Студентська хорова капела «Gaudeamus» виступила у Любліні
На запрошення Люблінського міського голови пана Др. Кшиштофа Жука та
диригента Академічного хору Університету Марії Кюрі-Склодовської професора
Уршулі Бобрик студентська хорова капела «Gaudeamus» під керівництвом
професора Степана Дацюка взяла участь у ІV фестивалі міст-партнерів, який
відбувся 29 травня – 2 червня 2019 року. Люблін відзначав 450-ту річницю підписання
Люблінської унії та 15-річчя приєднання Польщі до Європейської Ради. ІV фестиваль
хорів міст-партнерів став одним із найважливіших культурних заходів святкування.
1 червня 2019 року у філармонії Любліна відбулося святкування 70-річчя
Академічного хору УМКС, де його керівник професор Уршуля Бобрик отримала
Золоту медаль Міністерства культури Польщі. Активні учасники хору нагороджені
грамотами й цінними подарунками, які вручали ректор університету професор
Станіслав Михайловський та керівники міських громадських організацій Любліна.
На завершення святкування фестивалю відбулося перше виконання кантати
польського композитора Ромуальда Твардовського на вірші Мацея Сабревського
«СAELUM ET TERRA» у виконанні симфонічного оркестру Люблінської філармонії,
зведеного хору: Академічного хору УМКС, хору Мінського інституту культури
(Білорусь), Інституту культури м. Вільнюса (Литва) та хору «Gaudeamus» (Україна).
На прем’єрі був присутній автор – Ромуальд Твардовський, який щиро подякував
учасникам нашого хору та його керівникові професору Степанові Дацюку за участь у
виконанні фінального твору.

Професор Степан Дацюк вітає
професора Уршулю Бобрик з
отриманням Золотої медалі
Міністерства культури Польщі

Хор «Gaudeamus» уперше виконує кантату
польського композитора Ромуальда
Твардовського
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Участь працівників університету у Міжнародному семінарі
з нанотехнологій в університеті Хазар (Азербайджан)
3 червня 2019 року працівники університету доцент Тарас Кавецький та
аспірантка Мар’яна Кравців взяли участь у Міжнародному семінарі з
нанотехнологій, який проводився в університеті Хазар (м. Баку, Азербайджан).
Під час семінару доцент Тарас Кавецький виступив із доповіддю на тему
«Novel polymer matrixes with nanocarriers for construction of amperometric enzyme
biosensors». Аспірантка Мар’яна Кравців презентувала біолого-природничий
факультет нашого університету, а також спільний українсько-азербайджанський
міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних
наносистем, створений на базі нашого університету та Інституту радіаційних
проблем НАН Азербайджану.
Були
обговорені
подальші
перспективи роботи згаданого центру
на діловій зустрічі з керівництвом
Інституту радіаційних проблем НАН
Азербайджану та безпосередньо з
директором
центру
зі
сторони
Азербайджану
професором
Ровшаном Халіловим. Окрім цього,
наші
співробітники
відвідали
лабораторії
інституту
та
ознайомилися
з
їх
науководослідницькою діяльністю.
Зустріч із керівництвом Інституту радіаційних
Доцент Тарас Кавецький, як
проблем НАН Азербайджану (зліва направо):
член
редколегії
міжнародного
професори Огтай Самедов, Раван Мехтієва,
доцент Тарас Кавецький, Мар’яна Кравців,
журналу «Advances in Biology & Earth
професори Ровшан Халілов та Андрій Степанов
Sciences», разом із Мар’яною Кравців
взяли участь у виїзному засіданні редколегії журналу, де були присутні засновник
часопису проректор із наукової роботи Азербайджанського університету професор
Юсіф Гасімов, заступник головного редактора професор Ровшан Халілов та член
редколегії професор Андрій Степанов. На сьогодні цей журнал індексується у
наукометричній
базі
даних
DOAJ
(Directory of Open Access Journals), яка
передує наукометричній базі даних
Scopus. Учасники зустрічі обговорили
перспективи щодо написання наукових
статей та їх цитування у цьому журналі,
який, зі слів професора Юсіфа Гасімова,
може
бути
включений
до
наукометричної бази даних Scopus уже
Доповідачі Міжнародного семінару з
цього року.
нанотехнологій в університеті Хазар
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Відзначення студентів-хіміків університету
3 червня 2019 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка
стартувала ХVІІ Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019».
У межах заходу було відзначено кращих студентів-хіміків різних закладів
вищої освіти з нагоди професійного свята працівників хімічної та нафтохімічної
промисловостей України.
Привітав студентів заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів та вручив
відзнаки обласної державної адміністрації.
Почесні грамоти за відмінне навчання, активну участь у науково-практичних
конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та з нагоди
професійного свята хіміка отримали і студенти спеціальності «Середня освіта
(Хімія)» біолого-природного факультету Дрогобицького університету: Юлія Пронь
(студентка І курсу другого (магістерського) рівня) та Соломія Озарко (студентка IV
курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти).
Цього року студенти-хіміки Соломія
Озарко та Юлія Пронь брали участь у ІІ турі
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових
робіт,
який
проходив
у
Дніпровському національному університеті
імені Олеся Гончара.
Робота
Юлії
Пронь
на
тему
«Дослідження
фізико-хімічних
та
антиоксидантних властивостей води окремих
Заступник голови ЛОДА Роман Филипiв
природних джерел курорту Східниця» вручає Почесну грамоту Соломії Озарко
(науковий керівник – доцент Галина
Ковальчук) була оцінена високими балами за актуальність,
ступінь самостійності та якість оформлення.
Проблема дослідження Юлії Пронь стосувалася
визначення
органолептичних,
деяких
санітарнотоксикологічних показників, хімічного складу, кислотноосновних та окисно-відновних властивостей вод семи
маловивчених джерел Східницького родовища. Наукова
Студентка Юлія Пронь
новизна роботи полягала у виявленні потенціометричним
методом антиоксидантої здатності вод усіх досліджуваних
джерел курорту Східниця, вивченні її зміни в часі. Показано
значне зменшення антиоксидантної здатності східницької
води впродовж першої доби зберігання, аж до повної її
втрати через 5 діб з моменту відбирання проб.
Висловлено припущення, що різке збільшення редокспотенціалу та втрата антиоксидантних властивостей води
усіх джерел при зберіганні є однією з причин
короткотривалості лікувальної дії води «Нафтуся»
Студентка Соломія Озарко
Східницького родовища.
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Відкрито меморіальну дошку професора Василя Бойчука
4 червня 2018 року перестало битися серце великого педагога, українського
вченого, фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1995), академіка АН
ВШ України з 2009 р., професора Василя Бойчука.
Цього ж дня 2019 року в інституті фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки і
аудиторії імені світлої пам’яті Василя Бойчука.
Про науково-педагогічну діяльність професора Василя Бойчука розповів
директор інституту доцент Юрій Галь. Ректор професор Надія Скотна та вдова Уляна
Бойчук відкрили пам’ятну дошку, а капелан університету отець Олег Кекош освятив
її та провів панахиду.
Захід продовжився в аудиторії імені Василя Бойчука, де кожен, хто бажав мав
можливість поділитися спогадами про професора. Іменем багатолітнього декана,
директора інституту названа велика фізична аудиторія № 38, в якій він любив читати
лекції студентам, проводив наукові конференції, засідання вченої ради інституту…

Капелан університету
о. Олег Кекош освятив
меморіальну дошку і
провів панахиду

Захід продовжився в аудиторії імені Василя
Бойчука, де кожен, хто бажав мав можливість
поділитися спогадами про професора

Вдова Уляна Бойчук
звернулася до
присутніх зі словами
подяки за світлу
пам᾿ять про її
чоловіка

Спогадами про професора Василя
Бойчука поділилася ректор
університету професор Надія Скотна
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Студенти університету дарують дітям радість
5 червня 2019 року студенти першого курсу факультету психології, педагогіки
та соціальної роботи разом із доцентом Орестою Карпенко завітали до закладу
дошкільної освіти № 30 «Волошка», де презентували інсценізацію української
народної казки «Пан Коцький».
Кожен студент, увійшовши у свою роль, був настільки щирим та відкритим,
що малеча не могла відірвати погляду від героїв. Дітвора сиділа незворушно,
чекаючи наступного сюжету. Їхні
посмішки на обличчі та сяючі очі
були настільки приємними, що у
практикантів виникло бажання
повернутися туди знову.
На завершення студенти
університету запросили всіх дітей
до спільного танцю та подарували
на згадку невеликі сувеніри. Ми
впевнені, що неодноразово ще
будемо мати змогу зробити таку
Студенти перед інсценізацією казки «Пан Коцький»
приємність цим дітям.
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Міжнародний науковий досвід викладачів кафедри філологічних дисциплін та
методики їх викладання у початковій школі
6 – 7 червня 2019 року викладачі кафедри філологічних дисциплін та методики
їх викладання у початковій школі (доценти Галина Філь, Віра Котович, Олена
Кравченко-Дзондза, старший викладач Анна Огар) під керівництвом завідувача
кафедри професора Марії Федурко брали участь у Міжнародній науковій
конференції «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника», яка
відбулася в Ягеллонському університеті (Республіка Польща, Краків).
Учасники з Дрогобича виголосили на секційних засіданнях доповіді, що
стосувалися оригінальної інтерпретації та нових методологічних підходів до
вивчення спадщини відомого науковця і письменника, взяли участь у дискусіях.
Особливими гостями конференції були відомі в галузі україністики вчені –
В’ячеслав Брюховецький, Віра Агєєва
(Національний університет «КиєвоМогилянська
академія»,
Україна),
Григорій
Грабович
(Гарвардський
університет, США), Мирослав Шкандрій
(Монітобський університет, Канада),
Андрій
Портнов
(Європейський
університет Віадріна, Німеччина) та ін.

З професором Григорієм Грабовичем
(Гарвардський університет, США

Доповідь виголошує
професор Марія Федурко
(на фото перша справа)

Учасники Міжнародної наукової конференції
з Андрієм Портновим
(Європейський університету Віадріна, Німеччина)
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Викладач нашого університету – лауреат Премії
Верховної Ради України
7 червня 2019 р. у приміщенні
Верховної Ради України відбулося
урочисте
вручення
нагород
найталановитішим
молодим
ученим у галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науковотехнічних розробок за 2018 рік.
Серед лауреатів Премії – завідувач
кафедри історії України, доктор
історичних наук, дослідник ОУНУПА Василь Ільницький.
Василь
Ільницький
автор
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
вручає нагороду Василеві Ільницькому
понад 200 наукових та навчальнометодичних праць, серед яких – 5 монографій, 174 статей, 6 навчальних програм,
3-х збірників документів, 13 навчально-методичних посібників. Постійний учасник
регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. Упродовж
2005 – 2007 рр. очолював Студентське наукове
товариство імені проф. В. Ф. Надім’янова. Від
2011 р. – голова
Ради
молодих
учених
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка. Член вченої
ради ДДПУ ім. І. Франка. Голова громадських
організацій «Молодіжний Європейський
вибір» та «Ліга молодих виборців Дрогобича».
Коло наукових інтересів Василя Ільницького
охоплює актуальні питання новітньої історії
Лауреат Премії Верховної Ради України
України – український
національно-визвольВасиль Ільницький
ний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954).

Визнаним найталановитішим у 2018 році молодим ученим у галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок, у приміщенні Верховної Ради
України урочисто вручили нагороди. Василь Ільницький (третій зліва)
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V Міжнародна науково-практична конференція «Лазерні технології. Лазери та
їх застосування» у Дрогобицькому педуніверситеті
11 – 13 червня 2019 року викладачі кафедри технологічної та професійної
освіти професор Ігор Вірт і доцент Юрій Павловський, за підтримки колег з
навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій, провели V Міжнародну науково-практичну конференцію «Лазерні
технології. Лазери та їх застосування».
До збірника матеріалів конференції представники наукових осередків Литви,
Латвії, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Угорщини, Словаччини та України подали
48 статей. На пленарних і секційних засіданнях виступили 18 професорів та 16
кандидатів наук. Останні досягнення у галузі лазерних технологій представили
професори М. Кузьма та І. Стефанюк (Жешувський університет), професор
А. Медвідь (Ризький технічний університет), професор Я. Шопа (Університет
кардинала Стефана Вишинського у Варшаві), професор Д. Ґрадаускас (Вільнюський
технічний університет імені Гедімінаса), професор Б. Падляк (Зеленогурський
університет), професор В. Тараненко (директор Міжнародного центру «Інститут
прикладної оптики», м. Київ), професор О. Мельнічук (проректор Ніжинського
державного університету ім. М. Гоголя), професор О. Кульментєв (Інститут
прикладної фізики, м. Суми), професор В. Міца (Ужгородський національний
університет),
професор
Л. Муравський
(Фізико-механічний
інститут
ім. Г.В. Карпенка, м. Львів) та ін. З цікавими усними та стендовими доповідями
виступили молоді вчені, аспіранти і магістри.

Учасники V Міжнародної науково-практичної конференції «Лазерні технології.
Лазери та їх застосування»
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Участь у роботі XXVІ Міжнародного конгресу з перспективних матеріалів
(Швеція)
10 – 13 червня 2019 року доцент кафедри біології та хімії Тарас Кавецький взяв
участь у роботі XXVІ Міжнародного конгресу з перспективних матеріалів (The 26th
Assembly of Advanced Materials Congress) (м. Стокгольм, Швеція), який щорічно
організовує Міжнародна асоціація перспективних матеріалів (International
Association of Advanced Materials – IAAM).
Метою конгресу є забезпечення глобальної платформи для обговорення
науковцями та промисловцями актуальних проблем у трьох основних напрямах
сучасного матеріалознавства: композиційні матеріали, графен та 2D матеріали,
біосенсори та біоелектроніка (Composite Materials, Graphene & 2D Materials and
Biosensors & Bioelectronics).
Конгрес відкрив генеральний секретар IAAM д-р. Ашутош Тіварі (Dr. Ashutosh
Tiwari). На конференції був також присутній президент Індо-скандинавської
організації (Indoscandic Organization) Суреш Чандра Шукла (Suresh Chandra Shukla),
який після завершення роботи конгресу відзначив талановиту молодь, кращі
стендові та усні доповіді, а також вручив почесні дипломи провідним науковцям
світу з Японії, Китаю, США, Канади та Європи.
Доцент Тарас Кавецький представив
Дрогобицький університет із доповіддю «Third
generation amperometric enzyme biosensors with
ureasil-based polymer matrixes: State-of-the-art
and future prospects» у секції «Біосенсори та
біоелектроніка» й був відзначений почесним
дипломом провідного науковця.
Доповідач – доцент Тарас Кавецький

Доцент Тарас Кавецький поряд із провідними науковцями світу, відзначеними почесними
дипломами від Індо-скандинавської організації (у центрі – президент Суреш Чандра Шукла)
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У Дрогобицькому педуніверситеті з нагоди Дня вшанування учасників
АТО проведено тренінг
14 червня 2019 року з нагоди Дня вшанування учасників АТО та в межах
підписаної двосторонньої угоди між Дрогобицьким міськрайонним центром
зайнятості й центром післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка старший
викладач Тетяна Гера провела тренінг «Відновлення власних ресурсів для успішної
самореалізації в умовах мирного життя».
Мета тренінгу – надання психологічної підтримки учасникам АТО. Тетяна
Гера ознайомила учасників заходу із засобами відновлення власних ресурсів після
перебування у зоні бойових дій, охарактеризувала способи формування навиків
само- та взаємодопомоги в умовах підвищеної соціальної напруги з метою
продуктивної самореалізації.
Під
час
виконання
інтерактивних вправ учасники
тренінгу
змогли
отримати
практичні
навички,
які
сприятимуть їх успішній адаптації
та професійній самореалізації, а
також допоможуть сформувати
цілісне й адекватне бачення
власних здібностей і можливостей
на
ринку
праці,
визначити
особисті
та
професійні
Тренінг «Відновлення власних ресурсів для успішної
пріоритети.
самореалізації в умовах мирного життя»
проводить старший викладач Тетяна Гера
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До університету завітала делегація з Південної Кореї
17 червня 2019 року до Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка завітали гості з Південної Кореї, а саме з міста Гам’янг (Хамян).
Очільником делегації, котра в ці дні перебуває в Дрогобичі та має тутнизку
запланованих візитів, є губернатор Сео Чун Су. Крім восьми корейських
представників, на сьогоднішній зустрічі був присутній почесний консул Республіки
Корея у Львові пан Владислав Ртіщев. Інтереси ж Дрогобиччини представляли,
зокрема, мер міста Тарас Кучма та проректор з науково-педагогічної роботи
університету доцент Володимир Шаран.
Враження від зустрічі надзвичайно позитивні. Обговорено низку напрямів
співпраці з корейськими освітніми установами. Сподіваємося, що ця подія стане
початком спільної плідної діяльності та обміну досвідом у сфері вищої освіти між
українським Дрогобичем та корейським Гам’янгом.

Обговорення напрямів співпраці
з корейськими освітніми установами
у стінах Франкового університету

Корейська делегація разом з проректором
з науково-педагогічної роботи
Володимиром Шараном (другий зліва)

На фото (зліва направо): доцент Віталій Філь, викладач Олександр Голубєв, Лідія Романик,
проректор з науково-педагогічної роботи доцент Володимир Шаран з корейською делегацією
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Дрогобицький університет – співорганізатор міжнародної конференції
22 червня 2019 р. делегація Дрогобицького університету у складі заступника
директора з навчально-виховної роботи навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій доцента Павла Скотного,
заступника з наукової роботи доцента Миколи Паласевича, доцента Оксани
Процишин, студентів ІІ курсу Ірини Марків та Андрія Копача взяла участь у
Міжнародній конференції «Проблеми соціально-господарських та культурних змін
просторових систем», що проходила у Підкарпатській вищій школі імені Владислава
Фіндиша в м. Ясло (Польща).
Учасники
конференції
виступали як українською, так і
польською мовами на актуальні теми
щодо міграції населення в Україні,
особливостей
впровадження
концепції «Смарт-Сіті» в малих
містах та розвитку туризму за
матеріалами м. Дрогобич.
Дослідження
зацікавило
польських і словацьких учених, а
саме: результати аналізу динаміки
внутрішньої міграції в Україні й
адаптації переселенців на території
України,
досвід
впровадження
концепції розвитку ІТ-технологій у
малих
містах
та
туристичні
можливості Дрогобича і регіону.
Після конференції делегація
мала можливість ознайомитися з
історико-культурною
спадщиною
осередку
східної
Лемківщини
На фото (зліва направо): делегати міжнародної
м. Сянок та побачити ГЕС у м.
конференції Ірина Марків, доцент Павло Скотний,
Солині.
Андрій Копач і доцент Оксана Процишин

Доцент Павло Скотний під час виступу у
Підкарпатській вищій школі імені Владислава
Фіндиша в м. Ясло (Польща)

135

На конференції виступила доцент
Оксана Процишин

Семестр навчання студентів університету у Відні
Erasmus+ – це програма обміну студентами, яка дає прекрасну можливість
пізнати нові країни, місця і людей.
Студенти навчалися в Педагогічному інституті Відня (Pädagogische Hochschule
Wien), і проведений семестр був надзвичайно захопливим. Вони мали незвичні пари,
як от MEKO (медіа-компетенції), де працювали з різними комп’ютерними
програмами і додатками для смартфонів, які дають змогу створювати креативні
завдання для дітей. Варто відзначити, що багато предметів, які викладаються в
Австрії, спрямовані на креативність студента. Наприклад, Global Citizenship
Education, де цілою групою або малими підгрупами обговорювали глобальні
проблеми світу і те, як вони впливають на розвиток дітей, дискутували, пропонували
можливі рішення.
Мали студенти й більш традиційні заняття, як от курс німецької мови та
країнознавство, але і їх викладали інакше. Викладачі часто використовували медіатехніку, щоб цікавіше подати матеріал або просто показати пізнавальні фільми про
Австрію. Програма цих занять передбачала багато екскурсій до різних музеїв Відня і
безоплатну поїздку до мальовничого Ґрацу.
Щоб студенти мали змогу вчитися успішно, університет обладнано усім
необхідним – комп’ютерами у кожній кімнаті, мережею Інтернет та іншими
мультимедійними засобами. Новим було сумісне навчання в інтернаціональній
групі, яка складалась зі студентів з усіх куточків Європи. Студенти отримали цінний
досвід спілкування з іноземними ровесниками, ближче ознайомилися з їхнім
менталітетом і культурою та водночас мали змогу донести до представників інших
країн багато нової інформації про Україну. Навчання в інтернаціональній групі
робить студентів більш досвідченими в міжнародних відносинах.

Erasmus+ у Відні – це один із найкращих періодів студентського
навчання, який назавжди залишиться у спогадах
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Студенти навчально-наукового інституту іноземних мов
у бельгійському університеті VIVES
VIVES University College – це цінний, доброзичливий і особистісноорієнтований університетський коледж, який концентрується на професійно
орієнтованих ступенях бакалаврату. Водночас університетський коледж гарантує, що
його студенти роблять вклад в глобалізований світ. VIVES прагне стати законодавцем
у галузі вищої професійної освіти за допомогою інновацій.
Море вражень і позитивних емоцій залишилося у студентів навчальнонаукового інституту іноземних мов після навчання у бельгійському університеті
VIVES. Це була не тільки можливість здобути нові знання, неймовірний досвід,
ознайомитися
з
методикою
викладання
і
навчальним
процесом в Бельгії, але й
спілкуватися зі студентами з
понад двадцяти країн світу
(Туреччини, Ірландії, Франції,
Китаю, Португалії, Латвії, Іспанії,
Польщі та ін.).
Окрім цього, студенти мали
унікальну
можливість
проходження практики у школі
Spermalie (Brugge), де навчаються
діти з особливими потребами.
Цей досвід дав змогу пізнати різні сторони педагогічної діяльності та значно
розширив уявлення про організацію навчально-виховного процесу.
Хоча графік навчання був дуже напружений, студенти мали змогу ще й
подорожувати. Зокрема, побували в Амстердамі, Парижі, Кельні, Лілльі, у столиці
Європарламенту Брюсселі, Антверпені, на узбережжі Північного моря у містах
Кнокке та Остенд.
П’ять місяців перебування у Бельгії промайнули швидко і цікаво завдяки
знайомству з неймовірно доброю людиною, землячкою, викладачем університету
VIVES Світланою Мусіною та її родиною. Ці люди допомогли глибше пізнати
культуру і національні традиції бельгійського народу. Водночас студентки
залишались українками в серці, з гордістю розповідали про Батьківщину,
розвінчували міфи і стереотипи.
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Навчання студентів біолого-природничого факультету за програмою Erasmus+
у Технологічній Академії (м. Резекне, Латвія)
Студенти ІІ і ІІІ курсів біолого-природничого факультету в рамках
«Подвійного диплома» завершили семестрове навчання за програмою Erasmus+ в
Технологічній Академії (м. Резекне, Латвія). Програма навчання передбачала
вивчення
дисциплін:
хімія
навколишнього середовища, математика,
естетика, захист інформації, латиська
мова, утилізація відходів.
Навчальні
заняття
найчастіше
відбувалися у другій половині дня. Усе
навчання вели англійською мовою.
Лабораторні роботи проводилися в
сучасних, добре оснащених лабораторіях,
а також практикувалися екскурсії на
Заняття в лабораторії біохімії
виробництва.
Цікавим було вивчення латиської мови, яке проводилося у різних формах:
фільми, музика та ігри, але, звісно, не обходилося без теорії та вправ. Після
завершення курсу студенти отримали сертифікат про її вивчення.
Завершальною роботою курсу хімії навколишнього середовища була
експедиція річками на байдарках, під час якої студенти аналізували проби вод і
ґрунтів із декількох річок, озер та островів на них.
Для дискусій, презентацій та
рефератів з естетики часто
відвідували виставки і музеї.
Під час вивчення предмету
«Утилізація відходів» студенти
відвідували сміттєзвалище, де
спостерігали
за
процесом
компостування
сміття
і
прослухали семінар про його
спалювання в плазмі.
З турецькими однокурсниками та вчителькою
латинської мови

Експедиція річками на байдарках

Під час відвідування Резекненського музею
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Навчання дрогобицьких студентів у Штирійському університеті
Мабуть, у кожного студента є мрія – провести семестр навчання за кордоном.
Австрійський Ґрац – це один із найкращих варіантів для цього. Завдяки нещодавно
підписаному договору про двосторонню співпрацю, ми стали першими студентами
Дрогобицького педагогічного університету, хто отримав можливість навчатися в
одному з найбільших і найпопулярніших університетів Ґрацу – Педагогічному
коледжі Штирійського університету (Pädagogische Hochschule Steiermark).
Навчання було надзвичайно цікавим. Нам пощастило, адже цього семестру
чотирирічна Європейська програма «Розширення можливостей освіти в
європейському контексті» (Empowering Education in European context) проходила
саме у Ґраці. До цього вона вже була реалізована в Брюсселі та Копенгагені, а
наступного семестру буде у Барселоні. Основною метою програми є поглиблення
знань про системи освіти в Європі та оволодіння всіма потрібними навичками й
компетенціями, щоб стати успішним європейським учителем.
Семестр складався із чотирьох модулів чотирьох країн-учасниць програми –
Австрії, Бельгії, Данії та Іспанії. Кожен модуль охоплював три тижні, причому
кожного тижня з нами працювали нові викладачі зі згаданих країн. За період
навчання ми засвоїли такі тематичні блоки: «Використання комунікації у навчанні»,
«Проблеми та можливості кооперації у групах», «Педагогічні методи викладання в
Європі», «Навчання правам і обов’язкам громадянина світу». Також проводилися
заняття з двох іноземних мов та була можливість проходити практику в одній з
австрійських шкіл.
Захопливим досвідом стало навчання у групі зі студентами з різних країн
Європи та Азії. Будучи частиною інтернаціональної групи, ти маєш змогу глибше
пізнати менталітет, манери й інші характерні особливості кожної з націй. Усі
студенти були готові почути щось нове про різні країни, тому щиро розповідали про
все «без прикрас».
Крім того, університет організував День інтернаціональної кухні, де можна
було спробувати страви, які приготували студенти з усіх 11 країн.
Хорошою можливістю пізнання Європи були різноманітні групові поїздки в
Айзенерц Рамзау і Відень, а
також інші європейські
столиці – Любляну та
Будапешт.
Семестр Erasmus+ у
Ґраці – це неймовірна
можливість
поєднувати
навчання у будь-яких його
проявах з утіленням усіх
своїх бажань та мрій біля
підніжжя величних Альп.
Дрогобицькі студенти разом зі студентами із різних країн
Європи і Азії у Штирійському університеті
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Відкриття курсів перепідготовки військовослужбовців
у рамках Програми НАТО-Україна в Дрогобицькому університеті
1 липня 2019 року в рамках Програми НАТО-Україна з перепідготовки
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, у головному корпусі
університету відбувся урочистий захід, присвячений відкриттю курсу «Менеджмент
безпеки бізнесу».
На заході були присутні військовослужбовці, а також менеджер Програми
НАТО-Україна Крістофер Штаудт, виконавчий керівник Програми Олександра
Огороднікова, ректор університету професор Надія Скотна, директор ГО ЗРЦП
Андрій Рой, директор центру перепідготовки та післядипломної роботи
університету доцент Світлана Гірняк, депутат Верховної Ради VІІІ скликання Богдан
Матківський та депутат Львівської обласної ради Василь Масний.
З вітальним словом до присутніх звернувся менеджер
Крістофер Штаудт, який відзначив, що Програма НАТОУкраїна з перепідготовки військовослужбовців – це один з
успішних напрямів співробітництва між НАТО й Україною та
невід’ємна складова співпраці Північноатлантичного альянсу з
нашою державою на шляху її реформування. Також це дає
можливість засвідчити, що НАТО є не лише військовою
організацією, а й підтримує людей, які завершують військову
кар’єру та прагнуть реінкарнуватися у цивільно-професійне
життя. Цьогоріч на курсах навчатимуться 30 осіб.
Менеджер Програми
Ректор професор Надія Скотна висловила подяку як
НАТО-Україна
Крістофер Штаудт та
представникам
НАТО
за
співпрацю,
так
і
виконавчий керівник
військовослужбовцям, які виявили бажання навчатися у
Програми Олександра
Огороднікова
Дрогобицькому педуніверситеті. Депутат Верховної Ради
України Богдан Матківський подякував представникам Міжнародної організації за
діяльність, яку вони реалізовують у рамках Програми НАТО-Україна. Також він
зауважив, що держава Україна у Конституції окреслила рух до НАТО.

Слухачі курсів перепідготовки військовослужбовців
у рамках Програми НАТО-Україна у Дрогобицькому університеті
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Директор ГО ЗРЦП
Андрій Рой

Участь студентів-філологів у Літній академії польської культури та мови
30 червня – 13 липня 2019 р. студенти-полоністи І – ІІІ курсів філологічного
факультету Ольга Думич, Марта Клименко, Оксана Самотій, Роксолана Пристай та
Галина Сененько взяли участь у Літній академії польської культури та мови (Letniej
Akademii Kultury i Języka Polskego), яку організували Товариство «Польська
спільнота» спільно з Університетом Миколая Коперніка у Торуні (Польща).
Програма академії була дуже насиченою: лекції, дидактичні заняття з
польської мови, які проводили науковці Університету Миколая Коперніка,
післяобідні заняття у музеях,
осередках культури, відвідини
кінотеатру,
театрів,
різноманітних культурних подій,
краєзнавчі екскурсії. Студенти не
тільки удосконалили свої знання
польської
мови,
підвищили
рівень її володіння, але й
поглибили пізнання з географії,
культури та історії Польщі.
Після завершення академії
всі
учасники
отримали
сертифікати. Дні, проведені у
Торуні, засвідчили як вдало
можна поєднати «прекрасне й
корисне».

Студенти-філологи взяли участь у Літній академії польської культури та мови
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Педагогічне стажування викладача університету у Франції
8 – 21 липня 2019 року доцент кафедри романської філології та
компаративістики навчально-наукового інституту іноземних мов Вікторія Лучкевич
проходила педагогічне стажування в Літньому університеті «Франкофонія» у Ніцці
(Франція).
Вигравши стипендію на двотижневе навчання, вона долучилася до команди
викладачів французької мови як іноземної з різних куточків світу, котрі прагнули
ознайомитися з новими ефективними методами, підходами, технологіями
викладання французької мови у різних зарубіжних країнах. Програма стажування
була насичена як навчальними
модулями,
науково-практичними
конференціями,
презентаціями
освітніх проектів, так і культурними
заходами:
екскурсіями
містами
Лазурового
берега,
відвідинами
музеїв, зокрема Пабло Пікассо,
Матіса,
Шагала,
проведенням
культурних вечорів із презентаціями
різних країн світу, їхніх культур,
історії, кулінарних традицій тощо.

На фото (другий ряд – перша зліва) доцент
Вікторія Лучкевич під час проходження
педагогічного стажування у Літньому університеті
«Франкофонія» у Ніцці (Франція)

Вигравши стипендію на двотижневе навчання, Вікторія Лучкевич долучилася до команди
викладачів французької мови як іноземної з різних куточків світу
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Зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету
5 серпня 2019 року відбулася чергова зустріч професора Ровшана Халілова з
ректором університету професором Надією Скотною. Метою зустрічі було
обговорити
результати
роботи
спільного
українсько-азербайджанського
міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і функціональних
наносистем, керівниками якого є доцент Тарас Кавецький (Україна) і професор
Ровшан Халілов (Азербайджан), та перспективи подальшого співробітництва. На
зустрічі були також присутні проректор з
наукової
роботи
професор
Микола
Пантюк,
декан
біолого-природничого
факультету доцент Світлана Волошанська і
доцент Тарас Кавецький.
Професор
Ровшан
Халілов
інформував про досягнення центру за
2018/2019 навчальний рік, зазначивши
публікацію серії наукових робіт від імені
центру в журналах з високим імпактфактором, зокрема, дві статті у журналі
Trends
in
Analytical
Chemistry
На фото (зліва направо): професори Ровшан
(2018/2019 Impact Factor: 8.428) та одна Халілов, Надія Скотна, Микола Пантюк, доценти
Світлана Волошанська і Тарас Кавецький
стаття у журналі International Journal of
Biological Macromolecules (2018/2019 Impact Factor: 4.784); також публікацію серії
спільних наукових робіт у журналі з імпакт-фактором Vacuum (2018/2019 Impact
Factor: 2.515) та у цитованих журналах Experimental Oncology (Scopus) й Advances in
Biology & Earth Sciences (DOAJ).
Професор Ровшан Халілов також зауважив, що у 2019 році, за допомогою
тісного міжнародного співробітництва з провідними вченими університету Хазар
(Khazar University) (Азербайджан) та університету Бозок (Bozok University) (м.
Йозгат, Туреччина), спільний українсько-азербайджанський міжнародний науковоосвітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем виступив
співорганізатором двох міжнародних конференцій, а саме: Nanotech Eurasia – 2019
(First Eurasian Conference on Nanotechnology, October 3 – 4, 2019, Baku, Azerbaijan) та
International Industrial and Environmental Toxicology Congress (26 – 29, October 2019,
Venezia Palace Hotel Antalya, Turkey). Крім того, у 2019 році підписані дві нові угоди
про академічне міжнародне співробітництво між центром і Марагхехським
університетом медичних наук (Maragheh University of Medical Sciences) (Іран), а
також між центром і відділом фундаментальної науки Марагхехського університету
(Department of Basic Science, University of Maragheh (Іран).
Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці на найближчий період
2019 – 2021 рр., де основні зусилля будуть зосередженні на продовженні спільних
досліджень, публікації результатів у наукових журналах із високим імпактфактором, проведенні наукових семінарів, формуванні грантових проектів тощо.
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Традиційний освітянський форум – Всеукраїнська серпнева конференція
19 серпня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся
традиційний освітянський форум – Всеукраїнська серпнева
конференція.
Участь у конференції взяли близько 650 осіб – вчителі з
усієї
України,
викладачі,
представники
громадських
організацій, профспілок, місцевої влади, голови об’єднаних
громад, а також міжнародних організацій, які мають
представництва в Україні. Дрогобицький державний
Міністр освіти і науки
педагогічний університет імені Івана Франка представляла
України
ректор професор Надія Скотна.
Лілія Гриневич
Тема цьогорічної масштабної зустрічі
освітян з усієї країни: «Нова українська школа:
виклики та перспективи освітньої реформи».
У межах конференції відбулася загальна
дискусія щодо майбутнього реформування
української освіти.
Спікерами
основної
панелі
«Візія
реформування української освіти, виклики
майбутнього»
виступили:
Прем’єр-міністр
Ректор професор Надія Скотна
(перша зліва)
України Володимир Гройсман, Міністр освіти і
науки
України
Лілія
Гриневич,
Голова
представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі,
директор Світового банку в справах України, Білорусі
та Молдови Сату Кахконен та інші.
Звертаючись до освітян, учасників конференції,
Володимир Гройсман відзначив, що питання освіти –
найвищий пріоритет, адже це – не просто сфера
життя. «Це сфера, яка визначає наше сьогодення і
майбутнє. Для нашого уряду освіта – найвищий
пріоритет: від дошкілля до вищої школи», – сказав він.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у своєму слові підкреслила, що
вчитель є серцем освітянської реформи. І без ставки на вчителів зміни неможливі.
«Відома істина, що система освіти не може бути кращою за вчителів, які в ній
працюють. У реформі ми рухаємось шляхом підвищення кваліфікації супервізії
педагогів. Цей підхід дає свої результати. Великий виклик полягає у тому, як нам
залучити і зростити кращих педагогів для майбутнього. Для цього потрібно
вирішити дві проблеми: соціальний статус та можливості для професійного
розвитку», – додала вона. Також міністр заявила, що до 2023 року зарплата педагогів
має вийти на чотири прожиткові мінімуми для мінімального посадового окладу
педагога.
Далі робота продовжилася у різнопланових панелях, серед яких – результати
першого року НУШ та підготовка до 2019 – 2020 навчального року
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ІV урочиста церемонія нагородження лауреатів
Міжнародної премії імені Івана Франка
27 серпня 2019 року у м. Дрогобич відбулася ІV урочиста церемонія
нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка, якою відзначають
науковців за дослідження та відкриття у галузі україністики і соціально-гуманітарних
наук.
Розпочалися урочистості покладанням квітів до підніжжя пам’ятника
Каменяреві в селі Нагуєвичі та панахидою біля хреста, якого викував Яків Франко
1848 року з нагоди скасування в Галичині панщини. Всі учасники мали нагоду
долучитися до екскурсії Державним історико-культурним заповідником
«Нагуєвичі», відвідавши садибу батьків Івана Франка.
Продовжився
захід
у
Дрогобичі в Народному домі 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
звернулися:
голова
Учасників та гостей заходу вітає ректор
Львівської
обласної
ради
університету професор Надія Скотна
Олександр
Ганущин,
міський
голова Дрогобича Тарас Кучма, ректор професор Надія Скотна, директор
Міжнародного фонду Івана
Франка Ігор Курус.
У
своїй
промові
професор Надія Скотна
зазначила: «Це визначальна
подія для нас, громадян
України, адже Іван Франко –
незаперечний лідер серед
тих, хто впливав (і впливає)
на утвердження модерної
української ідентичності, на
успіх сучасного українського
державотворення».
Глядацька зала у Народному домі імені Івана Франка
На
церемонії
виступили також доктор історичних наук, доцент Неапольського університету імені
Фрідріха ІІ (Італія) Сімоне А. Беллеза і доктор філософії, професор Інституту
педагогічної освіти та шкільних досліджень Інсбрукського університету (Австрія)
Петер Штеґер, які розповіли про критерії, згідно з якими оцінювалися наукові праці,
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ознайомили з претендентами на премію і підкреслили її важливість у розвитку
гуманітаристики та україністики зокрема. Представив лауреатську роботу член
міжнародного журі доктор філософських наук, професор Інституту філософії НАН
України Євген Бистрицький.
Відтак із 27 наукових робіт у
двох номінаціях, які було подано
на премію у 2019 році, у номінації
«За вагомі здобутки (досягнення) у
галузі
україністики»
нагороду
отримала
доктор
філології
Міланського університету Марія
Ґрація Бартоліні із монографією
«Пізнай
самого
себе.
Неоплатонічні джерела у творчості
Григорія Сковороди». У другій
номінації премію присуджено не
Під час виступу професора Михайла Шалати
було,
оскільки
жодна
із
представлених монографій не набрала необхідної кількості балів.
На завершення урочистостей відбулося покладання квітів до підніжжя
пам’ятника Іванові Франку у Дрогобичі.
Після офіційної церемонії в актовій залі імені професора Валерія Скотного
відбулася лекція лауреатки Міжнародної премії імені Івана Франка доктора
філології Міланського університету Марії Ґрації Бартоліні, яка представила свою
монографію. Усі присутні мали можливість взяти участь у обговоренні наукової
роботи.
Міжнародна премія імені Івана Франка є почесним визнанням наукових
відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців у галузі суспільних наук та
україністики. Премію заснував 2015 року онук Каменяра – Роланд Франко.

Пошана Іванові Франку на території Державного
історико-культурного заповідника «Нагуєвичі»
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Лауреатка Міжнародної премії
імені Івана Франка
Марія Ґрація Бартоліні

Посвята першокурсників
1 вересня 2019 року у 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 закладів вищої освіти Польщі, представники Дрогобицької
райдержадміністрації, професорсько-викладацький склад університету й основні
винуватці свята – першокурсники.
Розпочався захід урочистим внесенням державного прапора України та
знамена університету. Це почесне право надали студентам-магістрам історичного
факультету Миколі Журавчаку, Тамарі Дуді, Анастасії Лабінець та першокурсникам
Тарасові Драгану, Софії Іваськів, Євгенії Херло. 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. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували
пам’ять героїв України, які віддали свої життя за її незалежність, а також загиблих
від обвалу житлового будинку у Дрогобичі.
Зі словами вітань до присутніх звернулася ректор професор Надія Скотна,
зазначивши, що цьогоріч лави університету поповнили 949 бакалаврів та 579
магістрів: «Це нове інтелектуальне, спрямоване в майбутнє покоління… Ми
пишаємося вами і докладемо
всіх зусиль для того, щоб вам
було цікаво вчитися у нашому
університеті,
щоб
ви
отримали
справжній
професійний
гарт,
а
сивочолий Дрогобич став для
вас
містом
студентської
юності». Ректор
побажала
Вітальне слово виголошує ректор університету
професор Надія Скотна
студентам
життєвих
сил,
здоров’я, натхнення жити і працювати заради своєї Вітчизни. До привітань також
долучилися: заступник голови Дрогобицької
райдержадміністрації Володимир Ханас; ректор
Державної вищої професійної школи імені
Вітелона
в
м.
Лєгніца
(Польща)
його
маґніфіценція професор Ришард Пісарські, який
подарував ректорові Надії Скотній картинуграфіку; ректор Жешувського університету доктор
гуманітарних наук, професор Сильвестр Чопек;
ректор Державної вищої техніко-економічної
школи у Ярославі його маґніфіценція Ришард
Ректор Жешувського університету
Пукала.
доктор гуманітарних наук,
професор Сильвестр Чопек
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Настав урочистий момент: ректор Надія
Скотна
скіпетром
посвятила
першокурсників
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка Василя Воробця і
Софію Іваськів та вручила їм символічний
студентський квиток. Уся нова студентська спільнота
зачитала Кодекс честі студента нашого університету.
Капелан університету отець Олег Кекош благословив
присутніх на успішний навчальний рік. Ведучими
свята були Любомир Мазур та Христина Флешко.

Із напутнім словом до студентів
звернувся ректор Державної
професійної школи ім. Вітелона у
м.Лєгніца (Польща)
професор Ришард Пісарські

Ректор Державної вищої технікоекономічної школи у Ярославі
його маґніфіценція
Ришард Пукала
Нова студентська спільнота зачитала Кодекс честі
студента нашого університету

Ведучі свята Христина Флешко та
Любомир Мазур

Першокурсників вітав і благословляв на успішне навчання
капелан університету о. Олег Кекош
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Лекція професора з Польщі в педуніверситеті
2 вересня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного відбулася
зустріч із ректором Жешувського університету доктором гуманітарних наук
професором Сильвестром Чопеком, який прочитав лекцію «Między Sіanem a
Dniestrem. Pogranicze kulturowe w II i I tys. przed Ch.».
Отримати цікаву наукову інформацію від
професора з Польщі прийшли студенти та викладачі
нашого університету. З вітальним словом виступила
ректор професор Надія Скотна, яка відрекомендувала
лектора та запросила його до слова.
Студенти та викладачі університету залишилися
задоволеними та очікують на наступні лекції професора
Сильвестра Чопека. Крім того, зауважимо, що найбільше
З вітальним словом
слухачам сподобався надзвичайно легкий і зрозумілий
виступила
стиль викладу матеріалу.
ректор університету
На завершення декан історичного факультету
професор Надія Скотна
професор Леонід Тимошенко подякував гостеві за
змістовну лекцію та висловив побажання про подальшу
співпрацю між закладами освіти.

Ректор Дрогобицького
державного педагогічного
університету
імені Івана Франка
професор Надія Скотна і
польський гість –
Сильвестр Чопек

Читає лекцію
ректор Жешувського університету
професор Сильвестр Чопек

149

Участь представників Дрогобицького педуніверситету в роботі Асамблеї
«Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція»
2 вересня 2019 року у Національному університеті «Львівська політехніка» з
нагоди 70-ї річниці Світової Федерації Українських Жіночих Організацій відбулася
Асамблея «Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція». Осередок
консолідації найактивніших і найдієвіших українок прибув із 27 країн світу.
Завдання цієї події полягало в тому, щоб
зламати стереотипи і представити українку у
світі
сучасною,
дієвою,
професійною,
успішною. А також створити комунікаційний
майданчик
для
об’єднання
зусиль
непересічних
особистостей,
громадських
організацій на реалізацію спільних проектів та
завдань.
У Асамблеї активну участь брала доцент
кафедри технологічної та професійної освіти,
керівник
лабораторії
«Мистецька
Бойківщина» Надія Кузан. На огляд учасників форуму вона представила авторські
твори та творчі роботи студентів Дрогобицького університету (дитячий одяг,
виконаний в етностилі; колекцію виробів із
бісеру;
вишиті
вироби
інтер’єрного
призначення) у межах виставки «Мистецькі
скарби України». В експозиції також було
представлено науковий доробок – публікації з
проблем дослідження ролі декоративноужиткового мистецтва у національному
вихованні дітей та молоді.
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Вручення свідоцтв і сертифікатів військовослужбовцям
6 вересня 2019 року в головному корпусі університету відбулася урочиста
церемонія з нагоди вручення свідоцтв і сертифікатів 28 військовослужбовцям
звільненим у запас або відставку, а також учасникам АТО, які успішно завершили
курси за програмою «Менеджмент безпеки бізнесу».
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
Із вітальним словом виступила ректор
Огороднікова,
директор
ГО
університету професор Надія Скотна
«Західний регіональний центр
сприяння
перепідготовці
та
соціальній адаптації військовослужбовців» Андрій Рой, ректор
університету
професор
Надія
Скотна та директор центру ПОДП
доцент Світлана Гірняк.
Крістофер
Штаудт
проінформував про діяльність
НАТО в Україні, співпрацю з
військовими та їх перепідготовку в
західному регіоні з метою адаптації
до мирного життя, сприяння
працевлаштуванню,
надання
інформаційних, консультаційних,
профорієнтаційних
послуг
військовослужбовцям,
що
підлягають звільненню, а також
особам, звільненим із військової
служби, й учасникам АТО.
До випускників із вітальним
Під час вручення свідоцтв і сертифікатів
військовослужбовцям
словом
звернулася
ректор
університету професор Надія Скотна, яка привітала із завершенням навчання за
програмою «Менеджмент безпеки бізнесу», подякувала Крістоферу Штаудту й
Андрієві Рою за співпрацю у межах Програми НАТО-Україна.
Директор центру ПОДП доцент Світлана Гірняк ознайомила слухачів курсів
(військовослужбовців й учасника АТО) з наказом ректора за № 406-С від 05.09.19 р.
про завершення навчання за програмою «Менеджмент безпеки бізнесу» і запросила
ректора університету Надію Скотну та менеджера Програми НАТО-Україна
Крістофера Штаудта для вручення свідоцтв і сертифікатів.
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Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
долучилися до святкування Всесвітнього дня фізичного терапевта
9 вересня 2019 року у рамках святкування
Всесвітнього дня фізичного терапевта студенти
навчально-наукового
інституту
фізичної
культури і здоров’я, майбутні фізичні
терапевти й ерготерапевти вийшли на вулиці
міста Дрогобич із гаслом «Відчуй і не будь
байдужим».
Цей день дав можливість фахівцям
згаданої
сфери
підвищити
обізнаність
населення про ключову роль фізичної
реабілітації у підтримці здоров’я і відновлення
незалежності людей, які втратили рухові функції внаслідок травм або хвороб.
Студенти провели акцію: на інвалідних візках
спробували дістатися до центру міста. У такий
спосіб
вони
намагалися
привернути
увагу
дрогобичан до людей з інвалідністю та їхніх
проблем. Майбутні фізичні терапевти пропонували
перехожим долучитися до акції для того, щоб
відчути, з якими проблемами кожного дня
стикається людина з обмеженнями життєдіяльності.
Важливо зауважити, що більш активною була
молодь
нашого
міста.
Старше
покоління,
побачивши таку кількість людей на візках, охочіше
долучалося до акції. Дрогобичани проявляли
людяність,
допомагаючи
нашим
студентам
підіймати і транспортувати візок, де неможливо
було проїхати, водії громадського транспорту
зупинялися, побачивши на зупинці людину на
візку.
Участь студентів у акції стала одним із
перших кроків на шляху опанування ними професії
фізичного терапевта та ерготерапевта.
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