Участь у Міжнародній конференції CAOL – 2019
6 – 9 вересня 2019 року у місті Созополь (Болгарія) під егідою
міжнародної організації – IEEE Photonics Society відбувалася VІІІ Міжнародна
конференція з сучасної оптоелектроніки та лазерів – 2019 (The 8th International
Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL – 2019). У роботі
конференції активну участь брав доктор фізико-математичних наук, професор
кафедри технологічної та професійної освіти Ігор Вірт, який виступив з усною
доповіддю «Нелінійні оптичні характеристики матеріалів на основі оксидів».
Слід наголосити, що конференції на кшталт CAOL є офіційними заходами
міжнародної асоціації Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (Institute
of Electrical and Electronics Engineers – IEEE), світового лідера в галузі розроблення
стандартів із радіоелектроніки, електротехніки й апаратного забезпечення
обчислювальних систем і мереж. Тематика конференції охоплювала широкі наукові
проблеми у галузі фотоніки, нелінійної оптики, оптичних комунікацій,
нанотехнологій та твердотільної фізики.
Загалом учасники конференції з Великої Британії, Іспанії, Франції, Канади,
Італії, Ірландії, Данії, Бельгії, Грузії, Болгарії та України виголосили понад 100 усних і
стендових доповідей. Відрадно, що матеріали конференції, опубліковані у цифровій
бібліотеці IEEE Xplore Digital Library, також будуть розміщені в інших науковометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science.

Учасники Міжнародної конференції CAOL – 2019 у Болгарії м. Созополь
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Знайомство першокурсників філологічного факультету із бібліотекою
Уже в перші тижні навчання всі першокурсники нашого університету
залучаються до роботи з бібліотекою – академічні групи планово запрошують до
бібліотеки, студентів реєструють у відділі абонементу, вони отримують підручники,
їм пропонують активно використовувати потенціал книгозбірні.
10 та 11 вересня 2019 року бібліотеку відвідали
студенти-першокурсники філологічного факультету
разом із доцентом Іриною Дмитрів. У фойє бібліотеки з
вітальним словом студентів зустрів директор бібліотеки
Ігор Розлуцький.
Екскурсія традиційно почалася із відділу
зберігання фондів, де заступник директора Світлана
Кравцова та завідувач відділу Наталія Летнянчин
розповіли про особливості зберігання фондів рідкісної
книги та літератури діаспори. Цікавою для студентів
була розповідь про особливості опрацювання, описів та
зберігання рідкісних видань.
Завідувач
довідково-бібліографічного
відділу Розалія Кивацька поділилася досвідом
впровадження
інноваційних
інформаційних
технологій у практику роботи книгозбірні, наочно
продемонструвала
пошукові
можливості
автоматизованої інформаційної системи «УФД:
Бібліотека». Студенти спробували самостійно
знаходити літературу за назвою, автором, роком
видання,
за
різними
класифікаторами
(ключовими словами, персоналіями, навчальними дисциплінами, анотаціями тощо),
працювати
з
електронними
копіями,
повнотекстовими
документами.
Першокурсники переконалися в широких можливостях пошуку.
У залі суспільно-політичної літератури Світлана Кравцова провела короткий
огляд фахових видань. Зацікавилися студенти такими науково-методичними
журналами, як «Історія України», «Педагогіка та психологія», «Дитина з особливими
потребами» та ін.
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Візит експертів з якості вищої освіти до університету
17 вересня 2019 року відбулася зустріч відомих експертів із якості вищої освіти
з ректоратом університету, директорами та деканами інститутів і факультетів,
завідувачами кафедр. Уперше гостями нашого університету були Тарас Фініков,
президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, професор
Варшавського університету, та Артем Артюхов, член Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, доцент Сумського державного університету.
Під час зустрічі освітні
експерти розповіли про інновації у
механізмі
акредитації
освітніх
програм,
нові
авторські
інтерактивні методичні розробки з
питань академічної доброчесності,
глобальні тенденції змін у сфері
вищої освіти.
Також гості завітали на
кафедру правознавства, соціології
Ректор університету професор Надія Скотна
та політології, де зустрілися з
представила експертів з якості вищої освіти
викладачами. Тарас Фініков як
(зліва направо) доцента Артема Артюхова та
професора Тараса Фінікова
керівник
багаторічного,
уже
легендарного, українсько-польського проекту «Інноваційний університет і лідерство»
(2015 – 2019 рр.) підтримує зв’язки з учасниками усіх фаз проекту, через який
пройшли близько трьохсот «лідерів освітніх змін». Учасником IІІ фази цього проекту
була професор Світлана Щудло, яка впродовж листопада 2017 року знайомилася з
особливостями освітнього процесу у Варшавському та Ягеллонському університетах і
працювала над власним мікропроектом.

На фото (зліва направо): доценти Оксана Зелена, Артем Артюхов,
професори Тарас Фініков, Світлана Щудло та доцент Ірина Мірчук
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Презентація книги польського журналіста Ґжеґожа Ґаудена
17 вересня 2019 року в читальній залі бібліотеки університету відбулася
презентація книги польського журналіста, директора Інституту Книги (Польща),
віце-президента Спілки авторів і видавців «Польська книга» Ґжеґожа Ґаудена «Львів
– кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918». Модератором заходу
виступив український журналіст, громадський діяч, історик та перекладач Андрій
Павлишин.
22 листопада 1918 року, відразу після здобуття польськими військами Львова
під час польсько-української війни, у єврейському районі неподалік Площі Ринок
розпочався погром єврейського населення, що вилився у грабіж і підпалення синагог
та житлових будинків, а також насильства щодо місцевих євреїв, унаслідок чого
щонайменше декілька десятків з них були вбиті, а сотні поранені. Ця подія, попри
те, що інформація про неї негайно розійшлася світом та стала вагомим пунктом
обговорення під час Паризької мирної конференції, була майже невідомою у
Польщі, та, зрештою, не так багато присвячених їй
праць вийшло й до наших днів. Однією з них
стала презентована книга. На зустрічі Ґжеґож
Ґауден розповів про історію написання книги,
підбір матеріалу, дослідження тих подій. У
виданні є понад 600 посилань на наукові джерела,
іноземні публікації тощо, які автор усі перевірив.
«Ця книга для мене надто гірка, але я
розумів, що маю її написати. – зауважив під час
розмови Ґжеґож Ґауден. – Мій обов’язок – дати
людям ті знання, які я відкрив. Нічого з історії не можна приховувати. Для того, аби
сьогодні відкрито говорити про це в Польщі, потрібна відвага. Така відвага – відвага
чесно називати речі своїми іменами, відвага збереження пам’яті – виростає із
почуття відповідальності».
На завершення зустрічі виступив директор бібліотеки Ігор Розлуцький, який
подякував гостям за співпрацю між націями та висловив сподівання, що це стане
доброю практикою в майбутньому.

156

Науковці університету взяли участь
у міжнародній школі-конференції NATO ASI у Болгарії
Науковці нашого університету (доценти Віталій Філь, Тарас Кавецький, та
молоді вчені і аспіранти Юлія Кухаж, Мар’яна Кравців, Оксана Мушинська,
Христина і Оксана Зубрицькі) отримали гранти NATO для участі у роботі
міжнародної школи-конференції «NATO Advanced Study Institute» Nanoscience and
Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats” у межах програми
The NATO Science for Peace and Security Programme, яка відбулася у період 12 – 20
вересня 2019 року у м. Созополь (Болгарія). На конференції представлено дві
лекційні доповіді: «Advanced polymers and carbon-based materials for construction of
third-generation amperometric enzyme biosensors» та «Formation of heavy clusters in
ion-irradiated polymers and complex compounds» (доповідач – доц. Тарас Кавецький) і
шість стендових доповідей: «Biological age as a diagnostic biomarker of the human
health» (доповідач – доц. Віталій Філь), «Network properties of ureasil-based polymers
with elastic and fragile matrixes studied by positron annihilation and swelling»
(доповідач – Юлія Кухаж), «Long-range effect in ion-implanted polymer material as
revealed by nanoindentation technique with an ultra nanohardness tester» (доповідач –
Мар’яна Кравців), «Investigation of free volume in He+ implanted polymer PMMA using
positron annihilation lifetime spectroscopy» (доповідач – Оксана Мушинська), «Novel
photocross-linked
polymers
for
construction
of
laccase-based
amperometric biosensors» (доповідач –
Христина Зубрицька) та «Use of
magnetic susceptibility measurement for
analysis of self-organized magnetic
nanoparticles in biological systems»
(доповідач – Оксана Зубрицька). Під час
роботи школи наші учасники також
плідно
обговорили
перспективи
подальшої міжнародної співпраці з
науковцями Болгарії, Македонії, Чехії та
Учасники конференції
Німеччини.
(зліва направо): Оксана Зубрицька,
Юлія Кухаж, доц. Тарас Кавецький,
проф. Ашок Васішта, (США) Мар’яна
Кравців, Оксана Мушинська,
Христина Зубрицькап

На фото учасники конференції від
нашого університету (зліва направо):
доцент Віталій Філь, Мар’яна Кравців,
доцент Тарас Кавецький, Юлія Кухаж,
Христина та Оксана Зубрицькі) під
час роботи стендової секції
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Викладачі й студенти закладів освіти Дрогобича
розпочали навчальний рік з молитви
19 вересня 2019 року у Катедральному соборі Пресвятої Трійці відбулася
спільна Літургія з нагоди нового навчального року для викладачів та студентів
закладів освіти міста Дрогобич. Свята Літургія пройшла у супроводі народної
хорової капели «Гаудеамус» (під керівництвом професора Степана Дацюка).
На урочистому Богослужінні був присутній
професорсько-викладацький
склад
та
студентство
Дрогобицького державного університету імені Івана
Франка, викладачі та учні педагогічного ліцею і коледжів
Дрогобича, парафіяни церкви. Очолив Святу Літургію
керівник Центру академічного душпастирства, капелан
ДДПУ о. Олег Кекош у супроводі капеланів коледжів та
ліцею: о. Євгена Макогона, о. Олега Турківа, о. Петра
Сюська, о. Дениса Богатка.
Отець
Олег
Кекош
привітав
присутніх із початком
навчального року та передав щирі побажання і
благословення від владик Ярослава і Григорія.
Святкова Літургія на початок нового
навчального року – це особливий чин, у якому
просять Божої допомоги в осягненні доброго і
корисного в праці та навчанні.
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Переможці Міжнародного конкурсу «Мій рідний край – 2019»
20 вересня 2019 р. у Львові відбулося нагородження переможців XXІІ
Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край – 2019»,
який організував «Союз українок». Мета конкурсу ‒ ініціювання дослідницької
роботи молоді України та поза її межами у відродженні правдивої історії України,
відновлення давніх традицій народу, його генетичної пам’яті.
Переможцями конкурсу стали студенти навчально-наукового інституту
фізики, математики, економіки та інноваційних технологій спеціальності «Трудове
навчання та технології» Мар’яна Вергун і Тетяна Гавриш. Їхня пошуководослідницька робота «Вишивка – це і
математика, і немовна краса життя»,
яка присвячена життєвому та
творчому
шляху
заслуженого
майстра народної творчості України,
почесного громадянина Дрогобича
Мирослави Кот, отримала І місце у
номінації «Історія мого роду».
Керівник
–
доцент
кафедри
технологічної та професійної освіти
Надія Кузан.

Переможці Міжнародного конкурсу «Мій рідний край – 2019» м. Львів
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На філологічному факультеті відбулася лекція професора Юрія Ковбасенка
24 вересня 2019 р. на філологічному факультеті відбулася лекція «Світова
література: «маятник Фуко» чи «стрічка Мьобіуса»? – інсайдерська візія»
літературознавця, професора, завідувача кафедри світової літератури Київського
університету імені Бориса Грінченка, президента ВГО «Українська асоціація
викладачів зарубіжної літератури» Юрія Ковбасенка, яку організувала кафедра
світової літератури та славістики.
Юрій Ковбасенко – автор низки підручників зі світової літератури для
середньої школи, численних статей із проблем її викладання. Він також є одним із
співавторів чинної програми зі світової літератури для середньої школи.
Лектор виклав авторське бачення
світового літературного процесу від
античності до сьогодення. Він акцентував
певну закономірність його розвитку, що
проявляється
у
творчості
Горація,
Кальдерона, Поля Верлена, Милорада
Павича. Цікавими, епатажними були
коментарі
Юрія
Ковбасенка
щодо
окремих вершинних творів світового
письменства,
уривки
яких
лектор
декламував мовою оригіналу.
У завершальній частині лекції гість
Доцент Василь Зварич (зліва)
відрекомендував літературознавця,
відповів на запитання студентів та
професора Юрія Ковбасенка
викладачів філологічного факультету.

Студенти та викладачі філологічного факультету уважно слухають лекцію
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«День першокурсника – 2019»
26 вересня 2019 року в Народному домі ім. І. Франка відбувся захід,
присвячений «Дню першокурсника», який організували профком студентів та
студентське самоврядування університету.
Організатори свята поставили перед собою мету ознайомити студентів І курсу
з діяльністю студентських організацій, роботою та заходами, які відбуваються
упродовж навчального року.
Голова профкому студентів Ігор Гівчак привітав
першокурсників і ознайомив усіх присутніх із діяльністю
первинної профспілкової організації, представив голів
профбюро інститутів та факультетів нашого університету.
Із вітальним словом до першокурсників звернулася
також студентський ректор Христина Флешко і побажала
їм наснаги та успіхів у всіх починаннях. Першокурсникам
показали відеопрезентацію усіх культурно-масових
заходів, які організовують профком студентів та
Голова профкому
студентів Ігор Гівчак
студентське самоврядування протягом навчального року.
привiтав першокурсникiв
Програму заходу розбавили виступи студентських
художніх
колективів
і
переможців
минулорічних
загальноуніверситетських конкурсів та фестивалів.

Вiтальне слово
вiд студентського
ректора Христини
Флешко

Свою творчiсть презентував вокально-хореографiчний
ансамбль «Пролiсок»

Студентський актив університету 2019
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Олімпійський урок
20, 24, 25 та 27 вересня 2019 року в містах Трускавець, Старий Самбір,
Борислав, Дрогобич відбувся Олімпійський урок у рамках однойменного проекту,
який реалізовують спільно Національний Олімпійський Комітет України, Львівське
відділення НОК України і Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України».
Під час Олімпійського уроку діти взяли
участь
у
розминці
#DoLikeOlympians,
спортивних естафетах та вікторинах. Уже
традиційно для школярів пройшли майстеркласи з гірськолижного спорту, кіокушинкай
карате, велоспорту та баскетболу, волейболу.
До уроку із зірками спорту були залучені учні
5 – 7-х класів. До них у гості завітали: Роман
Бундз, майстер спорту України міжнародного
Свiтлана Сенюх (у центрi) проводить
класу, багаторазовий чемпіон та призер кубків
олiмпiйську розминку
світу, учасник олімпійських ігор в Атланті;
Тарас Кузик, учасник юнацьких олімпійських ігор у Буенос-Айресі, призер
чемпіонату Європи та світу; Віталій Вергелес, майстер спорту України міжнародного
класу, багаторазовий чемпіон і призер
чемпіонату Європи та світу серед молоді,
багаторазовий призер чемпіонатів Європи та
світу; Дмитро Мицак, учасник І Зимових
юнацьких Олімпійських ігор в Інсбруку та
Зимових Олімпійських ігор в Сочі, член
комісії атлетів НОК України.
Ці дві години для учнів шкіл
Дрогобича, Старого Самбора, Борислава,
Трускавця,
які
вони
провели
під
Учасники Олімпійського уроку
керівництвом та за допомогою студентівволонтерів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров`я,
закарбуються на все життя. Адже заходи були насправді олімпійськими та
наповненими неповторними емоціями, можливістю спілкування зі спортсменами,
котрі прославляють Україну в царині
спорту, а також можливістю повірити у
себе, свій потенціал і в свої сили.
Підсумком
заходів
стало
вручення
пам’ятних
сертифікатів,
призів і відзнак від відділення НОК
України у Львівській області. До
проведення
Олімпійського
уроку
долучилися
студенти-волонтери:
Світлана Сенюх, Сергій Овчаренко,
Тетяна Бедик, Анна Троцюк, Олена
Савка та Віталій Бечкало.
Учні з призами
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Участь педагогів Дрогобицького університету в Міжнародному
Музикологічному Конгресі
27 – 28 вересня 2019 року у місті Гданськ (Польща) під егідою Музичної
Академії імені С. Монюшка в Гданську, Інституту Музикології Університету
ім. А. Міцкевича в Познані, Великого Театру у Варшаві (Національної Опери) і
Міністерства Культури і Національної Спадщини Польщі відбувся Міжнародний
Музикологічний Конгрес, присвячений 200-річному ювілею видатного польського
композитора, диригента і педагога, основоположника польської національної
композиторської школи, творця національної класичної опери Станіслава Монюшка
«Станіслав Монюшко в польській і світовій культурі. Нові перспективи та
інтерпретації». Конгрес став найбільшим у сучасній історії зібранням науковців (не
тільки музикологів!), присвяченим розкриттю життя і творчості автора «Гальки».
Понад 60 учених із різних країн Європи впродовж двох днів ділилися
поглядами на творчість видатного композитора з позицій музикознавства, історії,
філології, соціології, культурології.
Численна делегація з України була представлена науковцями з Луцька і
Рівного. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
представляли доценти Олександра Німилович та Оксана Бобечко, які виступили з
доповідями.
Пленарні й секційні наукові виступи і дискусії супроводжувалися двома
концертами, організованими партнерами Конгресу. Винятково цікавою була зустріч
з уродженцем Великої Британії, оперним режисером зі світовим ім’ям Давидом
Паунтнеєм.
Загалом учасниками наукового конгресу стали вчені з Великої Британії,
Німеччини, Фінляндії, Польщі, Білорусі та України, а їхні дослідження довели, що
вивчення творчості засновника польської національної опери С. Монюшка та його
міжнародних культурних зв’язків не втратили актуальності. Відрадно, що готуються
до друку матеріали конференції, і дослідження українських науковців
залучатимуться до сучасного музикознавчого процесу як в Україні й Польщі, так і в
європейському науковому просторі.

На фото (зліва направо): О. Бобечко, Г. Карась, О. Німилович, Ю. Гумецька-Якубовська,
Матті Асікайнен (Фінляндія), В. Дутчак, Л. Обух після виголошення доповідей
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«Універсіада Львівщини – 2019»
Наприкінці вересня у м. Львів відбулися змагання з пляжного волейболу та
легкої атлетики за програмою «Універсіади Львівщини – 2019». Команди
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка вдало
виступили і посіли призові місця. Збірна жіноча команда здобула ІІІ місце (тренер –
старший викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму Світлана Будинкевич).
У легкоатлетів перемогли та стали призерами студенти навчально-наукового
інституту фізичної культури і здоров’я: Іван Романяк – І місце (біг на 100 м); Юрій
Галан – ІІ місце (біг на 800 м); збірна жіноча команда – І місце (естафетний біг 4 по
400 м), ІІІ місце (біг на 1500 м); збірна чоловіча команда – ІІІ місце (естафетний біг 4
по 400 м).
Тренери – доценти Галина Кондрацька та Роман Федорищак.

«Унiверсiада Львiвщини». Старт бiгу на 100 м
«Унiверсiада Львiвщини». Пляжний
волейбол серед жінок

«Унiверсіада Львiвщини» з пляжного волейболу

Учасники змагань з легкої атлетики

Учасники змагань
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Випускники університету діляться рецептами успіху
2 жовтня 2019 року в навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій відбулася перша у цьому навчальному році
зустріч із серії «Історії успіху».
Мета заходу: познайомити студентів інституту з успішними людьми та почути
їх секрети досягнення успіху. Минулорічні зустрічі, зокрема, показали: як треба
вести особисту бухгалтерію, як можна зекономити на страхуванні, автоцивілці або
навіть заробити на них (фінансовий консультант); як корисно та приємно проводити
вільний час (ГО «Пласт», «Молодіжний простір»); як взяти активну участь у житті
міста («Відкрите місто», «Громадський бюджет»).
Символічно, що новий навчальний рік розпочався із зустрічі з випускником
ІФМЕІТу 2008 року Станіславом Гайдером. Адміністрація інституту привітала
нашого гостя з черговою перемогою (вже 12(!) Всеукраїнською нагородою) – тепер у
конкурсі Kyiv Smart City Forum 2019 – «Відкрите та інноваційне місто» як керівника
проекту Дрогобич – Smart City.
Як стати успішним, знайти цікаву і високооплачувану роботу? Що для цього
необхідно? Ці та інші питання активно обговорювалися на зустрічі. Станіслав,
відкритий і щирий у висловлюваннях, провів активний діалог зі студентською
аудиторією. «Для того, щоб ваша історія стала успішною, потрібен певний
бекґраунд, – зазначив гість. – Ваше резюме має містити попередній досвід, дії, участь
чи організацію успішних проектів. А тому ви повинні вже зараз, у студентські роки,
бути активними учасниками суспільного життя, громади міста, громадських
молодіжних організацій».
Детально Станіслав Гайдер зупинився на проекті Дрогобич – Smart City,
засновником та промоутером якого він є. Розповів про його можливості та
можливості молоді долучитися до нього. Деякі з учасників зустрічі вже брали участь
у проекті в рамках договору, який підписали Інститут міста та ІФМЕІТ з
оцифрування архівів міської ради. А шість найактивніших учасників цього проекту
були нагороджені подякою міського голови міста Дрогобич. На зустрічі говорили,
що не можна бути байдужим до того, що відбувається навколо, бо від нашої активної
позиції залежить, у якій країні будемо жити. Україна потребує професіоналів,
молодих, креативних і активних.
Досвід Станіслава Гайдера показує, що кожен
може
досягти
успіху,
«кожен
може
стати
космонавтом». Але для цього необхідні амбіції,
добрий егоїзм і активні дії, адже, як додав
гість: «Ніхто не стає космонавтом випадково».

Керівник проекту
«Дрогобич – Smart City»
Станіслав Гайдер
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Змагання з туристичного багатоборства
2 жовтня 2019 року у Всесвітній день туризму на базі СОТ «Смерічка»
відбулися традиційні змагання з туристичного багатоборства серед збірних команд
факультетів та інститутів університету. Ці змагання, як правило, започатковують
Спартакіаду серед студентів Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка, яка включає сім конкурсів.
На старт вийшли студенти, які
відстоювали честь своїх інститутів та
факультетів.
Всім
учасникам
хотілося
вибороти призове місце.
Після напруженої боротьби призові
місця команд розподілилися так: І місце
виборола команда факультету початкової та
мистецької освіти, ІІ – зайняли члени збірної
Конкурс «подолання перешкод»
команди
філологічного
факультету
та
навчально-наукового інституту музичного мистецтва, ІІІ місце – у команди
історичного факультету.
Студенти
мали
можливість
не
тільки
позмагатися і подивитися на
інших,
але
й
отримати
неоціненні туристичні навички.

Конкурс пісні у Всесвітній день туризму

За результатами напруженої
боротьби нагороду отримує
капітан команди факультету
початкової та мистецької освіти

Нагородження збірної
команди філологічного
факультету та навчальнонаукового інституту
музичного мистецтва
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Нагороду капітану
команди історичного
факультету вручає
завідувач кафедри
фізичного виховання
Олег Слімаковський

В університеті відзначили День працівників освіти
3 жовтня 2019 року в актовій залі головного корпусу університету відбулася
святкова академія з нагоди Дня працівників освіти України, яку організував профком
працівників університету
Із вітальним словом до академічної спільноти звернулася
ректор професор Надія Скотна. У своєму виступі вона вкотре
висловила вдячність усім працівникам університету за їхню
самовіддану працю та шану до університетської родини. Крім
того, Надія Володимирівна вручила відзнаки від Міністерства
освіти і науки України, Львівської обласної ради, адміністрації
Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну
Ректор університету
науково-педагогічну діяльність працівникам Франкового
професор Надія
Скотна
університету.
Присутній на святі начальник відділу культури та
мистецтв Дрогобицької міської ради Олег Яводчак привітав
колектив університету та вручив відзнаки викладачам за
вагомий внесок у розвиток культурного життя міста.
Студентський ректор Христина Флешко привітала
академічну спільноту з професійним святом та презентувала
відеозвернення студентського активу університету.
Студенти і викладачі інституту музичного мистецтва,
факультету початкової та мистецької освіти підготували
Ведучі свята
концертну програму з нагоди освітянського свята

Проректор з науково-педагогічної
роботи Володимир Шаран вручає
грамоту доценту Віолеті Городиській

Студентський
капелан
о. Олег Кекош
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Танцювальний театр «Імпресія»
(Керівник – Магдалина Марушка)

Участь у ІІІ Міжнародній франкофонній конференції
3 – 4 жовтня 2019 року доцент Вікторія Лучкевич була учасницею ІІІ
Міжнародної франкофонної конференції «Науки, мови, практики», що відбувалася в
Одеському національному університеті імені І. Мечнікова. Вона виступила з
доповіддю «Використання нових форматів новин у процесі викладання французької
мови».
Міжнародна франкофонна конференція «Науки, мови, практики»
відбувається третій рік поспіль під егідою Посольства Франції в Україні,
Французького інституту в Україні, Університетської агенції Франкофонії.
На урочистому відкритті конференції були присутні Надзвичайний і
Повноважний посол Франції в Україні пан Етьєн де Понсен, аташе з питань
співробітництва в галузі французької мови пан Фабріс Пето, голова AUF (Асоціація
франкомовних університетів) по Україні та Молдові пані Роксана Туркану.
Французькі університети були представлені 8 професорами із Національного
інституту прикладних наук міст Ліон та Страсбург, Університетів Сорбонни (Париж
XIII), ля Рошель, Страсбурга, Артуа
та Орлеана. Крім того, в роботі
колоквіуму брали участь 7 керівників
французьких асоціацій і федерацій,
які
активно
співпрацюють
з
українськими університетами.
Протягом двох днів відбулися
3 пленарних і 15 секційних засідань,
на яких були розглянуті основні
питання
філології,
методики
вивчення
французької
мови,
перекладознавства,
літератури,
медицини та природничих наук.
Доцент Вікторія Лучкевич (перша справа)

Учасники ІІІ Міжнародної франкофонної конференції
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«Дебют першокурсників» факультету початкової та мистецької освіти
8 жовтня 2019 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбувся
конкурс-огляд «Дебют першокурсників».
Захід пройшов у кращих традиціях факультету. Студенти продемонстрували
таланти під час виконання пісень, танців, декламування віршів, гри на музичному
інструменті, у гумористичних постановках, оригінальному жанрі. Сміх,
аплодисменти, захоплення – такі емоції вирували у глядацькій аудиторії.
Виступи оцінювало компетентне журі, яке
складалося
з
представників
студентського
самоврядування і викладачів. Дебютантів за
цікаві та експресивні номери нагородили
грамотами в окремих номінаціях.
За результатами конкурсу-огляду яскраву
перемогу – І місце – здобула група Х-13Б
(куратор – викладач Ольга Мартинів).
На
завершення
конкурсу
студентів
привітав декан факультету доцент Іван Кутняк і
побажав перемоги на загальноуніверситетському
«Дебюті першокурсників».
Першокурсники закружляли у танці

Студенти продемонстрували таланти
у гумористичних постановках
За результатами конкурсу-огляду яскраву
перемогу – І місце – здобула група Х-13Б
(куратор – викладач Ольга Мартинів зліва друга)

«Дебют першокурсників» факультету початкової та мистецької освіти
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Презентація книги поетеси Любові Проць
9 жовтня 2019 р. на філологічному факультеті відбулася презентація книги
відомої поетеси Любові Проць «Чотири відмінки сльози». У ній авторка зібрала
спогади про свого «хресного» батька в літературі, лауреата Шевченківської премії,
довголітнього в’язня сталінських таборів Івана Федоровича Гнатюка, якому цього
року виповнилось би 90 років. Модератором заходу виступила доцент Лілія Гулевич.
Любов Проць вмістила у своїй книзі уривки зі статей Івана Гнатюка різних
років, поетичні присвяти йому, автографи поета.
Студенти, викладацький колектив та гості філологічного
факультету мали нагоду переглянути фільм про Івана
Гнатюка і почути зворушливу розповідь доньки поета,
нині директора Бориславської гімназії – Любові Іванівни
Гнатюк-Савки про складний життєвий шлях її батька.
Спогадами про талановитого поета-патріота
Модератор презентацiї
поділився професор Михайло Шалата, емоційно,
доцент Лiлiя Гулевич
натхненно і щиро виступила із теплим словом про
свого вчителя і наставника Любов Проць, вчитися у Івана
Гнатюка патріотизму і нескореності закликáла студентську
молодь Уляна Кец. Про незабутні студентські роки на
філологічному факультеті розповів однокурсник Любові
Проць – доцент Костянтин Іваночко.
Захід перетворився на справжнє поетичне свято.
Вірші Івана Гнатюка читали студенти ІІ курсу
Презентацію книги
філологічного факультету Ірина Мицак, Вероніка Бабій
«Чотири відмінки сльози»
представляє Любов Проць
та Романа Грицишин. Майстерною декламацією поезії
Любові Проць та Івана Гнатюка зачарував аудиторію близький друг обох поетів,
переможець численних конкурсів художнього читання самбірчанин Йосип
Кронжко.
Гості з Бориславської гімназії – учитель Давид Ку́зьмич та учениця 11 класу
Софія Кудлич – полонили серця слухачів своїми піснями на вірші Івана Гнатюка.
Автограф-сесія Любові Проць стала акордом дивовижного свята Слова.

Вiтання дочцi Iвана
Гнатюка – Любовi –
вiд Михайла Шалати

Вiршi декламує
переможець
численних конкурсів
художнього читання
Йосип Кронжко
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Учасники заходу
зворушенi поетичним Словом

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки долучився до
відзначення Дня психологічного здоров’я
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 Дня психологічного здоров’я 10 жовтня 2019 року доцент Марія
Попіль провела психологічний тренінг для працівників центру зайнятості.
Мета тренінгу – підготовка працівників центру зайнятості до роботи з людьми,
що зазнали психологічних травм, оскільки вони обслуговують соціально вразливі
категорії населення, як-от: учасники АТО, особи з інвалідністю тощо, для яких стрес
та посттравматичний синдром (ПТСР) – це реальна, невигадана проблема, що може
призвести до інвалідності.
Під час заходу Марія Попіль
схарактеризувала основні стадії стресу,
види травм та їх наслідки, а також
показала
шляхи
і
способи
їх
подолання.
У
процесі
тренінгу
учасники виконували вправи, що
орієнтовані
на
розвиток
і
демонстрацію психологічних якостей
та
навичок,
самодіагностику
у
візуалізації, колесо життєвого балансу
й інші.
Тренінг
допоміг
учасникам
сформувати навички й уміння у
побудові продуктивних, психологічних і
соціальних міжособистісних відносин,
навчив
аналізувати
соціальнопсихологічні
ситуації
та
краще
розуміти себе й інших під час
спілкування.
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Команда університету – переможець легкоатлетичної естафети
11 жовтня 2019 року в Дрогобичі відбулася легкоатлетична естафета,
приурочена Дню захисника України, 77-річчю створення ОУН-УПА, Дню
українського козацтва та святу Покрови Пресвятої Богородиці.
Урочисте відкриття легкоатлетичної
естафети відбулося у парку імені Степана
Бандери. Маршрут забігу пролягав через
вулиці Т. Шевченка, О. Нижанківського,
І. Франка.
Серед закладів освіти І – ІV рівнів
акредитації перемогу здобула команда
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, яка
Урочисте відкриття естафети
складалася зі студентів навчально-наукового
інституту фізичної культури і здоров`я, ІІ місце посів Дрогобицький механікотехнологічний коледж, ІІІ місце – Дрогобицький коледж нафти і газу.
Загалом участь у естафеті взяли 14 команд. Тренери команди ДДПУ: завідувач
кафедри спортивних дисциплін і туризму доцент Галина Кондрацька, доцент Роман
Федорищак
Переможці та учасники змагань були нагороджені кубками і грамотами.

Олег Кришталь із кубком та грамотою за I мiсце

Команда ДДПУ – переможець естафети

Легкоатлетична естафета, приурочена Дню захисника України, 77-річчю створення ОУН-УПА,
Дню українського козацтва та святу Покрови Пресвятої Богородиці,
стартувала у парку імені Степана Бандери
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Зйомки «Дрогобицької Голгофи» у стінах бібліотеки університету
Навколо нас твориться сучасна історія… І ми є її частиною. Але завжди цікаво
стати свідками відтворення історичних подій.
Мабуть, не випадково бібліотека Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка була вибрана під фільмування одного із епізодів
кінострічки «Дрогобицька Голгофа», що знімається у нашому місті за однойменною
п’єсою Тараса Метика. Адже у перші місяці німецької окупації з 1 липня 1941 р. у
цьому приміщенні легально діяв обласний провід ОУН, який перебрав на себе
функцію влади. І, як твердять очевидці, керівники проводу допомагали рідним
віднайти замордованих у катівні НКВД, організувати в місті похорони допомогали
світові пізнати правду про страшний період окупації Галичини московськобільшовицькими зайдами.
Епізод, який фільмувався в бібліотеці, змальовує картину брутального арешту
інтелігентної жінки, роль якої зіграла заслужена артистка України Алла Шкондіна.
Назагал у «Дрогобицькій Голгофі» (головний режисер – Олександр Король)
задіяно увесь колектив Львівського обласного академічного музично-драматичного
театру імені Юрія Дрогобича (директор – художній керівник театру, заслужений
діяч мистецтв України Микола Гнатенко). Зокрема, головну роль отця Якима грає
Іван Гарасимчук, майора НКВД – Влад Сорокін, катів-чекістів – заслужений артист
України Сергій Дудка, Олександр Латишев.
Червоною ниткою через увесь фільм проходить мученицька доля отців,
ієромонахів чину Василія Великого – Якима, Северіяна та Віталія, які, не
відступивши від віри, віддали своє життя за любов до Бога і України. Священника
Якима катували, а згодом зварили в казані і дали їсти в’язням. Отця Северіяна також
мордували, вирізали на грудях хрест, закопали живим у землю і їздили по ньому
машиною. Ієромонах Віталій довго терпів тортури, які над ним чинили енкаведисти.
Після нічних допитів його до камери приносили на червоному від крові
простирадлі. Від страшних катувань відійшов у Вічність.
У 2001 році, перебуваючи в Україні, Святий Отець Іван-Павло ІІ назвав Якима
Сеньківського,
Северіяна
Бараника,
Віталія
Байрака
блаженними
священномучениками.

Епізод, який фільмувався в бібліотеці університету, змальовує картину брутального арешту
інтелігентної жінки, роль якої зіграла заслужена артистка України Алла Шкондіна
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У Дрогобичі з’явилася ще одна мистецька окраса
У Дрогобичі за останніх кілька років побільшало мистецьких композицій.
Переважна більшість їх розміщена у центрі міста. Деякі вже стали його
«родзинками». 12 жовтня 2019 р.у парковій зоні біля головного корпусу університету
з’явилися ще три незвичні та химерні, виконані із каменю вапняка, стилізовані
скульптурні композиції, які привертають увагу гостей міста та й самих дрогобичан.
Одна зі скульптур називається «Лада». Її автор Міклош Штець, член
Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Національної
спілки художників України, заслужений майстер народної творчості України.
Скульптурну композицію «Точки
дотику» створив Сергій Лаушкін, член
Національної
спілки
художників
України.
Третя скульптура вийшла з-під
рук скульптора Ореста Яворського,
члена Національної спілки художників
України.
Сподіваємося, що ці згадані
скульптурні
композиції
стануть
окрасою університетської паркової зони
та й усього Дрогобича.

Скульптурна композиція «Точки дотику»
Скульптор Сергій Лаушкін

Скульптурна композиція «Лада»,
розміщена у парковій зоні біля
головного
корпусу університету

Скульптор Міклош Штець
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Дошкільна робота студентів та викладачів університету
16 жовтня 2019 року кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти,
лабораторія педагогічної творчості Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка за сприяння відділу освіти виконавчого комітету
Самбірської міської ради на базі дошкільного навчального закладу № 13 «Казка»
міста Самбір провели методичний семінар «Інтелектуальний та фізичний розвиток
дошкільника у сучасному ЗДО».
Порядок роботи семінару передбачав обмін передовим педагогічним
досвідом,
майстер-класи,
презентацію
навчально-методичної
літератури,
спілкування та обмін думками між вихователями, викладачами й студентами
дошкільного профілю.
У роботі семінару взяли участь завідувач кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти професор Марія Чепіль, доценти Анна Федорович, Юрій Калічак,
Надія Дудник, а також працівники ДНЗ № 13 «Казка» завідувач Н. Хом’як,
вихователі Я. Возняк, О. Копилець, О. Звозда, Н. Здзеба, І. Козьоринська. Долучилися
до заходу студенти групи ДО-13Б, які не лише
збагатилися новими знаннями та досвідом,
але й мали можливість отримати вичерпні
відповіді на поставлені запитання від
колишніх випускників нашого університету, а
зараз – досвідчених вихователів-улюбленців
дітей дошкільного віку.
Уже стала доброю традицією тривала
та плідна співпраця науковців-теоретиків
Франкового вишу із педагогами-практиками
міста Самбір, яка дає змогу не лише
збагатитися
передовим
педагогічним
досвідом,
обмінюватися
думками
про
сучасний стан та майбутнє дошкільної освіти,
але й сприяє гармонійному розвиткові
дошкільників.
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Студенти-біологи відзначили День захисника України
Уже третій рік поспіль 14 жовтня на державному рівні відзначається День
захисника України, визначений Указом Президента України.
16 жовтня 2019 року студенти біолого-природничого факультету та
представники товариства «Надія» відвідали Львівський військовий госпіталь, де
принагідно привітали наших захисників зі святом. Ініціатором проведення акції
стала доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології Ірина Копко.
Студенти
разом
із
викладацьким
складом
факультету придбали подарунки
для воїнів як знак подяки за те, що
вони щодня героїчно оберігають
нашу державу.
17 жовтня студенти ІІ курсу
організували урочистий захід. Під
час виступу глядачі мали змогу
ознайомитися з історією свята та
переглянути
фрагменти
з
документальних фільмів. Також
Вiтання вiйськових у Львівському госпiталi
прозвучали пісенні та віршовані
твори у виконанні Вероніки Мельник: «Кленова балада», «Моїй Україні», «Молитва
за Україну».
Студенти з болем у серці вшанували пам’ять всіх
нескорених українців – захисників Вітчизни, які поклали
свої голови на вівтар нашої перемоги. Боротьба за
незалежність України триває!
Збережемо і примножимо славу наших мужніх
героїв! І нехай назавжди закарбуються в пам’яті та серці
слова присяги українських патріотів: «Батьківщині будь
Подарунки зробленi руками
вірним до загину, нам Україна – понад усе!».
волонтерiв із товариства
«Надiя»
Слава Україні! Слава її героям-захисникам!

Пісню «Кленова балада»
виконує студентка
Вероніка Мельник

Учасники заходу
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Творча зустріч з Ірен Роздобудько та Ігорем Жуком
18 жовтня 2019 р. студенти-філологи мали чудову нагоду поспілкуватися із
унікальним творчим подружжям. Це – Ірен Роздобудько, «золота» письменниця
України, лауреат Шевченківської премії, кіносценаристка, громадська діячка, авторка
книг, що вже стали бестселерами («Зів`ялі квіти викидають», «Арсен», «Якби»,
«Ранковий прибиральник», «Тут і тепер», «Волонтери»), та її чоловік Ігор Жук – поетбард, сценарист, учений-астрофізик.
Творчість Ірен Роздобудько не потребує особливої
презентації, адже кожна її нова книга, кожен
кіносценарій викликають жваве читацьке зацікавлення.
Письменниця відразу ж привабила студентську
аудиторію відвертістю, щирістю, невимушеністю. Багато
йшлося і про віхи творчого зростання, про зоряні миті
успіху й болючі та гіркі розчарування від того, що не
почули, не зрозуміли, не дослухалися. Учасники творчого
Iрен Роздобудько
дійства мали змогу дізнатися і про найновіші книги
презентує свої книги
письменниці Це збірка новел «Портрети невідомих» і
біографічний роман «Прилетіла ластівочка» про автора всесвітньо відомої мелодії
«Щедрик» Миколу Леонтовича.
Ірен Роздобудько гостинно запросила всіх до своєї мистецької робітні,
відслонила таємниці створення знаменитого фільму «Поводир», сценарною основою
якого був її «Садок вишневий», і новітнього українського серіалу «У неділю рано
зілля копала».
Ігор Жук, узявши до рук гітару, налаштував на
особливу ліричну тональність. Він проникливо заспівав
декілька пісень на сюжети Старого і Нового Завіту,
зірвав шквал оплесків після виконання листів-діалогів
колоритної гуцульської пари. Вразив поет-бард своїм
гумором, неймовірною романтичною філософією
життя, яка залишає почуття просвітлення, надії і
…пізньоосіннього щему. Модераторами літературної
зустрічі були доценти Марія Стецик та Василь Зварич.
Дiалог із Маестро

Фото на згадку про зустріч з творчим подружжям
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Студенти історичного факультету провели виховний захід із дітьми з
особливими освітніми потребами
24 жовтня 2019 р. студенти ІІІ курсу історичного факультету в рамках
реалізації програми інклюзивної освіти на практичному занятті з «Педагогіки» під
керівництвом старшого викладача Олександри Свйонтик та за сприяння студенткимагістрантки другого року навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
Руслани Приц, яка працює педагогом-організатором
«Навчально-реабілітаційного центру «Мрія» І – ІІ ст.»
(м. Львів), організували і провели виховний захід з учнями
5 – 6-х класів на тему «Моя майбутня професія – вчитель
історії».
Студенти підготували авторський сценарій та
майстер-клас із виготовлення декоративних квітів для
вихованців. Зустріч студентів та учнів розпочалася з участі
в танцювальній перерві, яка проводиться щоденно і супроводжується ритмічною
музикою, що посприяло емоційному зближенню учасників. Гарний сонячний день,
теплі обійми, радість зустрічі з майбутніми вчителями, веселі ігри-конкурси, мініпрезентація професії вчителя історії, квест-вікторина в пошуку уявного злочинця, де
Шерлок Холмс та доктор Ватсон просять допомоги у дітей, майстер-клас із
виготовлення смачних цукеркових квітів, створення плакату-дружби «Наші думки та
мрії завжди разом» справили незабутнє враження як на вихованців, так і на
студентів.

Знайомство майбутніх педагогів напередодні практики з вихованцями
молодшого підліткового віку та можливість налагодження взаємин із дітьми з
особливими потребами є важливим виховним моментом у підготовці до
впровадження у життя освітньої програми інклюзивної освіти в Україні. Вихователі
реабілітаційного
центру
були
вражені
сміливістю
студентів,
їхньою
комунікабельністю, небайдужістю та вмінням налагоджувати контакти з дітьми.
Радіємо, що майбутнє України за такими щирими, освіченими та шляхетними
людьми, зокрема і за студентами нашого університету.
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Подорож студентів-філологів до національно-культурних святинь
25 – 26 жовтня 2019 року студенти філологічного факультету під керівництвом
доцента кафедри світової літератури та славістики Василя Зварича здійснили
мандрівку до культурно-історичних міст нашої країни – Кам’янця-Подільського та
Хотина.
Місто Кам’янець-Подільський часто називають «квіткою на камені». У ньому
панує особлива атмосфера Середньовіччя, яку творить передусім гордість та символ
міста – старовинна фортеця (XIV ст.), легендарна твердиня над Смотричем, одне з
семи чудес України. Студенти були здивовані її красою й неповторністю, зарядилися
позитивними емоціями та неймовірними
враженнями від екскурсії самим містом, а
особливо каньйоном.
Своєю величною красою вразила і
Хотинська фортеця (XIII ст.), яка також є
одним із семи див України. Неймовірні
краєвиди, Дністер, води якого омивають
фортецю, історичні артефакти – незабутні й
неповторні.
Акордом дводенної подорожі стала
екскурсія до Кришталевої печери – перлини
Придністровського
Поділля,
однієї
з
найбільших гіпсових печер Європи, яка
На теренах
Кам᾿янець-Подільської фортеці
розташована в селі Кривче Тернопільської
області. Екскурсантів вразили геологічні дива природи, які формувалися упродовж
століть, блиск і гра барв підземних шедеврів. Про цю печеру згадується ще в
письмових джерелах початку XVIII ст. Під час Другої світової війни у ній
переховувалися воїни УПА. Загони НКВД, щоб знищити повстанців, підірвали вхід
до печери. Відновити його вдалося лише на початку 60-х років минулого століття.
Цікавими й романтичними були легенди про «господаря» та мешканців печери, які
екскурсовод розповів.
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Навчання студентів біолого-природничого факультету у Полонійній Академії
14 – 26 жовтня 2019 року 18 студентів Дрогобицького університету ІІ – ІV курсів
біолого-природничого факультету навчалися у Полонійній Академії в Ченстохові у
рамках програми «Подвійне навчання» за спеціальністю «Біотехнологія».
Під час навчання студенти виконували індивідуальний план і вивчали такі
предмети: розділення і аналіз біопродуктів, біохімія, ензимологія, а також
англійська, польська мови та історія культури Польщі. Навчання проводилося
польською і англійською мовами. Професійні навички роботи в біотехнологічних
лабораторіях студенти здобувають
також під час семестрового навчання в
європейських закладах вищої освіти за
програмою Erasmus+.
Однією
з
ключових
компетентностей здобувача вищої
європейської освіти є володіння
іноземною мовою, тому впродовж
двотижневого
навчання
студенти
здавали
сертифіковані
екзамени
Business
English
LCCI
для
Студенти бiолого-природничого факультету –
учасники програми Подвiйне навчання
підтвердження рівня А1 та А2.
У
позанавчальний
час
студенти поліпшували свій рівень
англійської та польської мов на
онлайн-платформі Memo. Окрім
обов’язкових
академічних
дисциплін, програма включала
різноманітні культурні заходи,
Навчальний процес у Полонійній Академії
м. Ченстохова
місцеві
розваги,
спорт
і
відвідування визначних пам’яток. А 25 – 26 жовтня у Полонійній Академії відбулася
урочиста Інавгурація, у якій наші студенти взяли активну участь.

Iнавгурацiя з нагоди початку навчального року у Полонійній Академії
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Студенти з Польщі завітали до університету
25 – 27 жовтня 2019 року в навчально-науковому інституті музичного
мистецтва перебував академічний хор імені Ядвіги Червінської університету Марії
Кюрі-Склодовської з м. Люблін (Польща). Керівник хору – професор Уршуля
Бобрик. Мета приїзду – підготовка до виконання кантати Лешека Можджера
«Metamorphoseon», яка відбудеться 15 листопада в залі Люблінської філармонії у
супроводі симфонічного оркестру.
Були
проведені
спільні
репетиції хору з Любліна та хорової
капели «Gaudeamus» (художній
керівник
–
професор
Степан
Дацюк). 26 жовтня у костелі св.
Бартоломея
відбувся
концерт
«Пісенні візерунки пограниччя:
Україна – Польща», в якому взяли
участь обидва хорові колективи.
На концерті прозвучала
музика
українських,
польських композиторів
та
обробки
народних
пісень. А на завершення
концерту хори спільно
виконали
шедевр
української
музичної
культури
«Щедрик»
Миколи Леонтовича.
Численна публіка нагородила виконавців бурхливими оплесками. З
привітальним словом до гостей звернулася ректор університету професор Надія
Скотна, а професор Уршуля Бобрик подякувала за теплі слова і чудово організоване
перебування у м. Дрогобич.
Студенти з Любліна також побували у музеї Івана Франка в с. Нагуєвичі та
ознайомилися з визначними місцями Дрогобича.

Учасники концерту «Пісенні візерунки пограниччя: Україна – Польща»
при вході у костелі Св. Бартоломея (м. Дрогобич)
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Студенти-магістранти відзвітували про проходження організаційнометодичної практики
28 жовтня 2019 року студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Дошкільна освіта» факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи відзвітували про проходження організаційно-методичної практики в
закладах дошкільної освіти.
Під час практики студенти мали можливість безпосередньо ознайомитися з
діяльністю керівників та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти
м. Дрогобич: ЗДО № 11 «Світлячок», ЗДО № 13 «Казка», ЗДО № 24 «Смерічка» та
ЗДО № 30 «Волошка». Незважаючи на труднощі, які виникали у студентів, майже всі
із задоволенням розповідали про організацію діяльності цих закладів, облаштування
приміщень, педагогічний процес тощо.
Після виступу
студентів свої думки
та
побажання
висловили керівники
практики
завідувач
кафедри
загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти
професор
Марія
Чепіль
та
доцент
Світлана Івах, які
Звітує студентка-магістрантка Софія Потик
відзначили
високий
рівень педагогічної творчості, фахової майстерності, креативності та винахідливості
студентів-практикантів.
Майбутні організатори дошкільної освіти показали високий рівень теоретикометодичної підготовленості, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до
виконання поставлених на період проходження практики завдань.
Педагогічна практика стала для студентів-магістрантів незмінним досвідом, а
також перевіркою їхніх організаторських здібностей.
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Дрогобицький університет підхопив конференційну естафету від Лєгніци
28 – 29 жовтня 2019 р. у нашому університеті відбулася ІІ Міжнародна наукова
конференція «Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті: загрози,
сподівання, виклики», традицію проведення якої закладено минулоріч
партнерським
закладом
освіти
–
Державною
вищою
професійною
школою імені Вітелона у Лєгниці.
Партнерами
заходу
також
були
Університет Казимира Великого у
Бидгощі,
Варшавська
економікогуманітарна академія та Українська
асоціація дослідників освіти.
Участь у конференції упродовж
двох днів взяли близько ста осіб, серед
яких закордонні делегації з Лєгніци (на чолі з доктором Беатою Скварек),
Зелєногурського університету (професор Дорота Шабан, професор Беата Чоп,
доктор Криштоф Лісовський), Природничо-гуманітарного університету в Сєдльцах
(професор Адам Бобрик та
доктор
Анжей
Сендек),
Університет Казимира Великого
в Бидгощі (доктор Віолетта
Юнік).
Українські
учасники
репрезентували
Уманський
державний
педагогічний
університет імені Павла Тичини,
Чернівецький
національний
університет імені Юрія Федьковича, Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, Національну академію внутрішніх справ, Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, Державну наукову установу «Інститут
модернізації змісту освіти», Київський університет імені Бориса Грінченка.
Активні наукові дискусії тривали два дні. Урочисто відкрила конференцію
ректор професор Надія Скотна,
а також привітали учасників
представники
інституційспіворганізаторів
(професор
Оксана Заболотна, доктор Беата
Скварек, доктор Віолетта Юнік).
Модерували захід проректор з
науково-педагогічної
роботи
доцент Юрій Вовк, професор
Світлана Щудло та доцент
Оксана Зелена. Перший день
конференція
проходила
у
формі пленарного і двох
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секційних засідань – «Освіта як простір соціалізації та безпеки» та «Виховання
молоді в дусі справедливості, верховенства права та миру».
Другий день конференції був не менш насиченим та цікавим. До учасників
конференції приєдналася делегація студентів Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, яку очолювала віце-президент Соціологічної
асоціації України, завідувачка кафедри соціології Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна професор Людмила Сокурянська. Автори
презентацій отримали збірник наукових праць «Молодіжна політика: проблеми та
перспективи» (Дрогобич – Лєгниця, Випуск 9, 2019).

Родзинкою конференції став тренінг із соціальної профілактики для сорока
вчителів, практичних психологів та соціальних педагогів шкіл міста і району,
модератором якого виступила керівник проекту «Українсько-польська методичнонаукова співпраця у підготовці спеціалістів з профілактики ризикованої поведінки
дітей та молоді» доктор Віолетта Юнік. Усі учасники отримали в подарунок книгу
«Рання профілактика ризикованої поведінки дітей та молоді» з підписом автора та
сертифікат.
Була
у
рамках
конференції
і культурна
програма.
Першого
дня
роботи учасники здійснили
екскурсію Дрогобичем під
назвою «Стежками Івана
Франка та Бруно Шульца»,
другого – організовано виїзд
до Державного історикокультурного
заповідника
«Нагуєвичі».
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«Круглий стіл» з адміністрацією університету
30 жовтня 2019 року в рамках
святкування Міжнародного дня студента в
актовій залі головного корпусу відбувся
«круглий стіл» з адміністрацією університету,
на який завітали члени студентського
самоврядування
і
голови
студентського
профбюро інститутів та факультетів.
Студенти
мали
нагоду
поставити
найбільш актуальні питання, які турбують
студентську спільноту, та обговорити шляхи їх
Під час виступу ректора університету
розв’язання.
професора Надії Скотної
На завершення «круглого столу» було
домовлено про майбутню активну співпрацю та налагодження діалогу між
студентами й адміністрацією університету , а також зроблено фото на згадку.

На фото (зліва направо): проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Шаран,
начальник відділу молодіжної політики та соціальної роботи Наталія Бучковська, головний
бухгалтер Оксана Стецюцяк, ректор університету Надія Скотна, проректор з науковопедагогіної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку Валентина Бодак,
юрисконсульт Володимир Кісіль, голова профкому студентів Ігор Гівчак

185

Майбутні фізичні терапевти та ерготерапевти
у складі міждисциплінарної команди у Товаристві «Надія»
Упродовж жовтня 2019 року студенти спеціальності
«Фізична
терапія,
ерготерапія»
навчально-наукового
інституту
фізичної
культури
і
здоров’я
надають
реабілітаційну
допомогу
дітям
із
обмеженнями
життєдіяльності, які відвідують Добровільне товариство
захисту дітей-інвалідів «Надія». Це діти з руховими і
когнітивними розладами, з порушеннями рівноваги,
координації, а також здорові.
Міждисциплінарну команду фахівців сформували
студенти ІV курсу Ігор Явір, Дмитро Дужий, Володимир
Марущак, Павло Меличин, Давид Новза-Федюк, Лілія Малик,
Марія Ключик та студент І курсу Андрій Кушнір.
У своїй роботі студенти використовують терапевтичні
вправи, ерготерапію, різновиди масажу, заняття на
корекційно-розвивальному програмному комплексі ТІМОКО.
Реабілітацію студенти розпочинають із проведення
реабілітаційного обстеження, яке включає гоніометрію,
вимірювання
м’язового
тонусу,
дослідження
функціонального стану у різних положеннях за допомогою
методики GMFCS (Gross Motor Function Classification System),
шкалу Бартелла для оцінки активності життєдіяльності та за
необхідності інші методики і тести для виявлення обмежень
життєдіяльності та участі, використовуючи водночас основні
аспекти Міжнародної класифікації функціонування (МКФ).
Після проведення обстеження студенти формулюють
довгострокові та короткострокові цілі, створюють план
реабілітаційних
заходів,
розробляють
індивідуальну
програму реабілітації, враховуючи особливості пацієнта,
його уподобання, хобі, пристосовуючи його до процесу
реабілітації. Кожне заняття з фізичної терапії, ерготерапії,
масажу має свої цілі і завдання. Під час реабілітації оцінка
адекватності навантаження проводиться з урахуванням
реакції дитини і її організму на те чи інше реабілітаційне
втручання та, якщо буде потреба, вносяться корективи до
індивідуальної програми реабілітації.
До кожного пацієнта майбутні фахівці сфери
реабілітації застосовують креативний індивідуальний
підхід. У середньому курс триває 10 – 14 днів.
Результати
та
оцінка
виконання
програми
реабілітації обговорюються на зборах міждисциплінарної команди, до якої також
залучені студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи як
майбутні психологи і соціальні педагоги.
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Урочиста Академія з нагоди святкування 20-ліття факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи
4 листопада 2019 року в актовій залі імені професора Валерія Скотного
відбулася Урочиста академія з нагоди святкування 20-ліття факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи.
Учасниками
заходу
представники
адміністрації
університету, керівництво і викладачі, студенти й випускники,
гості та друзі факультету з українських громадських й освітніх
організацій, а також численна бельгійська делегація з
Університету прикладних наук VIVES на чолі з ректором
Йорісом Хіндріксом і делегація NGO Oradea на чолі з Патріком
Беллінком.
Ректор університету і перший декан факультету
психології, педагогіки та соціальної роботи професор Надія
Ведучі заходу: викладач
Скотна висловила вдячність колективу факультету за 20
Андрій Зимянський та
років плідної праці, вручивши подяки деканові доценту
студентка Софія Даниляк
Ігореві Гринику та завідувачам кафедр факультету
професорам Тетяні Логвиненко, Марії Чепіль, Валентині
Стець, Мирославу Савчину. Приємною несподіванкою для
члена правління Неурядової організації «Орадеа» Івана Ван
Хуле стало отримання особливої відзнаки вченої ради
Дрогобицького державного педагогічного університету за
вагомий особистий внесок у налагодження співпраці між
Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім.
Ректор університету
І. Франка, Університетом прикладних наук VIVES та NGO
професор Надія Скотна
висловила вдячність
Oradea.
колективу факультету за
Святковий захід завершився концертом за участі
плідну працю
талановитих
випускників
факультету
психології,
педагогіки та соціальної роботи.
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Студентський капелан
університету
о. Олег Кекош

Директор товариства
захисту дітей з інвалідністю
«Надія» Ірина Дзюрах

Президент неурядової
організації «Орадеа»
Патрік Беллінк (Бельгія)

Декан факультету прикладних
соціальних наук університету VIVES
Вірлі Декокер (Бельгія)

Ректор університету
прикладних наук VIVES Йоріс
Хіндрікс (Бельгія)

Завідувач ММК відділу освіти
виконавчих органів
Дрогобицької міської ради
Галина Марчук

)

Ректор університету професор
Надія Скотна вручає відзнаку
вченої ради університету
члену правління Неурядової
організації «Орадеа»
Івану Ван Хуле (Бельгія

Презентацію факультету психології, педагогіки
та соціальної роботи представив
доцент Орест Гук.
У актовій залі імені професора Валерія Скотного – аншлаг
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Участь викладачки Дрогобицького університету у Стипендійній програмі
Польського Комітету «ЮНЕСКО»
4 листопада 2019 р. на засіданні кафедри правознавства, соціології та
політології доцент Єлизавета Копельців-Левицька прозвітувала про участь у
стипендійній програмі ЮНЕСКО, на якій вона перебувала з 1 вересня до 31 жовтня
2019 року. Стажування проходило в Інституті соціальних наук та безпеки
Природничо-гуманітарного університету в Сєдльце (Республіка Польща) під опікою
наукового керівника професора Aдама Бобрика.
Стипендіатка виборола стипендію на основі конкурсного відбору. Метою
програми є дослідницька робота молодих науковців у польських державних вищих
закладах освіти. Доцент Є. Копельців-Левицька під час стажування працювала над
дослідницькою проблемою «Протидія торгівлі людьми: молодь в групі ризику».
У межах закордонного стажування доцент взяла участь у XVIII Міжнародній
науковій конференції студентських і докторантських наукових товариств у Сєдльце,
де виступила з доповіддю «Протидія торгівлі людьми в Україні: кримінальноправовий аспект». Також стипендіатка провела лекцію для студентів Інституту
соціальних наук та безпеки «Протидія торгівлі людьми в Україні», працювала у
бібліотеці університету над темою наукового зацікавлення, взяла участь у захисті
дисертації Пьотра Чвіка «Сучасна безпека держави у світлі міграційних загроз на
прикладі європейських країн», ознайомилася з умовами утримання осіб, які
відбувають покарання у в’язниці в Сєдльце.
Під час стажування були проведені зустрічі із директором Інституту
соціальних наук та безпеки професором Маріушем Кубяком, деканом факультету
професором Яцеком Зелінським та професором Беатою Валенчук-Дайнекою, де
було обговорено питання подальшої співпраці, участі у видавничих проектах,
публікації статей.
Закордонне наукове стажування в Природничо-гуманітарному університеті в
Седльце стало чудовою нагодою для викладачки Дрогобицького університету
ознайомитися із досвідом польських колег, зібрати науково-дослідницькі матеріали,
порівняти студентське середовище, отримати цінний європейський досвід.

У залі засідань Інституту соціальних наук та безпеки
Природничо-гуманітарного університету в м. Сєдльце
(Республіка Польща)
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Під час виступу доцент
Єлизавета КопельцівЛевицька разом із
перекладачем

Дрогобицькі студенти формували професійні компетентності у Лєгніце
Упродовж 4 – 6 листопада 2019 року група з дванадцяти студентів різних
спеціальностей (соціологія, інформатика, математика, економіка, трудове навчання,
історія) Дрогобицького університету перебувала у Вищій
професійній школі імені Вітелона в Лєгніце у межах
програми обміну студентами. Вони працювали спільно з
такою ж кількістю польських студентів. Супроводжували їх
доценти Оксана Зелена та Ірина Лозинська. З польського
боку організатором програми була доктор Беата Скварек,
якій успішно вдалося втілити спільну ідею з професором
Світланою Щудло. Тематика заходів стосувалася підготовки
студентів до виконання професійних ролей на сучасному
ринку праці. Цей візит реалізований завдяки фінансовій Доктор Беата Скварек
підтримці партнерського навчального закладу та Міністерства освіти Польщі в
рамках проекту «Дидактична ініціатива досконалості».
Програма зустрічі передбачала заходи як у
закладі освіти, так і у Лєгніцькій спеціальній
економічній
зоні (Legnicka Specjalna Strefa).
Формуванню
професійних
компетентностей
студентів сприяли численні майстер-класи, тренінги,
зокрема: «Компетентності як старт успішної
кар’єри»,
«Самопрезентація»,
«Плануй
свою
кар’єру».
Візит дрогобицької делегації
Дрогобицька
делегація
мала
змогу
до «Товариства дитячий
приятель у Лєгніце»
ознайомитися
із
закладом
освіти,
його
лабораторіями, бібліотекою, спорткомплексом, особливостями освітнього процесу.
Відбулася
підсумкова
наукова
конференція, на якій виступили доцент
Ірина Лозинська з доповіддю «Загрози
молоді на ринку праці» та доцент Оксана
Зелена – «Здобуття «soft skills» для успіху в
житті та кар’єрі».
Під час тренінгу
«Компетентності
як старт успішної
кар᾿єри»

Учасники тренінгу у Вищій професійній школі імені Вітелона в Лєгніце

190

«Дебют першокурсників – 2019»
6 – 7 листопада 2019 року у рамках святкування Міжнародного дня студента у
Народному домі імені Івана Франка пройшов огляд-конкурс художньої
самодіяльності перших курсів «Дебют», у якому взяли участь представники всіх
інститутів та факультетів. Організатор дійства голова профкому студентів Ігор Гівчак,
вітаючи студентів-першокурсників, відзначив, що саме конкурс «Дебют» дає
їмможливість розкрити таланти та здібності, які знадобляться у майбутній
вчительській професії.
Першокурсники дотримувалися усіх критеріїв, вказаних у положенні, де
передбачені виконання танцю, пісні, гра на музичних інструментах, декламації,
постановки драматичної сценки, оригінальний та гумористичний жанри КВН.
Творчий екзамен приймало у першокурсників журі, до складу якого ввійшли:
голова профкому студентів Ігор Гівчак; голова студентського ректорату Христина
Флешко; начальник відділу інформаційної
діяльності та зв’язків із громадськістю
Володимир Думич; керівник театру танцю
«Імпресія» і шоу-балету «Мадлен» Магдалина
Марушка; начальник відділу молодіжної
політики та соціальної роботи Наталія
Бучковська; художній керівник студентського
театру «Альтер» Андрій Юркевич; лауреат
міжнародних та всеукраїнських конкурсів
Дебютанти філологічного факультету
акордеоніст-віртуоз Юрій Дякунчак.
Підсумки огляду-конкурсу будуть
оголошені 14 листопада під час
урочистих
заходів
з
нагоди
Міжнародного дня студента.

Студенти факультету початкової та мистецької
освіти під час драматичної сценки

Оригінальний жанр студентів
факультету початкової та
мистецької освіти
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Виступ студентів біолого-природничого
факультету

Фрагмент сценки студентів філологічного
факультету

Фінальна пісня студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров᾿я

Першокурсники філологічного факультету разом із студентським активом
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Міжнародний семінар-тренінг
6 – 7 листопада 2019 р. в інклюзивно-ресурсному центрі м. Трускавець
проходив Міжнародний семінар-тренінг у рамках українсько-румуно-бельгійського
проекту «Альтернативна комунікація для дітей з обмеженими можливостями».
Учасники мали змогу ознайомитися з роботою румунських спеціалістів з
дітьми з особливими освітніми потребами, конкретними методиками та
відпрацювати практичні навички
в робочих групах. Тренер Андреа
Вагнер
(Румунія)
продемонструвала свої напрацювання у
роботі з дітьми з когнітивними,
мовленнєвими,
емоційновольовими,
поведінковими
порушеннями, а також з дітьми з
розладами
спектру
аутизму,
поділилася
методами
своєї
роботи з дітьми з ООП.
Тренер Андреа Вагнер (Румунія) (на фото перша
зліва) продемонструвала свої напрацювання

193

Доцент університету – член журі престижного міжнародного
музичного конкурсу
У м. Лоуле (Португалія) 3 – 10 листопада 2019 р. відбувся 69-й Трофей світу по
Акордеону (Trophée Mondial de l’Accordéon) – один із найпрестижніших всесвітніх
конкурсів серед акордеоністів. Конкурс кожного року проводиться в іншій країні, а
засновником його виступає Всесвітня Конфедерація Акордеоністів (Confédération
Mondiale de l’Accordéon). Одним із делегатів до складу журі від України був доцент
Андрій Душний.
Варто нагадати, що цього року на конкурсі «Perpetuum
mobile», вперше були присутні президент Конфедерації
Фредерік Дешампс (Frédéric Deschamps), віце-президент
Раймонд Боделл (Raymond Bodell) та генеральний секретар Анна
Боделл (Anna Bodell), які на найвищому рівні оцінили
дрогобицький конкурс і віднесли його до найпрестижніших у
світі.
Це
сприяло
прийнятт.
до
Конфедерації
доцента Андрія Душного, а відтак, дало йому можливість
представляти
Дрогобицький
державний
педагогічний
Під час презентації
університет імені Івана Франка та Україну на світовій
у мерії м. Лоуле
(Португалія)
акордеонній арені. Водночас делегатами від України були члени
Конфедерації Ігор Саєнко (заслужений артист України) та
Євгенія Черказова (народна артистка України) з Києва.
69-й Трофей об’єднав понад 160 виконавців із 26 країн
(Південної Африки, Албанії, Боснії та Герцоговини, Бразилії,
Болгарії, Казахстану, Чилі, Китаю, Кіпру, Південної Кореї,
Іспанії, Франції, Ірландії, Італії, Молдови, Чорногорії, Польщі,
Португалії, Великобританії, Чехії, Росії, Сербії, Швейцарії,
США, В’єтнаму, України) та трьох континентів у загальній
На фото (зліва
направо): Жак Морне
чисельності близько 1600 осіб, які змагалися у дев᾿яти різних
(Франція), Паоло Піччіо
номінаціях.
(Італія), Андрій Душний
Українські виконавці отримали акредитацію на участь
у конкурсі саме у Дрогобичі як переможці конкурсу «Perpetuum mobile» та учасники
майстер-класів, які проводив Фредерік Дешампс.
Серед переможців від України:
 дует «Sound Eternal» у складі
Віктора та Василя Кравчуків із
Києва
 «Akko Quartet» із Києва у складі
Олега
Шияна,
Богдана
Машталяра,
Романа
Молоченка, Віталія Козицького
 Володимир Кашута із Харкова;
 Сергій
Сапун
із
Шостки
Сумської області
Пам᾿ятне фото членів журі 69-го Трофею світу
по Акордеону (Португалія)
 Роман Пунейко зі Львова.
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Майстер-клас для студентів-хореографів
10 листопада 2019 року учасники театру естрадного танцю «Імпресія»
факультету початкової та мистецької освіти, за ініціативи керівника – викладача
кафедри культурології та мистецької освіти Магдалини Марушки, побували на
пізнавальному майстер-класі з bellydance.
Провела майстер-клас переможниця всеукраїнських та міжнародних змагань з
bellydance, керівник студії східного танцю «Айсель» Віра Цюкало.
Студенти мали змогу познайомитися з технікою танців Єгипту і Туреччини,
працювати над розкриттям термінів «ізоляція», «вакуум», «відтяжка», «тряска» та ін.
На перший погляд, рухи східного танцю здавалися дуже простими, однак під
візуальною легкістю лежить титанічна праця, яку студенти-хореографи відчули
протягом двогодинного майстер-класу. Втомлені, проте дуже задоволені, вони
одноголосно зробили висновок, що практичне навчання – це шлях до успіху та
майстерності.

Фрагменти майстер-класу з bellydance учасниками театру
естрадного танцю «Імпресія»
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ІІІ Всеукраїнська наукова конференція
«Український визвольний рух І пол. ХХ ст.: краєзнавчі контексти»
12 листопада 2019 р. відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція
«Український визвольний рух І пол. ХХ ст.: краєзнавчі контексти», яка була
присвячена 90-річчю створення ОУН і 110-й річниці від дня народження Степана
Бандери. Її організаторами виступили кафедра історії України ДДПУ ім. І. Франка,
Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова та музей «Дрогобиччина».
Участь у конференції взяли науковці зі
Львова, Луцька, Житомира, Івано-Франківська,
Тернополя, Вінниці, Києва… Її учасниками були
відомі історики, такі як Микола Литвин, Ігор
Гаврилів, Олексій Сухий, Ігор Соляр, Микола
Посівнич, Галина Стародубець, Оксана Каліщук, а
також дрогобицькі вчені: професор Василь
Футала, доценти Микола Галів, Руслана Попп,
Відкрила конференцію ректор
Оксана Медвідь.
університету професор Надія Скотна

Продовження пленарного засідання
відбулося в історичному відділі музею
«Дрогобиччина», який закономірно став
співорганізатором цієї конференції з огляду
на реалізацію своєї просвітницької функції,
на патріотичне виховання учнівської та
студентської молоді, що в умовах російської
агресії та гібридної війни є особливо
актуальним. Музей послідовно сприяє
Директор інституту українознавства
поширенню пам‘яті про героїчну історію
ім. І. Крип᾿якевича НАН України
ОУН
УПА
(постійні
експозиції:
доцент Ігор Соляр
«Меморіальна кімната Андрія Мельника», «УПА на Дрогобиччині», «Тюрма на
Стрийській»), популяризує цю інформацію, вводить до наукового й інформаційного
обігу невідомі факти з історії визвольної боротьби нашого краю. Працівники музею
підготували виставковий проект, присвячений 90-й річниці створення ОУН, де
вперше представлено для широкого огляду чимало архівних документів та
артефактів того часу.
Також музей для учасників конференції організував культурну програму:
оглядові екскурсії у постійно діючих експозиціях відділів історії, сакрального та
європейського мистецтва.

Учасники наукової конференції в історичному відділі музею «Дрогобиччина»

196

«День відкритих дверей» на історичному факультеті
12 листопада 2019 року історичний факультет провів «День відкритих дверей»,
на який були запрошені учні та вчителі шкіл Дрогобича, Борислава і Дрогобицького
району.
Зустрічали гостей актори сучасного молодіжного
театру «Gloria». Всі учні, які завітали на захід, отримали в
подарунок профагітаційні матеріали.
Захід відкрила заступник декана з навчальної роботи
доцент Світлана Біла. Вона ознайомила присутніх із
процесом навчання на історичному факультеті та
перспективами
працевлаштування
за
отриманою
спеціальністю.
Для присутніх гостей лунали музичні привітання від
студентського самоврядування факультету на чолі з Яриною
Кіт, Тамарою Дудою та студентів І – ІІІ курсів, також студенти
Зустрічали гостей
підготували пізнавальний ролик про історичний факультет.
актори сучасного
Декан професор Леонід Тимошенко
молодіжного театру
«Gloria»
представив
наукову
презентацію
«Історія корпусу історичного факультету». З вітальними
словами до присутніх гостей звернулися: капелан університету
отець Олег Кекош, представники адміністрації ДДПУ імені
Івана Франка, голови профкомів доцент Олена Куцик та Ігор
Гівчак, директор бібліотеки університету Ігор Розлуцький.
Також із промовами та щирими привітаннями виступили
випускники історичного факультету, які успішно реалізували
себе як педагоги й керівники.
У стінах факультету діяло декілька локацій: кузня, де Доцент Світлана Біла
можна було власноруч спробувати викарбувати монети;
ярмарка домашньої випічки; виставка раритетних телефонів
із колекції дрогобичанина Юрія Тудрія.

До присутніх звернувся
студентський капелан
о. Олег Кекош
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Завершився «День відкритих дверей» брейн-рингом «Національно-визвольний
рух на початку ХХ століття», який організували для учнів шкіл. Перемогу здобула
команда Нагуєвицької ЗОШ ім. Івана Франка, ІІ місце – команда ліцею № 4 імені Лесі
Українки, ІІІ місце – команда ліцею № 1 імені Івана Франка. Найактивніші учніпереможці були нагороджені солодкими призами.

Директор Бориславської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3
Володимир Драган

Ведучі свята: студенти
історичного факультету
Тарас Драган і Тамара Дуда

Під час брейн-рингу

Методист методкабінету
відділу освіти Дрогобицької
районної державної
адміністрації Андрій Яник

Професор Валентина Бодак
карбує свою монету

Виставка раритетних телефонів із колекції дрогобичанина
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«День відкритих дверей» у навчально-науковому інституті фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій
13 листопада 2019 року в навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій відбувся «День відкритих дверей» та День
інституту.
Учні дрогобицьких, стрийських загальноосвітніх навчальних закладів мали
нагоду ознайомитися з освітнім процесом і життям інституту, відвідати кафедри,
наукові лабораторії та виробничі майстерні.
У актовій залі корпусу керівництво ІФМЕІТ ознайомило випускників шкіл із
спеціальностями, які можна здобути, навчаючись тут.
До гостей з вітальним словом звернувся проректор з науково-педагогічної
роботи Володимир Шаран, запросивши учнів поступати на навчання до
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Студенти інституту підготували для учнів шкіл цікаву культурно-розважальну
програму.

Глядацька зала

Директор навчальнонаукового інституту фізики,
математики, економіки та
інноваційних технологій
Юрій Галь

Вітальне слово проректора
з науково-педагогічної роботи
Володимира Шарана

Перед входом у навчально-науковий інститут фізики,
математики, економіки
та інноваційних технологій
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Випускниця університету ділилася досвідом зі студентами
15 листопада 2019 року на факультеті початкової та мистецької освіти
відбулася цікава зустріч другокурсників із колишньою студенткою факультету
Ольгою Ісуповою, яка завітала до університету на запрошення викладача кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Оксани
Скварок.
Гостя під час лекції з курсу «Каліграфія» поділилася досвідом роботи з
дітками дошкільного та молодшого шкільного віку у клубі «Дзиґа» міста Трускавець,
де веде заняття з каліграфії, ментальної арифметики, сторітелінгу. Вона цікаво
розповідала студентам про каліграфію як мистецтво, торкнулася історії виникнення
найпоширеніших шрифтів та їх відмінностей. Студенти з великою цікавістю слухали
Ольгу Ісупову про можливості застосування каліграфічної практики у різноманітних
галузях. Також учасники зустрічі спробували
себе
у
ролі
каліграфів,
прописуючи
різноманітні літери та їх елементи.
Жваве,
дієве
спілкування
з
нещодавньою випускницею, а сьогодні
молодим креативним педагогом, на думку
самих студентів, було для них не лише
цікавим і змістовним, а й мотивувало
активніше цікавитися різними освітніми
програмами, брати участь у майстер-класах
педагогів-новаторів.

200

Викладачка університету – учасниця фестивалю «Нова українська школа»
16 листопада 2019 року завідувачка кафедра педагогіки та методики початкової
освіти нашого університету Лілія Стахів взяла участь у фестивалі «Нова українська
школа», який проходив на базі Педагогічного інституту Київського університету
імені Бориса Грінченка.
Дискусійну платформу освітнього заходу «НУШ-ФЕСТ» представляли ексміністр освіти України Лілія Гриневич, автор типової освітньої програми для
закладів загальної середньої освіти І ступеня «Нова українська школа» Роман Шиян,
завідувач кафедри початкової освіти ЗВО
Геннадій Бондаренко, а також освітяни
столиці.
Учасники, а це вчителі та викладачі
закладів вищої освіти із дванадцяти
областей України заходу мали можливість
подискутувати, з питань, пов’язаних як із
труднощами НУШ, так і шляхами їх
Дискусійна платформа за участю завідувача
подолання.
Завідувачка
кафедри
кафедри початкової освіти Педагогічного
педагогіки та методики початкової освіти
інституту Київського університету імені
доцент Лілія Стахів також взяла участь у
Б. Грінченка Геннадія Бондаренка,
ексміністра освіти України Лілії Гриневич,
креативному
просторі
фестивалю,
автора типової освітньої програми для
зокрема тренінгу «Риторичні лайфхаки
закладів загальної середньої освіти І
ступеня «Нова українська школа»
сучасного вчителя нової української
Романа Шияна
школи».
Проведений фестиваль залишив у
присутніх
незабутні
враження
від
доброзичливої теплої атмосфери, яка
надихнула всіх на подальшу науковопедагогічну працю.

На фото (зліва направо): доцент
Педагогічного інституту Київського
університету ім. Б. Грінченка Олена Ващенко,
завідувач кафедри початкової освіти
Педагогічного інституту Київського
університету ім. Б. Грінченка Геннадій
Бондаренко, директор Педагогічного
інституту Київського університету
ім. Б. Грінченка Ольга Котенко, завідувач
кафедри педагогіки та методики початкової
освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка
Лілія Стахів

Доцент Лілія Стахів на тренінгу «Риторичні
лайфхаки сучасного вчителя нової
української школи»
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Магістранти інституту фізичної культури і здоров’я відвідали Медичний
центр фізичної терапії «Аделі» (Словаччина)
15 – 17 листопада 2019 року, згідно з підписаною угодою про співпрацю,
студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я (Марта Верес,
Олександра Буцик, Лілія Швед, Аліна Турдай, В᾿ячеслав Сидорчук, Руслан Роман,
Віра Коваль, Михайло-Олег Миськів) відвідали міжнародний Медичний центр
фізичної терапії «Аделі» м. Пієштяни (Словаччина), який спеціалізується на
реабілітації пацієнтів із неврологічними порушеннями.
Студенти ознайомилися
з програмою
інтенсивної
реабілітації,
застосуванням
мультидисциплінарного підходу та використанням
динамічно-навантажувальних костюмів «Аделі» у
роботі із пацієнтами з порушеннями центральної
нервової системи різної етіології (дитячий
церебральний параліч, інсульт, черепно-мозгові
травми, травми спинного мозку, нейроінфекції).
Також деякі студенти побували на таких
процедурах:
оксигенотерапія,
магнітотерапія,
ультразвук, біолампа, мануальна терапія.
Студентам цікаво було спостерігати за
організацією
роботи медичних працівників,
фізичних
терапевтів
та
ерготерапевтів,
їх
взаємодією та співпрацею для поліпшення стану
здоров᾿я пацієнтів.
Студенти ознайомилися із
Студенти
інституту
надзвичайно
використанням динамічнонавантажувальних костюмів
задоволенні відвідуванням центру, адже здобули
«Аделі» у роботі із пацієнтами
нові знання та досвід для майбутньої професії.
з порушеннями центральної

У Медичному центрі фізичної
терапії «Аделі» (Словаччина)
нервової системи

Студенти-магістранти здобули нові знання
та досвід для майбутньої професії
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Святкування Міжнародного дня студента в університеті
З нагоди Міжнародного Дня студента, яке відзначаємо 17 листопада 2019 р.,
профком студентів та студентське самоврядування університету організували низку
цікавих і різноманітних заходів. Основне дійство відбулося 14 листопада в
Народному домі ім. І. Франка: оголошення результатів і нагородження переможців
конкурсу «Студент року – 2019» та конкурс виконавців естрадної пісні «Шанс – 2019».
Ведучі заходу Ярина Кіт та Любомир Мазур ознайомили присутніх з історією
створення і відзначення Міжнародного Дня студента, а проректор з науковопедагогічної роботи доцент Володимир Шаран та голова профкому студентів Ігор
Гівчак звернулися до студентської громади з вітальним словом. Побажала студентам
успіхів та натхнення студентський ректор Христина Флешко, яка також оголосила
результати огляду-конкурсу художньої самодіяльності перших курсів «Дебют»: ІІІ
місце здобули студенти навчально-наукового інституту фізичної культури та
здоров’я; ІІ місце – студенти навчально-наукового інституту іноземних мов.
Переможцями
стали
першокурсники
факультету
психології,
педагогіки
та
соціальної роботи.
У конкурсі естрадної
пісні «Шанс – 2019» взяли
участь
представники
всіх
інститутів
та
факультетів
університету,
які
продемонстрували
вокальні

Вітання від проректора з науково-педагогічної
роботи Володимира Шарана.
Ведучі вечора: Ярина Кіт і Любомир Мазур

здібності. Конкурсантка від навчальнонаукового інституту музичного мистецтва
виступала поза конкурсом.
Професійне
журі
визначило
переможців:
З вітальним словом виступив голова
профкому студентів Ігор Гівчак
І
місце
–
студентка
філологічного
факультету Каріна Стародуб;
ІІ місце – студентка історичного факультету Вероніка Кузів;
ІІІ місце – студентка навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій Мар’яна Довбуш.
На заході також було оголошено та нагороджено переможців
загальноуніверситетського конкурсу «Студент року – 2019», який проводився у
рамках святкування Дня студента. Переможцями у номінаціях стали:
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«Студент-соціальний педагог» – Тетяна
Особа; «Студент-митець» – Роман Дидик;
«Студент-спортсмен» – Юлія Пилип’як;
«Студент-науковець» – Андрій Грабинський
«Студент-громадський діяч» – Ірина Марків;
«Студент-журналіст» – Лідія Мазурчак.
Усі переможці та
дипломанти
конкурсів
нагороджені
спеціальними
дипломами і грошовими преміями. Після
Виступ студентів факультету початкової
урочистостей
студенти
продовжили
та мистецької освіти
святкування у розважальному комплексі
«Cazanova».
Організатори свята висловили щиру подяку всім студентам за активну участь у
заходах і побажали нових досягнень у навчанні та творчій роботі.

Переможець конкурсу
«Шанс – 2019» студентка
філологічного факультету
Каріна Стародуб

Свої таланти у конкурсі естрадної пісні «Шанс – 2019»
демонструють представники факультету
психології, педагогіки та соціальної роботи

Організатор «Шансу - 2019» (пятий справа) Ігор Гівчак з учасниками та ведучими заходу
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Практичний тренінг «Горизонт – 2020: від ідеї проекту до фінального звіту»
18 листопада 2019 р. в актовій залі імені професора Валерія Скотного відбувся
практичний тренінг «Горизонт – 2020: від ідеї проекту до фінального звіту».
З вітальним словом до присутніх звернулася проректор з науково-педагогічної
роботи та стратегії соціально-економічного розвитку професор Валентина Бодак.
Із доповідями виступили: Любомир Никируй «Майбутня програма 2021 –
2027: Horizon Europe», Галино Лазько «Можливості участі у програмах ЄС», та
Оксана
Заремба
«Конкурси
за
тематичними
напрямами
Future and Emerging Technologies та Inclusive, Іnnovative and Reflective societies,
доступні у 2019 – 2020 роках».
Основними темами презентацій були:
 генерування проектної ідеї та формування концепції проекту;
 ознайомлення з пріоритетами конкурсів на період 2019 – 2020 років;
 пошук конкурсних тем програми «Горизонт 2020»
відповідно до проектної ідеї;
 розуміння
структури проектної заявки до
програми «Горизонт 2020»;
 попередня оцінка проектної заявки до програми
«Горизонт 2020»;
 подача проектної пропозиції на конкурс;
 правові та фінансові аспекти реалізації проектів
програми «Горизонт 2020» в Україні;
 використання
успішного досвіду підготовки
проектних заявок до програми «Горизонт 2020».
З вітальним словом до присутніх
звернулася проректор з науковоМодератор заходу – професор Ігор Столярчук.
педагогічної роботи та стратегії
соціально-економічного розвитку
професор Валентина Бодак

Завідувач відділу науковоорганізаційного супроводу
наукових досліджень
Національного університету
«Львівська політехніка»
Галина Лазько
Модератор заходу –
професор Ігор Столярчук

Доцент Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника
Любомир Никируй
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На біолого-природничому факультеті стартував тренінг
для студентів університету
19 листопада 2019 року на біолого-природничому факультеті у рамках проекту
«Невідкладна допомога – BLS», який було організовано спільно з Університетом
прикладних наук VIVES за підтримки неурядової організації VZW «ORADEA»,
відбувся тренінг для студентів факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
й студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я. Ініціатором
проведення заходу стала доцент Жанна Гущак. Модераторами тренінгу були
доценти Олена Волошин, Віталій Філь, Ірина Копко та викладач Оксана Лупак.
На факультеті організовано робочу групу з числа студентів, серед яких активну
участь у проведенні цього тренінгу взяли: Назар Качмарик, Василина Токар, Назар
Войтович та Ірина Галій. Вони прочитали лекцію та продемонстрували методику
СЛР із використанням тренажера Lilly. Усі учасники тренінгу мали змогу
відпрацювати навики за європейськими стандартами BLS, а студенти робочої групи
проекту виступили у ролі тренерів.
Метою міжфакультетської співпраці є виховання у молоді відповідальності за
здоров’я, формування пізнавального інтересу до невідкладної допомоги,
відпрацювання навичок щодо проведення серцево-легеневої реанімації та
розширення кола друзів й однодумців.
Проведений тренінг залишив в учасників позитивні враження, а доброзичлива
атмосфера надихнула всіх на подальшу співпрацю.

Вiдпрацювання методики серцево-легеневої
реанiмацiї

Надання першої домедичної допомоги за
використанням тренажера Lilly
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Викладачка університету взяла участь в обласному семінарі
20 листопада 2019 р. завідувач кафедри педагогіки та методики початкової
освіти доцент Лілія Стахів взяла участь в обласному постійному семінарі
«Формування інноваційних компетентностей в учнів початкової школи», який
відбувався у Львівському обласному Будинку вчителя для
керівників й учителів початкових класів пілотних шкіл,
голів методоб‘єднань вчителів початкової школи загальноосвітніх шкіл Львова та області.
До роботи семінару долучилися завідувачка музейного
відділу Львівського Будинку учителя Віра Романчак та
вчителька-методистка,
учителька
вищої
категорії
Дрогобицького ліцею № 4 імені Лесі Українки Леся Гизюк.
Проблему формування інноваційних компетентностей в учнів
початкової школи висвітлила завідувач кафедри педагогіки та
методики початкової освіти доцент Лілія Стахів. У своїй
доповіді викладачка поділилася також останніми новинками Проблему формування
інноваційних
освітнього заходу «НУШ-ФЕСТ», який проходив 16 листопада
компетентностей
в учнів початкової
у м. Київ. Учасники семінару активно дискутували,
школи висвітлила
розкривали питання, пов’язані із
Лілія Стахів
труднощами, з якими зіткнулася
НУШ, окреслювали шляхи їх подолання, розробляли модель
сучасного вчителя Нової української школи.
Учасникам семінару також було презентовано
навчальний
посібник
активного
члена
Львівського
педагогічного товариства «Рідна школа» Петра Пітили «На
шляху реформування процесу навчання в загальноосвітній
школі», адресований науковцям та педагогам.
Завідувачка музейного
відділу Львівського
Будинку учителя Віра
Романчак привітала
учасників семінару

Учасники семінару «Формування інноваційних
компетентностей в учнів початкової школи»

Учителька-методистка Дрогобицького ліцею № 4
ім. Лесі Українки Леся Гизюк розкрила актуальні
проблеми початкової освіти у НУШ
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Живи, щоб пам’ятати, пам’ятай, щоб жити!
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої –
Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.

21 листопада 2019 року в День
Гідності та Свободи студенти і викладачі
факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи вшанували пам’ять
загиблих Героїв. Вони відвідали Меморіал
«Тюрма на Стрийській», а також поклали
квіти до монументу в Сквері Героїв
Небесної Сотні (вул. П. Орлика).
«Тюрма на Стрийській» — кривава
рана, яку у серці Дрогобича залишили
колись радянські тирани. Разом з
українцями на цьому місці вердикт смерті
виносили полякам та євреям. Тому це
місце є спільним символом і відлунює
болем не лише для українського народу.
«Перехожий! Зупинись на мить і
схили голову. Тут у 1941 році містилася
катівня
НКВС.
Кров’ю
невинних
замордованих синів і дочок Дрогобиччини
просякнуті мури цього будинку. Вона волає
справедливості» – гірким болем у серці кожного екскурсанта відгукнулися слова,
викарбувані на Пам’ятній таблиці, встановленій на навчальному корпусі навчальнонаукового інституту фізика, математики, економіки та інноваційних технологій.
Саме тут з 1939 року
функціонувало
Дрогобицьке
обласне управління
НКВС,
з
1941
року —
УНКДБ
разом зі слідчою
тюрмою; у післявоєнний час і до
1959 року — інші
органи репресивнокаральних
структур СРСР —
МДБ, МВС, КДБ.
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І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Педагогіка»
26 листопада 2019 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Педагогіка». Учасниками були 48 учасників з навчально-наукових інститутів
іноземних мов і фізики, математики, економіки та інноваційних технологій,
філологічного, історичного та біолого-природничого факультетів.
І етап олімпіади відбувався у два тури: теоретичний та творчий.
Теоретичний – передбачав роботу учасників над тестовими запитаннями, що
стосувалися усіх розділів дисципліни «Педагогіка».
Творчий тур передбачав командну роботу. Завдання студенти готували
заздалегідь: самопрезентація – майстер-клас «Школа майбутнього й талант учителя у
ньому»; «Педагогічне красномовство» – аргументація цитати відомого педагога;
проведення «Активної перерви» з усіма учасниками олімпіади. До виконання
завдань залучали також членів журі.
Після усіх виступів члени журі (викладачі й аспіранти кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти) оголосили такі результати: І місце посіла команда
філологічного факультету за найяскравіше та найкомплексніше представлення усіх
трьох завдань творчого туру; ІІ – команда навчально-наукового інституту іноземних
мов; ІІІ – розділили учасники команд навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій, а також історичного та біологоприродничого факультетів.

«Активна перерва» студентів
історичного факультету

Студенти навчально-наукового інституту
іноземних мов на «Активній перерві»

«Вікторина» філологічного
факультету

Інтерв᾿ю з директором «Школи
майбутнього»
(філологічний факультет)
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Благодійний проект студентів навчально-наукового інституту іноземних мов
27 листопада 2019 року студенти навчально-наукового інституту іноземних мов
(групи третього курсу) разом зі старшим викладачем кафедри загальної педагогіки
Марією Ярушак відвідали дітей із дитячого будинку «Оранта» м Дрогобич.
Студенти принесли дітям корисні речі, адже за кошти, які збирали на
факультеті, придбали 2 небулайзери та солодкі подарунки.
Третьокурсники підготували цікаві пізнавальні вправи та ігри англійською й
українською мовами. Як хлопці, так і дівчата брали активну участь в іграх разом із
маленькими дошкільнятами!
На завершення візиту діти поділилися творчими вміннями: розказували
віршики і співали пісень!
Діти легко йдуть на контакт і прагнуть до спілкування!

Студенти інституту іноземних мов у дитячому будинку «Оранта» м Дрогобич
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Кубок профкому з КВНу
27 листопада 2019 року в Народному домі імені Івана Франка відбувся останній
захід, який проводився в рамках святкування Міжнародного Дня студента, а саме –
«Кубок Профкому – 2019» з КВНу.
Поборотися за кубок виявили бажання п’ять команд: «Фіфа» (навчальнонауковий інститут фізичної культури і здоров’я), «Інфаркт» (навчально-науковий
інститут іноземних мов), «Істфак» (історичний факультет), «Фізматівська шпана»
(навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій), «Френд зона» (біолого-природничий факультет).
Свій
гумор,
винахідливість
та
інтелектуальні
здібності команди
продемонстрували у конкурсах «Візитка» та «Розминка».
До складу журі організатори запросили колишніх учасників команд КВНу
нашого університету, які у різний період брали участь у фестивалі Клубу Веселих і
Найкмітливіших.
За рішенням журі, володарем «Кубку Профкому – 2019» стала команда «Фіфа»
(навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я).
Ведучий заходу голова профкому студентів Ігор Гівчак висловив сподівання,
що проведення такого Кубку стане традиційним, а також висловив подяку всім
командам за цікаву гру.

Під час конкурсу «Розминка»

На сцені – команда «Істфак»
(історичний факультет)

Ведучий заходу Ігор Гівчак озвучив, що володарем «Кубку Профкому – 2019»
стала команда «Фіфа» (навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я)
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Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки – 20-років
28 листопада 2019 року центр післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка відсвяткував 20-річчя.
На урочистій академії виступили: ректор професор Надія Скотна, яка вручила
подяки працівникам центру та схарактеризувала його діяльність, окреслила шляхи
подальшого розвитку; багатолітній очільник центру доцент Петро Фещенко
пригадав історію створення факультету післядипломної освіти; завідувачка курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників Віра Дацюк розповіла про історію
курсів в університеті.
Привітали працівників центру зі святом друзі і партнери, як-от: голова Спілки
вчителів-полоністів України імені святої Ядвіги Адам Хлопек; методистка відділу
освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Олеся Сисин; заступниця
директора з навчально-виховної роботи, вчителька початкових класів Дрогобицького
ліцею № 1 імені Івана Франка Ольга Гнатик, а також співорганізатори семінарутренінгу «Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті Концепції
НУШ» доценти Ірина Садова, Оксана Жигайло, Леся Колток, Світлана Луців та інші.
Директор ЦПОДП доцент Світлана Гірняк схарактеризувала історію центру у
фактах, цифрах, фото та наголосила, що гаслом центру є слова «VIAM SUPERVADET
VADENS» («Шлях подолає той, хто йде»).

Гості Центру післядипломної
освіти та доуніверситетської
підготовки

На урочистій академії
виступила ректор професор
Надія Скотна

Слухачі курсів під час тренінгів
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Методистка вiддiлу освiти
виконавчих органiв
Дрогобицької мiської ради
Олеся Сисин

Презентація вітчизняного досвіду інклюзивної освіти у Бельгії
25 – 30 листопада 2019 року завідувачка
кафедри соціальної педагогіки та корекційної
освіти професор Тетяна Логвиненко взяла участь
у міжнародному інтеркультурному тижні
«Глобально поєднані», який проходив на
факультеті соціальної роботи університету
прикладних наук ВІВЕС (м. Кортрійк, Бельгія).
Разом із 46 колегами з університетів 12
Лекція з інклюзивної освіти
країн світу (Великої Британії, Данії, Індії, Литви,
бельгійським студентам
Німеччини, Нідерландів, Польщі, Франції,
Чеської Республіки та ін.) професор Тетяна Логвиненко провела лекційні заняття для
бельгійських студентів, на яких ознайомила їх із досвідом запровадження
інклюзивної освіти в нашій країні.
Відбулися робочі зустрічі з погодження участі бельгійських викладачів у
навчальній програмі «Інклюзивна освіта» для педагогів нашого регіону, обговорення
планів подальшої трирічної співпраці в рамках нового міжнародного проекту
Еразмус+ з бельгійськими колегами, представниками Данського університетського
коледжу VIA та Католицького університету в Любліні (Польща).
Студенти
виявили
неабиякий інтерес до презентації
нашого університету, яку разом
із
Тетяною
Логвиненко
здійснила бельгійська студентка
Тіна Декрос, котра у березні –
травні
2019
року
успішно
Обговорення проекту трирічної співпраці з соціальної
працювала під керівництвом
роботи нашого університету з міжнародними
партнерами з Бельгії, Данії і Польщі
доцента Ігоря Гриника над
виконанням проекту з соціальної педагогіки.
Отже, міжнародна співпраця має гарні
перспективи і чіткий трирічний план на майбутнє.
Першим етапом його реалізації у наступному 2020
році буде скерування студентів спеціальності
«Соціальна
робота/соціальна
педагогіка»
на
семестрове навчання до університету ВІВЕС, приїзд
групи бельгійських, данських і польських студентів
на факультет для спільного навчання з використання
артпедагогіки і арттерапії в умовах інклюзивного
навчання,
проведення
навчального
семінару
Робоча зустріч професора
«Інклюзивна освіта» за участі зарубіжних партнерів з
Тетяни Логвиненко з
координатором міжнародних
Бельгії та Румунії для педагогів на базі центру
проектів університету ВІВЕС
післядипломної
освіти
та
доуніверситетської
Евелін ле Рой
підготовки.
213

Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
вивчають реабілітацію на практиці
«Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту
інвалідів України в с. Яворів Турківського району Львівської області – сучасний
унікальний Центр, який відповідає всім міжнародним стандартам підготовки і
реабілітації спортсменів з особливими потребами став місцем практики для
студентів IV курсу навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
спеціальності «Фізична реабілітація».
Центр спеціалізується на відновленні функціональних можливостей різних
категорій людей з інвалідністю, а також підготовці спортсменів-інвалідів збірних
команд України до різноманітних змагань, зокрема до міжнародних
Параолімпійських ігор. Тут також проходять реабілітацію бійці і ветерани АТО.
Студенти Дрогобицького університету мають змогу працювати в команді з
досвідченими кваліфікованими фахівцями з міжнародним досвідом: фізичними
терапевтами,
ерготерапевтами,
рекреаційними
терапевтами,
лікарями,
психологами.
Протягом практики студенти працюють з групами пацієнтів із різними
нозологіями, зокрема: особами з повним чи частковим ураженням однієї з
сенсорних систем (переважно слуху і зору); після перенесеної черепно-мозкової
травми; спинномозкової травми (ділянок L2-S2), внаслідок чого розвинулися
параплегії та парези різних ступенів; із неврологічними запаленнями;
захворюваннями внутрішніх органів; порушеннями опорно-рухового апарату;
хворобою Бехтєрєва; синдромом Прадера Віллі.
Студенти беруть участь у складанні індивідуальних програм втручань з
урахуванням результатів клінічних тестувань. Програму реабілітації для кожного
учасника складають індивідуально, вона будується згідно з його запитом.
Під час проходження практики досвідчені фахівці центру проводять тренінги
для наших студентів, навчають методів діагностики як у фізичній терапії, так і в
ерготерапії, що, безперечно, сприятиме їхньому професійному становленню.

Члени мультидисциплінарної команди з пацієнтами
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Клінічна практика студентів у реабілітаційному центрі «Модричі»
З 18 листопада 2019 року студенти ІV курсу спеціальності «Фізична
реабілітація» та ІІ курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» проходили
клінічну практику на базі Центру відновного лікування «Модричі» – закладі
європейського рівня для людей з обмеженими фізичними можливостями, де
поєднані високий професіоналізм, сучасні технології, де кожен пацієнт відчуває
небайдуже і турботливе ставлення до себе.
У Центрі проходять реабілітацію пацієнти зі складними травмами і
захворюваннями та їх наслідками (хребетно-спинномозкова (спінальна) травма,
черепно-мозкова травма (ЧМТ), гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт),
міжхребцеві грижі, відлежини). Команда кваліфікованих фахівців надає пацієнтам
повний спектр реабілітаційних та санаторно-курортних послуг, включаючи
прищепленнясоціально-побутових навичок, рекреацію та спорт із метою
поліпшення якості життя і повної інтеграції у суспільство.
Студенти мають змогу навчатися у найкращих українських фахівців фізичної
та реабілітаційної медицини, котрі пройшли стажування у Європі та володіють
сучасним світовим підходом у лікуванні наслідків інсульту, ЧМТ, травм хребта,
відлежин, ендопротезування.
Студенти освоюють принципи роботи та взаємодії міждисциплінарної
команди, долучаючись до реабілітації на практиці, ознайомлюючись з
особливостями роботи фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Важливим для них є
освоєння правил переміщень пацієнтів, навичок їзди на візку, навичок із догляду за
пацієнтом.
Також студенти на практиці мають змогу працювати з
сучасним реабілітаційним обладнанням із фізичної терапії та
ерготерапії у залах для кінезотерапії, ерготерапії, басейні
(підйомник «Гульдман» для переміщення пацієнтів із різними
ступенями порушення рухової діяльності під час проведення
занять з гідрокінезотерапії).
Досвід, який набувають студенти під час проходження
клінічної практики, дасть їм змогу застосовувати набуті знання і
вміння у майбутньому під час виконання професійних обов’язків
Студентка Лілія Малик
у закладах реабілітаційного спрямування.
проводить заняття з
ерготерапії

Під час освоєння правил переміщення
пацієнтів на візку

Під час занять гідрокінезитерапією
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Клінічна практика студентів у Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна
Плідною і навчальною була клінічна практика студентів IV курсу спеціальності
«Фізична реабілітація» в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна – одному з
найкращих та найпотужніших вітчизняних реабілітаційних закладів європейського
зразка, широко відомому не тільки в Україні, але і за її межами (має відділення в
Об’єднаних Арабських Еміратах, на Кіпрі).
Клініка спеціалізується на реабілітації пацієнтів із різними неврологічними
розладами, включаючи церебральний параліч, затримку моторного розвитку у
дітей, сколіоз, наслідки цереброваскулярних захворювань та черепно-мозкових
травм, розлади аутистичного спектру, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. В
основу реабілітації покладений метод В.І. Козявкіна.
Під час проходження практики студенти працювали із дітьми, які мають різні
форми ДЦП: спастичну, атактичну, дискінетичну та змішані форми. За ступенями
ураження: геміплегії, диплегії, тетраплегії, параплегії.
Під час практики майбутні фахівці освоювали
навички застосування основних форм і засобів методу
Козявкіна: ЛФК, реабілітаційні клітки-павуки, масаж,
механотерапію (різноманітні найновіші тренажери та
прилади), бігові доріжки для відновлення функціональної
ходьби, ігротерапію (комп’ютерні інтерактивні ігри на
основі
ліцензійного
програмного
забезпечення),
На фото (зліва направо):
фізіотерапію
(парафіно-воскові
аплікації,
студент Ігор Явір та
професор Володимир
світлолікування та ін.).
Козявкін
Наші студенти мають змогу вивчити кращий досвід
роботи висококваліфікованих фахівців клініки, які щедро ним діляться, допомагають
та наставляють.

Студенти Дмитро Дужий та Ігор Явір (на фото справа) з командою фізичних терапевтів
Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна м. Трускавець
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