Пропедевтична практика на факультеті початкової та мистецької освіти
На факультеті початкової та мистецької освіти 17 жовтня 2018 року вперше
запроваджено пропедевтичну практику для здобувачів першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти. Мета пропедевтичної практики – закріплення та поглиблення
теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисциплін
професійної підготовки, формування професійних компетенцій майбутніх учителів
початкової школи, розвитку внутрішньої установки на педагогічну професію.
Під час проходження пропедевтичної практики студенти ознайомлюються із
загальноосвітніми закладами Дрогобича та Дрогобицького району, вивчають
нормативні документи шкіл, спостерігають за освітнім процесом у початковій школі,
проводять
бесіди
з
учителями, які з радістю
діляться
педагогічним
досвідом, майстерністю у
демонстрації
сучасних
методик Нової української
школи.
Цей вид практики
викликає
у
студентів
неймовірні, позитивні і
чудові враження.
Після
зустрічі з креативними та
розумними вчителями, з
допитливими учнями, вони
все більше переконуються у
тому, що правильно обрали
Студенти ІІІ курсу факультету початкової та мистецької
професію.
освіти під час пропедевтичної практики у СШ № 5
м. Дрогобич

Під час пропедевтичної практики у СШ № 2 м. Дрогобич
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«Хто не знає свого минулого, той не вартий й майбутнього!»
17 жовтня 2018 року в стінах історичного факультету відбулася вже традиційна
конференція-презентація «Моя місцевість», участь у якій взяли студенти І та IV
курсів, а також магістранти.
Організатор заходу доцент Світлана Біла привітала учасників і акцентувала
увагу на важливості краєзнавчої роботи вчителя історії. Доцент Володимир Галик
презентував два видання: «Дрогобич. Туристичний путівник» і «Дрогобич у житті та
творчій спадщині Івана Франка: альбом-путівник».
Студенти-магістри провели віртуальну
екскурсію Дрогобичем (Лілія Гриник) та
Трускавцем (Аліна Звіринська). Про своє
місто
Борислав
розповіла
модератор
конференції, студентка Лідія Мазурчак.
Студенти-першокурсники також виступили
із доповідями-презентаціями. Гості заходу
почули про міста Надвірна (Іван Яремчук),
Вiртуальну екскурсiю Трускавцем
Жовква (Роман Пелек), Самбір (Іванна Кіт),
проводить Алiна Звiринська
Долина (Аліна Химій, Лілія Данилів) та села
Погірці (Ірина Ревура), Рихтичі (Христина Мецан), Залужжя (Христина Марків),
Березники (Мирослав Цупанич), Довгий Войнилів (Христина Масін), Брониця
(Богдан Паньків).

Учасники конференції-презентації «Моя місцевість»

Про село Погiрцi
розповiдає
Iрина Ревура

На запитання про мiсто Жовкву вiдповiдає
студент-першокурсник Роман Пелек
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Доцент Володимир
Галик презентував
два видання:
«Дрогобич.
Туристичний путівник»
і
«Дрогобич у житті та
творчій спадщині Івана
Франка:
альбом-путівник»

І етап студентського наукового семінару «Іван Франко в українській культурі»
18 жовтня 2018 року на базі Державного історико-культурного заповідника
«Нагуєвичі» відбувся І етап студентського наукового семінару «Іван Франко в
українській культурі» під керівництвом доцента кафедри культурології та
мистецької освіти Лариси Костюк. У семінарі взяли участь студенти ІІІ курсу
факультету початкової та мистецької освіти, а також доценти кафедри математики,
інформатики та методики їх викладання у початковій школі Олександра Шаран і
Оксана Жигайло. На батьківщині Івана Франка учасники семінару ознайомилися з
багатою і цікавою експозицією літературно-меморіального музею, відвідали
батьківську садибу Івана Франка, пройшлися стежками митця. Особливої уваги
заслуговують нові матеріали та напрями досліджень працівників музею, зокрема: 1.
Історична правда про музей та заповідник І. Франка в Нагуєвичах (1936 – 1993 рр.) –
директор Богдан Лазорак; 2. Некрополістика Нагуєвич (цивільні, християнські та
військові поховання 1860 – 1939 рр.) – заступник директора Галина Топільницька; 3.
Генеалогія родини Миколи Кульчицького – брата матері Івана Франка – старший
науковий співробітник Марія Шутко, 4. Нагуєвицький період життя і творчості Івана
Франка (після ув’язнення) – старший науковий співробітник Надія Гром.
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Франковий університет приймає гостей з Харкова
25 жовтня 2018 року приїхали на Львівщину з екскурсією учні шкіл Харкова.
Завітали вони і до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, де гостей привітно зустріли тимчасово виконуючий обов'язки ректора,
проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Володимир Шаран і
відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач кафедри анатомії, фізіології
та валеології доцент Віталій Філь.
Тимчасово виконуючий обов’язки ректора університету доцент Володимир
Шаран розповів про історію й досягнення Франкового університету та можливості
здобуття вищої освіти. Доцент Віталій Філь ознайомив слухачів зі спеціальностями,
за якими можна навчатися в університеті.

На фото (зліва направо):
відповідальний секретар
приймальної комісії, завідувач
кафедри Віталій Філь, проректор з
науково-педагогічної роботи, доцент
Володимир Шаран та представники
харківських шкіл

Під час зустрічі

Фото на згадку

184

Відзначення 20-річчя біолого-природничого факультету та 10-ліття
українсько-бельгійського центру екології та здоров’я людини
24 – 26 жовтня 2018 року відбулися урочистості з нагоди відзначення 20-річчя
біолого-природничого факультету та 10-ліття українсько-бельгійського центру
екології та здоров’я людини.
Відкрив захід учений секретар вченої ради
доцент Микола Галів. Зі словами вітань до
присутніх звернувся т.в.о. ректора, проректор з
науково-педагогічної роботи доцент Володимир
Шаран. З нагоди святкування колектив біологоприродничого факультету привітали партнери
Відкрив захід учений секретар
факультету з Польщі, науковці із закладів вищої
вченої ради доцент Микола Галів
освіти України, представники міських рад
Дрогобича, Трускавця та Борислава.
Декан біолого-природничого факультету доцент
Світлана Волошанська вручила подяки
найкращим
викладачам та працівникам факультету. Крім того, заступник
міського голови Дрогобича Василь Качмар нагородив
відзнакою «За заслуги перед містом» заступника декана з
виховної роботи, кандидата сільськогосподарських наук,
доцента Тараса Скробача.
У рамках святкування було
проведено ІV Міжнародну науковоСлова вітання виголошує
т.в.о. ректора, проректор
практичну конференцію молодих
з науково-педагогічної
учених та студентів «Сучасний стан
роботи доцент
Володимир Шаран
та перспективи розвитку біо- й
агроценозів в умовах постійного
техногенного забруднення».
Виступає декан біологоприродничого факультету
доцент Світлана Волошанська

Учасники та гості ІV Міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених та студентів «Сучасний стан та
перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного
техногенного забруднення»
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Вітальне слово
виголошує капелан
університету отець
Олег Кекош

Тренінг з методики викладання громадянської освіти
30 жовтня 2018 року на запрошення завідувача кафедри правознавства,
соціології та політології професора Світлани Щудло викладачі факультету
педагогічної та мистецької освіти доценти Наталя Муляр, Оксана Жигайло, Ірина
Садова та Світлана Луців представили колективу кафедри українсько-швейцарський
проект DOCCU «Розвиток громадянських компетенцій».
Колеги поділилися новими знаннями щодо мети та завдань проекту, до якого
активно в Україні включаються державні службовці, викладачі ЗВО, керівники та
вчителі шкіл, учні. Під час міжкафедральної зустрічі вони представили інтерактивні
методи групової роботи при викладанні курсу «Громадянська освіта», оскільки є
сертифікованими регіональними тренерами з викладання цього предмету у
початковій школі. Як тренери з громадянської освіти, провели тренінг, під час якого
викладачі кафедри правознавства, соціології та політології апробували інтерактивні
групові форми роботи при викладанні курсу «Громадянська освіта», який є
інтегрованим і охоплює знання права, політології та соціології. Вважаємо таку
співпрацю взаємоцінною та продуктивною і вдячні за проведену зустріч.
Зазначимо, що предмет «Громадянська освіта» введений до шкільної програму
10 класу та початкової школи. Оскільки наш університет готує педагогів, то маємо
реагувати на ці інновації. Однак є усвідомлення того, що формування громадянських
компетентностей не може засновуватися одним предметом, а має бути наскрізним –
впродовж усього навчання і в межах усіх предметів. Окрім того, демократії не можна
навчити, а учень чи студент, в т.ч. майбутній учитель, має навчатися і формуватися у
демократичному середовищі, засвоювати ці цінності у щоденній діяльності.

Під час міжкафедральної зустрічі були представлені інтерактивні методи групової роботи
при викладанні курсу «Громадянська освіта»
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Екскурсія пам’ятними місцями Дрогобича
1 листопада 2018 року рамках ІІ етапу студентської наукової конференції «Іван
Франко в українській культурі» відбулася змістовна екскурсія пам’ятними місцями
Дрогобича під керівництвом доцента Лариси Костюк.
Учасниками заходу стали студенти ІІІ курсу факультету початкової та
мистецької освіти, а також доценти Олександра Шаран та Оксана Жигайло.
Студенти відвідали церкву Св. Юра – пам’ятку
архітектури, внесену до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО 21 червня 2013 року в числі 16-ти дерев’яних
церков Карпатського регіону Польщі й України. Іван
Франко описав і пояснив легенду про закладини,
будівництво церкви. Цікавими пунктами екскурсії стали
інші місця, пов’язані з іменем письменника. Зокрема, це:
Дрогобицький солевиварювальний завод – саме від
території
солевиварювальної
жупи 27 липня 1884 року Іван
Франко, як один із організаторів,
розпочав українську студентську
мандрівку з метою ознайомити
«молодіж із різними кругами
руської
провінціальної
інтелігенції»;
церква
Воздвиження Чесного Хреста;
колишній будинок Нормальної
Церква Св. Юри (Всесвітня спадщина ЮНЕСКО)
школи отців Василіян; будинок
Леона Гартенберга – його
закладини Іван Франко описав
у повісті «Борислав сміється»;
приміщення Філармонії – тут
була тюрма, у якій Іван Франко
провів одну добу, коли був
відправлений
етапом
із
Коломиї до Нагуєвич під час
другого арешту в червні 1880
року. Ця дрогобицька тюремна
«яма» описана у новелі «На
дні».
Яскравим
пунктом
екскурсії став готичний костел
Святого Варфоломія, інтер’єр
якого був розписаний у ХVІІІ
столітті
в
стилі
бароко.
Екскурсовод – доцент Микола
Площа Замкова Гора. Пам’ятник Юрію Дрогобичу
Гладкий.
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Тренінг «Відновлення власних ресурсів для успішної самореалізації
в умовах мирного життя»
У серпні 2018 року Центр післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка взяв участь у конкурсному відборі суб’єктів підприємництва у сфері
інформаційно-консультаційних і профорієнтаційних послуг на 2018 рік, що був
оголошений Дрогобицьким міськрайонним центром зайнятості й отримав дозвіл на
проведення тренінгів.
3 листопада 2018 року в межах підписаної двосторонньої угоди відбувся
тренінг на тему «Відновлення власних ресурсів для успішної самореалізації в умовах
мирного життя» (для осіб, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій у зоні
АТО).
Мета тренінгу – надання психологічної підтримки учасникам бойових дій у
зоні АТО.
Захід проводила старший викладач Центру післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки Тетяна Гера.

Старший викладач
Тетяна Гера

Тренінг щодо надання психологічної підтримки учасникам
бойових дій у зоні АТО

188

Обговорення міжнародного досвіду ювенальної юстиції зі студентами
історичного факультету
5 листопада 2018 р. на історичному факультеті університету відбулася зустріч
викладачів та студентів із відомим експертом у галузі ювенальної юстиції, доктором
юридичних наук, завідувачем кафедри теорії та історії держави і права
Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса), професором Наталею
Крестовською.
На запрошення доцента кафедри правознавства, соціології та політології
Олександри Проць професор Наталя Крестовська провела дві лекції на тему
«Польський досвід ювенальної юстиції та перспективи його впровадження в
Україні». Лектор здійснила фаховий юридичний аналіз специфіки функціонування
сімейних судів у Польщі, зосередила увагу на ролі психологічного супроводу
неповнолітніх під час розгляду справ у цих судах, проаналізувала роль державних і
громадських організацій у профілактиці протиправної поведінки неповнолітніх
тощо.
Із захопленням слухали та обговорювали лекцію як студенти, так і викладачі
кафедри правознавства, соціології та політології, які долучилися до дискусії щодо
причин, які гальмують становлення ювенальної юстиції в Україні.

Студенти слухають лекцію експерта у
галузі ювенальної юстиції, професора
Одеського Міжнародного гуманітарного
університету Наталії Крестовської

Під час лекції

На фото (зліва направо): доцент
Олександра Проць, професор
Наталія Крестовська, професор
Світлана Щудло, доценти Ярослав
Комарницький, Ірина Мірчук та Юрій
Дмитришин
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XІ Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція «Екологовалеологічна культура – вибір XXI століття»
7 листопада 2018 р. на біолого-природничому факультеті відбулася XІ
Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція «Еколого-валеологічна
культура – вибір XXI століття».
На
відкритті
заходу
вітальне слово звучало від
декана біолого-природничого
факультету доцента Світлани
Волошанської,
завідувача
кафедри природничо-математичної освіти ЛОІППО Ніни
Вiтальне слово декана бiолого-природничого
Новікової; методиста міського
факультету доцента Світлани Волошанської
методичного кабінету відділу
освіти
виконавчих
органів
Дрогобицької міської ради
Олесі
Сисин.
Виступили:
доцент
Григорій
Коссак,
Світлана Монастирська, Неля
Кучманич та Віталій Філь.
Конференція відбувалася
у рамках реалізації проекту
Учасники пленарного засiдання конференцiї
ВООЗ
«НІЗ
(неінфекційні
захворювання): профілактика
та зміцнення здоров’я в Україні». Тому доповіді були присвячені профілактиці
неінфекційних захворювань, дослідженню статистичних даних із захворюваності в
населених пунктах, вивченню впливу глобальної комп’ютеризації молоді на стан
їхнього здоров’я.
Значна частина доповідей мала екологічне спрямування – порівняння
екологічної ситуації у різних областях України, проблема сміття та його утилізація,
раціональне використання природних ресурсів, екологічна свідомість школярів,
вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище, поводження з
об’єктами природно-заповідного фонду та інші.
У конференції взяли
участь понад 60 учнів із різних
шкіл України.
Підсумком конференції
«Еколого-валеологічна
культура – вибір XXI століття»
було вручення сертифікатів
учасникам і подяк керівникам
за участь та підготовку учнів до
науково-практичної
Виступ учнiв на пленарному засiданнi
конференції.
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Університет долучився до дослідження ефективності впровадження
електронної медицини міста Дрогобич
Завдяки тісній співпраці, яка налагодилася між нашим університетом та
владою міста, розпочато спільний соціологічний проект щодо моніторингу роботи
медичної сфери міста. Соціологічна лабораторія нашого університету в межах угоди
про співпрацю університету з міською радою Дрогобича, Інститутом міста Дрогобич
розпочала проведення соціологічного опитування «Моніторинг роботи електронної
медицини міста» (координатор дослідження – професор Світлана Щудло).
Практичний досвід проведення соціологічних інтерв’ю здобувають студенти
спеціальності «Соціологія». Протягом листопада – грудня 2018 року вони, на основі
сформованої фахівцями-соціологами університету репрезентативної квотної
вибірки, проводитимуть інтерв’ю у трьох поліклінічних відділеннях Дрогобича.
Серед завдань опитування – вивчення задоволеності громадян розвитком
е-медицини міста, розуміння важливості підписання декларацій лікар-пацієнт,
оцінка роботи медичної сфери загалом тощо. Далі – трудомісткий процес
комп’ютерної обробки й аналізу зібраної інформації, підготовки аналітичного звіту.
Після завершення дослідження результати будуть представлені владі та обговорені з
громадою міста, а також будуть сформовані рекомендації для керівництва міста
щодо підвищення ефективності реформ у медичній сфері.
Залученням до цього дослідження університет підтримує розвиток у
Дрогобичі електронного врядування, а саме, сприяє впровадженню проекту
Drohobych Smart City.

Студенти-соціологи вивчають задоволеності громадян розвитком е-медицини міста,
важливість підписання декларацій лікар-пацієнт,
оцінку роботи медичної сфери загалом
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Відзначено кращих спортсменів університету
8 листопада 2018 року в актовій залі навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій відбувся підсумковий
«Спортивний вечір».
Із вітальним словом до викладачів та студентів звернувся директор навчальнонаукового інституту фізичної культури і здоров`я професор Микола Лук’янченко,
який нагородив грамотою управління молоді та спорту Львівської обласної
державної адміністрації старшого викладача кафедри спортивних дисциплін і
туризму Романа Кушніра, вручив подяки від Дрогобицького міського голови
викладачам: доцентові Галині Кондрацькій, старшим викладачам Романові Кушніру,
Сергію Самойлику, Анні Чепелюк та Світлані Будинкевич.
Доценти Галина Кондрацька і Олег Слімаковський зачитали накази ректора,
згідно з якими 10 студентів університету відзначені премією, 48 студентів
нагороджені дипломами, ще 28 отримали грамоти, 12 викладачам оголошено
подяки.
Гарний настрій учасникам вечора забезпечили: федерація ушу Львівської
області, вихованці тренера-викладача Оксани Сотрихіної, група степ-аеробіки
(тренер Анна Чепелюк), вихованці відділення спортивної акробатики дитячоюнацької спортивної школи імені Івана Боберського, Народний ансамбль сучасного
естрадного танцю «VIVA» та ін.

Виступ групи степ-аeробiка

Учасники спортивного вечора

Фото на згадку
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Пізнавальна екскурсія до краєзнавчого музею «Дрогобиччина»
8 листопада 2018 р. студенти соціально-гуманітарного факультету
спеціальності «Дошкільна освіта» групи ДО-13Б відвідали краєзнавчий музей
«Дрогобиччина». Організаторами екскурсії були доценти кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти Анна Федорович і Віолета Городиська.
Студенти мали змогу ознайомитися з історією життя і побуту мешканців
Дрогобиччини від найдавніших часів до наших днів; побачити археологічні
матеріали, середньовічні ужиткові речі, реманент народних промислів та ремісничі
знаряддя праці, фотографії, музичні інструменти, документи, реліквії. Один із
експозиційних розділів був представлений пам’ятками первісного суспільства,
знайденими під час археологічних розкопок на території Дрогобиччини, які
відтворюють різні епохи: від палеоліту до раннього заліза.
Захопливим був комплекс експонатів, який висвітлює тривалу боротьбу за
незалежність і становлення Української держави, діяльність ОУН-УПА. Але
головним експозиційним репозиторієм історичного музейного відділу є кімната
«Небесної сотні». Студенти з трепетом і великим сумом оглядалиекспонати, що
відтворюють історичні події недавнього українського минулого, відчули атмосферу
кривавої війни.
У музеї природи студентам було запропоновано для огляду зразки флори і
фауни Карпатського регіону. Першокурсники були вражені її цінною колекцією, до
якої входять понад 100-літні експонати із давніх природничих збірок та найновіші
експедиційні знахідки, різновиди звірів та птахів, поширені на нашій території.
Сучасна мобільна студентська молодь вела дискусійні бесіди з екскурсоводом,
ставила риторичні запитання, на які, звісно, отримала ґрунтовні відповіді.
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Презентація першого ювілейного видання творів о. Кирила Селецького
13 листопада 2018 р. у Мармуровій залі Дрогобицької Ратуші відбулася
презентація першого ювілейного видання творів священика УГКЦ — о. Кирила
Селецького, автора першого «Катехизису» українською мовою, ревного подвижника
духовно-просвітницького руху, активного діяча «Просвіти», талановитого
письменника, педагога, духівника. До роботи над виданням було залучено численну
кількість науковців як з Дрогобича, так і з усієї України.
На цю непересічну подію зібралися
чимало
осіб,
зокрема
представники
духовенства та монашества на чолі з
єпископом-помічником СДЄ УГКЦ Григорієм
Комаром і настоятелькою Згромадження
сестер св. Йосифа Обручника Пречистої Діви
Марії сестрою Єлизаветою, депутатського
Президія
корпусу міськради на чолі з міським головою
Дрогобича Тарасом Кучмою, чимало знаних
дрогобичан,
викладачів
та
студентів
нашого
університету на чолі з ректором Надією Скотною,
працівники сфер освіти та культури.
Про багатогранні іпостасі отця Кирила
Селецького під час презентації видання розповідали
єпископ-помічник СДЄ УГКЦ Григорій Комар,
доценти Марія Стецик, Ірина Дмитрів та ін.
Модератором заходу виступив викладач, укладач
та редактор видання Ігор Розлуцький.
Модератор – викладач,
укладач та редактор
видання творів священика
УГКЦ о. Кирила Селецького
Ігор Розлуцький

На фото (зліва направо):
міський голова
Дрогобича Тарас Кучма,
доцент Микола Галів,
ректор університету
професор Надія Скотна,
професор Микола
Пантюк
У Мармуровій залі Дрогобицької Ратуші
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Святкування Міжнародного дня студента
15 листопада 2018 року в Народному домі імені Івана Франка з нагоди
Міжнародного дня студента відбувся загальноуніверситетський конкурс виконавців
естрадної пісні «Шанс – 2018» та фінальна частина конкурсу «Студент року 2018»,
організовані профкомом студентів і студентським самоврядування.
Ректор професор Надія Скотна та голова
студентського профкому Ігор Гівчак звернулися
до студентської громади з вітальним словом. У
конкурсі взяли участь представники всіх
навчально-наукових інститутів та факультетів
університету, які продемонстрували вокальні
здібності.

З вітальним словом виступає ректор
університету професор Надія Скотна

Журі визначило переможців:
І місце – дует у складі студентів
факультету початкової та мистецької
освіти Анни-Марії Мельникович та
Романа Шепіди; ІІ місце – Вероніка
Мельник
(біолого-природничий
факультет); ІІІ місце – Олена Савка
(навчально-науковий інститут фізичної культури та здоров’я).
На заході також було оголошено та
нагороджено переможців загальноуніверситетського конкурсу «Студент
року 2018», який проводився в рамках
святкування Дня студента.

Вітання від команди КВН

Ведучі вечора студенти Христина Флешко
і Андрій Василів представили учасників
конкурсу «Шанс»

Переможцями у номінаціях «Студент року»
стали: «Студент-спортсмен» – Мар’ян Гуржій,
«Студент-соціальний педагог» – Ірина Луциків,
«Студент-митець» – Іван Собіль, «Студентгромадський діяч» – Галина Волощук, «Студентнауковець»
–
Лідія
Мазурчак,
«Студентжурналіст» – Тетяна Особа.
Усі переможці та дипломанти конкурсів
нагороджені
спеціальними
дипломами
і
грошовими преміями.
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Нагородження переможців
конкурсу «Шанс»

Вивчаємо досвід інклюзії в університетському середовищі
12 – 17 листопада 2018 року в університеті імені Т.Г. Масарика (м. Брно, ЧР)
проходив науковий семінар «Відкритий університет. Процеси інклюзії в
університетському середовищі» у межах міжнародного проекту «Прогресивне
управління університетом», в якому взяла участь завідувач кафедри соціальної
педагогіки та корекційної освіти нашого університету професор Тетяна Логвиненко.
Метою цього зібрання було ознайомлення з досвідом університету імені
Т.Г. Масарика і, зокрема, кафедри соціальної педагогіки зі створення інклюзивного
освітнього середовища для студентів з особливими освітніми потребами, який
представляла завідувач кафедри доктор Лєнка Гулова.
Програмою реалізації цього етапу міжнародного проекту було передбачено
низку зустрічей, дискусій, презентацій,
які викликали зацікавлене обговорення,
активну участь та бажання творчо
використовувати
нагромаджений
чеськими
колегами
досвід
в
університетах
України.
Предметом
обговорень учасниками семінару стали
питання: «Університет ХХІ століття»
(модератор – доцент Радім Шіп);
«Інклюзивні проекти в університеті та
подолання
бар’єрів
інклюзії»
(модератор – доктор Лєнка Гулова); «Ставлення до іншості в університетському
середовищі» (модератор – доктор Мартіна Куровскі); «Дослідження та інклюзія,
якісна методологія й аналіз результатів» (модератор – доктор Деніса Денглерова).
Особливий інтерес у науковців з України викликало ознайомлення з
університетським Центром підтримки студентів з особливими освітніми потребами
«Тейрезіас» («Teiresias»), який представив його директор Йірі Пекл та школоюлабораторією «Лабіринт» («Labyrinth»), що є однією з базових інклюзивних шкіл
кафедри соціальної педагогіки, де педагогічний колектив і викладачі університету
спільно відпрацьовують інноваційні підходи до процесів інклюзії.

На фото (друга зліва) завідувач кафедри
соціальної педагогіки та корекційної освіти
професор Тетяна Логвиненко
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ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій)
17 листопада 2018 р. на базі навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій проходив ІІ етап олімпіади з
трудового навчання (технологій) серед учнів 9-х та 11-х класів закладів загальної
середньої освіти Дрогобицького району. Участь в олімпіаді взяли 50 учнів: 20
учасників з обслуговуючих видів праці та 30 – із технічних.
Програма олімпіади складалася з
двох турів: теоретичного і практичного
(виконання
комплексної
роботи).
Теоретичний тур передбачав розв’язання
учасниками тестових і творчих завдань, а
комплексна
робота
поєднувала
практичну
роботу
з
виконанням
творчого міні-проекту на задану тему:
для дівчат – «Ялинкова іграшка» (9 кл.) та
«Килимок-накидка
для
швейної
машини» (11 кл.); для хлопців –
«Трамвайний вагончик» (9 кл.) та
Творчi здiбностi демонструють
девятикласниці
«Карпатський трамвайчик» (11 кл.).

Практичне заняття виконують одинадцятикласниці

Переможцями ІІ туру
олімпіади
з
трудового
навчання
стали:
з-поміж
учнів 9-х класів – Соломія
Станович
(Попелівський
НВК) та Ростислав Міштурак
(Добрівлянський НВК), а
серед учнів 11-х класів – Діана
Кулинич
(Попелівський

На завершальному етапi складання карпатського
трамвайчика учень 11 класу Петро Кравців

НВК) та Петро Кравців
(Уличнянський ЗЗСО).
Усі готові вироби були
передані закладам дошкільної
освіти.
Переможці
нагороджені грамотами та
призами,
а
вчителям
подаровано
посібники
з
трудового
навчання
і
художніх ремесел, підготовлені викладачами кафедри
технологічної та професійної
освіти університету.
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Майстер-клас із хореографії
21 листопада 2018 року викладачі кафедри культурології та мистецької освіти
провели майстер-клас із хореографії для студентів І курсу факультету початкової та
мистецької освіти. Доцент Петро Фриз ознайомив студентів із лексичними
особливостями гуцульського народного танцю, а викладач Ольга Мартинів розкрила
основні аспекти модерного танцю і техніки contraction and release.
Під час проведення майстеркласу було вивчено танцювальні
елементи
з
українського
та
сучасного танцю, які поєднувалися
у танцювальні комбінації.
У майстер-класі взяли участь
студенти ІІ і IV курсів факультету
початкової та мистецької освіти.

Доцент Петро Фриз
ознайомив студентів із
лексичними
особливостями
гуцульського народного
танцю

Викладач Ольга Мартинів розкрила основні аспекти модерного
танцю і техніки contraction and release

Фото на згадку з викладачами та студентами
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Студентське віче та поминальна молитва з нагоди Дня Гідності
та Свободи і 85-х роковин Голодомору в Україні
21 листопада 2018 року на соціально-гуманітарному факультеті відбулося
студентське віче та поминальна молитва з нагоди Дня Гідності та Свободи і 85-х
роковин Голодомору в Україні.
Перед студентами виступив заступник декана соціально-гуманітарного
факультету доцент Андрій Зимянський та студентка ІІ курсу Валентина Козак.
Поминальний молебень провів капелан університету отець Олег Кекош.

Перед студентами
виступив заступник декана
соціально-гуманітарного
факультету доцент Андрій
Зимянський

Поминальний молебень з нагоди Дня Гідності
та Свободи і 85-х роковин Голодомору в Україні
провів капелан університету отець Олег Кекош
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«Book change» на соціально-гуманітарному факультеті
22 листопада 2018 року на соціально-гуманітарному
факультеті відбувся «Book change». Метою заходу стали
популяризація художньої літератури, заохочення студентів до
читання «живої книги», відкриття «Книжкової шафи», обмін
прочитаними книгами та організація дозвілля студентів.
У програмі «Book change» відбулося представлення
улюблених книг, які прочитали студенти. Перед присутніми
виступила
головний
редактор
топового
львівського
видавництва «Старий Лев», поетеса, член АУП та НСПУ,
Поетеса
лауреат Міжнародної журналістської премії ім. В. Стуса в
Мар'яна Савка
галузі поезії Мар’яна Савка. Активно долучилася до
проведення
заходу
голова
ГО
«Україна
–
це
ти»
Наталя
Дорошенко, яка люб’язно надала
книги для розіграшу та принесла
зібрані учасницями громадської
організації книги для наповнення
«Книжкової шафи».
Доцент Андрій Зимянський
провів літературні вікторину та батл.
Чудову концертну програму всім
Органiзатори заходу
присутнім подарували студенти

Голова ГО
«Україна – це ти»
Наталя Дорошенко
Слухацька аудиторія

інституту музичного мистецтва Андрій Добрянський,
Євген Совяк та Максим Угриновський. Після цього
декан соціально-гуманітарного факультету доцент
Ігор Гриник урочисто відкрив «Книжкову шафу», де
усі охочічі відтепер мають можливість обмінюватися
прочитаними книгами. Ініціатором та модератором
заходу виступила
Верхоляк.

студентка

ІІ

курсу
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Вероніка

Декан факультету доцент Ігор
Гриник вручає студентці книгу

Нас об’єднали ідеї Василя Сухомлинського
(співпраця шкіл Львівської області з ДДПУ ім. Івана Франка)
23 листопада 2018 року у річницю святкування 100-річчя від дня народження
відомого українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського викладачі кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти провели відкриту лекцію в
Новокалинівському опорному закладі загальної середньої освіти Самбірського
району Львівської області.
З доповіддю на тему «Ідеї В. Сухомлинського у творчій реалізації сучасними
науковцями» виступила професор Тетяна Пантюк. Її документальна презентація про
широку популяризацію гуманістичних ідей великого педагога серед наукової
громадськості України та світу викликала інтерес слухачів. Виступ на тему «Виховний
зміст оповідань для дітей В. Сухомлинського» представила доцент Надія Дудник.
Оповідання відомого педагога порушують актуальні для сучасників проблеми
необхідності плекання кращих моральних якостей, активної громадянської позиції у
житті суспільства.
Програма зустрічі
включала нашу участь у
реквіємі,
приуроченому
річниці
голодомору в
Україні 1932 – 1933 роки,
який підготували педагоги
зі школярами. Науковців
ознайомили з роботою
педагогів перших класів,
котрі активно включилися
до реалізації всеукраїнської
Під час конференції у школі м. Новий Калинів
освітньої програми «Нова
Самбірського району Львівської області
українська школа».

Науковці педуніверситету активно співпрацюють з педагогами закладу
у рамках концепції «Нова українська школа»
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Конкурс імені Ісидора Вимера «Золота троянда – 2018»
19 – 25 листопада 2018 року у Львові відбувся черговий Міжнародний
молодіжний музичний конкурс-фестиваль імені Ісидора Вимера «Золота троянда».
Конкурс традиційно об’єднує молодих виконавців у жанрі академічного вокалу,
фортепіано, композиції, струнних, духових та народних інструментів, камерних
ансамблів. Серед учасників – представники навчальних закладів України, Білорусі та
країн Європейського союзу. Номінація «Духові та ударні інструменти» була
представлена студентами навчально-наукового інституту музичного мистецтва.
У гроні переможців – наші студенти: І місце та золота медаль –
Анастасія Кравченко (флейта) та Мар’яна Когут (бандура).
І місце – інструментальний дует: Мар’яна Когут (бандура) і Роман Дидик
(акордеон). ІІ місце – Роман Дидик (акордеон). ІІІ місце – Іван Собіль (акардеон); дует
баяністів: Микола Близнюк та Іван Медвідь.
Варто відзначити, студенти-учасники входять до проблемної групи навчальнонаукового інституту музичного мистецтва з підготовки до Всеукраїнської
студентської олімпіади.

Іван Собіль
здобув ІІІ місце

Інструментальний дует –
Мар’яна Когут та Роман
Дидик вибороли І місце

Анастасія Кравченко отримала
І місце і золоту медаль

Переможці Міжнародного молодіжного музичного конкурсу-фестивалю
імені Ісидора Вимера «Золота троянда» м. Львів
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«Профілактика гострої кардіологічної патології
під час занять фізичною культурою та спортом»
29 листопада 2018 року в центрі післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка було проведено «круглий стіл» на тему: «Профілактика гострої
кардіологічної патології під час занять фізичною культурою та спортом».
«Круглий стіл» провів докторант Інституту вищої освіти НАПН України,
кандидат медичних наук, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти
та соціальних наук Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія
неперервної освіти» Василь Федорець, який уже другий рік поспіль знайомить
слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦПОДП із проблемою профілактики
раптової серцевої смерті під час занять фізичною культурою і юнацьким спортом.
У роботі «круглого столу» взяли участь директор ЦПОДП доцент Світлана
Гірняк, методист вищої категорії Віра Дацюк, старший викладач Василь Федорець, а
також слухачі курсів підвищення кваліфікації зі спеціальності «Фізична культура».
Слухачам була репрезентована алгоритмізована методика профілактики
раптової серцевої смерті учнів під час занять фізичною культурою і спортом. Розгляд
цієї проблематики зацікавив слухачів курсів підвищення кваліфікації, які активно
обговорювали теоретичні та практично значущі аспекти задекларованої проблеми.
Відповідно до ідей гуманізації, аксіологізації, антропологізації, філософісації
освітнього процесу і здоров’язбережувальної компетентності окрім розгляду суто
практичних питань збереження життя і здоров’я була актуалізована проблематика
українського кордоцентризму і кордоцентричних уявлень та ідей інших культур.
Розглядалися концепції «Сердечного діалогу» М. Бубера, «Іншого» Е. Левінаса,
«Логіки серця» Б. Паскаля та ін. Актуалізувалася кордоцентрично орієнтована
проблематика феноменологічної та екзистенційної педагогіки й дитиноцентричні і
здоров’язбережувальні ідеї В. Сухомлинського, В. Кременя, М. Євтуха й інших.

Учасники «круглого столу»
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Звітна конференція на факультеті початкової та мистецької освіти
4 – 6 грудня 2018 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбулася
звітна конференція за результатами проходження пропедевтичної практики
студентами ІІІ – ІV курсів.
Студенти ділилися враженнями про відвідані ними уроки у школах
Дрогобича, демонстрували фото- та відеозвіти про хід пропедевтичної практики та
презентували розроблені ними індивідуальні завдання.
Результати практики були представлені на виставці «На порозі обраної професії».
Студенти факультету початкової та мистецької освіти висловлюють подяку
вчителям шкіл м. Дрогобич за надання їм можливості проходити пропедевтичну
практику, готовність поділитися педагогічним досвідом, за високий професіоналізм,
педагогічну майстерність у демонстрації сучасних методик Нової української школи.

Презентація індивідуальних завдань студентів факультету
початкової та мистецької освіти

Фото- та відеозвіти про хід пропедевтичної практики студентами ІІІ – ІV курсів
факультету початкової та мистецької освіти
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Навчальна екскурсія у лабораторію «Мистецька Бойківщина»
6 грудня 2018 року студенти І курсу групи ДО-13Б разом із доцентом кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти Анною Федорович відвідали творчу
лабораторію «Мистецька Бойківщина» Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка.
Студентам показали всі скарби лабораторії та провели майстер-клас із
бісероплетіння під керівництвом завідувача лабораторії, доцента Надії Кузан.
Під час майстер-класу студенти мали змогу ознайомитися з етнографічними
дослідженнями Івана Франка щодо особливостей культурної спадщини нашого
району, а також побачити зразки вишивки та народного одягу Дрогобиччини,
колекцію рушників, серветок заслуженого майстра народної творчості України
Мирослави Кот.

Студенти-першокурсниці
соціально-гуманітарного
факультету набувають
навики бісероплетіння
Майстер-клас із бісероплетіння під керівництвом
завідувача лабораторії доцента Надії Кузан
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Студенти-семінаристи завітали до Франкового університету
6 грудня 2018 року в рамках співпраці та профорієнтаційної роботи до
університету завітали гості з Дрогобицької духовної семінарії блаженних
священномучеників Северина, Віталія та Якима на чолі із доктором богослов’я, митр.
прот. Мироном Бендиком. Одним із організаторів зустрічі став капелан університету
отець Олег Кекош.
З вітальним словом до гостей звернулася ректор
професор Надія Скотна, яка запропонувала семінаристам
можливість здобуття освіти в Франковому університету, адже
невід’ємним є поєднання освіти духовної та світської. До
привітань присутніх долучився і доктор богослов’я,
митрополит протоєрей Мирон Бендик.
Продовжився
захід
переглядом
фільму
про
університет та відвідинами Кімнати-Музею Бруно Шульца.
Із доповіддю про історичне минуле навчального
корпусу та університету зокрема виступив доцент Микола
Галів.
Вітає гостей ректор
Крім того, семінаристи відвідали філологічний та
професор Надія
Скотна
біолого-природничий факультети, де також ознайомилися з
історією будівель та відомими особистостями, котрі там
навчалися або працювали.

Доктор богослов'я
Мирон Бендик
Гості та учасники заходу

Про історичне минуле
навчального корпусу та
університету розповідає
доцент Микола Галів

Виступає народна хорова капела «Gaudeamus»
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«Герої серед нас!»
Саме таку назву мав творчий проект студентів IV
курсу історичного факультету, який відбувся 7 грудня 2018
року. У заході взяли участь школярі і вчителі історії
Дрогобича та району, а також студенти факультету.
Вступне слово виголосила доцент Світлана Біла.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Студенти підготували доповіді і презентації, присвячені
Героям Небесної Сотні (Наталя Мацьків – «Сергій Нігоян», Запалено свічки пам'яті
Олена Товарницька – «Михайло Жизневський», Анастасія
Лабінець – «Юрій Вербицький», Лідія Мазурчак – «Богдан Сольчаник»), воїнам АТО
(Анастасія Лабінець – «Василь Бурачук», Катерина Дубина – «Сергій Кривошеєв»,
Назарій Юрчишин – «Богдан «Апостол»»). Про волонтерів гостям заходу розповіла
студентка Вікторія Кавій. Студентки Тамара Дуда та Софія Швед декламували вірші.
Авторські поезії розповіли студентки Христина Пашко та Лідія Мазурчак. а Василь
Хорканін декламував вірш, який присвятив Героєві Василю Бурачуку.

Декламує вірші
Софія Швед

Авторську пісню виконують
Христина Шеменда та Роман Пелек

Із доповіддю виступає
Назарій Юрчишин

Музичний твір виконує
Ярина Кіт

Школярі та учителі історії Дрогобича та району, а також
студенти історичного факультету
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Із доповіддю виступає
Анастасія Лабінець

Нові здобутки танцюристів
8 грудня 2018 року відбувся IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної та
сучасної хореографії «Зимові візерунки – 2018», який організувало Львівське обласне
відділення Національної хореографічної спілки України.
Театр естрадного танцю «Імпресія» факультету початкової та мистецької
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(керівник – Магдалина
Марушка,
викладач
кафедри культурології
та мистецької освіти,
член
Національної
спілки
хореографів
України) знову показав
свою
професійну
майстерність і привіз
додому
І
призове
місце.

І місце отримав театр естрадного танцю «Імпресія»
факультету початкової та мистецької освіти
на IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної
та сучасної хореографії «Зимові візерунки – 2018»
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«Візерунки Прикарпаття – 2018»
7 – 9 грудня 2018 року в університеті пройшов ХІ Всеукраїнський відкритий
конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», що об’єднав мистецьку
спільноту освітніх закладів України, Білорусі, Латвії та Італії у сольному та
колективному музикуванні.
Очолив журі професор Білоруської академії музики
Микола Сєврюков (Мінськ). До складі журі ввійшли:
композитор Володимир Зубицький (Україна – Італія);
професор Володимир Мурза (Одеса); доцент Сергій Карась
(Львів); Юрій та Віктор Чумаки (Дрогобич); заслужений
артист України Ігор Саєнко та лауреат міжнародних
конкурсів Олексій Коломоєць (Київ); професор Консерваторії
«L. Perosi» Анджело Мiєлє та професор Консерваторії «Luisa
D’Annunzio» Адріано Ранієрі (Італія).
• ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Народно-інструментальне мистецтво
Конкурс відкриває
на зламі ХХ – ХХІ століть» за участі
ректор університету
науковців України, Білорусі, Литви, професор Надія Скотна
Латвії, Словаччини. У пленарному
засіданні взяли участь: професор Ірина Бермес; доценти
Андрій Душний та Петро Турянський; професор Микола
Сєврюков;
старший
викладач
Світлана
Кузьменко
(Чернігівська обл.) та ін.

Учасників конкурсу
вітає доцент
Андрій Душний

Керівник литовської
делегації Маріте
Маркєвічєне
Вітальні адреси від Анджело Мієлє,
Андріано Ранієрі
та Володимира Зубицького

Професор Степан
Дацюк

• Відбувся конкурс і концерт молодих
виконавців Романа Сапунцова (учня Одеської середньої спеціалізованої музичної
школи-інтернату ім. П. Столярського, клас В. Мурзи) та Романа Пунейка (студента
Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, клас Я. Олексіва).
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•Була представлена виставка музичних інструментів, яку репрезентували
заслужені артисти України Роман Молоченко та Олег Шиян із Києва, на якій кожен
охочий мав можливість спробувати високоякісні баяни і акордеони фірми «Юпітер».
Майстер-класи голови журі Миколи Сєврюкова.
Концерт «Kyiv classic accordion duo»: заслужений
артист України Ігор Саєнко та Олексій Коломоєць.
Серед наших переможців: Диплом ІІ ступеня –
дует баяністів у складі Миколи Близнюка та Івана
Медвідя (клас доцентів Івана Фрайта та Євгена
Марченка).

Студент-акордеоніст Роман
Пунейко (м. Львів)

Вітання для організаторів та журі конкурсу від оркестру
народної музики ''Дивограй'' із Рожняова
Голова журі – професор
Білоруської академії музики
Микола Сєврюков

Пам'ятне фото переможців, гостей та членів журі ХІ Всеукраїнського Відкритого конкурсу
баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття»
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Участь дрогобицької делегації у Міжнародній науковій конференції
11 – 12 грудня 2018 р. у Люблінському Католицькому університеті ім. Йоана
Павла II відбулася Міжнародна наукова конференція «Polska pedagogika
wczesnoszkolna: teoria – badania – praktyka. Wiodącekierunki i szkoły naukowe», яка
була присвячена системі початкової освіти в Польщі. Конференція відбулася під
патронатом Керівника Групи Початкової Освіти від Комітету педагогічних наук
Польської академії наук професора Юзефи Балаховіч.

На фото: професори Микола і
Тетяна Пантюк та доцент
Лілія Стахів

У залі під час конференції

У конференції взяли участь близько 80 учасників, серед яких були науковці з
Ізраїлю, Франції, Італії, Словаччини, Австралії, Лівану, України та Польщі.
Зважаючи на те, що конференція мала міжнародний характер, була чудова нагода
проаналізувати сучасний стан системи початкової освіти кожної країни, проблеми та
методи їх розв’язання у міжнародному просторі. Представниками дрогобицької
делегації були проректор з наукової роботи професор Микола Пантюк, професор
Тетяна Пантюк, доцент Лілія Стахів та старший викладач Лілія Вовк. Науковці мали
можливість презентувати доповіді, пов’язані з питаннями реформування та
оптимізації освітнього процесу в українській початковій школі, підготовці дитини до
школи і навчання майбутніх педагогів відповідно до принципів гуманізму,
закладених у працях видатного українського педагога В. Сухомлинського. У
доповідях було представлено освітні інноваційні технології, проаналізовано суспільні
виклики і ризики, які виникають на шляху впровадження ключових засад Нової
української школи.

Світлина на згадку про участь у Міжнародній науковій конференції м. Люблін
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