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«Візерунки Прикарпаття – 2019» 
 

ХІІ Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття» відбувся 29 листопада – 1 грудня 2019 року на базі ДДПУ ім. Івана 

Франка. Організатором конкурсу виступила кафедра народних музичних 

інструментів та вокалу (завідувач – доцент Андрій 

Душний).  

Цьогорічний конкурс об’єднав виконавців на 

баяні-акордеоні та розмаїті ансамблі й оркестри із 

України, Білорусі, Литви. На відкритті заходу із 

вітальною адресою виступила голова оргкомітету, 

ректор професор Надія Скотна. 

До складу журі увійшли знані митці: Фредерік 

Дешампс (Франція), Володимир Зубицький (Італія – 

Україна); Маріте Маркєвічене (Литва), Сподріс Качанс 

(Латвія) та представники України Ігор Саєнко (Київ), 

Ярослав Олексів (Львів), Юрій Чумак (Дрогобич). 

У рамках конкурсу відбулися такі заходи: 

 ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ 

століть», яка в рамках конкурсу скликала 

представницьке коло фахівців із Франції, Італії, 

Словаччини, Чехії, Латвії, Литви, Казахстану, Білорусі, 

В’єтнаму, українських регіонів (Київ, Львів, Івано-

Франківськ, Миколаїв, Дніпро, Чернігів, Мелітополь, 

Дрогобич, Червоноград, Міжгір’я, Старий Самбір, 

Стебник, Великий Любінь). Головні доповіді конференції 

опубліковані у збірнику наукових праць. Серед 

доповідачів пленарного засідання – плеяда молодих 

науковців Франкового університету під керівництвом 

доцента Андрія Душного: Роман Стахнів, Ганна Савчин, 

Андрій Олексюк, Роман Дидик; гості із м. Остер 

(Чернігівська обл.) Віра Вербова та Ігор Євенко із Івано-

Франківська; представники європейських країн Маріте 

Маркєвічене із Шяуляя (Литва) та Сподріс Качанс із 

Даугавпілса (Латвія).  

 3,5-годинний майстер-клас професора Фредеріка 

Дешампса, який викликав велике зацікавлення серед 

педагогів. Учасниками стали учні українських закладів 

освіти: Артем Іщенко, Микола Синягівський (Львів), 

Олександр Семко (Перегінськ), Сергій Сапун (Шостка), 

дует Остап Гринаш та Володимир Орос (Дрогобич), за 

участі яких французький педагог демонстрував свою 

методичну систему. 

 Концерти молодих виконавців, лауреатів 

Вітальне слово виголосила 
ректор професор  

Надія Скотна 

 Маріте Маркєвічене 
(Шяуляй, Литва) 

Сподріс Качанс 
(Даугавпілс, Латвія) 

Віра Вербова (Остер) 
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найпрестижніших міжнародних конкурсів світу, серед яких «Трофей світу» та 

«Кубок світу» – Йонас Возбутас (Шяуляй, Литва) та Роман Пунейко (Львів, Україна). 

 Концерт лауреатів, який ще раз 

продемонстрував професійну глибину 

роботи журі. Окрилені переможці під рясні 

аплодисменти та вигуки «браво» з 

ентузіазмом «працювали» на сцені 

Дрогобицького університету, яка для 

багатьох стане трампліном у високе 

мистецтво. 

Отже, наші здобутки настільки 

вразили професора Фредеріка Дешампса, що 

Всесвітня конфедерація акордеоністів (в його 

особі) вивчає можливість проведення 

«Трофею світу – 2021» з акордеона у 

Дрогобичі та Трускавці. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас Фредеріка Дешампса 
(Франція) 

Для гостей співали: професор Корнель 
Сятецький, доцент Петро Турянський, 

старший викладач Андрій Боженський; 
акомпонує старший викладач 

Валерій Шафета Роман Пунейко (Львів) 



219 
 

Інтелектуальна гра на філологічному факультеті 
 

2 грудня 2019 року на філологічному факультеті було проведено 

інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?» між командами «Світ навиворіт» (І курс), 

«Шерлок Холмс» (ІІ курс) та «Сузір’я» (ІІІ курс). 

Гру організували студенти групи УА-32Б. Ведуча – Богдана Рущак, 

відповідальні за сценарій, організацію, музичне та презентаційне оформлення – 

Лідія Воробель та Марія Гуменна. 

Командам поставили 11 запитань від гравців різних професій, а також 

провели ІІІ раунди бліц-турніру. І раунд складався із 4 запитань-ілюстрацій (по 20 

секунд кожна); ІІ раунд ‒ 10 парних запитань на швидкість відповідей; ІІ раунд ‒ 

розшифрування 5 ребусів (по 40 секунд на кожний). 

Після усіх поєдинків у фінал вийшли дві команди «Світ навиворіт» та 

«Шерлок Холмс», для яких організували ще один раунд. 

У підсумку абсолютним переможцем стала команда «Світ навиворіт», яку 

нагородили дипломом та тортом. Інші команди були нагороджені заохочувальними 

призами.  

Додатковий раунд команд «Світ навиворіт» та «Шерлок Холмс» 
Додатковий раунд команд «Світ навиворіт»  

та «Шерлок Холмс» 
Трiумф та нагородження команд 

 «Світ навиворіт» 
 

 

Відпрацювання запитань 
команди «Сузір᾿я» 

Робота команди «Шерлок Холмс» 
над ребусами 

Журі конкурсу 
інтелектуальної гри 
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Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки долучився  

до відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю 
 

У рамках двосторонньої угоди про співпрацю між центром післядипломної 

освіти та доуніверситетської підготовки Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка та Дрогобицьким міськрайонним центром 

зайнятості й з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю 2 грудня 2019 року 

доцент Галина Лялюк провела для осіб з інвалідністю психологічний тренінг 

«Успішне працевлаштування осіб з особливими потребами». Мета заходу – 

підготовка безробітних осіб з інвалідністю до працевлаштування.   

Під час тренінгу Галина Лялюк схарактеризувала основні питання, які 

турбують цю категорію осіб, а саме: чи можуть вони працювати, де їх потенціал 

може бути застосований, хто має брати участь у процесі працевлаштування людей з 

інвалідністю, куди слід звертатися. 

Тренінг допоміг розкрити 

особливості щодо отримання 

справедливого соціального захисту, а 

також сприяв тому, щоб в учасників 

сформувалися навички й уміння 

успішної інтеграції в суспільстві, 

слухачі навчилися будувати 

продуктивні психологічні та 

соціальні міжособистісних відносин, 

аналізувати соціально-психологічні 

ситуації, краще розуміти себе й 

інших під час спілкування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Тренінг у Дрогобицькому міськрайонному центрі 
зайнятості з нагоди Міжнародного дня людей  

з інвалідністю  

Доцент Галина Лялюк провела психологічний тренінг 
«Успішне працевлаштування осіб з особливими потребами» 
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Свято до Дня української писемності та мови на філологічному факультеті 
 

3 грудня 2019 року на філологічному факультеті відбувся захід, приурочений 

Дню української писемності та мови. 

Студенти ІІІ курсу із трепетом виконували пісні, декламували вірші, 

розповідали бувальщини та легенди, навели приклад сучасного сленгу, який часто 

використовує молодь. 

Ведучі Наталія Куцин та Уляна Павлишин цікаво 

розповіли про значення і роль рідної мови, зокрема 

вплив українських мелодій на творення класичної 

музики геніальними композиторами І. Стравинським 

В. Моцартом, Л. Бетховеном, М. Глінкою. Крім того, 

студенти зробили екскурс у часи розвитку та 

становлення української літературної мови, розповіли 

про її нівелювання, русифікацію та полонізацію. 

Між усіма глядачами була проведена цікава, 

змістовна й повчальна вікторина про українську мову, а 

також відгадування та складання закодованих слів за 

картинками. Учасників свята, які давали правильні 

відповіді, нагородили солодкими призами. 

Фінальним акордом заходу було спільне 

виконання пісні Лесі Горової «Українська мова» (заспів виконала студентка Анастасія 

Марчак). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Спiльне складання закодованих 
слiв за картинками 

Фінальний акорд заходу – спільне 
виконання пісні Лесі Горової 

«Українська мова». 
Солістка – Анастасія Марчак 

Студенти зробили екскурс в часи розвитку та 
становлення української літературної мови 
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Участь Дрогобицького університету в «ІІ ярмарку вакансій» 
 

3 грудня 2019 року у Дрогобичі відбувся «Ярмарок вакансій – 2019» під гаслом 

«Живи і працюй – з нами Дрогобич будуй!». Захід проходив у Народному домі імені 

Івана Франка, де впродовж кількох годин функціонувала виставка вакансій та освітніх 

послуг від 15 роботодавців і 9 закладів освіти  Дрогобиччини. 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

представляли відділ молодіжної політики та соціальної роботи спільно з відділом 

інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю й активними студентами 

факультету психології, педагогіки та соціальної роботи. 

Під час представлення виставки вакансій та освітніх послуг учні й відвідувачі 

мали змогу ознайомитися з напрямами підготовки та переліком спеціальностей, які 

пропонуються нашим Університетом. 

Користуючись нагодою, активні учасники заходу могли приміряти мантію 

випускника Дрогобицького університету та отримати солодкий подарунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Ярмарок вакансій – 2019» під гаслом «Живи і працюй – з нами Дрогобич будуй!» 

На «ІІ ярмарку вакансій» Дрогобицький державний педагогічний імені Івана Франка 
університет представила ректор професор Надія Скотна 



223 
 

День відкритих дверей на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

7 грудня 2019 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбувся День 

відкритих дверей. Майбутні абітурієнти приїхали з різних куточків Львівщини, щоб 

визначитися з вибором майбутньої професії. Відкрив захід декан факультету доцент 

Іван Кутняк, який запросив на навчання, розповів про факультет, матеріально-

технічну базу, організацію дозвілля та побуту студентів. 

Проректор з наукової 

роботи професор Микола 

Пантюк привітав випускників 

шкіл та їхніх батьків, 

наголосив на важливості 

виваженого підходу до 

обрання майбутньої 

спеціальності, окреслив 

наукові і професійні здобутки 

одного з найстаріших 

педагогічних закладів України, розповів про працевлаштування випускників. 

Проректор зауважив, що наш університет завжди прагне розширювати можливості і 

перспективи для студентів. 

Під час презентації факультету гості мали 

змогу ознайомитись із здобутками кафедр, 

дізнатися про освітні програми, за якими 

здійснюється підготовка в університеті, отримати 

інформацію про Правила прийому. 

У вигляді концерту були представлені 

творчі здобутки студентів факультету: виступ 

театру танцю «Імпресія» (керівник – викладач 

кафедри культурології та мистецької освіти 

Магдалина Марушка), виступ учнів дитячої школи танцю «Marmus» (керівник – 

студентка ІV курсу спеціальності «Хореографія» Марта Мусійчук), сольні музичні 

номери Анни-Марії Мельникович та Вікторії Кордюк. 

У холі факультету демонструвалася виставка 

картин студентів спеціальності «Образотворче 

мистецтво». 

Згодом викладачі провели тренінг з інформаційних 

технологій (кафедра математики, інформатики та 

МВПШ), тренінг із риторики (кафедра філологічних 

дисциплін та МВПШ), майстер-класи з хореографії та 

образотворчого мистецтва (кафедра культурології та 

мистецької освіти), квест «Мій вибір» (кафедра педагогіки 

та методики початкової освіти). 

На завершення учні шкіл оглянули кабінети, 

їдальню. 
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Цей день надовго залишиться в пам’яті абітурієнтів, адже вони не лише побували на 

одному з факультетів Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, але ще й мали змогу поспілкуватися з його студентами та 

викладачами. 
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Музична перемога студентки навчально-наукового інституту  

музичного мистецтва на Міжнародному конкурсі 
 

7 – 8 грудня 2019 року у Львівському державному Палаці естетичного 

виховання учнівської молоді відбувся Міжнародний музичний конкурс «Зіркові хвилі 

хітів – 2019», який охопив понад 100 учасників. Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка представляла студентка магістратури 

навчально-наукового інституту музичного мистецтва Марта Абрамів.  

Здобувши музичну освіту у Ходорівській дитячій школі мистецтв                     

ім. Б.-Ю. Янівського, піаністка продовжила 

навчання у Дрогобицькому музичному 

коледжі ім. В. Барвінського. Сьогодні 

професійну та концертно-виконавську 

майстерність Марта Абрамів удосконалює в 

інституті музичного мистецтва Дрогобицького 

університету в класі фортепіано доцента 

кафедри музикознавства та фортепіано Уляни 

Молчко. Цей знаний педагог вже понад 30 

років у складі фортепіанного дуету з доцентом 

Олександрою Німилович пропагує твори 

зарубіжних та українських композиторів для 

інструментального ансамблю як на 

міжнародних, так і на вітчизняних сценах. У 

класі Уляни Молчко зросли чимало 

лауреатів: Олена Фенцик, Юлія Олач, 

Христина Греб, Софія Січ. 

На Міжнародному музичному 

конкурсі «Зіркові хвилі хітів – 2019» Марта 

Абрамів представила програму з 

фортепіанних творів Василя Барвінського, 

Нестора Нижанківського, Сергія Прокоф’єва. 

Журі відзначило її високий концертно-

виконавський рівень, якому властиві 

блискуча технічна майстерність, глибоке 

розуміння стильових особливостей 

композицій, тонка індивідуальна інтонаційна 

манера, багата темброва інструментальна 

палітра. Здобутий під час навчання у 

Дрогобицькому університеті професійний 

гарт, дозволив Марті Абрамів стати 

лауреатом І премії Міжнародного музичного 

конкурсу «Зіркові хвилі хітів – 2019».  
  

 

 

Студентка-магістрантка Марта Абрамів – 
Лауреат І премії 

Міжнародного музичного конкурсу 
«Зіркові хвилі хітів – 2019» 

(м. Львів) 
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Пропедевтична практика – старт до успіху 
 

10 – 11 грудня 2019 року на факультеті початкової та мистецької освіти 

відбулася звітна конференція за результатами проходження пропедевтичної 

практики студентами ІІІ – ІV курсів. 

Основний час практикантів регламентовано завданнями зі спостереження й 

аналізу педагогічного процесу у школі; ознайомлення з документацією класовода; 

участь студентів у тематичних семінарах та тренінгах. 

У вигляді відеозвітів, презентацій студенти-практиканти обмінювалися 

враженнями, досвідом, пропозиціями, ідеями, ділилися проблемами. 

За результатами проходження пропедевтичної практики на факультеті 

організовано виставку фотозвітів та індивідуальних завдань студентів. 

Отже, проаналізувавши результати проходження пропедевтичної практики 

студентів та проведеної звітної конференції, можна із впевненістю констатувати, що 

факультет початкової та мистецької освіти Дрогобицького університету готує 

справжніх фахівців для роботи у Новій українській школі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники звітної конференції за результатами проходження пропедевтичної практики 
студентами ІІІ – ІV курсів 

Виступила доцент  
факультету  
Леся Колток  

Студенти у вигляді 
відеозвітів обмінювалися 

досвідом проходження 
практики у школі  

Виставка індивідуальних 
завдань студентів-практикантів 
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Тренінг «Використання STEM-підходу в освітньому процесі початкової школи: 

на прикладі робототехніки» на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

Доцентами кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у 

початковій школі Олександрою Шаран і Оксаною Жигайло проведено 11 грудня 

2019 р. тренінг «Використання STEM-підходу в освітньому процесі початкової школи: 

на прикладі робототехніки». Під час тренінгу викладачі робоклубу «Винахідник» 

Тетяна Іваник (студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти) та Марія 

Лагодич  (випускниця факультету) продемонстрували можливості використання 

STEM-підходу в освітньому процесі початкової школи, а також у позашкільній 

діяльності на  прикладі  робототехніки.  

Студенти активно складали роботів, програмували їх та емоційно 

спостерігали за ними у дії. 

Слова подяки учасникам й організаторам висловила заступник декана, доцент 

кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 

Любов Білецька.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах – 
складання роботiв 

Організатори заходу(зліва направо):  
доценти Олександра Шаран і Оксана 

Жигайло, старший викладач Оксана Мойко, 
доцент Світлана Луців 

Викладачi робоклубу –
винахiдники Марiя Лагодич 

 і Наталiя Iваник 

Тестування роботiв студентами ІV курсу факультету початкової та мистецької освіти 
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Студенти університету організували «круглий стіл» для учнів Борислава 
 

11 грудня 2019 року студенти третього курсу філологічного факультету 

організували інтелектуально-розважальний «круглий стіл» із джурівцями середньої 

та старшої вікових груп рою «Тустань» Львівського обласного центру краєзнавства, 

екскурсій та туризму, членами якого є учні 8 – 11 класів Бориславської ЗОШ І – ІІІ ст. 

№ 7 (в рамках дисципліни «Педагогіка», доцент Оксана Гевко). 

Для проведення заходу була обрана досить складна тема «Забуті сторінки 

української мови (українська лайка) та антисуржик». Ґрунтовною була підготовка 

студентів, які зуміли активізувати учнів, заохотили їх до вияву ініціативи у створенні 

та моделюванні ситуативних сценок, участі у дискусії, роботи в групах, 

практикуванні у доцільному використанні забутих українських слів, відповідей на 

запитання тощо. 

Джурівці мали можливість прослухати цікаву захопливу теоретичну 

інформацію, подивитися презентації, відео, сценки, які студенти ретельно 

продумали та організували. Гуртківці також виявили креатив в експромтному показі 

власного варіанту сценок на запропоновані теми. 

Студенти здобули неперевершений досвід організації виховного заходу, 

налагодження спілкування та керівництва навчально-виховною діяльністю учнів. 

Фінальним акордом «круглого столу» стало перспективне планування 

продовження співпраці та нових спільних проектів. 

Модератор заходу ‒ студентка Ірина Дейнега. 

 
 

 

 

 

 

 

Бесіду проводить студентка  
Ірина Дейнега 

«Круглий стіл» «Забуті сторінки української мови» 

Модератори дискусії –  
студенти третього курсу  

філологічного факультету  
Наталія Лазор і Микола Іванюк 
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 «Андріївські вечорниці» на історичному факультеті 
 

12 грудня 2019 року на історичному факультеті відбулося останнє практичне 

заняття у нетрадиційній формі перед педагогічною практикою з дисципліни 

«Шкільний курс історії та методика його навчання» на тему «Андріївські вечорниці». 

Розпочався захід переглядом фрагмента фільму про історію вечорниць, яка 

датується ще ХІІ століттям. Ведучі Ірина Стрипа та Мирослав Ющишин запросили 

завітати до однієї з українських хат, де усі змогли розважатися та повеселитися від 

душі. 

Студентка Уляна Вітульська координувала конкурси «Калита», «Андріївська 

ялинка», «Українська пісня», до участі в яких долучилися активні студенти всіх 

курсів. Переможців обирало незалежне журі у складі Ярини Гребеняк та Руслана 

Студинського. 

Дівчата мали змогу взяти участь у таємних ритуальних дійствах та 

передбачити своє майбутнє. У цьому їм допомагали Ірина Остапюк, Марта Стецик, 

Софія Улинець та Наталя Калька. 

Гостей свята частували запашними пампушками з передбаченнями, 

варениками та узваром. 

Весело проводилися ігри «Хробак», «Малюнок», «Викрадання дівчат», 

«Український танок» та «Коди». 

Музичні привітання лунали від Маріанни Дорош та Ярини Кіт. 

На завершення доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін Світлана Біла відзначила готовність четвертокурсників до педагогічної 

практики. 
 

 

 

 

 

 

 

Гра «Коди» 
 

Органiзатори «Андріївських вечорниць» 
 

 

Гра «Український танок» Кусання Калити 
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Товариська зустріч із делегацією з Жешува 
 

12 грудня 2019 року адміністрація Дрогобицького університету мала 

приємність зустрітися з делегацією представників міської влади міста Жешув (РП). 

З педагогами зустрілися: віце-президент пан Станіслав Сенько, директор 

відділу здоров’я пані Рената Жуковська, директор відділу промоції міжнародного 

співробітництва пані Мажена Фуртак-Жебрацька. 

Під час зустрічі з ректором професором Надією Скотною та керівництвом 

структурних підрозділів університету обговорено нові напрями налагодження 

співпраці, а також наголошено на важливості сприяння чинній угоді про співпрацю 

між дрогобицьким та жешувським університетами. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представники адміністрації Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

 імені Івана Франка 

Під час виступу віце-президента  
пана Станіслава Сенька 
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Науково-методичний семінар на факультеті психології,  

педагогіки та соціальної роботи 
 

13 грудня 2019 року на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи 

відбувся науково-методичний семінар «Інтерактивна дошка як засіб інтелектуального 

розвитку дошкільників» (організатори – доцент Оксана Гевко та магістр, вчитель 

інформатики ліцею № 1 ім. І. Франка Олеся Возняк). 

На семінарі були присутні викладачі кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти і студенти І ‒ ІІ курсів спеціальності «Дошкільна освіта». 

Із вітальним словом виступила завідувачка кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти професор Марія Чепіль. 

Доповіді виголосили доцент Оксана Гевко («Використання мультимедійного 

комплексу у навчально-виховному процесі») і магістр факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи, вчитель інформатики ліцею № 1 ім. І. Франка Олеся 

Возняк («Мультимедійні технології як шлях удосконалення STEM – освіти»). 

Цікавими видалися мультимедійна презентація «Використання 

мультимедійного комплексу у роботі із дітьми дошкільного віку, школярами та 

студентами», а також інформація про роботу з програмним забезпеченням 

інтерактивної дошки, була представлена робота із різноманітними інструментами не 

тільки для занять із 

дошкільниками, але й 

використання студентами, 

практичних та 

семінарських заняттях, 

зокрема, при вивченні 

математичних дисциплін 

(функції графіки, таблиці, 

лінійка, циркуль, 

транспортир, формули), 

окремих тем з хімії, 

фізики тощо. Учасники семінару почерпнули багато корисного і потрібного для 

роботи в програмах Paint і Microsoft Word із використанням мультимедійної дошки; 

дізналися, як ефективно послуговуватися для логіко-математичного, мовного 

(вправи, завдання, задачі) 

розвитку дітей 

дошкільного віку 

Із заключним 

словом виступив декан 

факультету психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи доцент Ігор 

Гриник. 
 

 

 
 

Доповідач доцент Оксана Гевко.  
 Дискусiйнi хвилини семiнару 

Заключне слово декана факультету психологiї, педагогiки 
та соцiальноїроботи Iгоря Гриника 
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Участь доцента кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти у 

Міжнародній конференції у Польщі 
 

12 – 13 грудня 2019 року доцент Ігор Зубрицький взяв участь у роботі 

Міжнародної конференції «Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą 

zachowania problemowe», яка відбувалася у польському місті Бидгощ з нагоди               

10-ліття «PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI «FRED GOES NET» W POLSCE». 

Науковими консультантами заходу були: проф. доктор Ральф Деммель 

(Мюнстерський університет, Німеччина), проф. доктор Марія Дептула (Університет 

Казимира Великого у Бидгощі, Польща) та доктор Кшиштоф Осташевський 

(Інститут Психіатрії і Неврології у Варшаві, Польща). 

Модерував конференцію мгр. Роберт Рейняк. У вступному слові він, зокрема, 

вказав на здобутки програми «FreD Goes Net» у Польщі (реалізується у понад 100 

містах) та окреслив перспективи її імплементації в Україні. 

Окрім пленарних засідань, на конференції були проведені тренінгові заняття, 

на яких сертифіковані практики із багаторічним досвідом поділилися з охочими 

клінічним і терапевтичним досвідом роботи із дітьми та молоддю, які мають 

залежність від різних психоактивних субстанцій, з усіма, хто бажав. 

 

 
 

На фото: Віолетта Юнік 
(Університет Казимира 
Великого в Бидгощі) і 

старший викладач  
Ігор Зубрицький 

З доповіддю на Міжнародній 
конференції виступив  

старший викладач 
Ігор Зубрицький 

На фото (зліва направо): 
модератор конференції 

мгр. Роберт Рейняк   
і доповідач Ігор Зубрицький 

Учасники Міжнародної конференції у польському місті Бидгощ 
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Миколая зустрічаймо в цей святий величний час 
 

День святого Миколая – улюблене свято дітей і дорослих. У цей день прийнято 

не лише дарувати подарунки, а й вітати один одного теплими словами, бажати миру 

й достатку.  

Традиційно 18 грудня 2019 року в 

актовій залі імені професора Валерія 

Скотного відбувся святковий ранок для дітей 

«Через поле, через гай йде до діток 

Миколай..», організатором якого став 

профком працівників університету. 

Відкрив свято чудовий виступ 

студентів-музикантів під керівництвом 

Романа Стахніва.  

Із вітальним словом до присутніх звернулася ректор професор Надія Скотна, 

яка побажала всім дорослим і маленьким глядачам миру, злагоди й достатку. 

Діти були у захопленні від чудової гри акторів Львівського академічного 

обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, які презентували 

музичну казку «Бременські музиканти». 

І ось у залі з’явився сам 

Святий Миколай у супроводі 

Янголів. Хитрий та підступний 

Антипко вперто переконував 

дітей бути неслухняними, однак 

перемогли сили добра. 

Усі діти підготували 

віршики, пісеньки, музичні 

дарунки. Кожна дитина отримала 

винагороду за добрі вчинки. 

Святий Миколай вкотре 

переконався, що на ранку в 

університеті присутні талановиті 

маленькі особистості. 

  

 

 

 

 

 

Учасники свята захоплено переглядали музичну 
казку «Бременські музиканти» 

 

 

Усі діти підготували свої 
дарунки для Святого Миколая 

і отримали винагороду за 
добрі вчинки 

Відкрив свято чудовий виступ студентів-
музикантів (керівник – Роман Стахнів) 

Актори Львівського академічного обласного музично-
драматичного театру імені Юрія Дрогобича 
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   Футзальна жіноча збірна університету – бронзовий призер Універсіади 
 

Завершилися змагання з футзалу серед жіночих команд у рамках «Універсіади 

Львівщини – 2019». 

Збірна команда університету за підсумками змагань стала бронзовим 

призером !!! 

19 грудня 2019 року на засіданні вченої ради університету ректор професор 

Надія Скотна вручила кубок, диплом та бронзові медалі капітану команди студентці 

ІІ курсу навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я Тетяні Котулі. 

Також окремим дипломом нагородили головного тренера футзальної збірної 

нашого університету доцента Романа Проця. Зокрема, ректор зазначила, що Роман 

Проць у цьому місяці вже неодноразово гідно репрезентував наш університет. Він 

забезпечив відмінний арбітраж офіційного Міжнародного матчу футзальних збірних 

України та Сербії (10 – 11 грудня, Ужгород), а 16 грудня в складі збірної команди 

Львівської області у Києві став призером престижного 25-го Традиційного 

Всеукраїнського турніру з футболу пам’яті першого арбітра ФІФА Миколи Балакіна. 

Свій вклад у досягнення результату жіночою збірною ДДПУ вніс і молодий 

футзальний фахівець, цьогорічний випускник магістратури інституту фізичної 

культури і здоров’я Орест Дуцяк. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор університету професор Надія Скотна вручила 
кубок, диплом та бронзові медалі капітанові команди –

студентці ІІ курсу навчально-наукового інституту 
фізичної культури і здоров’я Тетяні Котулі 

На фото (зліва направо): доцент Роман Проць, 
ректор університету професор Надія Скотна, 

капітан команди Тетяна Котуля 
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Студентський актив університету провів благодійну акцію 
 

Студентський актив університету має гарну традицію – завершувати 

календарний рік доброю справою. Саме тому профком студентів та студентське 

самоврядування організували до Дня Святого Миколая благодійну акцію 

«Допоможи дітям-сиротам». 

На спільному засіданні було прийняте рішення – організувати серед студентів 

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

Загалом зібрано 6197 гривень. Найактивнішу участь в акції взяли студенти 

факультету початкової та мистецької освіти, які зібрали 2000 грн. Крім того, до акції 

долучилися: історичний факультет – 952 грн; інститут фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій – 600 грн; факультет 

психології, педагогіки та соціальної 

роботи – 685 грн; біолого-

природничий факультет – 660 грн; 

інститут фізичної культури та 

здоров’я – 300 грн. 

На зібрані кошти було 

придбано індивідуальні подарунки 

для 21 дитини-сироти, а також спортінвентар, 

засоби особистої гігієни, солодкі подарунки, 

шкарпетки, мийні засоби, іграшки та настільні 

ігри. 

23 грудня 2019 року студентський актив на 

чолі з головою профкому студентів Ігорем Гівчаком 

та студентським ректором Христиною Флешко 

відвідали дитячий будинок «Оранта». Вони 

створили для дітей святкову атмосферу: 

організували розвивальні та емоційно-

розвантажувальні ігри й вправи. Студенти давали настанови кожній дитині, навчали, 

як чинити добро та бути слухняними. А вихованці продемонстрували таланти і 

вміння, зокрема декламували вірші, виконували пісні. 
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Список наших колег, 

 які 2019 року відійшли у вічність 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 
Посада 

Дата 

народження 
Дата смерті 

1.  Вишневський 

Омелян 

Іванович 

Професор кафедри 

загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 

17.05.1931 р. 20.01.2019 р. 

2.  Зимульдінова 

Алла Сергіївна 

Доцент кафедри 

педагогіки та  методики 

початкової освіти 

17.12.1945 р.  11.02.2019 р. 

3.  Краснова 

Людмила 

Володимирівна 

Професор кафедри 

світової 

 літератури та славістики 

29.09.1924 р. 13.02.2019 р. 

4. Ярко Марія 

Петрівна 

Головний бухгалтер 
14.09.1930 р. 25.03.2019 р. 

5.  Кобаса Ольга 

Михайлівна 

Бухгалтер І категорії 
22.10.1927 р. 27.07.2019 р. 

6. Мішуткіна 

Світлана 

Миколаївна 

Завідувач  відділу 

бібліотеки 28.07.1963 р.  02.06.2019 р. 

7. Біленко Тетяна 

Іванівна 

Професор кафедри 

філософії імені професора 

Валерія Скотного 

26.04.1930 р. 12.07.2019 р. 

8. Луцик Дмитро 

Васильович 

Завідувач кафедри 

педагогіки та методики 

початкового навчання 

17.05.1930 р. 19.11.2019 р. 

9. Пристай 

Франко 

Іванович 

Старший викладач 

кафедри математики та 

методики викладання 

математики  початкового 

навчання 

29.11.1935 р. 30.11.2019 р. 

10. Павлова Лариса 

Валентинівна 

Доцент кафедри 

математичного аналізу 
25.05.1944 р. 26.12.2019 р. 

 

Чому нас залишають 

Кращі із хороших, 

Але ми розумієм – це закон життя. 

Ми були всі минулим,  

А станемо майбутнім 

І тільки вічна пам’ять 

Не прагне забуття.  
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ЗМІСТ 

Вступ 3 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  

у 2019 році 
5 

Публікація авторської монографії «Рання профілактика проблем  

психосоціального розвитку та ризикованих видів поведінки дітей та 

молоді» (15 січня 2019 р.) 

 

 

15 

«Європейські індикатори якості освітніх досліджень» (23 – 28 січня 2019 р.) 16 

Презентація Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі у 

рамках ХІІ Форуму Європа – Україна (24 – 25 січня 2019 р.) 

 

17 

Участь у тренінгу «Як подолати політичну корупцію: інструменти для 

громадського контролю» (25 січня 2019 р.) 

 

18 

Студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи 

 розпочали семестрове навчання в Бельгії (1 лютого 2019 р.) 

 

19 

І етап Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Дошкільна 

освіта» (20 лютого 2019 р.) 

 

20 

Світлій пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого 2019 р.) 21 

«Як много важить Слово» (21 лютого 2019 р.) 22 

Крок за кроком до Нової української школи (21 – 22 лютого 2019 р.) 23 

Забуті постаті Галичини (25 лютого 2019 р.) 24 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова 

освіта» (26 лютого 2019 р.) 

 

25 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Хореографія» (26 лютого 2019 р.) 

 

25 

Церемонія з нагоди вручення дипломів (27 лютого 2019 р.) 26 

Свята Літургія (28 лютого 2019 р.) 27 

Університетська спартакіада із шахів (26 – 28 лютого 2019 р.) 28 

Навчання студентів за програмами Erasmus+ (лютий 2019 р.) 29 

Участь у підсумковій зустрічі проекту Британської ради (5 березня 2019 р.) 30 

Змагання з настільного тенісу (5 – 7 березня 2019 р.) 31 

Вишкіл «Танцюють всі», тренінг від польської делегації  

(7 – 9 березня 2019 р.) 

 

32 

Бельгійські студенти розпочали семестрове навчання у Дрогобичі  

(11 березня 2019 р.) 

 

33 

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка (11 березня 2019 р.) 34 

V загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка  

(13 березня 2019 р.) 

 

35 

«Йому судилася дорога незвичайна» (13 березня 2019 р.) 36 

Любові пам’ять незабутня… (13 березня 2019 р.) 37 

Вшанування пам’яті видатного українського поета Тараса Шевченка  

(14 березня 2019 р.) 

 

38 

Літературно-музичний вечір «Віку двадцять першого предтеча»  

(14 березня 2019 р.) 

 

39 
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Участь студентів у розробці Регіональної програми молодіжної політики 

(15 березня 2019 р.) 

 

40 

Конкурс талановитої учнівської молоді району (16 березня 2019 р.) 41 

Участь викладачів університету в міжнародному тижні у VIVES (Бельгія) 

(17 березня 2019 р.) 

 

43 

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» – стартувала (20 березня 2019 р.) 44 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське слово 

мовами народів світу» (14 – 21 березня 2019 р.) 

 

45 

Українсько-бельгійський проект «Догляд вдома неформальними 

піклувальниками за неповносправними у Бельгії та Україні» 

 (1 – 24 березня 2019  р.) 

 

 

46 

Видатний мовознавець у Франковому університеті (25 березня 2019 р.) 48 

«Немає кращої професії під сонцем, ніж професія вчителя» (26 березня 

2019 р.) 

49 

Фінал інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (27 березня 2019 р.) 50 

«День українського баяна і акордеона» (28 березня 2019 р.) 51 

Міжнародний україно-бельгійсько-румунський семінар-тренінг (25 – 26 

березня 2019 р.) 

 

52 

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти  

(29 березня 2019 р.) 

 

53 

Участь у програмі академічної мобільності Еразмус+ (25 – 29 березня 2019 р.) 55 

Відбірковий тур XXVІІ загальноуніверситетського фестивалю  

студентських команд КВН (2 – 3 квітня 2019 р.) 

 

56 

Акція «Ми – за здоров’я і здоровий спосіб життя» (3 квітня 2019 р.) 57 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Технологічна освіта» (3 – 4 квітня 2019 р.) 

 

58 

Студентка факультету початкової та мистецької освіти здобула Диплом 

ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт (4 квітня 2019 р.) 

 

 

59 

Навчання і перевірка знань з питань охорони та безпеки 

життєдіяльності (4 квітня 2019 р.) 

 

60 

Переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання)              

(3 – 5 квітня 2019 р.) 

 

61 

 

Студенти ІФМЕІТ – учасники конференції для наукової молоді #YSC 2.0 

«Економічне майбутнє України» (5 квітня 2019 р.) 

 

62 

Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Соціальна робота» (5 – 6  квітня 2019 р.) 

 

63 

«Мандрівкою Великого Посту» (10 квітня 2019 р.) 64 

Польському науковцеві присвоєно звання «Почесний доктор 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка» (10 квітня 2019 р.) 

 

 

65 

Стажування у Полонійній академії Ченстохови (Польща) 67 
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 (1 – 10 квітня 2019 р.) 

Участь працівників біолого-природничого факультету у ІІ 

Міжнародному конгресі «Smart Society» (10 – 12 квітня 2019 р.) 

 

68 

Участь та перемога у змаганнях Відкритої Спартакіади-Франкіади у 

Житомирі (12 – 13 квітня 2019 р.) 

 

69 

День відкритих дверей у Дрогобицькому педуніверситеті (14 квітня 2019 

р.) 

 

70 

Гість філологічного факультету – письменниця Марія Ткачівська                     

(18 квітня 2019 р.) 

 

71 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Початкова освіта» – 2019 (18 – 19 квітня 2019 р.) 

 

72 

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Біологія» (18–19 квітня 2019 р.) 

 

73 

Участь студентів Дрогобицького педуніверситету в олімпіаді з 

дисципліни «Соціологія» (17 – 19 квітня 2019 р.) 

 

74 

Всеукраїнський день психолога на факультеті психології, педагогіки та 

соціальної роботи (23 квітня 2019 р.) 

 

75 

На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся семінар-тренінг 

«НУШ – школа дієвої демократії» (23 квітня 2019 р.) 

 

76 

Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (23 квітня 2019 р.) 

 

77 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із соціальної 

педагогіки (24 – 26 квітня 2019 р.) 

 

77 

Презентація у Дрогобицькому педуніверситеті книги Мирослава 

Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної 

суми»» (23 квітня 2019 р.) 

 

 

78 

«Французька весна» в навчально-науковому інституті іноземних мов            

(22 квітня 2019 р.) 

 

79 

Лекція-візуалізація «Інноваційні підходи до застосування частково-

предметних педагогічних технологій у початковій школі»                                   

(24 квітня 2019 р.) 

 

 

79 

«Кубок пам’яті ректора професора Валерія Скотного» (25 квітня 2019 р.) 80 

Студентка інституту музичного мистецтва – володарка ГРАН-ПРІ 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановита молодь України 2019»  

(3 – 5 травня 2019 р.) 

 

 

81 

XІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile – 

2019» відкриває нові таланти (3 – 6 травня 2019 р.) 

 

82 

Відбувся ІІІ Українсько-польський науково-методичний семінар з 

профілактики ризикованої поведінки дітей та молоді (6 –10 травня 2019 р.) 

 

84 

Вітаємо ветеранів (8 – 9 травня 2019 р.) 86 

Польова практика з ботаніки та зоології студентів біолого-природничого 

факультету у Шацькому національному парку (6 – 12 травня 2019 р.) 

 

87 

Відкриття VІ Міжнародного форуму Дні Австрії «Зальцбурзький край – 88 
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гармонія культури і природи» (13 травня 2019 р.) 

Між Дрогобицьким та Зальцбурським університетами підписано договір 

про співпрацю (13 травня 2019 р.) 

 

89 

Студентка Дрогобицького педуніверситету отримала визнання на 

Міжнародному фестивалі «Смарагдові витоки» (10 – 13 травня 2019 р.) 

 

90 

День Матері на факультеті початкової та мистецької освіти                           

(14 травня 2019 р.) 

 

91 

Фінал XXVІІ фестивалю команд КВН (14 травня 2019 р.) 92 

Австрійський учений – Doctor Honoris Causa нашого університету                          

(15 травня 2019 р.) 

 

93 

Конференція-презентація «Брати Шептицькі та Іван Франко – будівничі 

української нації» (15 травня 2019 р.) 

 

94 

Творча зустріч з Ольгою Яворською (15 травня 2019 р.) 95 

Військово-патріотичне виховання молоді – запорука успішної України 

(16 травня 2019 р.) 

 

96 

Перемога у ІІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка                             

(16 травня 2019 р.) 

 

 

97 

Участь працівників Дрогобицького педуніверситету у IV 

Інтернаціональному конгресі (12 – 18 травня 2019 р.) 

 

97 

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного 

гуманітарного дискурсу – 2019» (16 – 17 травня 2019 р.) 

 

98 

Команда студентів історичного факультету серед переможців ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Політологія» (15–17 травня 2019 р.) 

 

100 

Міжнародний інтеркультурний тиждень «Інклюзивне суспільство»  

на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи                                 

(12 – 17 травня 2019 р.) 

 

 

101 

Науковий семінар «Можливості платформи Web of Science для 

ефективної наукової діяльності» у нашому університеті (17 травня 2019 р.) 

 

103 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Педагогіка» 

(15 – 17 травня 2019 р.) 

 

104 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового 

способу життя – сучасні підходи» (16 – 17 травня 2019 р.) 

 

105 

Обговорення сучасних викликів до якості підготовки вчителів                         

(16 – 18 травня 2019 р.) 

 

107 

Перемога студентів навчально-наукового інституту музичного мистецтва 

на Міжнародному конкурсі «Зірки Придніпров’я» (18 – 19 травня 2019 р.) 

 

108 

Науково-методичний семінар «Сучасні нестандартні технології 

навчання математики учнів початкової школи» (20 травня 2019 р.) 

 

109 

VII Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» 

 (20 травня 2019 р.) 

 

110 

Конкурс читців поезії «Франків огонь в одежі слова» (21 травня 2019 р.) 111 

«Красуня університету – 2019» (22 травня 2019 р.) 113 
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Свято останнього дзвоника на факультеті початкової та мистецької 

освіти (22 травня 2019 р.) 

 

114 

Студенти університету долучилися до роботи в закладах дошкільної 

освіти (23 травня 2019 р.) 

 

115 

Науковий семінар «Педагогічні погляди Івана Франка у контексті 

реформ сучасної освіти» у Дрогобицькому педуніверситеті                         

(24 травня 2019 р.) 

 

 

116 

Відбувся науково-практичний семінар студентів і молодих учених                     

(27 травня 2019 р.) 

 

117 

Дрогобицький педуніверситет відзначив 103-і роковини від дня смерті 

Івана Франка (28 травня 2019 р.) 

 

118 

Університет відзначив Міжнародний день захисту дітей (28 травня 2019 р.) 120 

Звітують студенти факультету початкової та мистецької освіти                        

(29 травня 2019 р.) 

 

121 

Звіт студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і 

здоров᾿я про семестрове навчання у Бельгії (29 травня 2019 р.) 

 

123 

Студентська хорова капела «Gaudeamus» виступила у Любліні                                                     

(29 травня – 2 червня 2019 р.) 

 

124 

Участь працівників університету у Міжнародному семінарі з 

нанотехнологій в університеті Хазар (Азербайджан) (3 червня 2019 р.) 

 

125 

Відзначення студентів-хіміків університету (3 червня 2019 р.) 126 

Відкрито меморіальну дошку професора Василя Бойчука (4 червня 2019 р.) 127 

Студенти університету дарують дітям радість (5 червня 2019 р.) 128 

Міжнародний науковий досвід викладачів кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання у початковій школі                                      

(6 – 7 червня 2019 р.) 

 

 

129 

Викладач нашого університету – лауреат Премії Верховної Ради України 

(7 червня 2019 р.) 

 

130 

V Міжнародна науково-практична конференція «Лазерні технології. 

Лазери та їх застосування» у Дрогобицькому педуніверситеті                          

(11 – 13 червня 2019 р.) 

 

 

131 

Участь у роботі XXVІ Міжнародного конгресу з перспективних 

матеріалів (Швеція) (10 – 13 червня 2019 р.) 

 

132 

У Дрогобицькому педуніверситеті з нагоди Дня вшанування учасників 

АТО проведено тренінг (14 червня 2019 р.) 

 

133 

До університету завітала делегація з Південної Кореї (17 червня 2019 р.) 134 

Дрогобицький університет – співорганізатор міжнародної конференції 

(22 червня 2019 р.) 

 

135 

Семестр навчання студентів університету у Відні (червень 2019 р.) 136 

Студенти навчально-наукового інституту іноземних мов у бельгійському 

університеті VIVES (червень 2019 р.) 

 

137 

Навчання студентів біолого-природничого факультету за програмою 

Erasmus+ у Технологічній Академії (м. Резекне, Латвія) (червень 2019 р.) 

 

138 
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Навчання дрогобицьких студентів у Штирійському університеті                    

(червень 2019) 

 

139 

Відкриття курсів перепідготовки військовослужбовців у рамках 

Програми НАТО-Україна в Дрогобицькому університеті (1 липня 2019 р.) 

 

140 

Участь студентів-філологів у Літній академії польської культури та мови 

(30 червня – 13 липня 2019 р.) 

 

141 

Педагогічне стажування викладача університету у Франції                                

(8 – 21 липня 2019 р.) 

 

142 

Зустріч професора Ровшана Халілова з ректором університету                              

(5 серпня 2019 р.) 

 

143 

Традиційний освітянський форум – Всеукраїнська серпнева 

конференція (19 серпня 2019 р.) 

 

144 

ІV урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії  

імені Івана Франка (27 серпня 2019 р.) 

 

145 

Посвята першокурсників (1 вересня 2019 р) 147 

Лекція професора з Польщі в університеті (2 вересня 2019 р.) 149 

Участь представників Дрогобицького педуніверситету в роботі Асамблеї 

«Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція» (2 вересня 2019 р.) 

 

150 

Вручення свідоцтв і сертифікатів військовослужбовцям (6 вересня 2019 р.) 151 

Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

долучилися до святкування Всесвітнього дня фізичного терапевта                       

(9 вересня 2019 р.) 

 

 

152 

Участь у Міжнародній конференції CAOL – 2019 (6 – 9 вересня 2019 р.) 153 

Знайомство першокурсників філологічного факультету із бібліотекою 

(11 вересня 2019 р.) 

 

154 

Візит експертів з якості вищої освіти до університету (17 вересня 2019 р.) 155 

Презентація книги польського журналіста Ґжеґожа Ґаудена                       

(17 вересня 2019 р.) 

 

156 

Науковці університету взяли участь у міжнародній школі-конференції 

NATO ASI у Болгарії (12 – 20 вересня 2019 р.) 

 

157 

Викладачі й студенти закладів освіти Дрогобича розпочали навчальний 

рік з молитви (19 вересня 2019 р.) 

 

158 

Переможці Міжнародного конкурсу «Мій рідний край – 2019»                               

(20 вересня 2019 р.) 

 

159 

На філологічному факультеті відбулася лекція професора Юрія 

Ковбасенка (24 вересня 2019 р. ) 

 

160 

«День першокурсника – 2019» (26 вересня 2019 р.) 161 

Олімпійський урок (20, 24, 25, 27 вересня 2019 р.) 162 

Участь педагогів Дрогобицького університету в Міжнародному 

Музикологічному Конгресі (27 – 28 вересня 2019 р.) 

 

163 

«Універсіада Львівщини – 2019» (вересень 2019 р.) 164 

Випускники університету діляться рецептами успіху (2 жовтня 2019 р.) 165 

Змагання з туристичного багатоборства (2 жовтня 2019 р.) 166 
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В університеті відзначили День працівників освіти (3 жовтня 2019 р.) 167 

Участь у ІІІ Міжнародній франкофонній конференції (3 – 4 жовтня 2019 р.) 168 

«Дебют першокурсників» факультету початкової та мистецької освіти               

(8 жовтня 2019 р.) 

 

169 

Презентація книги поетеси Любові Проць (9 жовтня 2019 р.) 170 

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

долучився до відзначення Дня психологічного здоров’я (10 жовтня 2019 р.) 

 

171 

Команда університету – переможець легкоатлетичної естафети                         

(11 жовтня 2019 р. 

 

172 

Зйомки «Дрогобицької Голгофи» у стінах бібліотеки університету 

(жовтень) 

 

173 

У Дрогобичі з’явилася ще одна мистецька окраса (12 жовтня 2019 р.) 174 

Дошкільна робота студентів та викладачів університету (16 жовтня 2019 р.) 175 

Студенти-біологи відзначили День захисника України (16 жовтня 2019 р.) 176 

Творча зустріч з Ірен Роздобудько та Ігорем Жуком (18 жовтня 2019 р.) 177 

Студенти історичного факультету провели виховний захід із дітьми з 

особливими освітніми потребами (24 жовтня 2019 р.) 

 

178 

Подорож студентів-філологів до національно-культурних святинь                 

(25 – 26 жовтня 2019 р.) 

 

179 

Навчання студентів біолого-природничого факультету у Полонійній 

Академії (14 – 26 жовтня 2019 р.) 

 

180 

Студенти з Польщі завітали до університету (25 – 27 жовтня 2019 р.) 181 

Студенти-магістранти відзвітували про проходження організаційно-

методичної практики (28 жовтня 2019 р.) 

 

182 

Дрогобицький університет підхопив конференційну естафету від 

Лєгніци (28–29 жовтня 2019 р.) 

 

183 

«Круглий стіл» з адміністрацією університету (30 жовтня 2019 р.) 185 

Майбутні фізичні терапевти та ерготерапевти у складі 

міждисциплінарної команди у Товаристві «Надія» (упродовж жовтня 2019 р.) 

 

186 

Урочиста Академія з нагоди святкування 20-ліття факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи (4 листопада 2019 р.) 

 

187 

Участь викладачки Дрогобицького університету у Стипендійній 

програмі Польського Комітету «ЮНЕСКО» (4 листопада 2019 р.) 

 

189 

Дрогобицькі студенти формували професійні компетентності у Лєгніце 

(4 – 6 листопада 2019 р.) 

 

190 

«Дебют першокурсників – 2019» (6 – 7 листопада 2019 р.) 191 

Міжнародний семінар-тренінг (6 – 7 листопада 2019 р.) 193 

Доцент університету – член журі престижного міжнародного музичного 

конкурсу (3 – 10 листопада 2019 р.) 

 

194 

Майстер-клас для студентів-хореографів (10 листопада 2019 р.) 195 

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Український визвольний рух І 

пол. ХХ ст.: краєзнавчі контексти» (12 листопада 2019 р.) 

 

196 

«День відкритих дверей» на історичному факультеті (12 листопада 2019 р.) 197 
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«День відкритих дверей» у навчально-науковому інституті фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій (13 листопада 2019 р.) 

 

199 

Випускниця університету ділилася досвідом зі студентами                                 

(15 листопада 2019 р.) 

 

200 

Викладачка університету – учасниця фестивалю «Нова українська 

школа» (16 листопада 2019 р.) 

 

201 

Магістранти інституту фізичної культури і здоров’я відвідали Медичний 

центр фізичної терапії «Аделі» (Словаччина) (15 – 17 листопада 2019 р.) 

 

202 

Святкування Міжнародного дня студента в університеті                                  

(17 листопада 2019 р.) 

 

203 

Практичний тренінг «Горизонт – 2020: від ідеї проекту до фінального 

звіту» (18 листопада 2019 р.) 

 

205 

На біолого-природничому факультеті стартував тренінг для студентів 

університету (19 листопада 2019 р.) 

 

206 

Викладачка університету взяла участь в обласному семінарі                                     

(20 листопада 2019 р.) 

 

207 

Живи, щоб пам’ятати, пам’ятай, щоб жити! (21 листопада 2019 р.) 208 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Педагогіка» (26 листопада 2019 р.) 

 

209 

Благодійний проект студентів навчально-наукового інституту іноземних 

мов (27 листопада 2019 р.) 

 

210 

Кубок профкому з КВНу (27 листопада 2019 р.) 211 

Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки – 

20 років (28 листопада 2019 р.) 

 

212 

Презентація вітчизняного досвіду інклюзивної освіти у Бельгії                         

(15 – 17 листопада 2019 р.) 

 

213 

Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

вивчають реабілітацію на практиці (листопад 2019 р.) 

 

214 

Клінічна практика студентів у реабілітаційному центрі «Модричі» 

(листопад 2019 р.)  

 

215 

Клінічна практика студентів у Міжнародній реабілітаційній клініці 

Козявкіна (листопад 2019 р.) 

 

216 

«Візерунки Прикарпаття – 2019» (29 листопада – 1 грудня 2019 р.) 217 

Інтелектуальна гра на філологічному факультеті (2 грудня 2019 р.) 219 

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

долучився до відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю             

(2 грудня 2019 р.) 

 

 

220 

Свято до Дня української писемності та мови на філологічному 

факультеті (3 грудня 2019 р.) 

 

221 

Участь Дрогобицького університету в «ІІ ярмарку вакансій»                           

(3 грудня 2019 р.) 

 

222 

День відкритих дверей на факультеті початкової та мистецької освіти                  

(7 грудня 2019 р.) 

 

223 
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Музична перемога студентки навчально-наукового інституту музичного 

мистецтва на Міжнародному конкурсі (7 – 8 грудня 2019 р.) 

 

225 

Пропедевтична практика – старт до успіху 226 

Тренінг «Використання STEM-підходу в освітньому процесі початкової 

школи: на прикладі робототехніки» на факультеті початкової та 

мистецької освіти (11 грудня 2019 р.) 

 

 

227 

Студенти університету організували «круглий стіл» для учнів Борислава 

(11 грудня 2019 р.) 

 

228 

«Андріївські вечорниці» на історичному факультеті (12 грудня 2019 р.) 229 

Товариська зустріч із делегацією з Жешува (12 грудня 2019 р.) 230 

Науково-методичний семінар на факультеті психології, педагогіки та 

соціальної роботи (13 грудня 2019 р.) 

 

231 

Участь доцента кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти у 

Міжнародній конференції у Польщі (12 – 13 грудня 2019 р.) 

 

232 

Миколая зустрічаймо в цей святий величний час (18 грудня 2019 р.) 233 

Футзальна жіноча збірна університету – бронзовий призер Універсіади 

(19 грудня 2019 р.) 

 

234 

Студентський актив університету провів благодійну акцію                                     

(23 грудня 2019 р.) 

 

235 

Список наших колег,  які 2019 року відійшли у вічність 236 

Зміст 237 
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