Педагогічні читання до 100-річчя з Дня народження Василя Сухомлинського
3 жовтня 2018 року доценти кафедри педагогіки та методики початкової освіти
Любов Скалич, Наталія Калита та Соломія Ілляш разом зі студентами факультету
початкової та мистецької освіти провели педагогічні читання до 100-річчя з дня
народження Василя Сухомлинського.
Зі вступним словом виступила доцент Любов
Скалич. Змістовними та цікавими були доповіді
студентів Ольги Штангрет та Ірини Мотиль, які розкрили
творчий і життєвий шлях В. Сухомлинського. Студентка
Світлана Михайлишин розповіла про казковий світ у
творчості педагога.
Студенти Наталія Іваник та Уляна Матвіїшин
виголосили доповіді про творчий розвиток особистості,
звернули велику увагу на праці педагога «Серце віддаю
дітям» та «Павлиська середня школа», грунтували
проблему морального виховання у педагогічній спадщині
великого педагога.
Цікавою була інсценізація
казки
«Лінива
подушка»,
Зі вступним словом
виступила доцент
Любов Скалич

представлена студентами
курсу Романою Терлич
Іриною Мотиль.

ІV
та

Значення творчості
Василя Сухомлинського
підсумувала доцент
Лілія Стахів

Педагогічні читання до 100-річчя з Дня народження Василя Сухомлинського
слухають викладачі та студенти факультету початкової та мистецької освіти
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Мaйстер-клaс «Нaвчaння читaння тa рaхунку зa методикою Миколи Зaйцевa»
4 жовтня 2018 року нa бaзі Центру розвитку «Розумник» відбувся мaйстер-клaс
«Нaвчaння читaння тa рaхунку зa методикою Миколи Зaйцевa», який провелa Іринa
Бaх,
керівник
центру
розвитку
«Розумник». Учaсникaми мaйстер-клaсу
були студенти ІV курсу фaкультету
почaткової тa мистецької освіти, доценти
Світлaнa Луців, Оксaнa Жигaйло і
виховaнці Центру розвитку «Розумник».
Учaсники мaйстер-клaсу отримaли
прaктичні знaння з використaння стрічки
М. Зaйцевa «Рaхуємо до стa», тaблиць
додaвaння і віднімaння двоцифрових
Студентка ІV курсу Ольга Штангрет та
чисел, кубиків М. Зaйцевa для читaння,
керівник центру розвитку
aбетки тa проспівок.
«Розумник» Ірина Бах
Під
чaс
прaктичної
чaстини
мaйстер-клaсу нaймолодші учaсники дaли можливість студентaм відчути
результaтивність методики М. Зaйцевa в дії, тобто продемонструвaли всі свої знaння
і нaвички.
Під час обміну думкaми щодо
використaння методики М. Зaйцевa
учaсники
мaйстер-клaсу
зробили
висновок, що зaвдяки aнaлізовaній
методиці нaвіть «склaдні» діти через
декількa зaнять починaють читaти тa
рaхувaти.
х і вихованці центру
Ірина Бах і вихованці Центру умник»

Студенти отримaли прaктичні знaння
з використaння стрічки М. Зaйцевa
«Рaхуємо до стa», тaблиць додaвaння
і віднімaння двоцифрових чисел,
кубиків М. Зaйцевa для читaння,
aбетки тa проспівок

Учасники майстер-класу студенти
факультету початкової та мистецької
освіти
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Святкування Дня працівників освіти на філологічному факультеті
Ваше слово – мудрість України!
Праця Ваша – доля трударя!
Кетягом червоної калини
Вам за це вклоняється земля!

4 жовтня 2018 року на філологічному факультеті відбувся захід
з нагоди Дня працівників освіти.
Триста шістдесят п’ять днів у році і лише один із них
присвячений людям, які сіють у людські душі добро, відкривають
незвідані далі у країну знань, виховують справжніх патріотів. Це
День працівників освіти.
З нагоди свята студентифілологи організували концерт
для викладачів та працівників
факультету.
У
програмі
прозвучали
чудові
пісні,
авторські
поезії
студентів,
гумористичні номери. Ведучі
Катерина
Комарницька
й
Соломія
Кицун
адресували
педагогам зворушливі слова
На фото доцент Марія Стецик та учасники заходу
подяки, а студентки Соломія
Польова, Божена Хмеляк, Ангеліна Разумна, Ірина Сичак,
Каріна Стародуб виконанням музичних творів торкнулися
струн душі всіх присутніх у залі. Авторську поезію «Ти –
педагог» присвятила працівникам освіти Марія Копанишин.
Ірина Карпа, Ірина Мицак та Руслана Навроцька здивували
викладачів гумористичними номерами. З вітальним словом
виступила студентка Христина Флешко. Ще одним
приємним сюрпризом було відео, подароване викладачам, у
якому студенти по-особливому описують наставників.
Ведучі (зліва направо):
Катерина Комарницька
і Соломія Кицун

Гумористичний номер
підготували Ірина Карпа
та Руслана Навроцька
Фото на згадку
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Стежина, що на ниву вчительську веде
Учителю! За невсипущий труд,
За доброту – щоденну, безнастанну
Сьогодні всі Вам радо віддають
Безмежну вдячність і безмежну шану.

5 жовтня 2018 року в актовій
залі
імені
Валерія
Скотного
відбулася
святкова
академія,
присвячена Дню працівників освіти.
З
вітальним
словом
виступили ректор професор Надія
Скотна, капелан університету отець
Олег Кекош та студентський ректор
Віталій Дитяткін.
Духовне і вітальне
Напередодні професійного свята
Вітальне слово
слово виголосив
було вручено нагороду Президента
виголошує ректор
капелан університету
професор Надія Скотна
«Заслужений працівник культури
отець Олег Кекош
України» доцентові Юрію Добушу.
Когорту
заслужених
професорів Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана
Франка поповнили професори Тетяна Логвиненко та
Роман Пелещак. «Відзнаку
вченої
ради»
отримала
професор Марія Федурко.
Уже традиційно було
Нагороду з рук ректора отримує
Студентський ректор
доцент Іван Гадзаман
обрано
найкращих
та
Віталій Дитяткін
найдостойніших у різних
номінаціях: «Краща кафедра» – кафедра історії України
(завідувач – Василь Ільницький); «Кращий науковець» – доцент Іван Гадзаман;
«Кращий куратор академічної групи»
– доцент Любов Скалич; «Кращий
тренер» – старший викладач Роман
Кушнір;
«Кращий
керівник
студентських наукових робіт» –
доцент Ніна Гордієнко; «Кращий
молодий вчений» – доцент Ореста
Карпенко.
Для гостей урочистого дійства
Музично-танцювальні номери подарували
святковий
настрій
створювали
глядачам учні ЗОШ № 4 м. Дрогобич
студенти університету та учні ЗОШ
№ 4 м. Дрогобич.
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«Осінню пісню» виконують
Євген Сов'як (рояль)та Ігор Лішкович (скрипка)

Нагороду отримує доцент
Ореста Карпенко

Глядацька аудиторія

Виступає студентка
Мар’яна Когут

Музичний дарунок від
студентки Софії Костирко

Ансамбль естрадного танцю «Імпресія». Танцювальна
композиція «Вчителька» (керівник Магдалина Марушка)
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Пісня «Дивлюсь я на небо»
прозвучала у виконання
студента Василя Шуневича

Ведучі: студенти
Христина Флешко та
Андрій Василів

Гордість навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
Кубок України в Андрія Лагуша
6 – 7 жовтня 2018 року в місті Львів відбувався
відкритий Кубок асоціації гирьового спорту України.
Вже стала доброю традицією беззаперечна перевага у
ваговій категорії + 95 кг студента ІV
курсу навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров’я Андрія
Лагуша. Андрій у двох вправах посів І
місце і став переможцем Кубка
України. Керівництво університету та
навчально-наукового
інституту
фізичної культури і здоров’я вітає
Андрія Лагуша із перемогою та
бажає
подальших
успіхів
у
спортивній кар’єрі!

Переможець Кубка
України з гирьового
спорту у віковій
категорії +95 кг
Андрій Лагуш

Мар’ян Гуржій – Чемпіон світу з рукопашного бою
2 – 8 жовтня 2018 року у місті Далсфен (Нідерланди) відбувався Чемпіонат
світу з рукопашного бою.
Студент-магістр навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
Майстер спорту України міжнародного класу Мар’ян Гуржій переміг усіх суперників
і виборов звання
Чемпіона світу з
рукопашного бою у
ваговій категорії до
75 кг.
Керівництво
університету
та
навчальнонаукового інституту
фізичної культури і
здоров’я
вітає
Мар’яна Гуржія із
перемогою, бажає
подальших успіхів у
спортивній кар’єрі!

Чемпіон світу з рукопашного бою у ваговій категорії до 75 кг –
Мар’ян Гуржій (в центрі)
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Міжнародна наукова конференція «Драматургія Кароля Войтили»
На Міжнародному театральному фестивалі «Золотий Лев» (29 вересня – 7
жовтня 2018 р.), який від 1989 року щороку проводиться у Львові з ініціативи
Львівського академічного театру «Воскресіння», можна було побачити феєричні,
видовищні, експериментальні вистави реномованих театрів з України, Польщі,
Австрії, Угорщини, Румунії, Грузії.
6 жовтня 2018 року у рамках
Міжнародного театрального Фестивалю
«Золотий Лев» відбулася Міжнародна
наукова конференція «Драматургія Кароля
Войтили». Під час конференції доповіді,
присвячені творчості та особистості Кароля
Войтили – Івана Павла ІІ, виголосили
капелан університету отець Олег Кекош та
доцент Віра Меньок.
Багатолітня режисерська творчість
У Львівському музей історії та релігії.
Анджея Марії Марчевського сконцентроНа фото (зліва направо): Анна
Колодійська (Варшава), доцент Віра
вана
головно
довкола
літературної
Меньок, Анджей Марія Марчевський
спадщини Кароля Войтили та Бруно
(Варшава), студентський капелан
Шульца. Драми Кароля Войтили він ставить
університету о. Олег Кекош
на різних театральних сценах Польщі та
інших країн від 80-х років минулого століття. 2003 року його спектакль «Біля
крамниці ювеліра», за однойменною драмою Кароля Войтили, був показаний у
нашому дрогобицькому театрі – це була перша театральна вистава польською
мовою в нашому місті після Другої світової
війни.
Міжнародна
конференція
стала
дискусійно-науковим продовженням
прем’єри спектаклю «Римський триптих» за
однойменною поемою Івана Павла ІІ.
Гості побували у Кімнаті-Музеї Бруно
Шульца та мандрували Дрогобичем.

Учасники Міжнародної конференції
«Драматургія Кароля Войтили».
Львівський музей історії та релігії

У Кімнаті-Музеї Бруно Шульца розповідає
доцент Віра Меньок
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Візит делегації університету до Державної Вищої Професійної Школи
імені Вітелона в Лєгніці
8 жовтня 2018 р. делегація університету мала честь перебувати на урочистій
інавгурації нового академічного року у Вищій Державній Професійній Школі імені
Вітелона у Лєгніці, під час якої ректор професор Надія Скотна виголосила промову
«Іван Франко – український геній Галицької землі», представивши світовій спільноті
видатного українського митця та патрона Дрогобицького педуніверситету. Також
керівництво партнерського закладу вручило ректорові професору Надії Скотній та
проректору доцентові Юрію Вовку відзнаки «Заслужений діяч навчального закладу».
А 10 жовтня 2018 року
представники
нашого
університету стали учасниками
Міжнародної
конференції
«Суспільно-правові
аспекти
виховання у XXI ст. Ризики,
очікування, виклики».

Під час урочистої інавгурації у Вищій
Державній Професійній Школі
імені Вітелона у Лєгніці (Польша)

На фото (зліва направо): ректори професори
Ришард Пісарський та Надія Скотна

Учасники Міжнародної конференції «Суспільно-правові
аспекти виховання у XXI ст. Ризики, очікування, виклики»
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Ректор університету
професор Надія Скотна
представила світовій
спільноті видатного
українського митця та
патрона Дрогобицького
педуніверситету імені
Івана Франка

Паломництво студентів та викладачів філологічного факультету
9 жовтня 2018 р. відбулося паломництво студентів і викладачів філологічного
факультету у супроводі брата Тараса та під керівництвом старшого викладача
кафедри української мови Лесі Баранської до Марійського духовного центру
Зарваниця – однієї з найвизначніших чудотворних святинь.
Прощу філологи розпочали, відвідавши собор Зарваницької Матері Божої,
приступивши до ікони, яка належить до найдавніших святинь в Україні. Після
спільної молитви, миропомазання й молебню кожен відкрив своє серце Богоматері,
подякував за Божі ласки, щедроти й попросив милості й заступництва для себе, своїх
родин, друзів, колег, воїнів, які охороняють наш спокій.
Тут, у святому місці, в «Українському Єрусалимі», багато часу провели в
молитві: пройшли Хресною дорогою, яку провів брат Тарас, молилися біля Гробу
Господнього. Крім цього, мали час для особистої молитви та роздумів на Сходах
Покаяння (Святі сходи), якими Ісус Христос підіймався на суд до Пилата.
Найсміливіші підійнялися на Вежу Давида, загартовані (і не тільки) ступили до
купелю. Перебуваючи в «Українському Єрусалимі», перехоплювало дух від
побаченого, почутого й відчутого. Насамкінець одержали благословення на щасливу
дорогу й добрі справи.

Студенти та викладачі біля
відкритої каплиці зі стелою
Богоматері
В «Українському Єрусалимі»
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Участь дрогобицької делегації у І Міжнародній науковій конференції
9 – 10 жовтня 2018 р. у Вищій державно-професійній школі імені Вітелона в
Лєгніце відбулася І Міжнародна наукова конференція «Суспільно-правові аспекти
виховання в ХХІ столітті. Загрози, сподівання, виклики», співорганізатором якої був
наш університет. Конференція проходила під патронатом речника прав дитини у
Польщі Марка Міхалика, старости Лєгніце Яніни Мазур та ректора партнерського
закладу у Лєгніце професора Рішарда Пісарського. До складу почесного комітету
конференції увійшла ректор ДДПУ імені Івана Франка професор Надія Скотна.
Представниками дрогобицької делегації були ректор професор Надія Скотна,
проректор з міжнародної співпраці доцент Юрій Вовк, професор Світлана Щудло,
доценти Оксана Зелена та Любов Гаврищак, а також студенти Марія Футиш та
Мар’яна Гриньо, Марія Мікало і Назарій Юрчишин.
На урочистому відкритті конференції з вітальним
словом до учасників звернулася ректор професор Надія
Скотна. Модератором двох секційних засідань була
професор Світлана Щудло, яка також представила
доповідь за результатами українсько-польського проекту
«Психічне здоров’я та ризикована поведінка молоді:
порівняльний аналіз». Доцент Оксана Зелена виголосила
доповідь «Політична культура молоді та перспективи
розвитку демократії в Україні». Виступ доцента Любові
Гаврищак був присвячений новим формам психологічних
Вітальне слово ректора
університету
професора
узалежнень молоді.
Надії Скотної
Активними учасниками конференції були і наші
студенти, виступи яких отримали позитивні відгуки польських колег. Доповіді всіх
учасників подані до друку в рецензованому науковому виданні Вищої школи у
Лєгніце. На підсумковому засіданні учасники зініціювали проведення наступної
конференції у Дрогобицькому педуніверситеті.
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Команда ДДПУ – переможець естафети
12 жовтня 2018 року в Дрогобичі відбулася легкоатлетична естафета,
приурочена до 76-річчя створення ОУН-УПА, Дня українського козацтва та свята
Покрови Пресвятої Богородиці.
Урочисте відкриття легкоатлетичної естафети відбулося у парку імені Степана
Бандери, а маршрут забігу пролягав через вулиці Т. Шевченка, О. Нижанківського та
І. Франка.
Серед команд загальноосвітніх шкіл перемогла команда Дрогобицької гімназії,
посівши І місце, ІІ місце виборола команда ЗОШ №16 і ІІІ місце – Дрогобицький
ліцей.
Серед навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації перемогу здобула команда
ДДПУ імені Івана Франка, ІІ місце посів Дрогобицький коледж нафти і газу, ІІІ місце
– Дрогобицький механіко-технологічний
коледж.
Загалом участь в естафеті взяли
17 команд. Тренери команди ДДПУ:
старший викладач Василь Редчиць,
доценти Галина Кондрацька і Роман
Федорищак.
Переможці та учасники змагань
були
нагороджені
кубками
та
грамотами.
Старт змагань

Нагороду отримав капiтан
команди Микола Зiнчук

Команда ДДПУ імені Івана Франка –
переможець легкоатлетичної естафети
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ІІ Всеукраїнська проща для студентської молоді
13 жовтня 2018 року на Ясній Горі відбулася ІІ Всеукраїнська проща для
студентської молоді за сприяння Центру академічного душпастирства при
Патріаршій комісії у справах молоді.
До Гошева на прощу приїхали сотні студентів зі всієї України. У супроводі
отця Олега Кекоша та начальника відділу молодіжної політики та соціальної роботи
Наталії Бучковської цю прощу здійснили і наші студенти.
У Гошівському монастирі відправили Архієрейську Божественну літургію, яку
очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир (Війтишин).
На завершення Божественної літургії Владика Володимир поблагословив прочан, а
ігумен Гошівського монастиря о. Вінкентій Слободян окропив усіх присутніх
свяченою водою.
Після обіду розгорнулися три тематичні майданчики, де обговорювали цікаві
для молоді теми. Пізніше молодь зі своїми провідниками молилася до Богородиці.
Ближче до вечора розпочалося музичне дійство, на якому лунали духовні пісні на
прославу нашого Господа та Пречистої Діви Марії.

Обговорення актуальних для молоді
сакральних тем

Щасливі та духовно збагачені після
Архієрейської Служби Божої
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Візит колег із державної Вищої Професійної Школи імені Вітелона (Польща)
16 жовтня 2018 року відбувся візит колег із Державної Вищої Професійної
Школи імені Вітелона в Лєгніці – Малгожати Вітковської та Емілії Стринковської
(Еразмус+ офіс), а також професора Беати Скварек.
У рамках візиту проведено низку робочих зустрічей, серед яких був
інформаційний захід для викладачів та студентів, на якому колеги з Польщі
поділилися досвідом практичної реалізації мобільності студентів із різних країн
світу. На цьому заході також були присутні координатори Еразмус+: Христина
Голубінка (навчально-науковий інститут музичного мистецтва), Наталія Гойванович
(біолого-природничий факультет), Анна Огар (факультет початкової та мистецької
освіти) та Марта Мацьків (навчально-науковий інститут іноземних мов).

Координатори програми
ERASMUS+ Малгожата
Вітковська та Емілія
Стринковська діляться
досвідом практичної реалізації
мобільності студентів
із різних країн світу

Серед присутніх координатори Еразмус+
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка

Фото на згадку
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Презентація видання спогадів учасників АТО
«Франків край – Донбас. Дорогами звитяжного чину»
16 жовтня 2018 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного
університету відбулася презентація видання про спогади учасників АТО.
Це видання – збірка нарисів-оповідань студентів-філологів Франкового
університету та вчителів. В основі кожного оповідання лежать спогади-сповіді бійців
та їх роздуми про причини українсько-російської війни.
Презентація видання відбулася за участі воїнів-учасників АТО, представників
науково-викладацького складу університету, студентів та дрогобичан. Сучасних
Українських Героїв вітали квітами та щирими побажаннями, декламуючи окремі
уривки з нарисів.
У виданні вміщено нариси про міського голову Дрогобича Тараса Кучму,
військового капелана о. Тараса Коцюбу та воїнів АТО Дрогобиччини: Тараса
Бенівчака, Юрія Швеця, Тараса Слив’яка, Олександра Писаренка, Джамала
Джамхірова, Андрія Поясника, Романа Ткача, Олега Мулярчука, Євгена Міраї та
Олега Кіндратіва.

Воїн УПА
Учасники заходу

Міський голова
Дрогобича
Тарас Кучма

Військовий капелан
о. Тарас Коцюба

Воїн АТО
Олег Кіндратів

Вітальне слово на відкритті презентації
виголосили ректор професор Надія Скотна та міський голова
Дрогобича Тарас Кучма. Своїми спогадами про трагічні події
на Сході України поділилися учасники бойових дій.
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Вітальне слово
виголошує ректор
університету
професор
Надія Скотна

Учениця 9 класу
Дрогобицької гімназії імені
Богдана Лепкого Анастасія
Стецик читає проникливі
Франкові рядки

Ведучі заходу –
доценти Марія Стецик та Костянтин Іваночко

Зворушлива композиція «Горить свіча.
Уста мої в молитві» у виконанні учнів
Дрогобицької гімназії
імені Богдана Лепкого

Учасників дійства вітають учні
Стебницької школи мистецтв

„Вони тримають небо нашої Незалежності”. Дякуємо захисникам України
(світлина на згадку)
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Віртуальна прогулянка галицькими стежинами Мартіна Бубера
17 жовтня 2018 року в Австрійській бібліотеці відбулася чергова лекція з
культурознавчого циклу на тему: «Мартін Бубер: роздуми про хасадизм». Завідувач
кафедри практики німецької мови доцент Василь Лопушанський презентував перед
численними гостями бібліотеки результати своїх багаторічних наукових пошуків,
присвячених постаті єврейського релігійного мислителя і письменника, духовного
лідера європейського єврейства, першого президента Академії наук Ізраїлю Мартіна
Бубера, доля котрого тісно пов’язана зі Львовом.
Доповідач окреслив галицькі контексти життя і
творчості Бубера, розповів про його працю над
німецькомовним перекладом Біблії, зупинився на
ключових моментах філософської концепції мислителя,
в основі якої – розуміння буття як діалогу між Богом і
людиною. Проте найбільше слухачам сподобалася
розповідь про хасидські оповідання, зібрані й
опрацьовані Бубером, – лапідарні тексти не лише із
тонким єврейським гумором, але й із глибоким змістом,
сповнені невичерпної педагогічної та життєвої
Завідувач кафедри практики
німецької мови доцент
мудрості.
Василь Лопушанський
Зацікавлення аудиторії красномовно засвідчило
презентував результати
своїх багаторічних
жваве обговорення лекції, в якому народився плідний
наукових пошуків
діалог, через який, за Бубером, лише
і відбувається людське самопізнання.

Доповідач доцент Василь Лопушанський
окреслив галицькі контексти життя і творчості
Бубера, розповів про його працю над
німецькомовним перекладом Біблії
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Памва Беринда – символічна постать Галичини
17
жовтня
2018 р.
у
Самбірському
педагогічному коледжі ім. І. Филипчака відбулася
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Феномен Памви Беринди крізь призму його
доби: лінгвістичні та історико-культурологічні
тлумачення». Ініціатором і співорганізатором
наукової акції виступив Дрогобицький державний
педагогічний
університет
імені
І. Франка.
Конференція була присвячена світлій пам’яті
Відкриває конференцію професор
Василя Німчука (1933 – 2017) – видатного
Петро Мацьків
українського мовознавця сучасності, унікального
фахівця у царині історії української мови, директора Інституту української мови
НАН України (1998 – 2008).
У роботі конференції взяли участь науковці зі
Львова з Києва, Івано-Франківська, Дніпра) філологи та
історики педуніверситету.
Найбільшою працею П. Беринди є його «Лексикон
словеноросський»
(1627),
який
став
культурнофілологічною подією епохи. Про мовне багатство і
особливості словника П. Беринди розповідала Наталія
Пуряєва, старший науковий співробітник Інституту
української мови НАН України.
Наукова конференція в Самборі була спробою
Вітальне слово
неупередженого вивчення й аналізу складних перипетій
виголошує директор
Самбірського
історичної долі неймовірно талановитого, як на свій час,
педагогічного коледжу
мовознавця і культурника, який став одним із лідерів
імені Івана Филипчака
Володимир Вантух
«православного» ренесансу. Філологічний подвиг Памви
Вітальне слово виголошує
Беринди є прикладом високого служіння і шляхетного
інтелектуального поривання, яке Іван Франко вважав
найвищою ознакою історичного горіння нації.

Доповідає старший
співробітник Інституту
української мови НАН
України, кандидат
філологічних наук
Наталя Пуряєва (Київ)

Учасники конференції

180

