран серед учасників проекту 

 

 

Представники українських університетів в Університеті імені Масарика у м. Брно (Чехія) 
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Нові здобутки у Міжнародному турнірі зі спортивної акробатики 
 

2 – 4 березня 2018 року у Варшаві 

(Польща) відбувся VІІІ Міжнародний 

Кубок Варшави зі спортивної 

акробатики. Жіноча пара у складі 

студентки ІІІ курсу навчально-

наукового інституту фізичної культури 

і здоров’я Юлії Пилип’як та учениці 

Дрогобицької гімназії Олександри-

Марії Табачинської стали володарками 

кубка серед дорослих. 

Для наших акробатів цей турнір 

є продовженням підготовки до 

Чемпіонату світу, який відбудеться 13 – 

15 квітня 2018 року в Антверпені 

(Бельгія). 

Керівництво Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка вітає Юлію 

Пилип’як із перемогою та бажає 

подальших успіхів у спортивній 

кар’єрі!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жіноча пара у складі студентки ІІІ курсу 
навчально-наукового інституту 
 фізичної культури і здоров’я  

Юлії Пилип’як та учениці Дрогобицької гімназії 
Олександри-Марії Табачинської стали 
володарками кубка серед дорослих  

Нагороди і дипломи 
 Переможниці з нагородами в руках 
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Бельгійські студенти розпочали семестрове навчання у Дрогобичі 
 

5 березня 2018 року семестрове навчання в рамках програми Еразмус+ 

розпочали студенти – майбутні соціальні працівники з Університету прикладних 

наук ВІВЕС (Бельгія) Шарлот Катуа, Фієн Гімпе та Синтія Квізера. 

Упродовж семестру студенти вивчатимуть особливості здійснення соціальної 

роботи в Україні, познайомляться з діяльністю організацій у сфері надання 

соціальних послуг різним категоріям населення, проходитимуть практику, 

проводитимуть наукові дослідження. Навчання студентів здійснюється у рамках 

співпраці між соціально-гуманітарним факультетом нашого університету, БФ 

«Карітас» Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ та Реабілітаційним центром 

«Назарет». 

Варто зазначити, що студенти соціально-гуманітарного факультету Ірина 

Луциків, Христина Кубай та Юлія Рудик на сьогодні також проходять семестрове 

навчання в Університеті прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) за програмою академічної 

мобільності Еразмус+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото (зліва направо): декан соціально-гуманітарного факультету доцент 
Ігор Гриник, Шарлот Катуа, професор Тетяна Логвиненко,  Фієн Гімпе,  
Синтія Квізера, Христина Стецко, Савостейко Захар, доцент Мар'яна Клим 
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Відбулося засідання вченої ради університету 

6 березня 2018 року відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада 

розглянула питання про підсумки навчально-виховної роботи за перший семестр 

2017/2018 н.р., про роботу бухгалтерської служби та фінансово-господарську 

діяльність університету, про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками і студентами університету, затвердила кошторис 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2018 

рік, присвоїла звання «Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка» (HONORIS CAUSA) ректору Університету 

прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) Йорісу Хіндріксу, внесла зміни до Положення про 

відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої 

освіти та до Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Крім того, вчена рада 

рекомендувала до друку 9 навчально-методичних посібників та  монографію. 

 
 
 
 
 
 
 
Про роботу 
бухгалтерської служби 
та фінансово-
господарську 
діяльність 
університету доповідає 
головний бухгалтер 
Світлана Черевко 

 
 
 

 

Члени вченої ради 
Доповідає проректор 

 з науково-педагогічної роботи 
доцент Володимир Шаран 

 

Участь в обговоренні бере 
проректор з наукової роботи 

професор Микола Пантюк 
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Відбулася конференція трудового колективу університету 
 

Конференція трудового колективу університету, що відбулася 6 березня, була 

присвячена обговоренню важливих питань університетського життя. На ній ішлося 

про зміни до Колективного договору, виконання  Комплексних заходів з питань 

охорони праці у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка за 2017 рік та їх затвердження на 2018 рік. 

Інформацію про зміни до Колективного договору озвучила для присутніх 

голова профкому працівників університету доцент Олена Куцик, а делегати 

конференції одноголосно затвердили їх. Виконання Комплексних заходів з питань 

охорони праці у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка за минулий рік проаналізувала голова комісії  профкому з охорони праці і 

техніки безпеки доцент Галина Ковальчук.  Вона наголосила, що заходи містили 

вісім пунктів, чотири з яких виконані повністю, один – частково, а три не виконані, 

що загалом становить 60%. Було запропоновано роботу соціально-господарської 

служби з виконання Комплексних заходів з питань охорони праці вважати 

задовільною, а  невиконані у 2017 році пункти перенести на  2018 рік. 

Конференція також схвалила Комплексні заходи на 2018 рік, представлені 

спеціалістом служби охорони праці Михайлом Губіцьким; підтримала подання 

ректорату щодо представлення до почесного 

звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України» доктора фізико-математичних наук, 

професора, директора навчально-наукового 

інституту фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій професора Василя 

Бойчука  за видатні заслуги перед Україною в 

галузі науки, освіти, культури, довголітню 

науково-педагогічну й громадську діяльність в 

університеті. 

  

Доповідає голова профкому 
працівників працівників 

університету доцент Олена Куцик 
 

За трибуною голова комісії профкому з 
охорони праці і техніки безпеки доцент 
Галина Ковальчук, (в президії): ректор 

професор Надія Скотна та голова 
Конференції професор Василь Бойчук 

У актовому залі головного корпусу 
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Вшанування пам’яті Тараса Шевченка 
 

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, Тебе своїм 

сучасником звемо», – саме такими словами розпочався конкурс 

читців поезії Великого Кобзаря, який відбувся 12 березня 2018 року з 

нагоди 204-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка на 

факультеті початкової та мистецької освіти. 

З хвилюванням студенти факультету дарували радість 

присутнім своїм талантом. І знов, і знов бентежили душу рядки 

«Тополі», «Хустини», «Причинної», захоплювали уривки з поем 

«Княжна», «Неофіти», наповнювала душу патріотичними 

почуттями «Розрита могила»… 

Ведуча дійства Ірина Мотиль 

представила маловідомі факти з 

життя і творчості поета. 

Авторитетне журі у складі 

завідувача кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх 

викладання у початковій школі 

професора Марії Федурко, завідувача 

кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти доцента Лілії 

Стахів, старшого викладача Лесі 

Лужецької відзначило переможців: І місце – Ганна 

Беренич (студентка групи ПОІ-32Б), ІІ місце – Оксана Заяць (студентка групи ПОА-

11Б), ІІІ місце – Галина Кулявець (студентка групи ПОА-11Б).  

 

 

* * * 

Щаслива мить 
нагородження 

Професор Марія Федурко 
вітає переможницю Ганну 

Беренич 
 

Учасники конкурсу читців поезії 
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13 березня 2018 року на соціально-гуманітарному факультеті відбулося 

читання поезій Тараса Шевченка, приурочене 204-й річниці від дня народження 

поета. У заході взяли участь представники всіх академічних груп факультету. 

Зі вступним словом до присутніх звернулася заступник декана з наукової роботи 

доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Надія Дудник. Піднесено 

й урочисто декламували поезію Великого Кобзаря студенти: Вероніка Верхоляк  

«Думка (Тече вода в синє море…)», Христина Кретчак «Заповіт», Анна Луців  

«Дівичії ночі», Ірина Заневич «І станом гнучим», Христина Крисяк «Гомоніла 

Україна», Галина Рішко «Лілея», Софія Данилишин «Гоголю», Сюзанна Бібик  

«Сестрі», Олеся Хрунь «Наймичка», Ірина Нога «Чи то недоля та неволя», Катерина 

Гамків «До Основ’яненка», Оксана Малетич «Думка (Нащо мені чорні брови…)», 

Марія Шубинець «Розрита могила», Ольга Ігнатовець «Катерина», Марія Зинич  

«Думи мої, думи», Катерина Смеречак «Доля», Катерина Олеськів «Іван Підкова», 

Вікторія Плоска «І мертвим, і живим, і ненародженим», Романія Дутко «Гайдамаки». 

Ведучою заходу була студентка Юлія Бойко. Читання завершилися спільним 

виконанням безсмертного твору Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». 

Соціально-гуманітарний факультет читав, слухав та пробував осмислити й осягнути 

пророчі слова Великого Кобзаря. Так, він – безсмертний, як і безсмертні його твори! 

Він живе і вічно буде жити у нашій пам’яті! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Зі вступним словом до 
присутніх звернулася 
доцент Надія Дудник Присутні слухали декламування поезії Великого Кобзаря 
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«Шевченко для сучасної молоді» 
 

14 березня 2018 року в актовій залі головного корпусу університету відбувся 

літературно-мистецький захід «Шевченко для сучасної молоді», який організували 

студенти історичного факультету. 

Із вітальним словом до присутніх 

звернулася заступник декана з навчальної 

роботи доцент Світлана Біла. Гості вечора 

насолодилися сучасними піснями на слова 

Тараса Шевченка та переглянули музичний 

кліп гурту «Апокриф». Цікавою була 

драматична інсценізація зустрічі поета (Юрій 

Малетич) з його жіночими образами – 

Катериною (Роксолана Пецкович), Тополею 

(Андріана Байкенич) та Україною (Роксолана 

Романків). Своїм співом усіх зачарувала 

студентка Ярина Кіт, яка виступила з 

піснею гурту «Хочу ЩЕ» – «Тополя». 

Згодом учасники заходу декламували 

твори Тараса Шевченка: Софія Швед  – 

уривок із поеми «Відьма», Тамара Дуда – 

вірш «Розрита могила», Василь Хорканін 

– уривок із поеми «І мертвим, і живим». 

Студентка Лідія Мазурчак виступила          

з авторським віршем, який присвятила 

поету. 

Ведучі літературно-мистецького 

заходу  акцентували увагу на 

актуальності творів поета та на його 

вічній присутності у нашому житті. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вiтальне слово виголошує 
доцент Свiтлана Бiла 

 

Ярина Кiт виконує пiсню  
на слова Тараса Шевченка 

 

Глядацька зала 

Учасники та гостi заходу 
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Екскурсійна подорож студентів соціально-гуманітарного факультету 
 

13 березня 2018 року студенти соціально-гуманітарного факультету 

спеціальності «Дошкільна освіта» відвідали дельфінарій «Оскар» у місті Трускавець. 

Консультація фахівців із дельфінотерапії та спілкування з дельфінами і морськими 

котиками дозволили майбутнім вихователям закладів дошкільної освіти зробити 

впевнений крок у власній професійній підготовці. 

Заздалегідь спланована поїздка передбачала й духовне зростання студентів, 

котрі мали можливість побувати у церкві Святої Анни (місто Борислав), де 

зберігаються мощі 710 святих. Екскурсія, яку провів настоятель храму отець Роман, 

викликала неабияку цікавість. Зустріч із духівником відбулася у насиченій, проте 

невимушеній атмосфері. 

 
 
 
 
 

 Майбутні вихователі дошкільних закладів 
освіти  проконсультувалися із фахівцями 

дельфінотерапії та  зробили впевнений крок у 
власній професійній підготовці 

Дельфіни здатні не тільки дарувати позитивний 
настрій і ділитися своїм чудовим настроєм, але  й 

позбавляють від стресу, хвороб,  
негативних емоцій 

 

Студенти соціально-гуманітарного факультету 
спеціальності «Дошкільна освіта» разом з 

викладачем  Юрієм Калічаком 
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Студентська конференція-презентація 
 

13 березня 2018 р. відбулася студентська конференція-презентація «Видатні 

постаті України  кінця ХХ – початку ХХІ століття», яку підготувало й провело 

Наукове товариство студентів та аспірантів імені професора Василя Надім’янова. 

Студенти з різних факультетів підготували розповіді про життєвий та професійний 

шлях відомих особистостей, що зробили вагомий внесок у 

різні сфери життєдіяльності людства: літературу, 

журналістику, музику, політику, публіцистику, педагогіку, 

комп’ютерні технології тощо. 

Вступне слово виголосила завідувач аспірантури і 

докторантури доцент Олена Куцик. 

Студентка ІІ курсу історичного факультету Наталія 

Калька розповіла про відомого українського поета і 

журналіста Василя Симоненка. З науковим доробком 

відомого у всьому світі вченого Бориса Патона ознайомила 

присутніх студентка ІІІ курсу навчально-наукового 

інституту фізичної культури і здоров’я Вероніка 

Токмакова.    

Із великим зацікавленням усі присутні слухали розповідь студентки ІІ курсу 

факультету початкової та мистецької освіти Ірини Лудин про відомого поета і 

композитора Володимира Івасюка. Студентка ІV курсу біолого-природничого 

факультету Галина Волощук розповіла про відомого американського веб-розробника 

(українця за походженням) Макса Левчина. 

На конференції звучали пісні у 

виконанні Володимира Івасюка, вірші Ліни 

Костенко, живе слово Левка Лук’яненка. 

Доповідачі відповідали на запитання. Учасники 

заходу взяли участь в обговоренні. 
 
 

Вітальне слово 
завідувача аспірантури 
 і докторантури доцента 

Олени Куцик 
 

Звучало в аудиторії й живе слово геніальної 
української письменниці Ліни Костенко, яку 

представила студентка  ІІІ курсу  
Галина Скольська 

З постаттю видатного українського 
політика В’ячеслава Чорновола 

познайомила присутніх студентка І курсу 
Ірина Марків 
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Співпраця історичного факультету та Державного історико-культурного  

заповідника «Нагуєвичі» 
 

14 березня 2018 року Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» 

спільно із кафедрою історії України Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка та вчителями історії Ігорем Кекесом (Новий 

Кропивник) і доцентом кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін Володимиром Галиком (Уличне) організували у приміщенні 

Нагуєвицької ЗСШ науковий семінар з учнями старших класів «Перша писемна 

згадка про с. Башево/Нагуєвичі 14 березня 1424 р. та потреба відновлення історичної 

традиції Дня села у 2018 р.». 

Завідувач кафедри історії України доктор історичних наук доцент Василь 

Ільницький розповів учням про перспективи фаху історика, а директор заповідника 

«Нагуєвичі» Богдан Лазорак презентував оригінали документів XV – XVIII ст. про 

першу писемну згадку села Башево (Нагуєвичі), яка датується 14 березня 1424 р. 

Водночас присутнім було продемонстровано матеріали археологічних розвідок у 

Нагуєвичах, Ступниці та на франковій горі Тептюж біля Дрогобича. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учні старших класів 
Нагуєвицької ЗСШ уважні 

слухають наукового 
семінару «Перша 

писемна згадка про 
 с. Башево/Нагуєвичі  
14 березня 1424 р. та 
потреба відновлення 
історичної традиції  
Дня села у 2018 р.» 

Доцент Василь Ільницький (на фото зліва) розповів учням про перспективи  
фаху історика, а директор заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак (на фото 

справа) презентував оригінали документів XV – XVIII ст.  
про першу писемну згадку села Нагуєвичі 
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Участь Франкового університету в XI Форумі «Європа – Україна» 
 

«Асоціація з Європейським Союзом – і що 

далі?» – під таким гаслом у місті Жешув (Польща) 13 

– 14 березня 2018 року відбувся одинадцятий Форум 

«Європа – Україна», у якому взяла участь делегація 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету  імені  Івана Франка на чолі з ректором 

професором Надією Скотною. 

 Представницький форум зібрав понад 500 

учасників з Польщі, України, країн ЄС, сусідніх країн 

та США. Саме модернізація та розвиток потенціалу 

України, а також напрямок і темпи реформ були 

найваж-ливішими темами обговорень 

цьогорічного форуму «Європа – Україна». 

Організатором Форуму став Фонд Інституту 

східноєвропейських досліджень, а спів-

організатором – Підкарпатське воєводство.  

Під час форуму відбулося понад 40 

панельних дискусій, присвячених економічним, 

політичним та соціальним темам, 

представлення головного рапорту, а також 10 

презентацій українських регіонів, обраних 

секторів економіки, тощо. Найважливішою 

подією XI Форуму «Європа – Україна» стала 

міжнародна виставка «II Східний Ярмарок», у 

якому взяли участь понад 70 учасників з країн 

Європи. 
 
 

Учасники Форуму (зліва направо): ректор професор Прикарпатського Національного 
університету ім. В. Стефаника Ігор Цепенда, Президент вищої школи професійної політики 

Олег Вострич, директор Студій Східної Європи Варшавського Університету Ян Маліцкі, 
президент Інституту  міграційних досліджень Мірослав Бенєцк, заступник міністра освіти  

і науки України Юрій Рашкевич,  ректор ДДПУ ім. І. Франка професор Надія Скотна 
 

На фото (зліва направо): 
проректор з науково-педагогічної 
роботи доцент Юрій Вовк, ректор 
професор Надія Скотна, доцент 

Павло Скотний 

Доцент Юрій Вовк, ректор 
професор Надія Скотна, доцент 

Іванна Лучаківська 
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Загальноуніверситетські змагання з волейболу серед чоловіків 
 

13 – 15 березня 2018 року відбулися змагання з волейболу серед чоловіків. 

У змаганнях взяли участь 5 чоловічих команд. Після напруженої боротьби призові 

місця розподілилися так: І місце виборола команда історичного факультету, ІІ місце 

– навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій, ІІІ місце – біолого-природничого факультету. 

Студенти мали можливість позмагатися і подивитися на інших. Загалом, усі 

команди показали  відмінну фізичну підготовку. 

 
 
 
  
 
 
 
 

Команди вишикувались  
перед змаганнями  

з волейболу 

Ігровий момент  

Призери. І місце – команда  історичного 
факультету 

 

ІІ місце зайняла команда навчально-
наукового інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій 
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Загальноуніверситетські змагання з волейболу серед жінок 

Упродовж кількох років радують 

своїми іграми збірні команди факультетів 

на першості з волейболу. З 15 березня 2018 

року проводилися змагання серед жіночих 

команд. Тогорічна першість була особливо 

інтригуючою. Гравці команд продемон-

стрували свою майстерність, командну 

згуртованість, бажання до перемоги. Фінал виявився цікавим. У нелегкій боротьбі 

місця розподілились так: І місце виборола команда навчально-наукового інституту 

іноземних мов, ІІ місце – філологічного факультету, ІІІ місце – соціально-

гуманітарного факультету. 

Команди-переможці були нагороджені грамотами та призами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Команда соціально-
гуманітарного факультету 

виборола третє місце 
 

Команда філологічного факультету 
на другому місці 

 

Студенти-волейболістки  
навчально-наукового 

інституту іноземних мов  
 посіли  перше місце 
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До Франкового університету завітав директор департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України Олег Шаров 
 

15 березня 2018 року в актовій залі головного корпусу університету відбувся 

«круглий стіл» «Питання розвитку педагогічної освіти» за участі директора 

департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олега Шарова. 

Представила гостя присутнім ректор 

професор Надія Скотна. У своїй доповіді Олег 

Шаров наголосив на найактуальніших 

проблемах педагогічної освіти як у вишах, так 

і у школах, зосередив увагу на результатах та 

перспективах реформування вищої освіти 

України, окреслив модель педагогічної 

професії та завдання випереджаючого 

розвитку, наголосив на потребі модернізації 

педагогічної освіти та безперервного 

педагогічного розвитку. 

На завершення зустрічі відбулася жвава 

дискусія між доповідачем та учасниками 

заходу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Директор департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України 

Олег Шаров 
 

Гостя представляє ректор професор 
Надія Скотна 

Гості та учасники «круглого столу» 
 

Запитання відносно нової Концепції розвитку 
педагогічної освіти задала професор 

Світлана Щудло 

На дискусійних аспектах реформування 
педагогічної освіти наголосив професор 

Омелян Вишневський 
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Зустріч студентів університету з представниками ВПВ «Патріот» 
 

15 березня 2018 року в актовій залі навчально-наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій відбулася зустріч студентів і 

працівників університету з представниками координаційної ради з питань 

національно-патріотичного      виховання 

Міністерства молоді та спорту. Мету зустрічі 

озвучив депутат Дрогобицької районної ради 

Руслан Цеслів. Куратор військово-патріотичного 

вишкілу «Патріот» Олег Ільків проінформував 

про необхідність військово-патріотичного 

виховання (ВПВ) студентської молоді у зв’язку                                     

з військовими подіями на сході 

України та загрозою тероризму, а 

також ознайомив присутніх з 

основним військовим споряд-

женням і його використанням. 

Студенти на практиці мали 

змогу детальніше вивчити 

військову зброю: розібрати та зібрати 

автомати і пістолети, зробити 

навчальний постріл із гранатомета та 

приміряти військове спорядження. 

Завершуючи зустрічі голова 

профкому студентів Ігор Гівчак 

висловив слова подяки представникам 

ВПВ «Патріот» за військово-

патріотичне виховання наших 

студентів та наголосив на необхідності 

подальшої співпраці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Куратор військово-патріотичного 
вишкілу «Патріот» Олег Ільків 

Під час зустрічі 

Представники ВПВ «Патріот» ознайомлюють 
студентів з військовим спорядженням 

Дівчата також цікавляться зброєю 
 

Студенти практикуються у 
збиранні та розбиранні 

автомата 
 



 56 

Участь професора Тетяни Логвиненко у міжнародному 

 семінарі з інклюзивної освіти в Голландії 
 

11 – 17 березня 2018 року завідувач кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тетяна Логвиненко 

перебувала в університеті прикладних наук міста Грьонінген (Голландія), де разом із 

представниками вищих навчальних закладів, педагогами спеціальних освітніх 

установ та загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів Голландії, Бельгії, 

Греції, Португалії, Швеції взяла участь у науковому Міжнародному проекті 

«Інклюзивна освіта в ранньому дитинстві» у рамках програми Еразмус+. 

Метою участі у цьому представницькому проекті 

було вивчення сучасного зарубіжного досвіду 

інклюзивної освіти дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку та підготовка до проведення аналогічного 

заходу на базі соціально-

гуманітарного факультету 

нашого університету у травні 

цього року для викладачів, 

соціальних педагогів, 

практичних психологів, 

спеціальних педагогів, 

керівників дошкільних 

установ і загальноосвітніх 

шкіл регіону з питань 

інклюзивної освіти. 

Спільно з викладачами кафедри 

соціальної педагогіки та корекційної освіти і 

представниками університетів прикладних 

наук Голландії та Бельгії такий захід 

відбудеться з 21 травня до 26 червня 2018 

року. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

На фото (зліва направо): 
професор Тетяна Логвиненко з 

координатором проекту Елс 
Калленс (Бельгія) 

 

Обговорення планів 
співпраці з деканом 

педагогічного факультету 
Уніерситету прикладних 

наук Грьонінген 
(Голландія) Клар Вахтер 

 

Під час обговорення проблем 
інклюзивної освіти з колегами з 

Греції, Португалії та Швеції 
 

Серед учасників проекту професор Тетяна Логвиненко  
(другий ряд справа третя) 
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Міжнародний тиждень інтернаціональної культури 

 «Догляд без кордонів» в університетському коледжі ВІВЕС 

 

10 – 18 березня 2018 року доцент кафедри здоров’я людини та фізичної 

реабілітації інституту фізичної культури і здоров’я Ніна Грибок та доцент кафедри 

анатомії, фізіології та валеології біолого-природничого факультету Олена Волошин 

у рамках програми Еразмус + перебували у Бельгійському університетському 

коледжі ВІВЕС (м. Брюгге, Бельгія). 

Під час візиту наші колеги провели  

зустрічі з керівництвом коледжу та 

викладачами, узгодили варіанти  для 

міжнародної співпраці у сферах 

превентивної та  невідкладної допомоги, 

ерготерапії; ознайомилися з 

особливостями підготовки ерготерапевтів, 

відвідали низку реабілітаційних центрів. 

 У період з 14 до 15 березня науковці 

провели відкриті лекції, поділилися 

досвідом, а також відвідали заняття 

та тренінги бельгійських колег. Ніна 

Грибок прочитала лекцію на тему 

«The state of rehabilitation assistance 

in Ukraine», Олена Волошин – 

«Prevention of eyesight impairment of 

children». Лекції викликали великий 

інтерес у студентів, опісля  жваве 

обговорення та  дискусію. 

 Інтернаціональний тиждень 

поєднав не лише бельгійців та українців, але й науковців зі США, Іспанії, Італії, 

Португалії, Бразилії, Фінляндії, Південно-Африканської Республіки, Китаю та інших 

 країн. 

   Викладачі Франкового вишу обговорили питання щодо планування і реалізації 

напрямів подальшої співпраці на біолого-природничому факультеті та навчально-

науковому інституті фізичної культури і здоров’я. 

 

День відчинених дверей у ВІВЕС 

Зустріч доцента Надії Грибок  (на фото в центрі) з бельгійськими колегами 
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Живемо та навчаємося в демократії 
 

 12 – 19 березня на факультеті початкової та мистецької освіти доценти Ірина 

Садова, Наталія Муляр, Оксана Жигайло та Світлана Луців провели семінари-

тренінги «Розвиток громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової 

школи» в рамках швейцарсько-українського проекту (DOCCU – Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні). Адже сьогодні демократичне суспільство 

потребує формування нового типу громадянина: не лише освіченого, але й 

активного, здатного зробити свій внесок у життя 

суспільства. країни та брати на себе більшу 

відповідальність. Безсумнівно, основні положення 

освіти для демократичного громадянства та освіти з 

прав людини (ОДГ/ОПЛ) сприяють формуванню 

правової культури, на принципах якої демократія 

запроваджується, розвивається та живе. 

Під час тренінгових занять майбутні вчителі 

початкової школи засвоїли базові принципи ОДГ/ОПЛ 

в контексті реформи системи освіти в Україні на 

засадах НУШ. Особливо цікавою була практична 

складова навчання, під час якої 

студенти провели вправи «Зоряне 

небо», «Букет квітів», «Китайські 

палички», «Візуалізуємо права 

людини», «Світове кафе», 

«Павутинка». 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Семінар-тренінг проводить 
доцент Світлана Луцiв 

 

Робота студентів у групi 
 

Виконання вправи 
«Павутинка» 

Учасники тренінгу із доцентом Іриною Садовою (зліва направо п’ята) 
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Поетичний флешмоб «Біль єдиної зброї» 

Слова росли із ґрунту, мов жита. 
Добірним зерном колосилась мова. 
Вона як хліб. Вона мені свята. 
І кров’ю предків тяжко пурпурова. 

Ліна  Костенко 

19 березня до 88-го дня народження Ліни Костенко, видатної поетеси, Берегині 

української душі, студенти та викладачі філологічного факультету провели 

поетичний флешмоб «Біль єдиної зброї». 

Кожен учасник арт-акції читав по строфі вірша у стінах рідного факультету. 

Відео ви можете переглянути на офіційній сторінці університету та філологічного 

факультету у мережі Facebook і на каналі університету в YouTube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заступник декана з виховної 
роботи доцент Марія Стецик 

Христина Флешко 

Студентка ІІ курсу 
Соломія Кицун 

 

Студентка ІІ курсу 
Катерина Комарницька 
 

Студентка ІІ курсу  
Діана Соляр 

Старший викладач  
Леся Баранська 

Студентський декан 
філологічного факультету 

Христина Флешко 

Учасники поетичного флешмобу «Біль єдиної зброї» 
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Відбувся футбольний матч за кубок профкому студентів 
 

20  березня у спортивному залі «Космос» університету відбувся футбольний 

матч за кубок профкому студентів  між збірними команд мешканців гуртожитків 

№ 1 і № 5. 

З вітальним словом до учасників матчу звернувся голова профкому студентів 

Ігор Гівчак та повідомив,  що такий турнір проводиться вдруге та започаткований у 

минулому році.  Арбітри матчу ознайомили присутніх  з правилами гри. 

У напруженій боротьбі з рахунком 11 : 9 перемогу здобула команда гуртожитку № 1 

та отримала перехідний кубок, який знаходився протягом року в гуртожитку № 5. 

Тепер він прикрашатиме фойє гуртожитку № 1. 

   Обидві команди  отримали солодкі подарунки від профкому студентів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вітальне слово голови профкому студентів Ігоря Гівчака 
 

Вручення перехідного кубку 

Найкращий футбольний момент  
 

Команда-переможець продемонструвала свою 
майстерність та  командну згуртованість 
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Триває співпраця з Університетом Казимира Великого у Бидгощі 
 

З 16 по 20 березня 2018 року відбувся черговий етап лекцій та тренінгів для 

команди викладачів нашого університету, які є учасниками проекту «Польсько-

українська науково-методична співпраця у напрямі сприяння розвитку системи 

профілактики та підготовки фахівців у галузі протидії ризикованій поведінці дітей 

та молоді в Україні». Для проведення занять до Дрогобича з чотириденним візитом 

прибула доктор Бидгощського університету Віолетта Юнік. З координатором 

проекту зустрілися ректор університету професор Надія Скотна, проректор з 

науково-педагогічної роботи доцент Юрій Вовк, які обговорили хід та перспективи 

реалізації проекту, важливість успішного впровадження його результатів у 

навчальний процес. 

Інтенсивний навчальний курс викладачі 

проходили на базі реабілітаційного центру «Назарет» та 

Благодійного фонду «Карітас». Учасниками занять стали 

професор Світлана Щудло, доценти Валентина Стець, 

Олександра Смеречак, Ірина Мірчук, Роман Хавула, 

старший викладач Ігор Зубрицький, Лілія Вовк, а також 

група практиків у сфері соціальної та психологічної 

роботи з молоддю (вчителі шкіл Дрогобича і 

представники благодійного фонду «Карітас»). 
 
 

 
 
 
 
 

Учасники проекту «Польсько-українська науково-методична співпраця у напрямі сприяння 
розвитку системи профілактики та підготовки фахівців у галузі протидії ризикованій 

поведінці дітей та молоді в Україні» 
 

На фото (зліва направо): 
професор Надія Скотна та 

доктор Віолетта Юнік 
 

Під час роботи тренінгу 
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ХХ турнір юних істориків 
 

20 березня 2018 року на базі історичного факультету відбувся ХХ ювілейний 

турнір юних істориків. У змаганнях взяли участь команди загальноосвітніх шкіл 

Дрогобича і Стебника, а також гімназії. Студентки факультету виконували роль 

ведучих, а викладачі були у складі журі. На турнірі панувала чудова командна 

атмосфера. В результаті напруженої боротьби  

І місце розділили між собою ЗОШ № 2 та 

Дрогобицька гімназія ім. Б. Лепкого. Почесне ІІ 

місце посіла ЗОШ № 4, а ІІІ – ЗОШ № 16. 

Найкращі учасники цих команд увійдуть в 

збірну міста на обласному етапі турніру. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учасників турніру юних істориків 
привітала заступник декана 
з навчальної роботи доцент 

 Світлана Біла 

Гості та учасники 
ювілейного турніру юних 

істориків 
 

Відповідь дає капітан 
команди ЗОШ № 2 

Відповідає капітан команди ЗОШ № 16 
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Ознайомлення бельгійських студентів з досвідом волонтерської діяльності 

студентів соціально-гуманітарного факультету 
 

20 – 21 березня в рамках реалізації українсько-бельгійського проекту 

«Mantelluisteren» «Informal caregivers, volunteers and professionals: one team» на 

соціально-гуманітарному факультеті відбулися заходи, присвячені волонтерській 

діяльності. Бельгійські та українські студенти мали змогу послухати лекції на теми: 

«Неформальне піклування та стрес» (лектор – Ліз Піттельон, Бельгія) та 

«Волонтерство в Україні» (лектор – 

доцент Орест Гук, ДДПУ ім. Франка). 

Досвід своєї волонтерської 

діяльності презентували студенти 

соціально-гуманітарного факультету 

В.Філіп та О.Зазуляк, а також студентка 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури та здоров’я людини О.Буцик. 

З метою вивчення практичного досвіду 

волонтерської діяльності студентів 

соціально-гуманітарного факультету та, 

зокрема, клубу «Волонтер» було 

організовано ознайомчі візити до 

спеціалізованих установ, що надають соціальні послуги особам з особливим 

потребами в регіоні. Особливе зацікавлення серед студентів викликав досвід 

волонтерської діяльності в Обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Сонечко» та Добровільному товаристві захисту дітей-інвалідів «Надія». Цікавими 

були й зустрічі з працівниками цих установ – випускниками соціально-

гуманітарного факультету минулих років Олегом Кириком та Юлією Гнатів, які 

поділились своїм досвідом роботи з сім’ями, що виховують дітей з особливими 

потребами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З особливим теплом та вдячністю бельгійські студенти передали 
подарунки для дітей-вихованців реабілітаційних центрів, навзаєм 

отримали вироби, створені дитячими руками 
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Правовий семінар-диспут 

«Я маю право. Як не потрапити у тенета трудового рабства?» 
 

21 березня 2018 року відбувся спільний захід кафедри правознавства, соціології 

та політології і Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі». На 

батьківщині Франка пройшов семінар-диспут «Я маю право». Як не потрапити в 

тенета трудового рабства?». 

 Учасниками семінару були викладачі кафедри правознавства, соціології та 

політології, студенти-магістри спеціальності «Історія» зі спеціалізацією 

«Правознавство», студенти спеціальності «Соціологія», колектив працівників музею, 

викладачі соціології, політології та права Дрогобицького коледжу нафти і газу та 

студенти цього коледжу. 

Розпочався семінар вступним вітальним словом директора музею доцента 

Богдана Лазорака та завідувача кафедри професора Світлани Щудло. Також Богдан 

Лазорак розповів про правознавчі дослідження у творчості Івана Франка. Про 

чотири покоління прав людини детально розповіла присутнім доцент Олександра 

Проць. Небезпеки трудових міграцій та можливі трудові пастки проаналізували 

доцент Єлизавета Копельців-Левицька і студенти-магістри історичного факультету. 

Присутні переглянули й обговорили документальний фільм MTV EXIT, відзнятий на 

реальних подіях та свідченнях жертв торгівлі людьми, «Життя на продаж», роль 

ведучої в якому виконала популярна співачка Джамала. Про роль церкви у протидії 

торгівлі людьми розповіла доцент Лідія Тиміш.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Українсько-бельгійський проект  у стінах Франкового вишу 

Про чотири покоління 
прав людини детально 

розповіла доцент 
Олександра Проць 

Доповідь виголошує 
доцент Лідія Тиміш 

Студенти та викладачі  уважно слухали 
правовий семінар-диспут «Я маю право. 

Як не потрапити у тенета  
трудового рабства?» 
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18 – 24 березня 2018 року у Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка спільно з університетським коледжем VIVES за 

підтримки неурядової організації VZW ORADEA на біолого-природничому та 

соціально-гуманітарному факультетах реалізовувався проект «Mantelluisteren» 

“Informal caregivers, volunteers and 

professionals: one team”. Робота 

проекту була спрямована на уміння 

волонтерів, медичних сестер 

працювати (слухати), підтримувати 

батьків, опікунів та допомогти 

людям із обмеженими можли-

востями. Для реалізації проекту до 

Дрогобича з Бельгії прибули 

доценти Ліз Пітельйон, Світлана 

Мусіна та четверо студентів, 

зокрема Деклерк Ліса, Дешепер 

Яла, Куришка Аліса і Десмадріл Ліссолет. 

Розпочалася робота над міжнародним 

проектом з вітальних слів ректора 

професора Надії Скотної, яка ознайомила 

гостей з діяльністю університету та 

наголосили  на важливості міжнародних 

партнерських стосунків. 

У рамках програми виступили 

лектори: Світлана Мусіна, доцент Ліз 

Пітельйон,  доцент Орест Гук, а Мар’яна 

Гаврилків презентувала діяльність 

волонтерської групи «Паросток». 

 Для колег з університетського 

коледжу VIVES були організовані 

робочі зустрічі з керівниками 

Львівського медичного університету 

та Самбірського медичного училища. 

Також присутні ознайомилися з 

методами реабілітації у Міжнародній 

клініці відновного лікування 

професора В.І. Козявкіна і відвідали 

реабілітаційний центр «Вернигора». 

Учасники проекту обговорили 

подальшу співпрацю з мером 

Трускавця Андрієм Кульчинським та 

Почесним консулом у західному 

регіоні Ярославом Гарцулою. 

Творчий процес дітей з особливими 
потребами корегує Світлана Мусіна 

Вітальне слово виголошує ректор  
університету професор Надія Скотна 

 

Творчі напрацювання 
«Де прихована душа майстра?» 
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Студенти працювали над проблемами, з 

якими щодня зустрічаються батьки, опікуни 

у сім’ях, де  є діти з особливими потребами. 

Відбулася зустріч з керівниками 

Дрогобицького добровільного товариства 

захисту дітей-інвалідів «Надія» та 

Обласного центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів «Сонечко». 

 23 березня учасники 

проекту підбили підсумки 

українсько-бельгійського тижня в 

Дрогобичі, який урочисто 

відкрила ректор професор Надія 

Скотна. Вона наголосила на 

необхідності такого проекту, а 

також підкреслила важливість обміну досвідом для студентів та викладачів. 

Виступили доценти Юрій Вовк, Світлана Волошанська та Ігор Гриник. Розпочався 

звіт проекту з презентації бельгійських лекторів Світлани Мусіної і Ліз Пітельйон, які 

передали естафету  студентам.  

На завершення всім учасникам було вручено сертифікати про участь у проекті. 

 

Звіти-презентації учасників проекту  
 

Під час виступу бельгійського лектора 
Світлани Мусіної  

 

Керівники, учасники та гості проекту 
 

http://nadiya-drohobych.org.ua/
http://nadiya-drohobych.org.ua/
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Наш гість – владика Ярослав Приріз 
 

26 березня 2018 року владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, у 

рамках святкування 25-ліття заснування Самбірсько-Дрогобицької єпархії зустрівся з 

викладачами та студентами факультету початкової і мистецької освіти та інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. До університету 

Преосвященний владика прибув на запрошення декана 

факультету початкової та мистецької освіти кандидата 

філософських наук Івана Кутняка. Зустріч відбулася у формі 

конференції, у ході якої владика Ярослав прочитав присутнім 

лекцію на тему «Шлях людини до Бога».  

Подякувавши  за запрошення, владика зазначив, що 

саме слово «педагог» відкриває широке поле для роздумів і 

підкреслив, що найголовнішим завданням педагога є 

виховати «цілісну», тобто зрілу і відповідальну людину. А для 

цього необхідно уподібнюватися до Христа, без якого людина 

не може пізнати всієї правди про саму себе. 

Відтак преосвященний владика відповів на питання: 

що таке цілісна людина, обґрунтовуючи, що вона 

складається з духа, душі і тіла. Атеїстична ідеологія 

минулого століття редукувала тільки до останнього. 

Проповідник наголосив на духовному аспекті людини – її 

дусі як святилищі, у якому вона спілкується з Богом, своїм 

Творцем. 

 

 

Владика Ярослав коротко окреслив основні події з 

історії спасіння, які ілюструють Божу любов і сходження (шлях) Бога до людини. У 

центрі цієї історії є подія Воплочення Сина Божого і Його спасительна місія, яка 

проливає світло на те, що їй передувало (старозавітні прообрази, пророцтва) і те, що 

Декан факультету  
доцент Іван Кутняк 

Слухацька зала 

Студентський капелан 
Олег Кекош 

Єпископ Самбірсько-
Дрогобицької єпархії 
УГКЦ Ярослав Приріз 
прочитав присутнім 

лекцію на тему  
«Шлях людини до Бога» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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їй слідує (Церква як Бого-людська установа, якій Господь залишив таїнства для 

освячення нового народу Божого). 

Завершив своє слово владика Ярослав 

розкриттям значення важливих подій цієї 

спасительної історії – хресною жертвою 

Христа і Його воскресінням, які незадовго 

будемо духовно і літургійно переживати. 

Завершила виступ євангельська розповідь про 

подорож учнів до Емаусу, якою промовець 

підсумував усе сказане про історію спасіння 

людини, заохочуючи присутніх прямувати до 

щораз більшої зрілості у вірі. 

 

 

 
 
 

Декан доцент Іван 
Кутняк вручає 

пам’ятний подарунок – 
книгу про Івана Франка 

Єпископ Самбірсько-
Дрогобицької 

 єпархії УГКЦ зачитує 
послання до 

учасників заходу 

Владика Ярослав уділяє  
своє священиче благословення 

майбутнім педагогам 

Світлина на згадку про зустріч з владикою Ярославом (Прирізом), 
єпископом Самбірсько-Дрогобицької єпархії  УГКЦ 

з нагоди святкування 25-ліття заснування Самбірсько-Дрогобицької єпархії 
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«Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн» 

 

28 березня 2018 року в рамках двосторонньої угоди між Львівським інститутом 

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональної 

Академії управління персоналом»» та Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка за фінансової підтримки НАТО відбулося урочисте 

відкриття курсів за програмою «Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн». 

На заході були присутні 

військовослужбовці, виконавчий 

керівник Програми НАТО-Україна 

Олександра Огороднікова, директор ГО 

ЗРЦП Андрій Рой, тимчасово 

виконуючий обов’язки  ректора 

університету доцент Володимир 

Шаран, директор Центру 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки, доцент 

Світлана Гірняк, головний спеціаліст з 

питань оборонної та мобілізаційної 

роботи і взаємодії з правоохоронними 

органами міста Дрогобич Ярослав 

Янушевич. 

З вітальним словом до 

присутніх звернувся директор ГО ЗРЦП Андрій Рой, про Програму НАТО-Україна з 

перепідготовки військовослужбовців як один з успішних напрямів співробітництва 

між НАТО й Україною та невід’ємну складову співпраці Північноатлантичного 

альянсу з нашою державою на шляху її реформування розповіла слухачам 

виконавчий керівник Програми Олександра Огороднікова. 

Тимчасово виконуючий обов’язки ректора університету доцент Володимир 

Шаран висловив подяку як представникам НАТО за співпрацю, так і 

військовослужбовцям, які виявили бажання навчатися у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Доцент Світлана Гірняк 

зазначила, що   військові матимуть змогу відчути себе студентами і після  

завершення курсів 

слухачі отримають 

відповідні свідоцтва 

державного зразка про 

перепідготовку та 

сертифікати, які дадуть 

їм змогу отримати 

конкурентні переваги 

при працевлаштуванні. 

 

На фото (зліва направо): проректор з науково-
педагогічної роботи доцент Володимир Шаран, 
виконавчий керівник програми НАТО-Україна 

Олександра Огороднікова, директор ГО 
«Західний регіональний центр перепідготовки 
та соціальної адаптації військовослужбовців» 

Андрій Рой 
 

Майбутні слухачі курсу «Комп’ютерна графіка» 


