Публікація авторської монографії «Рання профілактика проблем
психосоціального розвитку та ризикованих видів поведінки дітей та молоді»
У рамках спільного українсько-польського навчально-методичного проекту
«Підтримка розвитку системи профілактики та навчання спеціалістів у сфері
протидії ризиковій поведінці дітей та молоді в Україні» (2017 – 2020), який
реалізується Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана
Франка спільно з Державною агенцією вирішення алкогольних проблем (PARPA,
Польща) та Університетом Казимира Великого в Бидґощі (Польща), опубліковано
польськомовну версію авторської монографії «Рання профілактика проблем психосуспільного розвитку та ризикованих видів поведінки дітей та молоді». Авторами
монографії є колеги з університету в Бидґощі, представники Кафедри опікунської
педагогіки та суспільної профілактики проф. Марія Дептула, Аліція Поторска і
Шимон Борсіх. Наклад
монографії
–
1500
екземплярів, за що
висловлюємо
щиру
подяку
панові
Кшиштофу
Бжусці,
Директору
PARPA,
ініціаторові
цієї
співпраці. Така велика
кількість примірників
свідчить про те, що
публікація
набуде
великого розголосу в
Учасники проекту знайомляться з організацією роботи
соціально-профілактичних закладів у Бидгощі
наукових колах Польщі.
Цьому також сприятиме той факт, що публікує монографію надзвичайно відоме,
одне з найавторитетніших польських видань – Wydawnictwo Naukowe PWN.
Монографію перекладено українською мовою.

Викладачі університету та вчителі шкіл Дрогобича – учасники семінару
в Університеті Казимира Великого у Бидгощі
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«Європейські індикатори якості освітніх досліджень»
23 січня – 28 січня 2019 року на базі Уманського державного університету імені
Павла Тичини відбулася ІІ Зимова школа Української асоціації дослідників освіти в
рамках проекту УАДО «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для
розширення можливостей освітян в Україні», організована Українською асоціацією
дослідників освіти. Від нашого університету у роботі Школи взяли участь професор
Світлана Щудло та доцент Богданна Гвоздецька.
Школа об’єднала 27 молодих
науковців усіх регіонів України, які
представляють 22 заклади вищої освіти
та наукові установи.
Спікери зосередили увагу на таких
актуальних питаннях: загальний огляд
Європейських індикаторів якості освітніх
досліджень;
Українська
асоціація
дослідників освіти: історія, місія, етичні
Організатор Зимової школи УАДО
професор Світлана Щудло вітає учасників
стандарти;
сучасні
стандарти
в Уманському національному педагогічному
академічного письма для молодих
університеті імені П. Тичини
дослідників:
передові
практики
європейських університетів та видавництв; міжнародні наукометричні бази даних як
платформи для представлення наукових здобутків; якісні педагогічні дослідження:
наративний підхід; оцінювання вчителів: концептуальна основа та міжнародні
практики; емпіричні методи освітніх досліджень: уроки з проведення TALIS в
Україні; академічна доброчесність: найкращі практики університетів ЄС для
українських закладів вищої освіти; університетські рейтинги як механізм інтеграції
української вищої освіти до Європейського простору вищої освіти; огляд і структура
баз даних міжнародних досліджень (TIMSS, PIRLS, ICCS, TEDS-M, ICILS, SITES, PISA,
TALIS, PIAAC); успішне написання грантових пропозицій (Європейський вимір).
За результатами Школи учасники провели у своєму закладі освіти тренінг
(семінар) із метою поширення одержаних під час Школи знань та навичок.
Урочистим завершенням Школи УАДО в Умані стало вручення сертифікатів
учасникам школи та загального фото учасників на згадку.
Надзвичайно цікавою була культурна програма, організована господарем
заходу – Уманським державним
університетом
імені
Павла
Тичини.
Учасники познайомилися з
університетом,
відвідали
Національний
дендрологічний
парк «Софіївка» та могилу
Цадика
Рабі
Нахмана
(Брацлавського), яка приваблює
до
Умані
десятки
тисяч
Учасники ІІ Зимової школи УАДО
прихильників хасидизму.
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Презентація Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі у рамках
ХІІ Форуму Європа – Україна
24 – 25 січня 2019 року у Жешуві відбувся XII Форум Європа – Україна, в рамках
якого було показано виставку Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі
та під час однієї з панельних дискусій Форуму запрезентовано цю міжнародну
подію,
співорганізатором
якої виступає Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені
Івана
Франка.
XII Форум Європа –
Україна
проходив
у
Виставковому Конгрес-Центрі
Підкарпатського воєводства
Арена G2A. Упродовж двох
днів роботи цього важливого
На фото (зліва направо): Павло Скотний та Віра Меньок з
для
євроінтеґраційних
волонтерами Форуму на тлі виставки-презентації
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі.
процесів
України
економічного, політичного та культурно-освітянського Форуму працювали чотири
основні тематичні блоки («Економіка і розвиток», «Європейська інтеґрація і
реформи», «Міжнародна політика», «Суспільство»), в рамках яких пройшли 52
панельні дискусії та дві пленарні сесії, присвячені проблемам сучасних політичних
та економічних викликів для Центральної і Східної Європи в пошуках оптимальних
моделей євроінтеґрації.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка на XII
Форумі Європа – Україна представляли Павло Скотний та Віра Меньок.
Під час Форуму представники нашого університету взяли участь в окремих
панельних дискусіях, зокрема: «Інвестиції в майбутнє – міжнародне співробітництво
у сфері освіти та вищої освіти», «Національні меншини в Центральній та Східній
Європі – міст між країнами чи джерело непорозумінь?», «Співпраця країн ініціативи
трьох морів. Чи залишиться Україна осторонь?».
.

Віра Меньок на тлі виставки-презентації
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца
у Дрогобичі

Учасники ХІІ Форуму
Європа – Україна

17

Участь у тренінгу «Як подолати політичну корупцію: інструменти для
громадського контролю»
25 січня 2019 року доцент кафедри правознавства, соціології та політології
Оксана Зелена і студентка історичного факультету Мар’яна Гриньо (соціологія, ІІ
курс) взяли участь у тренінгу «Як подолати політичну корупцію: інструменти для
громадського контролю», який проводився у Львові.
Захід відбувся у межах проекту «Просування стандартів доброчесності та
прозорості фінансування політичних партій в Україні», що реалізується спільно
Центром політико-правових реформ та Центром UA за підтримки Міжнародної
фундації виборчих систем (IFES). Тематика тренінгу дуже актуальна в контексті
виборчого процесу, який цьогоріч визначатиме зміст політичного життя українців.
Спікерами заходу були Юлія Зальцберг (експерт з питань політичних фінансів
м. Київ), Ігор Фещенко (аналітик громадського руху «Чесно») та політолог Богдан
Бондаренко (Центр політико-правових реформ). Учасники з Дрогобича отримали
можливість ґрунтовніше вивчити питання щодо стану і перспективи реалізації
реформи політичних фінансів в Україні,
громадського контролю за накопиченнями і
витратами політичними партіями коштів,
ознайомились
із
методологією
та
практикою «читання» звітів партій щодо
майна, доходів, витрат і зобов’язань. Також
учасники тренінгу в групах спробували
самостійно визначити категорії суб’єктів,
які можуть фінансувати політичні партії
або яким це заборонено. На завершення
заходу учасникам були вручені сертифікати.
На фото (зліва направо): доцент Оксана
Зелена та Мар᾿яна Гриньо

Учасники проекту «Просування стандартів доброчесності та прозорості фінансування
політичних партій в Україні»
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Студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
розпочали семестрове навчання в Бельгії
1 лютого 2019 року новий навчальний семестр для студентів факультету
психології, педагогіки та соціальної роботи спеціальностей «Соціальна робота»,
«Психологія» та «Дошкільна освіта» Богдани Кошняну, Анастасії Білан, Марії
Двожан, Оксани Малетич, Христини Лапчук та Катерини Гамків розпочався в
Університеті прикладних наук ВІВЕС (Бельгія), де разом із 80 студентами з 20 країн
вони навчатимуться за програмою навчальної (академічної) мобільності Еразмус+.
Студенти під наставництвом керівників програми SPACE партнерського
університету ознайомилися з діяльністю у сфері надання соціальних послуг,
проходили практичні заняття та здійснювали тематичні дослідження. Упродовж
навчання студенти спеціальностей «Соціальна робота» «Психологія» та «Дошкільна
освіта» відвідували лекції і треніги, які проводили представники освітніх установ
Бельгії. Під час практики відвідували заклади соціального обслуговування й опіки.
Це уже п’ята група студентів факультету,
які за останні п’ять років проходять семестрове
навчання у бельгійському закладі освіти. Загалом
12 студентів із різних факультетів нашого
університету протягом ІІ семестру навчалися у
Бельгії.

У вільний від занять час студенти
побували на екскурсії у м. Брюгге

Студенти факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи з бельгійськими
керівниками програми SPASE

Група студентів університету
разом з бельгійським
викладачем Світланою
Мусіною (перша зліва)
у м. Брюгге
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І етап Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Дошкільна освіта»
20 лютого 2019 року на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи
проходив І етап Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Дошкільна
освіта». У ній взяли участь студенти ІІІ та ІV курсів. У першому турі олімпіади –
теоретичному – учасники виконували тестові завдання з дисципліни «Педагогіка
дошкільна» та фахових методик. У другому – складали розгорнуті плани-конспекти
занять для дітей дошкільного віку і
демонстрували
їх
фрагменти.
Насамкінець
майбутні
вихователі
відповідали
на
непередбачувані
відеозапитання старших дошкільників.
Під час проведення олімпіади
панувала
атмосфера
творчості,
зацікавленості
майбутньою
професійною
діяльністю.
Студенти
демонстрували
неординарність
у
Студентка Ольга Янкович проводить
представлених фрагментах занять та
фрагмент заняття на тему
«Державні символи України»
відповідях на запитання дошкільників.
Журі визначило переможців:
Марія Паранчук та Ольга Янкович –
І місце; Ірина Москвяк та Софія
Сергеєва – ІІ місце; Галина Рішко та
Галина Паньків – ІІІ місце.
До
участі
у
ІІ
етапі
Всеукраїнської
олімпіади
за
напрямом підготовки «Дошкільна
освіта» журі рекомендувало Марію
Учасники олімпіади після виконання
Паранчук та Ольгу Янкович.
тестових завдань

На фото (зліва направо): майбутні вихователі Ольга Янкович та Марія Паранчук відповідають
на непередбачувані відеозапитання старших дошкільників
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Світлій пам’яті Героїв Небесної Сотні
20 лютого 2019 року на філологічному факультеті відзначили п’яті роковини
трагічних подій Революції Гідності та вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, які
віддали за свободу Української держави найцінніше, що мали, – життя…
По факультетському радіо прозвучали пісні «Плакала калина» та «Ангели
Майдану», після яких на очах у присутніх забриніли сльози. Студентки ІІІ курсу
Соломія Кицун і Катерина Комарницька щиро, зворушливо продекламували поезії
«Не в тих стріляли снайпери, не в тих» і «Плакала калина». Заступник декана з
виховної роботи доцент Марія Стецик своєю промовою торкнулася глибин душі
кожного учасника поминального заходу.
Цього ж дня студенти ІІІ курсу історичного
факультету провели конференцію-презентацію,
присвячену Героям Небесної Сотні. Студенти
підготували
презентації,
читали
вірші
та
переглядали уривки відеозаписів про події на
Майдані.
У пам’ять про загиблих на Майдані студенти
та викладачі запалили символічні лампадки,
Студентка історичного факультету
поклали квіти, схиливши голови перед світлою
Ірина
Стрипа
підготувала
пам’яттю Героїв Небесної Сотні, що своїм життям презентацію
про
студента
Прикарпатського
університету
викупили свободу для мільйонів українців.
Романа Гурика, який пішов із
Пам’ятаймо кожного!
земного життя, маючи лише 19
20 лютого студенти навчально-наукового років – таким юним він залишиться
назавжди в пам’яті людей нашого
інституту фізичної культури і здоров’я вшанували та всіх прийдешніх поколінь…
пам’ять загиблих героїв Майдану 2014 року. Їх
називали Небесною Сотнею…, українців, які
загинули в Києві на Майдані. Загинули за честь, за
волю, за право бути Українцем, за свою
Батьківщину, за європейський вибір України.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СЛАВА ГЕРОЯМ!

Вшановуючи пам᾿ять загиблих
Героїв Небесної Сотні на
Майдані, студенти
запалили лампадки…

У сквері біля пам᾿ятного знаку Героям Небесної Сотні
студенти поклали квіти пам᾿яті
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Нагадаємо, що 4 червня 2017
року у Дрогобичі на вулиці
Пилипа Орлика урочисто
відкрили й освятили сквер і
пам’ятний
знак
Героям
Небесної сотні.

«Як много важить Слово»
21 лютого 2019 року в
Міжнародний день рідної
мови та у рамках співпраці
філологічного факультету й
Державного
історикокультурного
заповідника
«Нагуєвичі»
студенти
факультету і заступник декана
з
наукової
роботи
та
міжнародної співпраці
доцент
Василь Зварич взяли участь у
спільному
науково-культурному
семінарі «Мова – національний
скарб»,
який
відбувся
у
літературно-меморіальному музеї
Івана Франка.

Учасники науково-культурного семінару
«Мова – національний скарб»

Іван Франко і ми

Роль Івана Франка у розвитку та обороні
української мови у своєму виступі охарактеризував
директор музею-заповідника Богдан Лазорак.
Про трагічний життєвий та науковий шлях
внучки Івана Франка Зеновії Тарасівни Франко
Студенти-філологи – учасники
розповіла заступник директора музею-заповідника
науково-культурного семінару
Галина Топільницька.
Акордом святкового дійства став пісенний флешмоб, який
організували учні Нагуєвицької середньої школи. Лейтмотивом
усього свята були слова Івана Франка: «Як много важить Слово».
Захід приурочений Міжнародному Дню рідної мови,
відбувся також на факультеті початкової та мистецької освіти. Його
гостем був поет, учений із Хмельницького Йосип Осецький, який
розповів про походження давніх українських імен та поселень. З
ініціативи доцента Віри Котович студенти факультету провели флешмоб, на якому
кожен із учасників дійства дав відповідь на запитання: «Чим є для вас рідна мова?»
Бібліотека університету також долучилася до цього свята і підготувала в
читальному залі № 1 для студентів та викладачів підбірку нових підручників,
монографій та словників з української мови. Серед них: Великий універсальний
словник української мови, Тлумачний словник української мови (за редакцією В.В.
Дубічинського), Мовознавчий словник-довідник «Україна в словах»; монографії
Я. Радевича-Винницького «Двомовність в Україні: теорія, історія, мово вживання» та
ін. книги.
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Крок за кроком до Нової української школи
21 – 22 лютого 2019 року у м. Київ Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»
провів навчання для тренерів НУШ та викладачів педагогічних закладів вищої освіти
з питання розвитку громадянських компетентностей учнів 1 – 2-х класів Нової
української школи. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства
освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка
даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати
їх у житті.
Поняття і розуміння цінностей громадянської освіти, презентація та
опрацювання навчально-методичних матеріалів для педагогів, батьків і учнів
початкових класів – ці та інші питання розглянули й практично опрацювали
учасники тренінгу. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка представила доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі факультету початкової та мистецької освіти Світлана
Луців.
Захід видався напрочуд насиченим, цікавим, динамічним й емоційним. Цікаві
матеріали для початкової школи, ефективні методи і прийоми роботи, постійна
зміна форм та видів діяльності, практична спрямованість забезпечили високу якість
й результативність тренінгової роботи, незабутні емоції учасників.

Учасники тренінгу «Нова українська школа»

Викладачі педагогічних закладів вищої
освіти України (третя зліва Світлана Луців)
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Забуті постаті Галичини
25 лютого 2019 року на філологічному факультеті відбулася презентація
монографії професора кафедри української літератури і теорії літератури Ігоря
Набитовича «Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав
Федорович, Дарія Віконська» (К.: Дух і літера, 2018).
Це
несподівана
як
для
авторалітературознавця й оригінальна як для
української гуманітаристики студія історикокультурологічного
ґатунку.
Під
однією
палітуркою автор об’єднав біографії трьох
знакових постатей Галичини, які як меценати,
політики, культурники відіграли надзвичайно
велику роль у формуванні цивілізаційного і
національного обличчя нашого краю.
Професор Ігор Набитович
презентує свої видання

Федоровичі – це
князівсько-шляхетський
рід, який мав своє коріння
на історичній Чернігівщині
і в пізньокозацькі часи
переселився до Галичини.
Це надзаможний рід, який
володів
велетенськими
маєтностями
на
Тернопільщині. Зокрема,
родові маєтки були в селах
Слухацька аудиторія
Шляхтинці і Вікно. Іван
Федорович писав філософські твори, займався громадською роботою, був послом до
австрійського парламенту. Його син Володислав також проявив себе як сумлінний
патріот-меценат, публіцист, культурно-громадський діяч, зокрема був одним із
фундаторів НТШ. Нарешті внучка Івана Федоровича – Іванна-Кароліна – стала
відомою авторкою-критиком, мистецтвознавцем, новелісткою, яка у трактаті «За
силу і перемогу» виявила колосальний талант до філософського мислення.
Письменниця відома під псевдонімом «Дарія Віконська», за назвою рідного села.
І. Набитовичу вдалося віднайти в документах повне справжнє ім’я та прізвище
матері Іванни-Кароліни – австрійської акторки Зденки Елізабет Маєр фон Вінтод,
яка померла невдовзі після народження доньки.
У своєму дослідженні І. Набитович використав великий масив польської
історичної, мемуарної літератури, унікальні свідчення із домашніх архівів нащадків
роду Федоровичів, синтезував різноманітний український історико-біографічний
матеріал, зокрема студію І. Франка «Життя Івана Федоровича і його часи».

24

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Початкова освіта»
26 лютого 2019 року на факультеті початкової та мистецької освіти проведено
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта», за
участю студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і І курсу
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Учасники виконували тестові завдання закритої і відкритої форм із педагогіки
та методик викладання української мови, математики та природознавства.
Студентам було також запропоновано скласти фрагмент уроку (на етапі вивчення
нового матеріалу) з української мови, математики, Я у світі, природознавства,
трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва (за вибором).
Журі визначило переможців: Наталія Іваник (ПОА-41Б) – І місце; Ольга
Штангрет (ПОА-41Б) – ІІ місце; Анна-Марія
Мельникович (ПОА-11М) – ІІІ місце.
До участі у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади
зі
спеціальності
«Початкова освіта», який відбудеться у квітні в
Кам’янець-Подільському
національному
університеті імені Івана Огієнка, журі
рекомендувало Наталію Іваник та Ольгу
Студенти перед початком олімпіади
Штангрет.
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія»
26 лютого 2019 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбувся
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія», що
передбачав у першому турі виконання народно-сценічного танцю, а у другому –
постановку танцю на українську тематику.
Переможцями стали: студенти третього
курсу Марта Мусійчук – І місце, Анна Коліда – ІІ
місце, Христина Іванишин – ІІІ місце.
Переможець І етапу візьме участь у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади, який
відбудеться у Південноукраїнському педагогічному
університеті ім. К. Ушинського.
Студенти представили композицію
«Ритми часу»

Фрагмент виконання танцю
«Коли цвіте папороть»

Третьокурсники у танці
«Під сонцем миру»
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Церемонія з нагоди вручення дипломів
27 лютого 2019 року в головному корпусі Франкового вищу відбулася урочиста
церемонія з нагоди вручення дипломів випускникам заочної форми навчання центру
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
43 випускники ЦПОДП, які здобули другу вищу
освіту за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і
література (англійська)), 014 Середня освіта (Математика),
014 Середня освіта (Біологія), отримали диплом
спеціаліста.
До випускників із вітальним словом звернулися
ректор професор Надія Скотна та директор центру
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
доцент Світлана Гірняк.
Ректор
Надія
Скотна
вручила
дипломи
Ректор Надія Скотна зі
студенткою спецiальностi
випускникам і побажала успіхів на педагогічній ниві.
«Англiйська мова»
Більшість випускників центру – це люди, які плідно
Тетяною Гурзан
працюють на педагогічний ниві,
закохані у свою професію, однак
життєві обставини змусили їх
здобувати
другу
вищу
педагогічну освіту з метою
повного
працевлаштування.
Сподіваємося, що здобуті у
ДДПУ
ім. І. Франка знання,
дадуть змогу випускникам бути
Ректор університету
успішними,
сприятимують
Надія Скотна вручає
їхньому професійному поступу.
диплом студентці
Студентка
спецiальностi
«Бiологiя»
Сузанна Волошин

спецiальностi «Бiологiя»
Оксані Шимкiв

Спільне фото з випускниками, які здобули другу вищу освіту
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Свята Літургія
28 лютого 2019 року у Катедральному соборі Пресвятої Трійці відбулася
спільна Літургія з нагоди початку ІІ-го семестру 2019 навчального року для
викладачів та студентів закладів освіти міста Дрогобич. Свята Літургія пройшла у
супроводі народної хорової капели «Гаудеамус» під керівництвом директора
інституту музичного мистецтва професора Степана Дацюка.
На урочистому Богослужінні був присутній професорсько-викладацький
склад та студентство Дрогобицького державного університету імені Івана Франка,
викладачі та учні ліцею і коледжів Дрогобича, парафіяни церкви. Очолив Святу
Літургію о. Мирослав Соболта в супроводі капеланів університету, коледжів та
ліцею: о. Олега Кекоша, о. Євгена Макогона, о. Олега Турківа, о. Петра Сюська,
о. Дениса Богатка.
Керівник
Центру
академічного
душпастирства
о. Олег
Кекош
привітав
присутніх
із
початком
навчального року та уділив своє
благословення усій великій
студентській родині.

Представники адміністрації університету

Богослужіння у супроводі народної
хорової капели «Гаудеамус»

Початок Святої Літургії

Вітальне слово до викладачів
та студентів виголошує
студентський капелан
отець Олег Кекош
Благословення уділяє отець Мирослав Соболта
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Університетська спартакіада із шахів
26 – 28 лютого 2019 року відбулися змагання першості університету з шахів,
окремо серед чоловічих та жіночих команд.
Серед чоловіків найінтелектуальнішими були шахісти факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи, ІІ місце посіли студенти інституту музичного
мистецтва, ІІІ місце вибороли студенти історичного факультету.
Серед жіночих команд І місце посіла команда факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи, ІІ – студентки біолого-природничого факультету,
ІІІ – учасниці з факультету початкової та мистецької освіти.

Учасники факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи й історичного факультету

Учасники змагань інституту
музичного мистецтва та біологоприродничого факультету

Учасники факультету початкової та
мистецької освіти й біологоприродничого факультету

Боротьба учасників за призові місця

Змагання першості університету з шахів серед чоловічих та жіночих команд
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Навчання студентів за програмами Erasmus+
Студенти біолого-природничого факультету в рамках студентської програми
«Подвійний диплом» у ІІ семестрі перебували на навчанні за програмами Erasmus+ в
Університеті «Проф. д-р Асена Златарова» (м. Бургас, Болгарія) і Технологічній
Академії (м. Резекне, Латвія).
Програми навчання передбачала вивчення дисциплін: розділення і аналіз
біопродуктів, мікробіологія, біохімія, прикладна ензимологія, латиська і англійська
мови, утилізація відходів, захист інформації, хімія навколишнього середовища. Все
навчання проводилося англійською мовою, а заняття відбувалися у сучасних, добре
оснащених лабораторіях.
У позанавчальний час, для підвищення рівня володіння англійською мовою
студенти навчалися на онлайн-платформах Erasmus-test, ознайомилися з місцевою
культурою, флорою та фауною.

У лабораторії прикладної біохімії Технологічної
Академії студенти біолого-природничого
факультету виконували досліди з предмету
«Applied enzymology» – досліджують вплив
фізичних факторів на активність ензимів

Студенти 3 – 4-х курсів біологоприродничого факультету під час
навчання за програмою Erasmus+ в
Університеті «Проф. д-р Асена Златарова»
(м. Бургас, Болгарія)

У лабораторії студенти робили
досліди з предметів «Separation and
analysis of bioproducts» і
«Biochemistry», впродовж навчання
досліджують якість харчових
продуктів, вплив різних факторів на
умови їх зберігання

Студенти у лабораторії мікробіології
Університету «Проф. д-р Асена Златарова»
вивчали «Microbiology» – вплив фізичних і
хімічних факторів на ріст і розвиток
чистих культур
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Участь у підсумковій зустрічі проекту Британської ради
5 березня 2019 року у Києві на базі виставкового центру AKKO International у
підсумковій зустрічі учасників трирічної програми Британської ради в Україні та
Інституту вищої освіти НАПН України «Розвиток лідерського потенціалу
університетів України» взяли участь ректор професор Надія Скотна та завідувач
кафедри правознавства, соціології та політології професор Світлана Щудло.
Ключовими дискутантами під час підсумкової панельної зустрічі були Міністр
МОН України Ліля Гриневич та генеральний директор «Advance HE» Eлісон Джонс
(Велика Британія).
Ректор університету Надія Скотна під час дискусійної панелі «Лідерство в
університетській спільноті» розповіла присутнім про позитивні ефекти для
університету від участі у Програмі. Завдяки участі команди ДДПУ імені Івана Франка
у Програмі здійснено низку кроків, які сприяли досягненню суттєвого прогресу у
побудові внутрішньої системи забезпечення якості університету, розробки та
моніторингу освітніх програм. Найбільш вражаючим і найбільш пам’ятним
елементом Програми був візит до Anglia Ruskin University у Кембриджі, а також
відвідання Агенції із забезпечення якості у вищій освіті (QAA HE) та Агенції
лідерства у Лондоні.
Нагадаємо, що учасниками
університетської
команди
були
професор Надія Скотна (лідер
команди), професор Світлана Щудло,
доцент Юрій Скварок, доцент Ігор
Гриник, студентка Оксана Малетич.
Підпрограму
«Молоді
лідери»
пройшли професор Світлана Щудло
та старший викладач Ліля Вовк.

Ректор професор Надія Скотна (друга справа) та
професор Світлана Щудло (перша справа)
з керівниками Британської ради в Україні та проекту
"Розвиток лідерського потенціалу університетів Україні"

Учасники дискусійної панелі
ректор професор Надія Скотна
і професор Світлана Щудло

Міністр МОН України Лілія Гриневич
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Змагання з настільного тенісу
5 – 7 березня 2019 року відбулися змагання з настільного тенісу серед чоловічих
та жіночих команд університету, за участю 6 чоловічих та 7 жіночих команд.
Серед чоловічих команд місця розподілилися так: І місце зайняла команда
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, ІІ – інституту
іноземних мов, ІІІ – біолого-природничого факультету. Переможцем в особистій
першості став студент другого курсу інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій Василь Кокердас.
Серед жіночих команд І місце виборола команда філологічного факультету, ІІ
місце зайняла команда факультету початкової та мистецької освіти, ІІІ місце посіла
команда інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.
Переможцем в особистій першості стала студентка першого курсу філологічного
факультету Христина Улич.

Учасники під час змагань

Переможець в особистій першості
Василь Кокердас

Учасники змагань з настільного тенісу
серед жінок

Переможці змагань
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Вишкіл «Танцюють всі», тренінг від польської делегації
7 – 9 березня 2019 року, за підтримки БФ «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької
Єпархії, було проведено вишкіл «Танцюють всі», тренінг від польської делегації. У
ньому взяли участь викладач кафедри культурології та мистецької освіти Магдалина
Марушка і студентка Анна Коліда.
Це був триденний інтенсив, насичений запальними танцями, різноманітними
іграми та забавами, який влаштував польський тренер Павел Ягодинський і його
команда.
Метою семінару було навчити, як правильно зорганізувати та зацікавити
велику кількість людей на різних заходах, а також довести, що може бути весело і без
вживання алкоголю.
Кожен учасник отримав
сертифікат про проходження
тренінгу,
всі
навчальні
та
практичні
матеріали,
неоціненний досвід і позитивний
настрій.

Вишкіл «Танцюють всі».
Танцювальне мистецтво різних
вікових категорій

Студенти-танцюристи на тренінгу Павла
Ягодинського
Магдалина Марушка (третя зліва)
та Анна Коліда (перша справа) в
оточенні польської делегації
танцюристів

На світлині (зліва направо):
викладач Магдалина Марушка та
студентка Анна Коліда отримали
сертифікат про проходження
тренінгу
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Бельгійські студенти розпочали семестрове навчання у Дрогобичі
11 березня 2019 року семестрове навчання у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті імені Івана Франка в рамках програми Еразмус+
розпочали студенти – майбутні соціальні працівники з Університету прикладних
наук ВІВЕС (Бельгія) Тіне Декроос та Йоріс Вулстеке.
Упродовж семестру студенти вивчатимуть особливості здійснення соціальної
роботи в Україні, будуть ознайомлюватися з діяльністю організацій у сфері надання
соціальних послуг різним категоріям населення, проходитимуть практику,
проводитимуть наукові дослідження. Навчання студентів здійснюється у рамках
співпраці між факультетом психології, педагогіки та соціальної роботи нашого
університету, БФ «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ та
Університетом прикладних наук ВІВЕС.

Декан факультету психології, педагогіки та соціальної роботи (перший справа)
доцент Ігор Гриник, професор Тетяна Логвиненко (четверта справа) зі
студентами обговорюють особливості навчального процесу та підготовку
фахівців спеціальності «Соціальна робота»

Професор Тетяна Логвиненко
наглядно знайомить бельгійських
студентів з досвідом міжнародної
співпраці на факультеті

Майбутні соціальні працівники з Університету
прикладних наук ВІВЕС (Бельгія)
із викладачами факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи

33

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, Тебе своїм
сучасником звемо», – саме такими словами на факультеті
початкової та мистецької освіти розпочався конкурс читців
поезії Великого Кобзаря, який відбувся 11 березня 2019 року
з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.
Кожен учасник конкурсу вразив своєю неповторністю
«прочитання» поезії Тараса Шевченка, емоційністю, тонким
артистизмом. Звучала громадянська та інтимна лірика,
музично-поетичні
композиції,
які
представили
багатогранність особистості Шевченка, продемонстрували
актуальність його творчості сьогодні в Україні.
Авторитетне журі у складі завідувача кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання у
Тематична добірка
початковій школі професора Марії Федурко, доцентів Віри
Шевченкіани
Котович, Лариси Костюк відзначило переможців:
І місце – Роман Шепіда, ІІ місце – Оксана Грабович, ІІІ
місце – Марія Коломейко.
На завершення усі присутні ознайомились із
тематичною
добіркою
Шевченкіани,
яка
була
представлена у читальному залі університетської
бібліотеки.
Студентка І курсу Оксана
Грабович зайняла ІІІ місце
у конкурсі читців поезії
Тараса Шевченка

Професор Марія Федурко вручає
відзнаку студентці ІІ курсу
Марії Коломейко за зайняте
ІІ місце у конкурсі

Студент І курсу Роман Шепіда –
переможець конкурсу читців
поезії Великого Кобзаря

Учасники конкурсу читців поезії Великого Кобзаря
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V загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Т. Шевченко

13
березня
2019
року
в
актовій
залі
ІФМЕІТу
відбувся
V загальноуніверситетський конкурс читців Шевченкової поезії, організований
профкомом студентів та студентським самоврядуванням. Кожен інститут та
факультет делегував свого читця, проте представник філологічного факультету був
поза конкурсом.
Оцінювало декламацію творів
журі: доцент Василь Зварич, старший
викладач
Ірина
Барна,
голова
профкому студентів Ігор Гівчак та
студентський декан філологічного
факультету Христина Флешко.
Кожен учасник декламував
улюблені твори Кобзаря і вплітав їх у
символічний вінок вдячності та вічної
шани поету.
Учасники конкурсу разом iз членами журi
У рамках конкурсу студенти
читали такі твори: «І мертвим, і живим, і
ненарожденним…», «Лілея», уривок із
поеми «Кавказ», «І станом гнучим…», «У
неділю не гуляла», «Єретик» та інші.
Конкурсну програму урізноманітнили
студенти
інституту
музичного
мистецтва Артур Богдан та Лілія Шпить.
Журі визначило переможців: І місце –
студент інституту музичного мистецтва
Любомир Мазур; ІІ місце – студентка
Студентка
Учасниця конкурсу
історичного
факультету
Христина
фiлологiчного
студентка iсторичного
факультету
факультету
Шеменда; ІІІ місце розділили між собою
Христина Бiлiнська
Христина Шеменда
студентка інституту іноземних мов Ірина
Козар і студент факультету початкової та мистецької освіти
Роман Шепіда. Всі учасники отримали подяки, грамоти і премії.

Переможець
конкурсу Любомир
Мазур

Під час нагородження учасників конкурсу
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«Йому судилася дорога незвичайна»
13 березня 2019 року на філологічному факультеті відбувся літературномистецький вечір «Йому судилася дорога незвичайна», присвячений 205-й річниці
від дня народження Тараса Шевченка.
Донести до слухача велич Тарасового Слова,
збагнути його невичерпність й актуальність для кожного
покоління українців спробували ведучі вечора – студенти
ІІ курсу Марта Мороз та Богдан Вітів.
Поетичні рядки звучали в унісон із піснями на слова
Т. Шевченка, які виконали студенти інституту музичного
мистецтва Роман Макоїд («Бандуристе, орле сизий»), Лілія
Шпить («Дивлюся, аж світає», «Нащо мені чорні брови»),
Реґіна Бодник («Ой маю, маю я оченята»), Михайло
Чебетарь («Зоре моя вечірняя»).
Ведучі вечора – Марта Мороз та
Богдан Вітів

Тарасове слово завжди
актуальне. Марія
Херович і Лілія Бонис

«Тарасова доля» –
декламує студентка
Наталія Лазор

Із
заключним
словом
до
глядацької
аудиторії
звернулася
заступник декана з виховної роботи
доцент Марія Стецик, яка ще раз
підкреслила велич Шевченкового Генія
і висловила цікаві думки про наш
вічний шлях до Тараса, того, хто
«волею Господа ототожнений з
Україною».

Пісні на слова Тараса
Шевченка виконують
студенти інституту
музичного мистецтва

Учасники літературно-мистецького вечора
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Любові пам’ять незабутня…
13 березня 2019 року на історичному факультеті відбувся літературномузичний захід «Любові пам’ять незабутня», приурочений 205-й річниці від Дня
народження Генія українського народу – Тараса Шевченка.
Вступне слово виголосила доцент Світлана Біла, котра наголосила на
актуальності цього проекту, адже в його основу лягли поезії Шевченка, що
уособлюють собою «тихе зітхання», «незагоєні рани», «невтішні жалі», «завмерле в
серці кохання».
Студенти декламували вірші, які поет
присвятив своїм коханим жінкам. Своєрідним
лейтмотивом до творів був вірш «Я – жінка», який
декламувала Ірина Стрипа. Глядачів зацікавила
інсценізація «Ми вкупочці росли колись» за
участю Андріани Байкенич, Роксолани Пецькович
та Олега Золотухіна.
Упродовж
виступу
присутнім
було
продемонстровано відеофрагменти із фільму
Вступне слово виголосила доцент
«Таємниці генія Шевченка». Це стрічка про муз,
Світлана Біла. Ведучі заходу
котрі надихали його, давали втіху і навіювали
студенти – Василь Хорканін
та Ольга Курнат
смуток, яких любив він і які любили його…
Та найбільше місце у серці Тараса займала любов до України – сплюндрованої,
пригнобленої, забутої Богом і людьми. Тарас Шевченко завжди є і буде святою
живильною іскрою любові Божої, і нема у світі такої сили, котра б цю іскру згасила.

Музичну композицію
«Тече вода в синє море»
виконала Маріанна Дорош

Інсценізація «Ми вкупочці росли
колись» за участю Андріани Байкенич
та Олега Золотухіна

Глядацька зала
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Поезію декламує
Ірина Стрипа

Вшанування пам’яті видатного українського поета Тараса Шевченка
… Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Тарас Шевченко

14 березня 2019 року на біолого-природничому факультеті відбувся
літературно-музичний вечір, приурочений до 205-й річниці від дня народження
видатного українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка. Щоб
почути стоголосе слово Кобзаря, яке звучить, співає, промовляє через віки, на свято
завітали студенти, працівники та професорсько-викладацький колектив факультету.
Літературний вечір організували студенти І курсу під керівництвом кураторів
академічних груп.
Упродовж заходу звучали твори
Тараса Шевченка: «Думи мої, думи
мої…», «Не женися на багатій», «Учітеся,
брати мої», «Мені тринадцятий минало»,
«Садок вишневий коло хати…», «Реве та
стогне Дніпр широкий», уривки з поем
та пісні на слова Тараса Шевченка.
Під час літературного свята було
переглянуто фільм про велич Кобзаря та
Виконання пiснi «Реве та стогне Дніпр
його нелегкий життєвий шлях. На
широкий»
завершення пролунав «Заповіт» у
виконанні всіх учасників та гостей літературного заходу.

Виконання пiснi «Думи
мої, думи мої...»

Учасники лiтературного свята виконують пiснi на слова видатного поета
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Літературно-музичний вечір «Віку двадцять першого предтеча»
14 березня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного відбувся
літературно-музичний вечір «Віку двадцять першого предтеча», приурочений до
205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.
Розпочався захід виконанням музичного твору «Реве та стогне Дніпр
широкий» у виконанні чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький».
Під час літературно-музичного вечора читали вірші студенти університету:
Роман Шепіда, Любомир Мазур, Христина Білінська, Катерина Комарницька
Христина, Соломія Кицун.
Упродовж концерту звучали музичні твори на слова Тараса Шевченка: «Така її
доля», Пісня гайдамаків»,«Ой по горі роман цвіте», «Там, де Ятрань круто в’ється»,
«Ой три шляхи широкії», «Садок вишневий коло хати» та інші.
На вечорі виступив ансамбль бандуристок, який виконав музичні твори
«Пречиста діво, радуйся» та «У перетику ходила».
На завершення заходу прозвучав безсмертний Шевченків «Заповіт». Ректор
університету професор Надія Скотна виголосила заключне слово, акцентуючи на
величі Кобзаря.
Ведучі концерту: студентка філологічного факультету Христина Флешко та
студент інституту музичного мистецтва Любомир Мазур.

Авторську поезію читає
студентка філологічного
факультету
Христина Білінська

Глядацька зала

Поезію
декламує
ведучий вечора
Любомир Мазур

Ансамбль бандуристок інституту
музичного мистецтва виконав музичні
твори «Пречиста діво, радуйся»
та «У перетику ходила»
Заключне слово виголосила ректор університету
професор Надія Скотна,
акцентуючи на величі Кобзаря
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Участь студентів у розробці Регіональної програми молодіжної політики
15 березня 2019 року студенти історичного факультету Марія Футиш, Мар’яна
Гриньо та Назарій Юрчишин разом зі студентами львівських закладів вищої освіти
взяли участь у семінарі-тренінгу щодо підготовки пілотних Регіональних програм
молодіжної політики. Відбір кандидатів проходив з числа учасників першого туру
тренінгу під назвою «Інструменти впливу молоді на прийняття рішень у громаді».
Захід відбувся в Львівському обласному молодіжному центрі за сприяння Коаліції
Регіональних Ініціатив «ТОЛОКА». Участь студентів у проекті відбулася завдяки
ініціативі та підтримці доцента кафедри правознавства, соціології та політології
Оксани Зеленої.
Під час семінару-тренінгу дрогобицькі студенти набували компетентностей
аналізу актуальних молодіжних проблеми, побудови «дерева цілей», формування
регіонального переліку стейкхолдерів, проведення SWOT-аналізу адвокації
студентства тощо.
Найближчим часом робоча
група, до якої увійшли наші
студенти, розпочнуть проведення
аналітичного
дослідження
зі
стану
реалізації
молодіжної
політики у Львівській області.
Саме це дослідження ляже в
основу
пілотної
Регіональної
програми розвитку молодіжної
політики
і
соціальної
згуртованості
місцевого
молодіжного
середовища
та
студентства з числа внутрішньо
У Львівському обласному молодіжному центрі
переміщених осіб з тимчасово
студенти історичного факультету разом зі
окупованих територій. Результати студентами львівських закладів вищої освіти взяли
дослідження будуть обговорені у участь у семінарі-тренінгу щодо підготовки пілотних
Регіональних програм молодіжної політики
квітні під час регіонального з’їзду
молоді.

Студенти Назарій Юрчишин, Марія
Футиш та Мар’яна Гриньо складають
плани на проведення аналітичного
дослідження зі стану реалізації
молодіжної політики
у Львівській області
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Конкурс талановитої учнівської молоді району
16 березня 2019 року в навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
творчої учнівської молоді «Таланти твої, Україно!». Мета цього цікавого заходу –
виявлення обдарованих і талановитих дітей та підлітків, що займаються різними
видами декоративно-ужиткового мистецтва, стимулювання подальшого розвитку
їхніх творчих здібностей, пропагування кращих зразків і традицій народного
українського мистецтва, залучення дітей до збереження та розвитку художніх
ремесел регіону.
У конкурсі взяли участь 92 кращі учні із закладів загальної середньої освіти,
Будинку дитячої та юнацької творчості й Еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Дрогобицького району.
Учасники конкурсу представляли три домашні роботи, які оцінювалися
окремо, та виконували індивідуальне творче завдання, що дало змогу членам журі
виявити рівень володіння художніми техніками, технологіями обробки тканин і
природних матеріалів, розгледіти потенціал і творчі здібності учнів. Розмаїттям тем,
форм, орнаментів і кольорів вражали дитячі мистецькі твори, а результати показали,
що більшість педагогічних колективів Дрогобицького району відповідально
поставилися до проведення цього змагання, засвідчили наявність у більшості
школярів творчих здібностей та обдарувань. Однак особливу увагу членів журі
привернули вишукано оздоблені художні вироби учнів, які й були оцінені
найвищими балами. Серед переможців варто відзначити талановитих дітей, які
змагалися у таких номінаціях: бісерне рукоділля – Марія Климів (Меденицька ЗСШ),
Юлія Рафальонт (Дрогобицький БДЮТ); українська народна вишивка – Анна
Верещак (Летнянський НВК); плетіння з природних матеріалів – Михайло Олексяк
(Урізький НВК), Діана Гром (Дрогобицький РЕНЦУМ); художня обробка деревини –
Ростислав Коростенський (Довжанська ЗСШ); український народний одяг – Марта
Криса (Дрогобицький БДЮТ), Зоряна Кандар (Летнянський НВК); ткацтво і
килимарство – Христина Чорей (Підбузький НВК), Христина Тимик (Підбузький
НВК); кераміка – Євгенія Бідичак (Ясенице-Сільнянський НВК); писанкарство –
Марія
Смеречанська
(Нижньогаївський НВК), Вікторія Шпак
(Лішнянський
НВК),
Ірина
Комарницька (Дережицька ЗСШ).
Переможці конкурсу були
нагороджені
дипломами
і
грамотами, а педагоги району
отримали в подарунок посібники з
вивчення різних видів декоративноужиткового
мистецтва,
підготовлених викладачами кафедри
технологічної та професійної освіти.
Учні шкіл Дрогобицького району демонструють
техніку виготовлення бісерних прикрас
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Юний майстер
плоскорельєфного різьблення

Уже не потрібно
їхати в с. Іза
Закарпатської обл.
за виробами з лози

Творчий задум, втілений
у тканому килимку

Оцінювання членами журі
народних ляльок. Дитячі мистецькі
твори вражали різноманіттям
орнаментів і кольорів

Таїнство воскового
писанкарства

Завідувач кафедри
технологічної та
професійної освіти
професор Леонід
Оршанський вручає
заслужені нагороди

Загальна світлина на пам’ять про ІІ тур Всеукраїнського конкурсу творчої учнівської молоді
«Таланти твої, Україно!», проведеної у навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
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Участь викладачів університету в міжнародному тижні у VIVES (Бельгія)
Успішно продовжується міжнародна співпраця між нашим університетом і
VIVES University College.
17 березня 2019 р. викладачі навчально-наукового інституту фізичної культури
і здоров’я Наталія Закаляк, Олег Масний та Віктор Сеньків розпочали участь у
Міжнародному тижні в VIVES, Брюгге.
У тижневій програмі заходу заплановано відвідати низку закладів охорони
здоров’я з реабілітації, зокрема з ерготерапії й фізичної терапії осіб різних вікових
груп з руховими, когнітивними, сенсорними порушеннями та іншими
обмеженнями життєдіяльності. Також викладачі ознайомляться з процесом
підготовки фахівців з парамедицини (ерготерапевтів, логопедів, фахівців з
організації здорового харчування) у навчальному закладі VIVES.
Перший день візиту до Бельгії розпочався участю наших викладачів у Дні
відкритих дверей у VIVES University College, у рамках якого зустрілися зі студентами
нашого університету, які там навчаються уже кілька місяців.
Цього ж дня для викладачів кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації
Наталії Закаляк та Олега Масного бельгійські колеги організували поїздку до
реабілітаційних закладів для дітей і дорослих з множинними інтелектуальними
порушеннями: школи Zonnehart для дітей з особливими потребами, центру
«Циркант» Фламандського агенства інвалідів для дорослих з множинною
інвалідністю.
Дрогобицькі делегати відвідали центр реабілітації осіб з політравмою,
ампутаціями, черепно-мозковою травмою, параплегіями, тетраплегіями в
університетській клініці м. Гент.
Корисною для викладачів ерготерапії була участь у ворк-шопі з адаптації
домашнього середовища до потреб осіб з обмеженнями життєдіяльності, який
провели викладачі VIVES .
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Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» – стартувала
20 березня 2019 року в актовій залі інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій відбулася загальноуніверситетська інтелектуальна гра «Що?
Де? Коли?». Дев’ять команд, які представляли інститути та факультети нашого
університету, змагалися у вмінні командою швидко приймати правильні рішення,
оперуючи знаннями та логічним мисленням. Організатором гри виступили
профком студентів та студентське самоврядування.
Шляхом сліпого жеребкування, команди були поділені на три групи. Кожна з
яких отримувала 30 запитань. Для знайдення однієї правильної відповіді командам
надавалося 30 секунд. Для контролю і підрахунку результатів, на заході працювало
журі у складі голови студентів профкому Ігоря Гівчака і начальника відділу
інформаційної діяльності та зав’язків з громадськістю Володимира Думича.
Запитання для команд підготувала й озвучила член наукового товариства студентів
та аспірантів імені професора Василя Надім’янова Наталя Биців. Захід організував
профком студентів.
За результатами гри, до фіналу потрапили три команди, що представляли
філологічний факультет, інститут іноземних мов та інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій.
Фінальна
гра
«Що?
Де?
Коли?»
відбудеться 27 березня 2019 року в актовій залі
інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій.

Команда філологічного факультету

Запитання для команд
підготувала та озвучила член
наукового товариства студентів
та аспірантів імені професора
Василя Надім’янова
Наталія Биців

Команди в очікуванні завдань
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«Українське слово мовами народів світу»
14 – 21 березня 2019 року
проходила
щорічна
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Українське слово мовами народів
світу», приурочена 205-й річниці від дня
народження
Тараса
Шевченка.
Науковий
форум
відбувся
під
патронатом
ректора
університету
професора Надії Скотної та голови
Модератор – завідувач кафедри германських
мов і перекладознавства професор
Дрогобицької районної ради Михайла
Микола Зимомря
Сікори.
До
виступу
були
запрошені
представники духовенства – єпископпомічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії
Владика Григорій Комар, доцент кафедри
філософії
Українського
католицького
університету Богдан Завідняк, які у своїх
промовах торкнулися сакрального виміру
Шевченкового слова й благословили
учасників конференції. Із змістовними
доповідями, в яких Шевченкова поезія
актуалізувалась для сучасного українця, на
пленарному засіданні виступили шановні
гості – керівник Благодійного фонду імені
Івана Франка Михайло Кравець, відомий
трускавецький письменник Василь Кузан,
а також місцеві науковці – професор
Марія Федурко, доцент Світлана Гірняк.
Студенти підготували літературномузичну композицію за мотивами
Студенти підготували літературно-музичну
композицію за мотивами
творчості Великого Кобзаря. Окрім того,
творів Великого Кобзаря
працівники університетської бібліотеки
організували тематичну виставку
«Кобзар і Каменяр – два духовних
крила України». Загалом до участі
у конференції запрошені знані
закордонні славісти з Польщі й
Словаччини, Києва, Ужгорода,
Івано-Франківська,
Тернополя,
Львова та ін.
Закордонні славісти –учасники конференції
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Українсько-бельгійський проект «Догляд вдома неформальними
піклувальниками за неповносправними у Бельгії та Україні»
З 1 до 24 березня цього року у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка спільно з університетом прикладних наук VIVES за
підтримки неурядової організації VZW ORADEA на біолого-природничому та
факультеті психології, педагогіки та соціальної освіти вдруге поспіль реалізовувався
проект «Догляд вдома неформальними піклувальниками за неповносправними у
Бельгії та Україні».
Робота
проекту
була
спрямована на уміння волонтерів,
медичних
сестер,
соціальних
працівників,
психологів
працювати
(слухати),
підтримувати батьків, опікунів та
допомогти людям з обмеженими
можливостями. Для реалізації
проекту до Дрогобича з Бельгії
Дрогобицькі студенти спільно з бельгійськими
ровесниками працювали за проектом «Догляд вдома»
прибули доценти Ліз Пітельйон,
Світлана Мусіна та четверо
студентів: Кім Вантоме, Індра
Вантоме, Лукас Стандарт, Ясенія
Прокуда
(факультет
медсестринства м. Брюге) та двоє
студентів (факультет соціальноїроботи
м. Кортрік),
які
навчаються
на
факультеті
психології,
педагогіки
та
соціальної роботи за програмою
Erasmus+ Йоріс Вулстеке та Тіне
Декрус.
У актовій залі імені професора Валерія Скотного

У рамках програми проект
стартував на біолого-природничому факультеті, де з вітальним словом до його
учасників та гостей звернулася декан Світлана Волошанська. Світлана Мусіна
презентувала
для
присутніх
проект
«Догляд
вдома
неформальними
піклувальниками за неповносправними у Бельгії та Україні», діяльність
волонтерської групи «Паросток» охарактеризувала доцент, голова громадської
організації Леся Колток, після чого студентські групи волонтерів працювали у
родинах, де є діти з особливими потребами.
Творча майстерня у рамках проекту, організована керівником Консультативновалеологічного центру «Паросток» доцентом Лесею Колток, об’єднала студентівволонтерів з трьох факультетів, зокрема, біолого-природничого, початкової та
мистецької освіти і факультету психології, педагогіки та соціальної роботи, учасників
українсько-бельгійського проекту та осіб з особливими потребами групи «Паросток»
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і ДДТЗДІ «Надія». Виготовлення флористичних букетів з верби та коротеньку
розповідь про традиції, пов'язані з вербою розповіла модератор заходу.
Емоційно піднесені учасники проекту після завершення звіту запросили друзів
з «Паростка» та «Надії» і їхніх батьків на дружню вечерю та ігри, організовані
студентами з Бельгії.

Учасники проекту та члени громадських організацій «Паросток» і вихованці
Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія»

Представник Бельгії Світлана
Мусіна презентувала проект для
учасників та запрошених гостей

Учасники і модератори українсько-бельгійського проекту
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Видатний мовознавець у Франковому університеті
25 березня 2019 року в актовій залі імені Валерія Скотного відбулася зустріч із
відомим українським мовознавцем-діалектологом, лінгвогеографом, співавтором і
членом редколегії «Загальнослов’янського лінгвістичного атласу», директором
Інституту української мови НАН України, доктором філологічних наук, професором
Павлом Гриценком.
Під час зустрічі вчений розповів про глибинні, історичні витоки української
мови, про те, коли і як починалася її історія, про культуру письма та історію
писемності на українській території, продемонстрував аудиторії визначну пам’ятку
староукраїнської мови та мистецтва XVI століття – Пересопницьке Євангеліє, що є
символом української нації. Розмова з аудиторією відбулася на одному диханні.
Студенти були зачаровані глибиною знань, ораторськими здібностями, тонким
почуттям гумору професора Павла Гриценка.
На згадку про зустріч із професорськовикладацьким складом, студентською аудиторію
Павло Юхимович подарував університетській
бібліотеці низку унікальних видань, серед яких
«Загальнослов’янський
лінгвістичний
атлас»,
«Український лексикон кінця XVIII – початку ХХІ
століття: словник-індекс: у 3-х томах», «Словник
української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х
Ректор університету професор
частинах», «Акти Полтавського полкового суду 1668Надія Скотна представляє
1740 рр.» та інші.
директора Інституту української
мови НАН України професора
Павло Гриценко та Надія Скотна обговорили
Павла Гриценка
можливості співпраці
Інституту
української
мови НАН України та
філологічного факультету ДДПУ ім. І.Франка.

Видатний мовознавецьдіалектолог, професор
Павло Гриценко

Павло Гриценко під час
екскурсії в Нагуєвичах
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Модератор зустрічі доцент
Світлана Гірняк із професором
Павлом Гриценком

«Немає кращої професії під сонцем, ніж професія вчителя»
Ян Амос Коменський
26 березня 2019 року студенти факультету початкової та мистецької освіти
Анна-Марія Мельникович та Ірина Лудин взяли участь у міжвузівській студентській
науково-практичній конференції КЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені
Івана Филипчака».
На цьому науковому зібранні були актуалізовані
проблеми:
- наступності
дошкільної
та
початкової освіти;
- ігрової діяльності в початкових
класах;
- розвивальних ігор у 1-му класі;
Про інноваційні підходи у
- інтерактивних технологій на уроках роботі НТШ розповіла
студентка Ірина Лудин
у початковій школі;
- ІКТ на уроках в початковій школі;
- педагогіки співробітництва за Ш. О. Амонашвілі.
Студентка Анна-Марія
Також на конференції виступали студенти Дрогобицького
Мельникович провела
державного педагогічного університету імені Івана Франка,
урок «Серед природи»
зокрема:
- Інноваційні підходи у роботі Нової Української Школи (Ірина Лудин, студентка ІІІ
курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
- Урок «Серед природи»: інноваційний аспект в контексті Нової Української Школи
(Анна – Марія Мельникович, студентка І курсу другого ( магістерського) рівня вищої
освіти).
- Реалізація ідей Нової Української школи – в дії (Кулик Оксана, вчитель початкових
класів).
Конференція відбувалася у форматі кінофестивалю, на якому студенти мали
змогу поділитися досвідом з колегами, продемонструвати свої проекти, методичні
розробки, обговорити новітні технології навчального процесу та їх впровадження в
освітній процес Нової української школи.
.

Після обговорення новітніх технологій навчального процесу та їх
впровадження в освітній процес Нової української школи
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Фінал інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»
27 березня 2019 року в актовій залі навчально-науковому інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій відбулася фінальна частина
загальноуніверситетської інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?».
До фіналу потрапили команди, які у відбірковому турі отримали перемогу у
своїх турнірних групах, а саме: збірні команди навчально-наукового інституту
іноземних мов, філологічного факультету і навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій.
Команди під час змагання мали відповісти на 30 запитань, які підготувала і
озвучила голова Наукового товариства студентів та аспірантів імені професора
В. Надім’янова Наталія Биців.
У підсумку найбільшу кількість правильних відповідей дала команда
філологічного факультету у складі Марії Ковальчук, Марії Копанишин, Ірини Карпи,
Ірини Мицак, Христини Флешко, Катерини Комарницької та здобула перемогу.
Голова профкому студентів Ігор Гівчак вручив капітану команди Марії
Ковальчук перехідний кубок, диплом і грошову винагороду. ІІ та ІІІ місце у турнірні
таблиці посіли команди навчально-наукового інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій та навчально-наукового інституту іноземних
мов відповідно, які також отримали дипломи і грошові винагороди.

Команда філологічного
факультету готова відповідати
на запитання Наталії Биців

Збірна команда навчальнонаукового інституту іноземних
мов в очікування змагань

Учасники інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?».
Фото на згадку
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Голова профкому
студентів Ігор Гівчак
вручає капітану
команди-переможця
перехідний кубок

Переможець – команда
філологічного факультету

«День українського баяна і акордеона»
28 березня 2019 року в університеті відбувся традиційний концерт у рамках VII
Всеукраїнського фестивалю «День українського баяна та акордеона», який
проводиться закладами освіти і концертними організаціями України. Серед
засновників – композитор Володимир Рунчак (Київ), Національна Всеукраїнська
музична спілка й Асоціація баяністів та акордеоністів України.
У цьогорічному концертному марафоні Дрогобича взяли участь:
 учні та викладачі початкових навчальних закладів освіти Борислава (Максим
Костик), Дашави (інструментальний ансамбль «AKKOLAD», Максим Новак, Юлія
Михайлів, викладач Ігор Куртий), Радехова (викладач Микола Близнюк) та
Перемишлян (викладач Іван Медвідь);
 студенти
музичного коледжу імені
В. Барвінського (Володимир Орос, Максим
Медвідь, Уляна Гужан);
 студенти (Микола Дутко, Іван Собіль,
Роман Дидик, Мар’яна Когут) і старші
викладачі
Валерій
Шафета
та
Андрій
Боженский
навчально-наукового
інституту
Інструментальний ансамбль
музичного мистецтва нашого університету.
«AKKOLAD» м. Дашава
У програмі прозвучали твори українських
та зарубіжних композиторів, обробки
українських народних пісень.
Музикознавчий супровід концерту
здійснив доцент Богдан Пиц, а його
незмінним організатором виступив доцент
Андрій Душний.
Музикознавчий
супровід концерту
здійснив доцент
Богдан Пиц

Дует студентів навчально-наукового
інституту музичного мистецтва
Мар᾿яна Когут та Роман Дидик

У виконанні студента
Івана Собіля прозвучали
твори українських та
зарубіжних композиторів

Із заключним словом на
концерті VІІ Всеукраїнського
фестивалю «День
українського баяна та
акордеона» виступив його
організатор доцент
Андрій Душний
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Міжнародний україно-бельгійсько-румунський семінар-тренінг
25 – 29 березня 2019 року на факультеті психології, педагогіки та соціальної
роботи відбувся XІІ Міжнародний науково-методичний семінар-тренінг «Сучасні
технології соціально-педагогічного супроводу дітей та молоді з особливими
потребами в умовах інклюзивної освіти», який уже традиційно в рамках
міжнародної співпраці з бельгійськими та румунськими партнерами організувала
кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти.
У заході взяли участь понад 80 студентів
спеціальностей
«Соціальна
робота»,
«Практична
психологія» та «Дошкільна освіта», а також група
педагогів загальноосвітніх закладів та фахівців соціальної
сфери, які працюють у нашому регіоні (Дрогобич,
Трускавець, Самбір).
Тренінги
проводили
багаторічні
партнери
На фото (зліва направо):
факультету – спеціалісти соціального центру для людей з
Франк Ван ден Ейнден,
обмеженими можливостями «Зевенберген» Рафаель
професор Тетяна
Логвиненко,
Ганне Гейлен,
Гутенс, Франк Ван ден Ейндер, Ганне Гейлен, Ільсе Ван
ректор Надія Скотна,
Гельшоехт (Бельгія) та інклюзивного центру «Крістал»
Рафаель Гутенс
Шаболькс Герман (Румунія).
Робота відбувалася у групах «Соціальні навички як напрям командної роботи»
і «Розуміння аутизму» на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи та у
групі «Базові навички у роботі з дітьми з особливими потребами в умовах
інклюзивного-освітнього середовища» на базі інклюзивно-ресурсного центру
м. Трускавець. Учасники ознайомилися з цікавим досвідом практичної роботи з
дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти, відпрацьовували
сучасні технології соціально-педагогічного супроводу, удосконалювали вміння і
навички підтримки дітей з особливими
освітніми потребами.
На
завершення
організатори
семінару-тренінгу обговорили тематику
подальших
заходів
та
вручили
сертифікати учасникам.

Семінар-тренінг
проводить Ільсе
Ван Гельшоехт
(Бельгія)
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Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
29 березня 2019 року у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка відбувся тренінг «Підготовка експертів із
забезпечення якості вищої освіти», який організували і провели завідувач кафедри
правознавства, соціології та політології професор Світлана Щудло й доцент
Українського католицького університету Ірина Кривенко.
Захід відбувся у межах українсько-чеського проекту «Формування мережі
експертів із забезпечення якості вищої освіти» та проекту «Нова система акредитації
як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті», що реалізується
Інститутом вищої освіти НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки
України, Міжнародного фонду «Відродження», Центру
досліджень вищої освіти (Чеська Республіка) та Фонду
«Інститут розвитку освіти». У тренінгу взяли участь тридцять
двоє осіб, котрі репрезентували як наш університет, так і
ЗВО Києва, Львова, Хмельницького, Полтави, ІваноФранківська.
На урочистому відкритті заходу учасників привітав
проректор з науково-педагогічної роботи доцент Володимир
Шаран. Упродовж інтенсивного восьмигодинного тренінгу
учасники ознайомилися з європейським трактуванням
якості вищої освіти, ключовими тенденціями розбудови
Проректор з науковоЄвропейського простору вищої освіти, стандартами ESGпедагогічної роботи
2015 побудови зовнішньої та внутрішньої систем доцент Володимир Шаран
забезпечення якості освіти в українських ЗВО, новою
ідеологією проведення акредитації ЗВО, особливостями укладання та оновлення
освітніх програм відповідно до нових стандартів вищої освіти, забезпеченням
академічної доброчесності у ЗВО, особливостями розробки опитувальників для
студентів щодо якості викладання.

Тренер тренінгу – доцент
Українського католицького
університету
Ірина Кривенко (м. Львів)

Учасники тренінгу для підготовки експертів
із забезпечення якості вищої освіти
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Лекційні заняття поєднувалися з груповими дискусіями, воркшопами.
Учасники працювали над конструюванням опитувальників для студентів та
випускників ЗВО і публічно презентували результати командної роботи, а також на
основі методики «світового кафе» обговорювали причини та шляхи усунення проявів
недоброчесної поведінки у ЗВО.
На підтвердження активної участі у тренінгу учасники одержали сертифікати.
Крім того, вони мають змогу продовжити навчання і пройти он-лайн іспит у ІВО
НАПН України для формування національної мережі експертів із забезпечення
якості освіт

Результати групової дискусії
презентує професор Олена Галян

Доцент Світлана Біла представляє
результати роботи дискусійної групи

Викладачі кафедри правознавства,
соціології та політології – учасники тренінгу

З використанням методики «світового
кафе» учасники обговорюють проблеми
академічної доброчесності

Спільне фото учасників тренінгу з Дрогобича,
Львова, Києва, Луцька, Івано-Франківська,
Хмельницького, Полтави на згадку
про Дрогобицький університет
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Професор Світлана Щудло
вручила сертифікати на
підтвердження активної
участі у тренінгу

Участь у програмі академічної мобільності Еразмус+
25 – 29 березня 2019 року декан факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи доцент Ігор Гриник у рамках програми академічної мобільності Еразмус+
проходив стажування на педагогічному факультеті Жешувського університету
(Республіка Польша). Під час перебування у партнерському університеті доцент Ігор
Гриник прочитав цикл лекцій, присвячених системі соціального захисту та
соціального забезпечення для студентів спеціальності «Науки про сім᾿ю»,
ознайомився з досвідом підготовки фахівців соціальної сфери в Європі, обговорив з
польськими колегами перспективи подальшої співпраці. Успішній реалізації
запланованих заходів сприяла добра організація програми перебування у
партнерському закладі з боку відділів міжнародних зв᾿язків нашого та польського
університетів. Участь доцента Ігоря Гриника у програмі академічної мобільності
Еразмус+ засвідчена відповідним міжнародним сертифікатом.

Доцент Ігор Гриник прочитав цикл лекцій, присвячених системі соціального захисту
та соціального забезпечення для студентів спеціальності «Науки про сім᾿ю»

Фото на згадку про стажування
у Жешувському університеті
(Польша)
Під час обговорення перспективи подальшої співпраці
з польськими колегами
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Відбірковий тур XXVІІ загальноуніверситетського фестивалю
студентських команд КВН
2 – 3 квітня 2019 року в Народному домі імені Івана Франка відбувся
відбірковий тур XXVІІ загальноуніверситетського фестивалю студентських команд
КВН, присвячений Міжнародному Дню сміху. Традиційно організатором цього
заходу виступив профком студентів. У відбірковому турі взяли участь 9 команд, які
змагалися у таких конкурсах: візитка, розминка, конкурс однієї пісні (КОП) і СТЕМ
(студентський театр естрадної мініатюри).
Відповідно до Положення, члени журі, до складу якого ввійшли учасники
минулих фестивалів КВН, визначили п’ять кращих команд, що змагатимуться за
чемпіонське звання у фіналі: «Френд Зона» (біолого-природничий факультет),
«ФіФа» (навчально-науковий інститут фізичної культури та здоров’я), «Галюцинації»
(факультет психології, педагогіки та соціальної роботи), «Фізматівська Шпана»
(навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій) та «3D» (навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій.

Команди під час розминки

Свої таланти демонструє команда «3D»
Виступ команди «Френд Зона»

Команда «Галюцинації»
після виступу

Виступ команди «Фiзматiвська Шпана»
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Акція «Ми – за здоров’я і здоровий спосіб життя»
3 квітня 2019 р. кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації стала
організатором низки активних заходів, приурочених Всесвітньому Дню здоров᾿я.
Розпочався захід із наймасштабнішої зарядки-руханки на Театральній площі
міста. Більше ста учасників приєдналися до так званої «руханки». Це були викладачі
навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я, студенти, учні
загальноосвітніх шкіл та всі ті, кому близький девіз «Рух – це життя». Руханку
проводили студенти Віра Коваль, Давид Новза-Федюк, Ярослав Проць, Світлана
Сенюх.
Продовженням спортивного заходу стала акція «Виміряй артеріальний тиск»,
за участю студентів третього курсу. Не лише студенти та викладачі, а й мешканці
міста охоче вимірювали артеріальний тиск. За результатами проведеної акції у 14
людей був виявлений підвищений АТ.
Майбутні фізичні терапевти й ерготерапевти провели корисну акцію: «Віддай
цигарку – візьми цукерку». Мешканцям міста пропонували позбутися пагубної
звички «паління», помінявши цигарку на солодку цукерку. Залучали до цієї акції
гаслами: «Краще з’їсти смачну цукерку, ніж викурити цигарку!», «Ми – за здоровий
спосіб життя!», «Цигарка – ворог!», «Молодь обирає здоров’я!». Дрогобичани з
посмішкою вітали студентів і без проблем міняли цигарку на цукерку.

На Театральній площі у Дрогобичі відбулася зарядка-руханка, до студентів долучилися
учні загальноосвітніх шкіл та всі ті, кому близький девіз «Рух – це життя»

Під час акції «Краще з’їсти смачну
цукерку, ніж викурити цигарку!»

Мещканці міста активно долучились до акції
«Виміряй артеріальний тиск»
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ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Технологічна освіта»
3 – 4 квітня 2019 року у Глухівському національному педагогічному
університеті імені Олександра Довженка відбувався ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта». Цей конкурс
проводився з метою стимулювання інтересу талановитої студентської молоді до
науково-дослідницької діяльності, створення умов для розвитку інтелектуального
потенціалу, підтримки наукових і творчих досягнень молодого покоління майбутніх
учителів трудового навчання та технологій, оволодіння ними інноваційними
педагогічними технологіями.
На розгляд галузевої конкурсної комісії, яка оцінювала наукові роботи
івиступи учасників, було представлено 43 праці з актуальних проблем теорії та
методики технологічної освіти (46 студентів-авторів, 35 наукових керівників), які
надійшли з 18 педагогічних закладів вищої освіти. На підсумковій науковопрактичній конференції виступили 11 студентів із 11 вишів України.
Наш університет представила Ганна Шумило, яка здобуває вищу освіту за
другим освітнім рівнем (магістр). Під час виступу та наукової дискусії вона
аргументовано доводила актуальність дослідження на тему «Методичні аспекти
навчання школярів технології виготовлення українських традиційних жіночих
головних уборів», його теоретичне і практичне значення, ілюструючи свою доповідь
барвистими фото- та відеоматеріалами.
На підставі рецензій та оцінки
наукової доповіді конкурсна комісія серед
переможців визнала й Ганну Шумило,
нагородивши її Дипломом ІІІ ступеня.
Науковий керівник – доцент кафедри
технологічної та професійної освіти
Галина Мельник.
Молодi науковцi в очiкуваннi виступу

Учасникiв ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Технологічна освіта»
вiтає голова конкурсної комiсiї
професор Вiра Курок
Про результати дослiдження доповiдає
студентка-магістрантка спеціальності
«Технологічна освіта» Ганна Шумило
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Студентка факультету початкової та мистецької освіти здобула Диплом ІІІ
ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
4 квітня 2019 року у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
«Україна» (м. Київ) відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». До участі у
підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 24 учасники з різних
українських вишів.
Наш університет представляла студентка II (магістерського) рівня вищої освіти
заочної форми навчання факультету початкової та мистецької освіти Світлана
Кобенко (науковий керівник – Ірина Садова). Вона презентувала результати
дослідження «Музикотерапія як засіб реабілітації дітей з особливими освітніми
потребами», що здійснювалося на базі Львівської середньої спеціалізованої музичної
школи-інтернату імені Соломії Крушельницької. За підсумками проведеного
конкурсу студентка отримала
Диплом ІІІ ступеня. До речі,
власні досягнення вона успішно
реалізує у своїй родині, де
разом із чоловіком виховує
чотирьох «вуличних» дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.

На фото (зліва направо): четверта – переможниця
конкурсу Світлана Кобенко, п᾿ята – науковий керівник –
Ірина Садова

Студентка факультету
початкової та
мистецької освіти
Світлана Кобенко
зліва) здобула
Диплом ІІІ ступеня
у ІІ турі
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
Фото на згадку про ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини «Україна» (м. Київ)
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Навчання і перевірка знань з питань охорони та безпеки життєдіяльності
4 квітня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного відбулася
перевірка знань із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності посадових осіб
університету.
Знання законодавчих нормативних актів із питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності перевіряла комісія у такому складі: головний державний інспектор
Головного управління Держпраці у Львівській обл. Володимир Винар, страховий
експерт Дрогобицького відділення управління фонду соціального страхування
України у Львівській обл. Василь Гутиряк, фахівець служби охорони праці у ДДПУ
імені Івана Франка Михайло Губіцький, проректор з науково-педагогічної роботи
університету Володимир Шаран, головний інспектор Дрогобицького РВ ГУ ДСНСУ у
Львівській обл. Михайло Городиський.
Перевірка показала, що посадові особи університету засвоїли основні вимоги
законодавства і здатні організовувати та створювати безпечні умови праці під час
проведення освітнього процесу в університету.

У президії члени комісії (зліва направо): Василь Гутиряк,
Михайло Губіцький, Володимир Шаран,
Михайло Городиський

Головний інспектор
Дрогобицького РВ ГУ ДСНСУ
у Львівській обл.
Михайло Городиський

Під час виступу страхового
експерта Дрогобицького відділення
управління фонду соціального
страхування України
у Львівській обл. Василя Гутиряка

Посадові особи університету у актовій залі
імені професора Валерія Скотного

З питаннями
домедичної
допомоги присутніх
знайомить лікар
Наталія Каріоті
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Переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з української мови, літератури 6
3 – 5 квітня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини відбувся підсумковий етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх
викладання). Конкурс засвідчив широку географію заявлених студентських наукових
робіт. У цьому році було подано 101 роботу від 112 авторів із 55 закладів вищої
освіти, що охоплює понад 50 регіонів – від Львова, Хмельницького, Дрогобича до
Києва, Запоріжжя, Сум, Херсона, Миколаєва, Дніпра та ін. У списку запрошених –
конкурсанти із майже 30 закладів вищої освіти.
Наш університет представляла магістрантка філологічного факультету
Соломія Баранська (науковий керівник Марія Стецик). Вона презентувала
дослідження «Борітеся – поборете». За підсумками проведеного конкурсу Соломія
Баранська отримала диплом ІІІ ступеня.

Магістрантка філологічного
факультету Соломія
Баранська презентує
дослідження
«Борітеся – поборете»

Журі підсумкового етапу Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з української мови, літератури
(з методикою їх викладання)

Учасники конкурсу
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Студенти ІФМЕІТ – учасники конференції для наукової молоді #YSC 2.0
«Економічне майбутнє України»
5 квітня студенти ІФМЕІТу Тетяна Козар та Василь Бойко разом з доцентом
кафедри економіки та менеджменту Оксаною Процишин за результатами
відбіркового конкурсу економічного есе «Три ідеї для швидкого економічного
зростання України» взяли участь у конференції для наукової молоді #YSC 2.0
«Економічне майбутнє України» у м. Київ, організаторами якої були Українська
асоціація Римського клубу спільно з Київським міжнародним економічним
форумом.
У рамках конференції обговорювалися глобальні тренди та виклики 2019 року,
місце України на економічній карті світу, економічна стратегія держави і секрети
успішного підприємництва. Головні теми: економічна політика і держуправління;
бізнес і підприємництво; особистісний розвиток.
Цікавими для наших студентів були виступи спікерів співпрезидента
Римського клубу (2012 – 2018 рр.), співавтора ювілейного звіту РК «Come On!» Ернста
Ульріха фон Вайцзекера та засновника фонду «Інший канон», автора знаменитої
книги «Як багаті країни розбагатіли і чому бідні залишаються бідними» професора
Еріка Райнерта, а також провідних міжнародних та українських економістів, вчених,
підприємців, народних депутатів України.
Особливо цікавим був виступ «секретного спікера» – екс-міністра освіти країни
Бутан (маленької держави в Гімалаях) про те, що у країні замість валового
національного продукту (ВВП) вимірюють «валове національне щастя» (ВНЩ) як
холістичну міру якості життя, яка включає моральні і психологічні цінності, та які
застосовуються механізми її реалізації на державному рівні.
Родзинкою конференції стала екскурсія інноваційним містечком UNIT.City з
кращих навчальних IТ-центрів UNIT.Factory.

Учасники конференції студенти Василь
Бойко, Тетяна Козар і доцент кафедри
економіки та менеджменту
Оксана Процишин (у центрі)

Виступ екс-міністра освіти
Королівства Бутан Тхакур Поудела
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Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Соціальна робота»
5 – 6 квітня 2019 р. в Ужгородському національному університеті відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна
робота». Цього року на Конкурс було подано 75 наукових робіт від 84 студентів із 45
закладів вищої освіти.
На
підсумкову
науково-практичну
конференцію
(за
результатами
рецензування) було запрошено 20 кращих студентів з 16 університетів різних регіонів
України. Конкурсна комісія у складі 15 провідних учених – представників різних
закладів вищої освіти України, оцінювала доповіді
фіналістів
конкурсу.
Наш університет у фінальному етапі конкурсу
представляв студент-магістрант факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи Захар Савостейко,
який гідно презентував результати свого наукового
дослідження, дав переконливі, вичерпні відповіді на
запитання членів журі та заслужено одержав
перемогу і був нагороджений Дипломом ІІІ ступеня.
Його науковий керівник – доцент кафедри соціальної
Під час нагородження
педагогіки та корекційної освіти Леся Смеречак.

Студент-магістр Захар
Савостейко отримав
нагороду

Переможець ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Соціальна
робота» та професор
Тетяна Логвиненко

63

«Мандрівкою Великого Посту»
10 квітня єпископ Самбірсько-Дрогобицький УГКЦ Ярослав Приріз провів
зустріч зі студентами та викладачами Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка на тему «Мандрівкою Великого Посту».
Вітальним
словом
Владику
Ярослава зустріли ректор університету
Надія Скотна і декан факультету
початкової та мистецької освіти Іван
Кутняк. У своєму слові Владика
наголосив на потребі щирої та постійної
молитви,
поглибленого
вивчення
Священного Писання, пізнання Божих
істин та сенсу людського життя. Владика
Вітальне слово
засвідчив особистий досвід віри й Божої Єпископ Самбірськоректора університету
Надії Скотної
сили у різних непростих життєвих Дрогобицької єпархії
УГКЦ Ярослав Приріз
ситуаціях, вказав на шляхи розв᾿язання та подолання проблем
особистого, родинного і суспільного життя, представив багатогранну діяльність
Церкви у різних сферах людського життя. Опісля відбулася презентація
документального фільму з нагоди 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ.
Наприкінці цікавої зустрічі о. Олег Кекош (директор Центру академічного
душпастирства СДЄ УГКЦ, капелан педуніверситету) висловив подяку владиці
Ярославу за щирі молитви та турботу про виховання сучасної молоді.

Глядацька зала

Студентський капелан о. Олег Кекош висловив подяку
владиці Ярославу за щирі молитви та турботу про виховання
сучасної молоді
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Студенти
та
викладачі
приєдналися
до подячних слів за
особисту увагу Владики,
яку досвідчили вже не
один раз на подібних
зустрічах в університеті.

Польському науковцеві присвоєно звання «Почесний доктор Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка»
10 квітня 2019 р. відбулося урочисте засідання вченої ради університету з
нагоди вручення диплома почесного доктора Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка ректорові Державної вищої
професійної школи імені Вітелона у Лєгніці (Республіка Польща), професору,
докторові габілітованому Ришардові Казімєжу Пісарському. Передувала цій події
зустріч того ж дня польської делегації з професорсько-викладацьким складом
біолого-природничого факультету, а також підписання угоди про співпрацю між
Державною вищою професійною школою імені Вітелона в Лєгніці та Державним
історико-культурним заповідником «Нагуєвичі», очолюваним Богданом Лазораком.
Разом з почесним
доктором прибула чисельна
делегація, до складу якої,
зокрема, увійшли дружина
номінанта
Кристина
Шостак-Пісарська,
ексректор Державної вищої
професійної школи імені
Вітелона і водночас перший
почесний доктор нашого
університету
професор
Станіслав Домбровський,
Почесні гості у кабінеті ректора професора Надії Скотної
посол Сейму Республіки
Польща магістр Ельжбета Стемпєнь, а також представники Державної вищої
професійної школи імені Вітелона: канцлер магістр Роберт Бурба, заступник
канцлера магістр Єжи Стефаняк, доктор Беата Скварек, доктор Моніка Вєжбіцка,
секретар видавництва професійної школи магістр Пшемислав Кулон, магістр Збігнєв
Голь, магістр Даріуш Стефаняк та ін.
Державним
гімном
України відкрито врочисте
засідання.
Ректор
університету
професор
Надія Скотна оголосила
ухвалу вченої ради нашого
вишу
про
присвоєння
звання «Почесний доктор
Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка» ректору
Ришардові
Казімєжу
Ректор Надія Скотна оголошує ухвалу вченої ради
Пісарському. Лаудацію на
університету про присвоєння звання «Почесний доктор ДДПУ
честь почесного доктора
ім. І. Франка» ректорові Ришарду Казімєжові Пісарському
виголосила декан біолого65

природничого факультету Світлана Волошанська.
Відтак професор Надія Скотна вручила професорові Ришарду Казімєжу
Пісарському диплом почесного доктора. Студентський народний хор «Гаудеамус»
ушанував цей акт блискучим виконанням величного гімну. Опісля почесний доктор
Ришард Казімєж Пісарський виступив з інавгураційною лекцією на тему «Вища
освіта – мати освіту чи бути освіченим?». Зі здобуттям високого титулу Doctor
Honoris Causa Ришарда Казімєжа Пісарського привітали професор Станіслав
Домбровський, посол Сейму Республіки Польща Ельжбета Стемпєнь, професор
кафедри біології та хімії Ярослав Лесик, директор Державного історико-культурного
заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак.
Завершилося урочисте засідання вченої ради університету виконанням гімну
нашого університету «Слався Дрогобича університет…».

Ришард Казімєж Пісарський

Учасники та гості заходу

Світлина на згадку. Перед входом до головного корпусу університету
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Стажування у Полонійній академії Ченстохови (Польща)
1 – 10 квітня 2019 року старший викладач
кафедри германських мов і перекладознавства Юлія
Талалай
проходила
інтенсивне
стажування
у
Полонійній академії Ченстохови (Польща). У рамках
стажування наш педагог працювала з тамтешніми
студентами по обміну за програмою академічної
мобільності Erasmus+ для бакалаврів та магістрів. Юлія
Талалай мала нагоду викладати вузькофаховий
предмет «Практична англійська: банківська справа та
фінанси». Задля успішної реалізації цього завдання
викладач працювала з найновітнішими технологіями
та уміло застосовувала передовий педагогічний
інструментарій, як-от interactiveboards, whiteboards, онлайн платформа Supermemo, допомагала студентам
розвивати іншомовні комунікативні компетенції,
зокрема готувала з ними промови для виступу на
інтернаціональному конгресі, а також – до здачі
міжнародного екзамену з англійської мови LCCI.
Загалом, стажування у
Польщі було сповнене
цікавої діяльності, що
збагатило
нашого
педагога неоціненним
досвідом.

Студенти під час заняття
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Старший викладач кафедри
германських мов та
перекладознавства
Юлія Талалай

Участь працівників біолого-природничого факультету
у ІІ Міжнародному конгресі «Smart Society»
10 – 12 квітня в університеті розпочала роботу Міжнародна науково-практична
конференція «Стан довкілля та здоров’я людини». Відкрила конференцію декан
біолого-природничого факультету Світлана Волошанська, яка представила учасників
заходу зі Львова та Волині.
Після відкриття свою роботу конференція продовжила вже у Полонійній
Академії (м. Ченстохова), де відбувалися основні заходи у рамках ІІ Міжнародного
конгресу «Smart Society 2019».
Організаторами конгресу виступили такі
країни, як Латвія, Узбекистан, Польща та Україна.
З української сторони у конференції «Стан
довкілля та здоров’я людини» взяли участь понад
30 викладачів, які представляли Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана
Франка, Національний університет «Львівська
політехніка», Академію сухопутних військ імені
Петра
Сагайдачного
та
Волинську На пленарному засіданні вітальне
слово для учасників конгресу
сільськогосподарську станцію (смт. Рокині).
виголошує декан біологоприродничого факультету
Світлана Волошанська

Студенти – учасники ІІ Міжнародного конгресу разом з
доцентами Світланою Монастирською
та Світланою Волошанською

Особливістю
цієї
конференції була участь 16
студентів нашого університету.
На секційному засіданні
конференції
з
доповідями
виступили заступник директора
медичного
коледжу
післядипломної
освіти
Юрій
Островерха (м. Львів), викладач
Оксана Лупак, викладач Мар’яна
Досвядчинська та доцент Тарас
Кавецький.
Для
учасників
конференції
було
організовано екскурсію
старовинними містами
та відвідини архітектурного
комплексу
польських королів –
Вавель (Wawel).

Участь працівників біолого-природничого факультету
у ІІ Міжнародному конгресі «Smart Society»
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Участь та перемога у змаганнях Відкритої Спартакіади-Франкіади у Житомирі
12 – 13 квітня 2019 р. делегація Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка перебувала у Житомирі, де взяла участь у змаганнях
Відкритої Спартакіади-Франкіади серед викладачів та співробітників закладів освіти,
які мають ім’я Івана Франка, приуроченої до 100-річчя Житомирського державного
педагогічного університету імені Івана Франка. Керівник делегації – проректор з
наукової роботи Микола Пантюк. Честь нашого університету захищали: Петро
Мацьків, Наталія Павлюх, Роман Проць, Іван Ільчишин, Володимир Жидик, Тарас
Гірший, Михайло Бадецький, Орест Кавецький. Дрогобицька команда посіла
почесне перше місце з міні-футболу та друге – з настільного тенісу (в особистих
зустрічах: Петро Мацьків – перше місце, Наталія Павлюх – друге місце). Перехідний
кубок отримала команда Львівського національного університету імені Івана Франка.

З настільного тенісу в особистих зустрічах
1-е місце здобув Петро Мацьків
(перший справа), а 2-е місце Наталія
Павлюх (друга справа)

Університетська команда з міні-футболу –
переможець Відкритої
Спартакіади-Франкіади у Житомирі

Учасники та переможці змагань Відкритої Спартакіади-Франкіади у Житомирі
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День відкритих дверей у Дрогобицькому педуніверситеті
14 квітня 2019 року Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка гостинно зустрічав учнів-випускників загальноосвітніх середніх шкіл,
адже саме цього дня відбувався День відкритих дверей. Випускники шкіл, які
прагнуть здобути вищу освіту, мали нагоду побачити організовані інститутами та
факультетами профорієнтаційні виставки, що дало їм змогу отримати фахову
консультацію щодо вступу до університету, дізнатися більше про свою майбутню
спеціальність та навчання в університеті.

До присутніх гостей у
залі звернулася ректор
університету професор
Надія Скотна

До присутніх гостей у залі звернулися ректор
університету Надія Скотна, заступник відповідального
секретаря приймальної комісії Віталій Філь, який детально
окреслив нововведення цьогорічної вступної кампанії.
Наступним етапом заходу стала презентація кожним
навчально-науковим
інститутом,
факультетом
свого
структурного підрозділу. Кожен учень отримав інформацію,
яку
саме
спеціальність
здобуде,
навчаючись
у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті.
Також студенти старших курсів ознайомили учнів із
Заступник відповідального
активним, насиченим студентським дозвіллям.
секретаря Віталій Філь
Директор
Дрогобицького
міського
центру
зайнятості Богдан Волошин, який цього дня з колегами також завітав до
університету, розповів випускникам шкіл
та
їх
батькам
про
майбутнє
працевлаштування
після
завершення
навчання в педагогічному університеті.
Завершилося дійство концертною
програмою, яку підготували студенти
університету. На згадку про цей день, всі
гості отримали набір брендової продукції
Випускники університету розповідають, як
університету.
себе зреалізувати
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Гість філологічного факультету – письменниця Марія Ткачівська
18 квітня 2019 р. на філологічному факультеті відбулася зустріч із відомою
українською письменницею Марією Ткачівською. Її модератором виступив доцент
кафедри світової літератури та славістики Василь Зварич, який представив гостю та
окреслив її творчий здобуток.
Марія Ткачівська – авторка низки поетичних збірок: «Просвічені силуети»,
«Переповнений експрес», «Коли я втікала із раю», «А над нашою вірою вічність»
(«Початок»), романів «Тримай мене, ковзанко», «Я і мій Дон Жуан», «Голос
перепілки», «Обережно, діти!». Талант
письменниці відзначено преміями та
нагородами. Вона – лауреатка Міжнародного конкурсу «Коронація слова» 2007, 2012,
2014 та 2015 рр., премій ім. І. Франка (2007),
ім. В. Стефаника (2010), Всеукраїнської
літературної премії ім. Л. Череватенка
(2017) та Міжнародної літературної премії
ім. М. Гоголя «Тріумф» (2018).
Цікавою
й
захопливою
була
розповідь гості про «історію» її книги есе
Українська письменниця Марiя Ткачiвська
німецькою мовою «Die Ukraine von A bis Z
i модератор зустрiчi доцент Василь Зварич
(witzig, würzig, interessant)» – «Україна від
А до Я (весело, цікаво і з перчиком)». Марія Ткачівська за фахом германіст, кандидат
філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника.
Зворушливою також була презентація письменницею її нових романів «Голос
перепілки» і «Тримайся повітря».
Завершилася зустріч автограф-сесією Марії Ткачівської.

Студенти філологічного факультету захоплені презентацією нових романів
української письменниці Марії Ткачівської
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ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Початкова освіта» – 2019
18 – 19 квітня 2019 року у Кам’янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Початкова освіта».
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
представляли студенти IV курсу факультету початкової та мистецької освіти Ольга
Штангрет і Наталія Іваник, які виявили ґрунтовні знання, продемонструвавши перед
кваліфікованим, високопрофесійним журі гідний рівень професійної підготовки.
Ольга Штангрет нагороджена
дипломом ІІ ступеня і грамотою у
номінації «Працьовитість».
У Наталії Іваник – восьма позиція
серед
п’ятдесяти
семи
учасників
олімпіади, а також грамота у номінації
«Цілеспрямованість».
Такий високий результат є
свідченням плідної праці викладачів
факультету початкової та мистецької
освіти нашого університету. Отож
висловлюємо їм щиру подяку за
високий рівень підготовки студентів.

У Наталії Іваник (перша зліва): восьма позиція
серед п’ятдесяти семи учасників олімпіади, а
також грамота у номінації «Цілеспрямованість»,
Ольга Штангрет нагороджена дипломом
ІІ ступеня і грамотою у номінації «Працьовитість»

На фото (зліва направо): Ольга Штангрет,
науковий керівник – доцент
Соломія Ілляш і Наталія Іваник
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Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Біологія»
На базі Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка 18 – 19 квітня 2019 р. відбулася підсумкова науково-практична
конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Біологія».
За результатами І етапу на Всеукраїнський конкурс були рекомендовані три
наукові роботи студентів спеціальності «Біологія»: «Способи отримання екстрактів із
хвої Juniperus communis
та
оцінка
їх
біологічно-активних
властивостей»
(Г.І. Волощук), «Дослідження показників антиоксидантної системи в деяких
лікарських рослинах Стрийського району» (Я.І. Ковалів), «Дослідження якості та
екологічного потенціалу поверхневих вод Мостиського району» (С.М. Галій).
На першому етапі представники комісії забезпечили рецензування
75 студентських наукових робіт, що надійшли із 38 закладів вищої освіти. На
підсумкову науково-практичну конференцію запрошено авторів 19 наукових робіт із
20 закладів вищої освіти різних міст України (Київ, Львів, Харків, Умань, Мелітополь,
Дніпро, Переяслав-Хмельницький, Кременчук, Дрогобич, Рівне, Полтава, Кам’янецьПодільський, Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ, Херсон, Кривий Ріг).
Для усного представлення на конкурсі
галузева конкурсна комісія обрала роботу
Галини Волощук.
За результатами
конференції
магістрантка була удостоєна диплома ІІ
ступеня, а науковий керівник роботи – доцент
кафедри біології та хімії Галина Клепач
нагороджена подякою за підготовку студентки.

Магістрантка Галина Волощук
та науковий керівник
доцент Галина Клепач

Переможець ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Біологія»
Галина Волощук

Для учасників заходу була облаштована
виставка наукової та методичної літератури з
біології бібліотечного фонду і наукових доробків
викладачів природничого факультету. Також для
перегляду запропоновано роботи учнів арт-студії
«Художник» «Симфонія фарб» (керівник студії –
Юрій Бернацький).
Результати захистів наукових робіт будуть
оцінювати фахівці відповідної галузі. Конкурсанти
розподілені за секціями «Біологія людини і
тварин», «Зоологія», «Ботаніка», «Фізіологія
рослин».
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Участь студентів Дрогобицького педуніверситету в олімпіаді
з дисципліни «Соціологія»
Студентки ІІ курсу історичного факультету Андріанна Байкенич та Роксолана
Пецкович взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Соціологія», яка відбулася 17 – 19 квітня 2019 року в Одеській юридичній академії.
Дрогобицькі студенти дуже гідно представили наш університет, зайнявши дев’яте
(Андріанна Байкенич) та тринадцяте (Роксолана Пецкович) рейтингові місця зпоміж 60 учасників із 40 університетів. Досить високі індивідуальні результати
учасниць забезпечили VІ командне місце нашому університету в загальному
рейтингу.
Керівником проблемної групи з соціології була професор Світлана Щудло,
яка також увійшла до складу журі олімпіади. Студенти виконували завдання у два
етапи: спочатку у спеціально відведених комп’ютерних класах розв’язували тестові
завдання, а потім – розробляли програму соціологічного дослідження та
конструювали соціологічну анкету на тему «Кібербуллінг як соціальна проблема»,
що була визначена шляхом жеребкування.
Організатори олімпіади уклали для учасників й додаткову програму –
екскурсію історичними місцями Одеси та лекцію-тренінг відомого одеського
психолога із саморозвитку та самовдосконалення. Результати участі в соціологічній
олімпіаді, спілкування зі студентами та викладачами з інших університетів дало
глибше розуміння того, що вивчення
соціологічних дисциплін має бути
невід’ємною
складовою
підготовки
спеціалістів у ЗВО задля формування у
них критичного мислення, цілісного
розуміння та об’єктивного аналізу
соціальних процесів, громадянських
компетентностей.

Соціологічний дебют студентів

На фото (зліва направо)
Андріанна Байкенич, професор
Світлана Щудло, голова журі
професор Олена Лісеєнко та
Роксолана Пецкович
Журі олімпіади. Професор Світлана Щудло (перша справа)
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Всеукраїнський день психолога на факультеті психології,
педагогіки та соціальної роботи
23 квітня на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відзначали
Всеукраїнський День психолога. Святкування розпочалося з самого ранку. Усіх, хто
завітав на факультет, студенти пригощали цукерками з мотиваційною цитатою та
запрошували приєднатися до челенджу «Поділись
душевним теплом» (естафета обіймів). Після цього
відбулася інсталяція «Психологічної писанки», яка
розфарбовувалася відбитками рук студентів, викладачів та
гостей факультету. Також було презентовано виставку
психологічної літератури – науково-методичного доробку
викладачів кафедри психології та практичної психології
нашого університету. Студенти, викладачі та гості
факультету мали нагоду відвідати відкриту лекцію
завідувача кафедри психології професора Мирослава
Савчина на тему: «Здоров‘я людини: психологічний та
психічний виміри».

Челендж «Поділись
душевним теплом»
(естафета обіймів)

Виставка психологічної
літератури – науковометодичного доробку викладачів
кафедри психології та
практичної психології

Інсталяція
«Психологічної писанки»

Відкриту лекцію на тему «Здоров‘я людини: психологічний та психічний виміри»
читав завідувач кафедри психології професор Мирослав Савчин
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На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся семінар-тренінг
«НУШ – школа дієвої демократії»
23 квітня 2019 року доценти Ірина Садова, Наталія Муляр та Оксана Жигайло
провели семінар-тренінг «НУШ – школа дієвої демократії» для викладачів
факультету початкової та мистецької освіти.
Метою проведення заходу було обговорення питань демократичного
врядування, цінностей і принципів освіти для демократичного громадянства та
освіти з прав людини. Учасники окреслили можливості реалізації діяльнісного
підходу щодо формування громадянської і соціальної компетентностей у майбутніх
вчителів початкової школи.
Учасники у форматі «світового кафе» розкрили базові принципи ОДГ/ОПЛ:
навчання «про», «через», «для» демократії у контексті реформи системи освіти в
Україні на засадах Нової української школи.
Проблематика тренінгу залишила пізнавально-науковий досвід у сфері
впровадження демократичних взаємин у систему шкільного врядування як основи
розвитку громадянського суспільства.

Учасники семінар-тренінгу «НУШ – школа дієвої демократії»
окреслили можливості реалізації діяльнісного підходу щодо формування громадянської та
соціальної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи
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Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Початкова освіта»
23 квітня 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта».
На Конкурс було подано 82 наукові роботи
із закладів вищої освіти.
На
підсумкову
науково-практичну
конференцію (за результатами рецензування) було
запрошено 20 кращих студентів із різних регіонів
України. Конкурсна комісія оцінювала доповіді
фіналістів конкурсу.
Наш університет у фінальному етапі
конкурсу представляла студентка факультету
початкової та мистецької освіти Анна-Марія
Мельникович, яка гідно презентувала результати
свого наукового дослідження, дала переконливі,
Студентка факультету початкової
вичерпні відповіді на запитання членів журі та
та мистецької освіти Анна-Марія
Мельникович
і науковий керівник
заслужено одержала перемогу і була нагороджена
доцент Леся Колток
Дипломом ІІІ ступеня. Науковий керівник – доцент
Леся Колток.

***
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади
із соціальної педагогіки
24 – 26 квітня 2019 року у Харківському
національному педагогічному університеті імені Григорія
Сковороди відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з соціальної педагогіки.
Факультет психології, педагогіки та соціальної
Переможці ІІ етапу
роботи представили студентки ІV курсу спеціальності Всеукраїнської студентської
олімпіади спеціальності
«Соціальна педагогіка» Марія-Христина Бокало та Юлія
«Соціальна робота» (зліва
Дзивінська. Науковий керівник – доцент Леся Смеречак.
направо) Юлія Дзивінська та
Марія-Христина Бокало
Програма Олімпіади складалася з трьох турів:
І тур – теоретичний – тестування, написання термінологічного диктанту,
моделювання соціально-педагогічної роботи під час вирішення соціальнопедагогічних ситуацій;
ІІ тур – науковий – публічний захист власного наукового дослідження
актуальної проблеми соціальної педагогіки;
ІІІ тур – практичний – демонстрація фрагменту соціально-педагогічного
заходу з розв’язання проблеми власного наукового дослідження.
Журі олімпіади оцінило рівень підготовки наших студенток: Марія-Христина
Бокало нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Юлія Дзивінська зайняла ІV місце.
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Презентація у Дрогобицькому педуніверситеті книги Мирослава Мариновича
«Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми»»
23 квітня 2019 року в актовій залі головного корпусу університету відбулася
презентація книги Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і
принцип «позитивної суми»», яку організували Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS)
та Видавництво Старого Лева.
На презентації автор, відомий громадський діяч і проректор з питань
призначення та місії Українського католицького університету Мирослав Маринович
представив свою роботу. Книга «Митрополит Андрей Шептицький і принцип
«позитивної суми»» містить ґрунтовний аналіз інтелектуальної спадщини
Митрополита Андрея Шептицького через чотири аспекти: богословське підґрунтя,
сфера економічних стосунків, національну сферу, міжрелігійну та міжконфесійну
сферу. Автор книги проводить ціннісний аналіз, за допомогою якого прикладає
вчення Шептицького, його зосередженість на формуванні мислення у стилі win-win
до нинішньої геополітики – ситуації в Україні, Європі, США та Росії.
Після
презентації книги автором
відбулася дискусія, учасниками якої стали:
Ліліана Гентош, дослідниця життя та
діяльності Шептицького, наукова працівниця
Інституту
історичних
досліджень
ЛНУ
ім. Франка; Андрій Юркевич, український
театральний режисер, актор, письменник,
журналіст, громадський діяч (модератор);
Яросла́в
При́різ,
правлячий
архиєрей
Мирослав Маринович представляє
Самбірсько-Дрогобицькоїєпархії
Української
свою роботу «Митрополит Андрей
Греко-Католицької Церкви, Надія Скотна,
Шептицький і принцип
ректор, професор; викладачі університету та
«позитивної суми»»
гості заходу.
На
завершення
Мирослав
Маринович подарував свої книги
університетській бібліотеці і висловив
подяку всім, хто долучився до їх
видання та презентації.

Виступає Архиєрей СамбірськоДрогобицької єпархії Української
Греко-Католицької Церкви
владика Ярослав Приріз

Під час презентації книги Мирослава Мариновича
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«Французька весна» в навчально-науковому інституті іноземних мов
22 квітня кафедра романської філології
та компаративістики провела конкурс на
краще володіння французькою мовою, у якому
перемогу здобула студентка ІV курсу Яна
Созанська.
23
квітня
студенти
спеціальності
«Філологія (Мова і література (французька))»
спільно з викладачами випускової кафедри
Марією
Винарчик,
Оленою
Ковальчук,
Мар’яною Лук’янченко, Вікторією Лучкевич
організували музично-поетичне свято, а також
низку тематичних вікторин і конкурсів,
переможці яких отримали пам’ятні подарунки.
На
завершення
свята
всіх
присутніх
почастували
французьким
тортом
та
круасанами.

***
Лекція-візуалізація «Інноваційні підходи до застосування частковопредметних педагогічних технологій у початковій школі»
Як результат пошуку нових можливостей реалізації принципу наочності у
вищій школі, 24 квітня 2019 року зі студентами ІV курсу факультету початкової та
мистецької освіти було проведено нетрадиційну лекцію-візуалізацію з навчальної
дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» на тему «Інноваційні
підходи до застосування частково-предметних педагогічних технологій у початковій
школі» (лектор –доцент Лілія Стахів).
У візуальній формі
через розроблені слайди
подавалася інформація із
висвітлення нетрадиційних
методик навчання учнів
початкових класів міста
Львів,
зокрема
Школи
Святої
Софії,
Школи
Радості,
«Джерельце»,
Школи «Тривіта» Марії
Чумарної.
Представлені
лектором відео, пов’язані із освітнім процесом цих закладів, слугували опорою
цікавих думок і практичних дій студентів у контексті написання ними творів-есе
«Якби я була вчителем Школи «Джерельце», Школи «Святої Софії» та здійснення
короткого порівняльного аналізу специфіки організації освітнього процесу цих шкіл.
Проведена лекція допомогла студентам краще засвоїти запропоновані
методики з метою використання їх у майбутній професійній діяльності.
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«Кубок пам’яті ректора професора Валерія Скотного»
25 квітня 2019 року на спортивному майданчику університету відбувся
VІІ розіграш «Кубку пам’яті ректора Валерія Скотного» з футзалу серед
професорсько-викладацького складу та працівників закладів вищої освіти
Львівщини.
Відкрив змагання і виступив із вітальним словом проректор з наукової роботи
професор Микола Пантюк. В урочистому відкритті взяли участь: голова профкому
працівників університету доцент Олена Куцик, директор навчально-наукового
інституту фізичної культури і здоров’я професор Микола Лук’янченко, заступник
директора інституту фізичної
культури
і
здоров’я
з
навчальної
роботи
доцент
Роман
Чопик,
доценти
Анатолій Веселовський і Роман
Проць.
У змаганнях взяли участь
збірні команди: Дрогобицького
державного
педагогічного
Урочисте відкриття «Кубка пам᾿яті ректора професора
університету імені Івана Франка
Валерія Скотного»
(«ДДПУ»),
Національного
університету
«Львівська
політехніка» («НУ ЛП-ІППТ») та
навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров’я
ДДПУ імені Івана Франка («ННІ
ФКЗ»).
Ігровий момент
У
підсумку
«Кубок
пам’яті ректора професора Валерія Скотного» здобула команда «ННІ ФКЗ».
Професор Микола Пантюк вручив команді-переможцю пам’ятний Кубок, а всі
учасники змагань отримали цінні призи від профкому працівників університету.
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Студентка інституту музичного мистецтва – володарка ГРАН-ПРІ
Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановита молодь України 2019»
3 – 5 травня 2019 року у Львові відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс
«Талановита молодь України 2019». Це мистецьке змагання охопило різних за віком
учасників із Польщі, Білорусі та всіх областей України. Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка представила студентка ІІІ курсу
навчально-наукового інституту музичного мистецтва Софія Січ у номінації
«Інструментальне мистецтво».
Свою конкурсну програму піаністка готувала під керівництвом доцента
кафедри музикознавства та фортепіано Уляни Молчко. Варто зазначити, що в її класі
фортепіано зросло чимало лауреатів міжнародних конкурсів, а саме: Олена Фенцик,
Юлія Олач, Христина Греб. Передаючи свою професійну майстерність, педагог
розкрила творчу індивідуальність Софії Січ.
Наполегливість, велике бажання глибоко
вивчити перлини світової і української
фортепіанної музики, постійне технічне
вдосконалення дало ґрунт Софії Січ та її
викладачеві Уляні Молчко до представлення
своїх професійних навиків на Міжнародному
фестивалі-конкурсі
«Талановита
молодь
України 2019». Журі відзначило проникливу
музикальність, блискучу віртуозність, багату
тембральну
палітру
в
інтерпретації
фортепіанних
композицій
Софією
Січ.
Софія Січ – володарка ГРАН-ПРІ
Професійна
майстерність
студентки
Міжнародного фестивалю-конкурсу
Франкового університету була високо оцінена
«Талановита молодь України 2019»
отриманням
ГРАН-ПРІ
Міжнародного
фестивалю-конкурсу
«Талановита
молодь
України 2019».

Диплом отримала доцент Уляна Молчко
Голова журі вручила Софії Січ
Диплом ГРАН-ПРІ
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XІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів
«Perpetuum mobile – 2019» відкриває нові таланти
3 – 6 травня 2019 року в університеті відбувся XІІ Міжнародний конкурс
баяністів-акордеоністів
«Perpetuum
mobile»,
присвячений
докторові
мистецтвознавства, професору, заслуженому діячеві мистецтв України Андрію
Сташевському.
На відкритті конкурсу вітальне слово
виголосили: ректор професор Надія Скотна,
голова журі Фредерік Дешампс (Франція),
Раймонд Боделл (Велика Британія), Андрій
Сташевський (Харків), Єжи Мандравський
(Польща), Едуард Ґабніс (Литва), Володимир
Зубицький (Італія – Україна).
На ім’я оргкомітету конкурсу надійшли
Вітальне слово виголошує ректор
вітальні адреси від Міністра культури України
університету професор Надія Скотна
Євгена Нищука та голови Національної
музичної спілки Євгена Савчука.
У рамках мистецького дійства відбулися:
• уперше в Україні майстер-класи
провели
професор
Фредерік
Дешампс
(Франція), президент Всесвітньої конфедерації
акордеоністів «Confédération Mondiale de
l’Accordéon» та професор Раймонд Боделл
(Велика Британія), віце-президент Всесвітньої
конфедерації акордеоністів «Confédération
Mondiale de l ’accordéon»;
Учасників та гостей вітає організатор
• концерти провідних виконавців і
Міжнародного конкурсу доцент
Андрій Душний
колективів України та зарубіжжя лауреатів
міжнародних конкурсів Квартету баяністів імені Миколи Різоля Національної
філармонії України, Максима Гафича, Камерного ансамблю «Артехатта» за участі
Ігоря Саєнка (баян) та скрипальки Мирослави Которович (Україна), Мілоша
Стоіменова (Сербія), Еґлє Баркєвічютє (Литва);
• IV Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ
століття: історія, теорія, практика», яка внесена до Плану роботи Міністерства освіти
і науки України на 2019 рік (співорганізатори – заклади вищої освіти Польщі, Литви,
Казахстану, Азербайджану), за участі представників України, Сербії, Великої
Британії, Італії, Франції, Білорусі, Словаччини;
• лекція доктора мистецтвознавства Андрія Сташевського (Харків);
• презентації нової науково-методичної та нотної літератури;
• виставка музичних інструментів.
Уперше конкурс «Perpetuum mobile» внесено до реєстру Всесвітньої
конфедерації акордеоністів («Confédération Mondiale de l’Accordéon»), а членом
організації обрано доцента Андрія Душного. Також вперше представництвом
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Конфедерації України рекомендовано 5 учасників від України в Міжнародному
конкурсі «Трофей світу», який відбудеться в 2019 році в Португалії.
Уперше інформаційним партнером конкурсу Національною телекомпанією
України в особі менеджера культурно-мистецьких програм Олександра Пірієва
нагороджено спеціальним призом – студійним записом до Фонду UA: Українського
радіо – одного із володарів ГРАНД-ПРІ конкурсу львів’янина Романа Пунейка, гру
якого почує низка радіостанцій світу, зокрема BBC Британії.

Майстер-клас проводить професор
Фредерік Дешампс (Франція)
Майстер-клас від професора Раймонда
Боделла (Велика Британія)

Учасники та гості XІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів
«Perpetuum mobile – 2019»
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Відбувся ІІІ Українсько-польський науково-методичний семінар з
профілактики ризикованої поведінки дітей та молоді
6 – 10 травня 2019 року на базі факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи нашого університету й Благодійного фонду «Карітас» СамбірськоДрогобицької Єпархії УГКЦ відбувся ІІІ науково-методичний семінар для викладачів,
вчителів шкіл та практиків, які є учасниками проекту «Польсько-українська науковометодична
співпраця
для
підтримання
розвитку
системи
профілактики та навчання фахівців з
протидії ризикованій поведінці дітей
та молоді в Україні». Цей проект
реалізує наш університет спільно з
університетом Казимира Великого у
Бидгощі від 2017 року за підтримки
Державної
агенції
розв’язання
алкогольних
проблем
(PARPA,
Польща) у межах Програми охорони
здоров’я Польщі.
Партнерську угоду про впровадження
результатів проекту підписано
Розпочався робочий тиждень із
зустрічі керівництва університету з польською делегацією, до якої увійшли завідувач
кафедри опікуючої педагогіки та соціальної профілактики професор Марія Дептула,
координатор проекту доктор Віолетта Юнік, доктор Йоланта Ярчинська. Від нашого
університету у зустрічі взяли участь ректор професор Надія Скотна, проректори з
науково-педагогічної роботи доценти Володимир Шаран та Юрій Вовк, декан
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи доцент Ігор Гриник, завідувач
кафедри соціальної роботи та корекційної освіти професор Тетяна Логвиненко,
начальник навчально-методичного відділу
доцент Юрій Сварок, доцент кафедри
практичної
психології
Олена
Галян,
завідувач кафедри правознавства, соціології
та політології професор Світлана Щудло. Під
час розмови обговорювалася оптимальна
модель впровадження у навчальний процес
інтердисциплінарного блоку дисциплін із
соціальної
профілактики,
вкрай
важливого
як
для
Під час обговорення проекту
фахівців,
що
працюють з дітьми та молоддю, так і шкільних вчителів
загалом.
Гості університету підсумували роботу в межах проекту і
наголосили, що учасники пройшли 134 години навчання у
формах лекцій, семінарів, тренінгів. Також вони презентували
і
подарували
університету
спеціально
підготовлену
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монографію «Рання профілактика проблем психосоціального розвитку та
ризикованої поведінки дітей та молоді» за авторства колективу під керівництвом
професора Марії Дептули, яка вийшла друком польською мовою (1500 примірників
дало найпрестижніше видавництво
Польщі) та українською мовами (300
примірників буде передано нашому університету для безкоштовної передачі у
бібліотеки України). Монографія також є у вільному доступі репозиторію
Університету у Бидгощі.
Програма тижневого
семінару включала також
лекції-дискусії професора
Марії
Дептули
«Інноваційність модульної
підготовки
педагогівпрофілактиків.
Процес
проектування
напряму
«Опікунча
педагогіка
з
профілактикою узалежнень
та
соціотерапією»
в
Університеті
Казимира
Великого у Бидгощі», професора Світлани Щудло «Огляд та критерії ефективності
шкільних програм профілактики. Міжнародні стандарти профілактики UNODC»,
доктора Йоланти Ярчинської «Теоретична і методична підготовка педагогів до
реалізації завдань у напрямі універсальної профілактики». Доктор Віолетта Юнік
зустрілася зі студентами університету та виголосила доповідь «Професійні
компетентності профілактика у Польщі та Україні – потреби та реальність», а також
провела тренінг для учасників проекту й огляд ефективних польських
профілактичних програм. Основну частину часу учасники проекту працювали над
обговоренням і змістовим наповненням блоку дисциплін із соціальної
профілактики.
Завершився насичений тиждень обговоренням подальшої міжнародної
співпраці та підписанням декларації між ректором професором Надією Скотною і
координатором
проекту
доктором
Віолеттою Юнік про
готовність впровадити
спільні
інноваційні
напрацювання
у
підготовку студентів.
Обговорення шляхів реалізації українсько-польського
проекту з керівництвом університету

Зустріч керівництва університету
з польською делегацією з університету у Бидгощі (Польща)
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Вітаємо ветеранів
8 та 9 травня в Україні, як і у світі, відзначаються Дні пам’яті та примирення,
присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.
Саме в ці дні, як ніколи, стає зрозуміло, що для України побажання миру є
найголовнішим. Незгасна людська пам’ять про колосальні жертви Другої світової
війни, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл вкотре
застерігає світ від небезпеки повторення цієї жахливої катастрофи.
8 травня 2019 р. традиційно профком працівників та ректор університету
професор Надія Скотна вітали ветеранів війни – учасників бойових дій, трудового
фронту, а також ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів Афганістану,
бійців АТО. За багаторічну сумлінну працю, особисту участь у патріотичному
вихованні молоді всім, хто завітав до профкому в цей день, було надано матеріальну
допомогу, подаровано квіти й фото на згадку (на загальну суму 8900 грн.).

На фото (зліва направо перший ряд): учасник
трудового фронту Ярослав Бак, учасник бойових
дій у Другій світовій війні Валентин Щетинін,
учасниця трудового фронту Марія Попко
(другий ряд): член профкому Леся Кудлаєнко,
боєць АТО Іван Гладкий, заступник голови
профкому Олена Веселовська, ректор університету
професор Надія Скотна, голова профкому
працівників Олена Куцик

Дружня бесіда

Члени профкому працівників та ректор
вітають ветерана Афганістану Василя Хулу

На фото (зліва направо): член профкому Галина
Ковальчук, голова профкому Олена Куцик, член
профкому Леся Кудлаєнко, учасниця трудового
фронту Євдокія Івушкіна, член профкому Оксана
Дмитрах, ректор професор Надія Скотна,
ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС
Володимир Саратовський, заступник голови
профкому Олена Веселовська
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Спогадами ділиться учасниця
трудового фронту Катерина Овод

Польова практика з ботаніки та зоології студентів
біолого-природничого факультету у Шацькому національному парку
6 – 12 травня 2019 року студенти І курсу спеціальностей Біологія, Середня
освіта (Біологія, хімія, здоров′я людини), Середня освіта (Географія), Екологія
біолого-природничого
факультету
проходили
навчальну польову практику з ботаніки та зоології на
базі табору «Гарт» Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки.
Під час практики студенти відвідали музей фауни
Шацького
лісового
коледжу,
побували
на
метеорологічній
станції,
яка
веде
моніторинг
Студенти вивчають нові
метеорологічних умов, ознайомилися з роботою
види рослин заповідних
інформаційно-вимірювального комплексу на базі
екосистем Полісся
декаметрового радіотелескопа «Уран-3», що здійснює
спостереження за космічними об’єктами. Також випала
нагода поспілкуватися з майстром із виготовлення
колекцій опудал тварин, деталі і тонкощі роботи якого
вразили кожного.
Студенти мали можливість помилуватися красою
озера Світязь, дослідити склад флори і фауни Шацького
національного парку, вивчити нові види рослин і тварин
На географічному
заповідних екосистем (лісу, водойми, лук), ознайомитися
майданчику
з особливостями та відмінностями природи
Полісся. Щоденна зарядка, ігри в бадмінтон,
волейбол, готування їжі на вогні урізноманітнили
освітній процес.

На базі декаметрового
радіотелескопа «Уран-3», де
здійснюються спостереження
за космічними об’єктами

У музеї фауни студентам
випала нагода
поспілкуватися з майстром
із виготовлення колекцій
опудал тварин, нові деталі і
тонкощі роботи якого
вразили кожного

На згадку про практику у Шацькому національному парку
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Відкриття VІ Міжнародного форуму Дні Австрії
«Зальцбурзький край – гармонія культури і природи»
Уже вшосте Дрогобич стає місцем зустрічі дипломатів, науковців,
письменників і діячів культури з Австрії, які, починаючи з 2011 року, утвердили себе
як знаковий і широкомасштабний культурний форум.
Цьогорічні дні Австрії у Дрогобичі присвячені австрійському регіону з
привабливою розмаїтістю, а саме – Зальцбурзькому краю.
13 травня 2019 року у Львівському академічному обласному музичнодраматичному театрі імені Юрія Дрогобича відбулося урочисте відкриття VІ
Міжнародного форуму Дні Австрії «Зальцбурзький край – гармонія культури і
природи». Модератором заходу виступив доцент Ярослав Лопушанський.
Вітальне слово виголосили: міський голова Дрогобича Тарас Кучма, директор
Австрійського культурного форуму в Києві доктор Ульф Гаусбрандт, заступник
губернатора федеральної землі Зальцбург доктор Гайнріх Шельгорн, керівник
відділу Австрійських бібліотек за кордоном при МЗС Австрії Сандра Діпензайфен,
ректор професор Надія Скотна, ректор Зальцбурзького університету імені Паріса
Лодрона професор докторові Гайнріх Шмідінґер.
На відкритті форуму міський голова Дрогобича Тарас Кучма вручив грамоту
«Почесний громадянин Дрогобича» екс-керівникові управлінського апарату Торговопромислової палати Штирії докторові Гервіху Брандштеттеру.
Музичний супровід заходу: студентський хор «Gaudeamus» (диригент –
директор навчально-наукового інституту музичного мистецтва професор Степан
Дацюк); військовий оркестр в/ч А 1108 (художній керівник – Богдан Ульяновський).

Вітальне слово виголосила ректор університету
професор Надія Скотна.

У Львівському академічному
обласному музично-драматичному
театрі імені Юрія Дрогобича відбулося
урочисте відкриття VІ Міжнародного
форуму Дні Австрії
«Зальцбурзький край – гармонія
культури і природи»
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Виступає директор Австрійського
культурного форуму в Києві
доктор Ульф Гаусбрандт

Між Дрогобицьким та Зальцбурським університетами
підписано договір про співпрацю
13 травня 2019 року у Дрогобицькій Ратуші відбувся прийом дипломатичних і
громадських діячів з Австрії.
Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зустрівся зі своїми колегами з міста
Зальцбург. На прийомі за «круглим столом» було обговорено австрійськоукраїнську співпрацю на Дрогобиччині, її стан та перспективи.
У межах зустрічі ректор Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка професор Надія Скотна та ректор Зальцбурзького
університету імені Паріса Лодрона професор доктор Гайнріх Шмідінґер підписали
договір про співпрацю між університетами.
На завершення гості з Австрії відвідали Франковий університет та підкреслили
готовність до співпраці.

У Дрогобицькій Ратуші відбувся прийом дипломатичних і громадських діячів з Австрії

На прийомі за «круглим столом»
Ректор університету
професор Надія Скотна та
ректор Зальцбурзького
університету імені Паріса
Лодрона професор доктор
Гайнріх Шмідінґер
підписали договір про
співпрацю між
університетами
Під час обговорення австрійсько-української співпраці на
Дрогобиччині, її стан та перспективи
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Студентка Дрогобицького педуніверситету отримала визнання
на Міжнародному фестивалі «Смарагдові витоки»
10 – 13 травня 2019 року в м. Мукачево Закарпатської обл. відбувався ХІІ
Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль «Смарагдові витоки – 2019».
Фестиваль проводився з метою розвитку творчого потенціалу молодого
покоління, збереження та відтворення кращих зразків народного мистецтва,
залучення до скарбниці національної спадщини засобами пісні, танцю, декоративноужиткового мистецтва.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у
номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» з програмою «Театр етномоди та
фольклору» представила студентка навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій Ірина Заваринська. Вона
продемонструвала колекцію сучасного дитячого одягу, виконаного в етностилі, під
назвою «Барви Підгір’я». Колекція одягу була розроблена на основі традицій
бойківського народного костюма під керівництвом доцента кафедри технологічної та
професійної освіти, заслуженого майстра народної творчості України Надії Кузан.
Представлена Іриною Заваринською колекція дитячого одягу в етностилі була
визнана кращою у п’ятій віковій категорії, а її авторка отримала диплом за ІІІ місце.
Щиро вітаємо дипломанта і наукового керівника та зичимо подальших творчих
успіхів.

На ХІІ Міжнародний дитячо-юнацький
фестиваль «Смарагдові витоки – 2019»
з᾿їхались майже 500 учасників із 17 областей

Студентка Ірина Заваринська
продемонструвала колекцію сучасного
дитячого одягу, виконаного в етностилі, під
назвою «Барви Підгір’я»

Під час презентації колекції
Ірини Заваринської
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День Матері на факультеті початкової та мистецької освіти
14 травня 2019 на факультеті початкової та мистецької освіти традиційно
відбулося свято з нагоди Дня Матері «Будь благословенна, нене».
«Мати… Найдорожча для кожного з нас людина на
землі. Любов до неї святинею входить у серце. Мати не
тільки дає життя, ночей недосипає, щоб росло дитя
здоровим, життєрадісним і щасливим. Вона – той
найживучіший корінь, що передає людині мудрість, духовне
багатство народу, його самосвідомість…», – такими словами
розпочали захід ведучі Оксана Заяць і Софія Тиліпська.
Вірші продекламували студенти Віра Магур та Оксана
Грабович. Пісні, присвячені найдорожчій людині, виконали
студенти Анна-Марія Мельникович, Вікторія Кордюк,
Наталія Козак, Роман Шепіда.
На завершення свята
декан факультету доцент Іван
Кутняк закликав пам’ятати
про мамину ласку, турботу
Ведучі (зліва направо):
повсякчас, щоб не сталося так,
Оксана Заяць і Софія
як говорив поет: «Небо під
Тиліпська
крилами, землю під п’ятами,
пісню,
словами
новими
Пісні про маму прозвучали у
полатану, Мамину зірку над
виконанні (зліва направо):
Вікторії Кордюк і Наталії
шляхом вночі ми не цінуємо,
Козак
поки не втратимо».

У виконанні Романа
Шепіди прозвучала
українська народна
пісня «Чорнобривці»

Учасники свята факультету початкової та мистецької освіти
«Будь благословенна, нене»
Вірші про маму
декламувала
Віра Магур
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Фінал XXVІІ фестивалю команд КВН
14 травня 2019 року в Народному домі ім. Івана Франка панувала атмосфера,
сповнена гарного настрою та запеклої боротьби, адже відбулася фінальна гра XXVІІ
фестивалю команд КВН університету.
За чемпіонське звання змагалися п᾿ять команд: «Галюцинації» (факультет
психології, педагогіки та соціальної роботи), «ФІФА» (навчально-науковий інститут
фізичної культури та здоров’я), «Френдзона» (біолого-природничий факультет),
«Фізматівська шпана» (навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій), «3D» (навчально-науковий інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій).
Незмінний ведучий гри голова профкому студентів Ігор Гівчак відкрив
фінальну частину конкурсу та
представив склад журі.
Гра
видалася
складною,
напруженою,
цікавою
і
непередбачуваною,
адже
до
останнього моменту навіть журі не
могло спрогнозувати переможця.
Проте одна з команд вирізнялася
найбільшою
оригінальністю,
креативністю,
кмітливістю
та
гарним почуттям гумору, що й
допомогло їй здобути Кубок КВН2019.
На сцені Народного дому імені Івана Франка
Чемпіоном XXVІІ фестивалю
виступає команда біолого-природничого
КВН університету стала команда
факультету «Френдзона»
біолого-природничого факультету
«Френдзона».
Усі
учасники
гри
були
нагородженні дипломами, а командачемпіон отримала новий перехідний
Кубок КВН.

Команда «Френдзона» (біолого-природничий
факультет) стала Чемпіоном XXVІІ
фестивалю КВН університету
Команда «Фізматівська шпана» (навчальнонауковий інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій)
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Австрійський учений – Doctor Honoris Causa нашого університету!
15 травня 2019 р. відбулося урочисте засідання вченої ради університету з
нагоди вручення диплома Почесного доктора Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка керівникові відділу міжнародних
зв’язків Віденського педагогічного інституту
(Республіка Австрія) доктору Томасові Бауеру.
Державним гімном України відкрито
урочисте засідання. Заступник голови вченої
ради, проректор з науково-педагогічної роботи
доцент Володимир Шаран оголосив ухвалу
вченої ради (протокол від 21.03.2019 р. № 4)
про присвоєння почесного звання. Лаудацію Проректор з науково-педагогічної роботи
доцент Володимир Шаран відкрив
на честь Почесного доктора виголосив
урочисте засідання вченої ради
професор Володимир Кемінь.

Учасники та гості вченої ради

Ухвалу вченої ради університету про
присвоєння почесного звання доктору Томасу
Брауеру оголосив заступник голови вченої
ради доцент Володимир Шаран

Заступник голови вченої ради доцент Володимир
Шаран
вручив
диплом
Почесного
доктора
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка докторові Томасу
Бауеру, привітав його з отриманням високої
Вручення нагороди
відзнаки, наголосивши на внеску австрійського
вченого у розбудову тісної співпраці між Дрогобицьким педагогічним університетом
і Віденським педагогічним інститутом.
Почесний доктор Томас Бауер виступив з інавгураційною лекцією. Зі
здобуттям високого титулу Doctor Honoris Causa Томаса Бауера привітали директор
Австрійської
бібліотеки
доцент
Ярослав Лопушанський та члени
австрійської делегації, яка бере
участь у Днях Австрії у Дрогобичі.
Завершилося
урочисте
засідання вченої ради під звуки гімну
нашого університету «Дрогобича
слався університет…».
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Конференція-презентація
«Брати Шептицькі та Іван Франко – будівничі української нації»
15 травня 2019 р. відбулася конференція-презентація «Брати Шептицькі та Іван
Франко – будівничі української нації», яку підготувало й провело Наукове товариство
студентів та аспірантів імені професора Василя Надім’янова.
Учасники заходу взяли активну участь в обговоренні доповідей, розповідали
про цікаві факти життєвого шляху Андрея і Климента Шептицьких та Івана Франка.
Модератором конференції виступила аспірантка ІІ року підготовки Наталія Биців.
З цікавим та змістовним доробком щодо аналізу й
оцінки взаємин між Андреєм Шептицьким та Іваном
Франком ознайомив присутніх доцент Володимир Галик.
Студентка ІІ курсу факультету початкової та мистецької
освіти Христина Федьович розповіла про Івана Франка як
духовно-інтелектуального будівничого української нації.
Про величну постать Климента Шептицького в історії
України розповіла студентка історичного факультету Віра
Папірник. З роллю інтелігенції та націєтворчими ідеями
в публіцистиці Івана Франка ознайомила присутніх
студентка філологічного факультету Діана Соляр.
Вступне слово виголосив
Цікавими були доповіді аспірантів Андрія Куцика і
університетський капелан
о. Олег Кекош
Ярослава
Тарасюка. Учасники заходу взяли активну
участь в обговоренні доповідей.
Із
великим
зацікавленням
усі
присутні слухали виконання мелодії
«Українське
попурі»
під
супровід
акордеона і скрипки студентами навчальнонаукового інституту музичного мистецтва
Романа Макойди і Петра Михайлика.
«Книги – морська глибина…»
Виставка видань, присвячених фундаторам
української нації – братам Шептицьким та
видатному Каменяреві Іванові Франку

Учасники конференції-презентації
«Брати Шептицькі та Іван Франко – будівничі української нації»
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Творча зустріч з Ольгою Яворською
15 травня 2019 р. на філологічному факультеті відбулася зустріч із відомою
українською письменницею Ольгою Яворською. Модератори заходу: професор
Михайло Шалата та доцент Василь Зварич.
У 1975 році Ольга Яворська закінчила фізико-математичний факультет
Дрогобицького університету. Одногрупники письменниці, її викладачі завітали на
зустріч. Зворушливим були спогади про своїх колишніх студентів Ольгу (дівоче –
Сарахман) та Миколу Яворських (чоловіка письменниці) викладача кафедри
математики доцента Лідії Дутко. У своєму виступі Михайло Шалата коротко
охарактеризував творчий дебют Ольги Яворської, її першу поетичну збірку «Зелений
зарінок». З душевною теплотою, вдячністю розповідала письменниця про свого
«хресного батька» в літературі – поета, прозаїка, перекладача Івана Гнатюка. 2017 р.
вийшла її книга «Спогади про Івана Гнатюка». Духовну ауру зустрічі збагатили
вірші, декламовані поетесою, з її збірки «Сльоза-живиця» (2018).
У творчому здобутку Ольги Яворської не тільки поетичні, але й прозові збірки.
Трагічним подіям боротьби ОУН-УПА присвячений роман письменниці «На чужих
вітрах» (2015) – Спеціальна відзнака Міжнародного конкурсу «Коронація слова –
2014». Буремні події Революції Гідності, початок війни супроти російського агресора
описані письменницею в «Щоденнику болю і тривоги» (2016).
Творчий талант Ольги Яворської відзначений низкою літературних премій:
імені Івана Франка (2005), імені Ірини Вільде (2008), імені Леся Мартовича (2014),
імені Богдана Лепкого (2014). Вона переможець декількох літературно-краєзнавчих
конкурсів імені Мирона Утриска (2001, 2002, 2003), її ім’я вписане в почесну книгуальманах «Золотий фонд Бойківщини».
Завершилася зустріч автографсесією письменниці.

Виступила викладач кафедри математики
доцент Лідія Дутко

Професор Михайло Шалата
коротко охарактеризував творчий
дебют Ольги Яворської її першу
поетичну збірку «Зелений
зарінок»
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Військово-патріотичне виховання молоді – запорука успішної України
16 травня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного головного
корпусу університету відбулася зустріч із представниками Міністерства оборони
України та Збройних Сил України.
Гості заходу: полковник Тарас Грень, підполковник Вадим Банай, військовий
журналіст, підполковник Володимир Скоростецький, отець Тарас «Падре» Коцюба,
військовий комісар Микола Лисак, головний старшина полку Тарас Віцик, голова
військової патріотичної організації «4.5.0» Олег Муляр, його помічники у вишколі
молоді Микола Шніцер та Христина Василат, боєць ДУК «Правий сектор» Віктор
Кочерев, психолог А1108 Мар’яна Чепіль. Також були представники з Дрогобицької
міської ради: начальник відділу молодіжної політики, сім’ї та спорту Олександра
Пашко і головний спеціаліст з питань загальної освіти відділу освіти виконкому
Дрогобицької міської ради Олег Войцеховський.
Із доповідями виступили: доцент Ореста
Карпенко, студенти факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи Юлія Дзивінська
і Лідія Мазурчак. Підсумувала усі доповіді
студентка факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи Тетяна Особа опитуванням
Доцент Ореста Карпенко
студентів про ставлення до військової служби.
Модератор заходу – начальник відділу
молодіжної політики та соціальної роботи
Наталія Бучковська.

Підполковник Микола Лисак – комісар
Дрогобицького-Бориславського
об᾿єднаного районного військового
комісаріату
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Перемога у ІІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
16 травня 2019 року у Львівському професійному
коледжі готельно-туристичного і ресторанного сервісу
відбулася зустріч переможців та призерів Всеукраїнських
олімпіад з навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсузахисту
науково-дослідницьких
робіт,
Міжнародних
олімпіад та конкурсів з керівництвом облдержадміністрації
й обласної ради.
Нагороду
департаменту
освіти
і
науки
Львівської
облдержадміністрації отримали
Студентка факультету
початкової та мистецької
студентка ІV курсу факультету
освіти Наталія Іваник
початкової та мистецької освіти
Наталія Іваник за зайняте І місце у ІХ Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка і її науковий керівник доцент
Науковий керівник
кафедри філологічних дисциплін та методики їх
доцент Галина Філь
викладання у початковій школі Галина Філь за підготовку
переможця цього Конкурсу.

***
Участь працівників Дрогобицького університету
у IV Інтернаціональному конгресі
12 – 18 травня 2019 року в м. Мугла (Туреччина) відбувався IV Міжнародний
конгрес з біоматеріалів та біосенсорів, у якому взяли участь працівники й аспіранти:
доцент Тарас Кавецький, Мар’яна Кравців, Юлія Кухаж, Надія Філь, Христина
Зубрицька та Оксана Зубрицька.
Відкрив пленарне засідання та привітав усіх учасників конференції модератор
Явуз
Орал.
Після
офіційного
відкриття
конгресу
учасники
відповідно до програми поділилися
на секції та продовжили роботу.
У перерві між доповідями
члени конгресу мали можливість
представити стендові доповіді і
обговорити їх, поділитися досвідом
та познайомитися з науковцями
різних
країн.
Доцент
Тарас
Кавецький (на фото в центрі)
виступив
із
доповіддю,
представивши
Дрогобицький
Учасники конгресу з України
університет.
та модератор Явуз Орал (зліва перший)
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Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019»
У рамках XIIІ Всеукраїнського фестивалю науки 16 – 17 травня 2019 року у
навчально-науковому інституті іноземних мов відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова
конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019».
На пленарному засіданні із цікавими та ґрунтовними науковими доповідями
виступили: доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу
стилістики і культури мови Інституту української мови
НАН
України
Галина
Сюта;
доцент
кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання у
початковій школі Віра Котович; доцент кафедри
української мови Марія Стецик; старший викладач
кафедри української мови, літератури та культури
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний
інститут
імені
Ігоря
Сікорського» Вікторія Завадська, а також завідувач
Виступ доцента
міського методичного кабінету відділу освіти виконавчих
Віри Котович
органів Дрогобицької міської ради Галина Марчук.
Доповіді на секційних засіданнях охопили широке
поле проблем мовознавства, літературознавства, теорії і
практики перекладу, педагогіки і методики. Загалом у
роботі конференції взяли участь понад 100 учасників (очна
та дистанційна форми), а її результати було узагальнено у
спецвипуску мультидисциплінарного наукового журналу
«Молодий вчений», включеного до міжнародних каталогів
наукових видань і наукометричних баз Scholar Google,
OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus.
Виступ завідувача міського
методичного кабінету
Галини Марчук

Учасник обговорення доповідей – викладач Віктор Бібік
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Доповідь доцента Марії Стецик

Виступ викладача
Наталії Лужецької

Презентація доповіді старшого викладача Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» Вікторії Завадської

Учасники Всеукраїнської наукової конференції
«Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу– 2019»
у навчально-науковому інституті іноземних мов

Головні досягнення й перспективи подальшого розвитку гуманітарних наук в
Україні було висвітлено на пленарних засіданнях в усних і стендових доповідях.
Найповніше було розкрито наукові напрями, які розвиваються на філологічних
кафедрах Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Організаторами заходу вже традиційно виступили кафедри практики
англійської мови (завідувач Сирко Ірина), мовної та міжкультурної комунікації
(завідувач Оксана Павлішак) і романської філології та компаративістики (завідувач
Мар᾿яна Маркова).
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Команда студентів історичного факультету серед переможців ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Політологія»
15 – 17 травня 2019 року в Національному університеті «Одеська юридична
академія» відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Політологія».
Наш університет представляли студенти ІІ курсу історичного факультету
Андріана Байкенич, Роксолана Пецкович та Мар’яна Гриньо, які зайняли ІІІ
командне місце з-поміж 68 учасників із 34 університетів. Такий високий результат є
свідченням ґрунтовних політологічних знань, які продемонстрували учасники.
Програма олімпіади складалася з двох турів. Перший тур – виконання
практичного завдання, пов’язаного із аналізом виборчих систем (мажоритарної,
пропорційної і змішаної). Другий – теоретичний, спрямований на виконання
комп’ютерних тестів з історії та теорії політичної науки.
Науковий керівник – доцент Ярослав Комарницький.
Оскільки основні змагання відбувалися 16 травня, коли в Україні відзначали
Всесвітній день вишиванки, то дрогобицькі студенти одягнули національне вбрання.
Окрім інтелектуальних змагань, учасники олімпіади мали можливість
насолоджуватися культурною програмою.

Ректор Національного університету
«Одеська юридична академія» академік
Сергій Ківалов нагородив команду
студентів-істориків дипломом ІІІ ступеня

Студенти – переможці олімпіади
з дисципліни «Політологія»
з науковим керівником доцентом
Ярославом Комарницьким

Всеукраїнська олімпіада відбувалася
у День української вишиванки
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Міжнародний інтеркультурний тиждень «Інклюзивне суспільство»
на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи
12 – 17 травня 2019 року в рамках міжнародної співпраці між нашим
університетом та Університетом прикладних наук ВІВЕС (м. Кортрійк, Бельгія),
Католицьким університетом Іоана Павла ІІ (м. Люблін, Польща) та Університетським
коледжем ВIA (м. Хорсенс, Данія) відбувався інтеркультурний тиждень «Інклюзивне
суспільство», організатором якого вже п’ятий рік поспіль стала кафедра соціальної
педагогіки та корекційної освіти.
У відкритті навчальних
кабінетів з арт-педагогіки та арттерапії й музико- і драма-терапії,
а також у прем’єрному показі
документального
фільму
бельгійських авторів «Дивись на
мене», який відбувся у перший
день із залученням широкого
кола фахівців із соціальної
роботи установ і освітніх закладів
нашого міста і регіону, взяли
Зустріч почесних гостей Надзвичайного і
участь
Надзвичайний
і
Повноважного Посла Королівства Бельгії Алекса
Ленартса з учасниками міжнародного навчального
Повноважний
Посол
проекту «Арт-педагогіка та арт-терапія в роботі з
Королівства Бельгія в Україні
людьми з особливими потребами»
Алекс
Ленартс,
екс-міністр
соціального забезпечення, сім’ї та охорони здоров’я Фландрії Вівіна Деместер
(Бельгія), Президент неурядової організації «Орадеа» Патрік Беллінк (м. Лір,
Бельгія), ректор нашого університету професор Надія Скотна.
Надзвичайний і Повноважний
Посол Королівства Бельгія в Україні
Алекс
Ленартс
зустрівся
зі
студентами – учасниками
міжнародного навчального проекту
«Арт-педагогіка і арт-терапія у
соціальній роботі з людьми з
особливими потребами», а також
виступив перед студентами нашого
Учасники проекту під час зустрічі
університету з лекцією «Права
з почесними гостями
людини».
Упродовж тижня наші студенти спільно зі студентами, майбутніми
соціальними працівниками і соціальними педагогами з Бельгії та Польщі, під
керівництвом викладачів Берти Д’арте (Бельгія), Сорена Бо Вестрінга і Флемінга
Арнфреда (Данія), Агнежки Лінки-Цвікли і Пьотра Луціана (Польща), доцента Ніни
Гордієнко (Україна) брали активну участь в теоретичних і практичних заняттях, а
також проводили тренінги з арт-педагогіки і арт-терапії за участі дітей та молоді з
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особливими потребами на базі Благодійного фонду «Карітас» (в організаціях
«Дивовижні долоні», «Наша хата», «Назарет»).

Заняття з ізо-терапії проводить
Пьотр Луціан (Польща)

Ознайомлення Надзвичайного і Повноважного Посла
Королівства Бельгії Алекса Ленартса і ректора
університету професора Надії Скотної та почесних
гостей із кабінетом арт-педагогіки та арт-терапії

Заняття збагатили студентів практичними уміннями та навичками, надали
унікальну можливість інтеркультурного обміну й спілкування, налагодження нових
контактів, удосконалення професійних компетенцій у сфері соціальної роботи з
людьми з особливими потребами засобами мистецтва й творчості.
Завершився Міжнародний
тиждень
спільною
роботою
команди
однодумців
над
настінним малюнком «Разом ми
зможемо все», який виконали
студенти інтеркультурної групи
разом зі своїми підопічними –
дітьми та молоддю з «Карітасу».
Робота завершилася врученням
Заняття проводять студентки спеціальності
ректором професором Надією
«Соціальна педагогіка» Марія Тягнибок і Марія Прийма
Скотною
та
Президентом
неурядової
організації «Орадея» Патріком Беллінком
(Бельгія) міжнародних сертифікатів усім
учасникам проекту.
Реалізація
проекту
є
черговою
сходинкою у розвитку міжнародної співпраці
та забезпеченні міжнародної мобільності
викладачів і студентів спеціальності
«Соціальна
робота.
«Соціальна
педагогіка» за програмою «Еразмус +»,
яку вже реалізували 8 викладачів і 14
студентів, котрі проходили семестрове
академічне навчання за фахом в
університеті ВІВЕС (Бельгія) упродовж
п᾿яти років співпраці.
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Група підтримки реалізації проекту

«Разом ми зможемо все»

Науковий семінар «Можливості платформи Web of Science для ефективної
наукової діяльності» в Дрогобицькому університеті
17 травня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного відбувся
науковий семінар «Можливості платформи Web of Science для ефективної наукової
діяльності».
Лектором
виступила
старший
науковий
співробітник Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України, фахівець з наукометричних ресурсів
компанії Сlarivate Analytics (IP & Science Thomson Reuters)
Ірина Тихонкова.
Під час семінару було коротко подано історію
створення платформи Web of Science та розглянуто роботу
з нею. Зокрема, з основною колекцією найвпливовіших
видань Web of Science Core Collection, з аналітичним
інструментом Journal Citation Report, з програмою для
роботи з бібліографією EndNote та ідентифікаторами науковця Researcher та Orcid.
“Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) – платформа, на якій розміщено бази
наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. У листопаді
2016 року відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує
як Clarivate Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних,
біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.
Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна,
міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (до 2014 мало назву
Web of Science), яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщених у
трьох ключових індексах наукової літератури:
 SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів із 1900
року,
 SSCI (Social Science Citation Index) – 2900, архів із 1900 року.
Деякі видання одночасно представлені у кількох індексах.
Доступ здійснюється за посиланням: http://webofscience.com
Платформа Web of Science пропонує доступ до бібліографічних даних наукових
статей із престижних періодичних
видань, книг та матеріалів наукових
конференцій
із
зазначенням
реальної
цитованості
цих
матеріалів. Вона охоплює понад 57
млн записів із 18 711 найбільш
впливових журналів світу (в тому
числі й тих, які є у відкритому
доступі) та 150000 матеріалів
конференцій у галузі природничих,
суспільних, гуманітарних наук і
мистецтва.
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Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка»
15 – 17 травня 2019 року в Глухівському національному університеті імені
О. Довженка відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка», у
якому взяли участь студентки третьокурсниці історичного факультету Ярина Кіт та
філологічного факультету Катерина Комарницька
(науковий керівник доцент Оксана Гевко).
Олімпіади передбачала чотири тури: І тур –
тестування знань із педагогіки і «Педагогічне
красномовство» (учасники шляхом жеребкування
обирали цитату з педагогічних творів визнаних
Конкурс юних художників
класиків педагогіки, презентували її власне
розуміння, виділяли основні педагогічної ідеї
цієї цитати та обґрунтовували можливості її
втілення у сучасній освітній практиці).
ІІ – пошуково-дослідницький (необхідно
було протягом години розробити науковий
апарат дослідження).
ІІІ – творчий – педагогічний кінозал
Інтерактивна робота Ярини Кіт
з учасниками
«Школа
майбутнього»
готувався
всіма
учасниками до початку олімпіади. У межах
проведення кінозалу учасники презентували
підготовлені відеоролики тривалістю 5 ‒ 7
хвилин, у змісті яких відобразили власне
бачення розвитку української школи у процесі
реалізації концепції «Нова українська школа».
На фото (зліва направо): студентка
IV –
практичний,
який
передбачав
Катерина Комарницька, студентка
перевірку
сформованості
організаторських
Ярина Кіт, доцент Оксана Гевко із
членами конкурсної комісії після
здібностей та умінь взаємодії з дітьми в
ІV туру «Активна перерва»
реальних умовах освітнього процесу ЗОШ І – ІІІ
ступенів № 3 м. Глухів.
За результами журі студентка Катерина Комарницька виборола почесне ІІ
місце і нагороджена дипломом ІІ ступеня та грамотою за «Комплексне вираження
освітніх інновацій у відеокліпі», а Ярина Кіт – грамотою за «Оригінальність сюжету
відеокліпу».

Учасники Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка»
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Х Міжнародна науково-практична конференція
«Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи»
16 – 17 травня 2019 року навчально-наукового інститут фізичної культури і
здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та
Жешувським університетом (Польща) провели традиційну X Міжнародну науковопрактичну конференцію «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи».
На конференцію матеріали власних досліджень подали понад 200 науковців з
усіх регіонів України та зарубіжних країн. Наукові статті були опубліковані у
збірнику
«Науковий
часопис
Національного
педагогічного
університету
імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки,
фізичного виховання і спорту та включене до Міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus (IC).
На очну частину конференції завітали представники з
понад 15 закладів вищої освіти України, науковці з Бельгії,
Нідерландів, Фінляндії та Польщі, а також фахівці з питань
фізичної культури і спорту, фізичної реабілітації, фізичної
терапії, ерготерапії, представники громадських організацій,
студенти та викладачі нашого університету.
Конференція відбувалася упродовж
двох днів у формі пленарного та
секційних засідань. 16 травня в
актовій залі головного корпусу
університету урочисто відкрила
Вітальне слово ректора
конференцію та звернулася з
Надії Скотної
вітальним словом до учасників
ректор професор Надія Скотна. Після пленарного засідання
учасники конференції відвідали Міжнародну клініку
Доповідає Sabine
реабілітації в Трускавці. Її генеральний директор
Vanhollebeke (Бельгія)
заслужений діяч науки і техніки України, Герой України,
професор Володимир Козявкін ознайомив
учасників конференції з особливостями
роботи клініки та представив основні
положення
системи
інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації. Пізніше
відбулося
ознайомлення
з
роботою
реабілітаційного
центру
«Модричі»
(с. Модричі), який спеціалізується на
реабілітації пацієнтів, що перенесли
інсульт, хребетно-спинномозкові травми,
черепно-мозкові травми.
Доповідає Мар᾿яна Кухар
17
травня
учасники
конференції
продовжили роботу в секціях. Почесними
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гостями секційних засідань стали проректор з науково-педагогічної роботи ДДПУ ім.
І. Франка Юрій Вовк та лікар (м. Лір, Бельгія) Патрік Марсель Беллінк.
Доповіді презентували за такими напрямами роботи: «Особливості фізичного
виховання у Новій українській школі», «Гуманітарні і медико-біологічні аспекти
фізкультурно-оздоровчих
форм
фізичної культури», «Особливості
рекреації та спорту для всіх»,
«Проблеми адаптивної фізичної
культури
та
параолімпійського
спорту»,
«Фізична
терапія,
ерготерапія, спортивна медицина та
валеологія», «Проблеми підготовки
фахівців з фізичної культури».
Доповідають Bastiaan Meijer (Нідерланди)
і Lotta Grannenfelt (Фінляндія)

Учасники конференції у Міжнародній клініці відновного лікування
(м. Трускавець)

Учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції
«Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи»
перед входом до головного корпусу університету
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Обговорення сучасних викликів до якості підготовки вчителів
16 – 18 травня 2019 року у Кракові відбулася одна з найбільш престижних в
Європі конференцій, присвячених проблемам освіти, TEPE-2019 «Якість вчителів та
якість підготовки вчителів» (Quality teachers and quality (in) teacher education).
Професор Світлана Щудло на запрошення організаторів конференції (голова
оргкомітету – професор Йоанна Мадалінська-Міхалак) взяла участь у заході. Разом із
доктором Віолеттою Юнік з університету Казимира Великого у Бидгощі представила
доповідь «Polish-Ukrainian academic cooperation for the development of education of
future specialists in the field of addiction prevention» за матеріалами дрогобицькобидгощського проекту. Другий виступ, спільно з професором Уманського
державного педагогічного університету імені П.Г. Тичини Оксаною Заболотною, на
тему «Research on Quality of In-Service Teacher Education and Professional Development
in Ukraine by TALIS Methodology and its Policy Impact», був присвячений аналізу
проблем професійного розвитку педагогів в Україні за матеріалами проекту TALIS.
Крім того, професор Світлана Щудло модерувала одне з секційних засідань
конференції.
Результати представлених на
конференції наукових досліджень
будуть опубліковані в англомовній
колективній
монографії.
Також
учасникам
представили
та
подарували монографію, яка вийшла
друком у Варшаві польською й
англійською
мовами
«Лідерство
вчителів», серед авторів якої є
професори Світлана Щудло і Оксана
Заболотна.
Професор Світлана Щудло та д-р Віолетта Юнік
представляють результати дрогобицькобидгощського проекту

Доктор Віолетта Юнік (Бидгощ), професори
Оксана Заболотна (Умань) і Світлана
Щудло на відкритті конференції
Професори Світлана Щудло (зліва) та
Оксана Заболотна на фоні авторської
монографії «Лідерство вчителів»
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Перемога студентів навчально-наукового інституту музичного мистецтва
на Міжнародному конкурсі «Зірки Придніпров’я»
18 – 19 травня 2019 року у Могильовському державному університеті імені
А. Кулєшова (Білорусь) відбувся ІІІ Міжнародний конкурс «Зірки Придніпров’я –
2019».
Конкурс проводиться у номінаціях «Народні інструменти (баян, акордеон,
цимбали, домра, балалайка, бандура)» та «Вокал (академічний і народний)» у різних
вікових категоріях – від початкових мистецьких закладів освіти до студентів ЗВО.
Цьогорічні конкурсанти-учасники прибули як із різних закладів освіти Білорусі, так і
Литви, Латвії, Росії. Українську делегацію представили студенти І курсу навчальнонаукового інституту музичного мистецтва акордеоніст Роман Дидик (клас доцента
Андрія Душного) та вокалістка Софія Костирко (клас професора Корнелія
Сятецького). Представництво нашої країни
доповнили учасники із музичних шкіл
Старого Самбора й Борислава та Львівської
національної музичної академії
імені
М. Лисенка.
Очолила журі народна артистка
Білорусі,
голова
фонду
Президента
Республіки Білорусь, доцент Білоруської
академії
музики
Ніна
Шарубіна.
Директором та координатором конкурсу
виступив завідувач кафедри музики та
Співає студентка І курсу Софія Костирко
естетичної
освіти
Могильовського
державного
університету
імені
А. Кулєшова, доцент Петро Забєлов.
За
підсумками
конкурсних
прослуховувань, дрогобицькі виконавці
удостоєні найвищих нагород – лауреати І
ступеня
Роман
Дидик
(номінація
«акордеон») та Софія Костирко (номінація
«академічних вокал»).

Українська делегацiя iз органiзатором
конкурсу доцентом Петром Забєловим у
Могильовському державному університеті
імені А. Кулєшова

Доцент Андрiй Душний
iз лауреатом І премiї
Романом Дидиком
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Науково-методичний семінар «Сучасні нестандартні технології навчання
математики учнів початкової школи»
20 травня 2019 на факультеті початкової та мистецької освіти відбувся науковометодичний семінар «Сучасні нестандартні технології навчання математики учнів
початкової школи». З вітальним словом виступив завідувач кафедри математики,
інформатики та методики їх викладання у початковій школі професор Володимир
Ковальчук.
Модераторами
наукового-методичного
семінару були доцент кафедри математики,
інформатики та методики їх викладання у
початковій школі Олександра Шаран, доцент
кафедри математики, інформатики та методики їх
викладання у початковій
Доповідає учитель СЗОШ I-III
школі Оксана Жигайло та
ступенів № 1 Юлія Бец м. Броди
викладач
методики
навчання
математики,
викладач-методист
КЗ ЛОР
«Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»
Ольга Собковська.
Доповідачі розкрили такі теми:

«Міжпредметна інтеграція у початковій школі»
(Юлія Бец, учитель СЗОШ I – III ступенів № 2 міста Броди);

«Ментальна арифметика в сучасній початковій
школі» (Софія Гідей, студентка ІV курсу, групи ПО-43
Доповідач студенткаКЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана
магістрантка
Тетяна Лапунька
Филипчака»);

«Застосування методик М. Монтессорі, М. Зайцева на уроках математики у
початковій школі» (Тетяна Лапунька, студентка другого (магістерського) рівня вищої
освіти факультету початкової та мистецької освіти).
Відбувся обмін думкaми щодо використaння нестандартних технологій
навчання математики у початковій школі. Слова подяки учасникам висловила
заступник декана доцент Любов Білецька.

Учасники науково-методичного семінару
«Сучасні нестандартні технології навчання математики учнів початкової школи»
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VII Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана»
У кінці травня 2019 року мала Батьківщина Івана Франка вже всьоме вітала
учасників та гостей літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» для
відзначення пам’ятних днів, присвячених Іванові Франку. У програмі Академії було
анонсовано багато різноманітних заходів, пов’язаних із цією датою. На цей раз вони
тривали з 20 до 29 травня.
20 травня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного
літературно-мистецьку академію «Країна Франкіана» відкрила професор Галина
Сабат. На пленарному
засіданні
з
вітальним
словом виступили ректор
професор Надія Скотна,
міський
голова
Тарас
Кучма
та
старший
науковий
співробітник
музею Івана Франка в
Урочисте відкриття літературно-мистецької академії
Криворівні
Василь
«Країна Франкіана»
Зеленчук. Учасники та
гості мали нагоду послухати лекції професора Ярослави Мельник (Львів) та
директора Національного літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові
Богдана Тихолоза. Відбулися майстер-класи народного артиста України Святослава
Максимчука, щорічна франкознавча конференція «Нагуєвицькі читання» та
презентація п’ятого випуску збірника наукових праць «Нагуєвицькі читання».
Студенти філологічного факультету провели «Франкознавчий круглий стіл», а
студенти навчально-наукового інституту іноземних мов долучилися до літературних
читань «Франко in English» .
Знаковими подіями Академії стали міжфакультетські науково-практичні
семінари, Всеукраїнська інтернет-конференція і низка науково-мистецьких та
пам’ятних заходів, що відбулися в літературно-меморіальному музеї Івана Франка в
Нагуєвичах.
Пам’ятні
заходи
«Країни
Франкіани»
продовжились у Києві на
площі Івана Франка біля
його пам’ятника. Головний
натхненник – директор
Міжнародного Фонду Івана
Франка Ігор Курус. В
урочистостях взяв участь
Роланд Франко – внук
Організатори та гості «Країни Франкіани»
нашого славного земляка.
Слово й Чин великого Каменяра, – і це потверджує «Країна Франкіана», –
залишаються наріжним каменем духовності та розбудови й утвердження новітньої
української ідеї.
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Конкурс читців поезії «Франків огонь в одежі слова»
Справжньою окрасою VІІ літературно-мистецької академії «Країна
Франкіана» став уже традиційний конкурс читців поезії Івана Франка і про Івана
Франка «Франків огонь в одежі слова», який відбувся 21 травня 2019 року. Цього
унікального свята високої Поезії Івана Франка, напевно, не було б, якби не
наполегливість і не завзяття його направду хрещеного
батька Юрія Львовича Кишакевича. Коли літературномистецька академія лише розпочинала свою тріумфальну
ходу, Юрій Львович мріяв про те, щоб на повен голос з уст
галицької юні лунало пристрасне й рішуче, ніжне й
мелодійне, упевнене й переконливе Каменяреве слово.
Цьогоріч у величному дійстві взяли участь 76
школярів і студентів закладів освіти різного рівня
акредитації з Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стебника,
Дрогобицького і Старосамбірського районів. Чи не
вперше університетська актова зала не могла вмістити
всіх, хто завітав на свято поезії Івана Франка. І тут на
Вітальне слово виголошує
ректор університету
конкурсантів чекав ще один сюрприз: народний артист
професор Надія Скотна
України Святослав Максимчук провів для шанувальників
Франкового слова незабутні експрес-класи акторської та
виконавської майстерності. У творчому доробку знаного
митця – унікальна художня Франкіана. Школярі і студенти
змагалися у трьох вікових категоріях: 3 – 6-й класи; 7 – 9-й
класи; 10 – 11-й класи, студенти коледжів, університету.
Кваліфіковане журі на чолі з народним артистом
України Святославом Максимчуком було справді вражене та
заворожене юними майстрами декламації. Найкращими у
своїх групах стали: Вікова категорія 3 – 6 класи:
І місце – Марія Посоленик (Дрогобицька ЗСШ І – ІІІ ст.
Софійка Кафлик, учениця
Дрогобицької ЗОШ № 15,
№ 16). ІІ місце – Руслана Сидір (Опорний ЗОНЗ – ЗСШ І –
серед призерів конкурсу
ІІІ ст., м. Хирів Старосамбірського р-ну); Ольга Карпінець;
Артем Бурін (Дрогобицький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 3).

Журі конкурсу читців поезії
«Франків огонь в одежі слова»

Святослав Максимчук
Наймолодший
в оточенні юних
учасник конкурсу
талантів.Такі миті не
Миколка
забуваються…
Розлуцький

Вікова категорія 7 – 9-й класи:
І місце – Анастасія Стецик (Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого);
Соломія Сваволя (Опорний ЗОНЗ – ЗСШ І – ІІІ ст., м. Хирів Старосамбірського р-ну).
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ІІ місце – Ярина Гев’юк (Дрогобицька загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів № 1 ім. Івана Франка); Марта Смутна (Вороблевицька
СЗШ І – ІІІ ст.); ІІІ місце Іванна Юзефович (Нижньогаївський
навчально-виховний комплекс І – ІІІ ст.); Юрій Безик; Андріана
Ворзна (Дрогобицька ЗОШ І – ІІІ ст. № 17). Вікова категорія 10 –
11-й класи, студенти коледжів, університету: І місце – Ольга
Ціздин (філологічний факультет ДДПУ); ІІ місце – Євгенія
Погоріла (Дрогобицький механіко-технологічний коледж);
ІІІ місце – Юлія Шемлій (Попелівський НВК);
Юні шанувальники і справжні майстри слова Івана Франка
понесли із собою часточку міці і духу Каменяра.
Учениця Дрогобицької гімназії
імені Богдана Лепкого Анастасія
Стецик стала переможцем у
середній віковій категорії

Доброзичлива команда журі в оточенні
наймолодших конкурсантів

Майстер-клас проводить
Народний артист України
Святослав Максимчук

Актова зала імені професора Валерія Скотного в очікуванні свята
декламації Франкового слова
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«Красуня університету – 2019»
22 травня 2019 року в Народному домі імені Івана Франка відбувся конкурс
«Красуня університету – 2019», який традиційно організовує профком студентів.
Відповідно до положення, у конкурсі
брали участь 9 учасниць – представниці
від кожного інституту та факультету.
Програма заходу складалася з таких
конкурсів:
«Український
стиль»,
«Представлення»,
«Інтелектуальний»,
«Мій талант», «Вихід у купальниках»,
«Вечірній» (вихід у вечірніх сукнях).
Конкурс «Український стиль»
Для
глядачів
також
була
підготовлена різноманітна концертна програма: звучали пісні у виконанні
минулорічних переможців та учасників конкурсу «Шанс» дуету Анни-Марії
Мельникович та Романа Шепіди, Ірини Навроцької, Марти Верес. Свою
майстерність на сцені продемонстрували знані на Дрогобиччині танцювальні
колективи «Мерінга», «Імпресіа» й «Азарт». Цікавий виступ показали вихованці
спортивного клубу «Еней». Хвилини сміху глядачам подарувала команда КВН
«Френдзона», а концертмейстр Юрій Дякунчак зачарував усіх присутніх грою на
акордеоні.
Гарну атмосферу в залі створили та підтримували Ірина Навроцька (ведуча
«Твоє радіо») та ведучий розважального агентства «Showtime» Володимир Думич.
Журі, до складу якого входили партнери та спонсори конкурсу, визначили
переможців.
Ними стали: ІІ Віце-міс – Марта Сенишин, студентка філологічного
факультету; І Віце-міс – Богдана Гірська, студентка факультету психології, педагогіки
та соціальної роботи і корону «Красуні університету – 2019» отримала представниця
історичного факультету Людмила Базишин.
Усі учасниці «Красуні
університету – 2019» отримали
квіти та цінні подарунки від
організаторів і спонсорів, а
переможниця номінації «Міс
глядацьких симпатій» Людмила
Базишин
(історичний
факультет) – сертифікат на
безкоштовний тур в Європу.
«Красуня університету – 2019»
Людмила
Базишин
стала
володаркою головного призу –
сертифіката
на
проведення
весільної церемонії.
Учасниці конкурсу «Красуня університету – 2019»
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Свято останнього дзвоника
на факультеті початкової та мистецької освіти
На факультеті початкової та мистецької освіти вже стало доброю традицією
наприкінці весни відзначати Свято останнього дзвоника – завжди урочисте, радісне й
водночас сумне та хвилююче як для випускників, так і для викладачів. Останній
дзвінок пролунав прощальною мелодією 22 травня 2019 року.
Студенти академгруп подарували чимало зворушливих і теплих слів
викладачам факультету. Присутні із захопленням поринули у світ музики,
образотворчого мистецтва, радіючи талантам випускників. Їхній доброзичливий
гумор допоміг згадати веселі і безтурботні студентські роки. На згадку випускникибакалаври подарували деканові факультету доценту Іванові Кутняку наказ на
подальше успішне керівництво колективом, академнаставникам – доцентам Наталії
Стасів, Ірині Садовій, Наталії Калиті та старшому викладачеві Галині Савчин –
вручили сертифікати, які засвідчили любов і шану студентів.
З напутнім словом звернувся до випускників декан факультету початкової та
мистецької освіти доцент Іван Кутняк, який побажав щасливої долі, миру, злагоди,
реалізації мрій і задумів. Були цього дня і нагороди – подяки та грамоти кращим із
кращих.

З напутнім словом до
випускників звернувся декан
факультету початкової та
мистецької освіти
доцент Іван Кутняк

Студенти-випускники подарували чимало зворушливих
і теплих слів викладачам факультету початкової та
мистецької освіти. Доброзичливий гумор студентів дав
змогу згадати веселі і безтурботні студентські роки
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Студенти університету долучилися до роботи в закладах дошкільної освіти
У рамках святкування щорічної літературно-мистецької академії «Країна
Франкіана» 23 травня 2019 року студенти другого курсу факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи завітали в ЗДО № 19 «Полуничка» м. Дрогобич, де їх
радо зустріли дітвора та вихователі.
Студенти подарували вихованцям дві казки: «Золота гуска» (в авторському
опрацюванні Б. Лепкого) та українську народну казку «Ріпка» (в авторській
інтерпретації І. Франка).
Дитячі емоції були щирими та наповнені сміхом, радістю. На завершення
заходу всі учасники об’єдналися у спільному танці.

Студенти подарували дітям казку
«Золота гуска»

Студенти спеціальності Дошкільна освіта
підготували для дітей українську народну
казку в обробці Івана Франка «Ріпка»

Вихованці закладу дошкільної освіти «Полуничка»
разом зі студентами факультету психології,
педагогіки та дошкільної освіти об᾿єдналися у
спільному танці
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Науковий семінар «Педагогічні погляди Івана Франка у контексті реформ
сучасної освіти» у Дрогобицькому педуніверситеті
24 травня 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного в рамках
проведення літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» відбувся науковий
семінар «Педагогічні погляди Івана Франка у контексті реформ сучасної освіти»,
присвячений пам’яті професора Омеляна Вишневського. Модератор заходу –
професор Галина Сабат.
З вітальним словом до учасників та гостей
заходу звернулася ректор професор Надія Скотна.
Із доповідями на семінарі виступили: доценти
Микола Галів, Юрій Калічак, Роман Вишнівський,
професори Тетяна Пантюк, Микола Зимомря,
Михайло
Шалата
і
доцент
Львівського
національного університету імені Івана Франка
Володимир Микитюк.
Крім того, відбулася презентація монографії
З вітальним словом до учасників
Володимира Микитюка «Педагогічні концепти
та гостей заходу звернулася
Івана Франка».
ректор професор Надія Скотна

Доповідає директор музею
«Дрогобиччина» Алла Гладун

Із доповіддю виступив доцент
Микола Галів

Професор Тетяна
Пантюк

Професор
Михайло Шалата
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Завершився
захід
музичними вітаннями від
ансамблю
скрипалів
«Чарівні мелодії».
Бібліотека Дрогобицького
університету
підготувала
виставку наукових праць
доробку
світлої
пам’яті
професора
Омеляна
Вишневського.

Професор
Володимир Микитюк

Відбувся науково-практичний семінар студентів і молодих учених
27 травня 2019 р. на біолого-природничого факультеті в рамках VІІ
літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» відбувся науково-практичний
семінар студентів і молодих вчених «Іван Верхратський – учитель Івана Франка».
Творчі ініціатори та організатори семінару: декан біолого-природничого
факультету доцент Світлана Волошанська, професор Галина Сабат, завідувач відділу
природи музею «Дрогобиччина» Володимир Пограничний, професор Михайло
Шалата, доценти Володимир Галик, Василь Стахів і Надія Стецула.
Цього дня було організовано
виставку
вишиваних
рушників
«Бойківські узори», яку презентувала
голова мікрорайонної громадської
організації
«Союз
українок
Дрогобиччини» Леся Процик.
Слово на пошану професора
Івана Верхратського та Івана Франка
виголосили
професори
Михайло
Шалата і Галина Сабат. Доцент
Світлана
Волошанська
окреслила
широкий
спектр
наукової
і
Вiдкрила семiнар декан біолого-природничого
просвітницької
діяльності
Івана
факультету доцент Свiтлана Волошанська
Верхратського.
Володимир
Пограничний провів змістовний історичний екскурс у життєвий і творчий шлях
науковця, презентуючи архівні бібліографічні документи та світлини. У своїй
розповіді він наголосив, що результати орнітологічних та ентомологічних
досліджень мають не лише історичну цінність, але й важливі для аналізу
багаторічних змін фауни.
На пленарному засіданні доповідали студенти історичного та біологоприродничого факультетів Аліна-Тетяна Звіринська, Лілія Гриник (науковий
керівник – Володимир Галик), Василина Харко, Олена Величко, Уляна Маланяк,
Ірина Бардак (науковий керівник – Надія Стецула), Софія Дума, Ганна Данилів
(наукові керівники – Василь Стахів та Галина Кречківська).

Слово на пошану професора
Івана Верхратського та Івана
Франка виголосив
професор Михайло Шалата

Студенти біолого-природничого факультету
Ганна Данилів і Софія Дума
доповідають на пленарному засіданні
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Дрогобицький педуніверситет відзначив
103-і роковини від дня смерті Івана Франка
28 травня 2019 року в рамках проведення VІІ літературно-мистецької академії
«Країна Франкіана» відбулося відзначення 103-х роковин від дня смерті Івана Франка
громадською панахидою, що пройшла біля пам’ятника славному Каменяреві у
Дрогобичі. Відправили панахиду священники всіх релігійних конфесій міста.
Відкрила захід ректор професор Надія Скотна, яка у своєму виступі
наголосила на величі Франкового генія: «Іван Франко – неординарна, могутня і
потужна творча особистість; він – письменник, який уособлює шлях до істини,
універсальний інтелект нації та ціла академія наук в одній особі. Пам’ять про
великого українця повинна жити в наших серцях, надихати на відстоювання правди
та інтересів України!».
Слово на пошану Каменяра
виголосив професор Михайло
Шалата, зауваживши, що Іван
Франко був щирим українцем та
патріотом поневоленої України.
Він любив правду, не мирився, що
владні
особи
пропагували
одурювання народу. Професор
провів паралелі між двома
Геніями українського народу
Панахиду відправили священники всіх релігійних
Тарасом Шевченком та Іваном
конфесій міста Дрогобич
Франком, а також згадав історію
спорудження
пам’ятника
Каменяреві у Дрогобичі.
Після панахиди усі присутні
поклали
квіти
до
підніжжя
пам’ятника Івану Франкові в
Дрогобичі.
Продовжився
захід
Слово на пошану Каменяра
Відкрила захід
виголосив професор
Всеукраїнською
науковою
ректор університету
Михайло Шалата
професор Надія Скотна
конференцією
«Історикокультурна спадщина Івана Франка та
Україна:
поступ
і
перспективи
дослідження» (модератор – доцент Богдан
Лазорак) на Батьківщині Каменяра в селі
Нагуєвичі. Присутній онук Івана Франка
Роланд привітав учасників конференції та в
урочистій атмосфері відкрив виставку
картин і живопису Тараса Франка (сина
Каменяра) «Феноменальний письменник,
філософ і справжній чоловік».
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У рамках конференції відбулася акція відродження «Дерева волі українського
народу»: садіння дуба онуком письменника Роландом Франком біля меморіального
пам’ятника Івану Франкові.

Президія конференції

Модератор – доцент
Богдан Лазорак

Учасники конференції «Історико-культурна спадщина Івана
Франка та Україна: поступ і перспективи дослідження»

Покладання квітів до підніжжя Каменяреві у Державному
історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі»,
створеному 10 березня 1994 року
на батьківщині Івана Франка
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Професор Ярослава
Мельник (Український
католицький університет)

Виступила ректор
професор Надія Скотна

«Дерева волі українського
народу»: садження дуба біля
меморіального пам’ятника
Івану Франкові

Університет відзначив Міжнародний день захисту дітей
28 травня 2019 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей в рамках
благодійної акції «Я підтримую «Надію» студенти навчально-наукового інституту
фізичної культури та здоров’я виступили одними зі співорганізаторів VІІ
Рекреаційного фестивалю «СпАрт».
Розпочався фестиваль традиційним благодійним легкоатлетичним пробігом
«Разом до змін», маршрут якого пролягав вулицями Дрогобича. Відкрив захід та
виголосив вітальне слово проректор з наукової роботи професор Микола Пантюк.
Учасники пробігу фінішували на площі Тараса Шевченка, де взяли участь у
танцювальному флешмобі «Ми разом».
У рамках благодійної акції відбувався збір пожертвувань. Кошти були
передані на підтримку реабілітаційних програм для дітей з особливими фізичними
потребами у Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю
«Надія».

Студенти і викладачі стартували біля головного корпусу університету
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Звітують студенти факультету початкової та мистецької освіти
29 травня 2019 року у Народному домі ім. І. Франка в рамках VІІ літературномистецької академії «Країна Франкіана» відбувся творчий звітний концерт і виставка
творчих робіт студентів факультету початкової та мистецької освіти.
У звітному концерті були представлені
твори класичної дуетної, народно-сценічної
та
сучасної
хореографії.
Студентивипускники під керівництвом доцентів Петра
Фриза, Ігоря Храмова, викладачів Ольги
Мартинів, Магдалини Марушки яскраво
продемонстрували
свої
вміння
як
балетмейстери
і
керівники
творчих
Танцювальний клуб спортивного танцю
танцювальних шкіл і студій Львівщини.
«Делайт» м. Львів
У
фойє
Народного дому імені Івана Франка студенти
спеціальності і спеціалізації «Образотворче мистецтво»
під керівництвом професора Олени Никорак, доцентів
Михайла Сидора і Володимира Жишковича, старших
викладачів Жанни Ясеницької та Галини Савчин,

Ансамбль танцю «Нова хвиля».
Керівник – Ольга Мартинів

викладача
Людмили
Волотко представили звітну
виставку картин, яка засвідчила неабиякий мистецький хист і професійне
становлення випускників.
Студенти Самбірського коледжу культури і мистецтва

Театр танцю «Імпресія».
Керівник – Магдалина Марушка

Танець «Повітряний екіпаж».
Керівник – Магдалина Марушка

Хореографічна композиція
«Цвіте терен»

На завершення звіту ректор професор Надія Скотна, декан факультету
початкової та мистецької освіти доцент Іван Кутняк і завідувач кафедри
культурології та мистецької освіти доцент Валентина Дротенко висловили подяку
121

викладачам, студентам, а також вихованцям танцювальних колективів, побажали
успіхів у майбутній професійній діяльності. Викладачам-хореографам, студентамбакалаврам, студентам-магістрам ректор Надія Скотна вручила почесні відзнаки.

Подяку від ректора професора Студентка Іванна Попадинець
Надії Скотної отримує
отримує подяку за кращу
викладач Ольга Мартинів
постановку танцю

Юрій Дякунчак –
провідний концертмейстр

Вітання ректора професора Надії Скотної учасникам творчого звітного концерту
на закритті VІІ літературно-мистецької академії «Країна Франкіана»

Декан факультету
початкової та мистецької
освіти доцент Іван Кутняк

Виставка творчих робіт студентів спеціальності і спеціалізації
«Образотворче мистецтво»
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Звіт студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров᾿я
про семестрове навчання у Бельгії
29 травня 2019 р. у навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я
відбувся звіт студентів третього курсу Ігоря Явора та Дмитра Дужого про тримісячне
навчання в Університеті прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) у рамках програми
Еразмус +.
Студенти
розповіли
про
особливості навчання на освітньому рівні
«Бакалавр» спеціальності «Ерготерапія»
у VIVES University College, окреслили
відмінності в організації і проведенні
освітнього
процесу
порівняно
з
Україною, ознайомили з умовами
проживання і дозвілля студентів у VIVES.
Студенти ІІІ курсу Ігор Явір та Дмитро
Розповідь була доповнена цікавими
Дужий розповідають про навчання в
Університеті прикладних наук ВІВЕС
презентаціями.
(Бельгія) у рамках програми Еразмус+
Особливий інтерес в аудиторії
викликала розповідь про практику в
закладах реабілітації з ерготерапії й
фізичної терапії з особами різних
вікових груп з руховими, когнітивними,
сенсорними порушеннями та іншими
обмеженнями життєдіяльності. Під час
навчання
у
Бельгії
студенти
здобули неабиякий досвід, яким охоче
діляться
з
колегами,
і
який,
безперечно,
знадобиться
їм
у
Презентацію про навчання у Бельгії
представляє студент ІІІ курсу Дмитро Дужий
майбутньому.

Про практику в бельгійських
реабілітаційних центрах
(ерготерапії й фізичної терапії)
розповідає студент ІІІ курсу Ігор Явір

Студенти Ігор Явір і Дмитро Дужий
під час практики у бельгійському
реабілітаційному центрі
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