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Вручення свідоцтв і сертифікатів військовослужбовцям 
 

13 червня 2018 року в головному корпусі Франкового університету відбулася 
урочиста церемонія з нагоди вручення свідоцтв і сертифікатів 27 
військовослужбовцям, які звільнені у запас або відставку, а також учасникам АТО, 
котрі успішно завершили курси з перепідготовки за 
програмою «Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн». 

На церемонії вручення були присутні 
менеджер Програми НАТО-Україна з 
перепідготовки військовослужбовців, консультант 
Управління з питань політичних відносин і 
політики безпеки Крістофер Штаудт, виконавчий 
керівник Програми Олександра Огороднікова, 

директор ГО «Західний регіональний центр 
сприяння перепідготовці та соціальній адаптації 
військовослужбовців» Андрій Рой, ректор професор 
Надія Скотна та директор Центру ПОДП доцент 
Світлана Гірняк. 
Крістофер Штаудт розповів про діяльність 
НАТО в Україні, співпрацю з військовими та їх 
перепідготовку з метою адаптації до мирного 
життя. 

Зауважимо, що мета проекту – 
забезпечення професійного навчання, сприяння 
працевлаштуванню, надання інформаційних, 
консультаційних, профорієнтаційних послуг 
військовослужбовцям, що підлягають звільненню, особам, звільненим із військової 
служби, та учасникам АТО. 

До випускників із вітальним словом звернулася ректор професор Надія 
Скотна, яка розповіла про співпрацю університету з ГО «Західний регіональний 
центр сприяння 
перепідготовці та 
соціальній адаптації 
військовослужбовців» та її 
багаторічним очільником 
Андрієм Роєм.  

Ректор професор 
Надія Скотна та менеджер 
Програми НАТО-Україна 
Крістофер Штаудт 
вручили свідоцтва та 
сертифікати про навчання. 
 
 
 

Крістофер Штаудт розповів про 
діяльність НАТО в Україні 

Церемонія вручення свідоцтв та 
сертифікатів 

 

Фото на згадку 
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Участь у ІV Східному форумі самоврядування та економіки 
 

На запрошення Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ 
делегація нашого університету у складі проректора з науково-педагогічної роботи 
доцента Юрія Вовка, декана соціально-гуманітарного факультету доцента Ігоря 
Гриника та директора Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» 
доцента Богдана Лазорака взяла участь у ІV Східному форумі самоврядування та 
економіки, що відбувався у місті Томашув-Любельскі 15 – 16 червня 2018 року. 

Учасниками форуму були представники 
дипломатичних місій Польщі, України 
та Білорусі, міністерств освіти, 
економіки, інвестицій та розвитку, 
міські голови міст прикордонних 
територій, ректори і викладачі 
польських, українських та білоруських 
закладів вищої освіти. 

Під час форуму було обговорено 
можливості реалізації програми 
транскордонної співпраці «Польща – 

Білорусь – Україна», окреслено перспективи реалізації 
проектів нашого університету у рамках 
Східноєвропейської мережі університетів, розширення та 
реалізації програми ERASMUS+ у Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті ім. І. Франка. Всі 
ці питання розглядалися під час таких панелей: «Східний 
кордон ЄС: міст чи бар’єр розвитку», «Знаряддя 
економічного розвитку прикордонних територій», 
«Практичні аспекти транскордонної співпраці», 
«Підготовка молоді до європейського ринку праці». 
 

 

Виступає декан соціально-гуманітарного 
факультету доцент Ігор Гриник 

 

Вітальне слово ректора 
Антоні Дембінскі 

 

Учасники форуму 
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Творча поїздка студентської хорової капели «Gaudeamus» на Міжнародний 
музичний фестиваль університетів світу «FIMU – 2018» 

 

18 червня 2018 року студентська хорова капела «Gaudeamus» під керівництвом 
директора навчально-наукового інституту музичного мистецтва професора Степана 
Дацюка здійснила творчу поїздку на Міжнародний музичний фестиваль 
університетів світу «FIMU – 2018», який відбувся у м. Бельфор (Франція). Учасниками 
фестивалю були колективи з університетів Австралії, Бразилії, Канади, Індії, Нової 
Зеландії, Буркіна-Фасо, Тринідаду і Тобаго, а найбільше учасників представляли –  
європейські країни. «Gaudeamus» 
гідно показав українське хорове 
мистецтво на цьому мистецькому 
форумі, збираючи на своїх 
концертах переповнені зали 
слухачів. 

Дорогою до Франції на 
фестиваль, учасники хорової капели 
відвідали столицю Чехії Прагу та 
німецьке місто Дрезден, де мали 
можливість відвідати визначні 
місця, помилуватися архітектурою, 
історичними пам’ятками цих 
європейських міст. 

 
 

 

Студентська хорова капела «Gaudeamus» у 
м. Бельфор (Франція) 

Студентська хорова капела «Gaudeamus»  
на Міжнародному музичному фестивалі 

 університетів світу «FIMU – 2018» 
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У Франковому виші відбувся науково-практичний онлайн-семінар 
 

21 червня 2018 року на факультеті початкової та мистецької освіти кафедрою 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка спільно з кафедрою фахових методик і технологій 
початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» було проведено міжкафедральний науково-практичний онлайн-семінар 
«Актуальні проблеми навчання молодших школярів в сільській малокомплектній 
школі та класах-комплектах в контексті Закону України «Про освіту» та нового 
Державного стандарту початкової освіти». 

З вітальним словом та доповідями виступили завідувач кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Стахів, 
кандидат педагогічних наук, доцент Леся Колток та старший викладач кафедри 
Галина Шубак. 

Участь у дискусії з 
проблеми освітнього процесу 
сільської малокомплектної 
школи взяли викладачі 
кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти і 
кафедри математики, 
інформатики та методики їх 
викладання у початковій 
школі. 
Викладачами кафедр ухвалено 
подальші дії співпраці. 
 

 

 

Учасники науково-практичного онлайн-семінару 



 135 

Відбулась X Міжнародна конференція  
«Актуальні проблеми фізики напівпровідників» 

 

26 – 29 червня 2018 року відбулася X Міжнародна конференція «Актуальні 
проблеми фізики напівпровідників». Науковий захід розпочав свою роботу в 
конференц-залі санаторію «Дніпро» (м. Трускавець). Учасники конференції 
хвилиною мовчання вшанували пам’ять академіка Академії наук вищої школи 
України, доктора фізико-математичних наук, професора Василя Бойчука. 

З вітальним словом до 
присутніх звернувся проректор з 
наукової роботи професор Микола 
Пантюк, який розповів про науково-
педагогічний шлях та доробок 
професора Василя Бойчука, а також 
від імені адміністрації та вченої ради 
університету запропонував учасникам 
конференції підтримати ініціативу 
назвати регулярну школу-
конференцію іменем Василя Бойчука. 

До гостей заходу також звернулися член-кореспондент 
НАН України, професор Іван Блонський та дружина 
покійного – Уляна Бойчук. 

Надалі розпочалися пленарні доповіді згідно з 
Програмою конференції. Учасники конференції мали 
нагоду не лише почути наукові доповіді, але й поставити 
запитання доповідачам, що створило цікаву наукову 
атмосферу. 
 

 

 
 

Виступає професор Роман Пелещак 

До присутніх звернувся 
проректор з наукової 

роботи професор 
Микола Пантюк 

За трибуною – член-
кореспондент НАН України, 
професор Іван Блонський 

Робочий момент конференції 
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Участь у семінарі з розробки програм профілактики на місцевому рівні 
 

Викладачі університету проф. Світлана Щудло, доц. Олександра Смеречак та 
ст.викл. Ігор Зубрицький взяли участь у науково-практичному семінарі «Формування 
програм профілактики на місцевому рівні», який відбувся 9 – 11 липня 2018 р. на базі 
реабілітаціного центру «Назарет» Благодійного фонду «Карітас» УГКЦ. Цей семінар 
став продовженням навчальних зустрічей, які розпочалися у Львові серед робочої 
групи фахівців з розробки регіональної програми профілактики. 

Впродовж трьох днів відомі польські фахівці у галузі профілактики 
ризикованої поведінки та узалежнень проводили майстер-класи щодо організації 
профілактики серед молоді та розробки програм профілактики ризикованої 
поведінки на місцевому рівні. Серед 
запрошених експертів були проф. 
Януш Сєрославский (координатор 
проекту ESPAD у Польщі, Студія 
соціальних досліджень і ініціатив, 
Варшава), проф. Кшиштоф 
Осташевський (Інститут психіатрії та 
неврології, Варшава), Славомир 
Пєтрзак (Муніципальне управління 
Вроцлава, Благодійний фонд 
позитивної профілактики). 

До участі у семінарі були 
запрошені також представники 
державних і громадських інституцій 
міста, які зацікавлені у формуванні 
програми профілактики негативних 
явищ, поведінкових залежностей 
серед молоді. 

Нагадаємо, що викладачі 
нашого університету є учасниками 
українсько- польського проекту з 
університетом Казимира Великого у 
Бидгощі, спрямованого 
на підготовку фахівців 
у галузі профілактики 
серед молоді. Усі ці 
кроки є складовими 
єдиної масштабної ідеї 
побудови цілісної 
регіональної системи 
профілактики з 
врахуванням найбільш 
успішних міжнародних 
практик. 

Професор Кшиштоф Осташевський 
 

Учасники науково-практичного семінару 
«Формування програм профілактики на місцевому рівні» 
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Презентація двотомника «Листи до Олеся Гончара» 
 

11 липня з ініціативи професора Михайла 
Шалати в бібліотеці Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка відбулася 
презентація двотомника «Листи до Олеся Гончара». 
Подія стала черговою сходинкою у відзначенні 100-річчя 
від дня народження видатного українського 
письменника й громадського діяча Олеся Гончара. 
Розпочала зустріч модератор заходу завідувач відділу 
бібліотеки  Світлана Фартушок, яка привітала всіх 
присутніх, і відзначаючи актуальність презентованого 
видання, надала слово професору Михайлові Шалаті. У 
своєму виступі Михайло Йосипович представив 
видання, до якого ввійшли подані за автографами в 
хронологічному порядку 
(1946 – 1995 рр.) листи 
письменників, а також 
публіцистів, літерату-

рознавців, митців до всесвітньо відомого майстра 
художнього слова Олеся Гончара. Під час презентації 
видання  присутні мали змогу почути уривки з книги 
про своє листування з О. Гончаром, а також 
ознайомитись з життям і творчістю відомого 
письменника. 

На завершення відбулася презентація виставки 
«Щоб Вітчизна у серці жила», де були 
представлені твори і життєпис Олеся Гончара. 
 
 

Михайло Шалата. Під час 
презентації видання  присутні 

мали змогу почути уривки з книги 
про своє листування з  
О. Гончаром, а також 

ознайомитись з життям і 
творчістю відомого письменника 

Завідувач відділу 
бібліотеки Світлана 

Фартушок – модератор 
заходу 
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Вручення дипломів 
 

16 липня 2018 року в головному корпусі університету відбулася урочиста 
церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам денної та заочної форм 
навчання Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 

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

До випускників із вітальним словом звернулася директор Центру доцент 
Світлана Гірняк. 

Після вручення дипломів випускники зробили спільне фото на згадку. 
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Зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету 

1 серпня 2018 року відбулася чергова зустріч професора Ровшана Халілова з 
ректором університету професором Надією Скотною. 

Мета зустрічі – обговорення результатів роботи спільного українсько-
азербайджанського Міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і 
функціональних наносистем (керівники – доцент Тарас Кавецький (Україна), 
професор Ровшан Халілов (Азербайджан)) та перспектив подальшого 
співробітництва. 

На заході були також присутні декан біолого-природничого факультету 
доцент Світлана Волошанська і доцент Тарас Кавецький. Професор Ровшан Халілов 
розповів про досягнення центру за 2017/2018 навчальний рік, відзначивши 
публікацію серії спільних наукових робіт у журналах з імпакт-фактором, зокрема, 
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (2017/2018 Impact Factor: 3.026), Micro 
& Nano Letters (2017/2018 Impact Factor: 0.841), а також у книзі Advanced 
Nanotechnologies for Detection and Defence Against CBRN Agents, що видається NATO 
Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics (цитована Scopus), у 
співпраці з іранськими вченими, а саме – науковим консультантом центру доктором 
Абольфазлом Акбарзаде (Abolfazl Akbarzadeh) і його командою. Обговорювалися 

положення і структура центру, а 
також розміщення інформації 
про центр на інтернет-сторінці 
університету. 

Крім того, учасники 
зустрічі обговорили перспективи 
співпраці на період 2018 – 2020 
рр., де основні зусилля будуть 
зосереджені на спільних 
дослідженнях, публікації 
результатів у наукових журналах 
із високим імпакт-фактором, 
проведенні наукових семінарів (в 
тому числі в режимі on-line)           
і формуванні грантових проектів. 

На завершення ректор 
професор Надія Скотна 
відзначила високий науковий 
рівень проведеної роботи і 
вагомість розвитку співробіт-
ництва з вітчизняними та 
зарубіжними вченими світового 
рівня, які є партнерами центру. 
 
 
 

На фото (зліва направо): професори – Ровшан 
Халілов, Надія Скотна, доценти – Світлана 

Волошанська,  Тарас Кавецький 
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Обговорення основних принципів створення у Дрогобичі  
комфортного середовища для студентської молоді 

 

9 серпня у Світлиці Дрогобицької Ратуші відбулася спільна нарада міського 
голови Дрогобича Тараса Кучми та ректора Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка Надії Скотної щодо створення у місті 
комфортного середовища для студентського молоді. 

Участь у нараді також взяли радник міського голови Дрогобича Олег Дукас, 
начальник фінансового управління ДМР Оксана Савран, представники юридичного 
відділу міської ради, декан біолого-природничого факультету університету Світлана 
Волошанська, юрисконсульт Володимир Кисіль, голова студентського профкому Ігор 
Гівчак, партнери з Бельгії та представники студентства. 

Під час наради обговорили 
перспективи створення загально-
міської програми на 2019 рік щодо 
призначення системної стипендії 
міського голови Дрогобича 
кращим студентам університету. 
Як зазначила ректор університету 
Надія Скотна, студенти вже 
отримували стипендії міського 
голови, однак такі виплати були 
разовими. 

Окрім цього, учасники наради обговорили важливість створення студентських 
просторів, але, як наголосив міський голова Дрогобича Тарас Кучма, такі простори 
потрібно облаштовувати не лише біля адміністративних будівель, а зокрема біля 
студентських гуртожитків, де гуртується чимала кількість молоді. Під час 
обговорення цього питання Тарас Кучма підкреслив, що у межах проекту 
«Drohobych Smart city» у місті заплановано облаштування smart-зупинок 
громадського транспорту та камер відеоспостереження.  
Одне із найважливіших питань – створення цільової програми підтримки ІТ-
середовища у місті, зокрема саме до цієї програми планують включити системне 
стипендіювання міським головою кращих студентів Дрогобицького вишу, 
планується впровадити стажування студентів у місцевих ІТ-компаніях, а у випадку 

його успішності, подальшого 
працевлаштування         тут. 

Оскільки, за слова учасників 
наради, на сьогоднішній день 
саме сфера ІТ є найбільш 
оплачуваної та затребуваною. 
 
 

 
 

На фото (зліва направо): професор Надія Скотна, 
Володимир Кисіль, доцент Світлана Волошанська 

Під час обговорення наради 
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Відзначення 162-ї річниці від дня народження Івана Франка 
 

27 серпня 2018 року у 
м. Дрогобич відбулася ІІІ урочиста 
церемонія нагородження лауреатів 
Міжнародної премії імені Івана 
Франка. 

Участь у церемонії взяли 
засновники, члени правління та 
дирекція Міжнародного фонду Івана 
Франка, серед яких були представники 
Дрогобицького університету ректор 

професор Надія Скотна та професор 
Михайло Шалата. З вітальним словом 
до гостей та номінантів премії 

виступили: міський голова 
Дрогобича Тарас Кучма, ректор 
професор Надія Скотна, голова 
правління Фонду Роланд Франко, 
директор Фонду Ігор Курус. 
Представили лауреатські роботи 
члени міжнародного журі 
доктор історичних наук 
професор Одеського 
національного університету 
ім. І. Мечникова Тарас 
Вінцковський і доктор 
філологічних наук академік НАН 

України професор Пряшівського 
університету Микола Мушинка. 

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» нагороду 
отримала доктор філологічних наук, дійсний член Наукового товариства імені 
Тараса Шевченка, професор Українського католицького університету (Львів) і 
Українського вільного університету (Мюнхен), завідувач кафедри філології 
Українського католицького університету Ярослава Мельник. 

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних 
наук» нагороду здобув доцент східноєвропейської історії Гельсінського університету 
кафедри філософії, історії, культури та мистецтвознавства Йоганнес Ремі. 

На завершення заходу відбулося покладання квітів до підніжжя пам’ятника 
Іванові Франку в Дрогобичі. 

Після урочистої частини в актовій залі головного корпусу університету було 
зачитано інавгураційні промови лауреатів премії. 

Доцент Йоганнес Ремі представив свою монографію «Брати чи вороги: 
Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років». 

З вітальним словом до гостей та номінантів 
премії виступає ректор університету  

професор Надія Скотна 

Глядацька зала Народного дому імені Івана Франка 
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Доктор філологічних наук Ярослава Мельник виступила із представленням 
монографії «…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908 – 1916 роках». 
Усі присутні мали можливість не 
лише послухати промови лауреатів 
премії, а й задати питання для 
кращого ознайомлення із роботами. 

Після інавгураційних промов 
відбулася урочиста вчена рада з 
нагоди вручення звання «Почесний 
доктор Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка» (HONORIS CAUSA) 
кандидатові технічних наук, вченому-
інженерові, автору понад 50-ти 
наукових праць та винаходів у галузі 

автоматичного регулювання та 
приладобудування Роландові 
Франку. Слово на пошану 
номінанта виголосили 
професори Галина Сабат та 
Михайло Шалата, розпо-
відаючи про основні віхи його 
життя та діяльності. 

 

 
 
 
 

На фото (зліва направо): Йоганнес Ремі, 
професор Надія Скотна, Ігор Курус 

Фото на згадку 

У актовій залі імені професора Валерія Скотного 
гості та члени урочистої вченої ради 

Роланд 
Франко 
отримує 

нагороду з рук 
ректора 

університету 
Надії Скотної 
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Посвята першокурсників 
 

2 вересня 2018 року в Народному домі імені Івана Франка відбулася урочиста 
посвята першокурсників Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Урочистість, присвячена початку нового навчального року, зібрала чималу 
кількість присутніх. Серед них були члени вченої ради університету, почесні гості з 
провідних вишів Польщі, представники Дрогобицької райдержадміністрації та 
районної ради, професорсько-викладацький 
склад університету й основні винуватці            
свята – першокурсники. 

Розпочався захід урочистим внесенням 
державного прапора України та знамена 
університету. Крім того, студенти-
першокурсники поклали квіти до 
пам’ятників Іванові Франку, Тарасові 
Шевченку, Героям Небесної сотні та загиблим 
воїнам АТО, до могил ректорів 
університету професорів Валерія 
Скотного та Василя Надім’янова. 

Зі словами вітань до присутніх звернулася 
ректор професор Надія Скотна, яка побажала 
студентам плідного навчального року, звершення 
всіх мрій і задумів, здоров’я, наснаги і сил долати 

труднощі. До привітань також долучилися: голова Дрогобицької 
райдержадміністрації Андрій Шевкенич; народний депутат України Богдан 
Матківський; ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в 
м. Лєгніца (Польща) його маґніфіценція професор Ришард Пісарські, який 
подарував ректорові професору Надії Скотній картину-графіку – оригінальну копію 
брами Державної професійної школи імені Вітелона в м. Лєгніца, яка, до речі, була 
символічно відкритою; ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в 
м. Лєгніца у 1998 – 2007 рр. Станіслав Домбровскі; ректор Державної вищої техніко-
економічної школи у Ярославі його маґніфіценція Ришард Пукала. Настав 
урочистий момент: ректор Надія Скотна скіпетром посвятила першокурсників 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Романа 

Урочисте відкриття Посвяти студентів 
 

Вітальне слово виголошує ректор  університету 
професор Надія Скотна 

 

До присутніх звернувся 
народний депутат України 

Богдан Матківський 
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Пелика (історичний факультет) і Юлію Заневич 
(факультет початкової та мистецької освіти) та 
вручила символічний студентський квиток. Уся 
нова студентська спільнота зачитала кодекс честі 
студента нашого університету. 

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

Після урочистої частини свято продовжилося 
концертною програмою народних колективів та 
талановитих студентів університету. 
Ведучі свята – Ірина Фітель (факультет початкової 
та мистецької освіти) та Андрій Василів (ІФМЕІТ). 

 

 
 
 
 

Академічну спільноту вітає ректор 
Державної вищої професійної 

школи імені Вітелона в м. Лєгніца 
(1998 – 2007 рр.) 

 Станіслав Домбровскі 
 

Ректор професор Надія Скотна вручає 
символічний студентський квиток 

 

Гості заходу в Народному домі імені Івана Франка 

Благословляє усіх присутніх капелан 
університету отець Олег Кекош 

 

Акробатичний номер виконують 
Юлія Пилип`як (інститут фізичної 

культури і здоров`я) та 
Олександра-Марія Табачинська 

(Дрогобицька гімназія) 
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«Дрогобич і околиці: відлуння багатокультурності в літературі та мистецтві» 
 

7 вересня 2018 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка, під патронатом ректора професора Надії Скотної, вже вдруге 
відбулася Міжнародна наукова конференція, що є частиною щорічного польсько-
українського літературно-наукового проекту «Діалог Двох Культур». 

Конференція організована Полоністичним 
науково-інформаційним центром ім. І. Менька 
спільно з польським Музеєм Анни та Ярослава 
Івашкевичів у Ставищі (Польща).  

Цьогоріч «Діалог Двох Культур» проходив 3 – 
9 вересня у Кременці, Нагуєвичах, Дрогобичі, 
Журавному та Львові і завершився 16 вересня у 
Ставищі. Співорганізаторами та фінансовими 
гарантами проекту виступили Сенат Речі 
Посполитої, Міністерство Культури та Національної 

Спадщини РП, Фонд «Допомога полякам на Сході». 
Проект відбувся під патронатом Міністра Культури та 
Національної Спадщини РП і Надзвичайного і 
Повноважного Посла РП в Україні. 

Конференцію відкрила ректор професор Надія 
Скотна, яка привітала учасників та гостей і висловила 
переконання, що Дрогобич – це культурно й історично 
вмотивоване місце для тяглої реалізації діалогу між 
українською та польською культурами, що відлунь 
багатокультурності вдосталь як у Дрогобичі, так і в його 
околицях. І справді: невипадково цьогорічний «Діалог» 
завітав до Державного історико-культурного заповідника 
«Нагуєвичі», де у переддень конференції, під керівництвом 
директора заповідника Богдана Лазорака відбулася 
інтелектуально насичена і мистецьки натхненна 
«Літературна осінь в садибі Івана Франка». 

Перед виголошенням наукових доповідей «Діалог» у 
Дрогобичі привітав директор Музею Анни та Ярослава 
Івашкевичів у Ставищі Маріуш Ольбромський, 
наголосивши, що Дрогобич та університет уже стали 
постійним місцем на мапі цього засяжного щорічного 
проекту. Також він запрезентував солідний збірник 
наукових і літературних праць – результат минулорічного 
«Діалогу», в якому опубліковано й тексти авторів нашого 
університету, учасників минулорічної реалізації проекту. 

Прозвучали цікаві доповіді польських науковців про 
архів польського поета Казімєжа Вєжинського, 
народженого у Дрогобичі (Катажина Якім’як, Варшавський 
музей літератури імені Адама Міцкевича), про творчість 

Привітальне слово ректора 
професора Надії Скотної для 
гостей та учасників «Діалогу 

Двох Культур» 
 

Директор Маріуш 
Ольбромський 

презентує науковий 
збірник матеріалів 

минулорічного 
«Діалогу Двох Культур» 
 

Доповідь д-ра Яна 
Вольського (Жешувський 

університет) 
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маловідомого письменника Зиґмунта Гаупта з 
Поділля (д-р Ян Вольський, Жешувський 
університет), про педагогічний маніфест Януша 
Корчака (Беата Жулкевич-Сякантаріс, 
перекладачка та журналістка з Афін). З боку 
Дрогобицького університету були представлені 
доповіді про постать Юрія Дрогобича 
(Котермака) у світлі новітніх інтерпретацій та 
маловідомих джерел (професор Леонід 
Тимошенко), про зв’язки Івана Франка із 
польськомовним середовищем Дрогобича 
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (доцент 
Володимир Галик) та про композиторські 

традиції родини Нижанківських (доцент Уляна 
Молчко). На завершення конференції гості й учасники 
«Діалогу Двох Культур» відвідали Кімнату-Музей Бруно 
Шульца. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виступ перекладачки, журналіста 
з Афін Беати Жулкевич-

Сякантаріс  
 

Доповідач доцент 
Володимир Галик 

 

Під час  виступу професора 
Леоніда Тимошенка 

 

Учасники й гості «Діалогу Двох Культур – 2018» 
 

Доповідь доцента Уляни Молчко 
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Спільна Літургія з нагоди нового навчального року 
 

12 вересня 2018 року у Катедральному соборі Пресвятої Трійці відбулася 
спільна Літургія з нагоди нового навчального року для викладачів та студентів 
навчальних закладів міста Дрогобич. Літургія пройшла у супроводі народної хорової 
капели «Гаудеамус» (під. керівництвом директора інституту музичного мистецтва 
професора Степана Дацюка). 

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

Вів Літургію капелан університету отець Олег Кекош та уділив своє 
благословення усій великій студентській родині. Завершилося Богослужіння 
спільним фото. 

 
 

Богослужіння у супроводі народної 
хорової капели «Гаудеамус» 

 

Фото на згадку 

У Катедральному соборі Пресвятої Трійці  
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Навчально-пізнавальна екскурсія Сколівщиною 
 

14 вересня 2018 року студети біолого-природничого факультету з нагоди 
святкування 20-річчя факультету та 100-річчя утворення ЗУНР на Львівщині 
піднялися на гору Ключ. У період Першої Світової війни тут тривали бої 
Українських Січових Стрільців та 
російських військ. На вершині гори є 
меморіальне поховання січовиків. 

Хороша осіння погода 
подарувала студентам та викладачам 
гарну нагоду  поспілкуватися з 
природою Українських Бескидів. 

З усіх Сколівських місцевостей 
Бескиди приховують чи не найбільшу 
кількість геоморфологічних таємниць. 
Гора Ключ та її околиці відомі своїми 
природними утвореннями: водо-
спадами, озерами, виступами скель, печерами та ущелинами. Колись із вершини 
гори відкривалися мальовничі краєвиди, проте за останні 20 років вона заросла 
лісом. Вражень від мандрівки додала екскурсія на унікальне озеро Журавлине  на 
вершині гори зі збереженою реліктовою рослинністю, чудові пейзажі водоспаду 
Кам’янка. 

Після спуску з гори студенти та викладачі мали можливість назбирати 
лікарських трав та грибів у дубовому лісі. Біля підніжжя водоспаду на них чекав 
куліш та веселі посиденьки біля вогнища. 

Чисте гірське повітря, пахощі 
гірських трав, палітра осінніх барв 
зробили похід еколого-пізнавальним, 
надзвичайно інформативним і 
незабутнім. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Студенти та викладачі біолого-природничого факультету 
 на вершині гори Ключ 

 

Неподалік озера Журавлиного 
 

Водоспад Кам’янка 
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Олімпійський урок у ЗОШ № 4 
 

14 вересня 2018 року старший викладач навчально-наукового інституту 
фізичної культури і здоров`я Олександр Лемешко провів з учнями 7-х класів ЗОШ № 
4 м. Дрогобич олімпійський урок на тему «Історія Олімпійських ігор». 

Захід відбувся в рамках Всеукраїнської 
акції Національного олімпійського комітету 
(НОК) «Олімпійський урок» та 
«Олімпійський тиждень». Також під час 
уроку були проведені спортивні естафети і 
конкурс олімпійського малюнку та плаката. 

Учителі фізичної культури отримали у 
подарунок друковану продукцію, а всі учні – 
подарунки від відділення НОК України у 
Львівській області. 

Олімпійський урок із 2005 року за 
ініціативою президента Національного 

олімпійського комітету України Сергія Бубки щорічно проходить у всіх куточках 
країни. Його метою є пропагування здорового способу життя, поширення ідей 
олімпізму та розвиток олімпійського руху в Україні, шляхом залучення якомога 
більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вручення сертифiкатiв про участь в 
Олiмпiйському уроцi 

 

Вручення подарункiв вiд Львiвського 
вiддiлення НОК Украiни 

 

Пiд час проведення уроку 
 

Фото на згадку 
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Полоністичний науково-інформаційний центр – міжнародний партнер 
наукової конференції «На пограниччях культур і народів» у Саноку 

 

13 – 15 вересня 2018 року Полоністичний науково-інформаційний центр імені 
Ігоря Менька вже вп’яте виступив міжнародним партнером наукової 
інтердисциплінарної конференції «На пограниччях культур і народів», яка щороку 
відбувається у Державній вищій професійній школі імені Яна Ґродка у Саноку 
(Польща). У рамках цього Міжнародного наукового форуму впродовж останніх років 

своїми науковими поглядами та 
концепціями поділилися науковці 
нашого університету: Павло 
Скотний, Світлана Щудло, Олена 
Квас, Марія Каралюс, Ірина 
Бермес, Олександра Німилович, 
Олена Галян, Ігор Галян, Віра 
Меньок. 

Цьогоріч наш університет на 
конференції представили доценти 
Павло Скотний, Віра Меньок, 
Олександра Німилович, Ірина 

Лозинська, Олександра Проць і викладач Оксана Бобечко. 
Павло Скотний виголосив доповідь про актуальні 
проблеми вимірювання та диференціації доходів 
населення України, Віра Меньок розповіла про етичний 
обов’язок щодо Іншого у текстах Сергія Жадана про війну 
на Сході України, Ірина Лозинська торкнулася проблем 
русифікації в Галичині під час адміністрування Георгія 
Бобринського, Олександра Проць розповіла про права 
людини як цінність на основі теоретичного й емпіричного 
аналізу досліджень української та польської молоді, 
музикознавчі доповіді Олександри Німилович та Оксани 
Бобечко стосувалися творчості Модеста Менцинського і 
Людомира Ружицького та кобзарства на українсько-
польському Пограниччі. 

Серед учасників конферен-
ції були науковці з Польщі, 
України, Словаччини.  

 
 
 

 
  
 
 
 
 

Дрогобичани разом з колегами Анною Янкіш-
Зацни та Аґнєшкою Ґіштерович з Краківського 

економічного університету 
 

Наукова доповідь під час 
конференції доцента 

Павла Скотного 
 

Виступ Ірини Лозинської 
 

З науковою доповіддю 
виступила доцент 
Олександри Проць 
 

Віра Меньок розповіла про 
творчість Сергія Жадана 

останніх років 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка Василя 
Сухомлинського: від традицій до інновацій»  

 

17 вересня 2018 р. на базі нашого 
університету проведено Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію 
«Педагогіка Василя Сухомлинського: від 
традицій до інновацій», приурочену до 
100-річчя від дня народження педагога 
(за рішенням 39-ї сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО ця дата включена 
до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО і 
святкується впродовж усього року в 
багатьох країнах світу, зокрема і в 
Україні). 

 
 
 

Відкриває конференцію 
 професор Марія Чепіль 

Вітальне слово виголошує 
ректор професор Надія Скотна 
 

Виступає дочка Василя 
Сухомлинського – Ольга 

Сухомлинська 

Із доповіддю виступає 
професор Олена Квас 

У актовій залі імені Валерія Скотного 
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У роботі Форуму взяли участь понад сто 
учасників, які представили провідні наукові 
осередки університетів України. Серед учасників 
конференції – дочка Василя Олександровича – 
Ольга Сухомлинська, доктор педагогічних наук, 
професор, академік НАПН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, головний науковий 
співробітник відділу історії освіти Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. 
Сухомлинського, співголова Всеукраїнської 
асоціації Василя Сухомлинського. 

З вітальним словом до учасників конференції 
звернулася ректор професор Надія Скотна. На 
пленарному засіданні з доповідями виступили: 
професори Марія Чепіль,  Олена Квас, Ольга 
Сухомлинська, Тетяна Логвиненко, завідувач 
міського методкабінету відділу освіти виконавчих 
органів Дрогобицької міської ради Галина Марчук, 
доцент Маріупольського державного університету 
Лілія Макаренко, доцент Лілія Стахів. Наукові 
дискусії відбувалися у шести секціях. 

Учасники конференції мали змогу 
поспілкуватися з Ольгою Сухомлинською, 
обмінятися думками щодо популяризації ідей і 
творчості Василя Сухомлинського, підтримки 
дитини і дитинства, сприяння розвитку освіти і 
науки в Україні, ознайомитися з науковим доробком 
педагогів нашого університету, з виставкою книг та 
виробів декоративно-ужиткового мистецтва, 
побувати у Державному історико-культурному 
заповіднику «Нагуєвичі». 

 

Доповідає доцент 
Маріупольського державного 
університету Лілія Макаренко 

Доповідає доцент Лілія Стахів 

Доповідає професор Тетяна 
Логвиненко 

Учасники конференції 
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Екскурсія вуличками старого Дрогобича 
 

18 вересня 2018 року студенти I курсу соціально-гуманітарного факультету 
спеціальності «Дошкільна освіта» за ініціативи доцента В. Городиської відвідали 
костюмовану, театралізовано-розважальну екскурсію «Таємниці Дрогобицької 
ратуші». 

Екскурсію проводив Дрогобицький 
дзиґар-майстер у внутрішньому дворику 
міської ратуші. Студенти, подолавши 156 
сходинок, піднялися на вежу ратуші, 
вдихнули ковток Карпатського повітря та 
оглянули давній вечірній Дрогобич з висоти 
пташиного лету. 

Екскурсанти мали можливість 
спуститися у підземелля ратуші, відвідати 
в’язницю, подивившись театралізоване 
дійство, галерею ваг, а також познайомитися 
з давнім містом, замковою площею, 
пам’ятними місцями: пам’ятником Юрієві 
Дрогобичу, костелом святого Варфоломія. 

Студенти дізналися історію 
виникнення площі Ринок, солі 
(м. Дрогобич), нафти (м. Борислав), 
цілющої води Нафтусі 
(м. Трускавець) та інших цікавинок. 

Осінній теплий вечір, рожеве 
сонячне марево, яскраві Дрогобицькі 
історичні нотки легко лягали на 
ніжні серця, які надали поштовху до 
глибшого пізнання минулого нашого 
міста і запалили їхній спраглий дух 
до навчальної праці. 
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Студенти університету можуть долучитися до проекту «SmartCity–Drohobych» 

19 вересня 2018 р. у нашому університеті відбулася зустріч керівника проекту 
«SmartCity-Дрогобич» Дрогобицької міської ради Станіслава Гейдера зі студентами. 
На зустрічі було представлено унікальний проект, який реалізує місто Дрогобич, та 
його потенціал для розширення громадського контролю за діяльністю державних 
інституцій, зростання активності громадян й залучення їх до участі у житті міста. На 
зустріч були запрошені студенти спеціальностей «Соціологія» та «Економічна 
кібернетика», які зацікавлені долучитися до роботи з відкритими даними,  
допомагати у наповненні сайту та здійсненні аналізу даних. Така співпраця має 
значні перспективи для розвитку. 

 

Керівник проекту «SmartCity-
Дрогобич» Дрогобицької міської 

ради Станіслав Гейдер 

Зацікавлені студенти мають намір долучитися до 
роботи з відкритими даними,  допомагати у 

наповненні сайту та здійсненні аналізу даних 

Студенти університету  разом з керівником проекту «SmartCity-Дрогобич» Дрогобицької 
міської ради Станіславом Гейдером  (на фото третій справа) 



 155 

Регіональний фестиваль «Дрогобич скликає друзів» 
 

25 вересня 2018 року в рамках святкування Дня міста Дрогобич в Народному 
домі імені Івана Франка відбувся регіональний фестиваль «Дрогобич скликає друзів». 

Організатором дійства виступив Дрогобицький міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Волонтерами регіонального фестивалю були 
студенти І – ІІІ курсів соціально-гуманітарного факультету спеціальностей 
«Психологія», «Соціальна робота» та «Дошкільна освіта». Фестиваль об’єднав дітей 
та молодь із обмеженими можливостями з усіх куточків регіону. Букет позитивних 
емоцій був зібраний на святі Творчості та Дитинства, а незвичайна енергетика 
залишила лише позитивні спогади. 
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«День першокурсника» 
 

26 вересня 2018 року в Народному домі ім. І. Франка відбувся «День 
першокурсника», який організували профком студентів та студентське 
самоврядування університету. 

Метою свята є ознайомлення студентів І курсу з адміністрацією університету, 
роботою відділів та заходами, які відбуваються впродовж навчального року. 

Профком студентів презентував першокурсникам інформаційно-пізнавальний 
фільм про функціонування усіх структурних підрозділів, які знаходяться в головному 
корпусі. Як потрапити до ректора, проректорів нашого університету, навчально-
методичного відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи чи профкому студентів – про все це студенти І курсу дізналися 
після перегляду відео. 

З вітальним словом до першокурсників 
звернулася ректор Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка професор 
Надія Скотна. 

Голова профкому студентів Ігор Гівчак 
ознайомив усіх присутніх із діяльністю первинної 
профспілкової організації, відрекомендував голів 
профбюро інститутів та факультетів нашого 
університету. 

Першокурсникам була представлена 
відеопрезентація усіх культурно-масових заходів, 
які організовують профком студентів та студентське самоврядування протягом 
навчального року. Інформаційну складову заходу супроводжували студентські 
художні колективи та переможці минулорічних загальноуніверситетських конкурсів 
та фестивалів. 

Голови 

профбюро льтетiв 

Голови профбюро навчально-наукових iнститутiв та факультетiв 

Студентський ректорат унiверситету 
 

Першокурсникiв вiтають переможцi 
конкурсу «Шанс – 2017»  

Ірина Навроцька і Юрій Сімонов 
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Вручення диплома почесного доктора 
 

27 вересня 2018 року в актовій залі головного корпусу університету відбулася 
урочиста вчена рада з нагоди присвоєння звання «Почесний доктор Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка» (HONORIS CAUSA) 
(протокол № 6 від 6 березня 2018 р.) президентові Університету прикладних наук 

ВІВЕС Йорісу Хіндріксу (Бельгія). Слово на 
пошану номінанта виголосили декан біолого-
природничого факультету доцент Світлана 
Волошанська та декан соціально-гуманітарного 
факультету доцент Ігор Гриник, розповідаючи 
про основні віхи його життя та діяльності. 

З доповідями виступили: генеральна 
директор Асоціації Католицького університету 
Льовен та Посол Уряду Фландрії з охорони 
здоров’я Лон Гольтцер («Вища освіта у 
Фландрії»), декан факультету біотехнологій та 
охорони здоров’я Ян Вандекеркгове («Поступ, 
зв’язок та інновації в Університеті прикладних 
наук ВІВЕС»), декан факультету охорони 

здоров’я, медсестринства та акушерства Нансі Буке («Людиноцентроване навчання з 
охорони здоров’я в Університеті прикладних наук ВІВЕС»). 

Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка Йоріс Хіндрікс виступив із доповіддю «Глобально поєднані: важливість 
міжнародної співпраці», а також щиро подякував вченій раді за нагороду та 
висловив пошану університету за співпрацю. 

Разом із почесним доктором Йорісом Хіндріксом Дрогобицький 
педуніверситет відвідала велика делегація бельгійських науковців. 
 

 
 
 

Ректор професор Надія Скотна та 
«Почесний доктор Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана Франка» 
(HONORIS CAUSA) Йоріс Хіндрікс 

 

Із доповіддю «Глобально поєднані: 
важливість міжнародної співпраці» 

виступає Почесний доктор 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

 імені Івана Франка 
 Йоріс Хіндрікс 

 

Члени вченої ради та гості університету у актовій 
залі імені професора Валерія Скотного 
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(Не) Конференція «Нова українська школа – школа дієвої демократії» 
 

27 вересня 2018 року у Львові викладачі факультету початкової та мистецької 
освіти доценти Оксана Жигайло, Ірина Садова, Наталя Муляр та Світлана Луців 
взяли участь у масштабному освітньому заході – (не) Конференція «Нова українська 
школа – школа дієвої демократії». 

Під час експертних панелей, які проходили паралельно, учасники (не) 
Конференції дізналися, як налагодити взаємодію між школою, владою та громадою, 
як буде здійснюватись управління освітою в умовах децентралізації, які інструменти 
освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) 
можуть успішно працювати у школі та багато іншого. 

  
 
 
 
 
 
 

 

На фото (зліва направо): доценти Ірина 
Садова, Оксана Жигайло, Світлана Луців, 

доктор педагогічних наук Наталя 
Мачинська, експерт проекту DOCCU Юлія 

Молчанова, доценти Наталія Муляр і  
Анна Войтович 

Учасники (не) Конференції «Нова українська школа – школа дієвої демократії» 
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Святкування Всеукраїнського дня дошкілля  

27 вересня 2018 року з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля студенти 2 – 4 
курсів соціально-гуманітарного факультету спеціальності «Дошкільна освіта» разом з 
методистами випускової кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
доцентами Віолетою Городиською, Світланою Івах та Іриною Паласевич привітали 
педагогічні колективи базових закладів дошкільної освіти м. Дрогобич (ЗДО № 24 
«Смерічка», ЗДО № 11 «Світлячок», ЗДО № 15 «Лелеченька» та ЗДО № 13 «Казка») та 
їхніх керівників. 

Студенти подякували своїм наставникам-
практикам за високий професіоналізм, терпіння і 
мудрість, за вміння прищепити їм під час проходження 
практик любов до унікального і своєрідного світу 
дитинства, побажали їм творчої наснаги і 
стресостійкості та побільше приємних моментів у такій 
нелегкій, але необхідній всім праці. 

У закладі дошкільної освіти «Смерічка» студенти 
четвертого курсу організували день самоврядування. 
Випробувавши себе в ролі вихователів, вони мали змогу 
провести заняття у групах 
старшого і середнього 
дошкільного віку, рухливі 
й дидактичні ігри та 

розваги на свіжому повітрі, позмагатися на 
винахідливість та кмітливість у власних відповідях на 
непередбачувані запитання дошкільників. Це було 
своєрідним випробуванням для майбутніх фахівців 
дошкільної освіти на проявлення педагогічної 
майстерності та творчості. 

Педагогічні колективи базових закладів, студенти 
і дошкільнята отримали чимало позитивних та 
незабутніх емоцій від спільної зустрічі. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняття проводить 
студентка Ольга Янкович 

Щасливі дошкільнята 
отримали чимало позитивних 

та незабутніх емоцій від 
спільної зустрічі зі студентами 
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Традиційні змагання з туристичного багатоборства 
 

27 вересня 2018 року у Всесвітній день туризму на базі СОТ «Смерічка» 
відбулися традиційні змагання з туристичного багатоборства серед збірних команд 
факультетів та інститутів. До проведення цього заходу було залучено понад 80 
учасників. Ці змагання, як правило, є відкриттям Спартакіади серед студентів 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, яка включає 
сім конкурсів. 

Незважаючи на прохолодну погоду, на 
старт вийшли студенти, які відстоювали честь 
своїх факультетів та інститутів. Всім учасникам 
хотілося вибороти призове місце. 

Після напруженої боротьби призові 
місця команд розподілилися так: І місце 

виборола команда навчально-наукового 
інституту іноземних мов, ІІ місце зайняли 
представники біолого-природничого факультету, ІІІ 
місце виборола команда факультету початкової та 
мистецької освіти. 

Студенти мали можливість не тільки 
позмагатися і подивитися на інших, але й отримати 
неоціненні туристичні навички.  

 
 
 
 
 
 
Закриття 
змагань 
 
 

 

Інструктаж із встановлення намету 
 

Конкурс «Підвісна переправа» 
 

Конкурс  
«Розпалювання багаття» 
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Міжнародна наукова конференція «Спільна спадщина. 
Річ Посполита в польській та українській історичній думці XIX – XX ст.» 

 
27 – 28 вересня 2018 року відбулася Міжнародна наукова конференція «Спільна 

спадщина. Річ Посполита в польській та українській історичній думці XIX – XX ст.», 
організована істориками Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка (професор Віталій Тельвак, доцент Лідія Лазурко) та польським 
Історіографічним товариством. 

До нашого університету 
завітали знані дослідники історії 
та методології історичної науки із 
Познанського університету ім. А. 
Міцкевича (професор Войцех 
Вжосек), Лодзького університету 
(професори Рафал Стобєцкі та 
Йоланта Кольбушевська, доктор 
Анна Бжезінська),  
Жешувського університету 

(професори Павєл Сєрженґа та 
Йоанна Пісулінська), Університету 
імені Кюрі-Склодовської у Любліні 
(професор Марек Возняк, доктор Ева 
Сольська), Академії Яна Длугоша в 
Ченстохові (професор Норберт 
Моравєц), Гданьського університету 
(професор Еугеніуш Коко, доктор 

Томаш Мацьковскі). А також знані 
українські дослідники з Львівського 
національного університету ім. Івана 

Франка (професор Леонід Зашкільняк), Українського 
католицького університету  (доцент Орест Лильо), 
Національної академії наук України (професори Ігор Гирич 
та Дмитро Вирський), Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького (професори Сергій 
Коновенко та Віталій Масненко, доцент Костянтин 
Івангородський), Тернопільського державного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка (професор Іван Куций), 
Національного університету «Острозька академія» (професор 
Віталій Яремчук), Криворізького національного університету 
(професор Тетяна Цимбал), Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (доцент 
Василь Педич). Протягом двох днів праці, у режимі 

пленарного засідання та роботі трьох секцій, для гостей було проведено 

Професор Віталій Тельвак  
відкриває пленарне засідання 

 

Ректор університету 
професор Надія Скотна 

Доктор Томаш 
Мацьковскі 
(Гданськ) 

 

Докторант Олександр 
Аврамчук (Варшава) 
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ознайомлювальну екскурсію Дрогобичем та здійснено туристичну мандрівку в с. 
Урич до середньовічної фортеці Тустань. 

У привітальному слові, з яким до учасників заходу 
звернулася ректор професор Надія Скотна, було 
висловлено сподівання про початок тривалої  і плідної 
співпраці задля осмислення історіографічних образів 
складної і важливої епохи спільного минулого наших 
народів, якою була Річ Посполита. Адже тільки відкрита 
та доброзичлива дискусія може дати шанс нашим 
народам досягти так потрібного сьогодні 
міжнаціонального порозуміння. А його витоки потрібно 
шукати в історії, оскільки без надійних орієнтирів 
минулого неможливо знайти дорогу в майбутнє. 

  

 

 
 
 

Професор Рафал  
Стобєцкі (Лодзь) 

Учасники конференції на пленарному засіданні 
Професор Ігор Гирич 

(Київ) 

Фото на згадку 
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Олiмпiйський урок 
 

26 – 28 вересня у містах Старий Самбір, Дрогобич, Борислав, Трускавець 
відбувся Олімпійський урок в рамках однойменного проекту, який реалізовують 
спільно  Національний Олімпійський Комітет України, Львівське відділення НОК 
України і Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України». 

Найбільш масовим цей захід  став у місті Дрогобич. Учні 6 – 7 класів 12 шкіл 
міста зібрались на майдані Шевченка. До них у гості завітали: Дмитро Мицак – 
(гірськолижний спорт) Учасник І Зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в 
Інсбруку та Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі, член комісії атлетів НОК 
України. Анна-Марія Данча – (сноубординг) учасник Зимових Олімпійських ігор 
2010, 2014, 2018 (Ванкувер, Сочі, Пхьончанг). Анастасія Горлова – (веслування на 
байдарках) чемпіонка Європи 2017 року. 

Під час олімпійського уроку діти взяли участь у розминці DoLikeOlympians, 
спортивній естафеті та вікторині. Уже традиційно для школярів відбулися майстер-
класи з гірськолижного спорту, кіокушинкай карате, велоспорту та баскетболу. 
Учні шкіл Дрогобича, Старого Самбора, Борислава, та Трускавця під керівництвом 
студентів волонтерів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров`я 
ДДПУ імені Івана Франка та аніматорів 
Школи християнського аніматора УГКЦ 
(м.Дрогобич) провели з олімпійцями 
заходи,  які запам’ятаються учням і всім 
присутнім неповторними емоціями, 
можливістю спілкування зі спортсменами, 
котрі прославляють Україну в царині 
спорту, а також можливістю повірити в 
себе, свій потенціал і в свої сили. 

Підсумком заходів стало вручення 

пам’ятних сертифікатів, призів і відзнак 
від відділення НОК України у Львівській 
області.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Розминка DoLikeOlympians 

 

Студенти навчально-наукового iнституту 
фiзичної культури i здоров`я проводять 

розминку DoLikeOlympians 
 


