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Через поле, через гай йде до діток Миколай… 
 

18 грудня 2018 року в актовій залі головного корпусу відбувся святковий ранок 

для дітей «Через поле, через гай йде до діток Миколай..», організатором якого вже 

традиційно став профком працівників університету. 

Із вітальним словом до присутніх звернулася ректор професор Надія Скотна. 

Розпочався ранок театралізованим дійством – появою у залі Святого Миколая у 

супроводі Янголів. Не обійшлося і без хитрого та підступного Антипка, який вперто 

хотів переконати дітей бути неслухняними, однак сили добра перемогли. 

Діти були у захопленні від чудової гри акторів та отримали неймовірні 

враження, потрапивши до неймовірного світу музичної казки «Фізкультура для 

Баби-Яги» у постановці Львівського академічного обласного музично-драматичного 

театру імені Юрія Дрогобича. 

Усі діти підготували свої дарунки для 

Святого – віршики, пісеньки тощо. Кожна 

дитина отримала з рук Святого Миколая 

винагороду за добрі вчинки – солодкі 

подарунки та цікаві книжечки. 

 
  

 
  

На свято до дітей завітав Святий Миколай  

Вітання ректора професора Надії Скотної 

Фрагмент музичної казки  
«Фізкультура для Баби-Яги 

Святий Миколай у супроводі Янголів 

Святий Миколай разом 
 з членами профкому 

 працівників університету 

Не обійшлося і без хитрого та 
підступного Антипка 
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«Допоможи дітям-сиротам» 
 

Традиційно до Дня Святого Миколая профком студентів та студентське 

самоврядування організовують благодійну акцію «Допоможи дітям-сиротам». 

На спільному засіданні було вирішено організувати серед студентів 

університету збір коштів та одягу для вихованців дитячого будинку «Оранта» у місті 

Дрогобич. Цю інформацію було поширено серед студентів. Загалом, було зібрано 

9244 грн. Найактивнішу участь в акції взяли студенти соціально-гуманітарного 

факультету (зібрали 3100 грн), історичного факультету (2517 грн), навчально-

наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій (1267 

грн). На біолого-природничому факультеті зібрали 865 грн, в навчально-науковому 

інституті фізичної культури та здоров’я – 695 грн, на факультеті початкової та 

мистецької освіти – 800 грн. На зібрані кошти було придбано канцтовари, настільні 

ігри, спортінвентар, книжки, засоби особистої гігієни, солодкі подарунки, рукавиці, 

шкарпетки, мийні засоби, іграшки, а 3000 грн буде передано напередодні Різдвяних 

свят волонтерам для придбання всього необхідного для воїнів АТО. 

20 грудня 2018 року студентський актив 

на чолі з головою профкому студентів Ігорем 

Гівчаком відвідали дитячий будинок «Оранта», 

організували театралізоване дійство за участю 

Святого Миколая, що створило святкову 

атмосферу, під час якої діти брали участь у 

розвивальних та емоційно-розвантажувальних 

іграх і вправах. Чудотворець давав настанови 

кожній дитині, навчав, як чинити добро та 

бути слухняним. Вихованці продемонстрували 

свої таланти і вміння, зокрема декламування 

віршів та надзвичайний спів. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Перед вiзитом до сиротинця 

Святий Миколай вітає діточок 

Студентський  актив університету на чолі з 
головою профкому студентів  Ігорем Гівчаком 

відвідали дитячий будинок «Оранта» та  
організували театралізоване дійство за участю 

Святого Миколая 
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Співпраця з містом: презентація результатів соціологічного моніторингу 

ефективності запровадження електронної медицини 
 

20 грудня 2018 р. у Світлиці Дрогобицької міської ради відбулася презентація 

результатів соціологічного моніторингу ефективності запровадження електронної 

медицини у Дрогобичі, що реалізований у межах проекту Smart Сity. Дослідження 

проведене у жовтні – листопаді 2018 р. у трьох поліклінічних відділеннях міста 

викладачами кафедри правознавства, соціології 

та політології і студентами спеціальності 

«Соціологія».  Метою дослідження було 

визначити рівень поінформованості населення 

міста Дрогобича про медичну реформу, 

впровадження електронної медицини та 

електронного запису до лікаря.  

Соціологічний моніторинг е-медицини 

міста студенти соціологічної лабораторії на чолі 

з професорсько-викладацьким складом 

проводили у співпраці з відділом ІТ та аналізу 

ДМР та КУ «Інститут міста Дрогобича» ДМР у 

межах проекту «Дрогобич – Smart City». На 

презентації були присутні: міський голова 

Дрогобича Тарас Кучма, начальник відділу 

охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба, 

керівники проекту «Дрогобич – Smart City» Станіслав Гайдер і 

Володимир Кондзьолка, головний лікар Дрогобицької міської 

поліклініки Юлія Гончаренко та інші представники медичної 

сфери Дрогобича, журналісти. Представила результати 

опитування 686 респондентів доцент Ірина Мірчук. Під час 

зустрічі було обговорено результати соціологічного 

опитування та запропоновано рекомендації щодо оптимізації 

використання електронної системи в медичній галузі міста. 

На завершення міський голова Тарас Кучма висловив 

подяку керівництву нашого університету, організаторам 

дослідження та висловив сподівання на подальшу 

співпрацю, а також вручив 

листи-подяки професору 

Світлані Щудло, доцентам Ірині 

Мірчук та Богданні Гвоздецькій, 

студентам Мар’яні Гриньо, 

Ірині Дидик, Ользі Курнат, 

Валерію Лалабекову та Марії 

Футиш. 
 

Доцент Ірина Мірчук 
представляє результати 
опитування респондентів 

На засіданні  у міській раді 
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Список наших колег, 

 які 2018 року відійшли у вічність 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та  

по батькові 
Посада 

Дата 
народження Дата смерті 

1.  Орбан 

 Томаш 

Іванович 

Завідувач навчально-

консультаційного центру 

 у м. Хуст 

08.04.1933 р. 22.01.2018 р. 

2.  Чорній 

Володимир 

Павлович 

Ректор інституту  

(1968 – 1973 рр) 15.06.1931 р. 02.02.2018 р. 

3.  Сеньків  

Михайло 

Васильович 

Завідувач кафедри історії 

України 04.08.1953 р. 06.05.2018 р. 

4.  

Бойчук Василь 

Іванович 

Директор навчально-

наукового інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій 

03.06.1953 р. 04.06.2018 р. 

5.  Ліщинський 

Орест 

Йосипович 

Викладач кафедри народних 

муз. інструментів і вокалу 19.04.1939 р. 

 

04.07.2018 р. 

6. Шалата Олег 

Михайлович  

 Доцент кафедри порівняльної 

педагогіки і методики 

викладання іноземних мов  

01.10.1963 р. 24.10. 2018 р. 

7. Смерчко Алла 

Костянтинівна 

Професор кафедри  світової 

літератури та славістики 
04.01.1943 р. 19.11.2018 р. 

 

Чому нас залишають 

Кращі із хороших,  

Але ми розумієм – це  закон життя.  

Ми були всі минулим,  

А станемо майбутнім 

І тільки вічна пам’ять 

Не прагне забуття. 
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ЗМІСТ 

Вступ 3 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка  у 2018 році 
5 

Підписано угоду про співпрацю між Франковим університетом 

 та Дольношльонскою Вищою школою (25 січня 2018 р.) 

 

16 

Відбувся науково-методичний семінар: «Ігри та забави з дітьми 

дошкільного віку…» (30 січня 2018 р.) 
17 

Лекції слухачам «Університету третього віку» (січень 2018) 18 

Делегація університету на Міжнародному форумі у Бельгії (31 січня – 2 

лютого 2018 р.) 

 

19 

І Зимова школа для молодих дослідників «Європейські індикатори 

якості освітніх досліджень» (28 січня – 2 лютого 2018 р.) 

 

20 

Участь у конвокації Британської ради (7 лютого 2018 р.) 22 

Участь науковців Дрогобицького університету у XVІІІ Ізраїльській 

конференції з інженерії матеріалів (6 – 8 лютого 2018 р.) 
23 

Налагодження співпраці Дрогобицького педагогічного університету 

та Дрогобицької міської ради (15 лютого 2018 р.) 

 

24 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційне 

педагогічне проектування у процесі реалізації «Нової української 

школи» (15 – 16 лютого 2018 р.) 

 

 

25 

Відбулася відкрита лекція професора соціології з Японії (19 лютого 

2018 р.) 

 

26 

Результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  з дисципліни 

«Педагогіка» (20 лютого 2018 р.) 

 

27 

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар  «Проблеми музичної 

освіти учнівської молоді: історія та сучасність» (22 лютого 2018 р.) 

 

28 

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Дошкільна освіта» (22 лютого 2018 р.) 

 

30 

«Ткана Україна» (23 лютого 2018 р.) 31 

Зарубіжний досвід інклюзивної освіти (19 – 24 лютого 2018 р.) 32 

Конкурс талановитої учнівської молоді Дрогобицького району (24 

лютого 2018 р.) 

33 

Вручення дипломів випускникам (27 лютого 2018 р.) 35 

Третя щорічна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (27 лютого 2018 р.) 36 

Швейцарсько-український проект із розвитку  громадянських 

компетентностей (26 – 28 лютого 2018 р.) 

 

37 

Благодійний майстер-клас «Способи оздоблення краю вишитого 

рушника» (1 березня 2018 р.) 

 

38 

Урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам соціально-

гуманітарного факультету (1 березня 2018 р.) 

 

39 

Другий етап проекту «Прогресивне керівництво університетами»  

(з 26 лютого до 3 березня 2018 р.) 

40 
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Нові здобутки у Міжнародному турнірі зі спортивної акробатики (2 – 4 

березня 2018 р.) 
41 

Бельгійські студенти розпочали семестрове навчання у Дрогобичі (5 

березня 2018 р.) 

 

42 

Відбулося засідання вченої ради університету (6 березня 2018 р.) 43 

Відбулася конференція трудового колективу університету (6 березня 2018 

р.) 

 

44 

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка (12, 13, 14  березня 2018 р.) 45 

«Шевченко для сучасної молоді» (14 березня 2018 р.) 47 

Екскурсійна подорож студентів соціально-гуманітарного факультету 

(13 березня 2018 р.) 

 

48 

Студентська конференція-презентація (13 березня 2018 р.) 49 

Співпраця історичного факультету та Державного історико-культурного 

заповідника «Нагуєвичі» (14 березня 2018 р.) 

 

50 

Участь Франкового університету в XI Форумі «Європа – Україна» (13 –14 

березня 2018 р.) 

 

51 

Загальноуніверситетські змагання з волейболу серед чоловіків (13 – 15 

березня 2018 р.) 

 

52 

Загальноуніверситетські змагання з волейболу серед жінок (15 березня 

2018 р.) 
53 

До Франкового університету завітав директор департаменту вищої 

освіти Міністерства освіти і науки України (15 березня 2018 р.) 

 

54 

Зустріч студентів університету з представниками ВПВ «Патріот» (15 

березня 2018 р.) 

 

55 

Участь професора Тетяни Логвиненко у міжнародному  семінарі з 

інклюзивної освіти в Голландії (11 – 17 березня 2018 р.) 

 

56 

Міжнародний тиждень інтернаціональної культури  «Догляд без 

кордонів» в університетському коледжі ВІВЕС (10 – 18 березня 2018 р.) 

 

57 

Живемо та навчаємося в демократії (12 – 19 березня 2018 р.) 58 

Поетичний флешмоб «Біль єдиної зброї» (19 березня 2018 р.) 59 

Відбувся футбольний матч за кубок профкому студентів (20 березня 

2018 р.) 

 

60 

Триває співпраця з Університетом Казимира Великого у Бидгощі (16 – 20 

березня 2018 р.) 

 

61 

ХХ турнір юних істориків (20 березня 2018 р.) 62 

Ознайомлення бельгійських студентів з досвідом волонтерської 

діяльності студентів соціально-гуманітарного факультету (20 – 21 

березня 2018 р.) 

 

63 

Правовий семінар-диспут «Я маю право. Як не потрапити у тенета 

трудового рабства?» (21 березня 2018 р.) 

 

64 

Українсько-бельгійський проект  у стінах Франкового вишу (18 – 24 

березня 2018 р.) 

 

65 

Наш гість – владика Ярослав Приріз (26 березня 2018 р.) 67 
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«Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн» (28 березня 2018 р.) 69 

«Erasmus+», «Подвійний диплом», «Project management» (3 квітня 2018 р.) 70 

Майстер-клас з розпису писанок на філологічному факультеті (4 квітня 

2018 р.) 

 

71 

«Дрогобич – місто магнолій» (11 квітня 2018 р.) 72 

«Відкриті дані для міста та громадян» (11 квітня 2018 р.) 73 

II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Початкова освіта», «Професійна освіта»,  «Історія та 

археологія» (10 – 12 квітня 2018 р.) 

 

 

74 

Настав їх час, обтяжений плодами… (16 квітня 2018 р.) 76 

ХХVIІ звітна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю від 

дня народження ректора професора Валерія Скотного (17 квітня 2018 р.) 

 

77 

Міжнародна науково-практична конференція  з проблем здоров’я та 

харчування на біолого-природничому факультеті (18 – 20 квітня 2018 р.) 

 

78 

Міжнародна науково-практична конференція з проблем здоров’я та 

харчування (19 – 20 квітня 2018 р.) 

 

79 

Міжнародна науково-практична конференція  до 70-річчя від дня 

народження професора Валерія Скотного (20 квітня 2018 р.) 

 

80 

Інклюзивне навчання у початковій школі: як це виглядає на практиці 

(24 квітня 2018 р.) 

 

83 

Економічний брейн-ринг (25 квітня 2018 р.) 84 

Зустріч із творчим подружжям (25 квітня 2018 р.) 86 

«Кубок пам’яті ректора Валерія Скотного» з міні-футболу (25 квітня 

2018 р.) 
87 

Науковий успіх студентки соціально-гуманітарного факультету (23 – 25 

квітня 2018 р.) 

 

88 

Вшанування пам’яті УСС на горі Маківка (26 квітня 2018 р.) 89 

До джерел української писемності (26 квітня 2018 р.) 90 

ІІ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (26 – 27 квітня 2018 р.) 

 

91 

Наукові досягнення студентів біолого-природничого факультету (26 –

 27 квітня 2018 р.) 
92 

Майстри-тренери з освіти для демократичного громадянства та освіти 

з прав людини (28 квітня 2018 р.) 

 

93 

Візит китайської делегації з Уханьського технологічного університету 

(24 – 29 квітня 2018 р.) 
94 

«PERPETUUM MOBILE – 2018» (27 – 30 квітня 2018 р.) 95 

«Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність» (3 травня 

2018 р.) 

 

97 

«Гуцульська родина – 2018» (3 – 6 травня 2018 р.) 99 

Тиждень математики на факультеті початкової та мистецької освіти 

(11 –18 травня 2018 р.)  

 

100 

Правдиве слово із Франції (7 травня 2018 р.) 101 
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Всеукраїнська науково-практична конференція (7 травня 2018 р.) 102 

День пам’яті та примирення в університеті (8 травня 2018 р.) 103 

Навчально-пізнавальна екскурсія студентів навчально-наукового 

інституту фізичної культури і здоров’я (8 травня 2018 р.) 

 

104 

День матері на факультеті початкової та мистецької освіти (10 травня 

2018 р.) 
105 

Студенти-реабілітологи опановують сучасні реабілітаційні методики 

(27 квітня до 11 травня 2018 р.) 

 

106 

Науково-методичний семінар із профілактики ризикованої поведінки 

дітей та молоді (7 – 11 травня 2018 р.) 

 

107 

Міжнародна науково-практична конференція з проблем моделювання 

та управління економікою (11 травня 2018 р.) 

 

108 

Презентація книги «Дрогобич – місто Івана Франка» (15 травня 2018 р.) 110 

Вивчаємо бельгійську модель ерготерапії (16 травня 2018 р.) 111 

Відкриття авторизованого Центру тестування Pearson Test of English 

(PTE) Center (16 травня 2018 р.) 
112 

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного 

гуманітарного дискурсу – 2018» (16 травня 2018 р.) 
113 

Фінал XXVІ фестивалю команд КВН (16 травня 2018 р.) 114 

Вишиванка – дзеркало української душі… (17 травня 2018 р.) 115 

Рекордна кількість перемог студентів на Всеукраїнських олімпіадах з 

політології та соціології (16 –18 травня 2018 р.) 

 

117 

Двосторонній обмін студентами на історичному факультеті (13 – 20 

травня 2018 р.) 

 

118 

Конкурс читців  поезії «Франків огонь в одежі слова» (22 травня 2018 р.) 119 

«Красуня університету – 2018» (22 травня 2018 р.) 121 

Міжнародний тиждень науки на соціально-гуманітарному факультеті 

(21 – 26 травня 2018 р.) 

 

122 

Ансамбль танцю факультету початкової та мистецької освіти «Нова 

хвиля» – лауреат фестивалю-конкурсу мистецтв «Місто мрій – 2018» (26 

травня 2018 р.) 

 

124 

VІ Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» (15 – 28 травня 

2018 р.) 

 

125 

Благочинна поїздка студентів факультету початкової та мистецької 

освіти  до Буківського дитячого будинку-інтернату (29 травня 2018 р.) 

 

127 

Несемо в серці гасло: «Я – Історик» (29 травня 2018 р.) 128 

Благодійний легкоатлетичний пробіг «Я підтримую «Надію» (31 травня 

2018 р.) 

 

129 

Свято останнього дзвоника на факультеті початкової та мистецької 

освіти (31 травня 2018 р.) 

 

130 

Вручення свідоцтв і сертифікатів військовослужбовцям (13 червня 2018 

р.) 
131 

Участь у ІV Східному форумі самоврядування та економіки (15 – 16 132 
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червня 2018 р.)  

Творча поїздка студентської хорової капели «Gaudeamus» на 

Міжнародний музичний фестиваль університетів світу «FIMU – 2018» (18 

червня 2018 р.) 

 

133 

У Франковому виші відбувся науково-практичний онлайн-семінар (21 

червня 2018 р.) 
134 

Відбулась X Міжнародна конференція «Актуальні проблеми фізики 

напівпровідників» (26 – 29 червня 2018 р.) 
135 

Участь у семінарі з розробки програм профілактики на місцевому рівні 

(9 – 11 липня 2018 р.) 
136 

Презентація двотомника «Листи до Олеся Гончара» (11 липня 2018 р.) 137 

Вручення дипломів (16 липня 2018 р.) 138 

Зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету (1 серпня 

2018 р.) 

 

139 

Обговорення основних принципів створення у Дрогобичі 

комфортного середовища для студентської молоді (9 серпня 2018 р.) 
140 

Відзначення 162-ї річниці від дня народження Івана Франка (27 серпня 

2018 р.) 

 

141 

Посвята першокурсників (2 вересня 2018 р.) 143 

«Дрогобич і околиці: відлуння багатокультурності в літературі та 

мистецтві» (7 вересня 2018 р.) 

 

145 

Спільна Літургія з нагоди нового навчального року (12 вересня 2018 р.) 147 

Навчально-пізнавальна екскурсія Сколівщиною (14 вересня 2018 р.) 148 

Олімпійський урок у ЗОШ № 4 (14 вересня 2018 р.) 149 

Полоністичний науково-інформаційний центр – міжнародний 

партнер наукової конференції «На пограниччях культур і народів» у 

Саноку (13 – 15 вересня 2018 р.) 

 

 

150 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка Василя 

Сухомлинського: від традицій до інновацій» (17 вересня 2017 р.) 

 

151 

Екскурсія вуличками старого Дрогобича (18 вересня 2017 р.) 153 

Студенти університету можуть долучитися до проекту «SmartCity–

Drohobych» (19 вересня 2018 р.) 
154 

Регіональний фестиваль «Дрогобич скликає друзів» (25 вересня 2018 р.) 155 

«День першокурсника» (26 вересня 2018 р.)  156 

Вручення диплома почесного доктора (27 вересня 2018 р.) 157 

(Не) Конференція «Нова українська школа – школа дієвої демократії» 

(27 вересня 2018 р.) 

 

158 

Святкування Всеукраїнського дня дошкілля (27 вересня 2018 р.) 159 

Традиційні змагання з туристичного багатоборства (27 вересня 2018 р.)   160 

Міжнародна наукова конференція «Спільна спадщина. Річ Посполита в 

польській та українській історичній думці XIX – XX ст.» (27 – 28 вересня 

2018 р.) 

 

161 

Олiмпiйський урок (26 – 28 вересня 2018 р.) 163 
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Педагогічні читання до 100-річчя з Дня народження Василя 

Сухомлинського (3 жовтня 2018 р.) 164 

Мaйстер-клaс «Нaвчaння читaння тa рaхунку зa методикою Миколи 

Зaйцевa» (4 жовтня 2018 р.) 
165 

Святкування Дня працівників освіти на філологічному факультеті (4 

жовтня 2018 р.) 
166 

Стежина, що на ниву вчительську веде (5 жовтня 2018 р.) 167 

Гордість навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

(6 – 7, 2 – 8 жовтня 2018 р.) 
169 

Міжнародна наукова конференція «Драматургія Кароля Войтили» (29 

вересня – 7 жовтня 2018 р.) 
170 

Візит делегації університету до Державної Вищої Професійної Школи 

 імені Вітелона в Лєгніці (8 жовтня 2018 р.) 
171 

Паломництво студентів та викладачів філологічного факультету (9 

жовтня 2018 р.) 
172 

Участь дрогобицької делегації у І Міжнародній науковій конференції  (9 

– 10 жовтня 2018 р.) 
173 

Команда ДДПУ – переможець естафети (12 жовтня 2018 р.) 174 

ІІ Всеукраїнська проща для студентської молоді (13 жовтня 2018 р.) 175 

Візит колег із державної Вищої Професійної Школи імені Вітелона 

(Польща) (16 жовтня 2018 р.) 
176 

Презентація видання про спогади учасників АТО (16 жовтня 2018 р.) 177 

Віртуальна прогулянка галицькими стежинами Мартіна Бубера (17 

жовтня 2018 р.) 
179 

Памва Беринда – символічна постать Галичини (17 жовтня 2018 р.) 180 

Пропедевтична практика на факультеті початкової та мистецької 

освіти  (17 жовтня 2018 р.) 
181 

«Хто не знає свого минулого, той не вартий й майбутнього!» 

(17 жовтня 2018 р.) 
182 

І етап студентського наукового семінару «Іван Франко в українській 

культурі» (18 жовтня 2018 р.) 
183 

Франковий університет приймає гостей з Харкова (25 жовтня 2018 р.) 184 

Відзначення 20-річчя біолого-природничого факультету та 10-ліття 

українсько-бельгійського центру екології та здоров’я людини (24 – 26 

жовтня 2018 р.) 

 

185 

Тренінг з методики викладання громадянської освіти (30 жовтня 2018 р.) 186 

Екскурсія пам’ятними місцями Дрогобича (1 листопада 2018 р.) 187 

Тренінг «Відновлення власних ресурсів для успішної самореалізації 

 в умовах мирного життя» (3 листопада 2018 р.) 
188 

Обговорення міжнародного досвіду ювенальної юстиції зі студентами 

історичного факультету (5 листопада 2018 р.) 

 

189 

XІ Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція «Еколого-

валеологічна культура – вибір XXI століття» (7 листопада 2018 р.) 

 

190 
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Університет долучився до дослідження ефективності впровадження 

електронної медицини міста Дрогобич (листопад  2018 р.) 

 

191 

Відзначено кращих спортсменів університету (8 листопада 2018 р.) 192 

Пізнавальна екскурсія до краєзнавчого музею «Дрогобиччина» (8 

листопада 2018 р.) 
193 

Презентація  першого ювілейного видання творів о. Кирила 

Селецького (13 листопада 2018 р.) 
194 

Святкування Міжнародного дня студента (15 листопада 2018 р.) 195 

Вивчаємо досвід інклюзії в університетському середовищі (12 – 17 

листопада 2018 р.) 
196 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій) (17 листопада 2018 р.) 
197 

Майстер-клас із хореографії (21 листопада 2018 р.) 198 

Студентське віче та поминальна молитва з нагоди Дня Гідності 

 та Свободи і 85-х роковин Голодомору в Україні (21 листопада 2018 р.) 

 

199 

«Book change» на соціально-гуманітарному факультеті (22 листопада   

2018 р.) 

 

200 

Нас об’єднали ідеї Василя Сухомлинського  (співпраця шкіл Львівської 

області з ДДПУ ім. Івана Франка)(23 листопада 2018 р.) 

 

201 

Конкурс імені Ісидора Вимера «Золота троянда – 2018» (19 – 25 листопада 

2018 р.) 

 

202 

«Профілактика гострої кардіологічної патології під час занять 

фізичною культурою та спортом» (29 листопада 2018 р.) 

 

203 

Звітна конференція на факультеті початкової та мистецької освіти (4 –

 6 грудня 2018 р.) 
204 

Навчальна екскурсія у лабораторію «Мистецька Бойківщина» (6 грудня 

2018 р.) 
205 

Студенти-семінаристи завітали до Франкового університету (6 грудня 

2018 р.) 
206 

«Герої серед нас» 207 

Нові здобутки танцюристів (8 грудня 2018 р.) 208 

«Візерунки Прикарпаття – 2018» (7 – 9 грудня 2018 р.) 209 

Участь дрогобицької делегації у Міжнародній науковій конференції  

(11 – 12 грудня 2018 р.) 
211 

Через поле, через гай йде до діток Миколай… (18 грудня 2018 р.) 212 

«Допоможи дітям-сиротам» (20 грудня 2018 р.) 213 

Співпраця з містом: презентація результатів соціологічного 

моніторингу ефективності запровадження електронної медицини (20 

грудня 2018 р.) 

214 

Список наших колег, які 2018 року відійшли у вічність 215 

Зміст 216 
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