«Erasmus+», «Подвійний диплом», «Project management»
3 квітня 2018 року відбулась інформаційна зустріч зі студентами та
викладачами нашого університету. Спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Лідія
Романик ознайомила присутніх із особливостями реалізації програми «Erasmus+».
Кількарічним досвідом академічної мобільності в рамках проекту «Erasmus+» КА1
поділився декан соціально-гуманітарного факультету доцент Ігор Гриник. Присутні
послухали цікаві виступи студентів та переглянули презентації учасників програми:
Університетського коледжу VIVES (Бельгія), Люблінського
католицького університету Івана Павла ІІ Магди Радванської,
біолого-природничого факультету Галини Волощук та ін. З
особливостями практичної реалізації програми «Подвійний
диплом» ознайомила заступник директора навчальнонаукового інституту іноземних мов з науково-дослідної
роботи та міжнародної співпраці доцент Вікторія Лучкевич.
Першу лекцію-тренінг з «Project management» провела
представник Корпусу Миру США в Україні п. Антонія Гейл.
Учасників зустрічі
вітає доцент Ігор
Гриник

За підсумком зустрічі було досягнуто домовленості
продовжити проведення тренінгів з «Project Management» в
інститутах та на факультетах нашого університету.

Представник Корпусу
Миру США в Україні
п. Антонія Гейл

)

Лідія Романик ознайомила присутніх
із особливостями реалізації
програми «ERASMUS+»

Студенти Університетського
коледжу VIVES (Бельгія)
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Майстер-клас з розпису писанок на філологічному факультеті
Писанкарство – один із найдавніших і найцікавіших видів
мистецтва українського народу. За давніми народними повір’ями,
писанка – символ добробуту, щастя та життя.
4 квітня 2018 р. напередодні свята Воскресіння Господнього
на філологічному факультеті відбувся майстер-клас з розпису
писанок. У ролі майстринь виступили студентки – Анастасія
Кулай, Діана Хабаль, Галина Скольська, які продемонстрували такі
техніки: восковий метод декорування яйця, декупаж, робота з
бісером, паєтками, нитками. До роботи у цих техніках
долучилися як студентки, так і викладачі – Леся Баранська та
Ірина Дмитрів.
Великодні витвори дивують своєю оригінальністю, красою та глибоким
символічним змістом. Щиро вдячні всім, хто приєднався до сакрального дійства, під
час якого мали змогу створити свою писанку чи просто насолодитися атмосферою
Великоднього духу.
Усі праці будуть представлені на виставці, яку відвідали чимало працівників
університету і студентів.
Писанка –
символ життя,
добробуту та
щастя

Студенти використовують техніку розпису писачком у
створенні великодніх писанок
Учасники майстер-класу цілком
поринули у робочу атмосферу

Організатори дійства – викладачі філологічного факультету
Леся Баранська та Ірина Дмитрів
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«Дрогобич – місто магнолій»
11 квітня 2018 року відбулася реалізація
проекту «Magnolia challenge» (висадження
магнолій у громадських місцях, біля храмів,
відомих пам’ятників, дошкільних та навчальних
закладів), куратором якого стала ГО «Україна –
це ти».
Ректор професор Надія Скотна, віцеректор Українського Католицького Університету
у Львові, правозахисник, журналіст Мирослав
Маринович, громадський активіст Хосе Турчик,
керівники навчальних підрозділів університету
та представники ГО «Україна – це ти» висадили
дві рідкісні магнолії біля головного корпусу
Франкового вишу. Ректор професор Надія
Скотна та керівник ГО «Україна – це ти» Наталія
Дорошенко зазначили, що метою заходу є
бажання зробити рідне місто красивішим,
озеленити його територію, привернути ще
більшу увагу туристів, об’єднати дрогобичан
навколо ідеї розвитку рідного краю, подарувати
майбутньому
підростаючому
поколінню
комфортне, затишне та квітуче місто. Згодом
було висаджено ще десять магнолій біля
навчальних корпусів.

Магнолія – давня як світ і елегантна у своїй
простоті квітка
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«Відкриті дані для міста та громадян»
11 квітня 2018 року в актовій залі головного корпусу
університету відбулася лекція-тренінг «Відкриті дані для
міста та громадян». З вітальним словом до присутніх
звернулися ректор професор Надія Скотна, міський
голова Тарас Кучма, а також директор Інституту стратегії
розвитку міста Володимир Кондзьолка.
Лекція
Станіслава Гайдера, яка стосувалася
відкритих даних, була змістовною, повчальною та цікавою,
викликала
жваву
реакцію
аудиторії.
Результат
перевершив усі сподівання – запланований годинний
монолог перетворився на дві години діалогу. На кейсах
міста було продемонстровано, як Дрогобич отримує
додаткові кошти, як розбиваються стереотипні мислення, і
взагалі, які дивіденди приносять відкриті дані мешканцям
та владі.

Слухачів лекції вітає міський
голова Тарас Кучма

Виступає Володимир
Кондзьолка

Під час виступу ректор
професор Надія Скотна

Лекцію читає
Станіслав Гайдер

Як університет
допоможе розвивати
відкриті дані місту?
Легко!
Наприклад,
студенти на практикумах
можуть
почистити
усі
формати розпорядників інформації, які
не
читаються
машинами.
Також
університет готовий відкривати власні дані та розміщати їх на міському порталі
(скажімо, географія студентів та ін.). Крім того, спільно з відповідними факультетами
будуть створюватися аналітичні матеріали щодо роботи Е-сервісів міста та матеріали
на основі відкритих даних. І найважливіше – є розуміння і підтримка усіх сторін, а
значить – буде результат!
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II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Початкова освіта», «Професійна освіта», «Історія та археологія»

На базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського з 10 до 12 квітня 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт зі спеціальності «Початкова освіта». На конкурс було
подано 64 студентські наукові роботи.
Студентка ІV курсу факультету початкової та
мистецької освіти Іванна Денькович «Технологія
розвитку критичного мислення як засіб формування
мовної особистості учня початкової школи» (науковий
керівник – доцент Світлана Луців) нагороджена
Дипломом
ІІІ
ступеня
переможця
ІІ
туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Початкові освіта».
Іванна Денькович (зліва)

***
10 – 12 квітня 2018 року на базі
Української інженерно-педагогічної академії
відбувся II етап Всеукраїнської олімпіади зі
спеціальності «Професійна освіта». За право
визначити особисті таланти майбутнього
викладача професійної освіти змагалися 138
студентів із 30 вищих закладів освіти різних
міст України.
Наш університет представляв студент

III
курсу
навчально-наукового
інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій Андрій Пахомов,
який продемонстрував високий рівень
теоретичних знань і практичних умінь,
представивши й захистивши дидактичний
проект
«Муфти
зчеплення
сучасних
автомобілів», та провів цікавий фрагмент
уроку
з
використанням
цифрових
технологій
(керівники:
доценти
Мирослав Пагута та Юрій Скварок).
Для студентів була організована
прогулянка містом, проведений «круглий
стіл»
та
психологічний
тренінг
«Стресостійкість – запорука активного
життя».
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Андрій Пахомов

* * *
Підсумкова науково-практична конференція відбувалася 11 – 12 квітня 2018 р. в
м. Кропивницький у корпусі Центральноукраїнського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. 106 студентських наукових робіт надійшло із 53 ЗВО
України. Галузева конкурсна комісія одноголосним рішенням допустила до конкурсу
103 роботи.
Кожна робота була прорецензована двома членами галузевої комісії і за
рейтинговою оцінкою до участі у підсумковій науково-практичній конференції
допущено 30 робіт, серед яких і робота студентки ІV курсу
історичного факультету Аліни-Тетяни Звіринської «Минуле
і сьогодення єврейської громади у Жидачеві: історикокраєзнавчий нарис» (науковий керівник – доцент
Володимир Галик).
Під
час
презентації
Аліна-Тетяна
Звіринська представила результати наукового
дослідження та посіла 20 сходинку в рейтингу
допущених до захисту робіт. Студентка
нагороджена Дипломом ІІІ ступеня переможця
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Історія та
археологія».
Аліна-Тетяна Звіринська

* * *
11
–
14
квітня
2018
року
в
Південноукраїнському державному педагогічному
університеті ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса) відбувся
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Хореографія». Наш університет
представляла студентка ІІІ курсу факультету
початкової та мистецької освіти спеціальності
«Хореографія» Каріна Субачус.
У
І
хореографічно-виконавському
турі
олімпіади учасниця представила хореографічний
етюд «Гіркі полини» (керівник – доцент Петро

Фриз), участь в якому взяли студенти Франкового
На фото (зліва направо):
вишу Тетяна Войтів, Сніжана Смерега, Анна Фегер.
Тетяна Войтів, Сніжана Смерега,
доцент Петро Фриз, Каріна
У
ІІ
композиційно-педагогічному
турі
Субачус та Анна Фегер
олімпіади
була
представлена
композиція
«Українська тема в хореографії: інтерпретація на сучасну тему», постановку якої
студентка здійснювала за участі студентів Південноукраїнського державного
педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.
За результатами олімпіади студентка Каріна Субачус нагороджена дипломом «За
актуальність теми та її художньо-хореографічне втілення».
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Настав їх час, обтяжений плодами…
16 квітня 2018 року під час щотижневої наради міського голови Дрогобича з
керівниками структурних підрозділів міської ради та держустанов міста Тарас Кучма
урочисто відзначив переможців Міжнародних мовно-літературних конкурсів, які
зробили значний внесок у популяризацію освіти Дрогобича — студентів
філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка.
Тарас Кучма вручив грамоти міського голови Лілії Стефанишин —
переможниці фінального етапу зі здобуттям І місця VII Міжнародного літературномовного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Марії
Дрич — переможниці фінального етапу зі здобуттям І місця XVIII Міжнародного
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.
Окрім цього, міський очільник
відзначив подякою наукового керівника
студенток — доцента Марію Стецик.
Як наголосив напередодні вручення
викладач ДДПУ імені Івана Франка,
депутат міської ради Ігор Розлуцький,
вже вісім років поспіль доцент Марія
Стецик готує студентів до участі у
Міжнародних конкурсах, вони жодного
разу не повернулись без призових
місць, однак цьогоріч студенти стали
абсолютними
переможцями
двох
Міжнародних конкурсів, посівши перші
Мер м. Дрогобич Тарас Кучма вручає
місця.
Марії Дрич грамоту та цінний подарунок

На фото (зліва направо): Лілія Стефанишин, Марія Дрич,
міський голова Дрогобича Тарас Кучма,
доцент Марія Стецик
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Депутат
міської
ради
Ігор
Розлуцький наголосив, що вісім
років поспіль Марія Стецик
готує студентів до участі у
Міжнародних конкурсах, вони
жодного разу не повернулись
без призових місць, однак
цьогоріч
студенти
стали
абсолютними
переможцями
двох Міжнародних конкурсів,
посівши перші місця

ХХVIІ звітна науково-практична конференція, присвячена
70-річчю від дня народження ректора професора Валерія Скотного
17 квітня 2018 року в приміщенні Львівського обласного академічного
музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича розпочала свою роботу ХХVIІ
звітна науково-практична конференція учнів Дрогобицького педагогічного ліцею,
яка
цьогоріч
присвячена
70-річчю від дня народження
ректора
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету ім. І. Франка (1989 –
2011)
професора
Валерія
Скотного.
З вітальним словом до
учасників
конференції
звернулися:
міський
голова
Дрогобича
Тарас
Кучма,
На фото (зліва направо): ректор професор Надія
ректор професор Надія Скотна
Скотна, міський голова Тарас Кучма, директор
ліцею Ольга Заяць, перший директор ліцею
та
заступник
директора
проректор з науково-педагогічної роботи
Львівської
обласної
Малої
(1980 – 2015 рр.) Юрій Кишакевич
академії наук Ольга Руда.
З доповіддю
«Слово про
професора
Валерія
Скотного» виступив перший директор ліцею проректор з
науково-педагогічної роботи (1980 – 2015 рр.) Юрій
Кишакевич, який розповів про багаторічного керівника
Франкового вишу та його вклад у педагогічну освіту Україну.
Найкращі наукові роботи всеукраїнських конкурсів
були
представлені
учасникам
конференції
учнями
Дрогобицького ліцею.
Доповідь першого
директора ліцею
Юрія Кишакевича

Доповідь учениці ліцею
Валерії Квас

Гості та учасники конференції
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Міжнародна науково-практична конференція
з проблем здоров’я та харчування на біолого-природничому факультеті
18 квітня 2018 року на біолого-природничому факультеті розпочалася
Міжнародна науково-практична конференція з проблем здоров’я та харчування, яка
організована спільно з Полонійною академією (м. Ченстохова).
З вітальними словами до гостей та присутніх звернулися
ректор професор Надія Скотна та декан біолого-природничого
факультету доцент Світлана Волошанська, наголосивши на
актуальності вказаної проблеми.
Із доповіддю «Оцінка стану харчування студентської
молоді в сучасних умовах» виступила доцент Галина
Ковальчук, продемонструвши результати анкетування, яке
проведеного серед студентської молоді ДДПУ ім. І. Франка та
студентів коледжу VIVES (Бельгія). Продовжила пленарне
засідання зі своєю доповіддю лікар-дієтолог Людмила Бібік
(м. Запоріжжя) «Роль оздоровчого харчування в профілактиці

Вітальне слово
виголошує
ректор професор
Надія Скотна

захворювань людей похилого віку», яка акцентувала присутнім
необхідність правильного харчування. Доцент Тарас Кавецький
представив наукову доповідь «Нові полімерні матриці для
конструювання амперметричних ензимних біосенсорів».
На завершення пленарного засідання для учасників була
організована екскурсія Дрогобичем. Свою роботу конференція
продовжить у місті Ченстохова (Полонійна академія), де
відбудуться секційні засідання.
Доповідає лікардієтолог Людмила
Бібік (м. Запоріжжя)

Учасники та гості конференції

Із доповіддю виступає доцент
Галина Ковальчук
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Міжнародна науково-практична конференція
з проблем здоров’я та харчування у м. Ченстохова
19 – 20 квітня 2018 року продовжила свою роботу Міжнародна науковопрактична конференція з проблем здоров’я та харчування, організована спільно з
Полонійною академією (м. Ченстохова).
Із вітальним словом до присутніх звернулися ксьондз ректор академії
професор Анджей Кринський, декан біолого-природничого факультету доцент
Світлана Волошанська, декан інтердисциплінального факультету Олена Бурунова.
До привітання учасників конференції долучився музичний гурт «Slask».
Перший день конференції завершився святковою Божественною літургією у каплиці
Святої Матері Божої монастиря на Ясній горі. Крім того, була запропонована
екскурсія
в
монастирську
бібліотеку, де зберігаються
стародруки.
Робота
конференції
закінчилася
підбиттям
підсумків
та
врученням
сертифікатів. Ксьондз ректор
Полонійної академії професор
Анджей Кринський висловив
подяку всім учасникам та
запропонував проводити такі
заходи щорічно. Святковий
настрій створив Краківський
духовий оркестр.
Після завершення секцiйного засiдання

Викладачi бiолого-природничого факультету та студенти, якi навчаються за програмою
«Подвiйний диплом»
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Міжнародна науково-практична конференція
до 70-річчя від дня народження професора Валерія Скотного
20 квітня 2018 року в актовій залі головного корпусу університету відбулася
Міжнародна науково-практична конференція до 70-річчя від дня народження
професора
В.Г. Скотного
«Актуальні
проблеми
філософії
освіти:
загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри». Перед
відкриттям заходу було здійснено урочисте освячення пам’ятної дошки доктору
філософських наук, академікові, заслуженому працівнику освіти України,
професорові Валерію Скотному.

Відкриття пам’ятної дошки професора Валерія Скотного

Слово на пошану професора
Валерія Скотного виголошує
єпископ СамбірськоДрогобицької єпархії
владика Ярослав Приріз

Відкрив конференцію професор
директор
навчально-наукового
інституту
фізики,
математики,
економіки та інноваційних технологій
Василь Бойчук та запросив до
Виступ ректора професора Надії Скотної
вітального слова гостей: єпископа
Самбірсько-Дрогобицької єпархії владику Ярослава
Приріза та настоятеля Святоандріївського храму
протопресвітера отця Михайла Бачинського. Зі
вступним словом виступила ректор професор
Надія Скотна, яка поділилася спогадами про
світлої пам’яті Валерія Григоровича. Згадано дитячі
роки ректора, його юність, перші професійні кроки
та становлення як педагога, філософа й керівника
університету, вчителів і наставників, а також
процитовано улюблені вислови професора.
Професор Юрій Кишакевич
Із теплими словами спогадів виступили:
ділиться спогадами про
проректор з науково-педагогічної роботи (1980 –
трудовий та науковий шлях
2015 рр.) професор Юрій Кишакевич, міський
професора Валерія Скотного
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Виступає ректор
Жешувського університету
професор Володимир
Бонусяк

Доповідь доктора Беати
Скварек (РП)

Слово на пошану Валерія
Скотного виголошує професор
Станіслав Домбровський (РП)

Виступ професора
Світлани Щудло

Виступає доцент
Жанна Янко

Під час виступу професора
Володимира Возняка

голова Дрогобича (1998 – 2002 рр., 2010 – 2014 рр.)
Олексій Радзієвський, професор Віра Мовчан, ректор Жешувського університету
професор Володимир Бонусяк, професор Вищої державної професійної школи імені
Вітелона в Легниці (Польща) Станіслав Домбровський.
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На пленарному засіданні із доповідями виступили
професори Володимир Возняк, Володимир Кемінь та
Мирослав Савчин та ін.
Робота конференції продовжилася секційними
засіданнями та підбиттям підсумків.

Протопресвітер отець
Михайло Бачинський
ділиться спогадами про
професора Валерія
Скотного
Доповідає професор
Володимир Кемінь
Із теплими словами
спогадів виступає
професор Віра Мовчан

Виступ старшого викладача
кафедри філософії КПІ
ім. І. Сікорського Василя
Піхоровича

Доповідь доцента
Віри Лімонченко

Доповідь професора
Мирослава Савчина

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції
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Інклюзивне навчання у початковій школі: як це виглядає на практиці
24 квітня 2018 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбулася
зустріч викладачів та студентів старших курсів із директором Стрийської ЗШ №11
Сергієм Запісовим, учасники якої активно обговорювали тему «Інклюзивна освіта в
Україні: питання і відповіді». У кожному виступі
наголошувалося, що проблема інклюзивної освіти, тобто
освіти дітей з особливими потребами, з кожним роком
стає, на жаль, все більш актуальною.
Тому виникла потреба у відповідній підготовці
майбутніх
педагогічних
кадрів
до
роботи
у
специфічному інклюзивному освітньому середовищі.
Колишній випускник педагогічного факультету, а нині
директор початкової школи Сергій Запісов, ділився з
присутніми досвідом створення такого інклюзивного
Директор ЗШ № 11
освітнього середовища у ЗШ №11 м. Стрий, де
м. Стрий Сергій Запісов
навчаються 20 учнів із різними особливими освітніми
ділився досвідом про
інклюзивну освіту
потребами.
Своїми позитивними враженнями
від побаченого у цій школі поділилися
студенти
ІV
курсу
факультету
початкової
та
мистецької
освіти
Світлана Чопик, Іванна Проць та Тетяна
Лапунька, які разом зі старшим
викладачем Оксаною Скварок побували
там нещодавно, відвідували уроки,
знайомилися
з
особливостями
здійснення інклюзивної освіти на
практиці.
На фото (зліва направо): студенти Світлана
Чопик, Тетяна Лапунька, Іванна Проць
діляться враженнями про Стрийську школу

Доцент Ірина Садова
взяла участь у дискусії

Старший викладач Оксана Скварок підсумовує
зустріч про інклюзивну освіту
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Економічний брейн-ринг
25 квітня 2018 року в актовому залі навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій кафедрою економіки та
менеджменту було проведено інтелектуальну гру «Економічний брейн-ринг».
Учасниками заходу були учні Дрогобицького ліцею
(команда «Акули бізнесу»), Дрогобицької гімназії
імені Богдана Лепкого (команда «Гімназійний
баланс»), студенти Дрогобицького коледжу нафти і
газу
(команда
«Нафтові
магнати»)
та
Дрогобицького механіко-технологічного коледжу
(команда «Спікери ДМТК»).
З вітальним словом перед учасниками та
вболівальниками виступив заступник директора
інституту доцент Юрій Галь, а також завідувач
Виступ завідувача кафедри
економіки та менеджменту
кафедри економіки та менеджменту професор
професора Богдана Кишакевича
Богдан Кишакевич. Із правилами проведення
економічного брейн-рингу учасників ознайомила доцент Оксана Процишин.
У результаті цікавої та напруженої боротьби у трьох раундах переможцем
стала команда «Гімназійний баланс» Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого, ІІ
місце здобула команда «Спікери ДМТК» Дрогобицького механіко-технологічного
коледжу, а ІІІ місце
виборола
команда
«Акули
бізнесу»
Дрогобицького ліцею.
Усі
учасники
брейн-рингу
були
відзначені
наборами
книг
на
економічну
тематику,
почесними
грамотами, а переможець
‒
команда
«Гімназійний
баланс»
Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого –

Із правилами проведення брейн-рингу команди
ознайомлює доцент Оксана Процишин
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Представлення команд

отримала великий торт. У перерві
між раундами завідувач кафедри
економіки
та
менеджменту
професор
Богдан
Кишакевич
розповів
присутнім
про
спеціальності, за якими кафедра
здійснює підготовку бакалаврів і
магістрів. Глядачі були залучені до
розв’язування нестандартних задач
на економічну та математичну

тематику, які підготував доцент Роман Кубай. Для учасників та численних гостей
заходу кафедра організувала солодкий стіл.
Уже хорошою традицією є проведення кафедрою економіки та менеджменту
конкурсу творчих робіт «Бізнес-ідеї учнівської молоді». Це відкритий захід, мета
якого – привернення уваги учнівської молоді до питань підприємницької діяльності
та економічного зростання України. Організаторами конкурсу виступають кафедра
економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка, відділи освіти Дрогобицької, Трускавецької та Бориславської
міських рад, відділ освіти Дрогобицької РДА.
Перемогу у цьогорічному
конкурсі журі присудило учениці
10-го класу Дрогобицького ліцею
Вікторії
Герман
за
проект
«Крамниця здоров’я» (науковий
керівник – Середня Ольга, вчитель
економіки Дрогобицького ліцею).
25 квітня 2018 року в актовій залі
навчально-наукового
інституту
фізики, математики, економіки та
Команда «Гімназійний баланс» – переможець
інноваційних технологій під час
брейн-рингу Дрогобицької гімназії
імені Богдана Лепкого

проведення «Економічного брейн-рингу» завідувач
кафедри економіки та менеджменту професор
Богдан Кишакевич нагородив переможницю
грамотою і грошовим призом.

Професор Богдан Кишакевич
нагороджує переможця конкурсу
ученицю 10-го класу Дрогобицького
ліцею Вікторію Герман та її
наукового керівника Ольгу Середню

Учасники економічного брейн-рингу
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Зустріч із творчим подружжям
25 квітня 2018 р. в ауд. 32 головного корпусу університету відбулася зустріч із
творчим подружжям – письменниками Володимиром Лисом та Надією Гуменюк,
організатором якої виступила кафедра світової літератури та славістики. Модератор
заходу – доцент Мирослава Іванишин – представила гостей читацькій аудиторії.
Володимир Лис – знаменитий прозаїк і драматург, володар низки престижних
літературних премій, титулу «Золотий письменник України», автор «Найкращого
роману десятиріччя» – «Століття Якова». Його називають справжнім народним
письменником і феноменом сучасності.
Надія Гуменюк – українська поетеса, прозаїк, авторка понад тридцяти книжок,
лауреат літературних премій: імені Лесі Українки, імені Агатангела Кримського,
імені Олександра Олеся, переможець Міжнародного літературного конкурсу
«Коронація слова» за роман «Вересові меди». Володимир Лис у своєму виступі
коротко охарактеризував свою «волинську»
трилогію: «Століття Якова», «Соло для
Соломії» та «Діва Млинища», а також
найновіший
роман
«Місяць,
обмитий
дощем». Про джерела своїх творів, їх
прообрази, образи детально розповіла Надія
Гуменюк.
Розлогими
були
відповіді
письменників на запитання шанувальників
їхньої творчості. Мирослава Іванишин
На фото (зліва направо): Надiя
Гуменюк,
Володимир Лис та доцент
акцентувала своєрідність романної прози
Мирослава Іванишин
Володимира Лиса та Надії Гуменюк у
контексті української літератури ХХІ століття. Поетичним акордом зустрічі стали
вірші Надії Гуменюк, які звучали з уст самої авторки.

Шанувальники творчостi письменникiв

Поетичним
акордом зустрічі
стали вірші Надії
Гуменюк, які
звучали з уст
самої авторки

Автограф-сесiя
Володимира Лиса
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«Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного» з міні-футболу
25 квітня 2018 року на спортивному майданчику ДДПУ відбувся VІ розіграш
«Кубку пам’яті ректора Валерія Скотного» з міні-футболу.
Урочисто відкрив змагання і виступив із вітальним словом проректор з
науково-педагогічної роботи доцент Юрій Вовк. У церемонії відкриття взяли участь:
директор навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я професор
Микола Лук’янченко, голова профкому працівників Олена Куцик, головний тренер
команди
ДДПУ
доцент
Анатолій
Веселовський.
Організаторами
заходу
вже
традиційно стали викладачі навчальнонаукового інституту фізичної культури і
здоров’я та профком працівників.
У змаганнях взяли участь: збірна
команда
Дрогобицького
державного
Ігровий момент
педагогічного університету імені Івана
Франка (ДДПУ), збірна команда навчальнонаукового інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій (ІФМЕІТ)
й інституту підприємництва та перспективних
технологій
Національного
університету
«Львівська політехніка» (ІППТ).
У запеклій боротьбі з результатом 7:6
«Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного»
здобула
збірна
команда
Дрогобицького
Вручення нагороди
державного педагогічного університету імені
Івана Франка.

Учасники «Кубку пам’яті ректора Валерія Скотного»
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Науковий успіх студентки соціально-гуманітарного факультету
23 – 25 квітня 2018 року в Ужгородському національному університеті на базі
факультету суспільних наук проходив ІІ етап
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Соціальна робота» серед
студентів закладів вищої освіти.
На конкурс було подано 73 наукові роботи
від 82 студентів із 40 закладів вищої освіти
України.
Франковий університет на завершальному
етапі конкурсу представляла студентка соціальногуманітарного факультету Лілія Хлонь із науковою
роботою «Досвід соціальної роботи з внутрішньопереміщеними особами в діяльності соціальних
служб м. Дрогобич», яка стала результатом
Диплом студентці Лілії Хлонь
реалізації спільного Міжнародного україновручає доктор філософських наук
професор завідувач кафедри
бельгійського проекту «Соціальна робота з
соціології та соціальної роботи
мігрантами: досвід України та Бельгії».
Федір Шандор
За результатами захисту та презентацій
студентських наукових робіт Лілія
Хлонь
здобула
переконливу
перемогу, посівши І місце, і була
нагороджена Дипломом І ступеня
(науковий керівник – доцент Ніна
Гордієнко).
Журі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі
спеціальності
«Соціальна робота»

Учасники ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт
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Вшанування пам’яті УСС на горі Маківка
У рамках міської «Програми національно-патріотичного виховання молоді»
26 квітня 2018 року студентський актив університету на чолі з головою профкому
студентів Ігорем Гівчаком та студентським ректором Віталієм Дитяткіним здійснили
похід на гору Маківку Сколівського району, де розташований меморіальний
військовий цвинтар українських січових стрільців. я лампадок
У ці дні минає 103-я річниця перемоги Українських січових стрільців у бою із
російськоімперськими військами на горі Маківка під час Першої світової війни.
На вершині гори усі присутні поклали квіти до підніжжя Меморіалу, запалили
лампадки та помолилися на
могилах полеглих січовиків.
Як відомо, бої за гору
Маківку відбулися під час
Першої світової війни на
східному фронті в Карпатах
між
підрозділами
австроугорських та російських військ.
Найзапекліша боротьба за гору
Маківку тривала з 29 квітня до
4 травня 1915 року. У той час,
як
австрійські
частини
відступали
під
натиском
російських військ, Українські
січові стрільці вистояли та
зуміли
втримати
позиції.
Таким чином 55-а австроугорська
піхотна
дивізія
виконала передбачені стратегічні завдання.

Покладання лампадок
Студентський актив унiверситету

89

До джерел української писемності
26 квітня 2018 року на філологічному факультеті відбулася презентація книги
словацького історика церкви і богослова Горазда-Андрія Тимковича «Богомудрі
вчителі Св. Кирило і Методій» (Дрогобич, 2017). Представляв видання його
упорядник і редактор о.-прот. Іван Гаваньо, викладач богослов’я і філософії
Дрогобицької
духовної
семінарії.
Акцію
організували
студентський
Культурологічний клуб ім. Володимира Бірчака і Франкознавчий гурток (керівник –
доцент Олег Баган).
Оригінальність і значущість видання полягає у тому, що Г.-А. Тимкович вивчає
тему русинської культури і церковної історії у втраченому українському етнічному
просторі – на теренах сучасних Словаччини і Угорщини. Власне, книга складається із
серії розвідок про перші роки поширення християнства у
слов’ян, перші рукописи кирилицею і глаголицею, про
значення місії Св. Кирила і Методія, які через
християнську культуру Великої Моравії суттєво вплинули
на становлення духовних традицій давньої України.

Викладач богослов’я і
філософії Дрогобицької
духовної семінарії
о.-прот. Іван Гаваньо

О. Іван Гаваньо
розповів
про
цікаву
долю Г.-А. Тимковича,
який
проживає
як
монах-василіянин у Пряшеві, зазнаючи постійних ущемлень за свої погляди від
влади; про значення досліджень у сфері ранньохристиянської Русі, які започаткував
ще Іван Франко, які дозволяють нам, українцям, поглянути з несподіваного західного
боку на історію і культуру України. Зокрема, він наголосив, що в сучасних українців
має зберігатися усвідомлення того, що до Х ст. в регіоні Карпат існувала руська
протодержава Велика Хорватія (інша назва – Червона Русь), про яку уривково
згадують літописи і яка занепала через неповністю відомі нам причини, «Уламками»
цього давнього руського світу, який сягав долини р. Вісла, передгірїв Татр,
Трансильванії і Середнього Дунаю, є сьогодні русинські поселення Лемківщини в
Польщі і Східній Словаччині, українське Закарпаття. Сам о. І. Гаваньо виступив у
книзі ще й перекладачем, уперше переклавши з церковнословянської і словацької
мов низку творів і документів, зокрема «Житіє Константина» і «Житіє Методія», які є
надважливими живими свідченнями про християнські місії серед слов’ян і потрібні
для нинішніх студій священства, богословів, істориків Церкви та філологів.
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ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки»
26 – 27 квітня 2018 року у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки».
ІІ тур Конкурсу проводився у два етапи: перший – рецензування робіт;
другий – проведення підсумкової науково-практичної конференції. До участі у
конференції було запрошено 14 учасників з різних закладів вищої освіти України.
Дипломом
І
ступеня
нагороджені: Тетяна Данилюк
(ДВНЗ
«Прикарпатський
національний університет імені
Василя
Стефаника»,
ІваноФранківськ); Катерина Ткаченко
(Київський університет імені
Бориса
Грінченка);
Степан
Ігнатов (Українська інженерноЧлени Галузевої конкурсної комісії
педагогічна академія, Харків).
Дипломом ІІ ступеня: Віра Рахівська (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського); Богун Наталія (ДВНЗ «Криворізький
державний педагогічний університет»); Альона Шолохова (Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького); Олександр
Реєнт (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Дипломом ІІІ ступеня: Юлія Добуш (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Олена Мулярчук (Донецький національний
університет імені Василя Стуса, Вінниця); Карина Вавілова (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);
Марія Подкур (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Анна
Радько (Рівненський державний гуманітарний університет); Олександра Тверезовська
(Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ); Ірина
Горбачова
(Глухівський
національний
педагогічний
університет
імені
Олександра Довженка).

Учасники підсумкової науково-практичної конференції
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Наукові досягнення студентів біолого-природничого факультету
26 – 27 квітня 2018 року в Полтавському національному педагогічному
університеті імені В.Г. Короленка відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія».
На І (заочний) етап було подано 71
студентську наукову роботу із 40 закладів вищої
освіти, однак для участі у підсумковій науковопрактичній конференції запрошено авторів
лише 20 наукових робіт. Серед учасників були і
студенти біолого-природничого факультету
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка Світлана
Шумило та Вікторія Лесів із науковою роботою
«Дослідження деяких біологічно активних
На фото (зліва направо): науковий
речовин Calendula officinalis L., вирощених за
керiвник Оксана Лупак, голова
впливу біостимуляторів росту «Вермистиму» і
галузевої комiсiї Сергiй Шевчук,
студентка Вікторія Лесiв пiд час
«Вимпелу» в ґрунтово-кліматичних умовах
вручення нагороди
Передкарпаття». Наукову роботу представила
студентка ІІІ курсу групи БХ-31Б Вікторія Лесів.
Із вітальним словом до учасників конференції звернулися: директор
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена
Харченко, голова галузевої комісії проректор з наукової роботи Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка доцент Сергій
Шевчук, голова організаційного комітету декан природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
професор Марина Гриньова.
На підставі рецензій та оцінки наукової доповіді галузева конкурсна комісія
нагородила студентів Світлану Шумило та Вікторію Лесів Дипломом ІІІ ступеня.
Наукові керівники – доцент Галина Клепач і викладач Оксана Лупак.

Учасники II етапу та члени галузевої комiсiї Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робiт за галуззю знань «Бiологiя»
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Майстри-тренери з освіти для демократичного громадянства
та освіти з прав людини
28 квітня завершилося навчання за тренінговою програмою «Формування
громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для
викладачів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за галуззю знань
«Освіта» спеціальності «Початкова освіта».
Викладачі факультету початкової та мистецької освіти під час заключного
модуля навчання відвідали уроки в пілотній Хотівській школі Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Київської області, побачили на практиці
формування демократичних цінностей у шкільній практиці. Це був цікавий і
корисний досвід, адже учасники не просто спостерігали за навчальним процесом у
початковій школі – вони побачили, що таке освіта для демократичного громадянства
та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в дії, стали свідками формування сучасної
демократичної школи.
Завершальним етапом професійного розвитку майстер-тренера з ОДГ/ОПЛ
була презентація портфоліо. Експерти проекту DOCCU оцінили результати роботи
педагогів і вручили свідоцтва майстер-тренерів з освіти для демократичного
громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей
першим 20-ти випускникам. Сертифікати майстер-тренерів з ОДГ/ОПЛ отримали
доценти кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій
школі Наталія Муляр, Світлана Луців, Ірина Садова та Оксана Жигайло.

Вручення свідоцтва
майстер-тренера
Наталії Муляр

Свідоцтво майстертренера отримала
Ірина Садова

Свідоцтво
майстер-тренера –
Світлані Луців

Викладачі закладів вищої освіти – учасники тренінгу
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Майстер-тренер
Оксана Жигайло

Візит китайської делегації з Уханьського технологічного університету
24 – 29 квітня 2018 року в нашому університеті перебувала з візитом китайська
делегація з Уханьського технологічного університету (м. Ухань, КНР) у складі трьох
осіб: керівника проекту з китайської сторони доктора Цзянь Жуань (Jian Ruan),
професора Хайчжен Тао (Haizheng Tao) та професора Сюцзянь Чжао (Xiujian Zhao).
Мета візиту: проведення досліджень у межах виконання спільного українськокитайського науково-дослідницького проекту «Нові склоподібні халькогалогенідні та
оксидні матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих нанониток для
нелінійної оптики та фотоніки» (терміни виконання 2017 – 2018 рр.), що
фінансується Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і
технології Китайської Народної Республіки у межах міжнародного науковотехнічного співробітництва.
Під
час
візиту
відбулася
зустріч
китайських
колег
із
керівництвом університету –
ректором
професором
Надією
Скотною,
проректором з наукової
роботи
професором
Миколою
Пантюком,
проректором з науковопедагогічної роботи доцентом Юрієм Вовком, деканом біолого-природничого
факультету доцентом Світланою Волошанською, начальником НДС Лесею Перхун, а
також із керівником проекту з української сторони доцентом Тарасом Кавецьким.
Окрім виконання зазначеного науково-дослідницького проекту, також
обговорювалися переваги й перспективи міжнародного співробітництва з питань
академічної мобільності студентів, викладачів та науковців. Професор Сюцзянь Чжао
презентував
студентам
біологоприродничого
факультету
наукові
досягнення
Державної
ключової
лабораторії силікатних матеріалів для
архітектури Уханського технологічного
університету та можливості залучення
талановитої наукової молоді нашого
університету до спільних досліджень і
розробок.
Результати проведених спільних
досліджень
було
підсумовано
на
науковому семінарі за участі виконавців
проекту, де також було окреслено плани
подальшої співпраці.
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«PERPETUUM MOBILE – 2018»
27 – 30 квітня 2018 р. на базі Франкового університету
відбувся ХІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів
«PERPETUUM MOBILE». Цьогорічний мистецький форум
об’єднав виконавців з України, Білорусі, Литви, Чехії, Іспанії,
Італії, Польщі у п’яти номінаціях, серед яких – солісти (учні
початкових мистецьких навчальних закладів, студенти закладів
вищої освіти І – ІІ та III – IV рівнів акредитації), ансамблі
баяністів-акордеоністів та народних інструментів малих і
великих складів, оркестри народних інструментів.
До складу високоповажного журі Відкриває конкурс
ввійшли науковці, виконавці, педагоги, голова оргкомітету
ректор професор
керівники навчальних закладів: від
Надія Скотна
України – Андрій Сташевський (Полтава), Ігор Саєнко (Київ), Ярослав Олексів та Сергій Карась
(Львів), Віктор Чумак, Юрій Чумак, Сергій Максимов
(Дрогобич),
Михайло
Дмитришин
(Тернопіль); Італії –
Володимир Зубицький; Польщі – Януш Круль; Литви –
Едуардас Габніс та Гінтарас Бальчунас; Білорусії – Микола
Горка Хермоса
Сєврюков та Трофім Антіпов; Чехії – Марселла
(Іспанія)
Кусова-Халмова; Іспанії – Горка Хермоса.
У рамках конкурсу було проведено:
 ІІІ
Міжнародну
науково-практичну
конференцію «Музичне мистецтво ХХІ століття:
історія, теорія, практика», яка внесена до плану
роботи Міністерства освіти та науки України на
2018 рік. Свої наукові доробки представили
близько 70 учасників, зокрема із Польщі, Литви,
Латвії, Словаччини, Іспанії, Білорусі, Росії та
Дует «Passioné» (Чехія)

Акордеоніст
Володимир Бобанич

Виступає професор
Степан Дацюк

Лекція професора
Едуардаса Габніса
(Литва) Габніса

Звернення до
учасників Ігоря
Саєнка (Київ)

України. За підсумками конференції надрукований збірник праць спільно із
науковими інституціями Польщі, Литви та Казахстану;
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 концерти – «QUARTET

AKKO PROJECT» (Київ): заслужених артистів України
Романа Молоченка, Олега Шияна; лауреатів міжнародних конкурсів Віталія
Козицького, Богдана Машталяра; заслуженого артиста
України Ігоря Саєнка (Київ) та дуету «PASSIONÉ» (Чехія):
Володимира Зубицького (Італія – Україна) й молодих
виконавців Мантаса Леонардо Ліцсі Литва), Влодимира
Бобанича Дрогобич), Романа Пунейка(Львів);
 майстер-класи професора Горки Хермоси (Іспанія).
Наші результати: І премія – Володимир Бобанич; ІІІ премія –
дует: Юрій Бобітко та Іван Собіль.
Вітальне слово
виголошує голова
журі Володимир
Зубицькийи
(Італія – Україна)

Доповідає доцент
Андрій Душний

Професор Андрій
Сташевський (Полтава)
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Виступ професора
Януша Круля (РП)

