Народне мистецтво Бойківщини – історія та сучасність
1 – 2 жовтня 2020 р. у Державному історико-культурному заповіднику
«Нагуєвичі» відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Народне
мистецтво Бойківщини – історія та сучасність», присвячена 164-й річниці від дня
народження Івана Франка та 87-й річниці від дня народження заслуженого майстра
народної творчості України Мирослави Кот. Організатором заходу виступила
кафедра технологічної та професійної освіти, творча лабораторія «Мистецька
Бойківщина» і Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».
На урочистому відкритті конференції виступили: голова Дрогобицької
районної ради Михайло Сікора, проректор з наукової роботи нашого університету
професор Микола Пантюк, доцент Павло Скотний.
У конференції взяли участь понад 30 учасників з різних куточків України.
Тематика конференції охоплювала такі чотири напрями: 1) Іван Франко і бойківська
народна культура; 2) творчий і науковий внесок у дослідження та популяризацію
народного мистецтва Бойківщини; 3) використання традицій бойківського
народного мистецтва у національно-патріотичному вихованні сучасної молоді;
4) традиційні й інноваційні технології навчання різних видів народного
декоративно-ужиткового мистецтва.
У межах конференції, крім академічних наукових доповідей професорів
Леоніда Оршанського, Галини Сабат, Романа Якима, Андрія Цини, доцентів Богдана
Лазорака, Надії Кузан, Лідії Федоронько, Ірини Грицюк, Роксоляни Загайської та ін.,
відбувся огляд виставок творчих робіт викладачів і студентів Львівської національної
академії мистецтв та Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка, були організовані майстер-класи для студентів, проведені екскурсії
експозиційними залами та фондами музею Івана Франка.

Виступив проректор з наукової
роботи професор
Микола Пантюк

Професор Леонід Оршанський
представив творчий доробок
Мирослави Кот

Збірник «Франко
про освіту і
виховання»
презентує
професор
Галина Сабат
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Доцент Богдан Лазорак
презентує збірник
матеріалів конференції

Дрогобицький університет продовжує співпрацю
в рамках Програми НАТО-Україна
7 жовтня 2020 р. в режимі відео-конференції відбулося відкриття
350-годинного курсу «Менеджмент безпеки бізнесу». Центр післядипломної освіти та
доуніверситетської перепідготовки вкотре долучився до Програми НАТО-Україна з
перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, адже
впродовж вдвох з половиною місяців представники військових гарнізонів
вивчатимуть ази охоронної справи. Під час курсу слухачі плануватимуть кар’єру,
опановуватимуть технології працевлаштування, дізнаються про безпекову складову
діяльності банківських установ та правові основи функціонування систем безпеки й
охорони підприємств тощо.
Під час віддаленого конференц-зв’язку учасників мобільного вишколу
привітали представник Офісу Альянсу в Україні, виконавчий менеджер програми
НАТО – Україна пан Крістофер Штаудт, заступник начальника Управління
співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату КМУ полковник Сергій Вербицький, представник
Міністерства у справах ветеранів Костянтин Татаркін, керівники регіональних
центрів з перепідготовки представників силових структур на цивільні спеціальності.
Як зазначив пан Крістофер Штаудт, у межах цьогорічного навчання
перепідготовку на цивільні спеціальності вже пройшли шість груп слухачів.
Директор ГО «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної
адаптації військовослужбовців» пан Андрій Рой повідомив, що у Західному регіоні
курс «Менеджмент безпеки бізнесу» вивчатимуть майже 60 слухачів.
Інтерактивний вишкіл триватиме
за участю спеціалістів Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка, Рівненського інституту
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна», підрозділів
Поліції охорони, а також Львівського
інституту
Міжрегіональної
академії
управління персоналом та громадської
організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації
військовослужбовців».
Усі слухачі – це діючі військовослужбовці, які
плануються на звільнення, а також військові в запасі.
Чимало з них брали участь у боях з російськими
загарбниками на сході країни, – зазначив Андрій Рой.
Під час курсу слухачі плануватимуть кар’єру,
опановуватимуть
технології
працевлаштування,
дізнаються про безпекову складову діяльності банківських
Крістофер Штаудт
установ, вивчатимуть правові основи функціонування
систем безпеки й охорони підприємств тощо.
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ХХХVІІІ звітно-виборна конференція студентів і аспірантів
8 жовтня 2020 р. у актовому залі НН ІФМЕІТ відбулася ХХХVІІІ звітно-виборна
конференція первинної профспілкової організації студентів і аспірантів
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. До участі
в роботі конференції були запрошені ректор професор Надія Скотна та член
президії Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки
України Ольга Грицик.
Про роботу профкому студентів за 2015 – 2020 роки прозвітував його голова
Ігор Гівчак,У ньому були озвучені такі аспекти студентського життя: стипендіальне
забезпечення, надання матеріальних допомог студентам пільгових категорій, умови
проживання у гуртожитках, оздоровлення, відпочинок та культурно-виховна робота,
працевлаштування – все те, чим займався профком студентів протягом звітного
періоду. Про роботу ревізійної комісії звітував Юрій Левкович.
Конференція затвердила делегованих представників у складі профкому
студентів, вибрала делегатів на обласну звітно-виборну конференцію. Ректор
університету Надія Скотна нагородила кращих студентів, які проявили активність у
роботі первинної профспілкової організації і органах студентського самоврядування.
Крім того, було обрано ревізійну комісію. Головою первинної профспілкової
організації студентів делегати одноголосно обрали Ігоря Гівчака.
Конференція також прийняла ухвалу щодо подальшої діяльності
профспілкового комітету студентів і визначила пріоритетні напрями його роботи.

Звіт про роботу профкому студентів за
2015 – 2020 роки виголосив його голова
Ігор Гівчак

Президія конференції

У обговоренні доповіді
взяла участь голова
профбюро історичного
факультету Ярина Кіт

Делегати конференції
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Актуальні зустрічі у навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій
Навіть у непрості виборчо-пандемічні часи навчально-науковий інститут
фізики, математики, економіки та інноваційних технологій не проходить повз
можливість поспілкуватися з цікавими людьми. 8 жовтня 2020 року студенти та
викладачі мали унікальну можливість зустрітися з людьми, що цікавляться
студентами не як виборцями, а як майбутніми колегами-вчителями. Нашими
гостями були очільниця освітнього проєкту ThinkGlobal Lviv Надія Дубченко та HR
Manager Оксана Судомир.
Розмова
вийшла
поматематичному змістовною та цікавою.
Була представлена концепція роботи з
учнями, що успішно реалізується у 25
приватних школах України. Серед
багатьох
цікавинок
хотілося
б
відзначити поділ праці між власне
вчителем та іншими педагогічними
працівниками (ментором, тьютором),
Нашими гостями були очільниця освітнього
кожен з яких має свою сферу
проєкту ThinkGlobal Lviv Надія Дубченко
діяльності; неформальна практична
і HR Manager Оксана Судомир
спрямованість математичних задач;
величезний вибір гуртків; робота з проєктами, що вимагають виходити за рамки
однієї навчальної дисципліни. Особливо студентів зацікавило те, що мережа шкіл
ThinkGlobal розширюється і зацікавлена в нових вчителях різних спеціальностей,
готова пропонувати конкурентну заробітну плату.
Дуже вдалим та цікавим був стиль викладу, у студентів і викладачів виникло
багато запитань, що плавно перейшли у конструктивну дискусію. З’явилися також
нові ідеї для удосконалення студентських освітніх програм відповідно до вимог
сучасності.
Бажаємо успіхів ThinkGlobal Lviv та сподіваємося на цікаву взаємовигідну
співпрацю.

Інiцiатор зустрiчі –
професор Володимир
Дiльний

Заiнтригована аудиторiя викладачів і студентів
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Перший в Україні: у Нагуєвичах відкрили пам’ятник Петрові Франку
У День захисника України, створення Української повстанської армії, свята
Покрови Пресвятої Богородиці, у Нагуєвичах на території літературномеморіального музею Івана Франка урочисто відкрили пам’ятник Петрові Франку.
Дійство відбулося у 130-ту річницю від дня його народження.
Під звуки державного Гімну України,
який у супроводі військового оркестру
виконали Наталія Цигилик-Чумак та викладач
Андрій Боженський, представники Станиці
Дрогобицького Пласту підняли державний
прапор України.
Урочисте
відслонення
пам’ятника
Петрові Франку було доручено його внуку –
Петрові Галущаку, ректору університету
професорові Надії Скотній та директору
державного історико-культурного заповідника
«Нагуєвичі» Богданові Лазораку.
Від запрошених та гостей дійства з
нагоди відкриття пам’ятника виступив міський
голова Дрогобича Тарас Кучма. В урочистостях
взяли участь: заступник міського голови
Володимир Коцюба, начальник відділу освіти
Петро Шев’як, депутат ЛОР Андрій Ковч,
голова ЛОДА Максим Козицький.
Виготовленням пам’ятника займався
скульптор Іван Мисакович.
Освятили пам’ятник єпископ-помічник
Самбірсько-Дрогобицької
єпархії
УГКЦ
владика Григорій Комар та архієпископ
Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ владика
Яків.
Довідково. Петро Франко – найменший син у
родині Івана Франка та Ольги з роду Хоружинських.
Народився 28 червня 1890 року у батьковому селі
Нагуєвичі.
За коротке й передчасно обірване життя Петро
Франко зробив неоціненний внесок у становлення
української державності, авіаційну, видавничу та
дослідницьку справу, розвиток спорту, молодіжного
руху.
У 1911 році Петро Франко разом з Іваном Чмолою та Олександром Тисовським заснували
перший таємний скаутський гурток «Пласт». У 1914 році за його ініціативи був скликаний
перший з’їзд пластунів Галичини і Буковини. Петро Франко написав та видав 15 книжок про
«Пласт».
Завдяки Петрові Франку було облаштовано першу авіаційну базу в м. Красне (під
Львовом).
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На історичному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція
16 жовтня 2020 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 –
1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення», проведена за допомогою сервісу організації
конференцій Zoom.
Організаторами
цього
заходу
виступили
науковці
Дрогобицького
педуніверситету (Надія Скотна, Василь Ільницький, Василь Футала, Микола Галів,
Руслана Попп). До співорганізації долучилися Володимир Качмар (Львів), Юрій
Каганов (Запоріжжя), Ярослав Ярош (Луцьк), Олексій Сухий (Львів), Оксана Каліщук
(Луцьк).
Робота конференції тривала у режимі пленарного та секційних засідань.
З доповідями на пленарному засіданні виступили: професор Микола Литвин (Львів)
(«Західноукраїнська соціогуманітаристика в умовах сталінського тоталітаризму:
просопографічний та комеморативний аспекти»); професор Василь Футала
(«Навчально-історична література про політику пам’яті в Україні щодо радянських
репресій на західноукраїнських землях (1939 – 1953)»); доцент Олександр Ситник
(Мелітополь) («Ідеологічний аспект формування радянського репресивного апарату:
в контексті осмислення витоків сучасної російсько-української війни»); професор
Володимир Сергійчук (Київ) («Голодомор 1932 – 1933 років: геноцидна
спрямованість, спроба підрахунку втрат»); професор Оксана Каліщук (Луцьк)
(«Травматична історія та її (не)пам’ятання: досвід трагедії Луцької в’язниці»);
професор Людмила Стрільчук («Репресії проти радянських репатріантів після
Другої світової війни: формування політики пам’яті крізь роки непам’ятання»).
Далі робота конференції розгорталася у режимі секційних засідань, що
розділилися за 4 напрямами: Теоретико-методологічні, історіографічні та
джерелознавчі
аспекти
проблеми);
Основні
тенденції
формування
та
функціонування державної комеморативної політики; Політика пам’яті у
навчальній, науковій літературі, творах мистецтва та засобах масової інформації;
Історичний досвід як підстава формування національної політики української
держави в умовах російсько-української війни.
Тривали гострі, але плідні
дискусії, основні аргументи яких
стали основою для вироблення
спільного рішення наукового
засідання,
про
неабияку
важливість
формування
в
сучасній
Україні
політики
пам’яті.
Узагальнення,
традиційно,
переросли
у
обговорення планів провадження
подальших
досліджень
та
організації майбутніх зустрічей.
134

І Міжнародний науковий конгрес
«Мовно-культурний простір нації» у Дрогобицькому університеті
15 – 16 жовтня 2020 року у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка на факультеті початкової та мистецької освіти був
проведений І Міжнародний науковий конгрес «Мовно-культурний простір нації», в
рамках якого відбулося дві науково-практичні
конференції – VІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Рідне слово в
етнокультурному
вимірі»
(кафедра
філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі) та ХІІ
Міжнародна науково-практична конференція
«Етнос.
Культура.
Нація»
(кафедра
культурології та мистецької освіти).
Учасників Конгресу привітав декан факультету доцент Іван Кутняк і запросив
до відкриття Конгресу проректора з наукової роботи професора Миколу Пантюка.
Вітаючи учасників і бажаючи їм плідної роботи, Микола Павлович відзначив
особливо важливу роль учителя початкової школи в житті кожної людини. У виступі
проректора йшлося про атмосферу людяності, взаєморозуміння, яка панує на
факультеті початкової та мистецької освіти з часу його заснування, а також про те,
що розбудова факультету є результатом сумлінної праці всього його колективу.
Співорганізатором Конгресу була Лабораторія розвитку риторичної
особистості в контексті Нової української школи, яка функціонує на факультеті.
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Дрогобицький виш налагоджує співпрацю з Пізанським університетом (Італія)
20 жовтня 2020 року відбулася скайп-конференція представників
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та
Пізанського університету (Італія).
Італійських колег представляли декан Факультету економіки та менеджменту
професори Iacopo Cavallini та Andrea Mazzillo, а також представники організацій,
зацікавлених у співпраці з Дрогобицьким
університетом, – Luca Marcantonio, Paola
Marcheggiani, Carlo Bertelli.
Від Дрогобицького університету були
присутні проректор з науково-педагогічної
роботи доцент Юрій Вовк, заступник
директора ІФМЕІТ доцент Павло Скотний,
декан факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи доцент Ігор Гриник, а
також доцент Ірина Мірчук і Лідія Романик,
котрі
перебувають
у
Пізанському
університеті в рамках Visiting
Fellow Programme.
Під час зустрічі обговорено
перспективи
налагодження
співпраці, пріоритетні напрями
спільних досліджень та проєктів.
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Дрогобицький університет долучився до заснування Українсько-хорватського
академічного форуму
21 жовтня 2020 року представники Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка на чолі з ректором професором Надією Скотною
мали почесну нагоду долучитися до зустрічі, яку організував Надзвичайний і
Повноважний Посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич.
Темою зустрічі стала ініціатива пана
Посла
заснувати
Українсько-хорватський
академічний форум, діяльність якого включала
б різноманітне коло питань, що об’єднують
українсько-хорватські відносини. Зазначено,
що ідея створення форуму вже отримала
підтримку МЗС України та Хорватії. Окрім
нашого університету, до зустрічі були залучені
керівництво та науковці українських ЗВО
(Київського національного університету імені
Тараса
Шевченка,
Чернівецького
національного університету, Прикарпатського
національного
університету
ім.
Василя
Стефаника,
Львівського
національного
університету ім. Івана Франка). На підтримку
ініціативи виступили колеги з Хорватії: Посол
Хорватії в Україні D. Vidmarovic, Євген
Пащенко (кафедра української мови і
літератури Загребського університету) та низка
науковців і діячів, котрим небайдужа справа
налагодження
українсько-хорватських
наукових взаємин. З промовою на підтримку
створення згаданого форуму виступили ректор
професор Надія Скотна, директор навчальнонаукового інституту іноземних мов професор
Володимир
Кемінь,
декан
історичного
факультету доцент Микола Галів. Ініціативу
підтримали проректор з науково-педагогічної
роботи доцент Юрій Вовк, доцент Володимир
Галик. Погоджено, що діяльність Форуму
стосуватиметься
передусім
історичних,
етнографічних, культурологічних, мовознавчих,
генетичних аспектів українсько-хорватської
взаємодії. На лютий 2021 року уже
заплановано проведення першої наукової сесії,
а 21 жовтня 2020 року, стане офіційною датою
заснування Форуму.
137

Фортепіанний дует у складі Регіни Вакс та Софії Пучковської – лауреат IV
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Soloviov Art»
25 жовтня 2020 року у Києві відбувся IV Міжнародний фестиваль-конкурс
мистецтв «Soloviov Art»», на який представили свою програму студентки ІІ курсу
навчально-наукового інституту музичного мистецтва Регіна Вакс та Софія
Пучковська. Вихованці Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа
Нижанківського, молоді піаністки продовжили опановувати мистецький фах у
Дрогобицькому музичному фаховому коледжі імені Василя Барвінського. Бажання
подальшого вдосконалення концертно-виконавських вмінь спонукало майбутніх
викладачів розпочати навчання у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка. Здобуваючи професійну майстерність в класі
фортепіано доцента Уляни Молчко, піаністки під час першого року навчання
неодноразово ставали переможцями міжнародних мистецьких змагань. А саме
Пучковська Софія – Лауреат І премії на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв
«GRANDFEST» ( 19 січня 2020, М. Київ, Україна), Лауреат І ступеня на Міжнародному
фестивалі-конкурсі для молоді «GOLD EUROPE – WORLD STARS 2020» ( 4-5 травня
2020, м. Прага, Чехія), а Реґіна Вакс – Лауреат ІІІ премії на І Міжнародному
дистанційному конкурсі «Мистецтво без обмежень» (2020, 17 травня, с. Пісочин,
Харківської області, Україна). Цього
навчального року молоді музикантки
спробували себе в ансамблевому
виконавстві, підготувавши твори для
інструментального дуету.
IV Міжнародний фестивальконкурс мистецтв «Soloviov Art»
охопив учасників із багатьох країн, а
саме Молдови, Білорусі, Польщі,
Литви,
Словачиини,
Угорщини,
Румунії. У номінації «Фортепіано,
дуети» (старша вікова І категорія)
першу премію здобули студентки
Фортепіанний дует у складі Регіни Вакс та Софії
Пучковської лауреат IV Міжнародного фестивалюконкурсу мистецтв «Soloviov Art»

Студентка Регіна Вакс на цьому
конкурсі стала ще й лауреатом І
премії у номінації «Кінематограф»

інституту музичного мистецтва Регіна Вакс і
Софія Пучковська. До конкурсної програми
ввійшли: Соната D-dur Л. Бетховена, Соната B-dur
Ф. Шуберта. Міжнародне журі відзначило
високий професіоналізм у відтворенні стильових
особливостей творів великої форми, багату
звукову палітру, гнучке ансамблювання.
Окремо вітаємо Регіну Вакс, яка на цьому
конкурсі стала лауреатом І премії у номінації
«Кінематограф».
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Відбувся захист докторської дисертації доцента Ірини Садової
27 жовтня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова
ради – професор Олена Невмержицька, заступник голови – ректор університету
професор Надія Скотна) відбувся захист докторської дисертації доцента Ірини
Садової «Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної середньої освіти
України».
Відзначимо, що Ірина Ігорівна є випускницею нашого університету (2004,
спеціальність «Початкове навчання»). У 2004 – 2008 рр. вона навчалася в аспірантурі
кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. У 2009 р. в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
(тема – «Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі «вчитель – учні»
початкової школи») зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З
2011 р. працює на посаді доцента кафедри педагогіки і методики початкової освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка
Науковий
консультант
дисертації
–
доктор
філософських наук, професор Надія Скотна. Опонентами
дисертації виступили: Тамара Бондар, доктор педагогічних
наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та
початкової освіти Мукачівського державного університету;
Анатолій Вихрущ, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри української мови Тернопільського
Науковий консультант
національного
медичного
університету
імені
дисертації – доктор
І.Я. Горбачевського; Зоя Шевців, доктор педагогічних наук,
філософських наук,
професор Надія Скотна
доцент, професор кафедри
педагогіки початкової освіти Рівненського державного
гуманітарного університету.
Члени спецради відзначили високий науковий
рівень дослідження і одноголосно ухвалили рішення
про присудження Ірині Садовій наукового ступеня
доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 –
Виступив професор Леонід
загальна педагогіка та історія педагогіки.
Оршанський

Під час захисту
докторської дисертації
доцента Ірини Садової

Опонент дисертації
професор Анатолій Вихрущ
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Із запитаннями до доцента
Ірини Садової звернувся
професор Микола Пантюк

На біолого-природничому факультеті відбулася
Міжнародна науково-практична конференція
З нагоди 80-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка 27 – 29 жовтня на біолого-природничому факультеті відбулася ІV
Міжнародна науково-практична конференція «Стан природних ресурсів:
перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (онлайн на
платформі ZOOM).
Співорганізаторами
конференції
були
університети Європи, а також відомі міжнародні
організації.
Пленарне засідання конференції відбулося
27 жовтня за участю понад 70 учасників.
З вітальними словами до гостей та учасників
конференції, а також колективу Дрогобицького
університету виступили: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Юрій
Вовк; ксьондз-ректор Полонійної Академії в Ченстохові, doctor honoris causa
Дрогобицького університету професор Анджей Кринський (Польща); ректор
Університету прикладних наук VIVES, doctor honoris causa Дрогобицького
університету Йоріс Хіндрікс (Бельгія); доцент кафедри фармакології і токсикології
Університету медичних наук Мараге Азіз Ефтехарі (Іран); професор кафедри
природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти Ніна Новикова і декан біолого-природничого факультету доцент
Світлана Волошанська.
Письмове вітальне звернення для гостей та учасників конференції надіслали:
Патрік Беллінк, президент Міжнародної неурядової організації ORADEA, doctor
honoris causa Дрогобицького університету (Бельгія); Рене Вербессельт, доктор наук,
професор, президент Міжнародної неурядової організації DISOP (Бельгія).
Учасники конференції – доповідачі пленарного засідання – представили
змістовні, обґрунтовані та актуальні з наукової точки зору доповіді: Юрій Чернобай,
доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Державного
природознавчого музею НАН України («Явище фрагментації і коеволюція в
екосистемах Карпатського регіону»); доцент Азіз Ефтехарі («Нові підходи в
діагностиці та менеджменту COVID-19»); Наталія Грицай, доктор педагогічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
природничих наук з методики
навчання Рівненського державного
гуманітарного університету («Стан та
перспективи розвитку природничої
освіти в сучасній українській школі»);
Ярослав Лесик, доктор ветеринарних
наук, професор кафедри біології та
хімії дрогобицького університету
(«Вплив
силіцію
цитрату
та
метасилікату натрію на фізіологічні параметри організму кролів»); Ніна Новикова,
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професор, завідувач кафедри природничо-математичних наук та STEM-освіти
Львівського обласного інституту післядипломної освіти («Упровадження SТЕМосвіти як пріоритетний напрямок розвитку сучасного молодіжного простору»; Тарас
Скробач, доцент кафедри екології та географії нашого університету («Екопаркстудентський як навчально-науковий та відпочинково-пізнавальний осередок
Дрогобича»).
28 жовтня відбулися секційні заняття за участю доповідачів із закладів вищої
освіти, наукових установ усіх регіонів України.
Учасники конференції отримали новий досвід спілкування у науковому
середовищі, запланували нові підходи до наукової співпраці.
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Українсько-бельгійська ідея «Екопарк студентський» втілюється у життя
29 жовтня 2020 року студенти та співробітники
біолого-природничого факультету розпочали роботи
з
облаштування
дендропарку
«Екопарк
студентський» із реалізації завдань проєкту.
Усі роботи здійснюються відповідно до завдань
погодженого і затвердженого в Департаменті екології
та природних ресурсів ЛОДА «Організація та
утримання
території
дендрологічного
парку
«Екопарк студентський» у місті Дрогобич на
території,
прилеглій
до
корпусу
біологоприродничого факультету на вул. Т. Шевченка, 23.
«Екопарк студентський» має статус природнозаповідного об’єкта. Парк – пам’ятка природи
місцевого значення площею 0,3434 га (рішення
Львівської обласної ради № 835 від 21.05.2019 р.).
Реалізація завдань проєкту з облаштування парку проводиться за фінансової
підтримки Львівської ОДА, зокрема, Департаменту екології та природних ресурсів.
На першому етапі передбачено облаштування огорожі парку, укладання головних
доріжок і проведення підготовчих робіт для майбутнього освітлення території.
Загальна вартість робіт, згідно із затвердженим кошторисом, становить 175500 грн., із
них 34500 грн. – кошти Дрогобицького педуніверситету. Необхідно зазначити, що
кошти на оплату праці не передбачені, тому всі види робіт виконуються з ініціативи
колективу факультету.
Свій досвід та знання під час облаштування парку впроваджує доцент кафедри
екології та географії Тарас Скробач (співавтор проєкту).
Ростуть три дубки, які висадили на території парку у 2017 році наші
бельгійські партнери: Люк Якобс, Надзвичайний і повноважний посол Королівства
Бельгія в Україні, Йоріс Хіндрікс, ректор Університету прикладних наук VIVES (м.
Брюге), Патрік Беллінк, президент неурядової організації ORADEA (м. Лір).
29 жовтня з нагоди 80-річчя Дрогобицького університету у парку студенти та
викладачі висадили три дерева: магнолію обернено-яйцевидну, сосну жорстку,
магнолію загострену (огіркове дерево).
Необхідно зазначити, що організація території дендрологічного парку
«Екопарк студентський» спрямована на збереження та вивчення в умовах міської
екосистеми різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш
ефективного наукового, просвітницького і рекреаційного використання.
Отже, «Екопарк студентський», як представив у своїй доповіді доцент Тарас
Скробач під час пленарного засідання науково-практичної конференції, – це
майбутній навчально-науковий та просвітницько-виховний осередок у місті
Дрогобич.

142

Конкурси у Києві та Празі (Чехія): знакові перемоги студентів
навчально-наукового інституту музичного мистецтва
Потужна хвиля творчих здобутків студентів прибула до навчально-наукового
інституту музичного мистецтва на кафедру народних музичних інструментів та
вокалу (завідувач – доцент Андрій Душний). Початок навчального року стартував з
участі студентів у фестивально-конкурсних імпрезах в Україні та Чехії.
Так, у Києві 30 жовтня –1 листопада відбувся
IX Всеукраїнський учнівський та студентський
конкурс
музичного
мистецтва
«Київський
колорит», знакова імпреза у творчих колах України.
Засновником конкурсу є Національна Всеукраїнська
музична спілка при підтримці Міністерства
культури України.
Конкурс проводився у дистанційній формі по
відео-записах в інтернет-мережі YouTube. До складу
журі увійшли відомі митці України: народний
Доцент Петро Турянський
артист України Валерій Матюхін (голова журі, Київ);
і його учні Андрiй Шимбра
заслужені діячі мистецтв України Петро Заїка (Київ)
та Володимир Осташ
та Лариса Волошина (Запоріжжя), заслужений
артист України Олександр Лисоконь (Київ),
заслужений працівник культури України Василь
Бондаренко (Київ), відомі викладачі ЗВО Ігор Грузін
та Наталія Тетерядченко (Дніпро), Олена Туріна та
Наталія Безенкова (Київ), Михайло Левандовський
(Харків).
Наші студенти представляли свої конкурсні
програми у номінаціях «Естрадний вокал», «Народні
інструменти» та «Композитор-виконавець».
Дует Вiкторiя Мазурик
За підсумками журі, перемоги здобули:
та Роман Дидик
 лауреат І ступеня у професійній номінації
«Композитор-виконавець» студент Микола Головчак (клас доц. Андрія Душного);
 лауреат І ступеня у молодіжній віковій категорії
«Народні інструменти (гітара)» Роман Климко (клас
ст. викл. Романа Стахніва);
 лауреат І ступеня у молодіжній віковій категорії
«Народні
інструменти
(флейта-пана)» Андрій
Мацьків (клас ст. викл. Валерія Шафети);
 лауреат І ступеня у молодіжній віковій категорії
«Естрадний вокал» Соломія Худьо (клас доц. Євгенії
Шуневич);
 лауреат ІІ ступеня у молодіжній віковій категорії
«Народні
інструменти»
дует
баяністів-акордеоністів
Соломія Худьо
Вікторія Мазурик таРоман Дидик (клас доц. Андрія
Душного;
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лауреат ІІ ступеня у молодіжній віковій категорії
«Естрадний вокал» Наталія Дулиш (клас доц. Євгенії
Шуневич);
 лауреат ІІІ ступеня у юнацькій віковій категорії
«Естрадний
вокал» Мирослава
Дякунець (
клас
доц. Світлани Кишакевич).
Сертифікатами
за
професійну
педагогічну
майстерність та підготовку студентів до конкурсу
«Київський колорит» були нагороджені наставники
конкурсантів.
Наступна
переможна
хода
студентів
–
Міжнародний
багатожанровий
онлайн-конкурс
«JISKRA», який проводився у м. Прага (Чехія) 8 листопада
за підтримки Міністерства культури Чеської Республіки.
Наші
учасники
брали
участь
у
номінаціях
«Інструментальне та вокальне мистецтво». Серед
конкурсантів були представники США, Литви, Латвії,
Білорусі, Польщі, Росії, Чехії, Словаччини, Молдови та
України.
Абсолютна перемога наших студентів увінчалася
винятково першими місцями у різних вікових
категоріях:
 лауреат І ступеня у номінації «Інструментальний
жанр (акордеон)» Роман Дидик;
 лауреати І ступеня у номінації «Академічний вокал»
Андрій Шимбра та Володимир Осташ ;
 лауреат І ступеня у номінації «Інструментальний
жанр (баян)» Євген Попович;
 лауреат І ступеня у номінації «Інструментальний
жанр» дует баяністів-акордеоністів Вікторія Мазурик
та Роман Дидик .

Наталія Дулиш

Микола Головчак
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Мирослава Дякунець

Андрій Мацьків

Доцент Андрiй Душний
і його вихованцi
Роман Дидик та Вiкторiя
Мазурик

VI Міжнародний науково-практичний семінар
«Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти»
30 – 31 жовтня 2020 року у навчально-науковому інституті музичного
мистецтва відбувся VI Міжнародний науково-практичний семінар «Естетичне
виховання дітей та молоді: синергія
культури і освіти», який був
проведений за допомогою сервісу
організації
конференцій
Zoom
(модератор – доцент Зоряна Гнатів).
Щороку
навчально-науковий
інститут
музичного
мистецтва
(кафедра
методики
музичного
виховання і диригування, кафедра
музикознавства
та
фортепіано,
науково-дослідна
лабораторія
«Проблеми музичної освіти учнівської
молоді» проводить Міжнародний
науково-практичний
семінар,
присвячений
музично-естетичному
вихованню дітей та молоді. Форум
збирає
науковців,
вчителів
загальноосвітніх
шкіл,
викладачів
дитячих
мистецьких
навчальних
закладів, студентів, аспірантів з метою
активізації
науково-дослідницької
діяльності, узагальнення й апробування результатів теоретичних пошуків та
практичного досвіду фахівців у галузях мистецької, педагогічної, філософської,
культурологічної освіти, обговорення актуальних тенденцій інтеграції вітчизняної
освіти до світового освітнього простору тощо.
Цьогоріч на семінарі ґрунтовними та цікавими доповідями мали можливість
поділитися учасники з усіх регіонів України та з-за кордону. Доповіді фахівців
мистецької освіти, колишніх випускників нашого університету Марії Тетро (НьюЙорк, США), Ірени Андрух (Лондон,
Великобританія),
Яни
Лензіон
(Люблін, Польща), Олени Лобач
(Полтава),
Лариси
Ороновської
(Тернопіль), Олени Кушнір (Львів),
Любові Дердзяк (Львів), Наталії
Антоник (Дрогобич) та багатьох
інших
відзначалися
належним
науковим
рівнем
і
якісною
презентацією власних практичних
здобутків.
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Відкрита лекція на історичному факультеті
«Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні
5 листопада 2020 р. на історичному факультеті нашого університету відбулася
відкрита лекція на тему «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні» (в режимі
онлайн). Організаторами заходу виступили декан історичного факультету професор
Микола Галів та заступник декана доцент Світлана Біла. Лекцію для студентів ІІІ і IV
курсів провела доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти кандидат
психологічних наук Ірина Садова. Відзначимо, що вона є одним із найкращих
фахівців у нашому університеті з питань інклюзивної освіти і нещодавно захистила
докторську дисертацію на тему «Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної
середньої освіти України».
Доцент Ірина Садова за допомогою презентаційних матеріалів розкрила
законодавче підґрунтя інклюзивної освіти на міжнародному рівні загалом та в
Україні зокрема, пояснила основні поняття та категорії (поняття «інклюзія»,
«інклюзивна освіта», «дитина з особливими потребами», «індивідуальна освітня
траєкторія» тощо), окреслила головні завдання в рамках системи освіти України
щодо забезпечення дітям з особливими потребами усіх можливостей для
повноцінного навчання і виховання, визначила найбільш проблемні моменти
реалізації актуальних завдань реалізації інклюзії в освіті та суспільстві загалом.
Особливо детально лектор зупинилася на діяльності інклюзивно-ресурсних центрів,
функціях команди психолого-педагогічного супроводу учня з особливими освітніми
потребами, індивідуальних програмах розвитку дітей з особливими освітніми
потребами.
Лекція викликала неабияке зацікавлення студентів, що виявилося у численних
запитаннях, які вони задавали Ірині Садовій. На завершення між учасниками лекції
розгорнулася дискусія з приводу різних моментів роботи вчителів із дітьми з
особливими потребами.
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Викладачі Дрогобицького університету – учасники Х Міжнародного
симпозіуму україністів Середньої і Східної Європи
У віртуальному просторі Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська
Республіка) на кафедрі славістики (секція «Україністика») філософського факультету
за підтримки Інституту української мови НАН України, Інституту української
літератури ім. Т. Шевченка НАН України, Національного університету «Львівська
політехніка» 5 – 6 листопада 2020 р. відбувся Х Міжнародний симпозіуму
україністів Середньої
і
Східної
Європи
«Сучасна
україністика:
проблеми мови, літератури і
культури».
Вітальне
слово
декана
філософського
факультету
Університету ім. Ф. Палацького в
Оломоуці
професора
Зденька
Пехала надихнуло науковців на
плідну творчу працю.
На пленарному засіданні
Директор Інституту української літератури
ім. Т. Шевченка НАН України
учасники
із
захопленням
академік Микола Жулинський
прослухали
доповіді
корифеїв
української науки, а саме: директора Інституту української мови НАН України
професора Павла Гриценка «Україністика VS славістика: концептуалізація сучасної
лінгвоукраїністики» та директора Інституту української літератури ім. Т. Шевченка
НАН України академіка Миколи Жулинського «Леся Українка: мужній голос
національної відповідальності».
6 листопада 2020 р. відбулися онлайн-дискусії одночасно в п’яти групахсекціях: Проблеми синхронійної та діахронійної лінгвістики. Проблеми лінгвістики
тексту і дискурсу. Проблеми лінгвостилістики і лінгвопоетики. Проблеми сучасного
літературознавства й журналістики. Проблеми лінгводидактики та філософії
культури.
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Викладачі Дрогобицького університету доцент кафедри філологічних
дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Світлана Гірняк та доцент
кафедри порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов Ірина
Гоцинець також взяли участь у роботі симпозіуму.
Принагідно зауважимо, що україністика в Університеті ім. Ф. Палацького бере
початок з другої половини 90-х років минулого століття, з часу, коли на кафедрі
славістики, яка інтегрувала вивчення русистики і полоністики, почали викладати
українську мову як другу слов’янську. Здобуття Україною незалежності, оновлення
господарських, політичних та культурних зв’язків із Чеською Республікою не могли
не позначитися на зацікавленості чехів вивченням української мови. Саме у цей час
(1993 р.) відкрито спеціальність «Українська філологія» в Університеті
ім. Т. Масарика в Брно, а 1997 р. в
Університеті ім. Ф. Палацького Оломоуці
(до того вивчення україністики у Чехії
забезпечував тільки Карлів університет у
Празі). Так українська філологія стає на
філософському факультеті спеціальністю,
яку студенти можуть вивчати у комбінації
з іншими навчальними дисциплінами.
Урочисте відкриття секції україністики
Директор Інституту української мови
кафедри славістики відбулося 28 вересня
НАН України професор Павло Гриценко
1999 року. Біля її витоків стояв професор
Йозеф Андерш, «батько» україністики в Оломоуці, бо саме його ентузіазмові, енергії
та невтомній сназі долучити чехів до вивчення нашої мови, культури, народної пісні,
історії, літератури завдячує і тогочасна, й нинішня україністика. Відтоді бере початок
функціонування української філології як повноцінного університетського напряму в
структурі Університету в Оломоуці. Дітищем професора Йозефа Андерша став
започаткований ним у 2000 р. і відомий сьогодні далеко за межами Чеської
Республіки «Оломоуцький симпозіум україністів Середньої та Східної Європи»,
який
упродовж
двох
десятиліть що два роки
збирає на оломоуцькій
землі україністів із різних
куточків
світу.
Наступницею професора
Йозефа Андерша стала
його «наукова дочка»,
одна з перших студенток і
випускниць оломоуцької
україністики,
кандидат
філологічних наук Радана
Мерзова,
яка
керує
україністикою й дотепер.
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ІІ Міжнародний науковий жіночий форум у Дрогобичі
6 листопада 2020 року уже вдруге у нашому університеті відбувся
Міжнародний науковий форум «Українська жінка в національному та глобальному
просторі: історія, сучасність, майбутнє». Цьогоріч він був присвячений 30-річчю
відновлення Всеукраїнської громадської організації «Союз українок», а також низці
ювілейних дат відомих постатей – 150-річчю від дня народження Лесі Українки,
160-річчю від дня народження Уляни Кравченко, 155-річчю від дня народження
Митрополита Андрея Шептицького, 100-річчю від дня пам’яті Наталії Кобринської.
Цей масштабний захід також став подарунком Альма-матер, оскільки був
присвячений 80-річчю Франкового університету.
Досить
широким
було
коло
співорганізаторів
Форуму,
серед
яких:
Всеукраїнська громадська організація Союз
українок, Світова Федерація Українських
Жіночих Організацій, Інститут Івана Франка
Національної академії наук України, Центр
Союзу українок Америки з жіночих студій в
Українському
католицькому
університеті,
Львівський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного
управління
при
Президентові
України.
Безпосередню організацію заходу і його
наукове наповнення здійснювала кафедра
правознавства, соціології та політології під
керівництвом професорки Світлани Щудло.
У роботі Форуму взяли участь понад 60
учасників – науковців, громадських діячів,
журналістів, народних майстринь з різних
регіонів України, зокрема Львова, Луцька,
Полтави, Дніпра, Калуша, Коломиї, ІваноФранківська, Києва, Умані, Чернівців та інших
міст.
Відкрили захід із вітальним словом
ректор університету професор Надія Скотна,
голова Світової Федерації Українських Жіночих
Організацій Анна Кісіль, голова Союзу
українок
Ореслава
Хомик,
голова
міськрайонного осередку Союзу українок
Дрогобиччини Леся Процик, міський голова
Дрогобича Тарас Кучма, начальник відділу
інновацій Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
Ольга Котовська та капелан університету о. Олег Кекош.
Робота Форуму відбувалася у режимі онлайн, за допомогою платформи Zoom,
у формі пленарних та секційних засідань, презентації збірника наукових праць за
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матеріалами Форуму, а також представлення польсько-французько-українського
проєкту Української асоціації дослідників освіти «Коли наука є жінкою» та
діяльності Центру СУА з жіночих студій в Українському католицькому університеті.
Модератор заходу – доцент Оксана Зелена.
У науковому плані захід набув міждисциплінарного характеру, об’єднавши
дослідників жіночої проблематики у галузях літературознавства, історії, соціології,
політології, мовознавства, педагогіки, культурології, релігієзнавства та інших наук.
На пленарному засіданні виступили:
доктор
філологічних
наук,
заступник
директора
Інституту
Івана
Франка
Національної академії наук України Алла
Швець («Наслідниці мого духа»: Наталія
Кобринська
і контроверзи
українського
жіночого руху»); кандидат наук з богослов’я,
доцент кафедри біблійних наук, керівник
Центру СУА з жіночих студій Українського у католицького університету Галина
Теслюк («Жіноче лідерство у Біблії: Міріам та Рут»); доктор педагогічних наук,
професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Оксана Заболотна («Статус дослідниць у точних науках: запитання, що потребують
відповіді»). Колеги-науковці Волинського національного університету ім. Лесі
Українки професори Сергій Романов та Марія Моклиця, доцент Тетяна ДанилюкТерещук представили доповіді, присвячені Лесі Українці. На Форумі також
прозвучали виступи проблемі жіночого руху у Калуші від членкині калуської філії
Союзу українок Дарії Ониськів; про творчу полеміку Галі Мазуренко та Оксани
Лятуринської розкрила доктор філологічних наук, старша наукова співробітниця
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталія Мочернюк. Із
доповіддю про Андрея Шептицького як славетного українського педагога та опікуна
шкільництва, виступив доцент кафедри філософії та педагогіки Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана
Ґжицького Олег Огірок.
Від організаторів доповіді виголосили доценти кафедри правознавства,
соціології та політології Олександра Проць («Принцип рівності у праві та його
гендерна складова») і Оксана Зелена («Українські жінки в сучасній політиці»).
Активно
до
участі у
Форумі
долучилися
науковці
інституту
музичного мистецтва, презентуючи
доробок
вокально-педагогічної
школи Дрогобича та її видатних
представниць.
Із
матеріалами
виступів
можна
ознайомитись
у
збірнику
наукових
праць
розміщеному
у
репозитарії
бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка.
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На біолого-природничому факультеті відбулася
XІII Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція
10 – 11 листопада 2020 р. на
біолого-природничому
факультеті
відбулася XІII Всеукраїнська учнівська
науково-практична
конференція
«Еколого-валеологічна культура – вибір
XXI
століття».
Захід
проводився
онлайн.
Були
представники
з
Львівської області, зокрема учасники зі
шкіл Дрогобича і Дрогобицького
району, Стебника, Трускавця, Стрия та
Стрийського району. Були також роботи з Харківської і Київської областей.
На відкритті конференції вітальне слово виголосили: декан біологоприродничого факультету доцент Світлана Волошанська; професор кафедри
природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної
освіти Ніна Новикова; заступник декана біолого-природничого факультету з
навчальної роботи доцент Григорій Коссак; завідувач кафедри біології та хімії доцент
Світлана Монастирська; в.о. завідувача кафедри екології та географії Ірина Бриндзя.
На пленарному засіданні, у зв’язку з актуальною проблемою поширення
коронавірусної інфекції, учасники прослухали доповіді науковців, які стосувалися
особливостей вірусних інфекцій, їх поширення, екології, профілактики. Зокрема
доктор ветеринарних наук, професор Ярослав Лесик виступив із доповіддю «Віруси:
виклики сучасності».
Також виступили доцент Тарас Кавецький та доктор наук в галузі медицини,
доцент кафедри фармакології і токсикології Університету медичних наук в м. Магарі
(Іран) Азіз Ефтехарі з доповіддю «Нові підходи до діагностики та менеджменту
Covid-19».
Програма конференції включала пленарне засідання, секційну роботу,
прийняття резолюції та закриття конференції.
Тематика доповідей була різноманітною. Представлені роботи розглядали
проблематику поширення коронавірусної інфекції, засобів її профілактики,
використання воскової молі як імуномодулятора, використання мильних горіхів як
альтернативи ПАР, забезпечення стресостійкості учнів.
Також було багато робіт екологічного спрямування – використання рослин як
фітоіндикаторів навколишнього середовища, значення для людини бджільництва і
вплив екологічних проблем на нього, вплив штучного харчового раціону на
метаморфози Zophobas morio, аналіз фітотоксичності техногенно-змінених ґрунтів і
аналіз екологічного стану криничних вод, вплив транспорту на навколишнє
середовище, забруднення Світового океану, його наслідки та ін.
Випускники наших шкіл мають чимало ідей, як не нашкодити здоров’ю
людини і зміцнити його та як зберегти довкілля для майбутніх поколінь. Тому
маємо надію, що традиція проведення такої конференції збережеться і надалі.
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Конференція-презентація на історичному факультеті
12 листопада 2020 р. на історичному факультеті за допомогою використання
платформи ZOOM відбулася конференція-презентація «Історичний факультет
ДДПУ імені Івана Франка: етапи розвитку, визначні постаті», присвячена до 80-річчю
нашого університету.
Організатором заходу виступив деканат історичного факультету. У роботі
конференції взяли участь студенти першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти (понад 30 осіб).
Конференцію відкрив декан історичного факультету Микола Галів,
побажавши її учасникам плідної, пізнавальної роботи. Відтак він представив свою
доповідь,
присвячену
історії заснування нашого
університету та початковим
рокам
діяльності
історичного факультету. У
наступних
доповідях
заступник декана Світлана
Біла розкрила різні аспекти
формування
структури
історичного факультету та
основні
напрями
його
діяльності, а заступник
декана з наукової роботи та
міжнародної співпраці Володимир Галик ознайомив присутніх із результатами
наукової діяльності історичного факультету за період 2015 – 2020 рр.
Подальша робота конференції супроводжувалася мультимедійними
презентаціями, присвяченими визначним постатям, які свого часу долучилися до
розвитку Дрогобицького вишу.
Доповіді-презентації підготували студентки 4 курсу. Так, Віталія Шомонка
продемонструвала презентацію «Професор Валерій Скотний та його внесок у
розбудову історичного факультету», ознайомивши учасників конференції із
основними віхами життя і діяльності Валерія Григоровича, його роллю у відновленні
та розвитку кафедри філософії й історичного факультету.
Автором наступної презентації «Анатолій Черненко – визначний історик,
перший ректор Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана
Франка» була Ольга Головата. Доповідачка акцентувала увагу на дослідницькій
діяльності вченого, окреслила його здобутки у царині історичної науки.
Презентація «Доцент Михайло Савчин – один з ініціаторів відновлення
історичного факультету» (автор – Андріана Байкенич) розкрила внесок колишнього
декана у зростання освітньої, виховної, адміністративної, наукової сторінок життя
«істфаку». Студентка Роксолана Лецик підготувала доповідь «Володимир Батюк –
перший завідувач кафедри історії України та політології», зосередивши увагу на
його науково-дослідницькій та викладацькій діяльності.
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Завершальною
стала
доповідь Роксолани Романків
«Михайло Сеньків – невтомний
дослідник актуальних проблем
західноукраїнського
селянства
40 – 50-х рр. ХХ ст.», із матеріалів
якої учасники довідалися про
головні моменти і факти із
життя та різнобічної діяльності
Михайла Васильовича, його
професійні здобутки.
Доповіді
студентів
неодноразово викликали жваве
обговорення, під час якого
викладачі ділилися спогадами
про цікаві моменти із життя,
трудової
й
дослідницької
діяльності Валерія Скотного,
Анатолія Черненка, Михайла
Савчина, Володимира Батюка
та Михайла Сеньківа.
Тож
робота
конференції-презентації
завершилася на позитивних
емоціях від отриманих вражень
та здобутих знань.
Представники
деканату
історичного
факультету
подякували студентам за цікаві
доповіді та побажали усім
учасникам передовсім міцного
здоров’я та нових здобутків у
річищі дослідження минувшини
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету
ім. Івана
Франка
загалом
історичного
факультету
зокрема.

Професор Валерій Скотний

Доцент Михайло Савчин

Професор Михайло Сеньків
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Успішне впровадження онлайн-платформи My English Lab
у навчально-науковому інституті іноземних мов
Студенти-магістранти
першого
курсу
навчально-наукового
інституту
іноземних мов під керівництвом доцента
кафедри
германських
мов
і
перекладознавства
Юлії
Талалай
удосконалюють свої вміння та навички у
вивченні англійської мови за допомогою
сучасного ресурсу My English Lab.
My English Lab – це онлайнплатформа для вивчення англійської
мови, яка є одним зі способів реалізації
змішаного навчання.
Очевидними перевагами ресурсу є:
– різноманітність завдань, спрямованих
на розвиток навичок читання, засвоєння
граматичного матеріалу, окремі відеосекція та секція аудіювання, письмо;
– наявність інтерактивних завдань для
самостійної роботи студентів;
– перевірка домашніх завдань, тестів
відбувається автоматично;
– кожен студент має власний онлайнкабінет, за допомогою якого він
відстежує свій прогрес у секції
Gradebook;
– студенти та викладач можуть
спілкуватися, надсилаючи один
одному повідомлення в секції
Messages;
– викладач
має
змогу
контролювати
роботу
студентів, допомагаючи їм
уникнути труднощів під час
навчання;
–з
метою
вдосконалення
певних навичок та вмінь
викладач додатково прикріплює завдання кожному студентові, здійснивши аналіз
помилок.
Використовувати онлайн-платформу My English Lab зручно зі смартфона,
комп’ютера чи планшета.
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Участь студентів-соціологів у дебатному турнірі для молоді
17 листопада 2020 року у Дрогобичі в режимі онлайн відбувся дебатний турнір
для молоді. Проведення цієї інтелектуальної гри стало можливим за сприяння
«Активної громади з політичних реформ»
Уже 4 роки поспіль активна молодь бере участь у національних дебатах з
політичних реформ і отримує цікаві призи та визнання. Одночасно дебатний турнір
відбувався у 28 містах України за форматом «Британські парламентські дебати» на
платформі ZOOM.
Дебати – це інтелектуальна гра, яка розвиває креативне й аналітичне мислення
шляхом дискусії навколо однієї теми. По всьому світу дебати використовують для
розвитку культури ведення дискусії та розвитку демократичних цінностей. Саме
дебати допомагають розвиватися громадянському середовищу, і навчають
ухвалювати раціональні виважені рішення. Окрім того, завдяки дебатам
розвивається культура публічних дискусій, толерантне ставлення до опонентів, а
також – формуються навички аргументованого переконання.
Тематика турніру охоплювала проблеми реалізації молодіжної політики,
судову та адміністративну реформи. Команда у складі студенток ІV курсу
історичного факультету спеціальності «Соціологія» Марії Футиш та Мар’яни Гриньо
взяли участь у турнірі. Загалом із Дрогобича було представлено вісім команд.
Успішно пройшовши всі турнірні етапи, команда соціологів потрапила у фінал, де
виборола почесне ІІ місце. Переможці нагороджені сертифікатами та отримали
заохочувальні призи: блокноти, горнятка та сертифікат на 500 грн. для придбання
книг.
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Нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2020»
17 листопада 2020 року в актовій залі головного корпусу відбулася урочиста
церемонія нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2020», який
організували профком студентів і студентське самоврядування з нагоди
Міжнародного дня студента.
Голова профкому студентів Ігор Гівчак
ознайомив присутніх з умовами проведення
конкурсу, відповідно до яких студенти мали
можливість продемонструвати свої досягнення
у шести номінаціях. У кожній номінації журі
обрало трьох найкращих. Всього в конкурсі
взяли участь 39 студентів.
З вітальним словом до учасників конкурсу звернулася ректор професор Надія
Скотна. Переможцями у номінаціях «Студент-науковець» стали: (І місце – МаріяХристина Бокало (факультет психології, педагогіки та соціальної роботи); ІІ місце –
Богдан Паньків (гісторичний факультет); ІІІ місце – Ірина Лудин (факультет
початкової та мистецької освіти); «Студент-соціальний педагог» (І місце – Христина
Кретчак (факультет психології, педагогіки та соціальної роботи); ІІ місце – Ірина
Липак і ІІІ місце – Марія Вірт (навчально-науковий інститут іноземних мов).
Нагороди їм вручила професор Надія Скотна.
До привітань долучився проректор з науково-педагогічної роботи доцент
Володимир Шаран, нагородивши переможців у номінації «Студент-митець» (І місце
– Роман Дидик; ІІ місце – Софія Пучковська ІІІ місце – Наталія Касинець (навчальнонауковий інститут музичного мистецтва).
Голова профкому студентів Ігор Гівчак вручив нагороди переможцям у
номінації «Студент-громадський діяч»: І місце – Катерина Комарницька, ІІІ місце –
Богдана Рущак (філологічний факультет); ІІ місце – Яна Мельник (факультет
психології, педагогіки та соціальної роботи);
Начальник відділу інформаційної діяльності та молодіжної політики
Володимир Думич нагородив переможців у номінації «Студент-журналіст» (І місце –
Юлія Сениско (історичний факультет); ІІ і ІІІ місця – Михайло Чикивдя і Олена
Величко (біолого-природничий факультет).
Студентський ректор Святослав Музичка
вручив нагороди у номінації «Студентспортсмен»: І, ІІ і ІІІ місця розподілили між
Юлією Пилип’як, Сергієм Овчаренком і
Андрієм
Лагушем
(навчально-науковий
інститут фізичної культури і здоров’я).
Усі
переможці
конкурсу
були
нагороджені спеціальними дипломами і
грошовою премією (І місце – 500 грн.,
ІІ місце – 450 грн., ІІІ місце – 400 грн.) та
сувенірами від керівництва університету.
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Беззаперечна перемога студента-вокаліста Василя Блажкевича навчальнонаукового інституту музичного мистецтва
10 – 20 листопада 2020 року в Києві
відбувся Міжнародний онлайн фестивальконкурс творчості «Соул» за підтримки
Міжнародного
Благодійного
Фонду
«Соняшник». Конкурс проводиться з метою
взаємозбагачення культурних традицій та
обміну досвідом творчої діяльності. До
складу журі ввійшли представники України,
Туреччини, Палестини, США, Швейцарії,
Нідерландів, Узбекистану.
Дрогобицький
університет
представляв студент магістратури кафедри
народних музичних інструментів та вокалу
навчально-наукового інституту музичного
мистецтва
Василь
Блажкевич,
який
навчається мистецтва співу у класі
професора Корнелія Сятецького.
За
підсумками
журі
Василь
Блажкевич здобув нагороду «Grand-Prix» у номінації «Вокал».
Вітаємо
з
блискучою
перемогою та бажаємо подальших
творчих здобутків.
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Дрогобицький університет – співорганізатор ІІІ Міжнародної наукової
конференції «Правові та соціальні аспекти розвитку та безпеки дитини»
(Варшава, Польща)
20 листопада 2020 року в режимі онлайн відбулася ІІІ Міжнародна наукова
конференція «Правові та соціальні аспекти розвитку та безпеки дитини» (Варшава,
Польща). Вже втретє наш університет є співорганізатором цього наукового заходу.
Перша конференція відбулася у Лєгніце, ініціаторами проведення якої були
професор Світлана Щудло та доктор Беата Скварек. Організатором другої був
Дрогобицький університет, а господарем третьої
став
Варшавський
Економіко-гуманітарний
університет. Цьогоріч коло співорганізаторів
суттєво розширилось, а до учасників з України та
Польщі приєдналися учасники з Італії, Іспанії.
Конференція відбувалася у форматі пленарного
засідання,
чотирьох
секцій
та
чотирьох
дискусійних панелей і підсумкового засідання.
Модератором конференції був директор Інституту права університету-господаря
професор Станіслав Лєшек-Стадніченко. До наукової дискусії були залучені
науковці, студенти та представники позауніверситетських організацій із прав
дитини.
Значним було представництво у конференції
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка. Членами наукового
комітету були ректор професор Надія Скотна та
професор Світлана Щудло, а членом організаційної
ради та модератором секції – доцент Оксана Зелена. З
доповідями виступили викладачі кафедри правознавства, соціології та політології
Оксана Зелена, Світлана Щудло, Ірина Мірчук, Олександра Проць, Богданна
Гвоздецька. Під їхнім керівництвом були підготовлені та представлені доповіді
студентів історичного факультету, а саме: Марія Футиш та Мар’яна Гриньо «Молодь
як суб’єкт молодіжної політики: приклад Дрогобича» (Соціологія), Ірина Дмитрів та
Ольга Курнат «Українські підлітки у просторі ризиків: деякі аспекти» (Соціологія),
Роксолана Романків та Ольга Головата «Насильство над дитиною як бар’єр її
соціалізації у суспільстві ризику» (Історія), Валерій Лалабеков «Етичні та правові
принципи академічної доброчесності в університеті: виклики України» (Соціологія).
Модерували засідання української секції доцент Оксана Зелена та професор Наталія
Побірченко (Державна професійна вища школа імені
Вітелона в Лєгніце). Наукова дискусія була жвавою,
цікавою та практично зорієнтованою.
Приємно, що на підсумковому засіданні відзначено
високий професійний рівень дрогобицьких науковців та
змістовні виступи студентів Франкового університету.
Присвятили цей захід 80-літньому ювілею Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
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Зустріч владики Ярослава Приріза зі студентськими капеланами та
керівництвом навчальних закладів Дрогобича
24 листопада 2020 року владика Ярослав Приріз провів зустріч зі
студентськими капеланами та керівництвом закладів освіти Дрогобича:
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, коледжів,
(Музичного, Нафти і газу, Механіко-технологічного), професійно-технологічного
училища № 19 та педагогічного ліцею.
У
своєму
слові
Владика
презентував
святоотцівську візію вдосконалення людини і її
покликання у житті, поділився особистим досвідом
педагогічно-душпастирського служіння та вказав на
сучасні виклики і завдання. Присутні презентували
добрі результати діяльності капеланів та висловили
подяку Владиці за підтримку й увагу.
Владика висловив вдячність за тісну співпрацю
У своєму слові Владика
Ярослав
Приріз презентував
усім керівникам закладів освіти та їхнім капеланам.
святоотцівську візію
Голова
Патріаршого
Центру
академічного
вдосконалення людини
і її покликання у житті
душпастирства УГКЦ о. Петро Верхоляк вручив
подячні грамоти ректору університету, директорам коледжів, училища,
педагогічного ліцею та капеланам отцям Олегу Кекошу, Євгену Макогону, Андрію
Кобільнику, Олегу Турківу та Денису Богатку.
Директор Центру академічного
душпастирства СДЄ УГКЦ о. Олег
Кекош разом із капеланами та
молодіжними лідерами опрацювали
стратегію академічного душпастирства
в
умовах
карантину,
поставили
конкретні
цілі
й
завдання
до
послідовного їх втілення в середовищі
кожного навчального закладу.
.
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Практика магістрів навчально-наукового інституту фізичної культури
і здоров’я з фізичної терапії
26 жовтня – 27 листопада 2020 року студенти ІІ курсу магістратури
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Олександра Буцик, Марта Верес,
Руслан Роман, В’ячеслав Сидорчук, Лілія Швед проходили практику з фізичної
терапії у Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ. ЗРСЦ НКСІ – це
одна з найсучасніших реабілітаційно-спортивних баз України та Європи,
розташована на Львівщині (с. Яворів Турківського району, Львівської обл.). За період
практики в центрі проходили оздоровлення і активну реабілітацію учасники із
восьми областей України з відхиленнями в стані здоров’я, зумовлені наслідками
вроджених і перенесених захворювань і травм: ДЦП, наслідки електротравми,
глухота, захворювання опорно-рухового апарату,
вади зору, ампутація кінцівок.
За час перебування у реабілітаційному центрі
магістранти навчилися складати індивідуальні
програми
реабілітації,
використовуючи
Міжнародну
класифікацію
функціонування,
засвоїли практичні навички обстеження і тестування
учасників загальноприйнятими у фізичній терапії та
ерготерапії методиками, тестами й шкалами. Вони
спробували себе у ролі куратора у тренажерному
залі, самостійно проводили заняття, власноруч
виготовляли ортопедичні ортези для верхніх і
нижніх кінцівок.
На практиці у реабілітаційному центрі
студенти ознайомилися зі скандинавською ходьбою та спортивним орієнтуванням.
Усім неймовірно сподобалося брати участь у психофізичному занятті. Практиканти
відвідали майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, мандали, новорічних
прикрас, які розвивають дрібну моторику. Під керівництвом Наталії Роди, Ірини
Кириченко, Олега Гридасова магістранти не тільки виконували завдання,
передбачені програмою практики, а й відкрили для себе нові можливості і засоби
зміцнення здоров’я, відновлення діяльності, які,
безперечно,
будуть
застосовувати
в
майбутній
професійній роботі. Студенти висловили вдячність
Західному реабілітаційно-спортивному центру НКСІУ та
Дрогобицькому університету за організовану практику,
де вони здобули великий багаж знань, навичок та досвіду.

160

Практика студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і
здоров’я в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна
2 – 28 листопада 2020 р. студенти ІV курсу навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров’я спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» Степан
Зубкович та Роксолана Караба проходили клінічну практику в Міжнародній
реабілітаційній клініці Козявкіна (м. Трускавець) під керівництвом лікаря-невролога,
заступника директора Клініки з медичних питань Михайла Гордієвича. За період
практики вони отримали досвід у сфері реабілітації
і діляться своїми враженнями.
«Насамперед потрібно зазначити, що весь
медперсонал реабілітаційного закладу строго
дотримується санітарно-протиепідемічних правил з
метою запобігання поширенню коронавірусної
інфекції серед пацієнтів і працівників (тестування,
носіння масок, використання антисептиків, дотримання
відповідної дистанції, пропускного режиму тощо). Під час
екскурсії Клінікою студенти були вражені великою кількістю
медичних кабінетів, медичного і реабілітаційного обладнання
та персоналу, який там працює. У нас була можливість
працювати в кабінетах механотерапії, лікувальної гімнастики,
масажу, фізіотерапії.
Спочатку ми слідкували за проведенням реабілітації в
механотерапевтичних кабінетах, спостерігали за проведенням
реабілітаційних занять на різних механотерапевтичних
апаратах (орбітрек, пандель, «цук»), вивчали принципи їх
роботи і механізми реабілітаційного впливу на пацієнтів.
Власноруч, під контролем фахівців, навчилися налаштовувати
згадані апарати, що дало змогу добре засвоїти основи
лікувальної дії механотерапії на організм дітей із
різноманітними порушеннями і принципи користування
механотерапевтичними тренажерами. Студенти працювали у
сучасно облаштованих кабінетах лікувальної гімнастики та
мануальної терапії, нас навчали працювати з обладнанням, яке
використовують у Клініці для реабілітації дітей із ознаками
дитячого церебрального паралічу; засвоїли вправи і методи,
які застосовують для цієї терапії. На практиці вивчали вплив
фізіотерапії на організм людини, брали участь у проведенні цілої низки
фізіотерапевтичних процедур, зокрема практикували проведення електротерапії,
магнітотерапії, ампліпульсу, лазеротерапії, ультразвукової терапії та лікарського
електрофорезу.
За період проходження практики ми опанували багато практичних навичок із
реабілітації і в цьому нам допомагали фахівці різних спеціальностей, з якими
доводилося працювати в реабілітаційному закладі. Вони старалися якнайбільше
розповісти, ділилися досвідом.
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Піаністка Тетяна Ковач – лауреатка Міжнародного конкурсу
1 грудня 2020 року у місті Харків відбувся Міжнародний музичний конкурс
«Holly music», на якому лауреаткою ІІ ступеня в номінації «Інструментальна
музика», стала магістерка навчально-наукового інституту музичного мистецтва
Тетяна Ковач. Своє професійне становлення вона пройшла в класі доцентки кафедри
музикознавства та фортепіано Уляни Молчко. Фортепіанну майстерність від цієї
знаної педагогині перейняло чимало піаністів-лауреатів музичних змагань різного
рівня: Олена Фенцик, Юлія Олач, Христина Греб, Софія Січ, Світлана Клесовець,
Софія Пучковська, Реґіна Вакс.
Згадане
мистецьке
змагання
було
започатковане у 2013 році з метою виявити
обдаровану молодь. Цьогорічний Міжнародний
фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості
«Holly music» охопив численних учасників у
різних
вікових
групах.
До
складу
високопрофесійного журі входили: Штефан
Аксаний (Кишинів, Молдова), Сергій Кобзєв
(Харків, Україна), Анна Ільчук (Каліфорнія, США).
На
Міжнародному
фестивалі-конкурсі
дитячої та юнацької творчості «Holly music»
студентка заочної форми навчання Тетяна Ковач
представила фаховому журі програму з творів
українських композиторів Віктора Косенка,
Василя Барвінського, Нестора Нижанківського,
Миколи Колесси. Блискучий технічний рівень,
тонке фразування, багата звукова палітра, тонка
індивідуальна інтонаційна манера, глибока інтелектуальна подача концепції творів
вирізняли її серед піаністів-конкурсантів із Польщі, Угорщини, Румунії, Канади,
Молдови, Росії.
Представниця закарпатської фортепіанного осередку Тетяна Ковач блискуче
захистила магістерську роботу на тему «Ужгородська фортепіанна школа: історія та
сучасність»
(науковий
керівник
доцент
Уляна
Молчко).
Екзаменаційна комісія одноголосно
визнала її дослідження, з-поміж
двадцяти двох, котрі оцінено на
«відмінно» як найкраще. За темою
наукового дослідження магістеркою
була
опублікована
стаття
«Педагогічний внесок Мирослави
Ліхтей у сучасну
фортепіанну
культуру Закарпаття».
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Перемога аспірантки навчально-наукового інституту музичного мистецтва
Юлії Ометюх на Фестивалі «Final Talent Fest»
І знову у навчально-науковому інституті музичного мистецтва – перемога.
Аспірантка першого року навчання спеціальності «Музичне мистецтво» Юлія
Ометюх перемогла в номінації «Вокальне мистецтво (академічний вокал)». Із твором
«Pieta Signore» A. Stradella Юлія здобула Гран-Прі та відзнаку «Найяскравіша
особистість фестивалю» на міжнародному фіналі Фестивалю «Final Talent Fest».
Міжнародний
фінал
Фестивалю
конкурсу-талантів «Final Talent Fest» відбувався
дистанційно у Києві 5 грудня 2020 року в
Палаці культури і мистецтв. У боротьбі за
призові місця взяли участь понад 340 учасників
із різних країн світу: України, Польщі,
Узбекистану, Німеччини та інших. Найкращі з
найкращих, які протягом року брали участь у
фестивалях
і
конкурсах
об’єднання
продюсерських центрів «УкрФест», здобули найвищі нагороди та були запрошені
взяти участь у фіналі «Talent Fest». Серед них до фіналу ввійшла і перемогла Юлія
Ометюх. Відзнаки такого рівня свідчать про високий рівень підготовки аспірантки.
Благодійні внески за участь у Фестивалях-конкурсах спрямовуються на
розвиток естрадного мистецтва України, на організацію і проведення фестивалів та
конкурсів. Всі витрати з організації та проведення Фестивалів-конкурсів талантів
здійснюються винятково за благодійні та спонсорські внески.
Вітаємо Юлію Ометюх і зичимо успіхів та нових перемог на творчій і науковій
ниві.
Відеозапис конкурсного репертуару Юлії Ометюх можна переглянути у
відкритому доступі YouTube за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=QtvHznn1GC4

163

«Live Show» із Фредеріком Дешампом щодо проведення «Trophée Mondial De
L’accordéon – 2021» у Дрогобичі – Трускавці – Львові
5 грудня 2020 року у Трускавці відбулося «Live Show» із президентом
Всесвітньої Конфедерації акордеоністів Фредеріком Дешампом (Франція) у рамках
XIII Відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», який
відбувся в університеті 4 – 6 грудня (онлайн-режим).
Подія знаменувалася подвійним
виходом у прямий ефір: із центру
Трускавця та кабінету мера Андрія
Кульчинського.
Гостями
шоу
були:
ректор
університету професор Надія Скотна,
завідувач кафедри народних музичних
інструментів та вокалу доцент Андрій
Душний,
директор
Дрогобицького
музичного фахового коледжу імені Василя
Барвінського Юрій Чумак, декан теоретико-композиторського, диригентського та
вокального факультету Львівської національної музичної академії імені Миколи
Лисенка Ярослав Олексів, заслужений артист України, соліст Квартету баяністів імені
Миколи Різоля Національної філармонії України Ігор Саєнко, мер міста Трускавець
Андрій Кульчинський.
Розмова велася про проведення «Trophée Mondial De L’accordéon – 2021», де
організатором Всесвітнього конкурсу виступив університет, а стороною, що
приймала, – місто Трускавець. До творчого тандему буде залучено Національне
радіо та телебачення (представник –
Олександр
Пірієв),
низку
навчальних
інституцій та концертних організацій
області, меценатів.
Прослуховування
учасників
відбувалися у Трускавці та Дрогобичі, а
парад Володарів Трофею планується у
Національній філармонії Львова.
Учасники дискусії звернули увагу на
новинки, які вперше реалізовані на 71
«Трофеї
світу»
саме
в
Україні.
Висловлювалися
пропозиції
щодо
концертів та презентації української баянноакордеонної
школи
і
Франкового
університету
як
осередку
баянноакордеонної культури та мистецтва зі
світовим визнанням.
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ІІ Міжнародний науковий жіночий форум у Дрогобичі
6 листопада 2020 року уже вдруге у Дрогобицькому університеті відбувся
Міжнародний науковий форум «Українська жінка в національному та глобальному
просторі: історія, сучасність, майбутнє». Цьогоріч він був присвячений 30-річчю
відновлення Всеукраїнської громадської організації Союз українок, а також низці
ювілейних дат відомих постатей – 150-річчю від дня народження Лесі Українки, 160річчю від дня народження Уляни Кравченко, 155-річчю від дня народження
Митрополита Андрея Шептицького, 100-річчю від дня пам’яті Наталії Кобринської.
Цей масштабний захід також став подарунком Альма-матер, до 80-річчя заснування
Франкового університету.
Досить широким було коло співорганізаторів Форуму, серед яких:
Всеукраїнська громадська організація Союз українок, Світова Федерація Українських
Жіночих Організацій, Інститут Івана Франка Національної академії наук України,
Центр Союзу українок Америки з жіночих студій в Українському католицькому
університеті, Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України. Безпосередню
організацію заходу і його наукове наповнення здійснювала кафедра правознавства,
соціології та політології під керівництвом професорки Світлани Щудло.
У роботі Форуму взяли участь
понад 60 учасників – науковці, громадські
діячі, журналісти, народні майстрині з
різних регіонів України, зокрема Львова,
Луцька, Полтави, Дніпра, Калуша,
Коломиї,
Івано-Франківська,
Києва,
Умані, Чернівців та інших міст.
Відкрили захід із вітальним словом
ректор професор Надія Скотна, голова
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій Анна Кісіль, голова Союзу
українок Ореслава Хомик, голова міськрайонного осередку Союзу українок
Дрогобиччини Леся Процик, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, начальниця
відділу інновацій Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації Ольга Котовська та капелан університету о. Олег Кекош.
Робота Форуму відбувалася у режимі онлайн, за допомогою платформи Zoom,
у формі пленарних та секційних засідань, презентації збірника наукових праць за
матеріалами Форуму, а також представлення польсько-французько-українського
проєкту Української асоціації дослідників освіти «Коли наука є жінкою» та
діяльності Центру СУА з жіночих студій в Українському католицькому університеті.
Модерувала захід доцент кафедри правознавства, соціології та політології Оксана
Зелена.
У науковому плані захід набув міждисциплінарного характеру, об’єднавши
дослідників жіночої проблематики у галузях літературознавства, історії, соціології,
політології, права, мовознавства, педагогіки, культурології, релігієзнавства та інших
наук.
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На пленарному засіданні виступили: доктор філологічних наук, заступниця
директора Інституту Івана Франка Національної академії наук України Алла Швець
(«Наслідниці мого духа»: Наталія Кобринська і контроверзи українського жіночого
руху»); кандидатка наук з богослов’я, доцент кафедри біблійних наук, керівниця
Центру СУА з жіночих
студій
Українського
у
католицького університету
Галина Теслюк («Жіноче
лідерство у Біблії: Міріам та
Рут»);
професор
Уманського
державного
педагогічного університету
імені Павла Тичини Оксана
Заболотна
(«Статус
дослідниць
у
точних
науках:
запитання,
що
потребують відповіді»). Колеги-науковці Волинського національного університету ім.
Л. Українки професори Сергій Романов та Марія Моклиця, доцент Тетяна ДанилюкТерещук представили доповіді, присвячені Лесі Українці. На Форумі також
прозвучали виступи з проблем жіночого руху у Калуші від членкині калуської філії
Союзу українок Дарії Ониськів; творчу полеміку Галі Мазуренко та Оксани
Лятуринської розкрила старша наукова співробітниця Інституту українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України Наталія Мочернюк. Із доповіддю про Андрея
Шептицького як славетного українського педагога та опікуну шкільництва виступив
доцент кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького Олег Огірок.
Від
організаторів
доповіді
виголосили
доценти
кафедри
правознавства, соціології та політології
Олександра Проць («Принцип рівності у
праві та його гендерна складова») та Оксана
Зелена («Українські жінки в сучасній

політиці»). Активно до участі у Форумі
долучилися науковці інституту музичного
мистецтва, презентуючи доробок вокальнопедагогічної школи Дрогобича та її видатних
представниць. Із матеріалами виступів можна
ознайомитись у збірнику наукових праць,
який розміщений у репозитарії бібліотеки
університету.
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Модератор заходу – доцент Оксана
Зелена

Онлайн навчання відкриває нові можливості
7 грудня 2020 р. студенти ІV курсу історичного факультету мали можливість
поринути у світ професії педагога, адже на заняття з дисципліни «Шкільний курс
історії та методика його навчання» доцент Світлана Біла запросила вчителя вищої
категорії ліцею № 4 ім. Лесі Українки Ганну Романівну Мідик.
Під час заняття Ганна Романівна презентувала навчальний підручник
«Дрогобичезнавство», співавтором якого вона є (розділ «Дрогобич у складі Речі
Посполитої (ХVI – ХVIII ст.)»). Педагог наголосила, що згаданий посібник є першим
кроком до розуміння минулого, культури і традицій нашого міста та може
використовуватися на уроках
історії рідного краю у 7 –
8 класах.
Крім
презентації
нового підручника, Ганна
Романівна
ознайомила
студентів із правилами та
особливостями
створення
професійного
портфоліо
вчителя історії – збірки
найкращих взірців роботи,
досвіду,
досягнень.
Ця
інформація для студентів була
особливо
цікавою
та
корисною, адже професійне
портфоліо дає можливість
учителеві розповісти про себе
щось таке, про що зазвичай не
пишуть у резюме. А також це
цінний
інструмент
самопрезентації, яким можна
скористатися як на співбесіді,
так
і
для
відстеження
власного
професійного
зростання.
Під час лекції Ганна
Романівна продемонструвала
і власний професійний блог у
мережі Інтернет, де було
розміщено
записи
проведення різних типів уроків,
виховних
і
туристичнокраєзнавчих заходів, а також
приклади науководослідницької діяльності.
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У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я
відбувся захист клінічної практики
7 грудня 2020 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії навчальнонаукового інституту фізичної культури і здоров’я відбулася звітна конференція за
результатами проходження клінічної практики студентами ІV курсу бакалаврського
рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Зустріч
відбулася онлайн на платформі «Zoom».
Клінічну практику студенти проходили 2 – 27 листопада 2020 р. на таких базах:
Центр відновного лікування «Модричі» (м. Трускавець); Міжнародна реабілітаційна
клініка Козявкіна; Обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з
інвалідністю святого Пантелеймона (м. Стебник); Бальнеологічне відділення
Дрогобицької міської лікарні № 1; Дрогобицьке добровільне товариство захисту
дітей-інвалідів «Надія»; Спеціалізована ортопедична фірма ПП «Арол плюс»
(м. Львів); Центр фізичної терапії «Зарпа» (м. Львів).
Під час захисту практики студенти демонстрували презентації, які підготували
за результатами своєї першої професійної діяльності як фізичних терапевтів та
ерготерапевтів. Вони ділилися враженнями, розповідали про свої кроки у професії,
переживання, емоції, результати. Також колективно дійшли висновку, що під час
проходження практики вони закріпили одержані протягом навчального періоду
теоретичні знання та набули практичних навичок, які стануть основою формування
фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності.
Студентам було запропоновано взяти участь в анонімному анкетуванні
(заповнити анкету – Google форму)
на
тему
задоволеності
компетентностями,
здобутими
протягом проходження практики,
результатами,
шляхами
поліпшення практичної підготовки.
Результати анкетування будуть взяті
до уваги під час наступного
перегляду та оновлення освітньої
програми підготовки бакалаврів
спеціальності 227 «Фізична, терапія,
ерготерапія».
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На історичному факультеті відбулася науково-практична конференція
10 грудня 2020 року на історичному
факультеті
відбулася
науково-практична
конференція «Правозахисні організації та їх
роль у механізмі захисту прав людини в
Україні», присвячена 72-й річниці прийняття
Загальної декларації прав людини.
Конференція
відбулася
у
рамках
щорічного «Тижня права» – серії заходів (лекції, перегляди відеофільмів,
презентації, конференції), які організовує та проводить кафедра правознавства,
соціології та політології.
Цьогоріч захід уперше проведено дистанційно. Однак такий формат надав
можливість зустрітися разом й обговорити важливі проблеми захисту прав людини
доволі численній аудиторії: учням і вчителям шкіл Дрогобича, Самбора та
Дрогобицького району, представникам правозахисних організацій, адвокатам,
студентам і викладачам нашого університету. На конференцію зареєструвалися 70
учасників.
Із вітальним словом до учасників звернулися декан історичного факультету
доцент Микола Галів та заступник декана доцент Єлизавета Копельців-Левицька
(організатор і модератор конференції).
З доповідями-презентаціями виступили студенти-магістри: Тарас Драчевич
(«Діяльність правозахисних та громадських організацій в Україні»), Оксана Яртим
(«Діяльність правозахисної організації «Права людини»: захист внутрішньо
переміщених осіб»), Наталя Калька («Асоціація українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних органів»). Цікаві доповіді представили
доценти кафедри правознавства, соціології та політології Олександра Проць і Лідія
Тиміш.
Із презентацією «Безоплатна правова допомога: діяльність регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області та
його співпраця з ДДПУ імені Івана Франка» виступив Петро Габрівський, адвокат,
заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Стрийського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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Активне обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами
14 грудня 2020 року у режимі відеоконференції на платформі «Zoom»
відбулося обговорення освітньо-професійних програм підготовки фахівців зі
спеціальностей «Середня освіта (Трудове навчання та технології)” та «Професійна
освіта (Транспорт)» для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів
вищої освіти.
У обговоренні освітніх програм взяли участь науково-педагогічні працівники
випускової кафедри технологічної та професійної освіти (завідувач кафедри
професор Л. Оршанський, професор І. Нищак, доценти Г. Мельник, М. Пагута,
Л. Савка, Ю. Скварок), випускники спеціальностей (М. Матчишин, Х. Николишин,
Р. Федак, А. Пахомов) та зовнішні стейкхолдери (директор ДНЗ «Меденицький
професійний ліцей» доцент В. Лужецький, заступник директора Дрогобицького
вищого професійного училища № 19 доцент В. Моштук, заступник директора з
навчальної роботи ДНЗ «ВПУ– 34 м. Стрий» старший викладач І. Заблоцька,
заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці Дрогобицького
коледжу нафти і газу доцент В. Малик, завідувач відділення «Образотворче та
декоративно-ужиткове мистецтво» Самбірського фахового педагогічного коледжу
імені Івана Филипчака старший викладач Г. Мількович).
Професор Л. Оршанський окреслив стратегічні напрями розвитку освітніх
програм та важливе значення їх оновлення для підвищення якості професійної
підготовки вчителів Нової української школи і системи фахової передвищої та
професійно-технічної освіти. Із базовими підходами щодо укладання проєктів
освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів вищої освіти присутніх ознайомили гаранти програм професор І. Нищак,
доценти Г. Мельник, М. Пагута та Ю. Скварок. Гаранти освітніх програм зазначили,
що у зв’язку з відсутністю Державних стандартів підготовки фахівців зі спеціальності
«Середня освіта (Трудове навчання та технології)» оновлення змістових компонентів
освітніх програм має здійснюватися з урахуванням вимог ринку праці, можливостей
матеріально-технічної бази та науково-педагогічного потенціалу викладачів кафедри.
Щодо освітньої програми спеціальності «Професійна освіта (Транспорт)», то
перегляд її структури та змісту здійснювався відповідно до нового Державного
стандарту професійної освіти, прийнятого у 2019 році.
Усі учасники відеоконференції дійшли згоди, що рівень підготовленості нових
освітньо-професійних
програм
підготовки
фахівців
за
спеціальностями «Середня освіта
(Трудове навчання та технології)»
та «Професійна освіта (Транспорт)»
для першого (бакалаврського) і
другого (магістерського) рівнів
вищої
освіти
відповідає
нормативним вимогам, а їх зміст
щороку
оновлюється
й
удосконалюється.
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Можливості дистанційного навчання на факультеті
початкової та мистецької освіти
Онлайн-життя вносить значні корективи в усі сфери. Найбільших змін і
нововведень сьогодні зазнала освітня галузь. Для успішного провадження освітньої
діяльності у цих непростих умовах необхідно використовувати різноманітні освітні
платформи та переваги дистанційного навчання.
Окрім традиційних Інтернет-ресурсів «Zoom» та «Google Classroom», студенти
факультету початкової та мистецької освіти використовують такі цікаві вебплатформи для дистанційної роботи, як: «Flinga», «Learning Apps», «Kahoot», «На
урок», «Всеосвіта». Навчальна платформа «Kahoot» дає змогу проводити
інтерактивні заняття та перевірку знань студентів за допомогою онлайн-тестування.
«Flinga» допомагає створити онлайн-середовище для спільної діяльності викладача і
студентів. «Learning Apps» є сервісом для створення інтерактивних завдань за
допомогою шаблонів. Вітчизняні платформи «На урок» та «Всеосвіта»
репрезентують практичний досвід українських учителів, онлайн-тести та
інтерактивні завдання для контролю знань і вмінь учнів.
Ці родзинки дистанційного навчання допомагають налагодити діалог між
викладачем і студентом, урізноманітнюють освітню діяльність, формують інтерес до
навчання та забезпечать підготовку конкурентоспроможних педагогів, здатних до
ефективної адаптації в мінливих умовах сучасного соціуму та освітньої практики.
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Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров`я отримав
подарунок від Національного олімпійського комітету України
З нагоди 80-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка НОК України подарував навчально-науковому інституту фізичної
культури і здоров`я комплект книжок Олімпійської бібліотеки.
Це унікальні видання: «Енциклопедія
Олімпійського
спорту»
(у
5-ти
томах),
«Енциклопедія Олімпійського руху в запитаннях і
відповідях», збірник творів О. Бутовського у 4-х
томах.
Надзвичайно цікаві і добре ілюстровані
видання: «Олімпійське сузір’я України. Атлети»,
«Олімпійське
сузір’я
України.
Тренери»,
«Олімпійські ігри (1896 – 1972)», «Олімпійські ігри
(1976 – 2012)», «Життя в польоті».
Навчальні видання: «Олімпійська освіта: теорія і практика», «Твій перший
олімпійський путівник», «Олімпійські ігри. Подорож у давнину», розмовник
«Олімпійці розмовляють англійською» у 3-х книгах.
Щиро дякуємо Президентові НОК України Сергію
Бубці та директорові Олімпійської академії України
Валентині Єрмоловій.

На фото (злiва направо) викладач навчально-наукового
iнституту фiзичної культури i здоров᾿я Олександр
Лемешко та Марiя Кузан
із подарованою лiтературою
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Участь у проєкті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ
столітті» представників ДДПУ імені Івана Франка
Завершився черговий етап проєкту «Зміни педагогічних факультетів та
університетів у ХХІ столітті», який реалізує Університет імені Т.Г. Масарика (м. Брно,
Чехія) за підтримки Чеської агенції розвитку. До участі у ньому залучено
представників низки педагогічних закладів вищої освіти України, зокрема й
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
У межах чергового етапу проєкту, що тривав від 20 жовтня до 14 грудня 2020 р.
відбувалися online-лекції чеських колег, вокршопи, а також дискусії, присвячені
низці актуальних освітніх проблем, спільних як для чеських, так і українських освітян
(підтримка науковців в університетах, підвищення їхньої мобільності, тренди і
перспективи докторантського навчання, проблеми дистанційного навчання у часи
коронавірусу, забезпечення якості освіти в університетському середовищі тощо).
Заняття відбувалися у межах двох груп, які працювали за тематикою: «Внутрішня
оцінка вищих навчальних закладів» і «Підтримка науковців в університетах,
особливо у сфері науки і досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності».
Учасники проєкту мали змогу ознайомитися з особливостями діяльності кафедр
Масарикового університету, проблемами
академічної доброчесності у науковому
полі Чеської Республіки, специфікою
підготовки докторів філософії, шляхами
інтернаціоналізації вищої освіти у Чехії
тощо. З подивом дізналися, що і в нас, і у
наших чеських колег були такі ж
проблеми
під
час
запровадження
дистанційного навчання тощо.
Необхідно відзначити професіоналізм чеських спікерів: доцента університету
імені Томаша Баті Радіма Шіпа, асистентки кафедри соціальної педагогіки
педагогічного факультету Університету імені Масарика Маркети Седлакової,
керівниці відділу стратегії та міжнародного маркетингу Університету імені Масарика
Віолети Осоухової, асистента філософського факультету Університету імені
Масарика Міхала Черни, проректора із якості Університету імені Томаша Баті Яна
Календи та ін. У межах проєкту була можливість прослухати доповідь професора
Володимира Бугрова про виклики, які ставить сьогодення перед українською
освітою.
У межах роботи цього міжнародного заходу було проведено конкурс
українсько-чеських наукових проєктів, що виконувалися групами аспірантів і дали їм
можливість поглибити свої знання, ознайомитися із міжнародним досвідом та
отримати фінансування для публікації результатів спільної роботи.
Різнобічне обговорення освітянських проблем уможливило висновок про
необхідність змін та впровадження європейських стандартів у вітчизняному
освітньому просторі задля підвищення якості вищої освіти, а також дослідницької
діяльності здобувачів наукових ступенів.
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Нові мистецькі досягнення піаністок навчально-наукового
інституту музичного мистецтва
Упродовж листопада – грудня 2020 року відбувалися мистецькі змагання, в
яких взяли участь здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Ольга
Білінська та аспірантка Юлія Осмачко.
Ольга Білінська завершила курс навчання на магістратурі гідним здобутком,
взявши участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Soloviov Art V», що відбувся 9 –
14 грудня в Києві. У програмі конкурсу вона мала нагоду продемонструвати талант
піаністки та позмагатися з численними виконавцями і, зрештою, вибороти звання
лауреата ІІ премії у номінації «Фортепіано», виконавши твір українського
композитора В. Барвінського. Ольга Білінська успішно захистила магістерську
роботу «Творча постать Осипа Залеського в контексті розвитку української музичної
думки першої половини ХХ ст.». За матеріалами дослідження було опубліковано
навчальний посібник із грифом ДДПУ ім. І. Франка «Залеський Осип. Твори для
дітей: Фортепіанні, хорові композиції, опера «Цвіркунчик», музичні вистави» (Ред.упор.: Ольга Мичко-Білінська, Олександра Німилович. Дрогобич: Посвіт, 2020. 140 с.).
У різноманітних мистецьких конкурсах взяла участь й
аспірантка Юлія Осмачко. Зокрема, 21 – 24 листопада в
Одесі відбувся IV Міжнародний інтернет-конкурс «Music
Modern», де піаністка, змагаючись із численними
професійними виконавцями, серед яких представники
України, Ізраїлю та Китаю, стала лауреатом І премії у
номінації
«Фортепіано».
Конкурсантка
представила
програму, що складалася з творів Й.-С. Баха та сучасної
української композиторки Г. Гаврилець.
Не зупинившись на досягнутому, Юлія Осмачко
підготувала нову конкурсну програму, яку також
представила на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Soloviov
Art V». Журі високо оцінило виконавські можливості Юлії та присвоїло їй І премію у
номінації «Фортепіано» за виконання твору М. Метнера.
Загалом обидві піаністки продемонстрували глибоке розуміння стильових
особливостей виконуваних творів та високий рівень професійної майстерності,
здобутий за роки навчання у класі доцента кафедри музикознавства і фортепіано
Олександри Німилович.
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І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Педагогіка»
15 грудня 2020 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Педагогіка», у якій взяли участь студенти історичного, біолого-природничого
факультетів та інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.
Цього року І етап олімпіади у зв’язку із
карантинними умовами відбувався в онлайнформаті у режимі відеоконференції на
платформі «Zoom», а онлайн-тестування було
проведено за допомогою вебсервісу «Google
Classroom». Відеоролики, презентаційні роботи
(індивідуально-творче
завдання)
учасники
надсилали на електронну скриньку організаційного комітету.
І етап олімпіади охоплював три тури: індивідуально-творчий, теоретичний та
колективно-творчий.
Перший
індивідуально-творчий
тур
«Самопрезентація − майстер-клас «Моя педагогічна
методика вчителя майбутнього» студенти готували
заздалегідь та надсилали на розгляд організаційного
комітету. Учасники пропонували власні презентації та
відеоролики, де експонували застосування своїх
талантів у майбутній професії, пропонували
оригінальні методики.
Теоретичний тур передбачав роботу учасників
над тестовими запитаннями, що стосувалися усіх
розділів дисципліни «Педагогіка».
Творчий тур передбачав командну роботу та включав три завдання, зокрема
самопрезентацію майстер-класу «Престиж нашої професії», де студенти колективно
показали важливість вибору власного фаху та можливості застосування своїх
талантів.
У цьому турі яскравими були доповіді: Івана Яремчука (історичний
факультет); Ніни Жук, Вероніки Мельник, Діани Дідохи (біолого-природничий
факультет); Наталії Пузич, Юлії Кушик (навчально-науковий інститут фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій).
Захопливим виявилося часткове представлення деякими учасниками власних
презентацій та відеороликів індивідуально-творчого туру, де яскраво і різнобічно
було окреслено їхнє бачення педагогічних ідей.
Презентації вирізнялися інноваційністю мислення
студентів, умінням презентувати власну думку, із
застосуванням різних технологій, в яких також
розкривалися таланти кожного із учасників.
Члени
журі
відзначили
змістовну
й
різнобічну відеопрезентацію та відеоролик, а також
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талановитий і неординарний виступ студента історичного факультету Романа
Пелека. Він поділився своїми ідеями, як має виглядати сучасний учитель та вчитель
майбутнього, розкрив основні виховні педагогічні напрями й ідеї, наголосив на
необхідності використання кожним педагогом своїх творчих талантів, а також
запропонував неординарне подання нового матеріалу «Життя та діяльність князя
Володимира». Студент онлайн презентував використання свого таланту складати
вірші і під музичний супровід оригінально викладати історію.
Змістовною та цікавою була доповідь із
презентаціями студента історичного факультету
Богдана Паньківа, який, пропонуючи власну
методику вчителя майбутнього, оголосив п’ять
основних заповідей, яких він буде дотримуватися у
професійній діяльності, запропонував інноваційні
методи діджиталізації, скрайбінгу, гейміфікації,
коучингу, застосування мультимедійних матеріалів, ментальних карт, нових освітніх
інструментів LMS (learning management system). Студент представив сценарій
проведення уроку з погляду подорожі в часі «древнього єгиптянина» із
накопиченням магічної сили через відповіді учнів.
Цікавою була презентація студентки історичного факультету Вікторії
Коробкової, де вона наголосила на важливості емоційного зв’язку вчителя з учнями,
об’єктивності оцінювання дітей, особливих можливостях та перевагах проєктного
навчання, гейміфікації, використання наочності, зокрема карикатур.
Новизною відзначилася доповідь-презентація Діани Дідохи. Студентка
запропонувала інноваційні технології, форми та методи роботи з дітьми, виділила
роль та особливості інтегрованих уроків, уроків на свіжому повітрі, зупинилася на
методі «Прес» та методиці «Кольоропису».
Не менш захопливими були індивідуальні
презентації та відеоролики студентів Ірини Ревури,
Іванни Кіт, Івана Яремчука, Богдана Войтанівського,
Тетяни Мендограла, Івана Маціборко (історичний
факультет) та Діани Дідохи, Ніни Жук, Вероніки
Мельник (біолого-природничий факультет).
У І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальної дисципліни «Педагогіка» члени журі
підсумували результати усіх виступів і оголосили
такі результати:
 І місце посіла команда історичного факультету за
найяскравіше та найкомплексніше представлення
творчого туру «Самопрезентація майстер-клас
«Престиж нашої професії»;
ІІ місце присуджено команді біолого-природничого факультету;
ІІІ місце вибороли учасники команди навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій.
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На історичному факультеті вшанували пам’ять Івана Франка
та Василя Стефаника
У 2021 році українська спільнота відзначатиме два ювілеї – 165-річчя від дня
народження Івана Франка та 150-т річчя від дня народження Василя Стефаника.
Напередодні відзначення цих величних подій для українського народу
академічна спільнота історичного факультету провела захід із метою вшанування
пам’яті двох великих українських мужів, тісно пов’язаних із Дрогобиччиною.
17 грудня 2020 року на історичному факультеті у режимі онлайн відбулася
студентсько-викладацька конференція-презентація: «Іван Франко і Василь Стефаник:
взаємини та співробітництво на тлі епохи». Організаторами заходу виступили
деканат, викладачі та студенти історичного факультету. Функцію модератора заходу
виконував заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків доцент
Володимир Галик.
Із вітальним словом до учасників конференції звернувся декан історичного
факультету Микола Галів, котрий акцентував на значимості внеску І. Франка та
В. Стефаника у розвиток української культури. Відтак Володимир Галик у вступному
слові розкрив історію розвитку взаємин між І. Франком та В. Стефаником. Опісля
своїми рефлексіями щодо співпраці двох видатних представників українства
поділилися заступник декана доцент Світлана Біла й доцент кафедри всесвітньої
історії та спеціальних історичних дисциплін Галина Гриценко.
Під час конференції здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої
освіти виголосили чотири доповіді. Оксана Яртим представила презентацію
«Дрогобицька гімназія імені Франца Йосифа – alma mater Василя Стефаника та Івана
Франка», Анна Пурій розповіла про місце сільської проблематики у творчій
спадщині
В. Стефаника
та
І. Франка,
провівши аналогії. У наступних двох
презентаціях Марти Стецик та Ярини
Гребеняк було проаналізовано громадськополітичну
діяльність
В. Стефаника
й
І. Франка, де акцентувалися здобутки та
невдачі у цьому річищі діяльності видатних
українців, а також простежено основні
досягнення щодо увіковічення їх пам’яті у
Дрогобичі.
Зазначені
презентації
супроводжувалися
багатим
наочним
наповненням, глибиною підходу до вивчення
порушених
проблем,
аргументованими
висновками.
Загалом у роботі конференції взяли участь майже тридцять здобувачів освіти
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Завершуючи захід, організатори побажали всім присутнім міцного здоров’я,
подальших творчих здобутків та висловили сподівання, що здобуті знання плідно
слугуватимуть їм у подальшій навчальній, а згодом професійній діяльності.
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У п’ятірці кращих баяністів-акордеоністів світу – Микола Головчак
Міжнародний конкурс світового рівня серед баяністів-акордеоністів «Трофей
світу» («Trophée Mondial De L’Accordéon») – один із престижних у професійному
виконавстві. Ініціатором його проведення виступає Всесвітня Конфедерація
Акордеоністів «Confédération Mondiale De L’Accordéon» (президент – Фредерік
Дешамп).
Цього року він відбувся у 70-й раз і став ювілейним
дійством, а його хрещеним батьком виступив відомий на весь
світ баяніст Рішар Гальяно, котрий аналогічно святкував свій
70-річний ювілей у грудні 2020 року.
У межах «Трофею світу» відбувається конкурс
«International Open Trophy». Відмінність їхня у тому, що
перший – для професіоналів у декілька турів, другий –
однотуровий, у якому беруть участь як професіонали, так і
аматори різного віку.
Серед представників-учасників близько 50 країн світу із 4 континентів. До
складу журі увійшли 50 делегатів та низка разових членів.
У номінації «IOT 18 andover Classic» у «International Open Trophy» вперше брав
участь здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти інституту музичного
мистецтва нашого університету Микола Головчак (клас доцента Андрія Душного).
До складу журі вказаної номінації ввійшли представники Китаю, Литви,
Великої Британії, Польщі, Болгарії, Португалії, Сербії, Росії, США, Ізраїлю, Чехії,
України (Я. Олексів (Львів), І. Саєнко (Київ), С. Передрій (Запоріжжя)), котрі не
могли оцінювати виконавців країни, яку вони репрезентують. Серед учасників –
представники Китаю, Франції, України, Чехії, Італії, Сербії, Японії. Загалом – 21
конкурсант.
Переможцями у номінації «IOT 18 andover Classic» стали два представники
київської школи, два із Китаю і наш Микола Головчак – V місце, диплом! У
конкурсній програмі були представлені твори «Oblivion» А. П’яцолли, Варіації на
тему лемківської народної пісні «Кедь ми прийшла карта» та авторський твір
«Токата».
Варто наголосити, що у згаданій
номінації І місце здобув лауреат
«Трофею світу» минулих років Максим
Гафич, котрий свого часу дивував
публіку Дрогобиччини та гостей
«Perpetuum
mobile»
виконавською
вправністю як учасник та концертант.
До п’ятірки кращих увійшли три
представники від України та два з
Китаю, що важливо та пріоритетно для
української баянно-акордеонної школи.
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Благодійна акція «Допоможи дітям-сиротам»
Студентський актив Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка має гарну традицію – завершувати календарний рік доброю
справою. Цей рік хоч і особливий, але не став винятком. Профком студентів та
студентське самоврядування організували до Дня Святого Миколая благодійну акцію
«Допоможи дітям-сиротам».
На спільному засіданні було ухвалено рішення організувати серед студентів
університету збір коштів для вихованців Дрогобицького дитячого будинку «Оранта».
Через соціальні мережі інформацію поширили серед студентів. Загалом зібрано
5900 грн. Приємно, що до цієї акції долучилися колишні студенти-активісти, які
зараз перебувають за кордоном. На зібрані кошти
для потреб вихованців сиротинцю було придбано
мийні засоби, іграшки та настільні ігри. Крім того,
студентський актив підготував для 19 дітей-сиріт
індивідуальні
пакунки,
які
складалися
з
канцелярських товарів, засобів особистої гігієни,
солодких подарунків та фруктів.
18 грудня 2020 року студентський актив на
чолі з головою профкому студентів Ігорем Гівчаком
та студентським ректором Святославом Музичкою
відвідали дитячий будинок «Оранта». На жаль,
через карантинні обмеження вони не змогли
зустрітися з вихованцями сиротинцю, тому всі
подарунки передали керівництву закладу.
Працівники дитячого будинку «Оранта»
висловили подяку студентському колективу
Дрогобицького університету за надану
допомогу для дітей-сиріт.
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Студенти-історики набувають правового досвіду
18 грудня 2020 року на платформі «Zoom» відбулася онлайн-зустріч студентів
Дрогобицького університету, які вивчають вибіркову дисципліну «Сімейне право
України», із відомим адвокатом Петром Габрівським, заступником начальника
відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Із привітальним словом до студентів звернулася заступник декана історичного
факультету доцент кафедри правознавства, соціології та політології Єлизавета
Копельців-Левицька, яка організувала і модерувала зустріч.
Петро Габрівський презентував досвід надання безоплатної правової допомоги
(БПД), детально розповів про відмінності роботи адвоката та фахівця безоплатної
правової допомоги. Водночас доповідач наголосив на важливості системи БПД для
пересічних громадян. Крім
того, студенти дізналися про
можливість бути волонтером у
сфері безоплатної правової
допомоги.
Присутні
на
зустрічі
здобувачі освіти цікавилися
багатьма питаннями, зокрема
процедурами
стягнення
аліментів,
позбавлення
батьківських прав, реалізації
права на утримання батьків.
Петро
Габрівський
надав
вичерпні відповіді та поділився
досвідом ведення таких справ,
наголосивши, що категорія
справ, які стосуються сімейного
права,
є
нелегкою
на
емоційному рівні, оскільки за
кожною з них приховані долі
людей, складні взаємини між
близькими.
Завершуючи
онлайнзустріч,
доцент
Єлизавета
Копельців-Левицька висловила
вдячність адвокату Петрові
Габрівському за цікаву доповідь
та наголосила, що сімейне
право
–
це
надзвичайно
емоційна сторінка правових
відносин, тому вивчати його
завжди цікаво.
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Участь студентів у проєкті «У вишиванці від народження»
Студенти навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій взяли участь у проєкті «У вишиванці від народження»,
долучившись до виготовлення дитячої вишитої сорочки.
Робота проєкту розпочалася у жовтні за ініціативи керівниці творчої
лабораторії «Мистецька Бойківщина» доцентки Надії Кузан. Його мета –
популяризувати традицію вишивання сорочки як для новонароджених, так і для
причастя. Перед учасниками було поставлено завдання – відшукати для оздоблення
сорочки орнаменти, які були поширенні у нашому регіоні, та відтворити їх у
матеріалі.
У режимі відеоконференції з використанням платформи «Zoom» учасники
проєкту, аналізуючи давній крій керсетки і сорочки уставкового типу, змоделювали
креслення дитячої сорочки та розробили на основі зібраних зразків орнаментальну
композицію для її оздоблення. Пошиті сорочки можуть стати найкращим
подарунком молодим батькам.
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У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я відбулася
онлайн-зустріч зі стейкхолдерами
22 грудня 2020 року у навчально-науковому інституті фізичної культури і
здоров’я відбулася чергова зустріч професорсько-викладацького складу кафедри
спортивних дисциплін і туризму з керівниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл
та спортивних клубів, які виступали як стейкхолдери. Метою заходу було
обговорення проєкту започаткованої освітньо-професійної програми «Фізична
культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю «Фізична культура і спорт». Уже традиційно для сьогодення зустріч
відбувалася у режимі відеоконференції на платформі «Zoom».
Із вітальним словом до учасників звернувся заступник директора інституту з
навчальної роботи доцент Роман Чопик, обґрунтувавши зумовленість та доцільність
започаткування в інституті нової освітньої програми «Фізична культура і спорт».
Завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму доцент Галина
Кондрацька представила проєкт освітньо-професійної програми «Фізична культура і
спорт» та ознайомила присутніх з її основними цілями. Доповідач охарактеризувала
передбачені проєктом програми загальні і фахові компетентності майбутніх фахівців
та очікувані результати навчання. Важливу увагу водночас було зосереджено на
структурі підготовки бакалаврів за вказаною програмою, обговоренню освітніх
компонент і їхнього змістового наповнення.
Активну участь в обговоренні освітньо-професійної програми «Фізична
культура і спорт» взяли: Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»
(м. Трускавець); Роман Старух, директор ДЮСШ ім. Івана Боберського
(м. Дрогобич); Іван Ковалик, директор ДЮСШ (м. Самбір); Павло Попович директор
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з
велоспорту «Медик» (м. Дрогобич); Мар’яна Павлик, директор Судововишнянської
дитячо-юнацької спортивної школи; Сергій Кольцьов, директор спортивного клубу
(м. Балка, Одеська обл.); Олег Віткович, директор ДЮСШ (м. Борислав).
Стейкхолдери, зважаючи на гостру потребу тренерських кадрів для дитячоюнацького спорту, підтримали ініціативу інституту фізичної культури і здоров’я
щодо започаткування нової освітньої програми «Фізична культура і спорт».
Представники роботодавців загалом позитивно оцінили проєкт обговорюваної
освітньої програми, відзначивши її відповідність сучасним завданням підготовки
майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту.
Відрадно, що позитивні
відгуки щодо проєкту програми
висловили колишні випускники
факультету фізичного виховання
Дрогобицького педуніверситету,
які очолюють спортивні заклади
(Сергій Кольцов, Мар’яна Павлик,
Іван Ковалик).
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На біолого-природничому факультеті відбулася підсумкова атестація
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
21 та 23 грудня 2020 року на біолого-природничому факультеті дистанційно за
допомогою навчальної платформи «Zoom» відбулася підсумкова атестація
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Середня освіта
(Географія). У засіданні екзаменаційної комісії взяли участь доценти Юрій
Андрейчук, Ярослава Павлишак, Григорій Коссак, Надія Стецула, Оксана Микитчин,
викладач Людмила Слободян.
На відкритті вітальне слово виголосили декан біолого-природничого
факультету доцент Світлана Волошанська та голова екзаменаційної комісії доцент
кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного
університету ім. І. Франка Юрій Андрейчук, побажавши студентам успішного
складання кваліфікаційного іспиту та захисту магістерських робіт.
Тематика магістерських робіт була різноманітною. Вона охоплювала такі
питання: комплексна еколого-географічна характеристика різних регіонів Львівської
області; аналіз демографічних процесів у Львівській області; стан і проблеми
нафтогазовидобувних комплексів Львівщини; характеристики та особливості
відведення об’єктів природно-заповідного фонду Дрогобиччини; впровадження
засад сталого розвитку у громадах і різних галузях господарства Львівської області.
Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, представивши роботи у
вигляді доповідей із презентаціями, вільно володіли підготовленим матеріалом,
відповідали на поставлені комісією запитання. Насамкінець студенти висловили
вдячність викладачам кафедри екології та географії за ґрунтовні знання, які мали
можливість отримати на біолого-природничому факультеті, та підтримку протягом
усіх років навчання.
Загалом під час проведення підсумкової атестації студенти показали високий
рівень сформованості загальних і фахових компетентностей. Вони володіють
точними знаннями з географії, знають відповідну термінологію та методи
практичної роботи зі спеціальності, обізнані з основними принципами галузі,
теоріями і концепціями, а також мають сформоване розуміння професійної
відповідальності та педагогічної етики.
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Про управлінську діяльність звітувала ректор університету
професор Надія Скотна
24 грудня дистанційно за допомогою платформи «Zoom» відбулася
конференція трудового колективу університету, на якій зі звітом про управлінську
діяльність у 2020 році виступила ректор професор Надія Скотна. Доповідачка, як
традиційно заведено, підбила підсумки зробленого, проаналізувала здобутки та
втрати, окреслила перспективи на майбутнє.
З висновками комісії з перевірки діяльності ректора ознайомив делегатів
конференції її голова професор Володимир Ковальчук, начальник відділу
забезпечення якості освіти доцент Ірина Мірчук презентувала результати
соціологічного дослідження «Якість управлінського та освітнього процесу в
університеті у 2020 році»
У обговоренні звіту виступили: декан біолого-природничого факультету
доцент Світлана Волошанська, директор навчально-наукового інституту іноземних
мов професор Володимир Кемінь, в.о. декана філологічного факультету доцент
Марія Стецик, завідувачка кафедри світової літератури та славістики професор
Леся-Рома Кравченко, завідувач кафедри практики німецької мови доцент Василь
Лопушанський, декан факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
доцент Ігор Гриник, директор бібліотеки Ігор Розлуцький, голова Конференції
трудового колективу університету професор Валентина Бодак.
Учасники Конференції трудового
колективу Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка прийняли ухвалу, у якій
схвалили
і
визнали
задовільною
управлінську
діяльність
ректора
професора Надії Скотної, а також
визначили першочергові завдання в
організаційній,
науковій,
освітній,
фінансовій і виховній роботі на 2021 рік.
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Список наших колег,
які 2020 року відійшли у вічність
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім’я
та по-батькові

Дата
народження

Дата смерті

Помічник ректора з
господарської діяльності

16.09.1955 р.

11.01.2020 р.

Винницький
Богдан
Васильович

Професор кафедри
математики

22.06.1953 р.

17.02.2020 р.

Вальдман
Олеся
Олександрівна

Завідувач кафедри
іноземних мов

18.05.1922 р.

06.03.2020 р.

Балабан
Ярослав
Тадейович

Посада

Ковбасюк
Михайло
Юліанович

Доцент кафедри
методики музичного
виховання та
диригування

14.06.1953 р.

20.03.2020 р.

Гулевич
Ліліанна
Олексіївна

Доцент кафедри
української літератури та
теорії літератури

04.09.1951 р.

20.04.2020 р.

01.04.1959 р.

15.08.2020 р.

24.08.1938 р.

20.08.2020.р.

22.04.1940 р.

12.09.2020 р.

Іваночко
Костянтин
Миколайович

Доцент кафедри
української мови

Базиликут
Богдан
Омелянович

Завідувач кафедри
народних музичних
інструментів та вокалу

Труханенко
Олександр
Васильович

Доцент кафедри світової
літератури (1991 – 2009)

9.

Кравчук Ігор
Іванович

Фахівець з дізнання у
сфері цивільного захисту

08.06.1951 р.

14.09.2020 р.

10.

Ісайчик Любов
Василівна

Лаборант кафедри
інформаційних систем і
технологій

09.01.1950 р.

16.10.2020 р.

Паньків
Оксана
Богданівна

Доцент кафедри
практики англійської
мови

26.06.1955 р.

29.10.2020 р.

Шалата
Михайло
Йосипович

Професор кафедри
української літератури та
теорії літератури

03.04.1937 р.

02.11.2020 р.

8.

11.

12.
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13.

Токарська
Тетяна
Степанівна

Доцент кафедри
педагогіки

14.

Мелько Іван
Теодорович

15.

Цмоць
Володимир
Михайлович

16.

Медведик
Юрій
Євгенович

18.05.1945 р.

20.11.2020 р.

Колишній викладач
філософії

02.07.1982 р.

26.11.2020 р.

завідувач спільної
науково-дослідної
лабораторії матеріалів
твердотільної мікроелектроніки

01.01.1935 р.

09.12.2020.р.

01.01.1963 р.

23.12.2020 р.

Професор кафедри
музикознавства та вокалу

Чому нас залишають
Кращі із хороших,
Але ми розумієм – це закон життя.
Ми були всі минулим,
А станемо майбутнім
І тільки вічна пам’ять
Не прагне забуття.
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ЗМІСТ

Вступ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка у 2020 році
В університеті відбулися навчання з пожежної безпеки (21 січня 2020 р.)
Участь професора Світлани Щудло у ІІІ Зимовій Школі Української
асоціації дослідників освіти (січень 2020 р.)
Дрогобицькі студенти-соціологи – співавтори наукового видання
«Молодіжна політика. Чи існує вона в регіонах?» (січень 2020 р.)
Міжнародна презентація спеціального числа польського наукового
часопису «Контексти» (28 січня 2020 р.)
Розвиваємо міжнародну співпрацю (28 – 29 січня 2020 р.)
Свято останнього дзвоника для магістрів філологічного факультету
(1 лютого 2020 р.)
Останній дзвінок для магістрів навчально-наукового інституту
музичного мистецтва (5 лютого 2020 р.)
У Дрогобицькому університеті відбулася перша робоча зустріч
команди проєкту UKROTHE (4 лютого 2020 р.)
Доцентка Віра Меньок отримала нагороду «Карпатська Європа
спільних цінностей» (4 – 5 лютого 2020 р.)
Дрогобицький університет – співорганізатор Всеукраїнського
семінару баяністів (7 – 8 лютого 2020 р.)
Урочисте вручення дипломів магістрам факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи (11 лютого 2020 р.)
Історичний факультет презентує стенд про історію будинку-палацу
Ґартенберґів (13 лютого 2020 р.)
Представники педуніверситету – учасники магістральної (не)
конференції міні-ЕdCamp Drohobych (15 лютого 2020 р.)
Відбулася звітно-виборна профспілкова конференція (18 лютого 2020 р.)
Лабораторія археології та краєзнавства історичного факультету
поповнює фонди цікавими артефактами (18 лютого 2020 р.)
Участь представників університету в обговоренні державної політики
підтримки молодих науковців (20 лютого 2020 р.)
Науково-дослідний сектор університету приєднався до представлення
в МОН України американської моделі трансферу технологій «Tech
Transfer Managers Meeting» (21 лютого 2020 р.)
Урочистий випуск здобувачів освітнього ступеня магістра (21 лютого
2020 р.)
Свіжі враження від семестрового навчання в Ґраці (Австрія) (лютий
2020 р.)
Незабутні враження про навчання у VIVES (Бельгія) (лютий 2020 р.)
Навчально-методичний семінар на факультеті психології, педагогіки
та соціальної роботи (25 лютого 2020 р.)
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І етап Всеукраїнських студентських олімпіад на факультеті початкової
та мистецької освіти (25 – 26 лютого 2020 р.)
Міжнародний день рідної мови на факультеті початкової та
мистецької освіти (26 лютого 2020 р.)
Спільна Літургія з нагоди початку ІІ семестру навчального року (27
лютого 2020 р.)
Студенти філологічного факультету переглянули фільм «Крути 1918»
(27 лютого 2020 р.)
Участь викладача в інформаційному семінарі (26 – 27 лютого 2020 р.)
Магістрантка навчально-наукового інституту фізичної культури і
здоров’я – абсолютний чемпіон України (26 – 28 лютого 2020 р.)
Студенти Дрогобицького університету – учасники програми Erasmus+
(лютий 2020 р.)
Партнерство з Віденським педагогічним інститутом триває
(лютий 2020 р.)
На історичному факультеті відзначили шосту річницю Революції
Гідності (4 березня 2020 р.)
Студенти-полоністи філологічного факультету долучилися до
відзначення Міжнародного дня рідної мови (4 березня 2020 р.)
Тренінг на факультеті початкової та мистецької освіти (6 березня 2020 р.)
Флешмоб «Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце
розтопило…» (10 березня 2020 р.)
На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся конкурс
читців поезії Тараса Шевченка (10 березня 2020 р.)
VІ загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка
(11 березня 2020 р.)
На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбувся
науково-практичний семінар (11 березня 2020 р.)
Студентка
університету
Мар’яна
Вергун
–
переможниця
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових
робіт
зі
спеціальності «Технологічна освіта» (20 березня 2020 р.)
Студентка факультету початкової та мистецької освіти Ірина Лудин –
переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Початкова освіта» (20 березня 2020 р.)
Перемога студентки факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи Марії-Христини Бокало у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота» (3 – 4
квітня 2020 р.)
Студентка історичного факультету Роксолана Лецик – переможниця ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (9 – 10 квітня 2020 р.)
Студентка Ірина Марків – учасниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна
політика» (10 березня 2020 р.)
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Студент Дмитро Дужий – учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» (13 квітня 2020 р.)
Робота в нових реаліях або перший онлайн-старостат (8 квітня 2020 р.)
Вісімдесят років тому…. (15 квітня 2020 р.)
Студенти факультету початкової та мистецької освіти віртуально
подорожують Україною (24 квітня 2020 р.)
У Дрогобицькому університеті відбулася робоча зустріч команди
проєкту Erasmus+ (27 квітня 2020 р.)
На історичному факультеті відбулася звітна наукова конференція
викладачів та студентів у режимі online (28 квітня 2020 р.)
8 травня – День пам’яті та примирення (8 травня 2020 р.)
Викладач з університетського коледжу VIVES (Бельгія) Hilde Pitteljon
прочитала лекцію «Діти з ДЦП та їх ерготерапевтична підтримка»
(12 – 13 травня 2020 р.)
ІІ регіональна науково-практична онлайн-конференція «Сучасні
підходи до формування рухової активності молоді України» (14 травня
2020 р.)
Шановна академічна спільното! (21 травня 2020 р.)
Відбулося засідання вченої ради (21 травня 2020 р.)
«На відстані вишиванки…» (21 травня 2020 р.)
На філологічному факультеті відбулася відеоконференція (21 травня
2020 р.)
Доцент Оксана Зелена провела відеолекцію з громадянської освіти для
заступників директорів шкіл (26 травня 2020 р.)
На історичному факультеті відбулася відеоконференція (26 травня
2020 р.)
У заповіднику «Нагуєвичі» відкрито приватну виставку доцента
історичного факультету Володимира Галика (28 травня 2020 р.)
VІІІ Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» (28 – 29
травня 2020 р.)
Студентка Діана Бабій – переможниця ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна
освіта» (24 квітня2020 р.)
Студентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва
Наталія Касинець – лауреатка XVIII Обласного конкурсу українського
художнього слова імені Івана Ірлявського (28 травня 2020 р.)
Ще один крок в реалізації проєкту UKROTHE (29 травня 2020 р.)
Науково-практична конференція «Сучасний феномен Лесі Українки:
літературознавчий,
педагогічний,
культурно-мистецький,
національний, феміністичний дискурси» (3 червня 2020 р.)
Зустріч команди проєкту UKROTHE з віцепрезиденткою WFOT
Самантою Шанн (3 червня 2020 р.)
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Студент навчально-наукового інституту музичного мистецтва Роман
Дидик – лауреат Міжнародного конкурсу «Київський колорит – 2020»
(12 – 16 червня 2020 р)
Міжнародний науковий відеосемінар «Віруси та антивірусний
імунітет» (19 червня 2020 р.)
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни (22 червня 2020 р.)
Зустріч зі стейкхолдерами і студентами: обговорення проєкту освітніх
програм зі спеціальності «Дошкільна освіта» (22 червня 2020 р.)
Обговорення проєкту освітніх програм зі спеціальності «Освітні,
педагогічні науки» зі стейкхолдерами і здобувачами (23 червня 2020 р.)
Університет долучився до святкування Міжнародного Олімпійського
Дня (3 – 23 червня 2020 р.)
На біолого-природничому факультеті відбулося засідання робочих
груп із обговорення освітньо-професійних програм (24 червня 2020 р.)
Міністерством освіти і науки України проведено зустріч «Кращі
практики створення дослідницьких лабораторій зі штучного
інтелекту (ШІ) в університетах України» (25 червня 2020 р.)
На кафедрі економіки та менеджменту відбулося обговорення
проєкту освітньо-наукової програми «Економіка» (26 червня 2020 р.)
Дрогобицькі науковці взяли участь у конференції
УАДО
(26 червня 2020 р.)
Аспірантка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Юлія
Осмачко – лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів (22, 24 –
26 червня 2020 р. )
На кафедрі культурології та мистецької освіти відбулося засідання
робочих груп із обговорення проєктів освітніх програм
(29 червня 2020 р.)
Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Професійна
освіта» з викладачами кафедри технологічної та професійної освіти,
стейкхолдерами та здобувачами (30 червня 2020 р.)
Обговорення проєктів освітніх програм спеціальності «Соціальна
робота» на кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти
(1 липня 2020 р.)
Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення проєкту освітньої програми зі
спеціальності «Математика» (1 липня 2020 р.)
Друковані періодичні видання університету включено до Переліку
наукових фахових видань України категорії «Б» (2 липня 2020 р.)
UKROTHE: превентивний моніторинг проєкту (2 липня 2020 р.)
Обговорення проєктів освітніх програм спеціальності «Початкова
освіта» (3 липня 2020 р.)
Обговорення
питань
реалізації
освітньо-наукової
програми
«Філософія» за спеціальністю «Філософія» галузі знань «Гуманітарні
науки» з викладачами кафедри філософії імені професора
В.Г. Скотного, стейкхолдерами та здобувачами (3 липня 2020 р.)
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Книжний фонд бібліотеки поповнився новими працями (липень 2020 р.
Перший професійний досвід: інформація про виробничу практику
студентів-біологів (26 липня 2020 р)
Відкриття вуличного лекторію у сквері Івана Франка (29 липня 2020 р.)
Міжнародний науковий проєкт «Ян Нєвядомський (1840 – 1914) – його
роль у житті Дрогобича» та Державної вищої професійної школи
імені Вітелона у Легниці (5 серпня 2020 р.)
Нове досягнення Дрогобицького педагогічного університету! (10 серпня
2020 р.)
Магістрант навчально-наукового інституту фізичної культури і
здоров’я Андрій Лагуш – переможець «Кубку Незалежності» (22 серпня
2020 р.)
В Україні обрали лаурета Міжнародної премії ім. Івана Франка (25 – 26
серпня 2020 р.)
V урочиста церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії
імені Івана Франка (27 серпня 2020 р.)
Перший захист доктора філософії (PhD) у нашому Університеті
(16 вересня 2020 р.)
Нагородження професора Юрія Львовича Кишакевича відзнакою «За
заслуги перед містом Дрогобич» (18 вересня 2020 р.)
Відбулося засідання вченої ради університету (17 вересня 2020 р.)
Магістр навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
Микола Герчук – кращий арбітр ФІНАЛУ АФЛУ (18 – 20 вересня 2020 р.)
Університет долучився до святкування Дня міста Дрогобича (21 вересня
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2020 р.)

119

Перша зустріч «LEARNING NET» в рамках реалізації проєкту Erasmus + KA2
«UKROTHE» (22 вересня 2020 р.)
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Чергова робоча зустріч команд проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» (24
вересня 2020 р.)
Дві львів’янки захистили дисертації у нашому університеті (24 вересня
2020 р.)
Лауреат Всеукраїнського проєкту «Сучасний педагогічний досвід
освітян України – 2020» – Марія Чепіль (25 вересня 2020 р.)
Новий навчальний рік розпочато! (28 вересня 2020 р.)
Всеукраїнський день дошкілля у базових закладах дошкільної освіти
(28 вересня 2020 р.)
Вивчаємо досвід колег (30 вересня 2020 р. )
Народне мистецтво Бойківщини – історія та сучасність (1 – 2 жовтня
2020 р.)
Дрогобицький університет продовжує співпрацю в рамках Програми
НАТО-Україна (7 жовтня 2020 р.)
ХХХVІІІ звітно-виборна конференція студентів і аспірантів (8 жовтня
2020 р.)
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Актуальні зустрічі у навчально-науковому інституті фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій (8 жовтня 2020 р.)
Перший в Україні: у Нагуєвичах відкрили пам’ятник Петрові Франку
(14 жовтня 2020 р.)
На історичному факультеті відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція (16 жовтня 2020 р.)
І Міжнародний науковий конгрес «Мовно-культурний простір нації» у
Дрогобицькому університеті (15 – 16 жовтня 2020 р.)
Дрогобицький
виш
налагоджує співпрацю з Пізанським
університетом (Італія) (20 жовтня 2020 р.)
Дрогобицький університет долучився до заснування Українськохорватського академічного форуму (21 жовтня 2020 р.)
Фортепіанний дует у складі Регіни Вакс та Софії Пучковської – лауреат
IV Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Soloviov Art»
(25 жовтня 2020 р.)
Відбувся захист докторської дисертації доцента Ірини Садової (27
жовтня 2020 р.)
На біолого-природничому факультеті відбулася Міжнародна науковопрактична конференція (27 жовтня 2020 р.)
Українсько-бельгійська ідея «Екопарк студентський» втілюється у
життя (29 жовтня 2020 р.)
Конкурси у Києві та Празі (Чехія): знакові перемоги студентів
навчально-наукового інституту музичного мистецтва (30 жовтня – 1
листопада 2020 р.)
VI Міжнародний науково-практичний семінар «Естетичне виховання
дітей та молоді: синергія культури і освіти» (30 – 31 жовтня 2020 р.)
Відкрита лекція на історичному факультеті «Тенденції розвитку
інклюзивної освіти в Україні (5 листопада 2020 р.)
Викладачі Дрогобицького університету – учасники Х Міжнародного
симпозіуму україністів Середньої і Східної Європи
(5 – 6 листопада 2020 р.)
ІІ Міжнародний науковий жіночий форум у Дрогобичі (6 листопада
2020 р.)
На біолого-природничому факультеті відбулася XІII Всеукраїнська
учнівська науково-практична конференція (10 – 11 листопада 2020 р.)
Конференція-презентація на історичному факультеті (12 листопада
2020 р.)
Успішне впровадження онлайн-платформи My English Lab у
навчально-науковому інституті іноземних мов (13 листопада 2020 р.)
Участь студентів-соціологів у дебатному турнірі для молоді (17
листопада 2020 р.)
Нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2020» (17
листопада 2020 р.)
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Беззаперечна перемога студента-вокаліста Василя Блажкевича
навчально-наукового інституту музичного мистецтва (10 – 20 листопада
2020 р.)
Дрогобицький університет – співорганізатор ІІІ Міжнародної наукової
конференції «Правові та соціальні аспекти розвитку та безпеки
дитини» (Варшава, Польща) (20 листопада 2020 р.)
Зустріч владики Ярослава Приріза зі студентськими капеланами та
керівництвом навчальних закладів Дрогобича (24 листопада 2020 р.)
Практика магістрів навчально-наукового інституту фізичної культури
і здоров’я з фізичної терапії (26 – 27 листопада 2020 р.)
Практика студентів навчально-наукового інституту фізичної культури
і здоров’я в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна (2 – 28
листопада 2020 р.)
Піаністка Тетяна Ковач – лауреатка Міжнародного конкурсу (1 грудня
2020 р.)
Перемога аспірантки навчально-наукового інституту музичного
мистецтва Юлії Ометюх на Фестивалі «Final Talent Fest» (5 грудня 2020 р.)
«Live Show» із Фредеріком Дешампом щодо проведення «Trophée
Mondial De L’accordéon – 2021» у Дрогобичі – Трускавці – Львові (5 грудня
2020 р.)
ІІ Міжнародний науковий жіночий форум у Дрогобичі (6 листопада
2020 р.)
Онлайн навчання відкриває нові можливості (7 грудня 2020 р.)
У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я
відбувся захист клінічної практики (7 грудня 2020 р.)
На
історичному
факультеті
відбулася
науково-практична
конференція (10 грудня 2020 р.)
Активне обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами (14 грудня
2020 р.)
Можливості дистанційного навчання на факультеті початкової та
мистецької освіти (14 грудня 2020 р.)
Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я отримав
подарунок від Національного олімпійського комітету України
(17 грудня 2020 р.)
Участь у проєкті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у
ХХІ столітті» представників ДДПУ імені Івана Франка (20 жовтня – 14
грудня 2020 р.)
Нові мистецькі досягнення піаністок навчально-наукового інституту
музичного мистецтва (9 – 14 грудня 2020 р.)
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Педагогіка» (15 грудня 2020 р.)
На історичному факультеті вшанували пам’ять Івана Франка та
Василя Стефаника (17 грудня 2020 р.)
У п’ятірці кращих баяністів-акордеоністів світу – Микола Головчак
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(18 грудня 2020 р.)
Благодійна акція «Допоможи дітям-сиротам» (18 грудня 2020 р.)
Студенти-історики набувають правового досвіду (18 грудня 2020 р.)
Участь студентів у проєкті «У вишиванці від народження» (18 грудня
2020 р.)
У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я
відбулася онлайн-зустріч зі стейкхолдерами (22 грудня 2020 р.)
На біолого-природничому факультеті відбулася підсумкова атестація
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (21, 23 грудня
2020 р.)
Про управлінську діяльність звітувала ректор університету професор
Надія Скотна (24 грудня 2020 р.)

Список наших колег, які 2020 року відійшли у вічність
Зміст
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